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Bucured

Ce să facem ? să privim înainte sau îndărăt ? 
Amândouă sunt bune de făcut. Pe de o parte ne 
dăm seamă de tot ce am putut duce cu bine la 
capăt; pe de alta socotim ce mai avem de fă
cut de aici înainte.

Dacă punem în cântar tot ce am putut face 
în anul trecut, vedem că a fost ceva însemnat. 
S’au făcut multe alegeri de episcopi, din cari 
trei pentru scaune înfiinţate din nou. De oarece 
fiecare catedră episcopală trebuie privită drept o 
cetăţuie din care are a se revărsa valul muncii 
creştineşti, înseamnă că prin cele trei episcopii

Societatea Ortodoxă, în toate aceste împre
jurări, a fost alăturea de noi. Preoţilor adunaţi 
în Fevruarie li s’a oferit un banchet în localul 
Şcoalei Ortodoxe, unde a fost o puternică ma
nifestare de închegare a noastră solidară, în 
frunte cu Primatul nostru şi cu fostul ministru 
de Culte d. Banu.

Curând după aceia au fost eminentele dis
cursuri la Senat, care au contribuit atât de mult 
pentru câştigarea simpatiei de partea Bisericii 
Ortodoxe româneşti : discursul înalt Prea Sfin
ţitului Mitropolit Primat; al înalt Prea Sfinţitului

nouă (Constanţa, Hotin, Cetatea-Albă), am că- Nicolae dela Sibiu, care s’a găsit într’un frumos
pătat tot atâtea chipuri de nouă muncă viitore. şi biruitor duel în faţa Mitropolitului unit dela

In curgerea anului rămas îndărăt, am trecut Blaj ; al Prea Sfinţitului Vartolomei, care, şi în
această împrejurare, a oprit atenţiunea Senatuluişi un hop greu : Noua Constituţiune a Româ

niei, când era în discuţiune dacă se mai păs
trează în ea vechea poziţiune a Bisericiii Or
todoxe de â fi dominantă în Statul românesc.
A fost un hop, pentrucă nu toate părerile încât un bărbat dintre uniţi a putut spune atunci

asupra puternicului său cuvânt şi, în sfârşit, ale 
celorlaţi Prea Sfinţiţi care au arătat Biserica Or
todoxă mult mai temeinică în cuvânt ca cealaltă,

erair fixate, şi chiar dintre cei binevoitori Bise
ricii Ortodoxe, se găseau oameni cari socoteau 
îndreptăţite şi alte puncte de vedere şi se gân
deau dacă n’ar fi bine să puie toate cultele pe 
acelaş nivel.

Aici însă a venit factorul cel îmbucurător, care 
a plecat cumpăna de partea noastră. A fost so
lidaritatea noastră ortodoxă. Oricât suntem noi 
de puţin solidari, în clipa aceia a fost o miş

că ziua aceia a fost pentru el întâia dată când 
i-a fost ruşine că e unit.

Da, acest lucru trebuie să-l cităm ca un fru
mos capital la activul anului trecut.

Când s’a adunat apoi Congresul Societăţii Or
todoxe, la 23 şi 24 Iunie la Galaţi, s’au pus în 
cântar toate câştigurile căpătate şi s’a văzut che
marea frumoasă şi a acestei Societăţi întru iz- 
bândirea drepturilor Bisericii Ortodoxe. Ş

care a puterilor noastre, ca niciodată şi, în faţa ceastă Societate a avut şi ea o izbândă proprie
manifestării noastre, au fost câjtigaţi pentru noi a ei: A putut inaugura în Galaţi un frumos lo-
şi cei care mai stăteau la gânduri.

De câteori nu este forţa argumentul hotărâtor! 
In cazul acesta însă, a fost nu forţa brută, ci 
forţa noastră morală. Câte n’ar putea face ea, 
dacă s’ar manifesta mai des şi dacă organele 
Bisericii ar simţi trebuinţa de a se manifesta 
mai viu şi totdeauna când trebuie !

o creş-
cal al şcoalei ei din acel oraş.

Ş
tere a zestrei noastre ortodoxe.

Aceiaşi Societate a pus tot în anul trecut, în 
August, la Schimbarea la Fâţă, temelia Bisericii 
Neamului la Mârăşeşti.

In Octombre, s’a ţinut apoi un frumos şi în-
Atunci a fost clipa când ierarhia a colaborat semnat congres al preoţilor de peste munţi din

din plin cu toată pătura întinsă a opiniunii pu- ş
blice bisericeşti. Preoţii s’au adunat mai întâi gres închinat chestiunilor misionare, despre care
ca delegaţi în congresul din Fevruarie trecut,
care, deşi congres de delegaţi, a luat mari pro- 
porţiuni şi a pus temelia mişcării viitoare de o 
lună mai târziu, în Martie anul trecut, când am 
avut cele două frumoase întruniri la «Dacia» în 
chestiunea nouăi Coiistituţiuni.

de acum înainte avem a vorbi.
Sf. Sinod, apoi, a rezolvat chestiunea calen

darului, încheind cu aceasta o veche chestiune 
care din când în când se tot ivea şi făcea să 
ni se arunce săgeţi că nu voim să mergem pa
ralel cu timpul. In sfârşit, s’a isprăvit şi cu a*
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nul patriarhal şi a trebuit să demisioneze, retră- 
gându-se la Sf. Munte. Noul Patriarh, I. P. S. 
Grigorie VII, a trebuit să se aleagă în mijlocul 
turburârilor stârnite de Papa Eftimie cu ajutor 
turcesc.

Din punctul acesta de vedere, anul 1923 nu 
poate fi un an de bucurie. El a avut însă şi 
partea care a dat bune nădejdi de viitor prin 
legăturile tot mai strânse care s’au încheiat între 
Ortodocşi şi Anglicani. încă din 1922, aceste le
gături au fost bine cimentate între Canterbury 
(scaunul Primaţilor engleji) şi Patriarhia din Con- 
stantinopol şi a rămas până acum ca o zestre 
de dus la o bună isprăvire pe viitor.

In adevăr, dacă privim noi acum spre anul 
1924, în pragul căruia ne aflăm, vedem cămări 
chestiuni stau înaintea noastră şi în special al 
Bisericii româneşti care, între toate Bisericile 
Ortodoxe de azi, are cea mai mare răspundere.

1 . Este chestiunea întăririi legăturilor noastre 
cu Anglicanii. Creştinismul având după război 
problema măreaţă a închegării sale în trup unitar, 
pentru a lucra la evanghelizarea lumii cu puteri 
unite, de aici trebuieşte începută opera aceasta, 
întâiul pas trebuie să fie legătura cu Anglicanii- 
şi cu vechii catolici, cu care dogmaticeşte sun
tem mai aproape. Făcut pasul acesta, ceilalţi se 
uşurează cu mult. Nu se face pasul acesta';- nu se 
pot nici ceilalţi. A începe prin tratative cu Roma, 
cum vrea Pâr. Ghibu dela Cluj, e muncă per- 
dută. Nuinai pomenim fapta aci, că noi avem a
o discuta pe iarg sub alt titlu.

2. Dar pentru a ajunge la legătura cu Angli
canii, trebuie să ne punem pe lucru. Anul viitor 
în Mai 1925, se va ţinea marea adunare în acest 
scop în America, pentru unirea tuturor creşti
nilor. La noi însă nu s’a făcut nicio pregătire 
până acum.In America însă pregătirile se fac de 
mult.

y ________

Anglia are comitet special, în frunte cu Epis
copul Gore, care a fost la noi, pe când noi nu 
avem nimic nici pentru chestiunea de anul vii
tor în America; nici pentru cea cu Anglicanii.

3. Nu ne-am prezentat nici în chestiunea hiro
toniilor anglicane, în care s’au pronunţat Patri
arhiile de Constantinopol, Ierusalim, Biserica au
tocefală a Ciprului. Avem şi noi comisiune pen
tru aceasta, dar încă nu s’a lucrat.

Iafâ chestiuni care stau la noi neatinse şi care 
aşteaptă să fie tratate în curgerea acestui an.

4. Mai este una, foarte însemnată, pentru 
care s’a luat hotărâre anul trecut în conferenţa 
din Constantinopol, unde s’a tratat despre ca
lendar: Sărbătorirea a 1600 de ani dela Sino
dul din Niceia. E foarte mult de făcut şi nu s’a 
făcut nimic. Şi suntem datori să ne mişcăm, 
fiindcă chestiunea aceasta a eşit din iniţiativă

Patriarhul Meletie n’a mai putut sta pe scau-JHHromânească. A dus-o la Constantinopol subsem-

ceasta, prin munca Prea Ş^nţitului Vartolomei 
la Sf. Sinod, închegată într’un magistral raport 
şi care a fost temelia pe care s’a alcătuit apoi 
hotărârea Sinodului de a îndrepta calendarul.

O nouă şi însemnată chestiune care s’a ridi
cat în Sf. Sinod a fost acea a luptei care s’a 
deschis împotriva alcoolismului. Aceasta poate 
părea drept o chestiune din acelea care se în- 
şiruie pe masa discuţiunilor o clipă, pentruca apoi 
totul să intre iar în umbră. Şi fără îndoială că 
aşa poate fi şi de data aceasta. Dar dacă alarma 
odată dată, se va merge înainte, se poate ca 
prin ea să căpătăm mari merite pentru Biserica 
noastră. De aceia, odată începută lupta, ea tre
buie dusă înainte fără încetare; pe programul 
Bisericii să fie totdeauna pusă şi chestiunea a- 
ceasta. Ne pare bine când vedem că înalt Prea 
Sf. Pimen a pus o în Pastorala de Crăciun. Fie 
ca ea să nu mai înceteze de a fi în grija şi ocu- 
paţiunea noastră, până la deplina stârpire a al
coolismului. /

Cu chestiunea calendarului intrăm într’o nouă 
chestiune.

Pentruca să ajungă la dezlegarea acestei ches
tiuni a trebuit să se facă o înţelegere a celor 
mai multe ramuri ale Bisericii ortodoxe. In sco
pul acesta, s’a ţinut conferenţa interortodoxă din 
Constantinopol în Mai şi Iunie anul trecut (10 
Mai— 8 Iunie). Un asemenea act a fost o raritate, 
după ce Bisericile Ortodoxe au trăit atât de 
răzleţite una de alta, fireşte spre paguba lor, şi 
de aceia o astfel de întâlnire a trebuit să fie 
un semn îmbucurător, o nouă afirmare a con
ştiinţei că suntem una şi aceiaşi Biserică, având 
datoria de a ne întâlni şi a colabora la dezle
garea chestiunelor noastre comune. Deci nu nu
mai chestiunea calendarului a fost acea care a 
folosit de aici, ci încă şi mai mult a folosit fră
ţia ortodoxă, care ne leagă pe toţi în acelaş 
mănuchiu.

O! şi era clipa trebuincioasă pentruca aceasta 
să se facă, pentrucă, pe de altă parte, anul 1923 
a fost an de grele dureri pentru Biserica Orto
doxă. A fost anul în care trufia turcească a cres
cut peste măsură, din pricina slăbiciunii şi neu
nirii aliaţilor Marelui Război în Răsărit. De a- 
ceia ei au început a prigoni Biserica Ortodoxă 
şi o prigonesc până în ziua de azi. Dacă n’au 
putut alunga din oraşul lui Constantin însăşi 
Patriarhia Ecumenică, cum au cercat la confe
renţa din Lausanne la sfârşitul lui 1922, n’au 
încetat însă de a aţâţa împotriva Patriarhului şi 
a se sluji de uneltele ticăloase pentru a-1 înjosi. 
O asemenea unealtă a fost Papa Eftimie, un preot 
grec din Asia, care făcea gustul Turcilor şi a 
turburat lucrările Patriarhiei, până ce a fost a- 
lungat de acolo, probabil după mijlocire străină.

: « i i  •Jiîi.i.
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natul, din însărcinarea înalt Prea Sfinţitului Mi
tropolit Nicolae dela Sibiu. Trebuie s’o discutăm 
prin presă, să vedem ce e de făcut. Teologii 
Ortodocşi trebuie să intre în acţiune, să lucreze 
ceva, o mărturisire de credinţă. Dr. St. Bogdan, 
prezidentul Solidarităţii, luase cu râvnă chestiu
nea aceasta pe mână şi dorim să vedem că 
merge înainte.

5. La noi încă e totul de făcut în ce priveşte 
întinderea privirilor noastre peste toată chestiunea 
ortodoxă, pentru a înţelege că vremea ne chia- 
mă pe noi, Românii, să purtăm grijă de fraţii

noştri ortodocşi de pretutindenea. E  tot ches
tiune de viitor, la care trebuie să începem a lucra 
încă din acest an.

Acestea sunt, între multe altele, chestiuni care 
aşteaptă munca şi râvna noastră, pentruca noul 
an să fie o vreme de vie pregătire şi de che- 
zăşuire a unui frumos seceriş viitor.

Facă Dumnezeu ca aşa să fie şi Biserica româ
nească să păşească viguros spre chemarea la care 
glasurile fraţilor, strigarea vremii şi menirea lui 
Dumnezeu o aşează.

ArJiim. 8CB1BAN.

Situaţia Bisericii şi a Mănăstirilor din MoldovaX)

Am văzut deja, că Regulamentul Organic din
1829 a lâsat neatins dreptul de proprietate al 
mănăstirilor asupra averilor cari le aparţineau. 
Din dreptul de proprietate reiese dreptul de li
beră folosinţă. Astfel înţeleg această chestiune 
toate legiuirile, tot astfel se exprimă şi codul 
civil al Moldovei (§ § 462, 464 şi 465).

Atât Regulamentul, cât şi legile rămân până 
acum în vigoarea lor (pe baza art. 47 din con
venţie) în general şi în particular privitor la 
mănăstiri; căci legile cari sunt cuprinse într’în- 
sele, mai întâi nu contrazic convenţia, şi al doi
lea, nu au fost revăzute de comisia centrală sau 
schimbate de autoritatea legiuitoare trebuitoare. 
Prin urmare, numirea comisiei de către guver
nul domnitorului Cuza pentru administrarea ave
rilor mănăstireşti şi luarea acestor averi pentru 
visteria statului este o călcare a legilor exis
tente.

Ni ss poate spune, că binele general al sta
tului a cerut jertfirea unei caste, care se folosfa 
de înlesniri în detrimentul alteia, restului popu
laţiei ţărei şi că, pentru îndeplinirea unor oare- 
cari reforme şi îmbunătăţiri, guvernul a văzut 
nevoia mâririi veniturilor statului. La aceasta 
noi răspundem, că asemenea scopuri se pot 
atinge prin reforme juste în sistemul existent de 
contribuţii şi sarcine, iar nu pe calea jafului. Ini
ţiativa legilor, cari au un interes special pentru 
fiecare din Principatele Unite, care aparţin dom
nitorului; nu ar fi stricat întru nimic dacă ar fi 
pregătit proiectele de legi, care i-s’ar fi părut 
necesare pentru schimbarea bugetului şi le-ar fi 
prezentat pentru discuţie în adunarea legislativă, 
cum cere art. 25 din convenţie, în care se spune 
că «nicio contribuţie nu se poate hotărî sau ri
dica fără îngăduirea adunări*». Domnitorul Cuza 
trebuia să-şi aducă aminte, că după articolul 46

!) V*zî Nr. trecut.

din aceiaşi constituţie nimeni nu poate să fie 
lipsit de proprietatea sa, de cât prin lege. Dăcă 
aceasta se găseşte necesar în vederea binelui 
public, aceasta se face prin recompensarea în 
bani pentru această înstreinare. Dacă i s’ar fi 
părut, că binele statului cerea smulgerea drep
tului de proprietate veşnică al mănăstirilor, a- 
tunci pentru atingerea acestui scop i-ar fi stat 
înainte un alt drum cu totul contrariu aceluia

s

pe care l-au ales miniştrii lui.
Dar unde este acel bine pe care l-ar fi atins 

domnitorul prin jefuirea mănăstirilor ? La ce 
s’au întrebuinţat şi se întrebuinţează marile sume 
ieşite din vânzarea averilor mişcătoare mănăsti
reşti şi veniturile din arenzile proprietăţilor lor? 
Până acum nu se vede nicio îmbunătăţire, dar 
stricăciunea este destul de simţită. Când, de 
pildă, lavra Neamţului şi Secului administra sin
gură averile lor, întreţineau un spital cu un nu
măr de bolnavi mai mare de cât se prevăzuse 
în Regulamentul Organic; avea un azil pentru 
bătrâni şi o casă pentru nebuni; întreţinea se
minarul, şcoala din târgul Neamţului, şcoalele 
primare, avea tipografie, şi oricum ar fi fost, 
bine - râu, răs(.ândia învăţătura de carte în po
por, ajuta la desăvârşirea intelectuală a clasei 
duhovniceşti.

Din timpul intrării averilor îu administraţia 
comisiunei, instituţiile ei de ajutor şi de bine
facere au decăzut cu totul, iar veniturile şi ma
rea sumă provenită din vânzarea averei mişcă
toare a lavrei, nu se ştie la ce au fost întrebuin
ţate. Este foarte posibil că o mare partea din 
ele a fost furată de agenţii guvernului, şi noi
avem cu atât mai mult dreptul să credem, că

\

domnitorul Cuza refuză cu încăpăţânare să pre
zinte camerii darea-de-seamă şi conduce ţara 
fără buget. Socotim nu de prisos să aducem 
aci câte-va date despre marile sume cari au 
fost luate de guvern din jăfuirea mânăstirilor.
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Să luăm ca pildă lavra Neamţului şi Secului că
reia guvernai i-a luat şi vândut în anul 1859 
următoarele:

497 cai, cari s’au vândut în medie câte 10
cervonţi, în t o t a l ................................. 4.970

2.686 boi şi vaci, vândute tot cu 
câte 10 cervonţi, în to tal...................... 26.860

115 bivoli, vânduţi tot cu câte 10
cervonţi, în total......................................  1.150

10.269 oi, vândute cu câte un cer-
vonţ, în to tal.  ...........................   10.269

132 capre, vândute tot cu câte un
cervonţ, în to ta l...........................  132

1.538 porci, vânduţi cu câte un cer
vonţ, în to ta l...........................................  1.538

1.784 uleie, vândute cu câte 1 cer
vonţ, în to ta l...........................................  1.784

Afară de acestea, guvernul a mai 
primit dela arendatori sumele neplătite
pe anul 1858, cervonţi, în total . . 15.000

Apoi sume primite pentru diferite 
producte de pe 11 din moşiile lavrei,
ap ro x im a tiv ...........................................  8.000

Sumele ieşite din vânzarea uneltelor 
de muncă şi dela vânzarea fabricei de 
postav, cari trebuiau să se ridice până
la suma d e ............................................ 2.500

Cu un cuvânt, guvernul a primit numai dela 
această lavră suma generală de 72.203 cervonţi. 
Adăogând aici şi veniturile dela averile mănăs
tireşti dela 1859 până în prezent, vom vedea 
că numai singură lavra Neamţului şi Secului a 
pus la dispoziţia guvernului suma de 272.203 
cervonţi, adică 816.609 ruble. Tabloul arătat 
mai sus este luat dintr’un document oficial, 
semnat de comisarii guvernului. Afară de aceasta, 
puvernul a desfiinţat cu totul mănăstirile Dol- 
jeşti, Zagavia, Urecheşti şi altele în num»r de 
30 şi le-a vândut toată averea lor, atât pe cea 
mişcătoare cât şi pe cea nemişcătoare. După 
aceste fapte, se înţelege că guvernului nu-i dă 
mâna să dea socoteală de întrebuinţarea sume
lor, ieşite numai din mănăstirile locale moldo
veneşti, nevorbind încă despre cele închinate.

Am spus mai sus, că în compunerea comi
siei, alcătuită pentru administrarea averilor mănăs
tireşti, consiliul de miniştrii a numit două feţe 
bisericeşti, pe directorii seminarului de Roman, 
Matcaş şi pe al seminarului din Huşi, Melchisedec, 
fără ştirea mitropolitului: un nou atentat asupra 
independenţei bisericii şi regulamentelor ei.

Pentru a masca lucrurile, era nevoie şi de de
putaţi din partea clerului, dar fapta cugetată de 
guvern era o faptă ilegală. Din partea mitropo
litului se prevedea o împotrivire şi iată s’au 
căutat instrumente oarbe pentru samavolnicia
despotică.

De fapt, prezenţa în comisie a unor deputaţi 
ilegali din partea clerului nu schimbă chestiunea 
în esenţa ei: siluirea rămâne siluire, cu toată 
munca de a-i da o faţă de legalitate.

Camera nu a aprobat luarea proprietăţilor 
rhânăstirilor, căci legile cari asigură pentru mă
năstiri dreptul acesta sunt încă în vigoare.

Comisia centrală a recunoscut că acţiunea 
ministerului este protivnică Regulamentului Or
ganic, şi constituţiei, lucru care se jpoate vedea 
şi din broşura tipărită în 1860 de preşedintele 
acestei comisii, Radu Roseti.

Din cele ce am spus mai sus, se vede că. 
catedrele mitropolitului ca şi ale celor două 
episcopii au rămas şi până astăzi neocupate. 
După legile şi obiceiul ţării, confirmate şi de 
Regulamentul Organic, alegerea persoanelor du
hovniceşti la aceste funcţiuni se face de către 
adunarea legislativă obişnuită, împreună cu boerii 
de treapta întâi, cari se atlă ca membrii ai a- 
cestei adunări.

Domnitorul numai confirmă alegerea, dar el, 
în curând, a dovedit că aceste camere nu au 
nici o însemnătate pentru el. El nici nu a voit 
să ţină seamă de ele, şi îndată ce observă la 
rleşii naţiunei dorinţa &ă se folosească de aceste 
drepturi pe cari le dă convenţia imediat le dă 
concediu.

Intre acestea, mitropolitul şi cei doi episcopi, 
în puterea aceleiaşi convenţii, sunt membri ca- 
merii de drept, iar mitropolitul prezidează în ea. 
Astfel, biserica a fost lipsită de reprezentanţii 
ei şi, ceiace este mai important, biserica rămâne 
fără cap şi fără conducerea legală. Domnitorul 
Cuza hrăneşte o oarecare ură şi antipatie faţă 
de biserica ortodoxă. Pentru aceasta, faptul ne- 
înlocuirii catedrei mitropolitane şi cele epar
hiale şi episcopale este foarte interesant. In 
acest fapt se vede nu numai dorinţa de a lipsi 
camera de membrii influenţi şi să evite astfel 
protestele contra jefuirii averilor mănăstireşti, 
dar aici vedem şi gândul de a săpa biserica or
todoxă, lăsând-o fără susţinere, fără privighe
torii curâţiei ei, fără mijloacele necesare ca să 
poată influenţa asupra poporului, ca să răpân- 
dească în el cultura religioasă, să hrănească şi 
să întreţină sentimentul relig’os.

Iararhia bisericească, cum am văzut, este lip
sită de dreptul ei firesc de a conduce semina- 
riile teologice. In acestea din urmă s’au îngă
duit feţe profane, cari nu au primit cultura re
ligioasă. Tipografia bisericească din lavra Neam
ţului şi Secului, în care s’au tipărit cărţi mai 
mult cu coprins religos a fost luată şi acum 
serveşte pentru tipărirea de literatură profană, 
care foloseşte fâră îndoială, dar care nu poate 
să îndeplinească continuu lipsa vizibilă a celor
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dintâi. Aceiaşi destinaţie s’a dat şi tipografiei 
mitropolitane.

De sfârşirea clădirii mitropoliei din Iaşi, a că
rei temelie s’a pus în anul 1832, nimeni nu se 
îngrijeşte, cu toate că guvernul putea să dea 
pentru acest lucru o parte din aceste venituri, 
cari acum se găsesc la dispoziţia sa.

Lavra Neamţului, care a ars în anul 1862, 
până in prezent se înfăţişează ca nişte ruine. 
In timpul vizitării ei de către domnitor, în anul 
trecut, soborul l-a rugat să asigneze sumele ne
cesare pentru reconstruirea ei. Domnitorul -a re
fuzat, zicând: «Dacă voiţi ca să se reconstru
iască clădirile, atunci trimiteti pe cei mai bătrâni 
dintre voi prin lume ca să ceară milă, iar 
cei mai tineri pot să târască pietre şi să aducă 
nisip ».

Acest răspuns il vor putea aprecia toţi ruşii, 
dacă vom spune, că lavra Neamţului are aceiaş 
valoare ca şi lavra Sveato-Troiţcaia, Serghieva 
şi Kievo-Pecerscaia pentru Rusia.

întemeiată în veacul al XlV-lea, ea în timp 
de aproape cinci veacuri, a slujit pentru popor 
ca un model de devotament şi totdeauna i-a ve
nit întru ajutor în clipele grele de nenorociri ob
şteşti, foame, incendii şi altele.

Ea a instruit mulţi bărbaţi vrednici în vreme 
veche, ca Grigore Ţamblac, egumenul ei, fostul 
reprezentant al mitropolitului Moldovei la con
siliul din Florenţa şi mai apoi mitropolit al Chie- 
vului, Teoctist, Gheorghie şi Varlaam, mitro- 
poliţi moldoveni, iar în vremea cea -mai nouă, 
Paisie Velicîcovschii de fericită amintire, mitro
politul Moldovei, Iacob şi Sofronie, Grigorie 
din Valahia şi alţi învăţători şi scriitori bisericeşti.

Toate faptele pe cari le-âm adus sunt sufi
ciente ca să arate acele primejdii, cari ameninţă 
biserica ortodoxă din Moldova, înjosită şi per
secutată de însuşi guvernul, spre cea mai mare 
scandalizare a poporului şi a tuturor credincio
şilor, cari văd, că în vremea, când biserica do
minantă se găseşte în dispreţ, celorlalte confe
siuni li se dă o vizibilă întâetate înaintea ei.

I

Ce impresie poate lăsa asupra poporului faptul 
înjositor, privitor Ia purtarea guvernului cu mitro
politul Sofronie ? După Regulament, mitropo
litul ca şi episcopii, nu pot fi destituiţi de cât 
pentru călcarea îndatoririlor lor religioase sau 
politice.

Aceiaş regulament defineşte ce trebuie să se 
înţeleagă prin călcarea îndatoririlor politice (ri
dicarea de turburări în popor, împotrivire con
tra poruncilor domnitorului, dacă au primit pu
terea de lege prin cameră conform cu legile şi 
regulamentele existente).

Cărei porunci legale a domnitorului s’a împo
trivit mitropolitul ? El a protestat numai contra 
măsurilor ilegale ale guvernului, dar aceasta nu
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este încă o crimă penală sau politică. Aceasta 
era o datorie directă e şefului bisericii, care a 
văzut atentatul contra autonomiei ei în ceiace 
priveşte conducerea averilor mănăstireşti. Şi apoi 
aceasta nu putea servi ca motiv pentru perse
cuţie. După art. 46 din convenţie libertatea per
sonală a fiecărui moldovean este inviolabilă.

Nimeni nu poate fi- reţinut, arestat, urmărit 
altfel de cât pe baza legilor. Tot după lege, mi
tropolitul nu poate fi judecat şi supus pedepsei 
de cât numai după ce i s’a făcut cercetare sau 
de comitetul bisericesc alcătuit din 12 episcopi 
dacă este învinuit de călcarea îndatoririlor sale 
bisericeşti, sau de comitetul mixt format din 12 
episcopi şi tot atâţia boeri, dacă este învinuit 
de delict politic. Intre altele, mitropolitul So
fronie a fost trimes în surghiun fără nicio ju
decată şi cercetare, care a fost făcută în urmă 
de comisia alcătuită anume de camera moldo
venească. Comisia aceasta, deşi formată din 5 
membri numai şi, pe lângă aceasta, numai mi
reni, nu a găsit nimic care să servească spre 
învinuirea ierarhului şi a pus hotărîrea, că în
depărtarea lui dela catedră este o faptă, care 
calcă vrednicia şi autonomia bisericii 1).

Se vor găsi în Moldova oare atâţia patrioţi, 
cari vor zice: »In administraţia lăuntrică a mă
năstirilor în cursul veacurilor s’au furişat multe 
abuzuri, veniturile s’au întrebuinţat nu potrivit 
cu voinţa testatorilor şi nu după nevoile ine
rente ale mănăstirilor, se desvolta lenevia şi 
se susţinea mortificarea simţurilor, cari prici
nuiau rău ţărei şi altele. Asemenea considera- 
ţiuni au îndemnat pe guvern ca să ia asupra 
sa conducerea averilor mănăstireşti.

Ne gândindu-mă să desmint abuzurile cari au 
existat în unele mănăstiri, totuşi observăm, că 
guvernul, care doreşte să desrădăcineze vechile 
abuzuri prin introducerea altora noi, nu înţelege 
rostul său. Un asemenea guvern este un prost 
doctor. Răul nu se desrădăcinează prin călcarea 
legilor şi a dreptăţii şi în numele unuia şi ce
leilalte.

Din faptul că unele mâpăstiri nu au cores
puns scopului instituirii sale, guvernul nu putea 
să încheie logic că trebuie numai de cât să 
smulgă toate averile şi să înceapă persecuţia 
asupra bisericii ortodoxe, şi nu putea mai cu 
seamă să-şi ia asupra sa dreptul de a călca 
constituţia şi să dispună samavolnic de ţâră fără 

.participarea camerii.
Ne îndoim, cu toate acestea, că în afacerile 

mănăstireşti să fi fost atât de importante abu
zuri, cari ar fi justificat într’un aşa fgrad în
trebuinţarea de măsuri silnice şi amestecul din

«
%

*) Despre învinuirea a^usă lui Sofronie şi despre hotărîrea co
misiei se pot găsi amănunte în Nr. 83 din revista „Sanct-Peter- 
burgskia Vîedomosti" pe anul 1801.
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partea autorităţei profane. Din potrivă, toate 
gramatele amintite mai sus, cari confirmă drep
turile de veacuri şi privilegiile mânăstirilor ser
vesc ca un document ocular, că guvernul tot
deauna a fost Înclinat să facă bine mânăstirilor, 
găsind într’însele un acoperământ tare pentru 
religie, morala poporului şi folosul obştesc în 
şcoalele mănăstireşti, spitale şi aziluri.

Nu, nu folosul obştesc l-a avut în vedere gu
vernul lui Cuza, intrând în calea bunului plac 
şi al silniciei !

Dacă s’a convins de aşa ceyg, atunci aceasta 
este o convingere stranie. Lucrând astfel, cum 
lucrează el, el îşi sapă autoritatea sa în ochii 
tuturor adevăraţilor patrioţi, cari îşi iubesc ţara 
şi îi doresc binele, prin urmare, nu pregătesc 
ţărei un viitor luminos, iar loviturile silnice de 
cari suferă interesele lui superioare, civilizaţia lui.

Noi credem, că dacă Domnitorul Cuza şi aju
tătorii lui ar fi putut să-şi înfrâneze pentru o 
clipă dorinţa lor înfrigurată de a civiliza Prin
cipatele cu orice preţ, dacă ei ar fi crezut mai 
puţin în puterile lor şi ar fi ascultat cu mai 
multă atenţiune la ceiace doreşte poporul, dacă 
ei s’ar fi referit faţă de acest popr cu mai mult 
respect şi nu ar fi privit la el ca la o turmă 
de oi, atunci ar fi fost mai folositori în toate 
privinţele ş> pentru, ei înşi-şi şi pentru popor.

Istoria Principatelor ne arată, că credinţa or
todoxă de răsărit a fost până acum o puternică 
pavăză pentru naţionalitatea lor. Ea s’a conto
pit cu poporul, sub influenţa ei s’a alcătuit viaţa 
lui, s’au format acele particularităţi caracteris
tice şi acea personalitate morală fără care po
porul nu poate fi închipuit.

De aceia nu este îngăduit să sapi această pu
tere fără a nu risca să întorci totul cu susul în 
jos şi să aduci o lovitură însăşi naţionalităţei.

Cu toate acestea, în Principate există un pu
ternic partid de reformatori plini de râvnă, care 
crede altfel: el este liniştit şi priveşte cu plă
cere la înjosirea bisericii ortodoxe din Mol
dova, cum guvernul îj ia toate averile cari dau 
mijloacele pentru întinderea influenţei sentimen
tului religios. El priveşte liniştit cum în ţară lu
crează propaganda catolică, care trebuie cu 
vremea să surpe biserica ortodoxă şi să o so

cotească «ca pe un corp mort» cum a numit-o
o gazetă moldovenească. însuşi şeful ministeru
lui de acum, d. Cogălniceanu, a atacat deschis 
ortodoxia în adunarea naţională din 1857, so- 
cotindu-o singura piedică pentru fericirea Ro
mânilor şi i-a rugat să primească catolicismul.

Timpul, care a apărut dela 16 Decembre 1854 
şi până la 10 Aprilie 1855 — 1859, în timpul
ministerului Epureanu, el, nu puţin a ajutat la 
realizarea ideei sale, iar râvna sa spre lipsirea 
mânăstirilor de proprietăţile lor a întins-o până 
acolo, că a cumpărat, cu mărinimie, fabrica de 
postav a lavrei Neamţului şi multă avere pe un 
preţ de nimic ’), dar acest partid, dacă el a cre
zut sincer în ideile pe cari le propoveduia, îşi 
manifesta o politică demnă de plâns.

Propaganda, catolică, dacă nu va fi oprită, va 
împinge hotărât Principatele spre pierderea şi a 
acelei părţi de independenţă de care ele se fo
losesc în momentul de faţă.

Propaganda catolică mai înainte de toate se 
foloseşte ca un mijloc pentru slăbirea sau chiar 
distrugerea complectă a influenţei asupra Prin
cipatelor a Rusiei celei de aceiaşi credinţă, iar 
după aceia ca un mijloc de a le pregăti să cadă 
jertfă vreunei ţări catolice.

Acesta va fi scopul final al inovaţiilor Dom
nitorului Cuza, dacă această ordine de lucruri 
din Principate nu va fi oprită prin amestecul 
binevoitor al Rusiei, ca un stat de aceiaşi cre
dinţă, care garantează convenţia din Paris.

Din partea acei ţări de aceiaşi credinţă cu 
noi, o parte din populaţia acestei ţări bine gân
ditoare, mai cu seamă din Moldova, aşteaptă 
mântuirea sa din partea Rusiei ortodoxe.

Ea este fireasca apărătoare a ortodoxiei, tre
buie şi acum caşi în vremurile de demult, să-şi 
întindă mâna de ajutor persecutatei şi apăsatei 
biserici moldovene.

ŞT. BERECHET.

*  I

1) Aceiaşi râvnă au arătat ministrul afacerilor duhovniceşti Te- 
riachiu, membrul comisiei Gri^orie Cozadm, Nicolae Docan şi 
alţii, cari nu puţin s’au înbogăţit pe socoteala averilor mănăsti
reşti. D lui Cogălniceanu i-a vrnit ideia că trebuia să ia averile 
mănăstireşti nu mai înainte de cât după terminarea termenului 
contractului după care el ţinea în curs de 10 ani în arendă câteva 
averi ale lavrei Neamţului si Secului, ceiace a adus un venit cu
rat de mai mult de 40.000 de cervonţi.

Viaţa reală nu constă atât din stările luminoase de conştiinţă, ci din acel inconştient 
sau subconştient ce formează adâncul real al sufletului, de unde izvorăsc temeiurile 
mari ale acţiunilor noastre, — tot aşa în viaţa unui popor, nu indivizii care strălucesc 
în conştiinţa contemporanilor şi nu lasă nimic după dânşii, constitue globulele roşii 
ale sângelui lui, d  în mare parte acele persoane modeste şi tăcute ce zidesc în taină 
fiinţa instituţiunilor sociale, pe care să se razime, în desfăşurarea vieţii lui viitoare.

M ihail D ra g o m ire s c u  
în „Viitorul" 25 Ianuarie 1924.
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FRĂŢIMEA PROFESORILOR DE RELIGIE DIN BASARABIA

i.
Situaţia Religiei în şcolile secundare şi medii 

din Basarabia a fost până mai dăunăzi, mai mult
*

sau mai puţin mulţămitoare. Fiind asiguraţi, atât 
în drepturile sale juridice şi materiale, cât §i în 
ajungerea scopurilor înalte, ce le urmăreşte Re
ligia în şcoală, ca obiect de predare şi ca un 
element puternic educativ, profesorii de Religie 
cheltuiau multă muncă şi sârguinţă pentru des- 
voltarea principiilor şi metoadei învăţământului 
religios-moral, potrivit cerinţelor pedagogiei de 
azi.

Cu scopul de a se orândui cât mai bine pre
darea Religiei în şcolile secundare şi medii, s’a 
înfiinţat în Basarabia, în 1910, cu sediul în 
Chişinău, «Frăţimea profesorilor de Religie*, fiind 
ea recunoscută de autorităţile respective. Această 
societatea există şi lucrează în şcoală şi azi. Re
gulamentul întărit legalmente sub ruşi, e întărit 
în prezent şi de -Tribunalul Chişinău.

Din articolele respective ale regulamentului 
Frăţimii, se vede că: 1 , ea are ca scop, a) uni
rea tuturor profesorilor de Religie pentru aju
tarea del unul la altul în îndeplinirea îndato
ririlor sale faţă de biserică şi şcoală; b) colabo
rarea lor în întocmirea predării Religiei şi edu
caţiei religoase-morale, atât în şcoală, cât şi în 
afară de ea, c) introducerea şi organizarea con
ferinţelor religioase-morale, d) organizarea con
greselor profesorilor de Religie, etc.; 2, în a- 
ceastâ Frăţime, intră ca membri activi toţi pro
fesorii de Religie din toate şcolile secundare şi 
medii Basarabene, — fie ele de Stat sau parti
culare, — şi ca membri însoţitori profesorii de 
Religie din şcolile primare, având Frăţimea pe 
Arhiepiscopul Eparhiot şi pe vicarul său ca 
membri de onoare; 3, administrarea Frăţimii o 
are: a) Congresul general a membrilor săi, şi, 
b) Statul Frăţimii, compus din 7 membri, aleşi 
de către Congresul general pe 3 ani.

II.

Fiind chemată la viaţă în clipele cele mai serioase 
pentru şcoaiă, când pe tot terenul vieţii şco
lare s’a început o muncă vie pentru a găsi şi
a lămuri principiile adevărate ale pedagogiei,

după care mergând numai şcoala ar fi putut 
ajunge scopurile sale, adică instruirea tinerimii 
încredinţate în mod satisfăcător, — Frăţimea 
profesorilor de Religie, şi ea în domeniul său, 
a cercetat şi din nou a prelucrat, atât progra
mele, cu tot materialul Religie necesare pentru 
un şcolar, ca să se ajungă el la eşirea sa în 
viaţă creştin bun, şi cetăţean cinstit; cât şi 
toată metodologia Religiumi în şcoală.

Având, pe deoparte, în vedere, că din şcoala 
secundară se dace la învăţătura superioară cea 
mai mică parte din absolvenţii ei iar partea cea 
mare intra deadreptul în viaţa socială şi luând, 
pe de altă parte, în consideraţie, că în pregă
tirea pentru societate a unor membri cinstiţi 
Religia în şcoală joacă un rol exclusiv, Fră
ţimea a susţinut că, în programele şcoalei se
cundare să fie lăsat pentru Religie ca obiect, 
un material, care e cu totul trebuincios pentru 
ajungerea scopurilor creştineşti şi sociale sus- 
zise. Ca materialul prevăzut se poată fi însuşit 
copiilor, s’a introdus în toate clasele câte două 
ore pe săptămână.

#
In ce priveşte chestiunea despre metodologia 

şi cele mai potrivite metoade a predării Reli
giei, Frăţimea a desfăşurat o silinţă de laudă,
a) accentuând că, în toate lucrările sale şi ale 
membrilor săi miezul grijii noastre în şcoală tre
buie să fie şcolarul, cu toate însuşirile deosebite 
ale fiinţei lui sufleteşti, şi b) unind în lucru pe 
acest teren toată profesorimea de Religie.

Aşa dar profesorul de Religie, sub cârmuirea 
şi apărarea Frăţimii, ţinea sus steagul Bisericii 
lui Hristos în şcoală şi intra în cea mai strânsă 
legătură cu copilului încredinţat şcolii. Biserica, 
pregătind în şcolile secundare, prin profesorii 
de Religie, pentru societate şi Stat membri buni 
şi cinstiţi, ia parte asttel la clădirea vieţii so
ciale în chipul cel mai harnic. Ca profesorii ae 
Religie să fie totdeauna la înălţimea datoriilor 
lor, Arhiepiscopul local avea drept de a supra
veghea mersul învăţământului religios în şcolile 
secundare. Tot odată I. P. S. Sa lua parte şi 
la numirea acestor profesori în locurile vacante: 
fără consimţământul Arhiepiscopului Eparhiot nu 
se numia nici un profesor de Religie, nici la o
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şcoală secundară, ceiace făcea, că la aceste şcoli
să fie numiţi numai preoţi — profesori destoinici, 
corespunzând misiunii lor înalte şi pline de răs* 
pundere.

Aşa fiind, Frăţimea a ajuns a fi un institut 
îndrumător în predarea Religiei în şcolile se
cundare şi medii, totodată lucrând în folosul 
Bisericii şi al Statului.

III.
Situaţia lucrurilor în prezent s’a schimbat de 

sus până jos. Frăţimea profesorilor de religie 
nu s’a putut ocupa cu chestiuni despre cea mai 
bună predare a Religiunii în şcoală. Toate pu
terile şi toată activitatea sa în cei doi-trei ani 
depe urmă, ea le îndreaptă spre a susţinea si
tuaţia Religiei ca a unui obiect de predare şi 
a dovedi că ea e necesară atât pentru şcoală, 
cât şi pentru societate. Mai departe, luând în 
consideraţie că preotul din şcoala primară a fost 
îndepărtat şi influenţa Religiei astfel înlăturată, 
Congresul profesorilor de Religie convocat în 
Ianuarie 1921, a ridicat glasul său în apărarea 
drepturilor Bisericii ortodoxe Basarabene, cons
finţite de un veac,—de a preda poporului nos
tru moldovan în şcoala lui primară învăţătura 
lui Hristos prin preot. Aceasta pe de o parte. 
Pe de altă parte, având în vedere că, odată cu 
unificarea învăţământului în şcolile secundate (şi 
medii), se împuţinează ceasurile de Religie la 
una în clasele II—VI, iar în cele superioare Re
ligia de loc nu se mai predă, tot acel Congres 
a mijlocit prin Arhiepiscopia Kişinăului şi Ho- 
tinului, pe lângă autorităţile în drept, ca Religia 
în aceste şcoli să-şi păstreze situaţia sa ca şi 
în trecut. Glasul congresului profesorilor de Re
ligie afost luat în seamă atât aci, pe loc, deDirectora- 
tul General al învăţământului public din Basa
rabia, cât şi de Ministrul I. P. Hotărîrile cuve
nite au stabilit că 1. Religia în şcolile primare 
să fie predată de preot, şi 2. Că, în şcolile se
cundare şi medii, să rămână la Religie in toate 
clamele câte două ceasuri pe săptămână.

Apoi, hotărîrea Congresului ca să i-se lase 
Chiriarhului dreptul de control şi supraveghere 
asupra mersului învăţământului religios în şco
lile secundare şi medii,—ceiace se realizează şi 
prin faptul că Chiriarhul trebuie să-şi dea con- 
simţimântul său la numirea profesorilor de Re
ligie în aceste şcoli,— nu s’a ţinut in seamă,

pentru care pricină, in unele şcoli, s’au numit 
ca profesori de Religie oameni imorali şi chiar 
criminali. In fine, Congresul din 1921 s’a în
grijit şi despre lămurirea drepturilor juridice şi 
materiale ale profesorilor de Religie. Profesorii 
de Religie în şcolile primare nu primeau nimic 
pentru truda lor, iar cei din şcolile secundare 
şi medii au fost socotiţi ca nişte profesori de 
treapta a II-a sau chiar a IlI-a, fiind plătiţi cu 
80°/o şi cu 6 0 %  din leafa profesorilor celor
lalte obiecte. Faptul acesta e cu atât mai ciu
dat, cu cât profesorii de Religie de obiceiu :
1 . n’au parohii şi sunt cu totul închinaţi şcolii; 
2; pe multe locuri, pe lângă licee se află ca
pele, unde profesorii de Religie, îndeplinesc 
toate slujbele Dumnezeeşti pentru parohienii lor 
şcolari; 3. îndeplinesc la rând, cu ceilalţi colegi- 
profesori toate îndatoririle faţă de şcoală (diri
ginte de clase, bibliotecar, secretar, etc.), 4. duc
o muncă şi mai mare în ce priveşte influenţa 
lor în educaţia copiilcr ; 5. de fapt au mai în 
toate liceele câte 14— 20 şi mai multe lecţii pe 
săptămână. Şi cu toate acestea primeau 80°/0 
şi 60°/0, chiar şi acei, cari au'studii superioare!

Prin mijlocirile sale, Congresul general din 
anul 1921 a izbutit ca profesorii de Religie în 
şcolile primare să fie plătiţi pentru 8 lecţii pe 
săptămână cu 200 lei lunar, iar cei din şcolile 
secundare şi medii să fie asimilaţi cu ceilalţi 
profesori, ceiace însă şi până în prezent încă 
nu s’a introdus pe deplin în viaţă.

IV.
Din toate cele spuse mai sus, se vede, că 

Frăţimea profesorilor de Religie din Basarabia, 
lăsând până acum la o parte menirea sa ade
vărată, în prezent se ocupă mai mult cu ches
tiuni ocazionale şi chiar neprevăzute în Regu
lamentul său din anul 1910, ceiace a făcut a 
se cere să se schimbe') ceva in acest Regula
ment, potrivit împrejurărilor vremurilor grele 
de azi.

Totuşi Frăţimea îşi dă bine seama că nu cu 
schimbările formale în Regulament se va putea 
întări situaţiunea Religiei în şcoală. Şi atunci 
tot anul trecut Frăţimea a stăruit pentru mobi
lizarea puterilor noastre ale tuturor profesorilor 
de Religie; nu numai din Basarabia, ci şi din

’) Rogulamentul modificat « Întărit d« Tribunalul Kifioăulu 
la 94 Februarie 1921, Nr, 8 .
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toată România întregită. S’au luat în cursul anu
lui 1921 cuvenitele măsuri de Sfatul Frăţimii 
ca să se convoace un Congres General al pro
fesorilor de Religie din Ţară aci la Kişinău şi 
apoi, după ce nu s’au adunat, de cât numai de
legaţii din Bucovina, la Cernăuţi, nu s’a ţinut 
Congresul nici acolo, din pricini pe care noi nu 
le cunoaştem.

Frăţimea însă crede că, până când noi în
şişi profesorii de Religie din toată Ţara, nu ne
vom ridica ca să ne spunem glasul nostru în 
chestia existenţei Religiei mai departe în şcoală,
alt cineva în vremea de azi nu va apăra dreptul 
poporului român ca să-şi păstreze el credinţa sa 
pravoslavnică în şcoală şi în viaţă. Căci par’că 
nu e semn bun, din acest punct de vedere, că 
proiectul nou al învăţământului secundar, întoc
mit de d. fost Ministru P. P. Negulescu lasă 
pentru Religie numai 4 ore în tot liceul !

Neizbândind nimic în realizarea ideei despre 
unirea profesorilor de Religie ai României în
tregi pentru apărarea Religiei în şcoală, Sfatul 
Frăţimii a crezut de cuviinţă ca ea să se în
tregească cu toţi catiheţii din şcolile primare, 
bineînţelegând că aceşti de pe urmă fiind şi pa
rohi pe loc, vor da la nevoie Frăţimii cel mai
mare sprijin moral al credinciosului popor. Ideia

i

aceasta a fost împărtăşită de tot Congresul Ge
neral al profesorilor de Religie din anul 1922
^Ianuarie).

Afară de acestea— aşa să zicem — momente 
externe în activitatea sa din anul trecut, Fră
ţimea profesorilor de Religie din Basarabia, li- 
niştindu-se puţin starea lucrurilor, s’a silit să 
facă ceva şi în privinţa reorganizării învăţămân
tului Religios-moral, fiindcă o nouă întocmire e 
cerută de toate împrejurările vieţii şcolii în 
noile stări ale existenţei sale. S’au prelucrat de 
Sfatul Frăţimii programele analitice la Religie din 
nou, s’a împărţit materia necesară pe clase, 
s’au cercetat manualele în fiinţă, alegându-se 
cele mai potrivite, atât pentru executarea pro
gramelor, cât şi pentru ca să fie ele mai bine
înţelese de şcolarii noştri, cari nu ştiu încă bine 
limba românească, mai ales pe cea de azi.

Referatele respective pregătite de Sfatul Fră- 
ţimei, s’a înaintat Congresului General al pro
fesorilor de Religie din întreaga Basarabie, con
vocat de către I. P. S. S. Arhiepiscop Gurie 
pe ziua de 9/22~-12/25 Ianuarie 1923, şi s’a pri

mit, hotărându-se că ele să fie prezentate şi la 
congresul viitor al profesorilor de Religie din
România întreagă.

Trebuinţa acestui Congres pentru nevoile su
preme ale şcoalei, Bisericei şi ale poporului s’a 
accentuat în chipul cel mai hotărât.

Congresul din Ianuarie 1923, la care a luat 
parte şi reprezentantul Directoratului învăţămân
tului public din Basarabia, a ridicat iarăşi, toate 
chestiunile vieţii noastre şcolare şi, stabilindu-se
o legătură prin reprezentanţii Sfatului Frăţimii, 
cu acest Directorat, credem că mai multe boale 
ale şcoalei noastre locale vor găsi leacul lor 
chiar aci pe loc.

Dar sunt chestiuni principale, fundamentale 
în viaţa şcoalei, mai ales în viaţa şcoalei secun
dare, care au un interes nu numai pentru şcoala 
Basarabeană, ci pentru şcoala poporului întreg. Şi 
aci ar trebui întrunite la un loc toate puterile 
vii ale Bisericii noastre ortodoxe. Frăţimea pro
fesorilor de Religie din Basarabia nădăjdueşte 
că nu va rămânea singură în lucrul său pe acest 
teren. Căci chestiunile şi principiile—repetăm— 
ating interesele nu numai ale moldovanului nos- 
tru ortodox din Basarabia, ci şi ale tuturor Ro
mânilor din întreaga'Ţară. Vorba merge azi des
pre însemnătatea Religiei în viaţa poporului nos
tru pravoslavnic, despre aceia dacă nu cumva 
«cu idolii deja s’a isprăvit», dacă mai poate 
avea Religia loc în sistemul învăţământului se
cundar ca un obiect de predare *).

Şi dacă, din cele spuse pe scurt mai sus, s’ar
vedea, că Frăţimea profesorilor de Religie din
Basarabia cu micile ei puteri tot a putut face
cevâ pentru şcoală în aceste clipe de răspun
dere, fără îndoială fiecare va înţelege, că glasul 
taturor profesorilor din toată Ţara, mai ales, 
dacă dânşii s'ar organiza, ar da Bisericii orto
doxe un sprijin destul de puternic, ca intere
sele poporului român, creştin până în vremea 
de fa ţă , să nu fie călcate în vremurile de azi, 
când se pun temelii nouă pentru viaţa de mâne, 
de ceice ar voi să treacă reci pe lângă dati
nile şi tradiţiunile istorice ale acestui popor.

Proloiereu LEON TROFIMOV
Profesor de Religie la Liceul Real Chlşinau* 

Membru în Sfatul Frăţimii Profesorilor de Religie
dia Basarabia.

*) Referatul despre situaţia Religiei în şcoală s’a primit de 
Congres în unanimitate cu hotărîre ca un extras din el s i  fie 
tipărit în revista Sf. Sinod. Credem că ar fi bine să se tipărească 
acolo şi cele mai însemnate Procese-Verbaîe ale Congresului.— 
Pr. L T.

Unde este. să-l publicăm Nota, Arhim. Scriban,
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Ca după toate revoluţiile mari sociale din 
decursul veacurilor, şi acum, dupăce omenirea 
a trecut prin noianul de grele suferinţi şi cum
plite încercări ale războiului mondial, care a 
secerat fără milă două zeci milioane de vieţi, 
problema religioasă a venit iarăş la ordinea zilei. 
Ea se pune din nou pe tapet, cu tot aierul de 
îngrijorare al diplomaţilor şi politicianilor de 
seamă din toate Statele şi cu o vădită şi legi
timă satisfacţie a moraliştilor şi a conducătorilor 
de Biserici de orice confesiune. Fireşte, nimic 
mai natural. Omenirea, îmbătată un moment de 
mulţimea poftelor şi averilor ce [uşor dispar; 
îmbătată de propriile ei puteri materiale, care 
nu sunt durabile şi care atârnă de altă putere, 
de o fiinţă supranaturală ; minunându se singură, 
prin ambiţioşii capi ai Statelor şi îndemânateci 
diplomaţi de cabinete, de perfecţiunea armamen
telor moderne şi de ingenioasele invenţiuni 
tehnice ale înţelepţilor veacului acestuia; neso
cotind superioarele legi ale firii şi adevărurile 
imutabile ale religiunii creştine, — au dat foc 
Europei de la un capăt la altul, setoşi de sânge, ' 
iubitori de cuceriri nedrepte, au încercat să in
toneze din nou dreptul pumnului, dreptul celui 
mai tare.

Focul arde şi mistuie ani dearândul, plouă 
noian de schiţă şi de gloanţe, milioane de oa
meni se pogoară în ţărână înainte de vreme, 
cei mai buni fii ai popoarelor beligerante; se 
roşeşte cerul de sângele omenest ce spală faţa 
pământului, iar omenirea îngenunchiată, plină de 
rane, înlăcrimată, geme cu fruntea la pământ, 
cuprinsă de spasmuri şi de fiorii morţii... Şi 
chinul necruţător durează, căci păcatul nu iartă... 
Dar, iată o străfulgerare binecuvântată pe cer> 
războiul se întoarce cu biruinţa de partea celor 
mici şi apăsaţi, tronurile cele mai puternice se 
clatină, pocnesc din încheieturi, cad ; împăraţii 
dispar, tunurile amuţesc, focul se potoleşte — , 
furtuna a trecut şi soarele păcii se iveşte din 
nou pe cer.

. . .  Ca dintr’un vis urât, omenirea se trezeşte 
şi dă să se ridice, vrea să se reculeagă, priveşte 
îndărăt şi fruntea i se încruntă, respiraţia aproape

i se opreşte : grozavă privelişte !.. Munţi de 
de oase, ruini şi cenuşă s’a ales din truda de 
veacuri a atâtor generaţii: mii de văduve îndo
liate îşi caută soţii iubiţi, mii de mame sdrobite 
îşi caută fiii, mii de orfani nevinovaţi îşi caută 
părinţii... O, tu, imagine a războiului cât eşti 
de îngrozitoare!.. Dar în sfârşit, dreptatea a 
biruit! Omenirea iluminată de foc şi însângerată, 
priveşte astăzi soarele binefăcător al unei păci 
nedepline încă. Se găseşte la o grea răspântie. 
E întrebarea : dacă trebuie să continuie înainte 
calea cea veche, mărginindu-se numai la cele 
ce privesc pământul şi viaţa aceasta, nesocotind 
învăţăturile sublime ale creştinismului şi adevă
rurile eterne, pentru ca mâine să se găsească 
din nou în faţa altui cataclism inevitabil ? Ori 
să-şi croiască o nouă cale în viaţă, care să 
aibă la temelie nu îngâmfarea şi stăpânirea ne
dreaptă peste cei mici şi slabi ? Că zice Hristos: 
«care dintre voi va vrea să ne mai mare, să 
fie vouă slugă, şi care dintre voi va vrea să fie 
întâi, să fie vouă slugă». (Mat. 20, 26).

Deci nu ură şi dorinţă de a zdrobi pe aproa
pele mai slab decât tine, ci iubire curată şi 
frăţească faţă de dânsul, căci creştinismul în 
primul loc este per exellentiam, religia iubirii... 
«Poruncă nouă dau vouă, ca să vă iubiţi unul 
pe altul precum eu v'am iubit pe voi, ca şi voi
să vă iubiţi unul pe altul». (Ioan, 13, 34—35).

Dacă conducătorii popoarelor ar fi fost călău
ziţi de aceste sfinte şi dumnezeeşti precepte, fără 
îndoială, că războiul acesta ar fi fost evitat. Iată 
dar, atâtea cauze pentru care chestiunea reli
gioasă începe a fi socotită astăzi din nou, ca o 
problemă vitală ce condiţionează bunul mers, 
existenţa şi propăşirea tuturor popoarelor civi
lizate. Acestea fiind zise, voiu încerca să arăt în 
rândurile ce urmează piedicile care se pun astăzi 
în calea apostolatului.

I
Apostolat? Cuvânt frumos şi plin de tainice 

înţelesuri !.. El ne evoacă dinaintea ochilor tre
cutul plin de jertfă, dar încununat de laurii 
biruinţii; cărarea butută de atâţia sfinţi, mucenici 
şi părinţi ai Bisericii lui Hristos, începând cu
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pescarii săraci din jurul lacului Ghenisaret, pe 
care blândul Iisus i-a chemat după sine, ca să-i 
facă vânători de oameni: <Şi a zis lot: veniţi 
după mine f i  vă voiu face pe voi vânători de
oameni». (Matei, 4, 19).

Să arătăm dară aceste piedici. Piedici de 
natură educativă.

Este fapt în deobşte cunoscut, că astăzi în 
familie nu se dă destulă însemnătate de către 
părinţi creşterii copiilor. In straturile de jos ale 
poporului, copiiifcresc aproape la voia întâmplării. 
De mici, sunt puşi la muncă şi, când se trezesc 
în şcoală cu învăţătorul în faţa lor, abia dacă pot 
spune cum îi cheamă, de câţi ani sunt şi mulţi nu 
pot face nici semnul crucii. Instrucţia în şcoli merge 
greu, din pricina celor cinci mii de suplinitori nepre
gătiţi, din cauza lipsei de învăţători, din lipsa de lo
caluri, şi alte multe. Clasa de mijloc, pătura in
telectuală este aceea care pune mai mult preţ
pe educaţia copilului, pe când în pătura bogată

i

de sus, în majoritate am putea spune, creşterea 
tinerelor vlăstare este lăsată pe seama doicelor 
şi a "guvernantelor de multe ori străine de neam 
şi care îi cresc în spirit apusean.

Câţi părinţi sunt oare astăzi, care să jertfească 
regulat 1— 2 ore zilnic pentru instrucţia fiilor 
lo r? ! Câte mame pun în mâna copilaşilor cărţi 
de rugăciuni, învăţându-i să se roage în genunchi 
în faţa sfintelor icoane?!

t

înclin a crede mai degrabă, că sunt multe 
mame care stau mai bucuros în faţa oglindei
1 — 2 ore pe zi, ca să se admire, să se vopsească 
schimbându-se în fel de fel de costume, decât 
să stea de vorbă cu propriii lor fii, instruindu-i. 
Copiii plictisesc, găteala încântă, promite...

Şi dacă ţara noastră numără astăzi atâţia băr
baţi culţi, dar caractere puţine, una din cauze, 
fireşte că este şi aceasta. Femei ca Cornelia, 
mama Grahilor, creştine pioase ca Antuza, mama 
sf. Ioan Gură de Aur, ca Emilia, mama sf. Ierarh 
Vasilie, ca bunica sa Macrina, ca Monica a fe
ricitului Augustin, ş. a., nu mai sunt azi. Sau, 
dară vorbim de timpurile moderne, mame ca a

• lui Lamartine, bunăoară, care într’atâta i’a In
suflat sentimentul religios, încât toată opera 
acestui mare scriitor francez este străbătută de
cel mai puternic sentiment religios,—sunt un fel 
de rara avis.

Venind la şcolile clericale, la seminarii, unde 
se tace instrucţia viitorilor apostoli, a preoţilor

t i  %

de mâne, vom spune, că şi aici pregătirea lasă
♦

încă mult de dorit şi-i departe de a fi ideală. 
Această constatare au făcut-o mulţi oameni com
petenţi, ca : profesori, inspectori şcolari, episcopi, 
miniştri, ş. a.

Se impune dară o modificare în ceea ce pri
veşte materia de predat, criterii nouă de selecţie 
a corpului profesoral, ş. a., pe care autorii nouăi 
legi bisericeşti, ce-i vorba să se voteze, le vor 
fi avut în vedere. Avem tot dreptul să credem 
aceasta.

Seminariile noastre trebuie să ne dea nu numai 
absolvenţi cu capul tobă de carte, ci şi elemente 
fenergice, pline de voinţă, căci în cariera lor 
vor trebui să se ia de piept cu atâtea vicii so
ciale. «O voinţă energică, rezistentă, poate totul 
în domeniul moral ; ea poate mult în domeniul 
lucrurilor materiale. Omul de voinţă este sin
gurul cu adevărat liber; el este stăpânul jude
căţilor şi acţiunilor sale; el îşi conduce gândurile, 
sentimentele, chiar imaginaţia sa şi supune totul 
autorităţii raţiunii. El se conduce după pres
cripţiile acesteia şi după ordinele conştiinţei sale; 
el este în stare să se conducă pe sine potrivit 
regulelor vieţii pe care înţelepciunea sa îl face 
să le adopte1)».

Elementele slabe, fără voinţă, fără putinţă 
de-a se îndrepta, ar trebui îndepărtate din ase
menea şcoli din momentul când selecţionarea 
e încă cu putinţă, căci altfel se vor observa 
mai târziu, servitori ai altarului cari de orice ar

*

fi fost buni, numai de preoţi, nu. Chiar mulţi 
din preoţi sunt sinceri şi spun astăzi către in
timii lor, că regretă că s’au făcut'preoţi, că erau 
buni de altă ceva, că şi-au greşit cariera.

«Omul fără voinţă, fie el dotat cu o mare 
inteligenţă, n’are asupra propriei sale soarte 
decât o influenţă cu totul slabă. El este jucăria 
evenimentelor; întâmplarea face destinul său. El 
trece prin viaţă ca o corabie fără cârmaci pe o

I
mare agitată. Ea pluteşte fără- direcţie, târâtă 
de toate vânturile şi de toate curentele până în 
ziua când talazul o înghite *)>.

Şi misionarii fără voinţă vor fi uşor înghiţiţi 
în această vale a plângerii şi acoperiţi de ta
lazul răutăţii şi al patimilor de tot felul ce rod 
şi slăbesc familia, care este temelia societăţii.

*) uLivre de mes f th u de Paul Doumer, p. 24, Viubert şi Nony. 
Paris 1906.

Op. cit. p. 27.
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Ne trebuiesc dar astăzi, mai mult ca oricând şi 
mai cu seamă în cler, oameni de caracter, oameni 
hotărâţi, dintr’o bucată. «Când voinţa, călăuzită 
de raţiune, se esercită în mod cgntinuu, astfel 
ca ek să fie activată, desvoltată pe de antregul 
în om, ea devine caracter.

Omul de caracter este uu om de voinţă, de 
hotărâre, de curaj1)».

Străduiască-se dar conducătorii şi profesorii 
unor atare şcoli ca să dea Bisericii şi societăţii 
asemenea oameni de voinţă, caractere, şi atunci 
desigur, că apostolatul preoţesc nu va mai îns- 
pămâinta pe tinerii absolvenţi, dintre cari cei 
mai buni continuă a se îndrepta şi astăzi către 
diverse bresle sociale, care le cere o nouă şi 
târzie pregătire cu totul deosebită... Până la 
înfăptuirea nouăi şi mult aşteptate reforme a 
învăţământului secundar — deci şi acelui semi- 
narial — pe lângă lipsa unei serioase instrucţii 
în sânul familiei, în starea actuală, funcţionând 
încă sub imperiul vechilor programe şi vechilor 
apucături..., cu greu se vor umplea vacanţele 
din biserică, cu greu vor răsări făclii în calea 
apostolatului nostru, pe care mulţi îl defăimă, 
de care atâţia se feresc...

b) Piedici de natură morală.
Dar tinerii cari abia au eşit de pe băncile 

şcolii cu dorul de muncă sădit în suflete şi cu 
atâtea visuri frumoase făurite în cei mai curaţi 
ani ai tinereţii, cu gând, ca mai târziu să le 
înfăptuească, la începutul apostolatului se mai 
lovesc încă de o piedică şi anume, de aceea pe 
care noi o numim cu un cuvânt: lipsa de în
curajare.

Orice început de muncă, dacă nu-i susţinut 
şi dacă nu-i încurajat, de multe ori stagnează, 
lâncezeşte.
' Furia valurilor n’o simte privitorul de pe malul 
mării, ci vâslaşul din barcă, care îşi pune în 
joc toată priceperea şi toată puterea muşchilor 
pentru a le birui.

Tot astfel şi greutăţile vieţii; nu le cunoaşte 
nimeni mai bine, decât acel ce se luptă cu ele. 
Deaceea se cere mult tact şi răbdare din partea 
preotului tânăr, dar puţini îl au şi de aceea, 
mulţi au de îndurat nemulţămiri şi neajunsuri
serioase.

Căci în viaţă... «Fericirea şi succesele nu de

pind de împrejurări, ci de noi înşine. Mai mulţi 
oameni îşi datoresc ruina lor propriilor lor gre
şeli decât relei voinţi a altora; mai multe case 
şi oraşe au fost distruse de om decât de fur
tuni şi de cutremurele de pământ. Există două 
feluri de ru in i: aceea care e opera timpului şi 
aceea de care omul e răspunzător1)».

Revenind la ce afirmam mai sus, adică la lipsa 
de încurajare, trebuie să spunem, că ea există 
şi în cler.

In rare cazuri elementele bune sunt încurajate. 
Sunt însă şi mulţi preoţi buni, adevărate valori, 
cari se pierd neştiuţi şi neapreciaţi prin cine 
ştie ce fundături de sate îndepărtate de centre, 
pe când adesea gălăgioşii, acei cu stăruinţi şi 
cu merite diverse — inclusiv electorale — o sbu- 
ghesc mai înainte la locuri şi demnităţi neme
ritate, nejustificate prin nici un trecut de muncă 
serioasă într’un domeniu oarecare.

Această stare de fapt o cunoaştem cu toţii 
şi nu mai e nevoie ca să aducem în sprijinul 
argumentelor noastre cazuri concrete, care n’ar 
putea suferi desminţire...

Şi atunci, preotul tânăr, dacă nu vede înfăp- 
tuindu-se dreptatea mai întâi de acei cari vorbesc 
în numele ei şi de se mai loveşte şi de indi
ferenţă din partea şefilor şi de lipsa de încura
jare, îşi pierde pe încetul entuziasmul şi în 
sufletul său îşi face loc descurajarea...

c) Piedici de natură materială.
In seminar tânărul preot a învăţat multe. Mai

cu seamă studiul Pastoralei i-a infiltrat ideea,
că în parohia sa orice preot trebuie să fie fruntaş
nu numai din punct de vedere intelectual—vorbim
de sate —, dar şi din punct de vedere al stării
materiale ; el trebuie să fie un gospodar model.
încrezător deci în puterile sale, noul hirotonit 
păşeşte în enoria sa cu acest gând.

Deprins la părinţii săi cu de toate, dar cres
când într’o casă gospodărească, iar opt ani de 
zile învăţând într’o clădire măreaţă cu săli spa
ţioase şi iluminate cu electrică, venind ca preot 
în parohia sa, se izbeşte cel întâi de cea mai 
mare decepţie — nu există în sat casă parohială •
şi deaceea se vede nevoit a-şi căuta o casă cu 
chirie.

De regulă stau goale într’un sat casele cele 
mai rele şi într’o astfel de casă trebuie să se aşeze

f) Op. cit: p. 29.
f) L'emploi di ia vie de Sir John Lubbock, Paria, Felix Alean, 

Editeur 1897, p. 1.
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şi el... Păşeşte înainte, idealiştule, dacă p o ţi!
/

Faptul acesta, aduce după sine atâtea deziluzii
— şi sunt în măsură să afirm aceasta, ca unul 
ce’n 11 ani de păstorire la ţară, n’am cunoscut 
tihna casei parohiale — încât cred, că şi aceasta 
a fost una din cauzele pentru care n’au intrat 
în cler atâtea elemente de valoare. Şi pe dreptul, 
căci după atâţia ani de învăţătură, când te vezi 
nevoit să locueşti într’o casă mică, umedă şi 
fără lumină, mai rea decât a unui sătean de 
rând, fără carte, atunci avântul tinereţii simte 
pentru prima dată cea mai puternică lovitură...

d) Insuficienţa salariului.
In această ordine, desigur că şi acest lapt 

este o piedică în calea apostolului. E drept, că
Mântuitorul Hristos a recomandat apostolilor
sărăcia, când le z ice : «Să nu aveţi aur, nici
argint, nici bani la brâiele voastre; nici traistă
în cale, nici două haine, nici încălţăminte, nici
toiag; că vrednic este lucrătorul de hrana sa».
(Matei, X, 9— 10). Oricât s’ar striga de unii,
că preoţii trebuie să fie cu adevărat apostoli şi
că trebuie să se gândească mai mult la viaţa
de dincolo, totuşi, şi noi ca trăitori în lume,
în societate, împovăraţi de familie, de multe ori
numeroasă, cerinţele vieţii şi cele sociale apasă
greu şi pe umerii noştri şi suntem siliţi a ne
supune lor, de oare ce nu suntem nici monahi, 
nici celibatari ca papistaşii...

Trebuie să-ţi porţi gospodăria, să mănânci, 
să te îmbraci, să te ‘cultivi, să-ti înveţi copiii 
şi să le asiguri un viitor. Dar, în vremurile de
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astăzi, ştiu ce însemnează toate acestea!.. Sa
larul nostru actual este insuficient.

Ştiu c’atunci când cerem mărirea salarului, 
ni se aminteşte şi de aşa zisul venit al epitra- 
hilului, care depinde însă de preot, de enoriaşi, 
de obiceiuri, etc. Pe acesta se poate conta la 
parohiile bune, dar ce te faci cu majoritatea 
lor, care sunt slabe ? Cu ce să trăiască acei 
preoţi ? Şi, atunci, iată că acei parohi fără stă- 
ruinţi, mai puţin norocoşi — sau ca să între
buinţăm termenul îndeobştie cunoscut —, fără 
sfinţi la Ierusalim —, cari au parte de parohii 
slabe, sărăcăcioase, şi a cărora activitate nu se 
trâmbiţează, nici se răsplăteşte după merit, cad 
învinşi de asprimea vieţii, neglijează apostolatul, 
se descurajează. Şi iată cum : «Descurajarea se 
produce încetul cu încetul, prin o serie de desi- 
luzii asupra planului nostru. Nu i în acest caz

atât pericolul loviturii, cât este acel al continui
tăţii. Conştiinţa slăbeşte, ca stânca de pe malul 
mării sub acţiunea continuă a valului; şi, după 
cum valul sapă stânca pe dedesupt, astfel şi des
curajarea sapă conştiinţa până’ntr’atâta, încât, la 
o ultimă şi neînsemnată lovitură, voinţa, care 
menţine încă sinteza, se pierde brusc, şi totul 
se prăbuşeşte într’o cădere furtunoasă1)».

Desiluzionaţi astfel tinerii preoţi de insuficienţa 
salarului si de reaua stare materială, văzându-se

I  *  9

în imposibilitate de a-şi asigura ziua de mâne 
şi viitorul copiilor, căci să nu se uite, că «primum 
vivere, deinde philosophari», se văd 'siliţi de 
grelele sarcini ale vieţii, de-a eşi din cărarea 
curată şi frumoasă a apostolatului pur evanghelic, 
pentru a-şi căuta surse de trai în şcoli, în bănci 
populare, în cooperative, în afaceri de negoţ, 
în agricultură intensă, sau se înregimentează* — 
cu anumite scopuri — printre soldaţii devotaţi 
ai diverselor partide politice, făcând politică fă
ţişă de convinşi agenţi electorali, pentru izbânda 
în alegeri şi grabnica venire la putere «a lor

4

noştii». Şi doar partidele politice au în opoziţie 
o mare virtute, că făgăduiesc alegătorilor şi 
partizanilor, când se văd la strâmtoare, marea 
cu sarea, pentruca, odată ce s’au văzut la cârma 
ţării, să-şi arate viciul din naştere cu deviza: 
«întâi pentru noi, pe urmă pentru alţii» !..

e) Piedici de natură socială.
*  \

Preotul e şi el membrul unei societăţi, trăieşte 
în mijlocul ei, şi, oricât de stăpân ar fi pe sine, 
nu se poate ca mediul să nu influenţeze şi 
asupra lui, fie într’un fel sau în altul, fie în bine 
sau în râu. Asupra curentului apei barca merge 
cu anevoie şi vâslaşul are puţini sorţi de iz
bândă. De multe ori riscă să fie înghiţit de valuri.
Generaţia de azi poartă pe frunte pecetea ego
ismului şi a materialismului şi-i puţin credincioasă.

Deasupra frumoaselor virtuţi strămoşeşti şi
creştineşti, pare că se pune intenţionat capacul
ruginit al uitării, spoit cu pretenţiile sfidătoare
ale modernismului. Adevăratul scop al vieţii
după cum reesă din Evanghelia Mântuitorului
Hristos, lumea de azi în mare parte nu mai
vrea să-l înţeleagă; ci ea ’şi croeşte singură 
norme de viaţă după bunul ei plac.

Orientarea în viaţa aceasta, care ademeneşte 
prin plăceri efemere şi orbeşte prin patimi ame

1) Le Gouvernement de soi — m&me de Antonin Eyraieu, 
Perrin et C-ie Libraires — Editeurs, Paris, 1906, pag. 161.

4 f



14 BISERICA ORTODOXA ROMÂNA
■ » « r t

ţitoare şi lux neînfrânat, se face cu mult greu. 
Iată ce spune în această privinţă un scriitor 
străin de valoare :

<Noi suntem. în lume nu -hent.ru a -betrece st a

ne conformăm lui, să ne dăm după el, nu să 
ne înălţăm mai presus de dânsul. El cere ca şi 
preotul să petreacă în societate, să bea, să joace, 
să fumeze, să joace cărţi, ba câte odata s’o

căuta plăceri, ci pentru a merge, adică pentru a facă şi pe... Curtezanul, faţă de sexul frumos.
lucra. Organul principal, facultatea centrală, nu-i Aşa e spiritul vremei! Şi se întâmplă, că ase-
nicidecum sensibilitatea, nici inteligenţa, ci voinţa. menea preoţi plac mai mult. — Halal de cutare 1

«Să nu despreţuim bucuriile ce ni se oferă, e om de lume, şi nu te mai urăşti cu e l !.. Pe
nici cercetările care sunt propuse spiritului nostru; când cei mai sobri, mai serioşi şi mai cumpătaţi,
Dumnezeu ne-a dat o inimă şi o inteligenţă care calculaţi la toate, sunt priviţi cu răceală şi taxaţi
trebuie să fie satisfăcute; numai să nu ne înşelăm; cu epitete de acestea: habotnici, ţărănoşi, posaci,
a trăi numai pentru a te desfăta, este a te înjosi; timizi, fără şcoala lumei, stângaci, ş. a.
a trăi pentru a gândi, este a te restrânge şi a Adevărul este, că dacă preotul nu poate f i

te usca şi acel ce caută să falşifice instrumentul ceea ce misiunea lui o cere, apoi îşi are şi
ce i-a intrat în mâni, îşi atrage pedeapsă. Din mediul partea sa de vină. A!.. Dar a schimba
contra, dacă se simte răspunzător, capabil de a mediul, societatea — desigur nu radical —, a face
vedea un scop înalt, către care tinde neîncetat, să sufle în ea un vânt puternic de purificare
atunci fiecare lucru e la locul său, fiecare păr- morală, a sădi în sufletele membrilor ei virtuţile
ticică din noi înşine .îşi îndeplineşte rolul său, creştineşti şi cetăţeneşti, e o mare îndrăzneală
şi’şi găseşte satisfacţia. Dacă acest rol este ne- astăzi: Aceasta e o muncă foarte grea — poate
îndestulător, dacă această satisfacţie este ne- cea mai grea —, care cere timp şi oameni de-un
complectă, atunci să priveşti drept înainte, căci temperament superior, bărbaţi energici şi tă
cu siguranţă se spune, că mai târziu, mai de- lentaţi, cu concepţii înalte asupra rostului vieţii.
parte, mai stts, viaţa va fi mai bogată.

«Suntem chiemaţi ca să mergem, însă pe ce 
drum? N’ajunge numai să mergi, ci mai trebuie 
ca să ştii şi unde m ergi; n’ajunge să intri într’un 
drum oare care, ci mai trebuie a-1 şi alege; 
n’ajunge să voeşti, ci trebuie să voeşti crf este 
bun, ceea ce este conform cu legea supremă. 
Acesta-i punctul cel mai de căpitenie : să alegi 
şi, Psalmistul nu-1 ignorează : Cel Etern, zice el, 
îi arată calea pe care trebuie s’o aleagă *)».

Da. Această întrebare ar trebui să ne punem 
şi noi astăzi după război: pe ce cale apucăm?

Continuăm să mergem tot pe calea cea în
vechită în păcate — care ne-a condus unde am 
ajuns — pe terenul anarhiei morale 
croim o altă soartă, o cale nouă, mai apropiată 
de preceptele evanghelice ale blândului lisus, 
pe care mergând, să putem ajunge la scopul 
către care trebuie să ţintească omenirea.

Că zice Mântuitorul sf. apostoli şi prin ei şi 
nouă tuturora : «Fiţi dar, voi desăvârşiţi, precum 
şi Tatăl vostru cel din ceruri desăvârşit este>, 
(Mat. V, 48).

Mediul în care trăim, vrea să fim ca şi el, să

ori ne

/

0 Exp^rience chr^tienne de Ernest Martin, Saint-Blaise, Foyer 
Solidariste, Genfeve, 1911, pag. 263.

Această mare operă> nu o poate îndeplini 
numai singur preotul, ci lucrând în armonie cu 
mulţi şi diverşi factori sociali.

f) Piedici de natură religioasă: sectele.
Libertatea cultului s’a garantat şi prin noua 

constituţie. Poporul nostru fiind în de obştie 
cunoscut ca un popor ospitalier şi tolerant prin 
excelenţă, numai cine n’a vroit nu s’a pripăşit 
a noi în ţară. Secte religioase ca : adventiştii, 
baptiştii, pocăiţii ş. a., eşite din rătăcirea pro
testantă, şi-au găsit teren potrivit în mijlocul 
nostru.

Şi, dacă catolicismul cu pretenţii de egalitate 
faţă de biserica noastră ortodoxă, caută pe ori 
şi ce căi şi cu orice mijloace aderenţi; apoi 
aceste secte printr’o continuă şi bine organizată 
propagandă, alimentată din fonduri străine, duc 
o luptă înverşunată împotriva bisericii noastre 
ortodoxe. Reviste şi broşuri, bine scrise şi atră
gătoare se împart mai mult gratuit prin trenuri, 
gări, iarmaroace, adunări.

La întrunirile lor, în casele de rugăciuni, se 
duc mulţi creştini curioşi şi cari din ei sunt mai 
slabi, cad victime, sunt convertiţi...

Dintre toate, adventismul, se constată, că pro
gresează, că prinde teren zilnic, de oare ce s’a 
lăţit până şi prin sate, unde are adepţi fanatici.
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Preoţimea cu conducătorii ei are un vast câmp 
de lucru.

Pentru Înlăturarea tuturor piedicilor arătate 
până aci, trebuie luate urgente măsuri de către 
conducătorii ţârii, acum cât mai e timp, pentru 
ca nu cumva mâni să fie prea târziu. Vreţi 
apostolat? Foarte bine! încurajaţi şi asiguraţi 
existenţa acelora cari s’au dedicat din convin
gere carierii preoţeşti ! Iar, pentruca’n biserica 
noastră să înceapă un serios apostolat de tre

zirea conştiinţei religioase, ce pare că amorţeşte, 
ne trebuieşte un cler ales, bine pregătit şi pus 
la adăpostul oricăror griji şi lipsuri de natură 
materială. Şi, pentruca acest apostolat să aibă 
mai mulţi sorţi de izbândă, se mai cere, ca 
această acţiune a bisericii să fie secondată — 
într’un cuvânt — de toţi oamenii de bine din 
această ţară.

Preot N. V. HODOROABĂ
Iaşi

Gontribuţiuni la cunoaşterea preoţimii de mir din trecut

In cursul verii anului 1923, Păr. Dr. N . Po-
pescu, noul profesor de Istoria bisericii Ro
mâne la facultatea noastră de teologie, a vorbit 
la universitatea populară din Vălenii-de-Munte, 
despre preoţii de mir şi despre trecutul lor, 
până la începutul veacului al XlX-lea şi după 
aceia. Prelegerile Sf. Sale au adus multă lumină 
asupra preoţimii de mir din trecut.

In această materie, au mai scris şi Dr. I. Ma
tern dm Cluj, precum şi Pâr. Econ. D. Furhină 
din Dorohoi. Negreşit, subiectul acesta 'p re
zintă o deosebită însemnătate şi deaceea, orice 
lumini noi în această privinţă, sunt de un ne
tăgăduit folos.

Preoţii de mir, trăind în felurite timpuri şi 
locuri, uneori în vremuri de grea cumpănă pen
tru ţară, iar alteori în linişte, având apoi de păs
torit unii în sate de pe moşii boiereşti, alţii în 
sate moşneneşti sau răzeşeşti, f.iră îndoială că 
toate acde împrejurări au influenţat şi asupra 
vieţii lor. In vremuri de răsboi, adeseori unii 
preoţi luau parte la luptă alături de ostaşii ţării, 
iar în vremuri de băjenie fugiau şi dânşii cu 
păstoriţii lor şi se aşezau în alte locuri.

In satele de pe moşiile bisericeşti, preoţii du
ceau traiul chinuit al ţăranului şi viaţa slujito
rilor altarului, era tot aşa de grea ca şi a păs
toriţilor lor. Aceşti preoţi au avut mai multe 
greutăţi de îndurat. Preoţii dela oraşe trăiau 
mai bine decât aceştia.

Au fost însă locuri unde preoţii au trăit în 
sate de moşneni. Condiţiunile mai bune de traiu 
ale acestora din urmă, au făcut ca dânşii să 
exercite o Influenţă mai mare, deoarece în mai 
toate satele moşneneşti cele mai însemnate per
sonalităţi pănă pe la finele veacului al XlX-lea, 
au fost preoţii.

Cercetând numeroase documente şi acte vechi 
din partea de miază-noapte a judeţului Muscel, 
unde au fost şi sunt încă aproape numai sate

de moşneni, am putut constata că preoţimea de 
mir a jucat un rol foarte însemnat. Constatările 
acestea doresc a le aduce la cunoştinţa cetito
rilor acestei reviste, pe deoparte pentru a face 
cunoscută viaţa unor preoţi, cari au trăit în lo
curi mai prielnice, iar pe de alta, pentru a con
tribui într’o oarecare măsură, la o cât mai amă
nunţită cunoaştere a preoţimii de mir din trecut.

Mă voi servi pentru aceasta de documentele 
şi mai ales de actele vechi locale, pe care le-am 
cercetat, teproducând şi în facsimile câteva din- 
tr’însele.

Pe când în satele de pe moşii boiereşti acte 
de acestea vechi, în care să se vorbească des
pre preoţii de mir din trecut, nu sunt de cât 
foarte puţine, dimpotrivă, în satele de moş
neni, unde sătenii vindeau, zălogiau şi cumpă
rau felurite proprietăţi, acest soiu de acte, nu
mite în vorbirea de atunci zapise, sunt în foarte 
mare număr. Din ele răsare în cea mai vie şi 
frumoasă lumină preotul din trecut, care sau 
scria cu mâna sa acele acte, sau era martor în 
felurite împrejurări.

Cultura preoţimii de mir dela sşte în aceste
locuri, a fost mai aleasă decât a tuturor celor 
din jurul lor. Despre preoţii cari au trăit înainte 
de veacul XVII, ne vorbesc foarte puţine docu
mente, pe când în documentele şi actele vechi, 
din cele două veacuri următoare, adică XVII şi 
XVIII, se vorbeşte de cele mai multe ori şi 
despre dânşii. De o deosebită însemnătate sunt 
actele vechi locale, îndeosebi zapisele de vân
zare şi de zălogire din acel timp, scrise aproape 
numai de dânşii.

în fiecare comună aproape numai preoţii erau 
cei cari ştiau carte şi cari puteau scrie cu mâna 
lor felurite acte. Se întâlnesc uneoii şi aşa zişii 
grămătici sau logofeţi ca scriitori de acte. A- 
ceştia nu erau alţii, decât cei cari se pregăteau
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pentru preoţie şi pânăla primirea acestui dar, 
dânşii semnau în acel chip, adică ca logofeţi 
sau grămătici.

Tot preoţii erau în acel timp şi aceia cari în
văţau carte, pe cei cari doriau acest lucru. Preoţii 
din trecut nu învăţau la şcoli, ca cei de astăzi, 
ci prin mănăstiri şi mai ales unii dela alţii, din 
tată în fiu. De aceea se observă foarte adese
ori în trecut şi câte 5 — 6 generaţii de preoţi 
din aceeaşi familie, până la stingerea neamului 
în linie bărbătească. Au fost uneori şi abuzuri, 
adică -s’au învrednicit de darul preoţiei şi per
soane cu mai puţină cultură. De cele mai multe 
ori însă, preoţii au lost singurii ştiutori de carte 
în satele lor.

Trebuie apoi şă recunoaştem că pe acea vreme 
se învăţa carte cu mai multă greutate de cât 
astăzi. Atunci, doritorilor de învăţătură, nu le 
stau la îndemână atâtea mijloace, ca nouă,' celor 
de astăzi. Osebit de aceasta, caracterul vechilor 
litere chirilice scrise pe câte 2— 3 caturi şi cu 
multe înflorituri, făcea scrisul peste măsură de 
anevoios. Aceasta se poate vedea şi din clişeele 
de mai jos.

Cu tot dreptul deci se poate socoti ca o stare 
mulţămitoare de lucruri, faptul că pe acea vreme 
preoţii cetiau şi scriau destul de bine, osebit 
de aceea că mai cunoşteau bine învăţătura Mân
tuitorului. De aceea foarte puţini dintre mireni 
ajungeau să aibă aceleaşi cunoştinţe ca şi preoţii.

După preoţi, cele mai însemnate personali
tăţi ale satelor, erau pârcălabii, aleşii dintre cei 
mai cu vază săteni. Aceştia, deşi oameni de în
credere ai stăpânirei, de cele mai multe ori nu 
ştiau carte, se serviau de răboaje% adică de bu
căţi de lemn cu crestături pe dânsele şi sem
nau totdeauna prin punere de deget. Cât de 
superiori erau preoţii faţă de dânşii în privinţa 
culturii!

#

Starea materială a preoţilor din satele moş- 
neneşti era mai bună d©, cât a tuturor celor
lalţi locuitori. Se cunosc cazuri în judeţul Muscel 
şi în ale părţi, când unii preoţi aveau în stă
pânire munţi întregi, adică mii de hectare. Cu 
toate acestea dânşii erau mai păsuitori şi mai 
binevoitori faţă de ceilalţi săteni şi niciodată 
nu se întâlnesc, între dânşii şi ceilalţi locuitori, 
frecările şi nemulţumirile care se întâtniau pe 
moşiile boiereşti.

Uneori preoţii plătiau şi felurite dări, iar alte
ori, mai ales în timpurile mai apropiate de noi, 
au fost scutiţi. Chiriarhia avea grijă ca preoţii 
să poată căpăta cărţi de scuteală pentru plata 
dăjdiilor. Uşurarea aceasta a făcut ca în vremea 
Fanarioţilor mai ales, să crească mult numărul 
preoţilor. De aceea se puteau întâlni pe acea 
vreme şi câte 5— 10 preoţi în câte un sat.

Erau destul de dese cazurile când, în unele sate, 
erau şi mai mulţi diaconi. In numărul depe luna 
Septembrie 1923 al acestei reviste, s’a publicat 
o scrisoare din 1762 a mitropolitului Grigorie 
către preoţii satului Dragoslavele şi către un 
diacon numit Nâstase, ca dânşii să mijlocească 
ca să se scutească de dajdie şi cellalt diacon 
numit Savu'.

Câtă deosebire între timpurile din trecut şi 
cele de faţă, când d’abia se poate găsi într’un 
judeţ un singur diacon! — Scutirea de dăjdii în 
acele vremuri grele a contribuit, într’o măsură 
destul de mare, la bunăstarea preoţimii de mir.

In alte locuri, adică în satele de pe moşiile 
boiereşti, starea materială a preoţimii lasă mult 
de dorit. Păstorii sufleteşti mergeau la munca 
câmpului alături de ceilalţi sătejni.

Aceasta a făcut pe unii preoţii să mai aibă 
şi alte îndeletniciri.

Am amintit mai sus că preoţii scriau cu mâna 
lor diferitele acte vechi. Unele dintr’însele se 
păstrează până astăzi.

Limba română a început a se folosi mai mult 
din timpul domnitorilor Mateiu Basarab şi Vasile 
Lupu, adică din cea dintâi jumătate a veacului 
XVII. Până în acel timp, în actele şi documen
tele ce se mai păstrează, se.întrebuinţa numai 
limba slavonă. Cei dintâi cari folosesc limba 
română la scrierea diferitelor acte sunt preoţii. 
E de mare importanţă cunoaşterea şi cercetarea 
acelor acte, de oarece dintr’însele se mai poate 
afla limba vorbită de strămoşii noştri greutăţile 
de traiu de atunci şi obiceiurile din acea vreme. 
Scriitorii actelor din acea vreme se mai numiau 
şi pisari.

In secolul XVIII, această numire nu se mai 
întrebuinţa. Două erau pricinele puternice pen
tru care scriitorii feluritelor acte erau mai ales 
preoţii. Intâiu, fiindcă aproape numai dânşii pu
teau ceti şi scrie, şi, al doilea, tot dânşii inspi
rau mai multă încredere vânzătorilor şi cumpă
rătorilor.

După ce se termina cuprinsul actului şi după 
ce se treceau martorii cari au fost de faţă, preo
tul scriitor încheia astfel : *şi am scris eu popa
................ cu zisa numiţilor şi martor». Pe lângă
aceasta, însăşi compunerea actelor din acel timp 
era în duh bisericesc. Astfel, cei cari s’ar fi 
gândit să strice «sau să spargă zapisuh erau 
ameninţaţi cu blestemul lui « Vlădica Hristos şi 
al celor j /8 sfinţi părinţi dela săborul Nichei 
şi să lâcuiască la un loc cu Iuda si cu Arie*
nelegiuitul-».

Alteori prin unele zapise se făceau danii bi
sericilor şi preoţilor pentru pomenirea celor în 
viaţă, dar mai ales. a celor^ morţi.
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Vânzătorul totdeauna zicea că vinde ca să fie 
cumpărătorului < feciorilor şi nepoţilor lui câţi 
Dumnezeu H va dărui, moşie stătătoare până în 
veci» ('«impunerea scurtă, frumos înlănţuită şi 
Iu «Iuti bisericesc a tuturor actelor vechi, se da- 
luioijk: preoţilor. Ei au fost buni mânuitori ai 
romliMului.

*

Tot preoţii povăţuiau pe săteni să păstreze 
cu grije toate actele vechi şi numai astfel se 
explică cum o mare parte dintr’lnsele a ajuns 
până în zilele noastre.

Dăm aci mai jos în facsimil două zapise scrise 
de preoţi, unul din 7242 (= 1734) şi altul din
7315 (= 1807).
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Cuprinsul acestui zapis scris de preotul Vlaicu 
din comuna Rucăr, Muscel, 1734 este urmă
torul :

f  Adec eu unchiaşu Stan sin. . . .  şi cu soţia mea 
Dobra şi cu fecior nostru Şerbu dat-am zapis(«/) nos
tru la mâna părintelui popii lu Vasile să fie de bună 
credin{ă precum să s(ă) ştie că având(â) noi o da
torie sufletească să ne facem un sărindar şi neavânda 
altă puteare cu ce plăti, iată că ne rugăm de părin
tele de-i deadem moşiia din Vârtopiale pentru banii 
sărindariului, dereptă lei 2 0 ; să o ţie cu bună pac(e) 
pentrucă iftste a no(a)stră moşie direaptă. Iar cine va

zice că are şi el parte în moşia aceasta să-şi caute 
cu mine, iar popa să-ş(i) ţie moşia cu pace. Şi toc
meala ne iaste cu popa de va putea fecior(u) nostru 
să dea banii, să-s slobozască moşiia şi (pentru) mai 
adevărat(ă) credinţă ne-am iscălit mai jos pentru ca 
să s(ă) crează.

l(ea)t f  7242 ( =  1734). 
mesiţa (== luna) Dechemvrie 8.

Eu Stan, eu Dobra, eu Şerbu.

Şi am scris eu pop(a Vlă(i)cu ot (=  ,din) Rucăr cu
(în)vă(ă(ura unchiaşului Stan.

2
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Cuprinsul acestui act scris de preotul Savu 
din Dragoslavele, Muscel în 1807, este cel de
mai jos :

f  Adec(â) eu Simion Mădulărea dinpreună cu soţiă 
mea Stanca i cu feciorii miei Ion i Gheorghe, dat-am 
zapis(ul) nostru la mâna părintelui pop(ii) lui Ion sin 
pop(a) Simion precum să s(ă) ştie i-am vândut o sfo
ricică dă moşie din Poiana Şerbii cu hotaru ei ce să 
hotărăşte cu moşia Sf. Sale, dreptă tl (=  taleri sau 
Iei vechi) 13 ca să-i fie dă moştenire până(n)veci. 
Iar cine s ’ar scula din rudile mele, să am eu a răs
punde ori la ce judecată cu partea mea şi pentru 
credin{ă ne-am pus numele şi degitele mai jos ca s(ă) 
crează.

7415 =  (1807) Iulie 31.
Eu Simion Mădulărea, vânzător, dinpreună cu soţia 

mea Stanca.
In linie verticală, în partea dreaptă a actului, 

se pot ceti cuvintele: «Şi am scris eu popa Savu 
cu zisa lui»,

Preotul ca scriitor de adiate sau diiate 
şi foi de zestre

Pe lângă zapise de vânzare şi de zălogire, 
preotul mai scria şi adiatele. Termenul de ori
gină latină, testament. Adiatele, cum de altfel şi 
toate celelalte acte numite zapise, nu erau în
tărite cu nicio formă legală, totuşi erau res
pectate de toţi. Toate adiatele se scriau numai 
de preoţi. -

Fiindcă pe acele vremuri erau câte mai mulţi 
preoţi în sate, unul dintr’înşii scria adiata, iar 
ceilalţi semnau ca martori, de oarece mărturia 
lor preţuia mai mult decât a celorlalţi locuitori.

Aproape toate adiatele începeau cu următoa
rele cuvinte : «De vreme ce la milostivul Dum
nezeu sunt toate cu putinţă şi la oameni cu ne
putinţă şi de îngeri neştiute şi de oameni ne
cunoscute, drept aceia şi e u ............. »

După povăţuirea preoţilor, aproape toţi cei
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cari lăsau adiate, pe lângă cele ce lăsau rudelor, 
i u i  uitau şi <le sufletele lor. Astfel unii arătau 
la câtc biserici sâ se plătească sărindare pentru 
a hc pomeni şi Îndatorau pe urmaşi să le facă 
toate .soroacele precum să cade mortului.

Taina aceasta înfricoşată a morţii făcea pe 
ntiAmoşii noştri să se îngrijească şi de sufletele 
lor, mai mult decât noi cei de astăzi. Mai mult 
ca oriunde, înrâurirea preoţilor asupra popore- 
nilor, se poate vedea în acele împrejurări, când 
dânşii, simţindu-şi aproape sfârşitul vieţii, lăsau 
adiate.

Intr’o adiată de adopţiune din 1722 scrisă 
de un preot Ioan, care a plecat împreună cu un 
marc număr de săteni Dragosloveni de s’au sta
bilit în comuna Soveja din judeţul Patna, se 
all-t şi următoarele frumoase cuvinte'

f  Adec eu Stoica Balint dinpreun(ă) cu soţia mea 
Ana dat-am cartea noastră la mâna lui Siinion pre
cum sft ştie câ întâmplându-ni-să nouă de nu ne-au 
fostu dat milostivul Dumnezeu în toată viiaţa noastră 
ca să facem feciori, nice fete den trupurile noastre, 
poate, fiind noi păcătoşi (înnaintea) lui Dumnezeu.

Deci adusu-ne-am aminte câ impresurându-ne slă
biciunile bătrâneţelor şi (la) boala neputinţii noastre
nu va avea cine să ne caute până ne va da milos
tivul Dumnezeu viată în tr’această lume ticăloasă şj 
cât vom fi cu viaţă, şi după ce ne vom pristăvi. Ci 
iată că ne socotim amândoi împreună din toată voia 
noastră şi de nimineala (sic) siliţi, ca să ne luom pe 
acest Simion, să ne fie ca un fecior ca s(ă) ne mân- 
gâem cu dânsul în slăbiciunile n )aste, ca fieeştecarele 
cu fiii să:, care sânt den tropurile lor I . . .  .

7230 ( =  1722) Iunie 13.

Şi am scris eu popa Ion cu voia tuturor.
Ce minunat dar de a aşterne în scris cugetul 

său, a avut şi acest preot de mir, care a trăit 
acum 200 de ani !

Preoţii scriitori de adiate ameninţau pe cei 
cari ar încerca să strice cele orânduite prin- 
tr’însele, cu blestemul Domnului Hristos, al ce
lor 318 Sfinţi părinţi dela Nrcheea şi uneori şi 
cu tremurul lui Cam fi bubele lui Ghezi.

Deaceea voinţa tuturor celor ce lăsau adiate 
era respectată de urmaşi. Preotul nu era nu
mai aproape de patul celui bătrân şi bolnav, 
lua parte însă şi la clipele de bucurie ale po- 
porenilor săi. Astfel, mai ales în secolul al 
XlX-lea, toate foile de zestre se scriau de 
preoţi. Ele începeau de cele mai multe ori cu 
cuvintele : «Fie Doamne mila ta spre noi, pre
cum am nădăjduit şi noi întru Tine ! Cu aju
torul lui Dumnezeu foaia de zestre ce dăm ficei 
noastre . . . . . .

In unele foi de zestre, după ce se arata pă
mântul şi obiectele casnice, se adăogau frumoa
sele cuvinte: «şi dela Dumnezeu milă şi dar»!

Cât de plăcut ne impresionează pe noi, cei de 
astăzi, strânşi din toate părţile de laicizm, aceste 
frumoase cuvinte ale înnaintaşilor noştri!,

O foaie de zestre din 1 August 1822, preotul 
Ion dela schitu de maici Nâmăeşti, Muscel, o 
încheie astfel:... «şi mila lui Dumnezeu să-i um- 
breze»!

Iată şi facsimilul unei foi de zestre din 1830, 
scrisă de mâna preotului Coman Arsu din Dra- 
goslave:

Cuprinsul este următor:

f 4*t C

a 0-/1 <=*
< e .

3

Să ştie foaia de zestre a ficii noastre Ioana şi a 
gineri-meu Gheorghe, care mai jos sâ va arăta pe 
anume : 2 vaci, una cu lapte şi una stearpă, 2 mân- 
zafi gonitori şi un cai murg şi 6 ştergare şi o fro -  
coviţă, 2 ţoale, un sacu, şi o păreche dă dăsagi; unu 
cojocu caţave(i)că, o rochie de mătase} 3 fote de lână.

1830 Octomvrie 20
Eu Rău fă pla(t)nicu
„ Nicu Arsu adeverez 
„ Stoica Hinu 

Coman Lixăndroiu
„ Neculae al Popii

(Pe verso) Şi am scris eu fopa Coman Arsul cu 
zisa lor şi martor.

Preotul ca tti&rtor. Deoarece zapisele cele
vechi nu erau învestite cu nicio formă legală, 
tăria acestora o da scriitorul şi martorii. Printre 
martori, locul de frunte îl ocupau preoţii. Măr
turia lor eră preţuită mai mult de cât a altor 
locuitori.

Aproape toate zapisele vechi se termină cu 
cuvintele: — %şi când s au făcut această tocmeală
fo$t-au preoţi f i  alţi oameni de cinste mărturie
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De mai multă cinste se bucurau preoţii. Locui
torii cu apucături rele sau cei nevoiaşi, nu erau 
puşi martori.

Uneori, mai ales la actele din întîia jumătate 
a secolului al XVII-lea, numele martorilor se 
treceau chiar în cuprinsul zapiselor. Deobiceiu 
totdeauna începeau cu preoţii, după care urmau 
şi ceilalţi săteni în frunte cu pârcălabul.

Actele vechi de răscumpărarea unor stăteni 
din starea de rumânie ,  sunt semnate deaseme- 
nea de preoţi, împreună cu pârcălabul şi'bătrânii 
satului. Aceştia dădeau zapise la mâna celor 
care se răscumpărau, pentru a nu fi apucaţi să 
plătească a doua oară.

Astfel, într’un Zapis din 1648, se scrie:

\

Dragoslavele pentru când au fost la megeşie de ne
am cumpărat. . plătitu-şi-au toţi capetele cum au fost 
socoteala satului, plătitu-şi-au şi tatal Rujii preuteasii

*

capul ca toţi stătenii... Ş i mărturisim cu ale noastre 
suflete şi să se ştie că are parte la toată moşia satului 
şi la toţi munţii satului, {cât) plătit-au tată-său.
* Şi la această tocmeală fost-a Vladu pârcălabu-i 

şi pop(a) Bogdan i pop(a) Rădici... (se înşiră apoi 
numeroşi săteni).

Pisar pop(a) Codrea

Tot preoţii luau şi socoteala pârcălabilor. Astfel, 
într’un zapis din 1820, se scrie:

Adeverenţa noastră a celor mai jos iscăliţi la mâna 
pârcălabului Neculae că l-am socotit şi nu l-am găsit 
nimic dator, nici să ia, ci togma (sic) . .

Semnează un preot Ion şi mai mulţi săteni.

Iată aci mai jos facsimilul unui zapis din 1650
Adecă noi toţi bătrânii satului Dragoslave de îm 

preună cu Vladul pârcălab şi cu preoţii scriem şi . ,
mărturisim cu acesta al nostru zapis să fie de~ biin(ă) ||în  care se arată că preotul eră cel dintâiu martor:
credinţă la mâna Rujei preuteasei fata Micului Iden Cuprinsul său este următorul:
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f  Eu Stan Poloiul scris-am zapisul meu ca să fie cheşului Micul lu Ianăş den Dragoslavel(e) cum să
de mară credinţă la mâna popei lui Stan ginerelă un- s(ă) ştie că i-am vândut un loc anume den Coasta
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Râii cu coliba cu sâlaşă cu tot drept 1700 as(pri) 
gata şi l-am vAndut la boala mea ca Să fie popei lu 
Stan moşie, lui şi feciorilor lui şi ori cine se va trage 
dentru (îl şi an fost şi mărturii când am făcut acest 
~<ipis iutâiu popa Braiul cel bătrân den Rn- arău şi
un Iratc-meu Stoica Ploiaşul şi Bran al Drăgoiului 
Vl (iosav şi den Dragoshvel(e) uncheşul Drăgoiu 
(ratele Iu Vlad pârcălabul. Aceşti oameni buni au fost 
cAnd am făcut acest zapis şi Bună al Aldei Ţinioiul 
şi uncheşul Dobrotă al Măndoc(ului). Şi i-am dat 
hotar despre Dragoslave(e/) Valea lui Cârceiu den 
sus uii bolovan albu, despre Rucăr valea Poenii, den 
jos iutr’un soc. Aceasta i-am dat hotar. Iur cene să 
va Ispiti preste cuvântul meu a strică sau a sparge 
aceasta zapis al meu să fie proclet şi afurisit ol 318
otă ij vă Nicheii (de cei 318 sfinţi părinţi dela Nicheia) 
şl s vă) lăcuiască sufletul aceluia într’un loc cu Iuda 
şi cu Ar.ia şi cu alţi nelegiuiţi. Aceasta am scris.

rri(esi)ţa av(gust) 16
l(ea)t 7158 «=(16B0

lin Stan l’oloiul pentru mară credinţă mi-am pus 
degetul înloc de pecetă.

(Scriitorul n u -ş ia ra tă  num ele) Originalul acestu i 
ac t vechiu se p ăs trează  de  o familie ai cărei innain- 
taşi au fost preoţi. în răs tim pu l de la  1645-1768 .

Preotul ca împăciuitor şi expert. — A-
deseori şi’n tre c u t  se iviau ne în ţe legeri în tre  
locuitori p en tru  s tăp â n ire a  diferitelor p ro p rie tă ţi .  
U neori nici fraţii în tre  dânşii nu  se în ţe legeau . 
T o t  p reo tu l e ră  acela  care  aşeza  p acea  în tre  
cei nem ulţum iţi, a ju ta t  fiind d e  pârcă labu l satului 
şi d e  alţi oam eni d e  c inste .

A c e a s ta  se p o a te  v e d e a  din ac tu l d'e mai jos 
al căru i cuprins îl dăm  în în treg im e:

f  Adec eu pârcălab Ion Arsul deînpreună şi cu 
alţi megiaşi anume şi preoţi anume car(e) am fost

9

Mai în urmă ispravnicii judeţului rânduiau pe 
preot împreună cu pârcălabul şi cu alţi săteni 
fruntaşi, ca să cerceteze încălcările de hotare 
şi să pună semne pe unde vor găsi cu dreptate. 
Iată cuprinsul unui pitac  prin care un preot 
numit Ioan este rânduit să facă o astfel de 
cercetare:

Molitvei tale pop ă) Ioane i ţie Iarule Arsule ot 
Dragosiavele fiindcă Ion Popescu otam (=  tot de 
acolo) au avut pricină de judecată înnaintea noastră 
cu Stanca Sorenghioae pentru o parte de moşie din 
Fundata, la care plângându-se fieşte-care în parte 
că se împresoară unul către altul. Deaceea după a lor 
cerere vă orânduim să mergeţi acolo în faţa locului şi 
precum vă veţi adeveri după scrisori i dovezi, a  vor 
avea şi o parte şi alta, de ce-i adevărat hotar des
părţitor, să le puneţi semne între dânşii, dând şi în 
scris în dosul acestui pitac lâ mâna cui se va cuveni 
ca să li se curnieze pricina...

1801 Aug. 19.

Pe verso:
Din porunca Dum(nea)lor ispravnicii, (pentru)ce au 

jăluit Stanca Sorenghioae, o am chemat dimpreună 
cu alţi oameni de cinste şi n’au vrut să meargă în 
faţa locului şi cercetarăm zapisul lui Ion poa Stan şi-l

p

găsirăm foarte bun, după semnele ce Ie arată. Văzu
răm şi căminul casei şi în frica lui Dumnezeu adeverim.

Oct. 15.
Eu popa Ion Popescu adeverez în frica lui Dum

nezeu. (Urinează apoi semnătura pârcălabului şi a 
altor stăteni fruntaşi).

Pentru stabilirea hotarelor, preoţi citeau şi 
cartea de bltstem cerută din vreme de judecă
tori dela Sf. Mitropolie. Cetirea cărţii de bles-

chemaţi de feciorii părintelui Cligăvului anume pop(a) tem  înlocuia ju răm ân tu l d e  m ai târziu.
Ion şi brat eg Iordache pentru(ca) să-i împărţim şi 
să-i aşezăm din toate şi să-i hotărâm de câte s ’au 
afiat acum. Dec» noi cu fr ica  lui Dumnezeu am şezut
şl am intrat la mijoc la toate ce s ’au aflat de faţă 
din cai, din vaci, din oi, din râmători, din caru şi din 
alte scule ale casei care s’au sflat de faţă. Iar pentru 
cas(ă) şi pentru pivniţă, să-i dea preotul Ion fră- 
ţine-său lui Iordache lei 5, parale... să-şi facă casă 
alta. Iar preotul Ion să stăpânească acestea îna
inte cu pace despre brat eg =  (frate-său) Iorda-

#

che şi copii lui câţi Dumnezău îi va dărui. Iar car(e) 
dintre dânşii s’ar sculă cu gâlceavă asupra altuia, să 
fie închinat gloabă domnească galbeni 1 0 , ori la ce

In secolul X IX  se întâlnesc în sate judecătorii 
locale conduse de preot şi de aleşii satului. 
Dânşii se pronunţau asupra pricinilor care nu 
ajungeau înnainţea judecăţii zapciului şi a isprav
nicului. Preoţii aveau cuvântul hotărîtor mai ales 
când nu se respectă legea numită protim isis , 
adică datoria vânzătorului de a întreba întâi ru
dele, când vroia să vândă ceva. La preţ egal, 
rudele erau preferate.

In toate aceste cazuri adică la împărţeala 
moştenirii părinteşti între fraţi, la stabilirile de 
hotare după arătarea zapiselor, precum şi la pri
cinile mai mici ce veniau la dânsul, preotul

judecată ar merge, pentrucă aşa am  ales noi cu frica judecă cu dreptate şi în frica lui Dumnezeu,
Im Dumnezeu şi la aceasta împărţeală şi hotare au 
fost oameni buni şi de ispravă şi preoţi anum e:

Apr. 4 lt 7254 — 1746
Eu pop(a) Mateiu, eu pop(a) Năstase, eu Năstase 

diacon.
(Semnează apoi pârcălabul şi alţi 2 martori)*

deaceea şi hotărârea dată de dânsul eră res
pectată de toţi. N’am întâlnit nici un act vechiu, 
din care să pot vedeâ nemulţumirea cuiva faţă 
de împărţeala, stabilirea de hotare, sau judeata 
făcută de preot.

** O *
*(•
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Curând se răspândi pretutindeni vestea că viziunile 
ar fi un produs al hipnotismului şi mulţi dintre ad- 
ventişti credeau aceasta şi răspândeau asemenea vorbe.
Un doctor, hipnotiseur vestit, îmi zise că viziunile mele 
sunt produse prin hipnotism, că eu aş fi toarte uşor 
de hipnotizat şi că el mi-ar da multe viziuni. Eu îi 
zisei că Domnul mi-a arătat în viziune, că hipnotis
mul e dela cel rău, din adâncul nemărginit şi că el 
împreună cu toţi acei, care se lasă a fi amăgiţi de — 
acesta, vor merge curând în acest adânc.

O fi hipnotism sau nu, sigur e că aceste viziuni 
nu-s mare lucru şi mai ales nu-s lucruri nouă. 
şi supranaturale. Ca pildă, să vă mai citez o 
viziune dela pag. 16, din care nu se vede nimic 
nou, decât ceia ce se ştie din Biblie:

In Sfânta Sfintelor văzui un chivot, deasupra şi pe - 
margini de aur curat. La fiecare capăt al chivotului 
stătea un cheruvim, care avea aripile întinse deasupra
chivotului. Feţele lor erau faţă în faţă, iar privirea lor
era asupra lăzei. Intre îngeri se afla un vas de aur cu 
tămâe. Deasupra lăzii, unde stăteau îngerii, era o lu
mină măreaţă şi strălucitoare, se părea a fi tronul, 
unde tronează D-zeu. Isus stătea în faţa chivotului şi 
când rugăciunile sfinţilor se urcau la Dânsul, atunci 
tămâia din vasul de aur, începu să fumege, iar Hs. 
voia să aducă rugăciunile sfinţilor împreună cu fumul 
tămâerei la tronul Tatălui. In chivot era ulciorul de 
aur cu mană, toeagul cel înverzit al lui Aron şi tab
lele de piatră puse la un loc asemenea unei cărţi. Isus 
le deschise şi eu văzui cele 1 0  porunci, scrise cu de
getul lui D-zeu. Pe o tablă erau patru, iar pe ceealaltă 
şase porunci. Cele patru de pe prima străluciau mai 
luminos, dar porunca a patra a Sabatului, eşia în deo
sebi în evidenţă, căci aceasta trebuia păstrată în deo
sebi spre onoarea numelui sfânt a lui D-zeu. Porunca 
era închisă cu un inel strălucitor. Eu văzui că Sabatul 
nu a fost pironit pe cruce . . . .

Vedem că această viziune e făcută cu scopul 
de a determina pe adepţii ei să serbeze Sâmbăta. 
Altfel celelalte lucruri sunt bine cunoscute din 
Biblie şi viziunea nu ne dă nimic nou şi nimic 
supranatural.

Deasemenea, la pagina 20 găsim o viziune cu 
fond biblic, întortochiată cu greşite explicări a- 
pocaliptice, pe care credem de prisos a o mai 
cita spre a nu lungi fără rost expunerea noastră.

Din aceste viziuni, care nu pot sta un mo
ment ca descoperiri supranaturale, ci numai ca 
concepţii rătăcite, făcute în scopul anumit de a
induce în eroare pe cei lesne-crezători, sau pe 
necunoscătorii învăţăturilor creştine, şi-a făcut 
ea un întreg sistem de învăţături greşite.

Ajunge până acolo că într’o viziune scoate 
ea o împărăţie a D-lui Is. Hs. pe pământ de 
1000 ani, după cum scrie la pagina 27:

Sufletul, care păcătueşte, va primi moartea cea veş
nică, o moarte care durează pe vecie, în care nu mai 
există nici o speranţă şi nici înviere. Atunci mânia lui 
D-zeu va fi împăcată. Sfinţii (adică adventiştii) vor locui 
în cetatea sfântă şi vor domni timp de o mie de ani 
ca regi şi preoţi; apoi Isus se va coborî împreună cu 
sfinţii pe muntele olivilor (Sionului*); acesta se va dis- 
pica în două şi va da naştere unui şes mare, pe care 
se va aşeza paradisul lui D-zeu. Restul pământului nu 
va fi curăţit, pănă ce la sfârşitul celor 1 0 0 0  de ani 
cei nelegiuiţi vor înviea şi se vor aduna împrejurul 
cetăţii.

Aopi continuă, pag. 28:

Sfinţii (adventiştii) stau cu Isus la judecată şi con
damnă pe nelegiuiţi după faptele lor, şi pedeapsa pe 
care o vor primi la săvârşirea judecăţii, e trecută sub 
numele fiecăruia. Eu văzui că aceasta e lucrarea sfin- 
(Hor cu Isus în timpul celor 1000 de ani în cetatea 
sfântă  ele. etc.

Tot ea spune că a văzut că venirea lui Hs. 
e aproape şi de aceea lumea trebue să-şi dea 
averea pentru răspândirea adevărului biblic, bine 
înţeles după concepţia adventistă, pentru care 
cetim la pag. 30 :

\

Case şi ţarini nu vor mai fi sfinţilor de nici un folos 
în timp de strâmtorare, pentrucă atunci ei vor trebui 
să fugă de mânia mulţimei înverşunate, în acest timp 
ei nu mai pot întrebuinţa avutul lor pentru răspândi
rea adevărului prezent. Eu văzui că voinţa lui D-zeu 
este, ca sfinţii să se libereze de tot (avutul) şi să faca 
un legământ cu D-zeu prin jertfă, mai înainte de a 
veni timpul de strâmtorare. Dacă ei vor f i  pus avutul 
lor pe altarul lui D-zeu şi vor ruga serios pe Dom
nul spre a le face cunoscut datoria lor, atunci el le va 
arăta, că e timpul cuvenit că ei să vândă aceste lucruri.

Astfel în timpul strâmtorărei ei vor fi liberaţi şi nu 
vor avea nimic din ceiace i-ar mai îeţinea în fuga lor. 
Eu văzui, că pe când unii ţineau cu tărie la avutul lor 
şi nu întrebau pe* Domnul despre datoriile lor, nici 
Domnul nu le făcea cunoscut aceasta. Lor le fu per
mis să-şi păstreze avutul lor, dar în timpul strâmto
rărilor, aceasta fu pentru dânşii ca un munte, care ame
ninţa să-i strivească; atunci ei voiau să dăruească totul, 
dar la aceasta nu mai erau în stare. Eu auzii pe unii 
plângându-se: „Lucrarea a avut nevoie, poporul lui 
D-zeu a suferit lipsă pentru adevăr şi noi n ’am făcut 
nici o sforţare, spre a le ajuta în mizeria lor, acum 
toată averea noâstră e fără valoare. O, de am fi dat-o
şi de ne-am fi adunat o comoară în cer!........... Eu văzui
că D-zeu nu cere dela ţoţi copiii Săi să vândă avu
tul lor, toţi într’un anumit timp. Unii au fost avertizaţi

*) Apoi mai greşeşte ea şi altele sora Wbite, dacă spune 0ă 
Muntele Olivilor e Sionul. Adevărul e că aceştia sunt doi munţi, 
nu unul singur. -  Nota Arhim. Scriban.
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în timpurile trecute, să-şi pună avutul lor pentru tre
buinţele luerărci advente, pe când altora (adică condu
cătorilor adventişti), spun eu, le este permis sâ-l păs- 
/r<\r, p.nifi cc va fi nevoe.

I a sem enea  mai citim  to t  în aceas tă  p riv in ţă  
la padina 31 :

Domnul mi-a arătat primejdia, dacă spiritul nostru
vii !1 plin (ti cugetări şi cu griji păm ânteşti.............
I u vh/.ui cit timpul pe care îl petrece Hristos în sf. 
Mlnlrlm, va li sfârşit în curând şi numai este decât 
IomiIo puţin timp. Noi trebue să întrebuinţăm orele 
iimhmIio libere pentru cercetarea Bibliei, care ne va judeca 
m /.iua din urmă.

*-

Văzând că prezicerea venirei lui Hs., te  tre
buia să se întâmple în anul 1844, a dat greş, 
ca recurge pentru salvare la o nouă viziune în 
care i s'au spus următoarele:1)

Am văzut că stabilirea hărţilor profetice din 1843 fu 
condusă de mâna D-lui şi xă ea nu trebue să fie schim
bată, căci calculele erau aşa cum El voia să le aibă, 
cft mana Sa le acoperea şi ascunse o greşală în câte
va numere aşa încât nimeni nu o putea vedea, până 
ce 101 nu-şi retrase mâna Sa................

Dela 1844 nu mai fu fixat nici un timp şi nici nu 
•o va mai fixa vreodată. Domnul mi-a arătat că solia 

îngerului al IlI-lea, nu trebue să fie legată de timp. Eu 
văzui, că unii căzură într’un entuziasm falş, prin fixa
rea timpului, dar solia îngerului al IlI-lea e mai puter
nică decât timpul. Văzui că această solie poate sta pe 
propia-i bază şi nu are nevoe de nici un timp, pen
tru a o întări, căci ea va merge cu putere, să săvâr-

•  ̂
şească lucrnrea sa şi timpul va fi scurtat în dreptate. 
(A se vedea pag. 41 şi 42 din opul citat).

Rezultă deci că nu este niciun timp fixat 
pentru venirea M-torului. De unde se vede că 
vizionara a ajuns la cuvântul evangheliei, după 
ce mai întâiu a fâcut experienţa unor idei gre
şite, de care s’a lepădat, cum. se vor lepăda 
şi adepţii ei zi de zi de rătăcirile în care au căzut.

Chiar ea cunoştea că lumea nu-i dă încredere 
viziunilor şi de aceia scrise la pag. 4 3 :

Iubite cetitor, îţi recomand cuvântul lui D-zeu ca 
normă de conducere în credinţă şi umblarea ta. Prin 
acest cuvânt, noi toţi vom fi judecaţi. Dumnezeu ne-a

m

făgăduit în acest cuvânt că în zilele din urmă  ne va 
da viziuni, dar nu cu scopul de a ne servi de altă 
normă de conducere a credinţei noastre, ci spre mân- 
gâerea poporului Său şi pentru a ajuta acelor căzuţi 
dela adevărul biblic. Astfel procedă El şi cu Petru, 
când voi să-l trimită către păgâni.

*) Aici se lămureşte că se strecurase o greşală în calcule, pe 
care o îngăduise providenţa.

2§

Acelora, care voesc să răspândească această mică 
lucrare, le pot zice din partea mea, că acest lucru (adică 
viziunile) e numai pentru oamenii serioşi şi nu pentru 
acei, care fac de ruşine lucrările Spiritului lui Dumnezeu.

✓

Când nu izbutea cu viziuni, atunci documenta 
cu vise, ceiace se propoveduia. Se ştie însă in 
mod ştiinţific că visele sunt în legătură numai 
cu starea sufletească şi mai ales trupească a 
omului şi aşa nu pot avea nici o legătură seri
oasă cu descoperirea d-zeiască, decât numai a- 
tunci, când în mod extraordinar sunt revelaţiuni 
d zeeşti, cum a fost pentru Iosif de a fugi în 
Egipet cu pruncul şi cu sf-ta Fecioară, precum 
şi când i s’a vestit reîntoacerea în Nazaret, de 
oarece trecuse pericolul din partea lui Irod, pen
tru sfântul prunc.

Să vedem însă ce visează sora adventiştilor 
spre a le povesti lor la lumina zilei şi pentru 
aceasta să deschidem cartea la pag. 45.:

Se părea că stam la o parte în disperarea mea şi 
acoperindu-mi faţa cu mânile, ziceam în gândul m eu : 
Dacă Isus ar fi" pe pământ, eu m'aş duce la El, aş 
cădea la picioarele Lui şi i-aş spune toate suferinţele 
mele. Atunci El nu s’ar întoarce dela mine şi eu L-aş 
iubi şi L-aş servi întotdeauna. De odată se deschise 
uşa şi o persoană măreaţă la chip şi la privire, întră 
înlăuntru. Ea mă privi cu compătimire şi zise „Ai dori 
cu plăcere să vezi pe Isus? El este aici şi dacă voe- 
şti, poţi să 1 vezi. Ia cu tine tot ce ai şi vino cu mine." 
La auzul acestor cuvinte, mă umplui de mare bucurie, 
adunai veselă micul meu avut şi urmai conducătorului 
meu. El mă conduse la o potecă, ale cărei trepte erau 
în aparenţă slabe. Când începui sa urc treptele, el mă 
îndemnă să păstrez privirea numai înainte, ca nu uitân- 
du-mă înlături să ameţesc şi să cad. Mulţi alţii, care 
urcau de asemenia aceste trepte, căzură mai înainte 
de a ajunge la capăt. In cele din urmă ajunserăm ultima 
treaptă şi ne aflam în faţa unei uşe. Conducătorul meu 
îmi porunci să las aici toate lucrurile cu care venisem. 
Eu le pusei cu bucurie jos; apoi el deschizând uşa 
porunci să întru. După câteva momente ne aflam în 
faţa lui Isus. O ce frumuseţe a privirei! Aici nu era 
posibilă nici o confuzie; o asemenea expresie străluci
toare a bunăvoinţei şi a. majestăţei, nu puteau aparţi
nea nimănui altuia. Când privirea Lui, se opri asupra 
mea, eu pricepui numai de cât, că Lui îi erau cunos
cute toate împrejurările vieţii mele, toate peripeţiile şi 
toate cugetele inimii mele.

Eu căutai să mă feresc de privirea Lui, de oarece 
nu eram în stare să suport ochii Săi pătrunzători; Ei 
se apropie de mine zâmbind şi punând mâna Sa pe 
capul meu zise: „Nu te temeu ! Tonul Său plăcut, pă- 
trunse în inima mea cu un simţământ de fericire, pe 
care niciodată nu am simţit-o mai înainte. Eu mă sim
ţeam prea fericită ca să mai pot scoate vr’un cuvânt, 
dar biruită de această fericire nespusă, căzui la picioa-
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rele Lui. Pe când şedeam astfel neputincioasă la picioa
rele Lui, se perindau în faţa mea scene de o frumu- 
seţă solemnă; mi se părea că am ajuns într’adevăr 
singuranţa şi fericirea cerului. In cele din urmă pute
rea îmi reveni iarăşi şi eu mă sculai dela pământ. 
Ochii cei plini de iubirea lui Isus repauzau încă asu
pra mea, iar zâmbetul său înveseli sufletul meu. Pre
zenţa Sa mă umplu de adoraţie sfântă şi de iubire 
nespusă.

Conducătorul matf deschise apoi uşa şi noi eşirăm '
amândoi afară. Apoi îmi porunci să-mi iau iarăşi cu

* t / *

mine lucrurile, pe care le lăsasem afară. După ce făcui 
aceasta, El îmi dădu un ghem verde şi înfăşurat strâns. 
El îmi porunci să pun aceasta la inima mea şi când 
voiu dori să văd pe Isus, să deşir dintr'însul cat de 
mult posibil. El mă avertiză să nu -1 las prea mult în- 
ăşurat aşa, pentru ca să nu se formeze multe nodurie 
şi să nu mai poată fi împletit. Eu pusei ghemul pe 
inima mea şi coborâi veselă treptele, lăudam pe D-zeu 
şi povesteam tuturor, pe care îi întâlneam, despre locul 
unde pot găsi pe Isus.

Acest vis îmi dădu multă speranfâ. Ghentuleţul verde 
reprezintă pentru mine credinţa, iar frumuseţa şi 
simplitatea încrederei în Dumnezeu, începu să lumi
neze în sufletul meu întunecat.

Cu visuri de aeestea se dovedeşte proverbul 
românesc că : «Vrabia mălaiu visează şi calicu 
praznicu», căci ea a visat tocmai aceia ce voia 
să înveţe pe adventişti: credinţa că ea e cea 
mai apropiată legătură cu Iisus din cauza vieţii 
şi învăţăturilor ce propovedueşte.

Spre complectă edificare, am mai putea cita 
şi visul fratelui Miller dela pagina 46, care, în 
rezumat, cuprinde că D-zeu i-a trimis o cutiuţă 
de lemn de abanos împodobită cu mărgăritare 
ce era plină de bijuterii, diamante, pietre scumpe, 
piese de aur şi de argint de diferite mărimi şi 
valori şi cu o strălucire ca a soarelui. Cum a- 
ceasta erâ un lucru nevăzut, au sosit oameni 
nenumăraţi să o vadă şi care de curiozitate, au 
scos toate petricelele spre a le vedea şi le-au 
aruncat pe toată masa şi chiar şi pe jos şi pe 
mobile, aşa că aproape toate au fost călcate în 
picioare, umplute cu noroiu şi amestecate cu 
gunoaie. Curioşii oameni au rupt până şi cutia, 
lucru ce a disperat pe Miller şi s’a pus pe un 
plâns greu şi desnădăjduit, gândindu-se şi ru- 
gându-se lui Dumnezeu.

Atunci apăru un bărbat pe uşă. La vederea 
acestuia, toţi oamenii părăsiră odaia. Acel băr
bat, cu o mătură dădu afară gunoiul şi praful 
din odaie. El disperat că are să-i arunce afară 
toate petrele scumpe, a căzut într’un leşin, din 
care l-a trezit acel bărbat, după ce strânsese şi 
aşezase în cutie toate petrele scumpe. Ele erau 
aşezate într’o ordine minunată în cutiuţă, fiecare 
la locul ei, fără o osteneală vizibilă a acelui

bărbat. Miller isbucni în strigăte de bucurie şi 
după acest strigăt se deşteptă.

Ce nu ar fi voit să înţeleagă Puterile de Sus 
prin aceste vise, care le-au trimis acestor distinşi 
mijlocitori dintre ele şi oameni, sora White în
cearcă să explice, făcându-se cu totul ridiculă, 
întrucât noi am văzut din Sf-ta Scriptură că vi
sele se dau ca porunci precise, nu ca închipuiri 
care trebuesc explicate şi pe care le poţi ex
plică după scopul ce urmăreşti, cum a făcut a- 
ceastă zisă proorociţă.

Ne dă Scriptura şi vise greu de explicat, ne
lămurite: a lui Faraon ş. a., dar acestea au fost 
explicate de oameni pricepuţi, nu de ei singuri 
şi apoi s’au realizat întocmai.

Cel -puţin Miller nu s« mai osteneşte cu nici
o explicaţie. In orice caz, ambele vise fiind fără 
temei şi fără rost, n’au nicio explicaţie. Acest 
lucru l-au, priceput şi ei şi în pag. 48 încearcă 
să le explice zicând: «Iubiţi amici în Hristos ! 
«După ce am arătat pe scurt experienţele şi 
«viziunile mele în 1851, cred de datoria mea 
«de a da câte-va lămuriri asupra unor puncte 
«din această mică lucrare, cum şi a arăta alte 
«viziuni noi...»

Faţă de acest procedeu, se vede uşor că avem 
în faţa noastră invenţiuni şi concepţii omeneşti, 
nu descoperiri d-zeeşti.

Totuşi advcntismul este ţesut din aceste închi- 
. puiri şi pe baza acestora se desvoltă întreaga
lor învăţătură.

Prin aceasta se ajunge la denaturarea adevă
rului biblic, punându-se mai mare temei pe o 
viziune, sau pe un vis, care face pe credincios 
ca să-şi explice textul biblic, în chipul arătat de 
viziune sau de vis, nu după norma stabilită de 
biserică dela începutul creştinismului cu consul
tarea şi concursul atâtor minţi inspirate şi lumi
nate de Duhul Sfânt.

Ca să dea tărie şi crezământ acestor născo
ciri, zice sora White în o altă scriere: «M ăr
turii pentru comunitate»: «In timpurile de demult 
«D-zeu a vorbit către oameni prin mărturiile 
Duhului Său», adică prin viziunile scornite de 
ea, zic eu.

Adventiştii, plecaţi dela vise şi viziuni, trec 
apoi la Apocalips, şi-şi bazază aproape toată 
rătăcirea lor pe această carte, care fiind o carte 
de inspiraţie profetică, este pe de o parte foarte 
grea de explicat şi pe de altă parte foarte uşor 
de denaturat în înţeles, lucru ce şi fac aceşti
eretici.

Despre cartea aceasta spun ei la pag. 133.

Atât predicatorii, cât şi poporul au privit Cartea 
Apocalipsului ca ceva misterios şi de mai puţină însem
nătate decât celelalte părţi ale sfintei scripturi. Dar eu 
văzui că de fapt această carte e o descoperire dată spre
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Colosul mai cu scamă ft acelora, care trăesc în zilele 
ilin urmă, --pro u i conduce să-şi recunoască adevă
rata lor po/,l(i« şi datorie. Dumnezeu îndreptă mintea 
lui Willuim Miller asupra profeţiilor şi îi dădu mare 
11111111111 <11 privire la Apocalips.

Sli utilatâ şi erctică afirmaţiune au vorbele ulti
me, rftei nimeni nu a greşit mai mult ca Miller, 
rAntl a Inecroat să Interpreteze această carte 
piolrticrt.

1 >a<n In adevăr Miller ar fi fost luminat de 
|)iiiitmil prin îngeri, atunci cum de a greşit so-
• otcala cu anul venirei M-torului, spre a începe 
tmpflrftţiea de 1000 de ani şi care după con
cepţiile lui, trebuia să aibă loc, în anul 1844, 
iar ca nu a avut loc nici,până astăzi!

Socotind după această mare greşală, suntem 
îndreptăţiţi a crede că tot ce a spus şi tot ce 
a învăţat este din propria-i concepţie şi fără 
nioio lumină mai înaltă, căci dacă ar fi fost 
inspirat dc sus, nu ar fi putut comite vr’o eroare.

Chiar sora White îl recunoaşte greşit şi spune 
despre e l:

1:1 se sprijini pe înţelăpciunea omenească, iar nu pe 
cea d-zeeiască, dar din cauza lucrului greu pentru 
Mnostrul său şi încovoiat de bătrâneţe, el nu era atât
tic ră sp u n ză to r ................ Dumnezeu îngădui ca el să
ciulă sub puterea lui Satan şi sub stăpânirea morţii şi 
îl ascunse în mormânt de acei care voiau să-l abată 
continuu dela adevăr. Moisi făcu o greşală, pe când 
era în perspectivă să intre în pământul făgăduit. Eu 
văzui că, William Miller făcu de asemenea o greşală, 
când era aproape să intre în Canaanul ceresc prin 
aceia că-şi îndreptă influenţa,contra adevărului. (A se 
vedea opul citat pagina 149.)

0

Când ea singură arată că Miller a căzut în 
greşală, adică că n’a fost nici decum sub ins
piraţia divină, înţelegem că şi ea putea să cadă 
ca şi Miller sub puterea satanei spre a întu
neca şi rătăci dela adevăr pe mulţi, ceeace s’a 
şi întâmplat, după cum ne-am convins din cele 
ce am constatat deja.

Cu acestea am făcut cunoştinţă abea cu una 
din scrierile adventiştilor şi am putea zice cu
cea mai importantă, care face cheia de boltă a
învăţăturilor lor şi cred că ne-am convins de 
şubreda temelie, ce stă ca razim întregului edificiu 
al rătăciţilor dela adevăr.

Trecem acum la o altă lucrare întitulată : 
«Mărturii pentru comunitate».

In această carte sora White arată unor mem
bri ai comunităţii greşalele lor şi apoi pedepsele 
ce vor veni dela D-zeu, dacă nu se vor pocăi, 
după cum cetim la pag. 8 şi [9, unde explică 
şi motivele ce au făcut-o de a-şi publica măr
turiile personale.

27

Intr’o viziune la 12 Iunie 1868, planul meu de a 
publica mărturiile personale, fu îndreptăţit în totul. 
Când Domnul caracterizează anumite cazuri şi le arată 
greşalele lor, alţii care nu au fost arătaţi în viziune, 
se cred uneori nevinovaţi, închipuindu-şi că stau bine, 
sau aproape de aşa ceva. Când unul e mustrat pentru
o anumită greşală, fraţii ar trebui să se cerceteze cu 
îngrijire, dacă nu cumva sunt vinovaţi şi ei de aceleaşi 
păcate. Ei ar trebui să fie atât de umiliţi, spre a-şi 
mărturisi păcatele lor proprii. Chiar dacă alţii îi cred 
buni, aceasta totuşi nu-i va face buni. Dumnezeu se 
uită ia inimă. In felul acesta el cearcă sufletele. Mus- 
trând păcatele unuia, el intenţionează îndreptarea mul
tora Dar dacă ei nu aplică asupra lor înşi-Je avertis
mentul, linguşindu-se că D-zeu trece cu vederea gre
şalele lor, pentrucă nu le avizează în mod deosebit, 
atunci ei se amăgesc pe ei însăşi, ei vor aluneca în 
întunerec şi Domnul îi va lăsa să meargă în propriea 
lor cale şi să urmeze după închipuirile inimilor lor 
lor proprii. îmi fu arătat, că conform înţălepciunei lui 
D-zeu, n’au fost date pe faţă păcatele şi rătăcirile tutu
ror . . .  . Aceste mărturii personale sunt adresate la 
toţi cei vinovaţi, deşi numele lor nu e arătat poate în 
mărturiile speciale şi când sufletele le citesc şi totuşi 
muşamalizează păcatele lor proprii, pentrucă numele 
lor nu au fost aratate în mod deosebit, atunci D-zeu 
nu le va dărui prosperare. Ei nu vor putea face nici 
un progres în viaţa lor dumnezeiască, ci vor cădea 
din ce în ce mai mult în întunerec, până ce în cele 
din urmă lumina cerului le va fi retrasă în totul.

Să ne oprim acuma şi să judecăm. Dacă în 
adevăr a avut ea aşa de mare onoare, încât i 
s’au descoperit şi cele mai ascunse lucruri, păca
tele omenirei, dece nu i s’au descoperit decât 
păcatele adventiştilor şi dintre aceştia numai a 
acelora a căror viaţă intimă o cunoştea ea 
mai bine ?!

De aceasta s’a îngrijit ea şi a scris la pag. 1 1 :

Dumnezeu musttă şi ceartă pe poporul care mărtu
riseşte că păzeşte legea sa. El face cunoscut păcatele 
şi nedreptăţile lor, voind să înlăture dela dânşii toate

*

păcatele şi slăbiciunile, pentrucă în temere de dânsul 
să poată dobândi sfinţirea deplină... Dumnezeu îi în
deamnă, îi mustră şi-i înţălepţeşte spre a-i lămuri, 
sfinţi şi înnobila pentru ca în cele din urmă să poată 
fi ridicaţi până la tr.onul său.

Dar cu aceasta, adică certând şi avertizând 
de pocăinţă numai pe păzitorii legii Lui, în ca
zul acesta pe adventişti, D-zeu apare ca un rău 
voitor mântuirii omeneşti, fiindcă ocroteşte şi lumi
nează pe drumul mântuirei numai pe câţiva, lucru 
ce nu poate fi conceput despre un Creator Bun 
şi Drept.

Insă aceste mărturii nu erau crezute şi de aceia 
mulţi nu le dădea nicio importanţă, chiar dacă
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primeau diferite avertizări pe această cale. Pen
tru aceasta scrie ea la pag. 16 : Unii, cari au 
primit avertisări anumite prin mărturii, au uitat 
în câteva săptămâni avertismentele date. Pentru 
câţiva mărturiile au fost repetate, dar ei nu le-au 
dat destulă importanţă spre a le respecta cu 
îngrijire. Pentru dânşii aceste mărturii nu erau 
decât simple basme. Dacă ar fi fost între acei 
abătuţi numai simpli membri ai comunităţii ad
ventiste, lucra ar fi cu circumstanţe uşurătoare. 
Dar au călcat peste mărturii şi nu le-au respectat 
nici unii din predicatorii adventişti, cum citim
la pag. 19.;

Unii dintre predicatori sunt mult în urmă. Ei pretind 
a crede în mărturii, dar o parte din ei aduc vătămare 
cauzei, făcându-le ca o regulă de fer pentru acei, care 
n’au nici o experienţă cu privire la acest lucru. Şi ce 
este şi mai rău, uici ei nu trăesc după dânsele. Ei au 
avut în repeţite rânduri mărturii, pe care le-au neso
cotit în totul. Umblarea unora ca aceştia nu corespunde 
cauzei.

mărturii nu sunt dela Dumnezeu, putem afirmă 
că ele nu vor sta.

De aceia cartea aceasta a fost rău primită 
chiar de adventişti. Lucrul acesta reesă şi din 
citatul de mai sus, dar mai precis citim la pag. 32:

.Scepticismul şi necredinţa iau proporţie pretutindeni. 
Lumina preţioasă, care vine dela tronul lui D-zeu 
este pusă sub obroc. Dumnezeu va face pe poporul 
său răspunzător fentru această neglijare. Noi vom

Ca să forţeze comunitatea spre a crede aceste 
mărturii, ea spune că sunt dela Dumnezeu şi că 
ele sunt date numai, dacă se găseşte o ceată de 
credincioşi şi de ascultători ai lor, după cum 
citim la pagina 24.:

Eu văzui că motivul pentru care viziunile mele n’au 
mai fost aşa de dese în ultimul timp; este că ele n’au 
fost preţuite de comunitate.

V

Comunitatea a perdut aproape viaţa ei spirituală şi 
credinţa, iar îndemnurile şi sfaturile n ’au făcut decât

trebui a da socoteala pentru fiecare raza de lumina 
pe care El a făcut-o să strălucească p e  calea noastră, 
dacă*ne-a servit la progresul nostru în lucrurile d-zeeşti, 
sau a fost lepădată, pentrucă era mai plăcut a urma 
înclinărilor.

Cărţile „Spiritul Profeţiei* şi „M ărturiilea trebuiau 
întroduse în orice familie, care respectă ziua de repaos 
a lui D-zeu. Fraţii trebue să înveţe a cunoaşte valoa
rea lor şi să fie siliţi a le citi.

Nu a fost înţălefţesc de a scădea valoarea acestor 
cărţi şi a avea numai un exemplar din fiecare volum 
în fiecare comunitate. Ele trebuiau să fie în biblioteca 
fiecărei familii şi să fie citite mereu în orice timp.

Rândurile acestea ne arată că abia se găsea 
câte un exemplar din «Mărturii» la o comuni
tate, iar în familii, în casele particulare nu era 
răspândită această carte, fiincică nu era primită 
nici crezută de pioşii adventişti şi nici de pre
dicatori.

Ba ceva mai mult, ea a fost acuzată şi pe 
drept cuvânt că face mărturii din capul ei, de 
oarece le face numai persoanelor a cărora viaţă 
o cunoaşte personal după cum scrie chiar ea 
la pag. 34:puţina impresie asupra ei. Mulţi, care au mărturisit a 

crede în ele, nu le-au luat în seamă.
Dacă peţi per de încrederea în măr tur ii, atunci veţi 

deveni străini şi fa ţă  de adevărul biblic. Eu m’am  
temut că mulţi vor lua o poziţie nesigură şi îndoelnică 
şi în durerea mea pentru sufletele voastre vreau să vă 
avertizez dar câţi vor lua în samă avertizarea? Ţineţi 
deci cu tărie de mărturii . . . .  Iubiţi fraţi, feriţi-vă de 
o inimă rea şi plină de necredinţă. Cuvântul lui Dum
nezeu e simplu şi lămurit în scurtimea sa, el luptă 
contra satisfacerilor voastre egoiste, de aceia voiu nu 
ascultaţi de dânsul. Mărtiţriile Spiritului Său îndreaptă 
atenţia voastră asupra Scripturei, vă arată defectele carac- judecăţi şi s’ar întemeia pe informaţiunlle (cunoştin-

Unii au susţinut că avertismentele, staturile şi mus
trările, pe care Domnul le-a dat prin seria Sa, dacă nu 
sunt date prin viziuni speciale pentru fiecare caz în 
parte, nfar avea mai multă valoare decât sfaturile şi 
avertismentele venite din alte isvoare. In unele cazuri 
s a  vorbit că eu aş fi fost influenţată la ser ier ea m ăr
turiilor pentru comunitate, sau izolate, de scrisorile 
primite dela membrii comunităţii. Existau unii, care 
declarau că mărturiile, care dovedeau a fi date prin 
Spiritul lui D-zeu, n’ar f i  decât expresia propriei mele

terului şi mustră pacatele voastre, de aceea nu le luaţi în 
samă. Pentru a justifica umblarea voastră, iubitoare de
pofte sensuale şi de o viaţă comodă, voi începeţi a v ă  
îndoi că mărturiile sunt dela D-zeu. Dacă aţi f i  ascul- 
tat de învăţăturile lor, atunci v'aţi fi putut c onvinge 
de originea lor du mnezeească. Nu uitaţi că necredinţa 
voastră nu foate desfiinţa autenticitatea lor. Dacă 
sunt dela D-zeu ele vor sta.

ţek) adunate de mine din isvoare omeneşti. După care 
mărturiseşte ea: . . câte o mărturie s ’a scris ca
răspuns la vr’o întrebare, susţinere sau somaţie oare-

U

care, din partea comunităţii sau dela persoane izolate, 
mărturii care înfăţişau lumina, pe care D-zeu le dă
duse în această privinţă, totuşi faptul că ea a luat 
naştere în felul acesta, nu micşorează întru nimic va
loarea şi împortanţa lor.

Ultimele cuvinte cuprind înălţimea minciunii Pentru ce nu micşorează valoarea, când deja
cugetărilor sorei White, însă fiindcă aceste ea ştia abaterea, greşala, care îi fusese mărtu-
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risită şi dădea sfaturi, pretinse d-zeeşti la vin
decarea unor boli sufleteşti deja bine cunoscute 
de ea, căci ea primea scrisori dela diferiţi adepţi, 
care în dorinţa lor sinceră pentru mântuirea su
fletelor o întrebau, mărturisindu-şi păcatele, ce 
să facă spre a dobândi mântâirea şi fericirea 
veşnică ? Ce puteau să-i scrie astfel de oamevu, 
dornici de mântuire, decât abateri dela legea 
d-zeeiască?!

Atunci ca le trimeteâ o mărtui::, ca venită 
dda I) zeu, care-1 îndeamnă să se pocăiască,

căci altfel va avea o nenorocire oarecare etc. 
etc.

Faţă de răceala, de îndoiala şi chiar de des
preţul, ce-au dat acestor mărturii înşişi membrii 
comunităţii adventiste, lucru ce reesă chiar din 
rândurile mai sus citate, cred de prisos a mai 
inzistâ asupra acestei cărţi, care nu poate fi 
bună decât pentru naivi şi superstiţioşi, firi ome
neşti ce se găsesc grupate în jurul rătăcirii ad
ventiste.

Econ. SAVA P0P0VIC1 
Cucufeni - laşi

SITUAŢIA PREOŢILOR ORTODOXI DIN ARDEAL
Ce se face pentru preoţii minoritari.— Câteva cifre—Datoria ministerului Cultelor.

l/a Cluj, d. ministru'al cultelor, Al. Lapedatu ţimea română din^Ardeal nu va mai fi în stare
a  spus reprezentanţilor confesiunilor: „Trebue să facă faţă. trebuinţelor şi într’o bună zi va f i

s<J (lnc(i scama că biserica română din Ardeal silită să şi vadă de alte rosturi sociale. D. mi-
w găseşte pe urma regimului vitreg din trecut, nistru al cultelor ştie bine ce urmări poate a-
în multe privinţe, în situaţii inferioare bisericilor vea pentru siguranţa statului lipsa de preoţi în
minoritare şi că este datoria noastră să lucrăm 
Ut deosebi pentru ridicarea nivelului acesteia.

1‘a.sagiul acesta va trebui să-l reţinem în deo- 
Ncl»i pentru ca să ne putem convinge întrucât

mijlocul minorităţilor şi a diferitelor secte din 
părţile ardelene, bănăţene şi bihorene.
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Pentru a se evidenţia mai bine starea preoţi
lor confesiunilor minoritare — servesc cu urmă-

i e l e  Mj îUluite se vor împlini. Cunoaştem acti- toarele date: Un preot săsesc (lutheran) dintr’o
vilateu <1 -lui Al. Lapedatu şi nu avem motive comună rurală de lângă Mediaş — pe lângă a-

e îndoială în promisiunea făcută în faţa repre- jutorul pe care-1 primeşte de la stat — egal cu
/ ( iitanţilor confesiunilor din Ardeal. al preoţilor români — mai are următoarele avan-

liceAnd la altă ordine de idei, am aflat din tagii: locuinţa gratuită în casa parohială cu
î n v o i  , ca la ministerul de culte anul acesta toate supraedificiile necesare şi luminatul plătit
m’h ImpAiţii l»iseiici:i gr. catolice ajutoare în suma 
«le, HO.OOO Ici, iar unei biserici minoritare din

— 12 stânjeni de lemne de foc anual aduse în 
curtea parohială. — 32 jugăre cat. pământ ca 

Ardeal s’a dat suma de peste 24.000 lei pentru sesiune parohială, o vie de 4 jug. cat. lucrată
tipărire tic cărţi, cu un cuvânt, şi pentru fondul gratuit din partea credincioşilor şi o întregire
<le propagandă al acestei biserici. 

f'entru biserica ortodoxă română din Ardeal
la salar din fondurile bisericeşti la 
anual.

000

nu s'a dat niciun ban în acest scop.
I u  interesul neamului şi al bisericii strămo

ş i i  pe care vrem s’o ridicăm la nivelul cerut
•  l e  aceste vremuri, cerem factorilor conducători 
•A u  In considerare dreaptă biserica noastră care 
e .lr totodată păstrătoarea neamului nostru ro
tii A i ic.sc.

$

In cazul când nici sub noul ministru al cultelor 
im ni se va lace dreptate şi preoţimea noastră 
nu va ii pusă pe picior de egalitate în salarii 
îji beneficii cu preoţimea celorlalte confesiuni 
minoritare, cari şi în statul român se bucură de 
privcligiile şi avantagiile avute sub fostul regim 
sliftin atunci să nu se mire nimeni dacă preo-

Aşa ştiu confesiunile minoritare să salarieze 
pe păstorii lor sufleteşţi — pe când pe preotul 
român îl vedem şi azi lucrând în rând cu eno
riaşii lor—ducându-şi traiul său trudit de pe o 
zi pe alta—în cele mai multe parohii, neavând, 
nici casă parohială, nici eclejie, nici lemne de 
foc—şi neprimind nici ajutorul dela stat de câf 
după cinci luni de zile — în care răstimp bietul 
preot cu copiii la şcoală a trebuit să facă da
torii.

Deci, dacă şi în viitor—nu se va da preoţimei 
române atenţia cuvenită din partea autorităţilor 
chemate să o ridice din această stare umilă şi 
degradatoare,—şi dacă interesele bisericei domi
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nante vor suferi în favoarea bisericilor minori
tare, răspunderea pentru urmări nu mai cade 
asupra noastră.

Subsemnatul având delegaţia permanentă din 
partea congresului Asociaţiei clerului «A. Şa- 
guna» ţinut anul acesta la Arad — tl rog pe 
această cale pe d. ministru al cultelor să ducă 
la îndeplinire cele făgăduite la Cluj—îmbunătă
ţind starea mizeră a preoţimei ardelene care sub

regimul străin a fost în deajuns certată de 
soartă.

Cerem apoi o nouă organizare la diferitele 
direcţii în ministerul cultelor pentru a se face
o mai dreaptă împărţire a ajutoarelor diferitelor 
culte—luând în seamă numărul sufletelor fiecărei 
confesiuni din ţară.

Pr. IOAN CRĂCIUN,
M em bru  în comita tul  cen tra l  al „Asociaţiei  c l e r u l u i 1.

FANTAZIE MORALO-RELIGIOASĂ

Aruncând o scurtă privire asupra marei hărţi
spirituale, întocmită de acea personalitate su
premă nevăzută, numită Dumnezeu, constatăm 
până la evidenţă, că cel mai vechiu şi mai mare 
continent de pe această hartă este: HAOSUL, 
care-i înconjurat din toate părţile de cel mai 
profund şi nemărginit ocean, num it: MOARTEA. 
Acest continent se compune din trei state mari
şi anume: TRECUTUL, PREZENTUL şi VII
TORUL, dintre care numai Trecutul şi Prezen
tul putut-a‘u fi străbătute, cercetate şi cunoscute 
de toată populaţiunea tuturor naţionalităţilor; 
iar statul Viitorul până acum nu a putut fi ex
plorat de nimeni, din cauza deşilor şi nemărgi
niţilor săi CODRI. Cel mai mare şi mai înalt 
munte de pe acest continent este muntele STIMA, 
cu vârful său cel mai înalt FERICIREA, unde 
se află şi mica, dar încântătoaiea poiană MUL
ŢUMIREA, şi în vârful căruia nu te poţi urca 
fără ajutorul unui funicular numit: CINSTEA. 
Funicularul acesta pleacă dela localitatea numită:
OCAZIUNEA, unde se află şi renumita staţiune 
balneară: GENIUL, cu apa sa cea mai eficace: 
CULTURA. In drumul său, funicularul este ridi
cat la diferite înălţimi ale muntelui Stima, de-o 
locomotivă numită SUCCESUL, condusă de ma
şinistul BOGĂŢIA, şi care, în urcarea sa, trece 
fără a se opri pe lângă staţia: INVIDIA, până 
la dealul NEMULŢUMIREA. Insă ca să poată 
ajunge la cea mai înaltă culme, care-i Fericirea, 
trebuie să urce mai multe pante grele ca : CRE
DINŢA, ADEVĂRUL, RĂBDAREA, DREPTA
TEA, SINCERITATEA, CARITATEA, PIETA

TEA şi IUBIREA. De pe aceste margini călă
torul se înfiorează dacă îşi aruncă privirea spre 
îngrozitoarele prăpăstii, dintre care cele mai
periculoase sunt: NECREDINŢA, MINCIUNA, 
NERĂBDAREA, ASUPRIREA, IMORALITA
TEA, AVARIŢIA şi URA, la marginea cărora 
se întinde cel mai mare deşert VIAŢA, cu prin
cipala sa oază SPERANŢA.

Fluviul cel mai mare este TIMPUL, care în 
cursul său străbate statele: Trecutul şi Prezen
tul; pe urmă întră în pădurile virgine ale sta
tului Viitorul, unde i se pierde urma; deoarece 
aceste păduri neputând fi străbătute, nu putem 
urmări cursul şi a stabili unde se varsă fluviul 
Timpul. Dintre râuri, cel mai mare este NE
RUŞINAREA, care isvoreşte din munţii INDI
FERENŢEI şi DISPREŢULUI, ce-s în statul
Trecutul, şi după ce trece printie dealurile-.
FRICEI, DESNĂDEJDEI, AMBIŢIEI şi NEBLÂN- 
DEŢEI primeşte pâraiele: RĂZBUNAREA, ARO
GANŢA, CURAJUL şi CRUZIMEA. Trece apoi 
pe deasupra unei mari stânci: VIŢIUL, de unde 
dela o colosală înălţime cade, formând înfioră
toarea cascadă: RUŞINEA, a cărei apă se scurge 
prin canalul POCĂINŢEI în golful SUFERINŢEI, 
care comunică prin strâmtoarea CULPABILI- 
TĂŢEI, cu profundul şi nemărginitul ocean MOAR
TEA. Cel mai principal port al oceanului este 
MORMÂNTUL, care-i însemnat pentru marele 
său comerţ de SUFLETE, şi care port este aco
perit de-o veşnică ceaţă; MÂNTUIREA.

•- GRIVAS DEM. CRUCEANU
Teolog şi Publicist
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l>lÎNTRU ÎNLĂTURAREA DIHONIEI BISERICEŞTI DIN ROMÂNIA

l'»U, Di . (biisi/or Gibu, preot ortodox şi pro-
Iu universitatea din Cluj, este mult scârbit

■ In Uptul că poporul românesc se afiă împărţit 
Iii ilmiA confesiuni, din care pricină, o neînce
tata /.A/miic. domneşte în sânul lui. Presa bise-
i iccuHcrt ii umânduror confesiunilor se află într’o 
cnmlrt tAi A sfârşit, iar popoful românesc nu are
■ Im Al do perdut din aceasta. In loc să fim un 
umyut liont, noi suntem împărţiţi în două ta
liei «i caic ne sfâşiem între noi, şi nu suntem 
uniţi tu faţa atâtor vrăjmaşi care se uită rău la 
noi, vrăjmaşi şi dinăuntru şi din afară. Cele mai 
mici mişcări din sânul nostru sunt puse de vrăj
maşi lnlr’o lumină rea şi date în faţa străinilor 
cu mari spărturi în viaţa poporului românesc. 
N’am avea să luăm decât două din acestea, 
pentru a vedea cum vrăjmaşii dinnăuntru dau 
uita Inhţişare celor mai mici amănunte din viaţa 
noiihti A, pentru a arăta că la noi e rău şi ne
linişte. L)e aici nevoia să fim cu totul una, pen
ii uca să avem puterile noastre întregi în faţa 
vrfljmaşilor care ne pasc.

Avem azi în Biserica noastră cearta dela 
Culbu-cu-Barză. Dar ce e aceasta? Un amănunt

0

■ Ic cea mai mică proporţiune. Cu toate acestea 
ziarele ungureşti de peste munţi dau faptul ca o 
mare mişcare şi o shizmă grozavă în sânul Bi
sericii româneşti. Pentru ce aceasta ? Pentrucă 
sft arate că în sânul nostru e turburare şi deci 
viaţa noastră nu e aşternută la lucru harnic, ci 
la o neîncetată sfâşiare.

Alta. S’a schimat calendarul. Se simte vreo
turburare din pricina aceasta ? Nimic. Cu toate
scestea foile ungureşti scriu că la noi e mare 
turburare, că se aşteaptă frecări cumplite, fiindcă 
nu toată Biserica românească primeşte reforma. 
13asarabia e protivnică şi deci vom avea turbu- 
rări şi din pricina calendarului.

Iarăşi, fiecare ştie câte parale fac aceste zvo
nuri. Dar nu mai puţin se face dovada că avem 
tn casa noastră oameni care stau la pândă şi 
care se folosesc de toate prilejurile pentru a 
arăta că în ţara noastră e rău şi primejdie şi 
că sunt de aşteptat mari turburări viitoare.

*

Dacă este aşa, ce mai datorie ne aşteaptă 
pe toţi de a fi la muncă, de a alcătui o tabără 
compactă şi a nu ne mai perde vremea să ne 
mai certăm între noi. împărţiţi în atâtea, cel 
puţin ca tabără religioasă să fiim o singură în
chegare.

Se inţelege, fiecare doreşte aceasta. Orice bun 
Român nu doreşte să fie dihonie în sânul nea
mului lui. Puterile noastre ne trebuiesc să fie 
.slobode pentru alte treburi decât pentru a ne

ciocni unul cu altul. In acest caz, avem totul 
de perdut, iar de câştigat, vor avea numai alţii. 
Nu e nimenea care să mai stea la îndoială că 
trebuie să fim una.

Dar cum ?
a

Principiul îl primesc cu toţii, dar nu ne înţe
legem asupra mijloacelor. Cei mai mulţi spun : 
Să vie uniţii în sânul Bisericii Ortodoxe, că de 
la noi au plecat, pentru pricini care n’au fost 
religioase, ci numai şi numai politice.

Uniţii zic: Nu, veniţi Voi la noi, ca să alcă- 
ruim o singură tabară româneasă. Şi încă nu la 
noi, ci în sânul creştinismului latin. Fiindcă noi 
suntem latini, locul nostru este între fraţii la
tini, nu între Slavi şi Greci.

Aceasta însă înseamnă să facem unirea cu 
Roma. Dar cum s’o facem ? Intre noi stau cer
turile de mai mult de o mie de ani. Ele trăiesc 
în sufletele noastre şi nu le putem desfiinţa aşa, 
cu una cu două.

In mijlocul acestei stări, a acestor două ta
bere care sunt de aceiaşi părere că trebuie să 
ne unim, dar nu se înţeleg în ce priveşte mij
loacele, vine Păr. Ghibu dela Cluj cu o nouă 
părere. Ea a apărut în Universul dela 5 De
cemvrie trecut^, într’o expunere destul.de lungă, 
dar nu s’a tipărit decât numai în ediţiunea de 
provincie din acel ziar. De aceia au citit-o cei 
de peste munţi, dar nu s’a citit la noi, aşa că 
noi, cel din vechile graniţe, nu avem cunoştinţă 
de ea. Dacă s’ar fi cunoscut până acum, fără 
doar şi poate că ar fi stârnit discuţiuni şi s’ar 
fi ştiut despre ea mai înainte de a o pomeni 
noi aci.

Cum e şi firesc, catolicii au citit-o îndată cu 
toată luareaaminte, mai cu seamă că le era 
pe plac, şi îndată au început a o supune unei 
largi discuţiuni. Ziarul lor din Bucureşti Albina 
a reprodus-o în fruntea unui număr din Decem
vrie cu slove groase pe pagina întâia. Va tre
bui s’o reproducem şi noi, pentrucă cititorii 
noştri să-şi facă ideie de ce e vorba, şi apoi 
pentru a afla ce lucrează preoţii noştri ortodocşi. 
Bună-rea, părerea Părintelui Ghibu, e o parte 
din lucrul unui preot de ai noştri şi deci tre
buie s’o cunoaştem.

Iată acum ce este cu părerea sa.
Păr. Ghibu îşi dă seamă că unirea noastră cu 

Roma e antipatică în România,
Fără gând de a supăra pe ftaţii uniţi, tre

buie să recunoască fiecare că starea sufletea
scă a noastră aşa e. Şi aşa e înori ce 
ţară ortodoxă. Se înţelege, nu e bine c i e vrăj
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măşie între creştinii Frontul creştinesc trebuie 
să trăiască mai unitar, chiar şi iără consideraţi* 
une la unitatea naţională. Cu atât mai mult în
să când e vorba de unitatea naţională. Cu toţii 
avem o civilizaţiune creştinească de slujit şi de 
aceia e rău dacă nu suntem unii cu alţii soli
dari, chiar dacă nu suntem în toate la fel.

Dar nu e vorba de asta. E vorba care e sta
rea de fapt? Starea aceasta e că Răsăritenii pri
vesc Roma cu ochi răi. Din atâtea şi atâtea pri
cini ale trecutului, noi nu ne uităm unul la altul 
cu prietenie. Şi nu numai preoţii, ci chiar şi în
tre mireni, dacă ai arunca vorba despre unirea 
cu catolicii, ea n’ar trezi plăcere. Iată, şi acum 
cu schimbarea calendarului, se aude la câte unul 
răzleţ vorba: «Ce! să ne catolici m!» In această 
vorbă, care nu e dela preoţi, trăieşte întreaga 
nemulţămire a Răsăritului împotriva Apusului. Şi 
ceiace e de mirat e solidaritatea ortodoxă în 
această atitudine. In orice ţară ortodoxă te vei 
duce, vei găsi aceiaşi nemulţămire împotriva ca
tolicismului. Cu toată lipsa de comunicare între 
ortodocşi, faptul acesta îl vei găsi statornic.

In ţara noastră, găseşti ici şi colo câte unul, 
care din pricini de cultură latină şi de simpatia 
către Francia şi Italia, zice că ar trebui să fim 
cu toţii în aceiaşi Biserică. Dar aceasta nu are 
a face cu starea mulţimii. Sunt numai unii care 
cugetă şi aşa. Cei mai mulţi nici nu vor să auclă 
de unirea cu Roma. Şi nu marea mulţime a no
rodului care nu înţelege bine aceste chestiuni, 
ci chiar lume învăţată.

Păr Ghibu, ştiind aceasta, nici n’a încercat să 
susţie că trebuie să ne unim cu Roma. Tot acolo 
ajunge el, dar pentru a face hapul mai dulce, 
o ia printr’un ocol, care însă ajunge tot acolo. 
Zice că să facem unirea religioasăv cu fraţii noş
tri Franceji şi Italieni. Ocolul acesta însă nu 
slujeşte la nimic, fiindcă ajungem tot la Roma. 
E numai o fereală de a numi lucrurile pe nu
mele lor, ca să nu se pară gândul său prea greu 
de primit. In fapt însă, vine tot aici: Ne unim 
cu Roma, pentrucă, cu chipul acesta, să ne gă
sim cu fraţii noştri uniţi într’o singură Biserică 
şi să peară dihonia dintre noi. Deci în Ioc de 
ei la noi, noi la ei!

E o părere. Ca oricare părere a unui bărbat 
învăţat cum e Pâr. Ghibu, e vrednică de dis- 
cuţiune. Dar e altă chestiune dacă se şi poate 
împlini. Până ce Păr. Ghibu să scrie acestea, 
noi am avut cu Sf. Sa o discuţiune de ceasuri 
întregi, în care noi i-am arătat alte păreri.

Creştinismul e adevărat că trebuie să se în
tregească. Dar nu începând cu Roma, ci cu An
glicanii şi cu Vechii-catolici. Cu aceştia poate f i

vorba de adevărată unire, pe când cu Roma nu 
se poate. Ea nu înţelege decât supunere. Iţi dă 
ea şi patriarhate şi ce vrei. Dar îţi dă ea nu- 
ţi înfiinţezi tu . Trebuie să te supui ei.

Toţi creştinii au primit să stea la discuţiune 
cu privire la unire, şi în chestiunea aceasta există 
mişcarea pornită de Anglicanii din America. Mi
siunea episcopilor lor n’a fost refuzată în 1919 
decât numai la Roma. De ce? Roma nu vrea 
unire; vrea subordonare. Ea înţelege o singură 
turmă şi un singur stăpân.

Cu o asemenea psihologie, unirea nu e posi- 
bi ă. Păr. Ghibu o fi ştiind el catolicismul, .dar 
îl ştirxl şi noi, şi încheierile sale nu sunt înche
ierile noastre.

Soluţiunea sa nu e soluţiune. Cum o să tra
tez eu unirea bisericească cu Francejii şi Italienii? 
Acestea nu sunt neamuri independente biseri- 
ceşte. Unirea n’o faci cu Biserica franceză sau 
italiană, ci cu Biserica Romei. Atunci ce mai 
înseamnă ocolul acesta prin Francia şi Italia ? 
Fără îndoială, e o simplă amăgire. Noi nu ne 
putem amăgi.

O Biserică ortodoxă poate trata unirea, fiind
că e autocefală. Noi putem trata unirea cu An
glicanii, dar Francejii şi Italienii nu, fiindcă bise- 
riceşte nu sunt de-sine-stătători.

Unirea cu Anglicanii e mai uşoară de împli
nit. Aici au şi început schimburile de vederi. 
Sunt misiuni şi comitete care umblă prin felu
rite laturi ale lumii creştineşti în scopul acesta. 
Legăturile între unii şi alţii sunt foarte priete
noase. Anglicanii ne-au dat rnare ajutor în ce 
priveşte suferinţele ortodocşilor în Răsărit. Sunt 
o Biserică de mare învăţătură şi de mare însu
fleţire religioasă. Vin şi mărturisesc vechea tra- 
diţiune a Bisericii cu cele şapte soboare ale Ră
săritului. Nu e adevărat că numai Ortodocşii şi 
Romauo-catolicii au închinarea către sfinţi şi Sf. 
Fecioară. Ô  au şi Anglicanii. Episcopul Gore a 
spus, fiind eu de faţă, în faţa Patriarhului de 
Constantinopol: «Cât despre mine, eu pot să 
mă socotesc de pe acum ortodox».

Răposatul D. Ottciu îmi spunea în 1918 la 
Societatea Ortodoxă, unde era membru în Comi
tetul Central: «Mare lucru şi mare câştig ar fi 
unirea cu Anglicanii!» In adevăr, lumea cultă 
îşi dă seamă că, dacă am fi una cu Anglicanii, 
creştinătatea ar câştiga nemărginit.

S’o facem întâi pe aceasta, şi apoi vorbim 
altfel cu Roma.

Abia am schiţat chestiunea. Mai avem multe 
de spus.

A r h im . S C J t lB A N .
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îndreptarea Calendarului ^
In NftNimin* d«* toamnă a Sfântului binod, s’a îndeplinit 

adI u I Inutilii unt al îndreptării calendarului, în urmş confe-
<!•» înţnlugore între Bisericile ortodoxe, ţinută astă-

viii A ii* (îoiiHtantinopol. Actul a fost adus şi la cunoştinţa 
(«mutului, (le înalt Prea Sf. Sa Mitropolitul Primat D. D. 
Ih, MlltON, într’o şedinţă înainte de sărbători. Senatul a 
pr mit vostea cu interes, iar un reprezentant, al Bisericii 
tniiifliinţti unite a deolarat că şi această Biserică vs întro- 
iluoo îndreptarea în sânul ei.

încă mai nainto do a lua o hotărâre definitivă, Sf, Sinod
ii roimxmt. două udunăii, ou bărbaţi care nu făceau parte 
din Nf. Hi nod. Au fost chemaţi aoi şi reprezentanţi ai ştiinţei 
imitniiiHtino româneşti şi alţi bărbaţi din lumea bisericească.
AohuhU a fost în întâia jumătate a lunii Novemvrie 1923. Au 
(nut do faţă la acele două adunări, ţinute în localul Sfântului 
Minod, d-nii Traian Lalescu, profesor la facultatea de ştiinţe 
din Huimroşti, d. Dr. C. Chiricescu şi Dr. Drag. Deme- 
/m eu , profesori la facultatea de teologie, Arhim . Scriban. 
Din pur t.oii Sfântului Sinod, au fost numai o parte din membri, 
In frunto ou înalt Prea Sa Mitropolitul Primat, I. P. S. S. 
Mitropolitul Pimen al Moldovei, P. S. Vartolomei, care 
u duw pjreul luorării, ca oelce avea să fie reportor al ches
tiunii Iu Sf. Sinod, Prea Sfinţiţii Roman dela Oradea-Mare, 
tusiintav, episcopul oştirii, Lucian al Romanului şi alţi 
IVou Sfinţiţi. La a doua adunare, pe lângă aceştia, au mai 
vnnit şi alţi bărbaţi oare s’au ocupat de calendar în ţara 
noastră: d. G. Naneş, profesor de matematici la liceul 
Sf\ Sava din Bucureşti, d. Zaymus, d. Lt.-Colonel lliescu.

ha Sf. Sinod, Prea Sf. Sa Episcopul Vartolomei a cetit 
luminosul său raport, pe caro*l dăm în cele urmează, iar 
Sf. Sinod a luat hotărârea pe care o tipărim şi noi aici 
după raportul pomenit.

('.OMISIUNEA PENTRU REFORMA CALENDARULUI
SESIUNEA DIN TOAMNA 1923

R E F E R A T

î n privinţa

înalt Prea Sfinţite Stăpâne,

Apreoiind împrejurările şi nevoile vremii
• ttlowlarului, Biserica Ortodoxă de Răsărit a convenit în

»

oi Io din urmă; nu să şi ln/ocuească, ci numai să-şi revi
zuiască şi să-şi îndrepteze calendarul ei Julian, avându-şi 
|Minlru orientare, ca motive şi ţeluri, trei puncte dintre 
nmn unul e de ordin ştiinţific, al doilea e de ordin eco
nomic şi al treilea e de ordin religios şi social.

Sub raportul ştiinţific, se ştie, că calendarul Julian
* tAnifts tu urma e&UntUraluî a^h^nomic cu 13 gu* d«la

sinodul din Niceia până azi, şi cu 16 zile dela aplicarea 
lui din anul 46 a. H. până azi. Pricina acestei întârzieri 
se explică prin calcularea greşită a anului, care, după ca
lendarul Julian este de 365 de zile şi 6  ore, pe când după 
calendarul astronomic anul e ceva mai mic chiar decât 865 
de zile 5 ore, 48 minute şi 48 secunde. După acest calcul 
al lui Sosighene, anul Julian e deoi mai mare decât cel 
astronomic cu 1 1  minute şi 1 2  secunde; şi plusul acesta, 
adunat an cu an, a mărit calendarul Julian faţă cu cel 
astronomic cu câte 3 zile, Ia fiecare patru sute de ani.

Aşa se explică rămânerea în urmă a calendarului 
Julian faţă cu cel astronomic cu cele 13 zile şi cu 16 zile 
de mai sus.

Prin iezuitul Clavius şi prin Alois Lilius, din Calabria,

26 secunde. Dopa

• 4  » - • •

Apusenii s’au încercat să corecteze acest calendar pe timpul 
Papii Grigore al XIII, prin lepădarea pentru trecut a celor 
zece zile, cu care era întârziat până atunci calendarul 
Julian, făcând lepădarea celor zece zile în luna Octombrie 
din anul 1582, când 5 Octombrie a devenit 15 Octombrie.

Pentru a se împiedica şi pe V i i t o r  nepotrivirea dintre 
calendarul lor, astfel refăcut, şi cel astronomic, Apusenii 
au hotărît să se reducă câte trei zile la fiecare grup de 
patru sute de ani, scăzându se zilele acestea din cei trei 
ani seoulari bisecţi ai grupului şi lăsându-se bisect numai 
anul secular din suta a patra. Cu toată lepădarea însă a 
acestor trei zile din fiecare grupă de patru sute de ani, 
calendarul Apusenilor, numit de atunci Gregorian, tot nu 
s’a putut identifica pe deantregul cu cel astronomic, oare, 
după calculele iui Laland şi ale altor învăţaţi, a rămas 
mai mic cLecât cel Gregorian cu 24—
3600 de ani, plusul acesta de 24—26 secunde măreşte 
calendarul Gregorian cu o zi mai mult decât cel astro
nomic, pe care zi desigur că Apusenii o vor scădea la 
vreme tot din anii seculari bisecţi. Cu corectura aceasta 
calendarul Julian al apusenilor, devenit de aci înainte ca
lendar Gregorian, a fost adoptat încet şi greu, dar rând 
pe rând, nu numai de popoarele papiste, dar şi de popoa
rele protestante, oare l»au primit în fine peste tot şi defi
nitiv în 1775.

Biserica Ortodoxă, până azi, înoă nu şi-a revizuit ca- 
lendarul ei Julian şi nici nu l a primit pe cel al apuse
nilor, care, sub raportul bisericesc, fusese adaptat în speoial 
cultului romano*catolic. Statele Ortodoxe însă l*au primit 
unul după altul, şi astăzi creştinii ortodoxi se văd încurcaţi 
în socotelile lor de două calendare diferite.

Ţinând socoteală de aceste schimbări şi greutăţi, şi mai 
ales de diferenţa de 13 şi 16 zile dintre calendarul ei Julian 
şi oel astronomic, cum şi de sporirea continuă şi la infinit a 
acestei diferenţe, care ştim că creşte cu oâte 3 zile la fie
care patru sute de ani, Biserica ortodoxă s’a hotărât de 
astă dată să-şi revizuiască şi ea calendarul ei.
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Pentru curmarea erorilor constatate în acest calendar, 
I, P. S. Mitropolit Primat al Bisericii noastre, Dr. Miron 
Cristea, a prevenit chiar de a anin doi arii pe Sanctitatea 
Sa Patriarhul ecumenic, care, la rândul său, a convocat, spre 
împlinirea acestei preveniri, abia în cursul acestui an o 
conferinţa panortodoxă la Constantinopol.

Acesta e motivul ştiinţific; dar pe lângă el, Biserica 
Ortodoxă, şi îndeosebi Biserica Ortodoxă Româaă, l-a avut 
în vedere la revizuirea calendarului său şi pe cel eco
nomic, întrucât, din cauza aceloraşi sărbători ţinute Ain

In fine, al treilea

două rânduri, se produce în munca ş i  în economia româ
nească prin repaosul pe rând al lucrătorilor de diferite 
confesiuni creştine dela noi o pagubă însemnată, care s’a 
calculat de unii la mai multe sute de milioane lei pe zi. 
Motivul economic a tras greu în cumpănă la noi, mai ales 
pentru Ardeal, de unde i s’a lămurit sf. Sinod de diferite 
asociaţiuni comerciale şi industriale, ca, din cauza unor 
vechi deprinderi, oreştinii ortodoxi nu lucrează pe aloeurea 
nu numai în sărbătorile lor, ilar nici în cele ale calenda
rului Gregorian.

motiv, care a determinat Biserica Or
todoxă să-şi revizuiască calendarul, este de ordin religios 
şi social. Se ştie că Biserica este deapururi datoare să 
încerce unirea creştinilor de diferite confesiuni „într’un 
trup şi într’un duh, precum şi chemaţi sunt într’o nă
dejde . . .  ca unii care au, un Domn, o credinţa, un 
botez. Un Dumnezeu şi Tatăl al tuturor, care este peste 
teate şi în toate şi în noi to ţ i . . . spre a se păstra 
astiel unitatea Duhului întru legătura păcii“, după cum 
îi porunceşte acestei Biserici fcf. Apostol Pavel în Epis
tola sa* către Efeseni cap. IV v. 3—7. S’a căutat deci prin 
această revizuire a calendarului, prin oare cad la aceiaş 
dată calendaristică unele din sărbătorile creştine, şi o apro
piere între creştinii de diferitele confesiuni, şi dela noi şi 
din altă parte, cum e de pildă în Jugoslavia.

** *
Convinsă de aceste realităţi, şi sub imboldul, după cum 

am spus, şi al Bisericii române, Patriarhia de Constanti
nopol a convocat în luna Maiu din acest an conferinţa 
panortodoxă de care am amintit, care, între alte chestiuni, 
s’a ocupat îndeosebi şi de chestiunea calendarului.

La conferinţa aceasta a luat parte o delegaţie a noastră, 
în frunte cu P. C. Arhimandrit Scriban, o delegaţie Jugo-

%

slavă, o delegaţie Greacă, o delegaţie a bis. autocefale din 
Cipru, cum şi doi Episcopi ai Bisericii Ruse. Alcătuirea şi 
lucrările acestei Comisiuni sunt lămurite pe larg în con
centratul şi luminosul raport al P. C. Arhimandrit Scriban, 
care a fost depus de P. C. Sa la Sf. Sinod. *

In privinţa revizuirii şi a îndreptării calendarului Julian 
după oel astonomio, conferinţa aceasta a luat următoarele 
trei hotărâri mari şi noui} pe care le a aprobat în unani
mitate.

In primul rând, ea a hotărît ştergerea din calendarul 
Julian a celor 13 zile, cu care calendarul acesta a rămas 
în urma celui astronomic dela Sinodul niceian din 325

prin serbarea sfinţilor din cele 13 zile lepădate, în ziua de 
14 Oct., sau în zilele imediat următoare.

In al doilea rând, conferinţa a hotărît ca, pe viitor, să 
se împiedice nepotrivirea dintre anul astronomio de 365 
de zile, 5 ore, 48 de minute şi 48 de secunde şi dintre 
anul Julian de 365 zile şi 6  ore prin recucerea a oâte 
7 zile din fiecare grup de nouă sute de ani. Aceste zile se 
vor reduce din anii seculari bisecţi, care, împărţiţi cu 9 , 
adică cu numărul secolelor d:n giup, dau orice alt rest 
afară de restul 2 sau 6 . Rămân deci bisecţi, din anii se 
culari, numai aceia care, divizaţi cu nouă, dau un rest de
2  sau de 6 , adică numai doi ani seculari din cei nouă 
câţi se cuprind în grup.

Aşa, de pildă, grupul de 9 sute de ani (2100—2900) 
împărţindu-se pentru fiecare sută de ani cu 9 , ne dă numai 
doi ani bisecţi, şi anume pe 2400, la care restul este 6 , şi 
pe 2900 la care restul rămas din împărţire este 2. Toţi> 
ceilalţi ani din acest grup şi anume 2 1 0 0 , 2 2 0 0 , 2300, 
2500, 2600, 2700 şi 2800 deşi acesta biseot, întrucât intră în 
regula anilor bisecţi ca acejrcari se împart exact cu patru» 
rămân totuş ani comuni, deoarece, împărţiţi cu 9 , ne dau 
alt rest decât 2  şi 6 .

După calculul acesta, apropierea între anul calendaristic 
şi anul astronomic este cu mult mai mare decât în oazul 
calendarului Gregorian, întru cât calendarul Julian sstfel 
revizuit se măreşte cu o zi faţă de cel astronomic numai 
din 40000 în 40000 de ani, pe când cel Gregorian se mă
reşte ou o zi faţă de cel astronomic mult mai de vreme 
şi anume din 3600 în 3600 de ani.

In fine, în ai treilea rând, conferinţa a hotărât ca Paş- 
tile să nu se mai serbeze după tabelele actualului calen
dar, Iulian, ci după o calculare astronomică nouă a lunii 
pline, ce va apărea după equinooţiul de primăvară, în le
gătură de timp cu meridianul care trece la Ierusalim prin 
cupola Sf. Mormânt.

După cum se vede, în afară de reducerea celor 13 zile 
din trecut, care era necesara; în afară de reducerea pentru 
viitor ş câte şapte zile din fiecare grup de oâte nouă sute 
de ani, care de asemenea va fi necesară; şi în afară de 
înlocuirea tabelelor pascale de azi, ou calculul astronomio 
făcut după equinopţiul şi luna plină de la Ierusalim, con
ferinţa panortodoxă n’a schimbat nimic în structura şi în 
aplicaţia calendarului Iulian.

început al anilor de pildă a rămas aceiaş ca şi numărul 
lunilor şi al zilelor lor, ca şi zilele săptămânii, oa şi da
tele lunare ale sfinţilor, ca şi anii bisecţi, în afară de oei 
7 ani seculari bisecţi din grupurile de câte 9 secole, ca şi 
întreaga rânduială a cultului, din Duminici şi Sărbători şi 
zile de peste an, ca şi rânduiala posturilor, a ajunurilor, 
a pomenilor, etc; cu singura deosebire c$, în calendarul re- 
vizuit, se ridică toate cu 13 zile mai sus de data lor din

*

calendarul Iulian de azi.
Revizuirea aceasta prin urmare nu vatămă nicio dogmă, 

nu desfiinţează nicio rânduială canonică a Sf. noastre 
Biserici Ortodoxe de Răsărit, şi ceeace e şi mai mult, nioi 
nu ne absoarbe calendarul Iulian ortodox în cel Grego-

până astăzi. Ştergerea aceasta trebuia să se facă în luna rian, oi se uneşte cu el numai pe tărâmul civil, prin Iapă
Oot. din acest an, prin socotirea lui 1 Oct. ca 15 Oot. şi dare celor 19 zile, spre a se desface de el în ce priveşte
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modul do oorooturft în viitor, al nepotrivirii sale ou cel 
HHtionomio, în oo priveşte de asemenea cultul, încadrarea 
«llnţilor şl oliliir modul de calculare al serbării Paştilor.

In uhu ă d« olnnontul oivil al oelor 18 zile, calendarul 
luliun iimIiopiat, nu mai are comun cu cel gregorian decât 
nAi liitloiiln muri, caro cad şi în unul şi în altul la date 
Mm, ou do pildă Nnştproa Mântuitorului şi a sfintei Fe- 
oioiiin, llot' /ul Pumnului, Adormirea Sf. Fecioare, etc. Prin 
oolnoldunţn îulrn olo u aărbătorilor romano-catolice şi orto- 
doio, mt 1 «>ndutul luliun îndreptat rezolva şi chestiunea eou- 
mnuloă umilit ită mai sus în buna parte, căci face ca cea 
mul mut o pui Io din sărbătorile creştineşti să se serbeze de 
Iuţi oioyiinii Iu o singură dată lunară, în loc de două ca 
pAuA noum, şi aproprie în aoelaş timp între ei, cel puţin 
pn imlnn turnător sărbători comune, pe creştinii diferitelor
nonfo’tiuui din lume şi din ţara noastră.

num o propufl de Conferinţa panortodoxă prin ur
nim o, oul« ndurul iioohU corespunde tuturor nevoilor reale 
oulotidui lutlcm, oăroni ol este chemat să le facă faţă, căci, 
pn IAţipit oulilăţilo arătate până aci, calendarul acesta o 
mul mo şl po uooiu do a rămâne una pe tărâmul civil cu 
onl Kingonun până la 2800 de ani, pe când cel gregorian 
vu dovoui mui muie decât el şi deoi mai depărtat şi mai 
tu urmă do oiilondarul astronomio.

** *
(lonolti/.iu noastră ca atare e că acest calendar formu- 

Ini do omniHia panortodoxă în felul de mai sus să se pri- 
motiHoA «lo q(. nostru Sinod ou înoepere însă nu dela 6 
P»imiinbrl« a. o., oum propun unii, ci din luna Octombrie 
« miului viitor, când sa va proceda întocmai cum ar fi tre
imii « ă  mo procedeze în Octombrie din anul acesta.

Ho vu lămuri însă Patriarhia ecumenică, că biserica noas
tră inţolotfo să păstreze în ce priveşte tipicul şi oultul cu 
Mşoy.nrm glumirilor, a svetelnelor, a apostolului şi a sf. 
Kvunjţlii'lii dela Liturghie aceiaşi ordine pe care au avut-o 
şi o uit olo în actuala pascalie, rânduindu le bineînţeles în 
out'Nul llooărui an în legătură cu data Paştelor care va fi. 
LumuI fiflcuta nue nici imposibil, nici greu; şi prin el ne 
plinirăm, oultul în tradiţiile noastre bisericeşti atât de strâns 
Ingntn de poporul nostru şi atât de iubite de el.

In aivlaş timp, i se va lămuri Patriarhiei, că Bisericii 
i'.ouAuo nu-i este indiferentă coincidenţa dintre Paştele creş
tin ou <ud cvreeso, pentru cuvântul că, din cele 7 motive 
şl i'nuHldfraţiuni pentru care coincidenţa aceasta a fost o- 
pi Ha du Biserica Creştină şi care reies din rânduelile şi 
ptMoliniln do până acum al Si. noastre Biserici, două oel 
puţin mint ou neputinţă de înlăturat.

Aşu, do pildă, consideraţiunile, că evreii sunt întinaţi, şi 
piuitm iiooaHta Paştele creştin nu trebue să coincidă ou al 
lor, mm oă ovreii trebuenO puşi în neputinţă de a se lăuda 
oă, fără caloulul lor, creştinii nu ar şti când să-şi serbeze 
l'uşlilo, biiu oă evreii, nepăstrând data equinopţiului, ser- 
lmu/ă cât o odată Paştile de două ori pe an, ceeaoe ar face 
şl nroştinii, dacă ar serba Paştile lor odată cu ei, sau, în 
fim . ofc însemnătatea Paştilor evreeşti este ou mult mai 
pnjou do a Paştelor creştine, întru cât prin Paştele lor e-
vi nil r>rrh"â7.K nnmni liberarea lor ea popor din robia E

giptului, iar creştiniii serbează liberarea lumii din barbarie 
şi din păcat, pe oare le*a formulat Constantin oel Mare în 
Epistola lui circulară pentru publicarea hotărârilor asupra 
serbării Paştelor dela Niceia. Toate acestea consideraţiuni 
bunioară, s’ar putea cu[oarecare bună-voinţă lăsa de o parte. 
Dar cura se va lăsa de o parte consideraţia din învăţătura 
Sfinţilor Apostoli Cart. V Cap. VII, după care Paştele e- 
vreiesc, nefiind decât o umbră şi un simbol premergător al 
Paştelor creştineşti, va trebui ca atare să se serbeze în tot 
deauna mai înainte de el, întrucât mielul pascal al evreilor 
nu e decât simbolul premergător al Mielului Hristos cel pre
zis de Profeţi, cura şi consideraţiunea că,'în realitate, Paş
tele evreiesc s’a serbat ca ordine de timp înainte de oel 
oreştineso ?

Pentru aceste două motive, desigur canonul 7 al Sf. A- 
postoli e atât de sever şi afuriseşte pe mirenii şi cateriseşte 
pe clericii, care ar serba Paştele odată cu evreii, iar cano
nul i  al sinodului din Antiohia îl repetă pe acesta şi îi 
cateriseşte şi el pe clericii cari ar face aceasta.

Oricât s’ur părea deci, că aceste două canoane vroiesc 
prin rigorismul lor, să-i ferească pe oreştini numai de po
sibilitatea de a nu serba ca şi evreii Paştele de două ori 
într’un an, adevărul însă este, că ele s’au inspirat pentru 
oprirea acestei ooincidenţe din toate consideraţiunile de mai 
sus, şi mai ales de oele două din urmă. Consideraţia a 7 a 
a bisericii, după care Paştele creştin nu trebue să se ser
beze deodată cu cel evreiesc, pentrucă Paştele creştin se 
serbează numai Dumineca, pe când cel evreiesc se serbează 
or în ce zi ar cădea 14 Nissn, nu trage mult în cumpănă,
de oarece consideraţia aceasta se referă mai mult la creş
tinii quartodeoimani şi la aşa numiţii protopaschiţi, care 
serbau Paştele creştine odată cu Iudeii, ori în ce zi 
ar fi căzut Paştele evreiesc. Pentru toată creştinătatea însă 
sunt obligatorii cele două consideraţiuni de mai sus, care 
l-au făcut şi pe Hefele să regrete în monumentala sa o- 
peră Histoire des Conciles, tom. I part. I pag. 477, că între 
multele greşeli ale calendarului bisericii sale romano-oato' 
lice, s’a strecurat şi aceia a coincidenţei Paştelor creştine 
cu oele evreieşti, cum va fi de pildă — zice el — în anul
1925.

Credem că tot din aceleaş motive şi D-l Senator Dr&- 
ghici îşi fereşte noul său tip de oalendar universal, propus 
de D sa, de coincidenţa dintre Paştele acestor două religiuni.

Vom lămuri, deci, Patriarhia, dacă şi Sf. Sinod convine, 
că, în ce priveşte aoeastă coincidenţă, noi, Românii, ţinem 
la tradiţia sf. noastre Biserici, moi ales că tradiţia aceasta 
nu ne împiedică să primim calendarul elaborat de confe
rinţa panortodoxă din Constantinopol.

Vom comunica în fine Sanctităţii Sale, că Biserica ro
mână îi recunoaşte toată libertatea de acţiune, în ce pri
veşte aprobarea de către toate Statele şi Bisericile lumii a 
calendarului de tip nou, prezentat pentru vitor conferinţei 
panortodoxe de D l Senator Drăghici, fie că va lucra pentru 
aceasta cu Liga Naţiunilor sau astfel, fie că va fi vorba 
numai de acest calendar sau de un altul, ou condiţia însă 
ca biserioa noastră să-şi aibă reprezentanţii săi în forurile 
hotărâtoare ale chestiunii, alături de ai Patriarhiei şi de a 
nu se primi nimio prin care s’ar atinge într’un fel sau 
într’altul dogmele sau canoanele sf. noastre Bi&rici, or a- 
devărul ştiinţific verificat de oei competenţi.

Binevoiţi, vă rugăm, înalt P. S. Stăpâne, a primi sme
rita noastră metanie de frate mai mio întru Domnul.

Variolomeiu al Râmnicului Noul Severţn
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Extras din sumarul şedinţei dela 13
Noembrie, 1Q23, a Sfântului Sinod.

Hotărârea Sfântului Sinod
Al Bisericii Ortodoxe din Regatul României, cu pri

vire la indreptarea calendarului Iulian
4
♦

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române Auto
cefale, întrunit în sesiune ordinară de toamnă, în şe
dinţa sa din 31 Octombrie (13 Noembrie) 1923, luând 
în deliberare comunicatul Patriarhiei din Constanti
nopol de sub Nr. 3123/923, privitor Ia îndreptarea 
calendarului Iulian, în conformitate cu propunerile con
ferinţei delegaţilor Bisericilor ortodoxe, întrunite la 
Constantinopol în luna Mai 1923, la p; opunerea Co • 
misiunei Sinodale, fiind referent P. S. Sa Episcopul 
Vartolomeiu, şi difpă desbateri îndelungate, în una
nimitate şi cu însufleţire a adus următ >rui

Concluz
A.

I.
Ştiut fiind, că între anul astronomic-solar şi între 

anul civil-calendaristic există o diferenţă, care în curs 
de veacuri a devenit simţitoare, cauzând, a tâ t în vieaţa 
religioasă şi socială, cât şi în cea economică a Statu
lui şi poporului, mari perturbatiuni şi pagube morale 
şi materiale, Sfântul Sinjd constată necesitatea în- 
dreptărei Calendarului Iulian, azi în uzul Bisericii Or
todoxe creştine şi decide ca, această îndreptare să 
se facă având un caracter propriu.

II.

Constatându-se că data equinoctiului de primă
vară, stabilit de către primul Sinod Ecumenic dela 
Niceia pe ziua de 21 Martie, în urma diferenţei din
tre durata anului solar şi dintre durata anului calen
daristic, a rămas îndărăt la 8  Martie, arătând o în
târziere de 13 zile, Sfântul Sinod decide îndreptarea 
acestei greşeli, în ceia ce priveşte trecutul, prin su
primarea acestor zile, ca să fie equinoqiul de primă
vară iar precum s’a hotărît de Sfinţii Părinţi dela 
Niceia (anul 325).

III.
In ce priveşte viitorul, se men{ine modul de cal

culare a Calendarului Iulian, după care, tot al patru
lea an e bisect. Vor exista deci —ca şi până azi — 
două feluri de an i: ani comuni cu 365 zile şi ani bisecti 
cu 366 zile. Tot al pătrulea an va fi bisect. Dar anul 
solar nu este precis de 365. zile şi un pătrar, ceeace 
se justifică a adăoga tot la patru ani încă o zi în
treagă; ci anul solar este cu 1 1  minute, 14 secunde,
02 mai scurt. Această diferenţă face în 128 ani o zi 
întreagă; în 900 ani face 7 zile. îndreptarea pe viitor 
a acestei diferente se va face la anii seculari prin o 
nouă emisiune de zile după următorul calcul;

Dintr’un ciclu de 900 ani, 7 ani vor fi comuni şi 
numai 2  bisecţi; şi anume ani bisec{i vor fi acei ani

seculari, cari, divizaţi cu 9, vor da un rest de 2  sau
6 . Astfel, din grupul de 9 ani seculari, 2000—2800, 
ani bisecti vor fi numai anii 2000 şi 2400, iar ceilalţi 
ani seculari 2 1 0 0 , 2200, 2300, 2500, 2600, 2700 şi 2800 
vor fi socotiţi ca ani comuni, deşi unii dintre ei îm
părţiţi cu 4 nu dau niciun rest; deci după regula 
generală ar trebui să fie bisecti, de 366 zile. După 
această regulă, lungimea medie a anului civil va fi de 
355 zile, 48 ore, şi 48 secunde; deci în concordantă 
aproape deşăvârşită cu lungimea medie a anului solar, 
reducându-se diferenţa anuală la 2  s. 0 2 ., pe când, 
după calculul astronomului Lilius de pe vremea Papei 
Grigorie al XlII-lea, diferenţa este de 26 s. 0 2 . Astfel 
calendarul nostru este mai perfect. După hotărârea 
Sf. Sinod, în curs de 800 ani, între calendarele azi în

• uzul lumii creştine nu va fi în această privinţă nicio 
diferenţă.

*

IV.

Cu privire la serbarea Paştilor, se menţin principiile 
şi dispoziţiile canonice, stabilite de întâiul Sinod Ecu
menic dela Niceia. In temeiul acestor principii şi dis
poziţii canonice Paştile se serbează în prima Dumi- 
nică după luna plină, care urmează equinoctiului de 
primăvară. Considerând că după calendarele creştine 
azi în uz, calcularea lunei pline este neexactă (cu 5 
zile mai târziu), pe viitor va fi hotărâtor momentul, 
în care luna plină ce urmează după equinoctiul de 
primăvară se arată deasupra Sfântului Mormânt al 
Domnului din Ierusalim.

%

Iar dacă s’ar întâmpla ca data serbării Paştilor 
astfel stabilită, să concadă cu pasca evreiască, în 
acel caz serbarea Paştilor noastre se amână pe Du
minica următoare, cum prescriu dispoziţiile canonice.

V.

Sărbătorile fixe şi zilele fixe din cursul săptămânii, 
apoi numărul lunilor şi al zilelor din săptămână, ră- 
n â n  la locul lor (întocmai ca azi).

VI.
A

*

Aşezarea glasurilor, a svetelneior cu Evanghelia 
Utreniei, a Apostolului şi a sfintelor Evanghelii dela 
dela Liturghie, rămân, ca şi până acum, în legătură 
cu serbarea Paştilor.

VII.
Data începutului acestui calendar se stabileşte pen

tru luna Octombrie, anul 1924, devenind 1 Octombrie 
ziua de 14 Octombrie.

Ca dispoziţie tipiconală de ordin intern, Sf. Sinod 
dispune, ca sfinţii din cele 13 zile ale lunei Octom- 
vrie a Calendarului actual, în anul 1914 să se ser
beze în Mănăstiri în tot atâtea zile consecutive, ce 
urmează după 14 Octombrie, iar în Bisericile paro
hiale se vor prăsnui to{i deodată în ziua de 14 Oc- 
tomvrie.

VIII.
Hotărârea Sfântului Sinod se comunică celor patru

Patriarhat® ale bisericii Ortodoxe şi Sfintelor Sintade
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ale Bisericilor Autocefale naţionale, pentru a se ob
ţine consensul întregii Biserici Ortodoxe, una stântă, 
Sobornicească şi Apostolească.

IX.

Universităţile din Capitalele statelor Ortodoxe (A- 
leua, Mclf'rad, Bucureşti, Pulcova) vor fi solicitate 
prin Sfintele Sinoadc ale Bisericilor Ortodoxe din res- 
!*»•»'(Ivt*lc Sliile, ca să calculeze dată lunei pline as
tronomice ce urinează după 21 Martie, pentru un 
poi Iod de rc| pu{in 25 ani, după meridianul ce trece 
pi In Ici  umilim şi datelele să se comunice prin mijlo
cind '«Hulelor Sinoade Patriarhiei Ecumenice din Con-
tlmilhiopol.

In caz de necesitate, delegaţii Universităţilor vor 
puica fl convocaji de către Patriarhie la o conferinţă 
comună pentru unificarea datelor.

«

Pr<tyedliile, Mllropolit-Primaf,

(nn) MIRON
Dirccfor, (ss) Pr. T. Simedrea.

Excomunicarea Protopopului Dr. St. Pop
IC\ comunicare şi — excomunicare. Ia acest organ, s ’a

#

tAcut, pomenire (pag. . . .) despre excomunicarea pă- 
lintelui Dr. Ştefan Pop dela Izvin, din partea episcopului 
K. cat dul/i Lugoj din motivul trecerii sale la ortodoxie.

m

Va II la locul său să reproducem, după „Sionul 
!\<>mânoscu dela Lugoj, nr. 10 —12, pag. 26, însăşi 
liotAriroa do excomunicare, spre a ne face câteva obiec- 
(lunl în interesul moral al Părintelui Pop. Iată decretul:

No. 1294.
Preot excomunicat.

„Cu adâncă mâhnire sufletească comunicăm venera
tului cler că parohul nostru din Iezvin, Ştefan Pop, 
ilodor în canoane, a defecţionat din credinţă, lăsând 
itufu) sine o parohie materialiceşte sdruncinată.

„Pentru părăsirea păcătoasă a credinţei îl lipsim 
f'tin aceasta de oficiu şi beneficiu şi-l excomunicăm,
»«i po unul cc s’a făcut vinovat de aceasta.

Piin urmare lăsăm fraţilor preoţi, ca pe sus numitul
i u i  1 mai admită la nici o funcţiune bisericească, 

Intru cât ar dori aşa ceva, nemai făcând dânsul parte
• lin biserica catolică.

J.tiKoj, şed. eom. din 14 Iunie 1923w.

I>in accst comunicat oficial, reţinem, întâi de toate, 
laptul că păr. Dr. St. Pop, când i-se rostea sentinţa 
ti* t\ comunicare, trecuse deja de 16 zile la noi şi era 
l*iimit canoniceşte în sânul clerului eparhiei Aradului. 
Pilii urmare cl prevenise actul de excomunicare, iar 
mimai hotărîrea de excomunicare nu avea niciun 
1‘Mnrlu material. Nu, — deoarece excomunicarea în- 
MitamnJi să scoţi din comunicarea religioasă pe cineva
• am, in ciuda rătăcirilor sale afirmative, ţine să-şi păs- 
lM»irn ţl pc mai departe legăturile sau comuniunea 
"l'iiltuaUt de mai înainte. Evident, Păr. Pop nu voia 
m »’̂ t lucru.

V* atunci, excomunicarea avea să însemne numai

o formalitate goală şi fără de substrat real, care for
malitate însă avea să trădeze neputincioasa ură şi dor 
de răzbunare a episcopiei Lugojului. De aci vine ex
plicaţia excomunicării, pe motiv de a fi lăsat Păr. Pop
după sine o parohie materialiceşte sdruncinată*.

Să examinăm şi acest motiv.
Adicăte, ce să fi făcut Păr. Pop pentru salvarea 

materială a parohiei g. cat. „Iezvin"? (Clarissimii dela 
Lugoj şi acum scriu, ungureşte „Iezvinv, numirea co
munei, în loc de românescul Izvin)!

Statul unguresc li-a zidit g. catolicilor din Izvin, la 
1834, biserică şi casă parohială şi şcoală. Statul un
guresc s’a angajat, ca „patronu să supoarte şi chel
tuielile de întreţinerea bisericii şi şcoalei şi să-i doteze 
preot şi învăţător şi cantor. Formal i-a demoralizat 
statul ungar, prin subvenţiile sale, pe greco-catolici, 
şi pe cei din Izvin: să nu jertfească nimic dela sine 
pentru multul lor, ci sa plătească statul, numai 
să nu piară cumva sămânţa naţiei! Şi totuşi, ea a 
scăpătat, chiar şi în Izvin, căci din 219 g. catolici, azi 
nu mai sunt nici 60 de în ş i !

Ce putea face Păr. Pop, pentru întrămarea mate
rială a parohiei sale, cu cei 60 credincioşi demorali- 
Uzaţi su d  regatul jertfei materiale ? Evident nimic.

Şi — atunci, dacă Sf. Sa nu putea nimic, trebuia 
să poată aceia, cari se constitue acum în excomuni- 
cătorii Sf. Sale şi cari îşi motivează excomunicarea şi 
cu resoane de ordin material, după ce-1 avuseră 
paroh acolo de peste 2  decenii, la câţiva paşi aşa zi
când, dela L ugoj!

De ce âu putut aceiaşi Clarissimi şi reverendissimi, 
îndată după „defecţionarea“ părintelui Pop, să renoveze 
pompos unul din edificiile parohiale g. catolice, rămas 
în împărăginire din pricina absolutei lipse a sentimen
tului de jertfă a parohienilor g. cat. din Izvin ? De ce 
au putut-o face acum, după întoarcerea II. Sale Epis
copului lor Alexandru din America dolarilor ? Şi dacă 
au putut-o, nu era mai nobil şi mai creştinesc lucru 
să-şi pună cenuşe pe cap, în loc să arunce cu noroiu 
după un om îmbătrânit în cinste, care n ’a făcut pro- 
selitism, până era preot g. catolic, şi pe care l-a mânat 
înspre noi o convingere?! Vom vedea în cronica ur
mătoare, de ce toate aceste.

Şi până atunci însă, să întoarcem foaia cu exco
municarea.

E prea adevărat, dela noi au trecut de vr’o 10— 15 
ani, câţiva preoţi la g. catolici. Uniţii se lăudau chiar, 
că noi am câştigat unul numai, iar dânşii mai mulţi: 
Număraţi pe degete, lucrul stă întocmai; după valoarea 
morală însă a celor trecuţi, lucrul stă tocmai invers.

Noi i-am lăsat să treacă, fără a-i mai fi excomunicat. 
Iată de pildă câteva cazuri:

Romul Raţiu, fost paroh ort. în Berindia, acuzat de 
grave delicte, spre a preveni o judecată aspră, trece la 
g. catolici, în anul 1921.— Iuliu P. Olariu, fost paroh 
ort. în Pojoga, judecat pentru mai multe scandale, la 
amovare din partea Consistorului eparhial şi din a celui 

% mitropolitan, trece şi dânsul la 1922. — Moise Gher-
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gariu, fost paroh ort. în Moroda, destituit, prin două 
sentinţe bisericeşti, pentru nepurtarea de grije de po- 
porănii săi, chivernisire neconştiinţioasă a banilor bise- 
licii, trece şi el la uniţi (1908). — Iar pe vestitul popa 
Gheorghe Miloş dela Bara, cine nu -1 cunoaşte în Banat? 
Şi cine, oare, n’o ştie că acest „puritan" îşi are patul 
econoamei sale. în camera imediată lângă ialtarul catolic

\improvizat în casa lui proprie ?...
Aşa stăm cu „excomunicarea" cinstitului părinte Dr. 

St. Pop, şi cu valoarea morală a celor trecuţi dela noi, 
fără excomunicare formală, dar de gât cu disciplinare, 
cari îi făceau vrednici de osândă.

Scriind acestea, nu pot să nu-mi aduc aminte de
cuvintelele grecului Pitzipios-Bey care, trecut odată în
tabăra Romei şi întors la ortodoxie, scria în opera sa 
Le Românisme (pag. 31) de combaterea papismului:
că Roma îţi iartă să-ţi păstrezi pană şi ereziile, în 
schimbul unei recunoaşteri oculte a Papalităţii (Dr. 
Aloys Pichler: Die orient. Kirchenfrage, Miinchen. 1862 
pag, 12— 13).

Aşa stăm cu excomunicările, lo r ! în loc de a-1 fi
«

excomunicat pe Dr. Sf. Pop, făceau mai bine lugo
jenii şi orădanii g. catolici să fie cetit oareşi cari exor- 
cisme peste acviziţiile dela noi şi neexcomunicate de 
episcopia Aradului! Se potriviâ mult mai bine !

Asigur: atari schimburi de preoţi vor mai urma!

Deci, fiindcă parohia gr. cat. merge spre distrucţie 
sub raportul numeric şi nu are numărul cerut de su
flete spre a figura ca parohie subvenţionată de stat,
şi pentrucă să nu piară sămânţa unaţiei în acel sat,
episcopia din Lugoj îşi plasează acolo pe „misionarul 
diecezan", care şi până aci, prin excursiunile saler şi-a 
dat arama pe fa ţă : că vrea restaurarea parohiei g. cat. 
pe conta bisericii ortodoxe. încă nu câştig mai vor: 
Dacă statul nu subvenţionează în Izvin un paroh g. 
cat. în lipsă de credincioşi, va subvenţiona pe misio
narul diecezan, a căruia leafă , e luată deja în bugetul 
statului.

Ei bine, Episcopia Aradului cunoaşte bine tendenţele 
şi metoadele g. cat. dela Lugoj. La 1900, când era 
vorba să ne apărăm poporul românesc de asaltul şcoa- 
lelor ungureşti de stat cu limbă maghiară, a invitat 
episcopiile „g. catolice" din Lugoj şi Oradea la înche
ierea unui acord, ca în comunele mixte — ortodoxe 
şi unite — să susţinem, cu mijloace comune, şcoale 
poporale româneşti şi creştineşti de confesiunea celorce 
dau majoiitatea locuitorilor. Oradea ne-a răspuns: nu 
putem jertfi pentru instituţiunile necatolice, ci veniţi la 
„unire" cu Roma. Iar Lugojul a rămas dator cu răs
punsul, de 23 ani şi mai bine, fiindcă-1 doare de cato
licism şi nu de Românism...

In Oct. 1923, gazeta oficială a episcopiei Lugojului 
anunţă, că are „misionar diecezan" şi-l încredinţează

„Misionar diecezan" catolic în Izvin
De ce vrea episcopia g. c din Lugoj să-şi plaseze misio

narul tocmai în Izvin, e întrebarea ce o supunem azi şi opi
niei publice româneşti? întâi de toate, vrea să-şi repare 
situaţia de pe urma tiecerii fostului paroh g. cat. Dr. 
Ştefan Pop la noi; în locul al doilea: vrea să-şi sal
veze situaţia în Izvin, care a fost, la începutul veacului 
trecut, unul din punctele de plecare ale unaţiei în Banat

Dăm câteva însemnări fugare despre Izvin şi dez
binarea ivită acolo.

Parohia unită din Izvin a fost infiinţată la 1831, pentru 
câteva suflete desbinate pe urma unor certe, şi a fost 
susţinută de Ministeriul ungar al Domeniilor care a-
patronat-o sau prevăzut cu clădiri şi lefi. După sta
tisticile oficioase ale episcopiei g. c., uniţii erau la 
1853: 150 (?) suflete; la 1858 şi la 1868 d’abia câte 
85 înşi; la 1876: 136, la 1891 erau 219, iar la 1910 
numai 160 suflete. Statistica ungurească de stat dela 
1890 şlia despre 135, iar cea din 1910 numai de 125 
g. catolici. Cât de obietivă este statistica oficială a 
episcopiei g. cat., se vede de acolo, că statistica bis. 
dela 1900, care se pretinde a fi făcută pe temeiul celei 
de stat — care şi ea, la rândul ei, a falşificat aproape 
totdeauna în folosul cifrei uniţilor — numără la 1900, 
fa ţă  cu statistica ministeriului, cu 35 uniţi mai mult. 
Deci: un mincinos sport statistic de 22%!

Astăzi, după datele concrete ce ne stau la îndemână, 
uniţii din Izvin ar f i  62; dar dintre aceia, vr’o trei 
trăesc în alt sat şiau mai murit dintre ei, ori s ’au întors 
la noi.

cu „administrarea mai îndelungată a unei parohii va- 
canfe", Izvinul. Misionarul este păr. Dr. Ioan Marianescu 
care-şi zice acum pe acest nume, după ce s’a lăpădat 
de numele familiar „Magyar*. Nomen est omen !

Episcopia Aradului, cunoscând pornirile Lugojului 
g. cat., a scris Ministeriului Cultelor, că în Izvin şi în 
comunele învecinate, nu-s nici păgâni, nici mohame- 
danii sau alte limbi străine neîncreştinate, între cari 
să se exhaurieze în mod vrednic zeiul misionar catolic,
ci numai ortodocşi romani; a protestat totodata îm 
potriva acestei provocări şi aranjament prozelitist. Şi 
tot atunci i s ’au servit d-lui ministru probe, despre 
feliul cum — printr’o broşură de propagandă pentru 
popor — înţelege părintele misionar rostul misiunei sale: 
că teligia 'ortodoxă e o „îngâmfare grecească", şi că 
numai Roma ne face „adevăraţi creştini".

Nimeni nu va putea trage la îndoială, că, în chipul 
arătat, agresiunea catolică se aranjează pe banii sta
tului român, împotriva aşa zisei „biserici dominante" 
a statului.

Şi, totuşi care nu ni-a fost mirarea, când la Epis
copia ortodoxă a sosit răspunsul Ministeriului, că e o 
„afacere internă" a episcopiei Lugojului unde-şi fixează 
sediul misionarului sau. Dar ceealaltă lăture a lucrului, 
că acest aranjament provocator ce nu represintă nici 
un interes şi nici o utilitate naţională şi nici măcar 
de ordin religios-creştinesc se face pe b a n i i  s ta tu lu i  
ro m â n ,  s’a scăpat din vedere la Onor. Minister. 
Episcopia ort. numai aceasta şi numai atât a voit să 
ştie, să înţeleagă şi să împedece On. Minister. Căci, 
încolo, Episcopia Aradului, care a trecut, biruitoare,
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prin grele furtuni provocate de episcopiile g. ca t dela toriei Cantemiriştilor din Silişteni loc cumpărat cu preţ
Oradea şi Lugoj, cari au ţinut-o şi o ţin între două 
focuri, va răzbi şi de data aceasta. Căci cu noi este 
Dumnezeu !

Acum ponto se va răsgândi şi episcopia Aradului 
sft-şi îniloplmească şi ea postul de misionar diecezan, 
provocata fiind.

Protopop Dr. GH. CIUHANDII

O SERBARE ISTORICĂ
In xma do 11/27 Octombre din acest an, în satul Ur

laţi din liulcţu Fălciu s’a serbat amintirea împlinirii a 
Unu /i nI dela moartea lui Dimitrie Cantemir, domnul
Moldovei de scurtă vreme (1710— 1711), care şi-a pe- 
tun’iit anii copilăriei în satul Siliştenii, care odinioară 
a loHt tot pe această vale'mai în sus de Urlaţi cu vre-o 
.'I kilometri.

Iniţiativa acestei sărbări au luat-o, în laşul ideilor 
mari pentru Neam şi Ţară, trei fii ai acestui judeţ, D-nii: 
C. jihibflncscu, profesor secundar şi senator, C. Bedreag 
profesor universitar, şi Th. Bădărău proftsor şi director 
al liceului internat din Iaşi, şi desfăşurarea sărbării s ’a 
făcut sub patronajul unui comitet în frunte cu P. S. 
Nicodim, episcopul Huşului.

In dimineaţa acestei zile, procesiunea a plecat într’un 
automobil şi câte*va camionete din curtea Episcopiei 
cu oaspeţii veniţi din toate părţile ţării şi cu intelec
tualii huşăni.

în satele Cârligaţi, Leoşti şi Şchiopeni, procesiunea * 
a fost întîmpinată de săteni în frunte cu preoţii şi învă- 
torii cu copii de la şcoli, cari în trăsuri, călări şi pe

X

jos au urmărit-o până în Urlaţi.
Administratorii plăşilor Mijloc şi Olteneşti D-nii N. 

David şi I. Marinescu au ţinut mici cUvântări de bună 
venire oaspeţilor în plăşila lo r : primul în dealul Rusca 
şi secundul în satul Şchiopeni, cărora li-a răspuns
P. S. Episcop.

rV

in satul Leoşti s’a cetit documentul de fundare al
satului din 1502 dela Ştefan Cel Mare, prin care domnul
întăreşte stăpânire lui Leao pe acel loc cumpărat cu 
*10 zloţi tătărăşti1) dela Nastea şi Mărina fata Huşului»

In satul Şchiopeni s’au citit iarăşi 2  documente vechi: 
unul din 1484 prin care Ştefan Cel Mare întăreşte stă
pânire lui Ion Parava şi Tatăl Berivoescu pe un loc 
de sat cumpărat dela Steful Cernătescu cu preţ de 37 
zlo{i tătăreşti, numit Berevoeşti; şi altul din 1706 prin 
care boerii ţării, în frunte c u : Misail, mitropolitu Mol-

de 50 lei bătuţi.2)
In satul Urlaţi, pe platoul din faţa bisericii, unde s ’a 

aranjat din timp ca să aibă loc sărbarea, P. S. Episcop 
a fost întâimpinat după datină xcu evanghelia de sub
semnatul, înconjurat de diaconii Episcopiei: Dionisie 
Udişteanu şi Nicodim Bădrăgan precum şi de preoţii 
din împrejurimi: I. Pavlov-Grumezoaea, V. Spânu-Şchio- 
peni, V. Lascar-Urlaţi, D. Mihăilescu-Deleni, M. Arhire- 
Davideşti, I. Caşu - Cârligaţi şi I. Alistar - Hurduci, iar 
20 cântăreţi în frunte cu psalţii Episcopiei: Pipa şi 
Raicu cântă : Cuvine-se cu adevărat.

Serviciul parastasului a fost oficiat de P. *S. Episcop 
şi, pe lângă preoţii de mai sus, au mai luat parte ş i : 
părintele Arhimandrit Chezarie Păunescu, părintele Pro- 
toiereu I. Hagiu şi părintele profesor M. Bejenaru din 
Huşi.

Corul seminarului din Huşi a cântat frumos, cum
cântă întotdeauna.

Serviciul a fost impunător şi s’a oficiat cu mult fast 
în faţa unei mari mulţimi de săteni, de intelectuali şi 
de elevi ai şcolilor din împrejurimi în număr de câte-

• *va mu.
A fost un moment solemn al slujbei de pomenire, 

atunci când arhidiaconu a cetit pomelnicul neamurilor 
voevodului Dimitrie Cantemir, pomelnic alcătuit după 
felul vechilor pomelnice şi cu date culese din docu
mente vechi de la noi şi de aiurea, cât şi din istorie şi 
pe care, pentru importanţa lui istorică, îl dau în între
gime şi al cărui cuprins îi următorul:

Pomelnicu Neamului Cantemiresc
0

Pomeneşte, Doamne, pre adormiţii robii tăi :
— Intăi, pomeneşte, Doamne, pre Petre Silişteannl zis 

şi Cantemir cu fămeia, cu copiii şi cu tot neamul lor.
— Pomeneşte, Doamne, pre Gligorie Silişteannl Can

temir y cu fămeia, cu copiii şi cu tot neamul lor.
Pomeneşte, Doamne, pre Ioan Silişteanul Cantemir, 

cu fămeia cu copiii şi ou tot neamul lor.
Pomeneşte, Doamne, pre Vasile Cantemir, căpitan 

de Codru, cu fămeia cu copiii şi cu tot neamul lor.
Pomeneşte, Doamne, pre Nistor Cantemir, căpitan 

de Codru, cu fămeia, cu copiii şi cu tot neamul lor.
— Pomeneşte, Doamne, pre Teodor Cantemir, căpitan 

de Codru, cu fămeia lui Măriia, cu copii lor Constantin, 
Nistor şi Monahia Măcrina şi cu tot neamul lor.

Pomeneşte, Doamne, pre robul tău, cel ce a zidit ruga
dovei, Laurentie episcopul Romanului, Ghedeon epis- casei tale, mănăstirea dela Silişteni, cu hramul sfântului
copu Rădăufului şi Varlaam episcopu Huşului dau măr- _______________
turie la mâna Domnitorului Moldovei Antioh Cantemir a) Leul vechiu era unitatea principală monetară şi avea 40
cum că el a cumpărat dela un Iftodi ficior lui Gavril parale sau 120 bani vechi. Lei bătuţi îi o expresie din trecut

v A w a . . w Prm care se arată ca suma din act a fost plătită atunci in faţa
un trup de pamant partea de pe „un batran şi jumă- tuturor, banii au fost număraţi, au fost loviţi pe faţa mesei ca
tate din satu Chircani ţinutu Fălciului" şi la alegerea s* li. se. audă sunetu» au fost batul* unul de altul tăcându-se mici

.. . . . şirim şi aceasta se spunea pentru ca, la o eventuală stricare a
locului îea parte intre alţii şi Amvrosie egumenul cti- actului, să nu ve poată nega primirea banilor de vânzător şi

__________ cumpărătorul să-şi poată primi bani bătuţi de masa* autorităţilor
cari au întărit actul de vânzare.

Despre leul vechiu în ^crarea de mai sus şi în Buletinul socie
tăţii numismatice Române 1922. Partea I. Articol scris toţ de 
mine.

*) Numire ce se da ţechinilor sau galbenilor veneţieni. Pe larg 
în lucrarea mea : «Monetele cari au circulat în Principate dela 
întemeere până la regele Carol».
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timpului, a învăţat multe limbi cum şi muzica turcească.
Dimitrie Cantemir a reprezintat pentru timpul său aspi

raţiile de liberate.
Venind domn, el era aşa de crezut de Turci, încât i-a 

îngăduit prin paşa de la Bender, a-se apropia de Buşi, 
pentru a afla ştiri şi a le comunica Porţii. Dar din această 
apropiere îngăduită el a treout la o apropiere voită şi 
convinsă.

Credinţa suptă dela schiturile de pe valea, unde a copi
lărit el, îl face să lupte pentru politica creştină şi contra 
necredincioşilor.

A plănuit întemeerea unei dinastii şi dacă schimbarea 
deasă a domnilor era un rău pentru ţară, apoi cu înfăp
tuirea ei ni-am fi scăpat de epoca fanariotă şi istoria Mol
dovei ar fi fost cu totul alta.

Convingerea în polit;ca aceasta a cules-o din nevoile 
ţării şi când a venit Ştefan cu tratatul dela Ruşi în care 
se prevedea întemeierea dinastiei, nnmai un singur boer 
Iordache Ruset; care scoborâse şi rădicase vreo 15 domni 
a fost contra.

Serbarea de 8zi a /ost rădicata prin concursul P. S. Epis 
cop şi a autorităţilor oivile, cari au făcui să fie trecută în 
fapt ideia celor 3 iniţiatori şi cari prin aoeasta au făout 
oa atâta lume să vie să sugă ideile înălţătoare aici la 
obârşiea Elanului, unde au trăit Cantemireştii.

Mulţămeso tuturor celor cari au dat ajutorul lor pentru 
înfăptuirea sarbării în amintirea marelui 
fost Dimitrie Cantemir.

Român

Cuvântarea părintelui Dr. I. Lupaş 
din Cluj

In numele Ardelenilor aduc, ou prilejul acestei sărbători 
expresia sentimentelor celor mai înalte de veneraţie pentru
memoria sărbătoritului de azi.

0

Aducerea aminte de strămoşii noştri e azi o adâncă 
trebuinţă. Sufletele noastre, mişoate de un imbold puternic, 
caută necontenit să facă legătură cu străbunii noştri, de 
care trebuie să ne aducem aminte.

Intre înaintaşii noştri, cari au ridicat numele Românilor, 
a fost şi voevodul Dimitrie Cantemir.

Alte popoare au căutat să-l revendice pentru ei şi ca o 
dovadă de mărimea acestui om. Voltaire a căutat să-l faoă1 #
Grec, să-l facă urmaş al lui Pericle, fiindcă a fost un om 
prea mare psntru timpul său.

Antioh, fiul său, a protestat şi Voltaire a recunoscut greşala.
Putem înţelege de aioi câtă valoare se da în străinătate 

acestui om.
Pe noi Ardelenii nu ni-a avut direct în vedere, dar cele

î văzut ideia
de unitate naţională, care n ia  întărit şi ni a făcut să 
răbdăm mucenioeşte suferinţile, pregătindu*ne pentru mă
reţele zile de azi.

Ideia documentată ştiinţificeşte de Cantemir, profesată 
de cronicari, a pregătit în curs de două secole toate sufletele, 
Azi aceste suflete ale Ardelenilor se închină cu profund res
pect în faţa memoriei lui Dimitrie Cantemir ca şi în faţa 
altor Moldoveni cari au ajutat pe Ardeleni să 38 lumineze.

scrise de el au fost o binefacere, căci în ele a

Acelora, care au ajutat înfăptuirea acestei leoţii de istorie 
intuitivă, în numele universităţii din Cluj le exprim oele 
mai sincere sentimente frăţeşti.

Doresc ca asemenea sentimente de înfrăţire să prindă 
rădăcini în sufletele tuturor aici în Moldova, care a fost 
izvorul sentimentelor înalte pentru neam.

Cuvântarea învăţătorului Agarici
Văd aioi pe reprezentanţii credinţei şi pe oei ai ştiinţei 

şi mă întreb: ciue li-a îndreptat paşii aicea ?
Aoeastă sărbătoare ne aminteşte trecutul nostru, ne amin

teşte pe Dimitrie Cantemir, oare a fost însemnat, nu oa 
militar, ci oa învăţat.

A căutat" să scape pe Moldoveni şi să faoă astfel încât 
carul să nu mai aibă două proţapuri, după cum avea sub 
stăpânirea turcească.

Sărbătoarea de azi ne îndeamnă ca să ne îndreptăm pri
virea la aceia ce am fost odată pentru a şti oum 
vingem piedicile pe viitor.

Ea e o lecţie pentru tinerime, aici, la looul unde s'au 
născut şi au trăit atâţia oameni mari în trecut, o»ri au 
fost pentru ţară aceea oe pietrile de temelie sunt pentru

sa m-

o casa.
Aduc viile mele mulţămiri oomitetului iniţiator, oare ni a 

dat prilej de a lua parte la această sărbătoare, oare va ră
mânea oa o scumpă amintire în inimile tinerimii.

Cuvântarea cântăreţului N. Pară
Ziua de azi e o mare sărbătoare şi-i de mare impor

tanţă pentru noi sătenii, căoi Dimitrie Cantemir, sărbătoritul 
de azi, s'a născut pe teritoriul comunei noastre, în satul de 
odinioară Siliştenii, de pe această vale a Urlaţilor.

Noi, locuitorii acestei comune, ne simţim foarte mândri 
că am ajnns o asemenea zi frumoasă, oând inimile tuturor 
Românilor se îndreaptă spre comuna noastră în aceste
momente. **

0

Dimitrie Cantemir a fost fiu al satului Silişteni, din care 
azi ni-a rămas numai looul numit Cer daca lui Cantemir t 
precum şi schitul de pe valea Grumezoaiei, făcut de Can
temir şi îngrijit bine azi de preotul paroh I. Pavlov.*)

l) E ştiut că în Moldova multe biserici vech», urme de clădiri, 
de movile, de şanţuri, de tabere ostăşeşti etc. îs atribuite lui Ştefan 
cel Mare, deşi date^ sigure la unele vin şi le arată că-s din tim
puri mai nouă.

Aşa şi aici, ca o mândrie, se crede că bisericuţa de stejar, 
la o depărtare cam de 2 km. de satul Grumezoaia ar fi făcută 
de Cantemir şi-i cunoscută sub numele de —Schitu lui Cantemir 
Care însă din cei 3 voevozi Cantemireşti: tatăl sau unul din cei 
2 fii, Antioh sau Dimitrie, tradiţia nu spune.

Am cercetat un mare număr de documente vechi din Grume
zoaia, începând cu cele slavone, care vorbesc de popa Oatta, poate 
un tovarăş de al lui Man de după descălecat, dar n’am găsit 
nimic pomenindu-se de biserica modestă şi tăcută de pe valea
din susul satului 

Tăcerea hârtiilor vechi cari cuprind în ele în majoritate jude
căţi şi certuri pentru pământ, se explică prin faptul că acest mic 
schi* n‘a avut pământ şi ca urmare nicio atingere cu răzăşii, 
pentru a se aminti de el şi ca urmare să ni se dea vreo dată 
singură din vieaţa lui în hârtiile lor, care-s multe de unde şi 
expresia veche: ^un sac de hârtie şi-un petec de moşie".

D-l Ghibănescu mi-a comunicat, fără a-mi indica izvorul, că
Clădirea are data din 1802.

Lemnăria, fără înfloriturile dela alte biserici cu pisanie de fun
dare, ar putea foarte uşor să dateze dela începutul secolului al
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A fost frumoasă gândirea care a făcut pe iniţiatori să 
pue la cale o asemenea sărbătoare la care iea parte atâta 
lume şi în numolu locuitorilor comunei le aduo mulţămirilc 
cele mai călduroase.

Cuvântarea d-lui N. Tiron
Prejectul judeţului Fălciu

După ouvrtntlfiilo aşa de frumoase şi înălţătoare, trebue 
*H ml îndeplinesc o datorie faţă cu comitetul organizator, 

I )n nrrin în urmele judeţului Făîciu, cere ac om 2 secole 
!»•« virnirn sărbătoritului de azi, a lui Dimitrie Cantemir 
no tul intimi departe peste Prut, aduo mulţămiri P. S. Episcop, 
m u  n venit să oficieze personal, mulţămesc tuturor repre- 
'/.entanţilor'culturei, cari au venit din toate unghiurile ţării, 
mulţumesc d lor Ghibănescu, Bedreag şi Bădărău, cari ni-au 
(lut prilej fă luăm parte la această măreaţă sărbătoare şi, 
în aceiaş timp, atât de plină de învăţături.

Sufletul mi-i plin de mândrie că vorbesc în numele unui 
judeţ pe pământul căruia au văzut lumina oameni mari 
cu (Nmi-Vodă, Veniamin Cosfachi, Mihail Cogălniceanu, 
dur mai ales săibatoritul de azi Dimitrie Cantemir, care

XlX-lea, dar catapeteazma slavonă cu minunata ei pictu ă pe 
muşama, pictură din timpurile bune ale acestei arte şi car^ da- 
t eu/ă do pe la sfârşitul secolului XVIl-lea sau începutul celui al 
XVII 1-lea, ne arată că şi lemnăria, cu O'iginala ei încuetoare de 
Irmn, aşa cum la alte biserici vechi încă n’am văzut, lăsând la
o parte turnul care-i adaos modern şi în plus şi fără gust şi cu 
totul nepotrivit cu clădirea, care l’a început nu l’a avut, ar putea 
li Iară vi tot aşa de uşor şi din timpuri mai vechi decât 1802, 
poate în jurul lui 1^00

l’o temeiul picturei, cât şi <il resturilor de cărţi slavone tipărite 
In secolul a1 XVII-lea, cred că chiar dacă data clădirei de 1802 
«'ar găsi undeva, apoi catapeteazma împreună cu alte obiecte 
pentru slujbă îi adusă din altă parte. Tradiţia că clădirea ar fi 
de a lui Cantemir, mă împuterniceşte să cred că această cata- 
peteazmă slavonă şi cărţi slavone îs cele dela biserica din Silişteni 
de peste deal, la depărtare de 2 km. a lui Constantin Vodă 
Cantemir bătrânul, râdicată către anul 1680, cari au fost scoase 
din uz şi înlocuite cu altelfc nouă şi mai bune, mai potrivite 
pentru o biserică domnească, de fiul său Antioh Vodă Cantemir, 
despre care se ştie că a făcut reparaţii şi şchimbări la biserica 
din Silişteni, făcută de tatăl său Constantin Cantemir, pe când 
era numai boer şi poate că încă nici tocmai bogat pe acea vreme.

Pe la 1802 nu era nici urmă de Cantemiri pe acele văi, pentru 
ca să ridice clădirea de azi şi să dea naştere tradiţiei.

Se poate să aibă dreptate ^ i d-1 Ghibănescu, dar anul 1£02 
n’ar putea fi decât un an în care clădirea mai veche, tot de 
lemn, va fi fost înlocuită cu cea de azi, dela care a rămas aceea 
ce a fost bun din lăuntru împreună şi cu tradiţia.

Poate că clădirea veche să fi fost ridicată de Antioh Cantemir 
sau numai cu ajutor Cantemiresc căci numai în astfel se poate 
explica existenţa tradiţiei. Poate că chiar egumenul M-stirii din 
Siliştenii să fi ridicat ciădirea din venitul averii lăsată de Can
temir în cursul veacului al XVIII-lea.

întâmplarea care de multe ori ne vine nouă scormonitorilor 
trecutului în ajutor, poate va face să se găsească date sigure 
care să întregească sau să confirme părerea mea asupra trecutului 
acestei biserici atribuită unui Cantemir, părere intemeiată pe ve
chiturile în fiinţă din această biserică.

Partea cea mai adevărată dîn afirmare şi asupra căreia nu se 
poate zice nimic, îi cea constatată şi de mine, îi cea ultimă adică 
că clădirea îi îngrijită bine de actualul paroh, Dacă preoţii Cari 
au biserici vechi, ar tace la fel ca părintele Pavlov şi ca alţi 
câţiva ca el, atunci osteneala noastră, a celor dela Comisiunea 
Monumentelor Istorice din Ministerul Cultelor şi Artelor, ar fi 
foarte mult uşurată, iar ţinta urmărită ar fi ajunsă, adică de a 
păstra pentru urmaşi urmele rămase dela străbuni.

Fraţii preoţi cari păcătuesc prin neîngrijirea aşa cum trebue a 
vechilor biserici, desi nu-s tare mulţi, dar sunt, să iee aminte 
la tânărul lor frate dela Grumezoaia Fălciylui şi să facă ca el, 
care îngrijeşte în satul său, pe lângă o biserică nouă, încă 2 vechi, 
una din 1790 şi alta din 1823 deci: 3 vechi şi una nouă, în timp 
ce unii nu îngrijesc bine nici cel puţin pe una,

a fost Românul cel mai ilustru, prin învăţătura sa, din 
trecutul nostru şi care a făcut oa numele de Român să 
fie cunoscut departe peste hotarele ţării.

Iar noi Fălcienii să fim mândri că ştim să pomenim aşa 
cum trebuie pe oamenii noştri mari din trecut.

D-1 Ghibănescu citeşte apoi telegrama următoare ce
î
din Coţmanii Bucovinei:

Directorul, corpul profesoral şi elevii primului liceu din 
nordul Bucovinei purtând numele marelui scriitor şi domnitor 
Dimitrie Cantemir, ţinem de o datorie sfântăr şi un act de 
pietate de a vă ruga să binevoiţi a exprima întregii asis
tenţe dela festivitatea pentru sărbătorirea lui Dimitrie 
Cantemir sentimentele noastre de dragoste fiăţeasoă şi de ad
miraţie pentru comitetul aranjator şi pentru toţi partioipanţii.

Liceul Dimitrie Cantemir din Coţmani din ţara Sepe- 
niţului are menirea sfântă de a readuce la matcă pre nepoţii 
şi strănepoţii slavizaţi ai lui Dimitrie Cantemir Vodă şi 
ai altor vechi familii moldoveneşti cum sunt familia Tău tu, 
Arbore, Vlad, Frunză, Lupu şi alţii.

Elevii liceului Dimitrie Cantemir, celui mai tânăr focar 
de carte şi cultură românească, v& promit în acest moment 
solemn de a deveni Români buni şi cetăţeni vrednici ai 
patriei străbune,* care a fost Moldova de Sus care este şi 
trebuie să rămâie România Mare.

Trăiască dinastia, crească şi înfloifcască Ţara Românească.

LEONIDA BODNĂRESCU
Directorul Lic. Dimitrie Cantemir

S’a cântat veşnica pomenire şi prin aceasta s’a sfârşit 
slujba parastasului.

Sătenii din alte părţi sunt invitaţi la mesele pregătite 
de gospodarii din Urlaţi pe la casele lor, iar cei veniţi 
cu procesiunea trec la şcoala din apropiere, unde li 
s ’a dat de prefectura judeţului un oaspăţ însemnat nu 
prin numărul şi felul bucatelor: 2 la număr, ci prin 
ceia ce s’a petrecut acolo, prin însufleţirea ce s’a văzut 
acolo.

A fost un ospăţ fără toasturi, rezervându-se aceasta 
pentru banchetul de a 11-a zi din Huşi.

D-1 Ghibănescu a citit o telegramă de omagiu către 
rege, furtunos aplaudată, şi apoi toată lumea dela masă 
a cântat partea întâi din imnul regal.

La sfârşitul ospăţului, atunci când a fost adusă co
liva pe care blagoslovind-o P. S. Episcop zise: „Veşnica 
pomenire voevodului Dimitrie Cantemirw toţi mesenii, 
plini de toată cuvioşiea potrivită momentului, au cân
tat veşnica pomenire de 3 ori.

Au fost momente mişcătoare şi din care s ’a văzut 
în ce chip frumos ştim să ne iubim prezentul şi tre- 
cutu, rugându-ne pentru înzilirea Regelui de azi, şi în 
aceiaş timp pentru odihna Voevodului de ieri şi prin 
el pentru toţi Voevozii, cari au călăuzit paşii străbu
nilor în vremea atât de turbure a trecutului nostru.

După terminarea acestui ospăţ, care a impresionat în 
chip deosebit pe cei cari au luat parte la el, cei pre
zenţi au mers în frunte cu P. S. Episcop de au vizitat 
biserica satului Urlaţi, unde scriitorul acestor rânduri
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a dat explicări din punct de vedere al istoriei şi al 
artei vechi asupra bătrânei biserici şi a obiectelor din ea-

Timpul fiind înaintat, e&cursiunile pe valea Elanului 
până la capătul ei, unde-i azi locul numit «Cerdacul 
lui Cantemir» vale pe care a copilărit Dimitrie Can
temir până la vârsta de vre-o 12 ani, cât şi 1a muzeul 
de istorie şi artă veche a subsemnatului, nu s’au mai 
putut face.

In sunetele mişcătoare a unui taraf de lăutari, veniţi 
şi ei la această sărbare a amintirii celei mai de seamă 
odrasle a neamului Cantemiresc, la care neamul lor
ţigănesc de pe aceste văi a slujit odinioară, zic în su-

\

nete scoase mai cu foc din strălucitoarele lor instru- • 
mente, silindu-se şi ei să fie în arta lor la înălţimea 
sărbării la care suflarea românească, prin cei din partea 
locului şi prin cei veniţi din alte părţi, luase parte 
într'un apus dulce de soare de toamnă, oaspeţii se în
torc la Huşi pe alt drum, care trece prin : Grumezoaia, 
Creţeştii de Sus şi Satu Nou, iar sătenii, se împrăştie 
prin satele lor cu sufletele pline de înviorare de cele 
ce au văzut şi auzit la Urlaţi.

Astfel s ’a serbat în întâia zi amintirea voevodului 
Dumitraşcu Cantemir pe valea copilăriei sale, unde însă 
vitregia vremurilor nu i-a îngăduit să-şi doarmă somnul 
de veci alături de străbunii săi Cantemireşti.

Timpul a ajutat şi el serbării şi a fost frumos, mai 
frumos ca altădată, iar soarele, care a luminat jocurile 
copilului Dumitraşco beizadea de acum aproape 250 
de ani de pe această vale, care acum 200 de ani a 
privit şi petrecut cu jale la locul de veşnică odihnă 
departe, prea departe de această vale pe fostul Voevod 
al Moldovei, a privit îndelung în această zi şi cu multă 
bucurie pioasa amintire d6 pe această vale, la care a 
luat parte atâta suflare românească, câtă încă nu mai 
văzuse prin aceste părţi, iar înspre seară din ce în ce 
îşi încetinea mersul şi nu se mai îndura să plece, să 
se despartă de acei cu care petrecuse împreună o zi 
frumoasă pe pământul Ţării Româneşti.

*•
*  *

A doua zi în Huşi s ’a desfăşurat a Il-a parte a ser
bării în chipul următor. 1)

S*a oficiat de P. S. Episcop, împreună cu clerul Epis
copiei, sf. liturghie, în faţa unei mari mulţimi de credin
cioşi. Predica a ţinut-o părintele profesor N. Donosă, 
care pune în legătură învăţăturile isvorâte din evanghelia 
duminicii cu cele izvorâte în cursul timpului în le
gătură cu sărbătoarea naţională de azi, căci după cum 
sămânţa sămănătorului care a căzut pe pământ bun 
a făcut roade mulţămitoare, apoi la fel şi ideile naţio
nale ale lui Dimitrie Cantemir, prin care arată că toţi 
Românii de pretutindeni sunt de obârşie romană şi pe 
cari li-a sămănat prin mijlocirea cărţilor sale, au dat 
roadele aşteptate, făcând să răsară în sufletul Românilor
ideia de unitate naţională şi aceasta fiindcă sămânţa
. -  l  ■■■

*) După notele luate de unul din cei 3 fii ai mei dela semi
narul din Huşi, Constantin, din clasa a Vl-a, subsemnatul ne
putând lua parte.

sa, ca şi cea din evanglelie căzuse pe loc bun, a căzut 
pe părrîântul cel bun al sufletului românesc.

Cei prezenţi se duc apoi la sala teatrului unde d. 
Minea, profesor de istoria Românilor dela Universitatea 
din Iaşi, face biografia lui Cantemir, vorbeşte despre 
activitatea lui politică şi literară, enumerând lucrările 
sărbătoritului, cuvântare nepublicată încă.

Elevul Atanasiu dela liceul din Huşi citeşte din lu
crarea lui Cantemir: Descrierea Moldovei, capitolul 
privitor la ţinutul Fălciului.

Elevul Codrescu tot dela liceu citeşte despre—Moar
tea lui Cantemir.

Corul şcolilor secundare unite: liceul de fete, şcoala 
profesională, seminar, şcoală normală şi liceu, care a 
cântat şi imnul regal la începutul sărbării, o ’nchee cu 
cântecul: Pui de lei.

După aceia un număr de invitaţi se duc la ban
chetul dat de primăria oraşului Huşi şi la care mân
cările şi băuturile purtau nume în legătură cu cele 
petrecute în timpul lui Cantemir, deci o listă intere
santă şi care iese din cadrul comun.

S’au ţinut toasturi interesante prin înălţimea ideilor 
ce s’au exprimat cu acea ocazie.

Rezumatele lor le dau după ziarul din Iaşi «Eveni
mentul» din 18 N-bre şi care-s următoarele1) din aiti- 
colul în titu lat: „Din Blajul Moldovei". 1

D-l Ghibănescu citeşte telegrama cătră M. S. Regele 
prin care se accentuiază paralelismul dintre acţiunea poli
tică a voevodului Dimitrie Cantemir şi a Regelui Fer- 
dinand de azi.

Cel întâi care vorbeşte îi P. S. Episcop, care arată 
că ceia ce a determinat linia de conduită a marilor 
personalităţi: a lui Dimitrie Cantemir şi a regelui Fer- 
dinand în momentele lor de cumpănă politică a fost 
sprijinul ce a găsit în opinia publică.

Profesorii Lupaş şi Minea arată că cronicarii zişi la
tinişti Şincai şi Maior s’au inspirat de opera lui D. 
Cantemir pe care au cunoscut-o în străinătate.

Prefectul Tiron vorbeşte despre rolul cultural al Făl
ciului, pe care-1 numeşte Blajul Moldovei; profesorul 
Bărbulescu despre rolul şi acţiunea piscurilor culturale; 
profesorul Burileanu despre sinceritatea manifestărilor 
Fălciului; apoi d-nii Bădărău şi Bedreag din comitetul 
de iniţiativă, exprimând cel dintăi suflul trecutului, ce 
se simte în natura Fălciului, iar cel de al IMea accen
tuând cum iau naştere iniţiativele culturale la felina
rele laşului, amintind cum s’a pornit Junimea din Iaşi 
ca şi iniţiativa sărbărilor lui D. Cantemir dela Fălciu. 
Apoi d. Minea relevează ospitalitatea Huşilor, atât de 
frumos înfăptuită prin primarul Ierimia Gheorghiu.

Valea Elanului, în care odinioară cerbii pădurilor 
vecine îşi potoleau setea, ş ’a luat numirea dela aceste 
animale şi-i una din cele mai vechi aşezări omeneşti 
din Moldova.

') Autorul nu-şi spune numele dar sub —spectator, se ascunda 
iarăşi d-l Profesor universitar C. Bedreag.
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Din satul Siliştenii a eşit cel mai învăţat domnitor 
pe care 1 au avut Românii, Dimitrie Cantemir, născut 
în 1673 ; aşa că, odată cu împlinirea a 200 de ani dela 
moartea lui, tot în acest an se împlinesc şi 250 dela 
naşterea ucostui voevod.

TutAl lui a fost Constantin Cantemir şi-a fost pus
domn do 'Turci în 1685, domn până la 1693.

Nu ştiu cartc, ci numai învăţase să se iscălească, 
yi diuA (Iul său a ajuns un învăţat al timpului său, 
«pol iicoiistn mo dutoreşte moştenirii preţioase dela mama 
au Ana, fomoio inteligentă din neamul boeresc Bantaş1) 
i\ Irola Moţio a Voevodului Constantin Cantemir.

Moiliul în care a trăit, în Constantinopol mai mult, 
a tAcut ca inteligenţa lui naturală să şi-o cultive cu 
tl.iHcali greci învăţaţi. Cunoştea următoarele limbi : ita
liana, franceza, latina, slavona, greceasca veche şi nouă, 
turccasca, araba şi persana.

4

Turcii, întrucât trăise atâta vreme între ei, îl trimit 
domn în Moldova, în 1710, ca omul cel mai de încre- 
doro, dar ol arc o ţintă mare, să scape de ei, şi această 
scăpare nădAjduoşte să o înfăptuiască prin vecinii dela
r Anunţ.

Trimito în acest scop la Ruşi pe visternicul Luca, 
nu o indice în oraşul Lusk tratatul de alianţă în ziua 
do 13 April 1711.

Nu mult după aceasta, ţarul Petru cel Mare veni în 
laţi, umlo fu întimpinat de Cantemir, înconjurat de 
bocii cu mitropolitul în frunte. La masa dată de ţar, 
pentru prima dată băură Moldovenii „vin fran(ozăscu 
adică şampanie şi se minunară de felul cum ştia să 
boa Ruşii în frunte cu împăratul lor !

învingători în ziua de 11 Iulie, fură aproape nimiciţi 
i\6 Turci în ziua a Il-a, iar în ziua de 13 Iulie împă
ratul ceru pace.

Potrivit ultimului articol al tratatului, Cantemir trece 
în Rusia însoţit de mulţi sfetnici de ai lui şi devine la 
rândul său şi el un sfetnic împărătesc, dându-i-se 
averi.

A murit în ziua de 21 Augut 1723 şi a fost înmor
mântat în biserica Nicolski din Moscova.

Timpul din Rusia de 12 ani, şi l-a petrecut cu scrisul 
unei părţi a lucrărilor sale.

Din lucrările acestea putem să vedem că Dimitrie 
Cantemir a fost unul din puţinii oamenii învăţaţi ai 
timpului său nu numai dela noi, ci şi din alte părţi: 
istoric, literat, arheolog, filosof, teolog, cunoscător de 
limbi, desenator şi muzicant

Lucrările rămase dela Cantemir îs următoarele : Hro
nicul Româno-Moldo-Vlahilor, lstoris imperiului turcesc, 
Descrierea Moldovei, Istoria Cantacuzinilor şi a lui Cons
tantin Brâncoveanu, Vieaţa lui Constantin Cantemir,. 
Istoria ieroglifică, Tratat de logică, apoi câte-va scrieri 
filozofico-teologice ca : Divanul sau gâlceava înţelep
tului cu lumea, Critică contra unui catehism, Principii 
teologico-fizice, Introducere în muzica turcească şi 
altele.

Din punct de vedere al raporturilor Cantemireştilor 
cu biserica Moldovei, avem puţine ştiri, aşa : bătrânul 
Constantin Cantemir, după spusele Cronicarilor, avea 
grijă să mânânce bine şi să bee şi mai bine, şi fiind
că era un om bun, lăsa pe fiecare să-şi meargă dru
mul vechiu.

A făcut 2 biserici modeste: Siliştenii în Fălciu şi 
Miera din Putna, înoite de fiul său Antioh.

Acesta, fire mai energică, nu putea suferi abaterile 
din cler şi, într’o şedinţă a divanului domnesc din Iaşi 
din a Il-a domnie (1705—1707), mustră aspru de tot 
pe episcopul Huşului Varlaam (1691— 1709), pe acel 
adunător de averi pământeşti pentru ctitoria s a : schi
tul Brădiceşti1). La fel va fi făcut şi cu alţi clerici.

In ceia ce priveşte pe Dimitrie Cantemir din punct 
de vedere bisericesc, fiindcă a domnit atât de puţin, 
n ’avem ştiri despre raporturile pe cari li-a avut cu bi~
serica ţarii.

Din lucrările rămase dela el, vedem că a avut şi lucrăr 
cu cuprins teologic, dar neavându-le la îndămână, nu 
le putem şti cuprinsul şi ca urmare nici vorbi de ele*) 

Fiindcă în lucrarea sa — Descrierea Moldovei4) 
găsim relaţii despre clerul moldovenesc, voiu da aici 
acele părţi.

El arată că Domnul are toate drepturile asupra oierului: 
Asemenea putere are nu numai asupra oelor mai de jos 

a olirosului bisericesc, ci înoă asupra Mitropolitului şi a 
celorlalţi Arhierei şi asupra tuturor oelor oe sunt de tagma 
bisericească şi, când fao vr’un rău, sau dau vre-o sminteală 
sau cugetă oeva împotriva Domniei, sau a obştiei, atunci 
şi fără învoiala Patriarhului de Ţarigrad 4), neîmpiedeoat 
poate să-i sooată din dregâtoria lor, fărft de a*i lipsi de

») De ] 9C «lin natul B«rM92 ju4. Vaslui,

*) Monografia schitului Brădiceşti din jud. Fălciu. Lucrarea mea 
a) A fa ră  decât despre : Divanul sau gâlceava înţeleptului cu 

lumea sau judeţul sufletului cu trupul, tipărită în laşi în 1698 şi 
aceasta dupa datele din marea lucjrare a Academiei Române : 
Bibliografia românească veche, de 1. Bianu şi Nerva Hodoş pag. 
355, după care se vede că-i tipărită pe 2 coloane, greceşte şi 
româneşte, pe altă pagină un frumos desemn pe 2 coloane : pe 
stânga un om în vârstă cu titlul: desfrânata lume sau trupul» iar 
în a  II un tânăr cu titlu: «omul înţelept sau sufletul». Desemn 
bine reuşit, de mâna voevodului, ca şi stema ţării de pe verso, sub 
care sunt versuri cari încep a şa : «Herbul ţărăi vechi ş’au fost ales 
boier. Numele vestindu-şi, ca tunul prin nor.» Urmează 3 prefeţe 
iarăşi în 2 limbi. I-ia din partea lui D. Cantemir către fratele s&u 
Antioh scrisă „dela Udniu" adică din Adrianopol şi prin care 
mulţămeşte lui D-zeu că Ta făcut, nu altei biserici, ci a răsări
tului următor" aseamănă învăţăturile din cartea sa cu florile adu* 
nate de grădinar pentru «moidovedescul nostru neam» şi închina 
fratelui său «această a tinereţilor mele întâia născută roada.»

In a Il-a prefaţă cătră cetitori face o frumoasă comparaţie 
între lumea această şi plăcerile ei pe care le aseamănă cu un 
pahar poleit pe dinafară, iar înlăuntru plin cu băutură cotlită şi 
otravă şi între lumea cealaltă pe care o asemânează cu un pahar 
„nearătos", dar plin cu o băutură bună. Susţine poveţele sale cu 
citate din : Psalmi, Evanghelii, Apocalips şi Deuteronom.

A IlI-a prefaţă cuprinde cuvintele de laudă pentru această 
carte din par. ea profesorului lui Cantemir anume Ieremia Cacavela, 
care spune că a fost «plugarul carile la holda minţii Tale am 
ostenit» şi «care puţină sămânţă a smeritei mele didăscălii pri
mind, întru învăţături cu miile înmulţită au răsărit roada».

cartea  de 154 foi cuprinde în cele 2 limbi puse pe 2 coloane 
întrebări şi răspunsuri filozofice-religioase cu _invăţături din Ve
chiul şi Noul Testament.

*) Tradusă întâia dată în româneşte in 1806 din nemţeşte prin 
îndemnul Mitropolitului Veniamin Costache şi tipărită In 1825 
în Mănăstirea Neamţului prin stăruinţa aceluiaşi Mitropolit (frupă 
prefaţă).

4 CoHsfaofcnopol
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darul hirotoniei. Şi cerând trebuinţa, poate încă şi ou 
moartea *) să-i pedepsească1*.

Arată rolul clerului cu ocazia alegerii şi întăririi Domnilor.
„După aceia se scula toată adunarea dinpreună cu Mi

tropolitul şi cu partea bisericească şi-l petrecea cu mare 
alai până la biserica cea mare şi la uşa bisericii îi ieşea 
întru întâmpinare Mitropolitul purtând înainte două făclii 
şi îl cădea şi-i întindea sf. cruce şi evanghelia de o săruta 
şi îşi arăta evlavia sa.

„După aceia intra în biserică şi îngenuchia la altar şi 
îşi rezema capul de sf. pristol, iar Mitropolitul îi punea 
omoforjjl pe cap şi-i citea cu glas rugăciunea care obiş. 
nueşte să se oiteasoă la îacoronarea împăraţilor pravoslavnici 
şi apoi îl ungea pe frunte cu sf. mir.

„După săvârşirea acestor obiceiuri se scula Domnul în 
picioare şi săruta atât sf. pristol cât şi sf. icoane ou evlavie 
şi ieşind de acolo în mijlocul bisericei îi punea Mitropo
litul pe cap o coroană de aur împodobită cu multe pietre 
soumpe şl cântând cântăreţii : „Cuvine-se cu adevărat14, 
îl lua Mitropolitul de subsuoara dreaptă şi Postelnicul cel 
mare de subsuoara stângă şi-l ridicau într’un scaun cu 
trei trepte ce este de a dreapta în biserică şi la acea vreme 
se slobozeau toate tunurile oâte erau şi muzicanţi începeau 
a cânta.

*„Dupâ ce alaiul domnesc ajungea la curtea domnească, 
mergea întâi Mitropolitul la Domnul şazător pe scaun şi-i 
săruta mâna şi în scurtă vorbă îl hiritisea poftindu-i noroc 
la stăpânire şi-l încredinţa că va fi rugător către Dumnezeu 
pentru dânsul şi se ruga lui, ca sa fie şi el apărat îm
preună cu tot clirosul bisericesc.

„Apoi se întorcea către tot norodul îl blagoslovea* şM 
sfătuia oa să fie cu credinţa către Domnul lor. După Mitro
polit urmau arhiereii şi cealaltă parte bisericească a Mol
dovei,. arătându-şi cinstea lor către domnul cel nouu.

Arată apoi rostul clerului la înmormântările domneşti,
„îndată după ce moare domnul . .. preoţii cei mai aleşi, 

îl îmbracă pre dânsul cu hainele şi giuvaerurile domneşti 
şi boierii cei mari şi cei mici şi ceilalţi slujitori stau îm
prejurul lui cu aceiaşi smerenie ca şi în vieaţa lui . . . şi
în ziua îngropării se face alai..........şi partea bisericeasoă
merge înainte cântând cântările îngropării. Cu aoeastă 
rânduială îl duc în biserica cea mare şi până când cânta 
prohodul, îl pun jos lângă strana aceia întru care au şezut 
el în vieaţa sa. După aceia se suie cântăreţul în amvon

*

şi face pentru dânsul cuvânt pe larg. După săvârşirea cu
vântului se apropie de năsălie toţi Arhiereii...... şi-i sărută
mâna dreaptă şi crucea care este în mâna aceia.... şi (du-
cându l la locul de îngropare) Mitropolitul aruncă întâi ţă
rână peste sicriu w.

Arată apoi că în sala divanului de judecată lângă
peretele din fund e scaunul domnesc *şi „deasupra lui 
chipul lui Iisus Hristos, carele se arată de faţă la ju~

*) Face aluzie la omorârea din 1574 a episcopului de koman 
Gheorghie şi a egumenului dela Slatina lui Lăpuşneanu anume 
Iacob Molodeţ, cari au fost arşi pe rug de Ioan Vodă cel cum
plit, sub nişte învinuiri nedrepte, pentru a le putea lua averile, 
fapt care nu s'a mai petrecut nici înainte nici după această dată 
în Moldova.

decată şi dinaintea sfântului chip arde necontenit o 
făclie. In partea de a stângă, care şi la Moldoveni se 
socoteşte partea cea mai cinstită, după obiceiul turcesc 
este şederea Mitropolitului.

Arată apoi cum la judecată este întrebat întâi Mi
tropolitul să-şi spue cuvântul „întreabă Domnul pe 
Mitropolit de ce pedeapsă este cela vrednic după pravilele 
cele politiceşte şi cele b i s e r i c e ş t i i a r  în ce priveşte 
pedeapsa: „pe prădătorii de biserici îi ard“.

Arată apoi că Moldovenii îs îngăduitori faţă de alte 
confesiuni:

„Iar Armenii....  Bisericile lor sunt ca şi ale papis-
taşilor şi nici sunt mai mici, nici mai puţin înpodobite 
şi sunt slobozi de a-şi păzi legea lorw.

Din toate acestea se vede că Dimitrie Cantemir des
crie în cele de mai sus rostul clerului mai mult din 
punct de vedere al părţii ceremoniale din timpul morţii 
tatălui său şi suirii sale pe tron.

Fiindu-i scurtă domnia, n’a avut vreme să facă acte, 
dig care să vedem atitudinea lui faţă .cu biserica 
Moldovei.

Putem afirma cu toată siguranţa că de la un om 
învăţat ca dânsul şi încă şi cu cunoştinţa în ramura 
teologică, biserica ar fi folosit1, îndreptându-i-se lipsurile 
şi îndrumând pe clerul ei pe calea cea potrivită pentru 
îndeplinirea rostului, luminându-1 pentru ca la rând 
să poată lumina şi el pe alţii.

Dacă domnia lui Dimitrie Cantemir ar fi fost mai
lungă, apoi atunci treburile bisericii şi cele ale ţarii ar

•  W

fi fost îndrumate altfel de mintea cea atât de luminata 
de pe tronul ţării şi istoria ţării şi a bisericii ar fi fost 
altfel şi unde suntem azi am fi ajuns mai de mult, 
iar azi am fi mai departe.

Pentru a înţelege mai bine motivul pentru care Dimi-»
f

trie Cantemir, al cărui tată fusese numit domn în Mol-5 
dova de Turci, care-şi trăise o bună parte din vieaţa 
lui între Turci, care fusese trimis domn tot de ei, care 
era, în acel ajun de războiu, socotit drep omul lor cel 
mai de încredere, care ar fi fost lăsat de Turci, ca şi 
tatăl său să domnească până la moarte, care a primit 
dela Turci numai bunuri, dar în schimb i-a părăsit şi
s’a alăturat Ruşilor d£la care el şi ai lui nu căpatase 
nimic, trebue să facem o ochire asupra ideilor de că-

*

pietenie din viaţa străbunilor noştri.
Poporul românesc a fost eminamente un popor religios, 

ţinând cu o îndărătnicie admirabilă la ortodoxia lui. 
De aceia şi ideile lui principale s’au învârtit în jurul 
acestui punct. *

A privit cu dispreţ pe „letini" sau „frânei44 cum erau 
numiţi în trecut papistaşii şi n’a vrut să facă prietenie 
cu ei nici să aibă cu ei legături sufleteşti mai apropiate 
de orice fel.

Pe domnii de altă confesiune, ajunşi pe tron fără 
voia lor, cum de pildă a fost papistaşul Gaspar Gra- 
ţiani (1619— 1620), cât şi luteranul Iacob Eraclide 
Despot (1561 — 1563), ambii de pe tronul Moldovei, 
văzându-i că prin atitudinea lor confesională lovesc 
în datinile ortodoxe, au fost omorâţi de boierii ţărei

\
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şi nici măcar de cinstea unor îngropări domneşti, ca
a alt9r domni ortodocşi morţi de moarte silnică in 
luptele pentru Imn, nu i-au învrednicit, lăsând să fie 
îngropaţi tio tovarăşii lor de credinţă, de oameni de rând.

Străbunii au socotit ca o mare necinste să aibă ca 
domn! oameni dc „alta liagi“.

Chiar po acei din domni, pe care-i bănuiau că prin 
purtaraa lor ar lovi în moravurile ţării, îi goneau cu 
hirlo, nun a fost cazul lui Mihnea, fiul îui Ţepeş din 
Mtmloiila (IM)M—-1510).

K di npl eii, începând cu cele dintâi timpuri ,după 
Iniumtioiou Principatelor, găsim în ambele ţări episcopi 
fl-pmoţi papistaşi cu câte o biserică „cloaşter“ în dife-
illo oraye.

Nu treime trecut cu vederea nici faptul că unele din 
soţiile primilor domni au fost papistaşe mai ales ale 
primilor basarabi; dar aceste căsătorii le făceau domnii 
numai cu scopuri politice, adică de a asigura liniştea 
(Arilor din pui tea vecinilor răi şi „ţara" ştia aceasta 
fl «ficopul liind înalt, nimenea nu se scandaliza.

Tot cu scopuri politice .au făcut politică religioasă 
ni pnpinlaşii şi unii domni cum de pildă, între alţi a 
IohI IVtiuVodă Schiopu, care, pe lângă multele înlesniri
I Acute pppistaşilor pe când se atla pe tronul Moldovei 
(1o7'l 1570 şi 1582 — 1591), în nădejdea de a avea
In pupa un sprijinitor; atunci când se afla ca fugar 
la IW.en în Tirol, tot pentru aceiaş motiv, în vederea 
ictntoarcerii pe tronulv> Moldovei, dorea să vadă pe 
„h von tu pape“ deşi era înconjurat de câţiva clerici or
todocşi în frunte cu Mitropolitu Gheorghe Movilă.

Ştefan cel Mare (1457 — 1504) în ajunul marei şi 
nonorocitei bătălii dela Valea Albă din 1476 a cerut 
ajutorul papei, pe atunci şi şeful politic al unei părţi

atâtor
biserici ortodoxe, a cunoscut prea bine că la mijloc 
nu-i dgcât un interes politic şi ca urmare domnul Mol
dovei n ’ar putea fi niciodată un agent papistaş de con
vertire a supuşilor săi şi deci i-a răspuns negativ.

Domnii, deşii căsătoriţi cu papistaşe, deşi unia fii 
dc papistaşe, ş-au păstrat ortodoxia, au fost îngropaţi 
In biserici ortodoxe, ş-au botezat copiii în legea orto
doxă, deci cu toate că au făcut unele gesturi de politică 
papistaşă, totuşi ei au rămas cei mai buni fii ai bi
sericii ortodoxe.

De pildă: Nicolae Alexandiu Basarab, fiul lui Basarab 
Vodă, ctitorul bisericii Sf. Neculai din Argeş, azi Curtea 
de Argeş, dacă a avut ca mamă pe papistaşa Marghiţa 
pentru care Basarab Vodă a zidit biserica Sân-Nicoară 
tot în Argeş, dacă însuşi el a fost căsătorit cu o 
papistaşă Clara, apoi cele 2 fiice ale sale : Anca şi Slava 
îs ortodoxe şi căsătorite: prima cu Ţarul Straşimir al 
Bulgariei şi secunda cu Duşan despotul Serbiei*)

Dacă pentru a-şi asigura liniştea din partea ungurilor 
acest domn se căsătoreşte cu o papistaşă, în aceiaş

*

timp încheie legături de familie cu casele domnitoare 
ortodoxe vecine şi prin aceasta şi legături politice or
todoxe în vederea preîntâmpinării unui atac unguresc.

Cu popoarele vecine Ungurii, Polonii, mai apoi şi 
Austriacii, Românii aveau relaţii comerciale sau politice 
de natura de mai sus, mai târziu pentru a scăpa de 
duşmanul comun: Turcii, dar o prietenie sinceră nu 
s ’a p u tu t ' lega între ei şi străbunii nu i-au privit cu 
ochi buni, fiindcă nu erau ortodocşi.

De Turci şi Tătari aveau groază şi-i socoteau ca o 
pedeapsă a lui Dumnezeu, trimisă pentru păcatele lor. 
Ura, pentru că nu erau creştini, s ’a mărit şi din pri
cina prădăciunilor nenumărate.

Daca Ştefan cel mare le închină Moldova, după cum 
cu vreo sută de ani mai înainte făcuse Mircea Basarab 
cu Muntenia, apoi aceasta s’a făcut pentru liniştea 
ţărilor din partea Turcilor şi prin ei din partea celor
lalţi vecini hrăpăreţi.

Din moment ce «Turcii nu s ’au purtat bine, în 
sufletele străbunilor a început a încolţi ideia scăpării 
de jugul lor. Pe domnii, efeaturi turceşti, boierii nu 
i-au putut suferi şi nici nu li-au sprijinit domniile.

Românii urau pe Turci, dar în aceiaş timp nici dra
goste n’aveau pentru popoarele vecine; totuşi dintre 

0

ambele tabere au preferat pe acestea, fiindcă erau creş
tini şi mai ales pentru că prin ei trăgeau nădejde să 
scăpe de Turci.

Politica creştină, pe care au tăcut-o străbunii cu po
poarele papistaşe a fost o politică izvorâtă din o anu
mită nevoe, a fost politica concretizată foarte bine în 
expresia veche a străbunilor : Fâ-te frate cu dracu, 
până treci puntea.*

Aşa să prezintă situaţia politică în Principate, dato- 
rită ideilor din lăuntru şi împrejurărilor din cfarâ până 
pe la finele veacului al XVII-lea, când apare la răsărit 
lângă hotarul Moldovei: Nistru, poporul rusesc, care 
până atunci nu dăduse semne de o viaţă deosebită la 
fel cu a vecinilor, nefiind strânşi într’un singur popor,
ci despărţiţi în mici ţărişoare.

In cursul timpului, Moldovenii veniseră în atingere
cu Ruşii.

Ştefan cel Mare în 1463 se căsători cu Evdochia 
fiica unui cneaz din Chiev şi pe fiica sa Elena o mă
rită după Ioan fiul principelui Dimitrie al Moscovei.

Vasile Lupu îşi mărită pe frumoasa şi deşteaptă iui 
fiică Ruxanda cu Timuş Hmelniţchi fiul hatmanului că- 
zăceisc,' căsătorie nefericită ca şi £ ficSi lui Ştefan cel 
Mare.

I-au avut apoi moldovenii ca tovarăşi de lupte contra 
Turcilor în bătălia din Iunie 1574 dela Roşcani a lui 
ţoan Vodă cel Cumplit; apoi în Bătălia, nu ca o ţintă 
dreaptă, dela Finta din 1653 contra cucernicului domn
al Munteniei Matei Basarab.

Biserica domnească din Argeş de Virgil Drăghiceanu în 
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice pe anii X—XVII p. 
VI şi 42.

In această biserică s’a descoperit mormântul lui Radu Negru

0

din legendă, care de fapt a existat; acel Radu Negru fiind Radu
I fiul lui NLola Basarab domnind dela 1374 până la 13§£ care 
fiind, după cum se vede din tablourile ctitoriceşti, cam negricios,
i s’a zis Radu Negru; deci azi se poate şti că Radu Negru nu-i 
un domn legendar, ci a foat unul real.
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Diferiţi pretendent domneşti au fost susţinuţi de 
Ruşi.

Moldovenii cunoşteau deci pe pravoslavnicii de o
credinţă cu ei din părţile Răsăritului.

La pacea dela Carlovitz din 1693, prin care Turci 
pierd Ungaria, Ruşii s ’au declarat pe faţă protectori a 
creştinilor ortodocşi.

împăratul lor Petru cel Mare, adevăratul organizator 
al poporului rusesc, avea o ţintă mare şi anume : să 
ajungă la Constantinopol, pe care -să-l cuprindă şi să 
scape creştinătatea de sub jugul necredincioşilor Turci.

Izbânzile Ruşilor, ţinta lor măreaţă, dar mai ales 
faptul că erau de aceiaşi lege cu noi, erau ortodocşii 
face ca sămânţa de apropiere aruncată odinioară de 
Ştefan cel Mare în hotarul dintre aceste 2 neamuri, căci 
în ceia ce a făcut acest domn nu trebue să vedem nu
mai o simplă cucerire, ci ceva mai m u lt : o politică 
ortodoxă de apropiere, sămânţă cultivată în oarecare 
măsură în cursul timpului, face zic să răsară şi să crea
scă frumos acea sămânţa, udată fie cu dragostea orto
doxiei, fie cu dorinţa de a fcscăpa de Turci, ajungând 
să-şi dea şi rodele, face ca Românii să vadă în Ruşi 
pe adevăraţii mântuitori.

Amândoi domnitorii Principatelor caută a se apropia 
de Ruşi cu tot sufletul: Brâncoveanu, ca mai şiret, pe 
sub ascuns, iar Cantemir pe faţă trece la Ruşi.

I n ‘1711, când Petru Cel Mare vine cu sfetnici şi cu 
oaste în Iaşi, văzându-i pământenii că merg la biserica 
lor, că se închină ca ei, că în sfârşit îs de o lege cu
ei, toţi văd în ei pe adevăraţii mântuitori, desinteresaţi 
de preocupări omeneşti şi împinşi numai de marea
idee de mântuitori ai creştinilor din mâna „Agarienilor.»

Aceste sunt ideile stăpânitoare ale sufletului româ
nesc, când se sue pe tronul Moldovei Dimitrie Cantemir 

Aceste idei îl determină să dee vrabia din mână pe 
cea din par, să dee un tron aproape sigur pe unul 
problematic, despre care se face amintire indirect în 
ultimul articol al tratatului. '

îşi pune în cumpăna norocului, situaţia s a ş ia  Ţări 
sale pentru o idee măreaţă: mântuirea ţării sale de sub 
jugul turcesc prin facerea unei politici creştine ortodoxe, 
prin care nădăjduia să aducă ţara în starea de libertate 
şi mărire de sub Ştefan cel Mare.

Cantemir, când a făcut pasul acesta, a fost în asen
timentul ţării sale şi când s’a dat de partea Ruşilor nu 
a fost singur şi el a fost un simbol al ideilor stăpâni
toare ale timpului său şi cari idei au durat până în zilele 
noastre: apropierea de Ruşi ortodocşi.

Dragostea aceasta de Ruşi au avut-o străbunii în 
tot timpul de atunci încoace, dar sub masca ortodoxiei 
şi a idei de mântuire a creştinilor de Turci, se ascun
deau alte dorinţi, căci dacă cu o mână făceau cruc*' 
mântuitoare, cu cealaltă sfăşieau trupul Moldovei, luân- 
du-ne Basarabia şi dorind şi mai mult, după cum s’a 
va«ut în atâtea rânduri, cu ocazia ocupării Principatelor 
dar mai ales în ultimul războiu. ,

Ideia ortodoxă de apropiere de Ruşi, care. se înfiri
p e z i .  în sufletul străbunilor în timpuri mai vechi, iese

la iveală mai lămurit sub Dimitrie Cantemir, care vie- 
ţueşte însoţită de multă căldură în sufletul străbunilor 
ajungând până la noi, azi a murit şi în sufletul Româ
nilor acelor mai rusofili!

I

Dacă străbunii au făcut politica ale cărei rezultate le-am 
văzut, azi e timpul să ştim cu toţii că cea mai bună 
politică de urmat, îi cea prin noi înşine, îi cea prin 
pregătirea noastră cât mai bine, asupra căreia să cerem 
ajutorul lui D-zeu, cm*e în totdeauna a binecuvântat

• vrednicia Neamului nostru şi după cum nu ni-a uitat 
în trecut, tot aşa nu ne va uita nici în viitor.

1 Dec. 1923 Preolu V. URSĂCESCU

Clfeneşli-Fălciu

Citiţi APOSTOLUL
Revistă nouă apărută a Sfintei Mitropolii a

Ungrovlahiei.

r

Necrolog1)
Un amurg de toamnă-
Un apus de soare.
Un sfârşit de luptă.

Iată trei idei în jurul cărora se învârte o minte 
de creştin la moartea unui preot! Toamna şi-a schim
bat veşmântul, ziua şi-a lăsat amurgul. Cu căciula pe 
sprânceană, noaptea toamnei se coboară.

Noaptea... întunerec mare. Nimeni nu mai poate 
lucra fără lumină. Ce mai poate lucra un suflet pen
tru fericirea lui, atunci când a trecut pragul morţii? 
Nimic, nimic şi iar nimic. Acesta e răspunsul.

Ce ai făcut tu pentru suflet, ca să nu te înspăi
mânte moartea, noaptea somnului veşnic ?

Un apus de soare. Aceasta este trecerea din viaţă 
a unui om ales într’o familie, a unui preot într’o parohie! 
Soarele, încărcat cu priveliştea tuturor ticăloşiilor pe 
care le-a văzut pe pământul nostru în vreme numai 
de-o zi, se duce amărât spre alte meleaguri să lumi
neze o lume mai bună. Ca un soare încărcat cu neplă
cute privelişti, pleacă şi un preot din lumea aceasta, 
în care Satana şi-a făcut sălaş în fiecare cârciumă; 
în care materialismul şi-a înfipt ghiarele murdare în 
fiecare suflet; în care prietenia şi respectul au ajuns 
o vorbă de paradă ; în care Hristos este scos afară 
din tabăra, chiar de creştinii şi ucenicii săi!

Un sfârşit de luptă este o viaţă de preot. De multe 
ori înfrânt în cele mai sfinte porniri ale sufletului, 
îngenunchiat în sărăcie, apăsat de nesocotirea legii 
pentru care te'svârcoleşti. Jignit în amorul propriu 
de nepăsarea generală, preotul este un luptător con
tra tuturor relelor din viaţă, contra pornirilor lui

1) l.a »ioar*ea Pr, fj. Mihalltscu di» Sasout Putna.
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omeneşti, ba contra chiar a casnicilor lui, pentrucă 
scris este: «duşmanii omului sunt casnicii lui. (Luca).

Iată, a venii ceasul sfârşitului luptei. E ceasul îm
păcării, o ceasul iertării.

Din palul dc suferinţă, părintele Mihailescu a iertat 
pe loji protivnicii unei lumi mai bune. Din sicriul 
tlenpfli'tlrli de lume, cere stăruitor iertare nouă cole-- 
i'.llor, vouă fiilor şi vouă fiilor sufleteşti.

Dumnezeu să-i binecuvinteze lupta cea bună şi să-i 
Ierte cftdcrilc în păcat.

Pr. A. C. COSMA.

asupra poporului român evlavios şi ortodox şi sa-1
împuternicească în credinţă şi virtuţi.

Cu rugă caldă atotdătătorul Dumnezeu, ca El să în-

E X T E R N A

SF. SINOD
al

III^KRICH BULGĂREŞTI

No. 7041 
28/12 Anul 1923

SOFIA
înalt Prea Sfinţiei Sale înalt

%

Prea Sfinţitului Arhiepiscop Dom
nul MIRON Mitropolit-Primat al 
Sfintei Biserici Ortodoxe-Române 
din Bucureşti.

Înalt Prea Sfinţia Voastră, Iubite Frate,
în Domnul

Arcm onoare a Vă înştiinţa, că am primit epistola 
Voastră din 12 c. Nr. 448 şi ne-am bucurat prea mult 
când nm aflat cuprinsul ei. Deasemenea cu mare bu
curie şi dragoste am întâmpinat şi pe iubitul nouă 
intru Christos frate Preasfinţia Sa Domnul Visarion, 
episcopul Hotinului, delegat de Sf. Sinod al Sf. Biserici 
Ortodoxe Autocefale Române pentru sfinţirea bisericii 
româneşti din Sofia, împreună cu clerul, care-1 însoţia.

Precum veţi 11 aflat deja, noi imediat, conform cu 
dorinţa, exprimată de Voi, am dispus cele trebuincioase 
în privinţa participării unui cleric superior dela Bise
rica Bulgară la sfinţirea biserici româneşti, şi anume, cu 
deciziunea Sinodală, am indicat pentru aceasta pe înalt 
Prea sfinţia Sa Mitropolitul Sofiei Domnul Ştefan, care 
a şi luat partea dorită în ceremonia acestei sfinţiri.

Considerăm de necesar a arăta înaintea înalt Prea 
sfinţiei Voastre, că actul de sfinţire al bisericii româneşti 
din Sofia, săvâşit în limba slavă şi română, la care, 
afară de scumpii oaspeţi din România frăţească şi co
lonia română din Sofia, a asistat şi o mare mulţime 
de Bulgari, a provocat la toţi o puternică bucurie su
fletească şi înduioşare şi cele mai adânci urări de mult 
dorita deplina unire între cele două biserici-surori întru 
pravoslavia mântuitoare şi întru una gândire şi pentru 
vecinica frăţie întru ambele popoare, învecinate de 
aproape şi de o credinţă, care (frăţie) a existat între 
ele veacuri îndelungate în trecut.

Mulţămind din partea poporului ortodox bulgar 
pentru blagosloveniile arhiereşti, trimise de Voi; Noi 
rugăm cu osârdie pe Marele Păstor Domnul Iisus să 
reverse întotdeauna binecuvântările Sale îmbelşugate

tărească şi să facă de nesfărâmat legăturile fericit inoite 
prin actul sfinţirii bisericii româneşti din Sofia între 
cele două biserici surori întru slava numelui Său mare, 
ne recomandăm sfintelor Voastre rugăciuni şi cu să
rutare de frăţească dragoste rămânem.

al înalt' Prea Sfinţiei Voastre 
întru Christos frate 

Locţiitor de Preşed. al Sf. Sinod 
(ss) MAXIM al Filipopolului

Ziarul „Pastirsco delo“ („Acţiunea păstorească") or
ganul organizaţiunii generale a clerului bulgăresc, în
chină următorul articol sfinţirii bisericii româneşti din 
Sofia.

Un bun început
In ziaa de 19 Decembrie (Sf. Ni3ola8 Taumaturgul), s’a 

săvârşit sfinţirea bisericii româneşti din Capitală. Cu această 
faptă bisericească s’a accentuat, din partea biserioilor auto
cefale ortodoxe bulgărească şi românească conoepţiunea 
despre urmarea ou rândaială a prescripţiunilor canonice 
comune bisericeşti.

Dar cu această împreună-slujire a oierului român cu oel 
bulgăresc, întâia în felul său, s’a pus frumosul început 
pentru o legătură viitoare continuă între ambele ţări orto
doxe şi vecine: Bulgaria şi România.

Preoţimea ortodoxă bulgărească întrunită, apreciind marea 
însemnătate pentru viitoarele bune relaţiuni între cele două 
cieruri ale acestor popoare, în persoana corpului său de 
administraţie — Secretariatul central şi Comitetul de redacţie, 
a luat cea mai vie parte la această solemnitate bisericească
româno'bulgărească.

Prin secretarul său central şi redactorul-şef al organului 
uniunii, preoţimea a salutat cu „bine aţi venitu pe oaspeţii 
români, clerici şi laici, chiar la facerea primului pas pe 
pământul bulgar — malul Dunării istorice lângă Rusciuc ; 
iar în tot timpul şederei lor în Capitală, precum şi la ple
carea lor, preoţimea, în persoana corpului ei do adminis
traţie, a depus toate stăruinţele ca să fie în serviciul oaspe
ţilor.

Acum, când clericii români se înapoiază în ţara lor, 
noi, preoţii bulgari, venim a declara că, în persoana acestui 
mio număr al lor, noi salutăm inimos şi pe întregul mare 
număr al preoţimii române ortodoxe şi ne rugăm Atotpu- 
nului Bumnezeu să-i dea toate darurile bune, în gândirea 
în aceiaş fel şi adevărata înţelegere a îndatoririlor puse 
în mod egal de Dumnezeu către noi, păstorii ambelor po
poare, şi lucrăm pentru împăcarea lor şi frăţeasoa vieţuire.

Plin de bucurie pentru izbânda coloniei române din Ca
pitală de a avea biserica sa, la fel cu acele, pe cari colo
niile bulgăreşti din Bucureşti, Brăila şi Galaţi le au de 
mai] nainte, clerul bulgăreso se roagă, ca această mică şi 
modestă solemnitate, cu prilejul sfinţirii ei să servească de 
bază pentru^zidirea măreţului edifioiu al înţelegerii şi îm- 
păoării adevărate frăţeşti creştine între ambele popoare de

Românesc
4.
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Preoţimea bulgărească în întregime, salutând în persoana 
oaspeţilor sosiţi, clerici şi laici Români, pe întreaga preo.

român,

să

ţime românească ortodoxă, şi pe întreg poporul 
ţine a le mai mărturisi cu acest prilej, că ea depune mari 
sforţări spre a pregăti în grosul masselor poporului bulgar 
toate condiţiunile neoesare, pentru izbânda marei opere bi
sericeşti—împăcarea între Bulgari şi Români pe principiile 
învăţăturii lui Hristos de dreptate, pace şi libertate,

Noi, servitorii iui Dumnezeu, avem îndatorirea directă 
mijlocim între popoarele de o religiune, certate din 

lipsa de duh creştinesc suficient, spre a se împăca şi 
a se strânge într'o societate obştească a lui Hristos. Pentru 
scopul acesta, trebuie mai întăi noi, cei duhovniceşti, să 
pornim o viaţă duhovnicească între noi, să dăm exemplu 
şi mirenilor. Noi, cei dintâi, trebuie sa ridicăm glss contra 
relei întrebuinţări a puterilor duhovniceşti, materiale şi 
intelectuale în prigonirea şi exterminarea lor reciprocă.

Sâ ridicăm dragostea atotcreştinească peste egoismul ome
nesc existent, să apară în lume rezultatele binefăcătoare 
ale împăcării întregii lumi pe principiul unitar ai întregii 
omeniri : autodeterminarea şi autoadministrarea popoarelor.

Deci noi, păstorii popoarelor bulgar şi român, să între
buinţăm toată atenţiunea noastră, ca să se unească ele din 
nou cu aoea legătură de înţelegere şi colaborare frăţească 
care le unea în trecut multe veacuri neîncetat şi le în
demnă să împartă reciproc bucurii şi neplăceri !...

Tradus de
Protoiereul A t P. M a d g e s ro v

CREŞTINISMUL ÎN STRĂINĂTATE

1. S e c o lu l  XIX ş i  C r e ş t in i s m u l  în  F ra n ţa .

Niciun period din istoria Franţei nu-i aşa de bogat 
în contraste, ca sec. XIX. Dela regimul revoluţiei, s’a 
ajuns la. imperialismul lui Napoleon; dela Napoleon, la 
revoluţia din 1848, pentrucă mai târziu să se revină la 
regimul autocratic al lui Napoleon III. Aceiaşi schim
bare repede s’a produs şi în domeniul religios. Secolul 
XIX a trăit din raţionalismul enciclopediştilor, însă a 
produs şi pe fanaticul papist Joseph de Maistre.

Pentru cunoaşterea acestui curios secol, revista „Foi 
et Vie“ intreprinde o anchetă, pentru facerea unui bilanţ 
religios al sec. XIX. Iată o părere foarte judicioasă:

„Creştinismul — în acest period — a pierdut foarte 
mult în suprafaţă. Ţinând seamă numai de Franţa, pare 
clar că decreştinarea poporului şi a burghezimei s ’a 
făcut cu mare repezeală. In anumite părţi dela ţară, 
munca de evanghelizare ar trebui reluată ca în adevă
rată ţară păgână. Nu mai sunt preoţi, bisericile cad în 
ruină, şi numele lui Dumnezeu nu mai este decât un 
cuvânt... Se poate întreba dacă suprimarea preotului
sedentar şi înlocuirea lui prin misiuni ambulante, n ar 
fi un remediu potrivit acestei situaţii.

„Insă, de altă parte, aceea ce creştinismul a pierdut 
în suprafaţă, a câştigat în adâncime... Religiunea creş
tină a devenit mai conştientă de ea însăşi la elita care
o reprezintă. Ca să iau un exemplu, însă principal, voi 
constata că deismul e mort, sau că, dacă mai subsistă

în cazuri individuale, nu mai contează ca forţă reli
gioasă. Acest ferment de disolvare lăsat timpurilor mo- 
dere de secol. XVIII a încetat să mai aibă influenţă 
pentru oricine care gândeşte la viaţa sa interioară. Creş
tinul de astăzi, oricare ar confesiunea pe care o are, 
are o confesiune, deci objserică ; el ştie că credinţa sa 
nu poate trăi fără un obiect precis, care este persoana 
lui Christos; el ştie că acest obiect de credinţă esjte 
isvorul şi alimentul acestei credinţe; el ştie că creşti
nismul nu poate fi un lucru vechiu sau modern, aco- 
modabil cursului vremii, însă că vremurile trebuie să
i se acomodeze şi să ia loc în sânul familiei sale. A- 
ceastă siguranţă câştigată, pare datorită faptului că re
ligiunea creştină şi credinţa care-i este sufletul, ş’au 
manifestat în cursul sec. XlX-lea mult mai stabile şi mai
vii decât forţele adverse care păreau la început să o
înăbuşe. Luptele violente ce s ’au dat contra creştinis
mului pe terenul ştiinţelor naturii, ştiinţelor istorice şi 
filosofiei, ne par astăzi inspirate de metode şi ipoteze 
în mare parte arbitrare, care se dădeau ca expresiune 
a cerinţelor raţiunei pure.

„Descompunerea ideilor de evoluţie, de critică istorică, 
de vieaţă, şi alte asemănătoare, este aşa de conside
rabilă, că se întreabă dacă ele nu vor avea aceiaşi 
soartă ca gnozele lui Marcion şi Basilid, atunci când 
se va celebra al treilea mileniu al creştinismului.... Noi 
suntem bine situaţi, după lunga criză deschisă de sec. 
XVIII-lea, pentru a înţelege ce este creştinismul în 
esenţa lui curată şi de aceia, dacă compar mediocra 
calitate a creştinismului perdut de masse, cu excelenta 
calitate a creştinismului elitei, pot crede într’o recreş- 
tinare a Occidentului de sus în jo s“.

Aceste păreri sunt exprimate de unul din cei mai 
buni profesori dela Sorbona, Etienne Gilson în Foi 
et Vie nr. 21, Decembrie 1923. •

2. C re ş t in i s m u l  în  R u s ia  b o lşe v ic i lo r .

Iată ce istoriseşte cineva care a vizitat Rusia de astăzi:
„Este adevărat că Sovietele persecută religia? Ei zic 

că nu, însă nu-i permis să fie ţinută o şcoală de Du
minică pentru copii mai mici de optsprezece ani..., 
Preoţii sunt obligaţi să plătească un impozit, pentrucă 
exercită o profesiune liberă, care nu-i manuală... In 
general, organizaţiile religioase sunt obligate să dea o 
listă de membri şi o expunere a credinţei lor, cum şi 
regulele care conduc organizaţia. Dacă administraţia e 
satisfăcută, organizaţia în chestie este matriculată.

In anumite cazuri, administraţia pune reguli care fac 
aproape imposibilă înmatricularea.... Am văzut în jur
nale o dare de seamă despre manifestaţii antireligioase 
şi mai ales istorisirea unei parodii a judecăţii lui Iisus, 
făcută de către soldaţii roşii în cazarma !or, în ziua 
de Crăciun. Mai târziu, am văzut o paradă antireligioasă 
într’un oraş unde se adună mulţi evrei pentru Paştele 
jor. Insă administraţia a interzis aceste manifestaţii 
peste o săptămână, când s’a serbat Paştele ortodox../!

Foarte mulţi din şefii partidului comunist sunt atei- 
Aceştia publică o foaie lunară „Bezboşnic* („Ateul"),
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cu scopul de a ridiculiza religia. Unii din aceşti *şefi 
încearcă să rămână neutri ş iyse încearcă să împiedice
iii ;erii\i ( Mlodoxă să devină centrul conspiraţiilor mo
mii In .k.

Poporul rus a încetat de a fi religios? Nicidecum. In 
iio* nin Duminecă se îngrămădeşte în bisericile încă
• !*".» Inse. Preoţii ortodocşi predică puţin. Multe secte 
/ui credincioşi numeroşi la adunările lor. Molocanii (un 
lei do (Juackcri) sunt foarte respectaţi. Baptismul are 
nproapo un milion de membri, şi a făcut mari progrese 
dupA revoluţie. Diferite grupuri, în interiorul bisericii 
orloiioxe, se încearcă să o purifice şi să o reînvieze. 
Kln vor menţinerea doctrinelor, însă încearcă înlătu-
i ai eu clin biserică a unor abuzuri şi să o facă demo-
« ia licii" .

Foi et Vie, nr. 19, Noembrie 1923.

5. lin exemplu pentru oamenii noştri politici, 
cari ar dori să-şi măsoare înţelepciunea cu

oamenii politici ai Angliei.
„Andrei Bonar Law, căruia Anglia i-a făcut funeralii 

naţionale şi ale cărui rămăşiţe au fost depuse în sanc
tuarul manăstirei Westminster, era unul din acei oameni 
politici, numeroşi în ţara sa, cari unesc la marile 
lor virtuţi cetăţeneşti, convingeri religioase sincere 
şi profunde. Născut în noul Brunswick (Canada) în 
18/>8, era fiul unui pastor presbiterian şi era înrudit 
prin mama sa cu o familie scoţiană bine cunoscută 
prin legătura sa cu Biserica liberă. Numele de Andrei 
Bonar i-a fost dat de părinţii săi, ca să amintească 
numele unuia din pastorii scoţieni cei mai însemnaţi 
din generaţia precedentă.

Revenit în ţara strămoşilor săi, găsi un cămin în fa
milia mamei sale la Helensburgh; acolo îşi alese do
miciliul, duoandu-se în fiecare zi pentru afacerile sale 
la Glasgow, unde deveni, cu timpul, unul din şefii unui 
important comerţ de metale. Membru al bisericii libere, 
nu se mulţumea să fie un ascultător regulat la servi
ciile de Duminecă, ci lua parte în persoană conducând 
o „clasă biblică" şi luând parte, cel puţin când era 
tânăr, la desbaterile Societăţii literare a parohiei. Când 
cariera sa politică îi impuse să se stabilească la Londra
îşi exprimă dorinţa ca numele său să ramană înscris 
pc lista membrilor parohiei".

Journal religeux de la Suisse romattde,
din 8 Decembrie 1923.

4. Papalitatea, situaţia sa în ansamblul politic
internaţional şi o părere dintr’o

revistă franceză.
Regele Alfons XlII-lea al Spaniei, însoţit de regină şi 

de preşedintele de consiliu, dictatorul spaniol Primo
de Rivera, însoţiţi de o escadră de răsboiu, în calitatea 
sa de rege catolic a făcut o vizită Papei Piu XI-lea> 
ceremonie la care a asistat regele Italiei şi preşedintele 
consiliului italian, dictatorul Mussolini.

Această vizită are o mare însemnătate politică din 
punct de vedere internaţional, căci înseamnă o apro

piere între Italia şi Spania pentru interesele lor în 
marea Mediterană, contra intereselor Franţei. Papa — 
Şef religios al celor doi regi catolici — ar servi de punte 
de legătură pentru interesele politice ale favoriţilor săi.

De altă parte, statul pontifical caută să se îngrijească 
şi de interesele sale, în. schimbul sprijinului pe cafe-1 
dă Italiei, regulând în mod favorabil toate chestiunile 
nelămurite între statul pontifical şi statul italian, 
urma incidentului politic din 1870, când Papa rămâne 
simplu prizonier la Vatican şi regelui Italiei.

Caracterul acestui eveniment ar f i : Italia ar vrea să 
se folosească de papalitate şi catolicism pentru întă
rirea sa în afară, iar în interior ar vrea să dea papa-

Ain

V  t  • •litaţii un aspect naţional.
Franţei catolice nu-i convine această situaţie, deaceia 

cere ca Vaticanul să rămâie internaţional.
„Nu-i destul ca Sf. Scaun să fie independent; tre

buie să aibă aerul că este... Independenţa Sf. Scaun 
interesează toate statele catolice, toate statele unde tră- 
esc catolici. Reconcilierea între cele două puteri care 
coexistă la Roma, dacă nu-i însoţită de garanţii precise 
de ordin internaţional, n ’ar suprima, departe de asta, 
chestiunea romană, însă ea ar pune, cu o nouă gra
vitate, problema independenţei Sf. Scaun".

, Revue des detix Mondes, 15 Decern. 1923
»

5. Conferinţe între Biserica anglicană şi
Biserica romano-catolică ?

Arhiepiscopul de Canterbury în scrisoarea sa de
Crăciun, anunţă că intre el şi Cardinalul belgian Mer- 
cier sunt discuţiuni, privind unirea posibilă a Bisericii 
anglicane şi a Bisericei romano-catolice. Ştirea asta 
a produs mare interes. Jurnalele au căutat să se in
formeze de exactitatea ei.

„O personalitate religioasă însemnată, cunoscută pen
tru sentimentele sale favorabile unei apropieri, declară 
că dacă peunirea celor două Biserici n’ar putea să se facă 
decât foarte încet, nu-i mai puţin adevărat că discuţi- 
unile spre realizarea acestui proiect au făcut un pas 
înainte... Reunirea n ’ar trebui să se Iacă numai cu ne- 
comformiştii, ci ar trebui să-şi ajungă scopul îmbră
ţişând Biserica Romei şi „Marea Biserică de Răsărit" 
în întregime.

„Un alt personaj non-conformist se arată foarte 
sceptic despre rezultatul discuţiunilor, declarând că nu 
există nicio posibilitate sigură de realisare a acestei 
reuniri.... In general se crede că nu-i posibil ca Roma 
să se preteze la un compromis, şi nici că biserica an
glicană ar renunţa la principiile care ar dărâma-o din 
temelie".

Le Temps, 29 Decern. 1923.

6. Deschiderea cursurilor Facultăţii
protestante din Paris.

S’ar crede că Franţa e ţara care se lipseşte de orice 
tradiţie, că totul se face fără ceremonie şi fără fast. 
Ni s ’ar părea puţin curios când am auzi pe cineva 
vorbindu-ne de tăria cu care poporul francez păstrează
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în toată viaţa lui forme vechi, care se scoboara pană la 
începuturile aşezămintelor de astăzi. In special viaţa uni
versitară apare în forme şi manifestări ceremoniale, pe 
care toate feluritele valuri de idei nu le-au schimbat cu 
nimic.

Pe mine m’a surprins foarte mult, când, în ziua de

Studentul nostru în teologie munceşte 6 ore pe zi la

7 Noem. a. c., am văzut pe toţi profesorii facultăţii a-
părând în ţinuta de rigoare, uniformă asemănătoare 
magistraţilor noştri. Cine n ’ar zâmbi când ar vedea 
profesorii universităţii noastre, apărând în asemenea 
ţintă.

La o asemenea solemnitate asistau, pe lângă profe
sori, toţi studenţii şi toţi cei cari sunt legaţi sufleteşte 
de această instituţie, răspunzători de bunul ei m ers : 
material şi intelectual.

Programul a fost următorul: un raport al d-lui decan 
Raoul Allier, din care voiu da ce cred că ar interesa 
pe cetitorii „Bisericii ortodoxe", raportul casierului şi 
lecţia de deschidere a prof. de teologie practică, d. 
Wilfred Monod, despre „pietatea protestantă", despre 
care voi scrie mai târziu.

Din raportul d-lui Raoul Allier:
I. Din 86 de elevi, câţi a avut Facultatea acest an, 

23 au fost streini. Noi suntem fericiţi să vedem tineri, 
aşa de deosebiţi prin origina lor, însă toţi în mod egal 
preocupaţi de Ghestiunea religioasă, doritori să mărtu
risească pe Hristos, să ia contact cu protestantismul
francez. Ne place să ne gândim că, in timp ce atafi 
alţi streini vin să caute la Paris aceia ce noi urâm, ei 
cel puţin, vin să cunoască Franţa care munceşte şi
care se roagă. Prezenţa de studenţi aparţinand biseri
cilor de rit ortodox ne-a făcut să simţim necesitatea
de a iniţia pe studenţii noştri in existenţa şi viaţa 
acestor biserici cunoscute numai din auzite".

Pentru asta consiliul profesoral a hotărât la începutul 
acestui an, ca să invite pe păr. Arhim. Scriban, ca la 
o ocazie apropiată, să ţină câte-va conferinţe despre 
biserica noastră ortodoxă, pentruca apropierea între 
bisericile creştine să fie mai mult realizată, după ce ne 
vom cunoaşte mai întâi şi mai bine.

Repet cuvintele : „din 86 de elevi... 23 au fost streini". 
Ce bine ar fi dacă Facultăţii noastre de teologie i s’ar 

«

da posibilitatea de Statul român, ca să facă aceia ce 
face Facultatea de teologie protestantă de aci, adică 
a invita la cursurile ei studenţi din ţările ortodoxe! 
Aşa s’ar putea face frumoasă propagandă în afară, fă* 
când cunoscută până departe în ţările creştine, cultura 
teologică dela noi.

II. „Am de amintit un eveniment care s ’a produs 
pentru prima dată. Generozitatea unui donator anonim 
a permis Facultăţilor din Paris, Montpellier şi Stras- 
bourg să deschidă un concurs între elevii lor. Subiectul 
este următorul: „Despre Revelatiune, cum se poate 
concepe ? a discuta posibilitatea, natura şi condiţiunite 
sale.u

Dau acest fapt ca să arăt cât de mult se interesează 
corpul profesoral şi lumea din afară pentru intensifi
carea muncii intelectuale printre studenţii în teologie...

minister, înregistrând harţii in registre, cu care nu va 
avea a face niciodată !

III. „Cu toate sforţările pe care le-am făcut şi pe care 
le vom mai face, adevărata formare practică a viitorilor 
păstori priveşte în special pe Biserică. Această formare 
nu va fi asigurată decât prin organizarea de stagii 
regulate şi obligatorii, pe care toţi studenţii în teologie 
vor trebui să le facă pe lângă pastori bine cunoscuţi."

Nimeni nu poate crede posibilă realizarea unor ase- 
menea lucruri la noi. Insă nimeni cred că n’are curajul 
să spună că seminaristul — de 20—22 a n i ! — e atât 
de format, ca să conducă parohii de mii de suflete, în 
care trebuie să se îngrijească de mântuirea lor.

V. N. P.
Paris

LEGĂTURILE NOASTRE CU APUSUL 
CREŞTIN

In vremea când noi trebuie să ne perdem vremea 
cu nimicuri ca cele dela Cuibu-cu-Barză, dar trebuie 
s ’o facem, fiindcă, fără noi, minţile se rătăcesc cumplit, 
în vremea aceasta probleme mari bat la poarta Bise
ricii Ortodoxe şi cer să ne ţinem de ele, pentru buna 
stare „a .Sfintelor lui Dumnezeu Biserici4*. Biserica 
noastră Ortodoxă este obiectul unor mari simpatii, 
care ni se arată din Apus şi noi, Românii, care suntem
in culmea răspunderii, ca Biserica cea mai in stare a 
lucra acum, trebuie să păşim în faţa celor ce ne arată 
dragoste, pentruca împreună să căutăm a dezlega marile

n

probleme sufleteşti ale vremii de azi.
Dar să nu spun vorbele mele. Cititorii îşi vor da 

seamă de ce e vorba prin scrisoarea care uimează, pe 
care am primit-o apum câteva luni din America şi pe 
care numai lipsa răgazului m’a împedecat s’o aduc 
până acum la cunoştinţa cititorilor României, care au 
nevoie să ştie cu cât interes e privită Biserica noastră 
aiurea.

Iat-o în traducere românească:
10 Octombrie 1923.

Consiliul Federal 
al Bisericilor lui Hristos 

m America.
10 Oct. Î923.

Scumpe Părinte Scriban,

Păstrez cea mai frumoasă impresiune dela impresionanta 
slujbă bisericească la care am luat parte în biserica voastră, 
şi păstrez, de asemenea, şi cele mai frumoase amintiri 
despre interesenta convorbire de după slujbă.

Nădăjduisem oă veţi putea veni în ţara noastră să ne 
faceţi o vizită. Consiliul Federal al Biserioilor^a orânduit 
un comitet vremelnio care să se ocupe de legăturile ou Bi
sericile din Răsărit, şi eu sunt seoretar al acelui Comitet.

\) In acest Consiliu Federal se găsesc întrunite 29 de Biserici 
pentru o lucrare comună în apărarea intereselor creştinismului. 
Au lucrat mult şi pentru a sprijini pe Patriarhul nostru din Con
stantinopol împotriva Turcilor, in vremea conferenţei dela Lau- 
sanne în Noemvrie 1922 şi «lupă aceia. — N^ta. Arhim. SCRIBANt
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Noi oredem oă dezvoltarea legăturilor cordiale dintre Bise- 
rioile Răsăritului şi toate Bisericile noastre americane nu 
vor turbura ou nimio legătura specială pe care veţi putea 
s’o dezvoltaţi între Biserioile Răsăritului şi Biserica Angli
cană, FAră îndoială, este firesc ca să fie o mai mare apro- 
pioro do Biserica Anglicană, întru cât această Biserică este 
o|)iunoj)ală în forma administraţiunii ei bisericeşti.

Noi primim tot felul de rapoarte turburi cu privire la 
•ituaţiunea din Constantinopol şi Moscova. Fireşte, cursul 
evenimentelor în acele două oraşe tinde să scoată la iveală 
lurunalimul, şi Bisericile noastre din America îşi dau si-

m

1 iuţu deosebită pentru a înceroa să ajute Patriarhatul Ie-

dori, dacă se poate, să vă privim ca pe unul din oorespon-
%

denţii noştri străini ai Consiliului Federal al Bisericilor, 
pentru scopul schimbului de informaţiuni.

Al D-voasfră cu toată sinceritatea, 
GEORGE R. MONTGOMERY

Oare când alţii caută^să ajute Biserica Ortodoxă, nu 
e în interesul ei ca mai cu seamă noi să intrăm în le
gături care sunt cerute în chip poruncitor?

Oricât lucrul poate părea trebuincios unuia sau altuia 
ca mine, adevărată rodnicie însă va fi numai atunci când 
întreaga cugetare publică se va pătrunde de trebuinţa
acestui fapT" şi va începe să se intereseze ea însăşi şi

rtiNiillmului, după oum mai de aproape se arată în broşura să ceară să urmărim aceste chestiuni cu toajă grija şi
•lăturată1). Aşi fi vesel să aud ceva dela d-voastră şi am îmbrăţişarea noastră.

*) Patriarhatul Ierusalimului este ameninţat de poftele catolice 
Iu Locurile Sfinte. Este de datoria noastră să ajutăm pe Patriarh, 
impotriva gusturilor cotropitoare ale Romei. O fac Americanii, 
care nu sunt ortodocşi, şi n’o facem n o i !—Nota Arhim, SCRIBAN.

Noi aducem la cunoştinţa acestui public ceiace ei 
trebuie să ştie, pentruca să răspundă din România la 
marea chemare a vremii de acum.

A rhim . SC R IB A N

CĂRŢI, REVISTE, ZIARE

Albina dela 7 Octombrie 1923 are un articol
întitulat: „D-l I. Mihălcescu şi biserica catolică", 
în care un teolog român unit, care semnează Pp., 
aruncă săgeţi împotriva mea pe tema atitudinii 
cc am faţă de catolicism în manualul de Dog
matică pentru Seminarii.

Nu citesc acea foaie, organ al catolicilor din 
România întregită, de aceea n’am putut lua cu
noştinţă mai din vreme de articolul în chestiune. 
Abia acum de curând un prieten mi-a atras aten
ţiunea asupra lui şi mi-a împrumutat numărul 
respectiv din ziar. Aşa se face că răspund atât de 
târziu şi dacă o fac, nu e ca să mă apăr pe mine 
personal, căci fie siguri fraţii români uniţi, orice 
ar spune la adresa mea ca om, ar rămâne fără 
răspuns; când însă cele ce dumnealor afirmă despre 
mine se resfrâng asupra sfintei biserici al căreea 
smerit slujitor sunt, atunci e datorie poruncitoare 
pentru mine ca să nu tac, ci să spulber calomniile 
ce se debitează în orice fel şi de oricine ar fi pe 
scama bisericii ortodoxe.

Mai întâi asigur pe anonimul autor al arti
colului, că ceeace frăţia sa scrie numai ca să-şi 
poată justifica afirmaţiunile mai de pe urmă, că 
adică eu de câtva timp, de când sunt preot, voiu 
fi cerând „ unirea credinţei“, şi mă voiu fi rugând 
pentru „unirea tuturor11, este o realitate, un fapt 
pe care-1 săvârşesc cu toată ardoarea sufletului 
meu şi cu toată sfinţenia cuvenită. Cer Celui Atot
puternic „unirea credinţei“ şi mă rog pentru 
„unirea tuturor“ în înţelesul ca oile rătăcite dela 
adevărata credinţă, numiască-se ele catolici, uniţi, 
protestanţi, baptişti, adventişti sau ori cum, să se 
întoarcă din nou la unica credinţă adevărată, să 
să adune iarăş în staulul ortodoxiei. Solirea mea

priveşte îndeosebi pe românii uniţi, pentruca ei 
sunt de un sânge cu noi, fraţii lor ortodocşi, şi 
s’au răsleţit de turma drept credincioasă pentru 
pricini lumeşti, pentru a dobândi o mai bună 
stare materială, pentru a scăpa de asupririle duş
manilor neamului nostru românesc, iar nu pen
tru că s’au convins de adevărul credinţei coprinse 
în cele patru puncte dogmatice care au făcut 0- 
biectul unirii lor cu biserica eretică a Romei.

Ca să şi păstreze neamul şi să obţină privile
giile pe care le aveau clericii catolici şi reformaţi, 
au trecut la unire, în anul, de tristă memorie 
pentru românism, 1700, mitropolitul Atanasie 
Angliei şi clericii din jurul lui. Dar iată acum, 
că Dumnezeu a vrut ca steaua obiditului popor 
român să străluciască din nou cu putere pe cerul 
năzuinţelor îndreptăţite ale naţiunilor. Iată că mă
reţul ideal al unirii tuturor românilor sub un 
singur sceptru s’a împlinit Visul de aur al acestui 
popor de mucenici s’a izbândit. Credinţa orto
doxă, pentru care erau urîţi, huliţi şi urgisiţi 
strămoşii noştri de dincolo de Carpaţi în anul 
1700, este astăzi credinţa dominantă în statul 
român. Ce rost mai are deci unirea unora dintre 
români cu acea biserică de teama urgiei căreea 
s’au desbinat de fraţii lor, rămaşi credincioşi stră- 
vechei, adevăratei,- unicei credinţe creştine? Per- 
sistarea în unirea religioasă cu Roma, în recu
noaşterea rătăcirilor ei dogmatice, care au dus-o 
la ruperea de ortodoxie şi profesarea spiritului de 
internaţionalism de care e stăpânită acea biserică, 
nu sunt păcate de moarte, crime, împotriva na
ţiunii române? Acum., când a încetat cauza care 
a produs unirea, pentruce se prelungeşte efectul, 
în ciuda oricărei logici? Ce ar zice Samuil Klein,
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Gheorghe Şincai şi Petru Maior, dacă s’ar scula 
din mormânt în vremea de azi şi ar vedea că 
unirea cu Roma alimentează neînţelegerea şi 
vrajba între fraţi? Cu ce cuvinte detunătoare ar 
înfiera ei această unire şi cu câtă asprime ar în-

N u e nevoe dar „să fie cine ştie cât de de
parte de biserica ortodoxă'1, pentru ca să vorbesc de 
ea şi s’o caracterizez aşa cum i se cade. In tot 
cazul, caracterizările mele nu sunt pornite din 
„ patimă nici din „ dispreţ ci numai din ten-

frunta pe cei ce n’au curajul să se lepede de ea dinţa de a reda stări şi fapte prin expresiuni cât 
ca de un lucru al Necuratului! mai adecvate şi mai sugestive, pentru ca să se

Se apropie Duminica fiului pierdut. Preoţii 
uniţi vor cuvânta cu însufleţire de pe amvon sau
din uşile altarului despre pericopa evanghelică a 
zilei şi vor face tot felul de aplicaţii practice. 
Avea-va vreunul din ei îndrăzneală să cugete şi

poată întipări mai adânc în mintea celor ce vor 
citi scrisul meu. Numirea de papistaşă, pe care 
o fac să alterneze cu cea de romano-catolică, ca

mai întâipredicat al acelei biserici, o folosesc 
pentru că corespunde unei stări de fapt: papa este

să spună fără înconjur ascultătorilor săi, că el şi cap văzut al bisericii sale şi nesupus greşelii, ceea
toată suflarea românească cea care poartă nu
mele de unită, sunt fiul cel rătăcit al neamului 
românesc? Afla-se-va printre ei vreunul, care să-şi 
cunoască jalnica rătăcire în care petrece şi să ia
ca fiul pierdut din Evanghelie — eroica hotărâre 
de a se rcîntoarce în braţele părinteşti?

Aceasta e ceeace ar trebui neapărat să facă uniţii 
români. Pentru această „unire a credinţei“ şi „a 
tuturor românii or “ mă rog eu lui Dumnezeu: pentru 
unirea şi în credinţă a celor ce au fost odată una

ce nu se întâlneşte în nici o altă ramură a cre
dinţei creştine şi dă dreptul ca şi biserica sâ să 
se numească după numele lui şi apoi pentru 
a evita o cacofonie, pe care autorul articolului o 
repetă de câteva ori în rândurile sale.

Mă întreb însă, dacă nu sunt îndreptăţiţi ter
meni ori cât de aspri şi de caustici la adresa a- 
cestei biserici, care numeşte de regulă biserica 
noastră „biserica shismatică“ şi a procedat în tot 
deauna şi procedează faţă de ea mai rău de cât

şi au rămas şi sunt una ca neam. Cu cei de alt faţă de păgâni, eretici şi sectanţi: Dovadă proas-
neam nu ne doare prea mult, dacă nu vom putea 
ajunge la unitatea credinţei, pentru că ei ne sunt 
streini prin sânge, dar despărţirea fraţilor de sânge 
din pricina credinţei e tot ce poate fi mai sfâ
şietor pentru o inimă care simte vibrând în ea 
aspiraţiile neamului său.

Are dreptate, iubite în Christos şi de aceiaş

pătă, atitudinea ce scaunul papal a avut în ras- 
boiul greco-turc din anii trecuţi, când sute de mii 
de creştini ortodocşi au fost măcelăriţi de turci cu 
aprobarea şi binecuvântarea infalibilului cap al 
bisericii creştine pretinsă singura adevărată şi 
purtând pomposul titlu de catolică.

Vin acum la aşa zisa falsificare a adevărurilor
sânge al meu frate, profesorul rus ale cărui cu- de credinţă ale bisericii catolice, ce mi se impută.
vmte le citezi, după Dogmatica D-rului Suciu că 
„shisma bisericească s’a născut din neînţelegerile
omeneşti şi se susţine prin încăpăţânarea ome
nească “. Cercetează numai şi vezi, cine sunt, în

Ar fi ials ceeace afirm în Dogmatică, la pa
gina 236, că papa împarte indulgenţe plenare 
„pentru toate păcatele din prezent, trecut şi viitor 

Se vede că domnul autor al articolului, care
cazul nostru, provocatorii neînţelegerilor şi cei ce mă învinueşte de falsuri, nu e în curent cu dog-
prin încăpăţânarea lor susţin şi întreţin vrajba 
între fraţi şi te vei convinge, dacă sufletul ţi-e 
deschis pentru adevăr, că ei nu sunt din 
durile noastre.

rân-

matica romano-catolicismului, căci'dacă ar fi, nu 
s’ar fi grăbit cu învinuirea.

Kste adevărat că în „Catehismul catolic pentru 
tineri şi adulţi “ al iezuitului I. Deharbe, tradus

Nu e dar nici o nepotrivire, nici o contrazicere în româneşte de călugărul minorit Iosif M. Ma-
între ceea ce mă rog şi cer eu dela Dumnezeu 
când rostesc ectenia cea mare şi pronunţ cuvintele: 
„pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici şi 
pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugămu, şi 
între ceea ce scriu şi cum privesc biserica romano- 
catolică: mă rog, ca Dumnezeu să facă să se res
tabilească unitatea credinţei, prin întoarcerea la 
adevărata şi dreapta credinţă a tuturor celor ră
tăciţi şi scriu şi susţin, că biserica aceea care are 
de şef pe papa s’a abătut dela adevărata credinţă 
şi a amăgit sau silit şi pe alţii să împărtăşească 
rătăcirile ei. Că aceste rătăciri sunt mai puţine 
la număr şi unele şi mai puţin grave de cât ale 
protestanţilor, reformaţilor şi sectanţilor în genere, 
e o altă chestiune, faptul e că şi ea e rătăcită şi 
e ştiut că rătăcirea are-diferite grade.

linovski (Iaşi 1907), se spune: „Părerea cum că 
Biserica iartă prin indulgenţe păcatele trecute sau 
chiar şi cele viitoare, sau că ea dă indulgenţe 
pentru bani,, este neştiinţă sau calomnie “ (pag.
I9°)*

Nu trebue uitat însă că Deharbe e iezuit şi că 
prin urmare e viclean, căci ceeace vrea el să 
afirme prin aceste cuvinte e că prin indulgenţe 
nu se iartă păcate de nici un fel, ci numai pe
depsele vremelnice pentru păcat, sau epitimiile, 
cum am zice noi ortodocşii. Mare deosebire între 
pedepsele vremelnice ce se impun pentru păcate şi 
între păcatele însăşi, între iertarea unora şi a altora 
nu este însă. Pedepsele se dau pentru păcate, sunt o 
urmare a lor şi deci din iertarea lor, iese indirect, 
iertarea păcatelor.
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Aceasta odată stabilit şi precizat, să ascultăm 
pe aceiaş iezuit cum învaţă mai departe.

Iva întrebarea: Câte feluri de indulgenţe sunt ? 
cl răspunde:

„Indulgenţele sunt de două feluri: depline, prin 
eare dobândim iertarea tuturor pedepselor vre-

unit care se ascunde în dosul literelor Pp., şi-l 
sfătuesc ca pe viitor să fie mai precaut când va 
acuza pe cineva, oricine ar fi acela şi ori-care ar 
fi învinuirea ce i-ar aduce.

Un alt fals ce mi se atribue e, că aş învinui 
gratuit ne catolici că ..au instituit sărbătoarea Ne-

uielniee şi nedepline, prin care dobândim iertarea prihănitei zămisliri a Sfintei Fecioare“ căci uit, că
mimai a unei părţi din aceste pedepse11 (pag.
191).

Ca accst „ tuturor1'1' se referă şi la viitor reiese pe 10 Decembrie*.

„sărbătoarea aceasta o au şi bisericile orientale pe 
ziua de 9 Decembrie întocmai cum o au apusenii

limpede din următoarele cuvinte: Că papistaşii au instituit această sărbătoare şi
„ /‘fin tr’o indulgenţă de patruzeci de zile sau de când şi cum şi prin ce faze a trecut discuţia

(le şapte ani etc., noi înţelegem iertarea atâtor pe- asupra admiterii ei, binevoiaseă a citi criticul
def se vremelnice câte am dobândi, dacă am face meu paginile 341 şi 342 din însăş Teologia Dog-
poulinţă patruzeci de zile, şapte ani etc., după matică specială, volumul I, a actualului şef al bi-
vechile canoane bisericeşti“ (pag. 191). sericii române unite D. D. Dr. Vasile Suciu. Acolo

Dacă deci printr’o singură indulgenţă pot ob- va vedea că abia în veaail I X  s’a introdus, „pe
ţine reducerea pedepselor vremelnice pentru pă
cat cât aş putea obţine prin pocăinţă abia în zeci 
de ani, atunci prin mai multe indulgenţe de a- 
acestea, sau printr’una mai mare, cum este cea 
care se dă celor ce vizitează biserica sfintei Pu- 
denziana, care e de 3000 de ani şi se poate ob-

unele locuri** această sărbătoare; că din veacul X I I  
încep discuţiile între teologi asupra ei; că marii 
dascăli Bernard de Clairvaux şi Toma de A- 
quino au combătut atât sărbătoarea, cât şi credinţa

Neprihănita
în a doua jumătate a

că scaunul papal abia
( H72)

ţine în fiecare zi câte una (vezi Karl von Hase, poziţie în favorul scutirii Prea Curatei de păcatul
llandbuch der protestantischen Polemik, pag. 382), original*, acordând indulgenţe celor ce ţineau săr-
se poate obţine iertarea pedepselor pentru păca- bătoarea(!) şi oprind pe teologi dea se „acuza unit
telor ce aş săvârşi în zeci de vieţi.

Că aceasta este adevărata concepţie despre in-
A

111

pe alţii de erezie pentru părerile opuse, pe care le ţi
neau cu privire la scutirea de păcatul original a 
Maicii Domnului'''’; că însuş sinodul tridentin n a  
avut o atitudine hotărâtă în această chestiune; că 
pontificii ioni ani au oprit de a se mai susţine mai 

tor, ceeace recomandă şi Deharbe (pag. 191); în tăi în ptMic şi apoi şi „private“ conceperea în

dulgenţe, rezultă sfârşit foarte limpede din
învăţătura şi practica de a obţine" indulgenţe şi 
pentru sufletele care se chinuiesc în focul purga-

căci dacă cineva poate dobândi indulgenţe pentru Născătoarei de Dumnezeu şi că abia în
alţii şi face aceasta, însemnează că pe el s’a asi- anul 1854, papa Piu I X  a decretat Zămislirea «fi
gurat.

Credinţa că prin indulgenţe se pot ierta pe
depsele păcatelor trecute şi viitoare şi aplicarea 
ei în practică se vede mai departe din cuvintele 
sfântului Francisc de Assisi despre indulgenţa 
Portiuncula, care se dă tuturor celor ce vizitează 
bisericile ordinului franciscan în ziua de 2 Au
gust sau în Duminica următoare, şi prin care „se 
iartă pedepsele păcatelor pentru lumea aceasta şi 
cea viitoare“  (vezi broşura „Der grosse Porţi un - 
kula Ablass“, de Raphael Hiifner, Wiesbaden, 
fără dată, pag. 8 şi 11).

Iată însă ceva mai limpede şi mai precis :
După timpul cât durează valabilitatea lor —  zice

F. X. Wildt, autorul articolului „Ablass“ din 
Wetzer und Weltes Kirchenlexikon, voi I. co
loana 108 —  indulgenţele se împart în : p e rp e tu i,
indefinite şi temporale. Cele dintâi au valabili
tate la infinit, dacă nu se retrag... Ele îşi

tfel
temeiu şi justificare sărbătorii.

Cum dar nu e instituită de catolici această 
dogmă ? Şi dacă n’au instituit-o ei, singurii cari 
o au, cine a instituit-o, şi când şi cum a ajuns 
la catolici ?

Onoratul meu critic afirmă că şi bisericile orien
tale au întocmai această sărbătoare în ziua de 9 
Decembrie. S ’o fi spunând poate aceasta în vr’o 
ediţie a Sinaxarelor, făcută de vre un iezuit sau 
apărută de curând la Blaj şi pe care eu n’o cu
nosc, căci în ediţiile noastre ortodoxe nu se po- , 
meneşte de aşa ceva. Acolo se spune limpede şi
lămurit, că : „S’a Z Sfânta Fecioara Maria
şi s’a născut, nu, precum zic unii,' de şeapte luni 
sau rără tată, ci s’a născut de nouă luni deplin 
şi din făgăduinţă îi era naşterea, însă din împreu
nare şi sămânţa bărbătească.

Bisericile orientale ştiu mai bine decât domnul
păstrează valabilitatea şi după moartea celui ce le-a critic Pp., ce cred şi ce nu cred ele şi ce sărbă

tori au şi care este norma lor, şi ele mărturisesc 
că nu recunosc şi nu prăznuesc zămislirea ne
prihănită a Sfintei Fecioare, împotriva căreea au

conferit“.
Mă dispensez de a mai aduce şi alte dovezi 

pentru temeinicia afirmaţiunii mele din Dogma
tică, înfierată ca fals de părintele sau teologul puternice argumente dogmatice şi raţionale.
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Aceste biserici dau Prea Sfintei Născătoare de 
Dumnezeu o veneraţiune mai pre sus de a sfin
ţilor şi a îngerilor, dar prin ce logică deduce din 
aceasta criticul meu zămislirea neprihănită, e taină 
pentru mine.

Am dovedit, sper, că dacă e vorba de fals, nu 
eu am falsificat doctrina bisericii catolice, ci cel 
ce mă învinueşte pe mine de aceasta, un frate 
român, falşifică învăţătura bisericii ortodoxe, pe 
care au mărturisit-o şi în care au murit strămoşii 
lui din nainte de anul 1700. *

Regret că nu pot răspunde acestui frate român 
şi la învinuirea, că greşesc şi când arăt care e 
credinţa catolicilor despre forma sfintei euharistii, 
fiindcă nu precizează în ce anume ar sta greşala 
şi trec şi eu ca şi domnia sa, peste „acuzele 
neîntemeiate, ocările şi falşurile“ care mi s’au 
atribuit pe nedrept că le aduc bisericii catolice, 
atât de scumpe domniei sale, ca să mă opresc 
la încheierea sa.

Unitul frate îmi recomandă ca model de purtare 
faţă de biserica papală pe „Dogmaticul dela B la j 
care s’ar conduce de principiul: „In dubiis libertas,
in omnibus caritas “.

Asupra principiului sunt de perfect acord cu 
antagonistul meu şi dacă aş vedea pus în aplicare 
acest frumos principiu de ori cine, m’aş închina 
înainte-i şi i-aş urma pilda, dar când se pun 
înainte principii mari numai ca să slujiască de 
paravan la adăpostul cărora să se făptuiască 
tocmai contrariul, când ele servesc numai ca să 
amăgiască pe cei lesne crezători din tabăra pro- 
tivnică, atunci principiile cu cât sunt mai fru
moase, mai cu adânc înţeles, cu atât mai mult 
stârnesc indignare şi revoltă în suflete.

Vorbeşti de libertate şi mai ales de dragoste, 
frate român? Sunt nume mari şi sfinte, o ştiu 
şi o ştie o lume întreagă, dar dacă ele sunt numai 
pe buze, iar nu şi în inimi, dacă sunt numai 
vorbe, nu şi fapte, de ce să le profanăm pro- 
nunţându-le în deşert? Căci, când şi cine din 
partea bisericii catolice sau acelei unite a arătat 
vreodată cel mai mic semn de dragoste desin- 
teresată bisericii ortodoxe? N ’a fost şi nu e privită 
şi tratată biserica ortodoxă mai rău decât islamismul 
şi mozaismul de către purtătorii condeiului şi 
mai ales de diplomaţia papală? N ’au pretextat 
reprezentanţii oficiali ai acestei biserici şi alături 
de ei — durere! — şefii bisericii române unite — 
toţi români neaoşi — în frunte cu dogmatistul 
dela Blaj, în ipostasa de Mitropolit, în ziua cea 
mai mare a Neamului românesc, că nu pot intra 
în catedrala neamului dela Alba Iulia, unde se 
încorona Regele desrobitor a unei jumătăţi a 
acestui neam şi slăvită Regină, mama orfanilor, 
pentru că ar fi opriţi de canoanele bisericii papale, 
ca puţin după acea parte din ei să intre într’o 
sinagogă, să ţină acolo discursuri la instalarea

unui rabin, venit de peste graniţă, să se ospăteze 
la masa lui şi să toasteze în sănătatea lui? Nu 
pălmueşte în faţă această purtare generosul prin
cipiu pus înaintea ochilor mei şi recomandat 
mie, teologului şi preotului ortodox, ca normă de 
conduită? Este aceasta un pas înainte spre unirea 
tuturor?

Dacă aşa înţeleg catolicii şi uniţii apropierea 
de noi, dacă aşa ştiu să pue în practică dragostea 
creştină, atunci prăpastia ce ne desparte se va 
lărgi şi adânci din ce în ce mai mult, în loc de 
a se astupa.

Arate-ne o cât de puţină dragoste adevărată 
şi la dragoste nu vom putea răspunde decât cu 
dragoste.

S’o aşteptăm?
Pr. I. MIHĂLCESCU

Protosînghelul GUcherie Louin, S c h itu l  S ih a s t ru  
din ju d  Tecuci, Nr. 1 din Biblioteca „Monastiri şi Schi
turi". Tipografia Lupaşcu, Bârlad 1923. 64 de pagini 
formatul în 8, fără arătare de preţ.

Cât sunt ei de părăsiţi călugării, ba neajutaţi de ni
menea, tot ai uneori tresărirea de a vedea că mişcă 
ceva şi printre ei. E vâna de ideal care se simte tot 
deauna între puţinii aleşi din orice aşezământ, şi aşa 
şi aici. Oricât de căzută este azi viaţa monahală la noi, 
nu e săcătuit încă de tot sufletul acelora care vor să 
muncească în această chemare. Te miri că, după părăgini- 
rea la care au ajuns, încă n’au murit şi mai găseşti 
exemplare vrednice care năzuiesc după mai sus şi mai 
bine.

Pentru mine este o enigmă cum un tânăr atât de 
puţin trecut prin şcoli şi nebăgat în seamă, cum e 
Ieromonahul Datntan Stănoiu, a ajuns totuşi la atâta 
îndemânare a scrisului, încât întrece pe mulţi din cei 
trecuţi prin multe şi minunate şcoli. Şi nu este numai 
partea formală a scrisului, ci este şi cugetarea frumoasa 
tare şi sănătoasă. Felul cum St. Sa scria anul trecut, 
în Noua Revistă Bisericească, despre viaţa unui iero
monah trimes la ţară, este un mărgăritar. Tot aşa, 
descrierea mănăstirilor din Argeş, pe care am tipărit-o 
aici, din condeiul Sfinţiei Sale, tot aşa alte scrieri, pe 
care le-a înjghebat în scurtă vreme, dovedesc că avem 
a face cu un adevărat talent, pe care trebuie, să-l 
preţuim şi să-i dăm chipul de a produce tot mai mult. 
Faţă de marele cusur al Sfinţiei Sale de a nu putea 
sta la un loc, ci de a cutreiera toate ţinuturile fără a 
se opri undeva statornic, trebuie să se găsească cineva 
care să-l ţie odată la un loc, să-i dea chipul de a studia 
şi să-l puie la treabă. Ar scrie multe lucruri bune.

După acest călugăr fără carte, care scrie de întrece 
pe cărturari, iată pe altul pe care de asemenea îl ştiu

«

fără carte, fiindcă amândoi au trecut prin mâna mea - 
la seminar, fără a-1 fi isprăvit şi chiar fără a fi trecut 
prin ceva clase mai multe, care să le dea învăţătură 
mai din belşug. Este autorul cărţii pomenite aici şi 
care este pentru mine o nouă şi plăcută surpriză.
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Ce chemare frumoasă şi-a luat Păr. Lovin, de a se 
apuca să scrie măcar scurte însăilări despre schiturile
pe care a ajuns să le cunoască şi să le poată studia!

PAnă să te gândeşti la chestiunile mai mari, precum,
ilo pildă dc a scrie istoria marilor mănăstiri, ce frumos
toi dr a nu lăsa să se peardă ştirile despre aşezarile 
talu^Arcşli mai mărunte care au fost şi mai sunt unele 
•.dilluri I Pentiu un om care se pune acum la lucru 
Vl se încearcă spre a ajunge la mai bine pe viitor, nu 
o bina să so apuce de lucrurile acestea mici? Şi pentru 
mi|loacolo neînsemnate ale unui călugăr, care n’a avut 
pillr) ».ft înveţe carte, nu e bine că se apucă de ceiace 
ponto lace şi de ceiace îţi dă dovadă că face aşa de 
h|no !

Ah! cat preţuiesc eu pe oamenii aceştia, care cu ni
mic la îndemână, numai cu buna lor inspiraţiune dela 
Dumnezeu, cu râvna lucrului, s’au aşternut la treabă 
şi (i-au procurat câteva clipe plăcute, atât prin cunoş
tinţele» po care ţi le-au împărtăşit, cât şi prin felul pri
cepui cum au dus lucrarea, cât şi prin pilda frumoasă 
a vieţii lor, dc a nu lăsa în părăginire şi neştire lu- 
et'ftri, cnro trebuiesc scoase din uitare şi a nu fi lăsate 
s41 se peardă pe vecie !

lira mult ca să-ţi îngrijeşti cum se cade de schitul 
peste care ai fost pus paznic şi cârmuitor. E mai mult 
că te ocupi de el nu numai ca gospodar, ci şi ca om 
dc? carte, care nu vrei să se peardă vrednice cunoştinţe 
despre trecutul nostru bisericesc,

Caiul mă uit peste această lucrare, pe care o văd 
izvorâtă din condeiul râvnitor al Părintelui Glicherie, 
mă cuprinde o mulţămire" că se mai găsesc oameni 
carc-şi închină viaţa lor Bisericii, şi încă nu în chipul 
datoriei pe care ţi-o cere cel mai mare, ci de bună 
voie, de dragul de a sluji Bisericii.

Această bucurie mi-o dă mie cartea părintelui Lovin 
şi prin felul meşter cum e alcătuită şi d.e care vom 
vorbi, şi prin făgăduinţa sa de a mai scrie şi a ne 
face să aflăm ceva mai multe despre pustniciile călu
găreşti care stau risipite prin ascunzişuri şi văgăuni.

Noi ştim ce ştim, despre marile mănăstiri. Dar de 
ce să nu ştim şi despre destul de numeroasele schituri, 
lle prin lucrul bun de cultură manuală care se făcea, 
fie prin micile şcoli care se înfiinţau pe lângă astfel de 
mici aşezăminte şi care-şi dădeau şi ele folosul lor!

N’am ştiut nimic că a fiinţat vreun schit cu numele 
de Schitul Sihastru. Iată însă că, prin dorul de muncă 
şi de iubire către aşezământul în care slujeşte, Păr. 
Lovin ne spune despre el ş i‘ ne descopere un întreg 
trecut de vrednică muncă şi pietate creştinească. Şi 
când ne gândim că acest Schit Sihastru e numai un 
exemplar din multe alte aşezăminte asemănătoare, des
pre care ne aşteptăm să aflăm de acum înainte, după 
făgăduinţa Părintelui Lovin, înţelegem că viaţa de râvnă 
creştinească din ţara noastră a fost încă şi mai bogată 
decât o ştim numai după datele mari despre mănăsti
rile cunoscute. Cunoştinţe despre alt schit, ne-a îm
părtăşit odată Părintele Antonovici, actualul episcop

de azi dela Galaţi, Acela era Schitul Bălteni. Păr. Lovin 
continuă acum o muncă în felul aceleia.

Dar cum o săvârşeşte ? Nu cumva e o muncă slab 
îndeplinită, ca a unui om care n’a avut prilejul să se 
întărească în meşteşugul cărţilor?

Nu. Aici e faptul care te surprinde. Caşi părintele 
Damian Stănoiu, caşi podoaba de monah fără carte, 
dar luminat şi hine înzestrat care e Arhim . Daniil 
dela Neamţu, şi Pâr. Lovin îşi îndeplineşte cu pricepere 
scrisul său. Iţi dă istoria schitului ca un om bine de
prins cu această îndemânare şi ai în ea o zugravitura 
bine închegată şi luminoasă despre ce a fost şi este 
Schitul Sihastru care s’a înfiinţat în anul 1748 de către 
Hatmanul Şendrea şi soţia sa Sanda, ca un act de 
pietate al hatmanului, în urma unei binefaceri primite 
dela Dumnezeu printr’un pustnic din acele locuri, Mo
nahul Sevastiany caze i-a sfătuit să mulţămească lui 
Dumnezeu prin întemeierea unui schit.

Şi citind această carte, nu afli numai istoria rece a 
unui aşezământ care a fiinţat pentru dânsul, ca un act 
izolat şi atât. Nu, ci afli crâmpeie din viaţa ţării întregi 
din sufletul ei. Schitul era o parte a vieţii noastre ro- 
mâneşti, pe care o înrâurea spre bine şi o ajuta spre
însufleţirea ei către Domnul.

Cartea eşte frumos împodobită cu chipuri de oameni 
şi înfăţişări de locuri şi clădiri sfinte. Are 29 de pagini
de text, care e scrisul Părintelui Lovin, iar apoi pană 
la pag. 54, sunt acte privitoare la schit, iar de acolo, 
până la 64, viaţa Sfinţilor Mucenici lgnatie, Ejţimie şi 
Acachie, ale căror nume, prin moaştele care s'au adus, 
sunt legate de acel schit.

Acel schit a avut vreme de mare înflorire. Aceasta 
a fost pe la 1834, când se adăposteau în sânul său 
30 de călugări, ceiace e mult pentru un schit. El era 
bine înzestrat de întemeitori. Pe la 1849, Monahul 
Antonie Suceveanu a înfiinţat într’însul şi şcoală de 
cântări, din care au eşit cântăreţi însemnaţi, precum 
Grigoriţă Popovici Botoşâneanul, fost protopsalt la 
la episcopia Romanului, V. Mazăre, amândoi trecuţi 
către Domnul, iar d. Haralambie Ciocârlan e încă în 
viaţă. Şcolarii făceau jumătate de zi şcoală, iar în cea
laltă jumătate munceau în grădina schitului şi la livadă
făcând practică.

Povestirea Părintelui Lovin ne procură date şi pentru 
alte soiuri de cunoştinţe. Găsim nume de familii, care 
trăiesc în zilele noastre şi suntem puşi în faţa între
bărilor : Cine e cutare ?, E din ramura de care ni se 
povesteşte? Deci cercul întrebărilor noastre creşte şi 
ne prinde dorul de a cerceta mai departe.

. Cu una cu alta, cartea aceasta ţi se arată ca un fru
mos dar care ţi se face şi, după ce ai citit-o, te simţi 
îndemnat să mulţămeşti Părintelui autor că ţi-a oferit 
clipe atât de plăcute citind-o. Noi îl îndemnăm să 
meargă înainte cu această muncă şi-l încredinţăm că 
va ajunge să facă lucruri bune şi frumoase, aşa după 
cum a ajuns azi să facă Păr. Răuţescu, iar mai de 
mult Păr. Ursăcescu.

La toate acestea noi nu avem decât numai o uşoară
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cârteală, la care rugăm pe Păr. Lovin să aducă îndrep
tare: Cine-1 pune să citeze Psalmul 68,11 cu cuvintele 
Râvna casei tale m ’a  p re o c u p a t ,  când cuvintele din 
vechi s u n t : Râvna casei tale n i a mâncat ? E mai bine 
în grăirea veche decât cu înoirea pe care a făcut-o 
Sf. Sa. Iar unde trebuia să scrie învoiala sa nu mai 
scrie angajament, că dacă s’ar scula din mormânt în- 
temeitorul schitului, n’ar înţelege vorba aceasta.

Încheind, noi ne arătăm încă odată bucuria de a fi 
citit această carte şi dorul de a mai putea citi pe cele
lalte făgăduite. Părintelui Lovin i se cuvine toată lauda 
şi buna pomenire pentru fapta sa către mai-marii să
dela Sf. Episcopie a Romanului.

Preotul G. V. Şuşnea, Picături de Apă Vie. Po
vestiri. Bârlad 1923. Broşură în 16 de 48 de pag 
Preţul 5 Lei.

Păr. Suşnea e unul din tinerii preoţi pe care-1 trage 
inima să facă dela Sf. Sa ceva deosebit pentru obştia 
acestui popor. Şi-a z is : Poporul trebuie învăţat cuvin
tele bunei cinstiri a lui Dumnezeu. Dar cu ce mijloace? 
Să-i spui : Fă aşa, nu face altfel ? învăţăturile cu tot 
felul de îndemnuri, cum sunt multe predici, nu merg 
drept la inima omului. Nu ajunge să ai gândul cel bun, 
trebuie să cauţi şi mijloacele de a răzbate la inima 
omului. Pentru aceasta mai bune sunt povestirile. De 
aceia hai să ticluesc eu ceva povestiri, în care să 
învăţ tot lucruri de ale Sfintei Scripturi şi de ale Legii 
creştineşti, dar să le îmbrac în haina mai ademinitoare 
a povestirii, că omul mai bucuros ascultă când îi 
povesteşti lucruri în felul cum se petrec ele în viaţa lui.

Cugetare, se înţelege, foarte bună, cu care mulţi au 
lucrat şi aiurea şi la noi şi cu care mai este mult de 
lucrat.

In scopul acesta, Păr. Şuşnea a alcătuit 9 povestiri, 
în jurul câte unei învăţături din Scriptură, pentru ca 
prin ele să fie dovedit adevărul cuprins într’o zicere a 
Scripturii şi să fie mai uşor prins şi mistuit de oameni.

Să le vedem acum pe toate acestea.

In cea dintâi bucată, «Păpuşoii lui Moş Ionescu», 
avem o povestire dela ţară, cum nişte oameni n ’au 
lucrat cu tragere de inimă ogorul unuia care-i tocmise 
la lucru. Cu toate acestea porumbul (păpuşoii) acestuia, 
rămas rar, a crescut mai bine ca cel des al a^ora. Ce 
au făcut oamenii râu, Dumnezeu a întors spre bine. 
Moş Ionescu era om care se încredea în Dumnezeu, 
şi Dumnezeu i-a ajutat.

In bucata II, «Pentru ce îşi perdu viaţa Anton ?», se 
arată o povestire din război, prin care se dă învăţă
tura să nu furi. Un soldat, Anton, îşi făcu socoteala 
că război-război, dar în război mai poţi face şi alceva: 
avere. De prin buzunarele prizonierilor, de prin buzu
narele morţilor vrăjmaşi sau chiar dela ai noştri, el 
adunase câteva parale. Tocmai când luase câteva mii 
din buzunarele unui sergent căzut, a venit un glonţ 
şi l-a doborât. De aici învăţătura: să nu fii lacom şi 
să nu furi!

E chiar mişcătoare bucata III, «Pedeapsa*, în care 
se arată pedeapsa păcatului după cuvântul dela Sf. 
Iacov „Păcatul... naşte moarteu, pe care autorul îl pune 
în fruntea bucăţii. E vorba în ea de un om care fură 
un salcâm la vreme de iarnă, cade rău pe ghiaţă cu 
el şi moare. E o bucată din care yezi că Păr. Şuşnea 
e un priceput scriitor.

E plină de poezie şi dovadă de puterea de închipuire 
a autorului şi de simţirea sa duioasă bucata IV, „Cu 
care floare vreţi să vă asemănaţi?" Seamănă atât de 
mult cu frumoasele poveşti ale lui Andersen, care au 
îndulcit vremea şcolăriei noastre! Prin ea zugrăveşte de 
minune cuvintele Sfântului Iacov, puse şi aici în fruntea 
bucăţii: Iată, fericim pe cei care rabdă cu statornicie.
E vorba în ea de două flori de cireş. Una, după ce a 
fost cercetată de o albină, s ’a amărât zicând că uite 
ce fericită e albina, că umblă şi zboară şi vede atâtea, 
iar eu stau ţintuită aici şi mă dogoreşte soarele... Şi 
şi-a luat zborul pe o aripă de vânt şi a trecut prin 
pajişti şi a perit într’un lac ; iar cea rămasă locului a 
dat rod frumos şi mare şi dulce. învăţătura : Numai 
cu răbdarea şi statornicia ajungi la capăt bun, iar luat 
de înfăţişările înşelătoare ale lumii, pieri printr’însele.

E o bucată foarte bine gândită şi-ţi zici citind-o: 
iată, aşa trebuie făcută morala ! In adevăr, aceasta ar 
merita pusă într’o carte de morală pentru liceie.

In bucata V, „Banul de aur“,se întrebuinţează o ale
gorie, pentru a arăta credinţa noastră drept banul de 
aur moştenit dela părinţi, iar hârtiile murdare, în care 
schimbăm acest aur, e credinţa adventistă. £  o bucată 
care se gustă mai puţin ca celelalte şi pentru multele 
vorbe de oraş în care e îmbrăcată.

In bucata a VI, „Beţia fiica celui viclean", avem o 
povestire obişnuită despre pustiirile pe care le face beţia. 
Unul din cei de azi, care umblă cu permise de export 
s’a apucat să chefuiască, a fost furat de cei 20.000 de 
lei pe care-i avea, desbrăcat şi ajuns la desnădejdea 
de mai să se ucidă. O încheie două frumoase şi bine 
alese stihuri din Isaia.

In bucata VII, „Florile de crin*, avem o scurtă scli
pire duioasă în care ni se înfăţişează doi copii porniţi 
la drum şi rupţi de foame. Niciunul nu mânca din 
singura bucată de pâne, ca să rămâie celuilalt. Pe drum

*

li se alătură alt copil care le cere o bucată de pâne, 
că era şi el flămând. Ei i-au dat-o. Noul copil a bine- 
cuvântat-o şi le-a dat-o la amândoi, care au început a 
mânca. Copilului celui nou i s ’au ivit două lacrimi între 
gene de duioşie pentru cei doi tovarăşi flămânzi. Lacri
mile au căzut pe pământ. îndată s ’a desfăşurat înainte 
o câmpie verde, presărată cu flori de crin. Copilul cel 
nou era Domnul Hristos. Ei s ’a făcut nevăzut. Crinii 
erau lacrimile lui.

In bucata VIII, „Cum se lămureşte un creştin bun" 
autorul întrebuinţează întâlnirea unui preot cu un rezer-
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vist care plivea un ogor de ovăz şi care căzuse în
ispita rătăcirii adventiste, pentru a scoate învăţătura că
ovăzul c învăţătură Bisericii noastre care trebuie plivită 
de ratuarile caro se ivesc printre noi.

N

\

I i i  luicula IX,  „Omul nesăţios", autorul prelucrează 
o bucală din Tolstoi, dar cu vorbe şi rostiri neaoş ro
mâneşti care W\c povestirea mai vioaie, în care arată 
piimejdiu lăcomiei. Un bătrân, având să cumpere cu 
bani puţini atâta loc cât o putea ocoli într’o zi de vară, 
a uluiy.at toata ziua, fără a se odihni şi a mânca, iar 
raiul a ajuns la ţanc, a murit, li trebuia cât mai mul* 
pamanl, î l-au îngropat în locul de unde plecase şi 
Undo încăput numai în puţina întindere cât îi trebuie 
In moarte omului căruia nimic nu-i mai ajunge în
v i a ţ ă ,

In deobşte, trebuie să spunem despre aceste povestiri

demnăm să stăruiască într’însa. Bucăţi ca acea cu cele 
două flori sunt o adevărată podoabă şi ele dovedesc 
la Sf. Sa o înzestrare care-1 poate duce la lucrări mari 
şi frumoase. Noi ne bucurăm că-1 vedem citind cu 
luare-aminte în epistola Sfântului Iacov, care în adevăr 
e o epistolă de o rară duioşie, foarte uşoară de înţeles. 
Cuvintele ei merg drept la inimă fără a avea nevoie 
de multă tâlcuire.

încheiem felicitind pe Păr. Şuşnea pentru gândul cel 
bun şi urându-i să ajungă a face cât mai bine pe calea
aceasta.

A r h i m .  SCJRlBAJf

cu Păr. Şuşnea a apucat pe o cale bună. Noi îl în 

Singurul lucru permanent în lume e lucrul 
drept. O soluţiune viţioasă nu poate fi decât o 
soluţiune temporară, adică o înşelăciune.

Prezidentul WILSON
în Senatul american, citat după 

ziarul „Dacia" 1 Martie 1919

î n s e m n ă r i  m ă r u n t e

L upta  îm p o tr iv a  s c r ie r i lo r  v ă tă m ă to a re .  — Din 
pricină ca Liga Naţiunilor a luat de curând măsuri 
pentru urmărirea scrierilor destrăbălate în toate S ta
t e l e ,  au început şi ziarele noastre a scrie câte ceva 
împotriva acestui soi de aşa zisă «literatură". Un art- 
pe Cclre îl semnalăm aici este al d-lui Al. Bertea din 
Universul dela 25 Ian. 1924. E un frumos strigăt îm
potriva stricăciunii care se întinde pe această cale şi 
avem de luat dintr’însul, afară de alte consideraţiuni, 
bune de luat în seamă, următoarele fapte pe care 
le citează:

„Deunăzi, în plină Calea Victoriei, un vânzător am
bulant . . . oferea trecătorilor nişte cuplete cu con
ţinut scandalos, fredonând chiar începutul. Mulţi 
treceau indignaţi de cinismul'acestui negustor de canta- 
ridă tipărită, mulţi întorceau capul cu desgust, şi to
tuşi nimeni nu l-a apostrofat şi nimeni nu l-a luat 
de guler, deşi prin apropiere se aflau chiar agenţi de
poliţie menţinători ai ordinei publice şi ai bunei cu
viinţe. Libertinajul acesta este cel puţin scandalos 1

,;Imi amintesc în 1912, la Paris, cum în Montmartre, 
atunci când la un colţ de stradă nişte vânzători am- 
bulanţi de muzică de tavernă voiau tocmai să lanseze 
o canţonetă prospăt apărută cu spirite şi calambururi 
echivoce, au fost ridicaţi de agenţii poliţiei de mora
vuri — care se ştie că e foarte severă în Franţa — şi 
închişi. Mă în treb : oare la noi, deşi nu avem or
ganizată poliţia specială de moravuri, totuşi poliţia 
opiniei publice nu-şi poate avea sancţiunea, dacă 
cea oficială nu-şi face datoria în această privinţă?"

Fără îndoială, autorul acestor rânduri are toată 
dreptatea. Publicul nostru n’are îndrăzneală pentru 
bunăcuviinţa şi rânduiala obştească de a sări el singur 
la apărarea lor, când vede că poliţia nu e la datorie.
E şi acesta un punct însemnat, pentru care trebuie

să muncim încă mult pentru a-1 putea vedea împlinit 
în societatea noastră.

Dar d. Bertea mai spune un lucru bun. Arată cu
vintele destrăbălate care se revarsă în aşa zisele 
„reviste" din teatrele de vară. „Vorbele cele mai tri
viale şi ruşinoase le zice pe şleau . . . , încât un actor 
pronunţă prima silabă, iar al doilea o complectează. 
Iată în templul Thaliei şi Melpomenei române, la ce 
grad de artă  superioară s’a ajuns. Cu toate acestea 
prin legea de organizare a teatrelor există obligativi
tatea cenzurii producţiunilor dramatice. De ce direcţia 
generală a teatrelor nu-şi face datoria ?

„S’a zis că teatrul este şcoala moravurilor. Ce 
şcoală poate lua tineretul şi poporul dela aceste ma- 
nifestaţiuni aşa pretinse artistice?

„Cenzura literară, precum şi ccnzura teatrală să-şi 
facă mai conştiincios datoria, iar publicul să boico
teze pur şi simplu pe viitor asemenea încercări îndrăs- 
neţe, adevărate atentate la morala publică generală".

E mult de când spunem şi noi că teatrele sunt 
departe de a-şi îndeplini chemarea pe care o au de 
a îndruma publicul spre simţiri înalte. Iată că acum
o constată şi alţii.

Un temei mai mult pentru a striga împotriva chi
pului cum se face teatrul de către unii şi împotriva 
faptului că sunt lăsaţi de către alţii.

O  n o u ă  t r e c e r e  la  o r to d o x ie .  — Revista teolo
gică din Sibiiu (Ianuarie 1924) ne aduce îmbucurătoarea, 
ştire că, după trecerea Dr. Ştefan Pop, de care noi 
am vorbit aici, un nou însemnat preot român unit a 
trecut la Biserica ortodoxă. Acesta e preotul profesor 
Ioan Pasca, doctor în teologie şi directorul spiritual 
al Academiei teoologice unite din Gherla. A fost primit 
în sânul Bisericii ortodoxe de Prea Sf. Nicolae al 
Clujului.

Fie mulţi îna in te !
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C u m  ş t iu  s ă  c o m b a tă  c e i  d e la  „A lb ina". — In
în altă parte a acestei reviste, se va găsi discutat 
articolul Părintelui Ghibu dela Cluj, prin care cere 
unirea noastră cu Biserica Romei. Fără îndoială că 
to t ce e suflare catolică în tara noastră sare în sus 
de bucurie că s ’a găsit un preot ortodox care să ceară 
să trecem de partea Romei. Albina catolică din Bucu
reşti discută aceasta foarte des, şi acum s’a luat la 
harţă cu Telegraful român din Sibiiu, organul mitro
poliei noastre de peste munţi, care combate art. 
Părintelui Ghibu şi-i spune că noi trebuie să începem 
întregirea creştinismului unindu-ne cu Biserica an
glicană. Albina ăe\a 23 Ian. c. sare însă ca arsă pentru 
această părere şi, într’un art. cu titlul „Ia să vedem", 
începe a cerceta putinţa acestui fapt. Zice că, dacă 
e vorba de unire, cel dintâi lucru care trebuie avut 
vedere e dogma. îndată ce afirmă aceasta, (şi noi, 
departe de a o contrazice, zicem că are dreptate), trece
mai încolo şi ne spune că, dacă e vorba de dogmă* 
nimic esenţial nu ne desparte de Roma, pe când ne 
desparte totul de anglicani. Insă aici Albina ne ia în 
răsp.lr pe n o i : Când e vorba de dogmă, ce preţuieşte 
aceasta la ortodocşi, adică, pardon! la neuniţi, cum 
ne zic dumnealor — parcă fiinţa noastră ar sta în 
atîrnare de prezenţa ori absenţa lor, . . .  de avem le
gături cu ei ori n u ! Vezi dum neata! dacă n’ar fi ei> 
noi n’am avea chip să ne numim ! Până şi numele 
nostru trebuie să atârne de ei. Ne botezăm după po- 
ziţiunea în care ne aflăm către dânşii! Nimic esenţial 
nu te desparte de dânşii, pe când ei de pe acum te 
calcă în picioare . . .

Dar să trecem mai departe.
Dacă la noi dogma nu preţuieşte, cum ne învinu

iesc dumnealor, ia să vedem cât preţuieşte la ei.
Ştiţi cum argumentează împotriva Telegrafului 

român ? Zic că ce fel de treabă e aceasta că, dacă 
ne-am uni cu anglicanii, ne-am apropia de anglo-saxoni, 
pe când interesul nostru este să fim aproape de fraţii 
noştri latini, Francejii şi Italienii.

Va să zică noi trebuie să avem în vedere chestiunea 
de rasă: anglo-saxoni de o parte, latini de alta . . . 
Apoi asta e chestiune de dogmă ? Dacă cel întii lucru 
e dogma, ce-mi bagi tu, catolicule, aici o chestiune 
care e străină de dogmă?

Ca să ştie cu câtă pricepere discută domnul dela 
Albina împotriva Telegrafului român! . . .

laţilor catolici? . . . Dacă nu sunt slugi, de ce nu-şi 
păstrează portul ca al nostru şi se arată întocmai ca 
şi catolicii ? Noi am mai văzut chipuri de uniţi, dar 
nu sunt aşa de slugarnici ca ai noştri. .îşi păstrează 
formele lor din vechi, cum a fost Patriarhul unit din 
Antiohia, care a fost la Roma când cu serbarea de 
1500 de ani dela moartea Sfântului Ioan Gură de 
Aur. Am mai văzut pe Mitropolitul unit dela Lem- 
berg Andrei Şeptiţki, dar şi acesta avea portul or
todox. Slugi ca ai noştri însă, să te ferească Dumnezeu ! 
Chiar îţi vine pofta sâ te duci la Roma, când îi vezi 
pe e i!

Dimpotrivă, am văzut preoţi anglicani din America, 
fotografiaţ; împreună cu episcopi şi preoţi de ai noştri 
şi purtând şi anglicanii haina ortodoxă. Poate om re
produce odată ilustraţiunea chiar în această revistă.

Iată adevărul în această chestiune.
A h! şi cum mai discută cu noi cei dela Albina sau 

şi cei dela Unirea! De partea lor e toată inteligenţa 
şi nimenea nu se poate măsura cu e i ; iar de partea 
noastră, a Răsăritenilor, numai funingină şi întunerec.. • 
Acum însă puteţi cumpăni singuri, ceice citiţi acestea, 
câtă pricepere este la ei şi cum ştiu să şi le susţie!

Noi pe fiecare zi putem băga de seamă câtă supe
rioritate au faţă de noi, ei care s’au unit cu Roma. 
Şi zău când îi vedem în aşa şubredă superioritate, 
chiar ne apucă toate ispitele să umblăm după e l !

Ce să căutăm la Roma? . . .  Să ajungem ca uniţii! 
Nu-i vedeţi cât de pricepuţi sunt! Adică aceasta tre
buie să fie folosul unirii, sa ajung o slugă n ă tân g ă !

Acesta e şi păcatul Părintelui Ghibu. El argumen
tează cu temeiuri extra religioase. Dar dacă eu voiesc 
să fac o unire religioasă, apoi o discut pe tărîm re
ligios. S’a făcut odată unirea din motive străine de 
Biserică şi de aceia e mincinoasă până în ziua de 
a z i . . .  S ’o fac azi în aceiaş fel?...

Asta s ’o facă politicianii şi oamenii care nu simt 
religios. Noi n’o facem, şi cui îi dă mâna s’o facă 
peste noi, n’are decât s ’o încerce. Noi vom sta şi ne 
vom distra.

D o g m a  n o u ă  a  V a t ic a n u lu i  e  d o g m ă  v ech e . 
— De sărbătorile Crăciunului, a umblat prin lume o 
ştire a agenţ’ei Lafayette, cuprinsă şi în ziarele noastre, 
că Papa va decreta o dogmă n o u ă : îndumnezeirea 
âfintei Fecioare. Albina protestează în aceiaş număr 
şi zice că acesta e o născocire americană şi dovadă 

T ot acolo, priceputul autor zice că Biserica angli- de slăbiciunea protestantismului american care vrea
cană umblă să-şi facă interesele cu noi, şi deci, dacă să împedece unirea creştinilor în jurul Sfântului Petru
ne unim cu ea, ajungem „slugă la dârloagă“ — ros
tirea e a «Albinei».

Vezi, Doamne! dacă ne-am uni cu Roma, n’am ajunge 
s lu g i!

Apoi unde am văzut eu zilele astea într’o foaie 
(nu cumva în Cultura Poporului din Cluj ?) o ilustra-

(dumnealor, ca să pară mai Români, zic Pietru), şi de 
aceia scornesc neadevăruri pe socoteala catolicismului. 
Dogmele, spune Albina, nu se creiază. Nimeni nu se 
poate gândi să îndumnezeiască un om, fie acela chiar 
şi Sf. Fecioară.

Aşa o fi din partea vorbelor, dar din partea fap- 
ţiunea dela o serbare din Roma, unde se văd în faţă telor Roma e deprinsă nu cu crearea dogmelor, ci cu
episcopii noştri uniţi Hosu şi Frenţiu, îmbrăcaţi cu ticluirea lor din văzduhuri. Degeaba mai face Albina
cordele late şi lungi, întocmai ca a preoţilor şi pre- pe mirata şi pe mâniata. O astfel de dogmă e aceia
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că Papa nu poate greşi în chemarea sa de învă
ţător. Iar apoi s ’a ajuns la ceva mai mult decât a t â t a : 
s ’a ajuns la îndumnezeirea Papii. Şi pentruca să nu 
iau asupra mea un cuvânt atât de greu, iată că spun 
de unde-1 iau. E curs chiar din condeiul unui catolic. 
Şi pentruca domnii dela Albina să se sature de a ne 
mai cânta nouă cai verzi pe păreţi, şi a ne mai îmbăta 
cu apă rece, iată, le citez bucata întreagă care-i arată 
in adevărata lor lumină de fabricanţi de dogme. Şi 
pentrucă n’au de loc astâmpăr şi cred că se joacă 
cu copiii, am să iau osteneala să le traduc întreaga 
carte a lui Tyrrell, „Medioevalismo", pentruca teo
logii noştri ortodocşi din România să-şi găsească aci 
materialul cu care să-i înfrunte pe dumnealor, oride- 
cAteori s ’or mai trufi să ne ia pe noi de sus.

Şi acum iată ce găsim în această carte despre fa
bricarea dogmelor la romano-catolici. Iezuitul englez 
'Tyrrell scria următoarele acum aproape 20 de ani 
Împotriva cardinalului belgian Mercier:

„Dacă d-voastră înţelegeţi cuvintele „orice veţi fi 
legal pe pământ, va fi legat şi în cer“ ca împărtă
şind o putere juridică mai mult decât una spirituală, 
nu veji ajunge să admiteţi că Dumnezeu e vicarul 
ceresc al Papii, îndeplinitorul pasiv şi supus al voinţei 
lui? Unul dintre nevinovaţii voştri fraţi, cardinalul 
arhiepiscop de Salzburg, în pastorala sa dela 2 Fevrua- 
rle 1905, n’a şovăit de a proclama deschis ceiace cu- 
geta|l voi toţi : „O ! putere mare, cu neputinţă de cu
getat I Cerul porunceşte pământului să hotărască felul 
şl măsura propriilor lui hotărâri!; sluga e rânduită
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judecător al lumii, iar învăţătorul lui din ceruri rati
fici hotărârea rostită pe pământ". Astfel Dumnezeu e 
scăzut la proporţiunile unui Episcop şi-şi primeşte 
poruncile dela Roma. încredinţând cheile împărăţiei 
lui Petru, Hristos şi-a păstrat partea regelui trîntor.

„Eminenţă, pe medalia de Paşti din anul acesta, 
aprobată de arhiepiscopul de Milan, eu am găsit icoa
nele Maicei Domnului şi a Papii amestecate una cu 
alta şi având aceste cuvinte înso ţitoare : Mărire Maicii 
Domnului, mărire sfântului Părinte. Afară de asta 
am pu tu t vedea cruci dăruite credincioşilor din Roma 
pe care chipul lui Hristos e înlocuit cu acel al Papii. 
Eu admit logica tu turor acestora, dar mă întreb pe 
mine însumi: unde o s ’o isprăvim? Trebuie să credem 
în naşterea fără prihană a Papii sau în prezenţa sa 
reală, în însăşi jertfa de pe altar ? Nu pot să mă 
întreb cu dreptate : «Oare Piu s ’a răstignit pentru 
voi sau aţi fost botezaţi în numele lui Piu ?» (vezi
1 Cor. 1, 13). Şi vă mai miraţi că protestanţii vor
besc de „papolatrie“ şi arată pe Papa drept antihristul 
care a usurpat tronul lui Dumnezeu în biserica lui ?u

Iată adevărul în ce priveşte pe fabricanţii de dogme 
şi iată câtă dreptate are Albina de a se indigna...

A a p ă ru i  IN T R O D U C E R E A  ÎN N O U L TEST. 
d e  A rh im . S c r ib a n  la  libr. A lc a la i ,  B u c u re ş t i .

’) Giorgio Tyrrel, Medieevtlismo, K*wa 1909, pag. 18-54.
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ŞTIRI
N u m ire .— Prin înaltul Decret Regal nr. 5612 din 

23 Noemvrie 1923, Păr. Gh. V. Ceauşeanu, licenţiat 
în teologie, a fost numit, pe ziua de 1 Octomvrie 
1923, în postul vacant de director al cancelarei Sfin
tei Episcopii a Buzăului.

P r e f a c e r i  în  în to c m ire a  p a ro h i i lo r .— Prin înal
tul Decret Regal nr. 5612 din 23 Noemvrie 1923, al
cătuirea parohiilor Guşăţei, şi Deleni din jud. Fălciu 
a fost schimbată prin trecerea bisericii filiale Adormirea 
Maicii Domnului din satul Bărboşi, la parohia Deleni 
de care e mai aproape.

Asemenea, Prin înalt. Decret nr. 5616 din 23 No
emvrie 1923, biserica filială Sfinţii îngeri din parohia 
Zigoneni, Argeş, a fost trecută to t ca filială la paro
hia Mâniceşti, Argeş, de care este mai aproape.

Asemenea, prin înaltul Decret nr. 5860 din 10 Dec. 
Ig23, biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului 
dela cimitirul parohiei Răchitoasa, Tecuci, se declară
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biserică filială a acelei parohii şi va avea pe viitor 
hramul Cuvioasa Paraschiva.

Asemenea, prin înaltul Decret nr. 5865 din 10 Dec. 
1923, biserica Sf. Nicolae din Huleşti, filială a paro
hiei „Brânzeiu de Gilort", Gorj, se dezlipeşte dela 
această parohie şi se alipeşte, cu aceiaşi însuşire, la 
parohia Brînzeiu-de-Pădure din aceiaş judeţ, de care 
este mai aproape.

Asemenea, prin înaltul Decret nr. 6023 din 15 Dec. 
1923, biserica cu hramul Sfinţii Voievozi, a parohiei 
Corod 2 din jud. Tecuci, se dezlipeşte dela această 
parohie şi se alipeşte ca biserică filială la parohia 
Corod I din aceiaş judeţ.

Biserica cu hramul Cuvioasa Paraschiva, filială a 
parohiei Corod 2, se declară biserică parohială a 
acelei parohii.

P a r o h i i  în f i in ţa te  ş i  d e s f i in ţa te .— Prin înaltul 
Decret Regal nr. 5856 din 10 Dec. 1923, se desfiinţează 
Parohia Nisipurile din jud. R.-Sărat, iar biserica cu 
hrâmul Sf. Nicolae se alipeşte ca filială la parohia 
Moşeşti.

In locul desfiinţatei parohii, se înfiinţează o parohie 
nouă cu numele „Bordeşti" în comuna Bordeşti, avînd 
ca biserică parohială biserica Naşterea Maicii Dom
nului, care se dezlipeşte dela parohia Tâmboieşti.

Asemenea, prin înaltul Decret nr. 5861 din 10 Dec. 
1923, s ’a desfiinţat parohia „Lungani" din jud. Iaşi, 
iar biserica ei parohială cu hramul sf. Nicolae trece 
to t ca biserică parohială la parohia Bogdăneşti din 
aceiaş judeţ.

Se înfiinţează în jud. Iaşi parohia Cucuteni, cu bise
rica parohială Schimb area-la-Faţă din comuna Cucu
teni, alipindu-i-se şi satul Scopoşeni prin dezlipire 
dela parohia Bogdăneşti.
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Parohia Bogdâneşti, cu biserica parohială S f  Nico- 
lae din satul Lungani, toasta biserică parohială a des- 
fiinjatei parohii Lungani, va avea biserici filiale: bise
rica Adormirea Maicii Domnului din Bogdâneşti, bise
rica cu hramul Intrarea în biserică din Schitul Stavric 
(aceasta prin dezlipire dela desfiinjata parohie Lun
gani), de care vor atârna şi satele Horleşti şi Dâr- 
jieni.

Parohiei Voineşti din jud. Iaşi i se alipeşte ca bise
rică filială biserica cu hramul Sfinţii Apostoli din 
satul Slobozia, foastă biserică filială a parohiei Lun
gani, desfiinţată.

Medalieri pentru biserica românească din 
Sofia. — Cu prilejul sfinţirii bisericii româneşti din 
Sofia, săvârşită în ziua de Sf. Nicolae, M. S. Regele 
României, prin înaltul Decret Regal Nr. 6004 din 14 
Dec. 1923, a conferit „Răsplata Muncii“ cl. I urmă
toarelor persoane:

D-lor: Langa Răşcanu, ministru plenipotenţiar şi 
trimis extraordinar al României la Sofia; Ioan Gh. 
Ghiulamila, capul coloniei româneşti din Sofia; Van- 
ghele N. Ghericociu, din comitetul cârmuitor al colo
niei româneşti din Sofia; Dr. Taşcu Trifon, din aceiaş 
comitet: Dumitru Papacociu, din aceiaş comitet; 
Gheorghe Paligora, asemenea, şi Vanghele Hrisicu, 
fost secretar al acelui comitet, — toate aceste distinc- 
ţiuni acordându-se pentru deosebitele servicii şi grijă 
ce au avut de buna stare a bisericii.

Alte medalieri.— 1. Prin înaltul Decret Regal cu 
Nr. 5605 din 23 Noemv. 1923, M. S. Regele a conferit 
medalia „Răsplata Muncii“ pentru Biserică cl. I, d-lor: 
Gheorghe G. Dimitriu, directorul Prefecturii judeţului 
şi Vasile D. Chirilă, primarul comunei Murgeni, pen
tru stăruinţa întrebuinţată la strângerea mijloacelor 
cu care s’a ridicat biserica din com. Murgeni.

2 . Asemenea, prin înaltul Decret Nr. 5606 din 23 
Noemv. 1923, tot „Răsplata Muncii pentru Biserică 
cl. I Părintelui Grigore Deliu, parohul bisericii Sf. 
Spiridon, din oraşul Botoşani, pentru osteneala sa cu 
repararea bisericii.

i. Asemenea, prin înaltul Decret Nr. 5607 din 23 
Noemv. 1923, „Răsplata Muncii pentru Biserică" cl. II 
D-lui Nae T. Constantinescu, din oraşul Curtea-de- 
Argeş.

Teza pentru conferenţele pastorale din 1924 
în eparhia Mitropoliei Moldovei.— Pentru confe
renţele pastorale care se vor ţinea în eparhia Mitropo
liei Moldovei în curgerea anului 1924, s ’a dat pentru 
tratare următoarea temă:

«In urma şi din cauza marelui război, s'au ivit în 
ţara noastră o mulţime de patimi şi de boale, care de
generează neamul şi ameninţă viaţa poporului.

«Alcoolismul, tuberculoza sau oftica şi boalele lu
meşti s’au răspândit în chip înspăimântător, mai ales 
}a sate.

„Care e datoria preotului nostru în faţa acestor gro
zave primejdii şi cum trebuie să lupte-contra lor ?“

Tema aceasta e în legătură cu alarma dată în Sf. 
Sinod şi în Senat de I. P. S. Mitropolit Primat împo
triva alcoolismului şi a celorlalte primejdii care ame
ninţă neamul nostru şi e foarte potrivită de a stârni 
lUarea-aminte a preoţilor pentru a studia materia şi a 
porni cruciata pentru îndreptarea României. E o faptă 
măreaţă din care preoţii se pot acoperi de multă laudă 
şi cinste. Noi ne vom sili de aici să le dăm material 
pentru discuţiune.

D e m is iu n e a  E p isc o p u lu i  d e  H uşi.—Prea Sf. Epis
copal Nicodem al Huşilor, care de mult îşi arăta do
rinţa de a se retrage în viaţa din care să se poată ocupa 
mai amănunţit cu traducerile care i-au adus atâta laudă 
odinioară, a demisionat din înalta sa slujbă pe ziua de
1 Ianuarie 1924, când i-a şi fost primită demisiunea 
de M. S. Regele. Demisiunea a fost dată înalt Prea 
Sfinţiei Sale Mitropolitului Primat.

Când ne gândim la acea zi de Februarie 1912, când 
Prea Sf„43a a fost ales episcop de Huşi şi când ne 
aducem aminte de bucuria pe care mulţi din Biserică 
am simţit-o atunci, ne cuprinde o părere de rău acum, 
când vedem că „Vlădica Nicodem", încă plin de pu
tere, se retrage la altă vieaţă.

Noi îl însoţim cu dragostea noastră şi în pustnicia 
dela Neamţu, îi urăm mulţi ani, pentrucă să-şi poată 
duce înainte acolo munca spre care îl trage inima şi 
despre care suntem încredinţaţi că vom auzi în curând. 
Teascurile nouăi tipografii a Neamţului, cârmuite cu 
atâta pricepere şi tragere de inimă de vrednicul Arhi
mandrit Daniil Ciubitariu, îşi vor lua sarcina de a 
ne vesti despre noua muncă a Vlădicăi Nicodem.

M o a r te a  A rh im a n d r i tu lu i  V a le rie . — Cu multă
mirare şi cu adâncă părere de rău am primit vestea, 
venită dela Paris, că Părintele Arhimandrit Valerie 
Moglan, fostul stareţ al Neamţutui, a încetat din viaţă 
acolo. Era plin de putere şi tocmai de aici înainte aş
teptam noi să^şi încordeze puterile în slujba Bisericii. 
Căci nu de mult îşi luase licenţa în teologie la Cer
năuţi şi ne ziceam că, în sfârşit, dacă a ajuns la acest 
capăt, după ce a făcut seminariul în Rusia şi după ce 
a umblat pe la Paris şi după ce şi-a isprăvit şi stu
diile univarsitare, a ajuns la capătul unei frământări 
după care să se aş:earnă liniştit la munca pentru 
slujba Bisericii. Cu toate acestea Dumnezeu a vrut 
altfel. Demisionând astă vară din stăreţia Neamţului, 
ajungând la o stare nervoasă care nu era un semn 
bun, plecând neştiut la Paris, unde ni s ’a spus că a 
fost cuprins de o grea răceală, ne-a venit vestea tristă 
pe care o dăm şi noi cititorilor noştri.

Ce nădăjduiam noi pentru Păr. Valerie şi ce a eşit!..# 
Când credeam că dobândim lumea, în groapă ne sălă- 
şluim... Şi era numai de 45 de ani!

Dumnezeu să-l odihnească în pace!
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Numire de locţiitor Ia episcopia Huşilor.— In
urma dcmisiiinii Prea Sfinţitului Episcop Nicodem, M.
S. Rebele a numit locţiitor de episcop, până la alegerea 
unui titular pe Prea Sf. Arhiereu 7eofil Râtnniceanu, 
cu următorul decret :

FERDINAND I-iu 
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa Naţională

R E G E  AL R O M Â N IE I
Lu toţi ele faţă şi la viitori sănătate

/Vuipra Raportului Ministrului Nostru Secretar de 
S|at la Departamentul Cultelor şi Artelor sub Nr.
/niiiui/w.îîi.

AM DECRETAT ŞI DECRETĂM

Ari. I. — Prea Sfinţitul Arhiereu Teofil Râmniceanul 
•»n numeşte girant al\Eparhiei Huşilor, până la alege
rea unui titular, în locul Prea Sfinţitului Episcop Nico- 
ilim Munteanu, demisionat.

Art. II. — Ministrul Nostru Secretar de Stat la Depar
tamentul Cultelor şi Artelor este însărcinat cu aduce
rea la îndeplinire a dispoziţiunilor prezentului Decret.

Dat în Bucureşti la 29 Decembrie 1923.
(ss) FERDINAND

Ministrul Cultelor şi Artelor
(ss) A. Lapedatu p. conform

Nr, 0102. M. Stănescu

M eriii l ie r i .— Prin înaltul Decret Regal Nr. 63 din 
I01M, a fost împodobită cu medalia Răsplata Muncii 
pentru Biserică cl. I d-na Ana P. Boiciu din Ploeşti, 
pentru dania sa de 300.000 de lei, făcută Societăţii 
clerului „Caritatea" de acolo, pentru ca să se zidească 
clin oi un cămin în care să se poată adăposti preoţii 
neputincioşi.

Prin înaltul decret Regal Nr. 62 din 4 Ianuarie 1924 
M. S. Regele a binevoit a cinsti cu medalia Răsplata 
Muncii pentru Biserică cl. I pe Cucernicul Preot 
Nicolae Raţiu pentru munca sa în folosul Bisericii ş{ 
al neamului.

Prin înaltul Decret Regal Nr. 64 din 4 Ian. 1924, 
M. S. Regele a binevoit a cinsti cu medalia Răsplata 
Muncii pentru Biserică cl. I pe P. 5. Arhiereu Filaret 
Musta, vicarul episcopiei din Caransebeş, pentru munca 
sa în folosul Bisericii.

Parohii înfiinţate şi desfiinţate. — Prin înaltul 
Decret Regal nr. 61>din 4 Ianuarie 1924, urmând arti
colul 4 din Legea Clerului Mirean şi art. 8 din regula
mentul acelei Legi, Parohia «Gura-Ialomiţei* din jud. 
Ialomiţa, se desfiinţează, biserica parohială trecându-se 
ca filială a parohiei «Luciu» din aceiaş judeţ.

In locul desfiinţatei parohii «Gura-Ialomiţei», se în
fiinţează tot în jud. Ialomiţa parohia «Brătianu», cu 
biserica parohială Sf. Nicolae, prin deslipire dela pa
rohia «Iazu».

Contribuiri pentru Institutul Biblic, — Direc
ţiunea administrativă a Institutului Biblic a primit dela 
cancelaria Sfântului Sinod următoarele sume:

21.642 de lei dela Episcopia Aradului
11.410 „ „ „ „ Orăzii-Mari
4.299 „ „ „ „ Râmnicului
2.000 „ „ subscrişi de P. P. S. S. Episcopi.

Membru Ia comisiunea monumentelor isto
rice. — Potrivit art. 8 din Legea pentru păstrarea şi adu
cerea din nou în bună stare a Monumentelor istorice, d.
C. Moisil, director general al Arhivelor Statului, a fost 
întărit membru onorific în Comisiunea Monumentelor 
istorice, pentru vremea ce mai rămîne din răstimpul 
anilor 1919—1920, în locul răposatului D. Onciu.

Această întărire s ’a făcut prin înaltul Decret Regal 
nr. 60 din 4 Ianuarie 1924.

Rog pe toţi fraţii preoţi care au de plătit abo- 
namente la această revistă, să nu le trimeată 
mie, ci numai d-lui D. SIRETEANU, Bucureşti, 
biserica Aniim, Localul Sfîntului Sinod. Nepu- 
tând lua în spinare şi beleaua mandatelor, (pe 
care unii mi le trimet la Seminarul Central), la 
mine acasă este poruncă să nu se primească 
niciun mandat de 100 de lei. Deci mandatul 
merge îndărăt şi apoi iar trebuie să facă drum 
la Bucureşii. Deaceia trimeteţi-1 dela început 
unde trebuie.

A rhim j SCB.IBAN

MULŢAMIRI

Sf. Episcopie a Constanţei îşi arată viile sale mulţă- 
miri:— 1. d-lui Alexandru Teodor eseu, proprietar în Piua- 
Pietrii, Ialomiţa, pentru fapta sa inimoasă de a fi dăruit 
suma de 179.000 de lei ca să se repare biserica din 
acea comună şi; 2. d-lui Stere G .Iatan  din satul Cră- 
şanii-de-sus, com. Copuz, Ialomiţa, care a cumpărat 
pentru biserica din satul său un clopot costând 8000 
de lei.

Dumnezeu să-i aibă în sfânta Sa p a z ă !

Sf. Episcopie a Constanţei aduce mulţămiri obşteşti 
d-lui H agilvan Calcev din Sarsânlar, jud. Durostor, 
pentru fapta sa bună d ea  fi împrejmuit curtea bisericii 
din acea comună cu zid de peatră şi scânduri văpsite, 
cum şi de a fi zidit o casă cu două camere şi cerdac, 
care va sluji drept locuinţă pentru paraclisier, cheltuind 
pentru toate acestea 72.000 de lei.

Dumnezeu să-l aibă în sfânta Sa ocrotire !

Sf. Episcopie a Constanţei mulţămeşte călduros d-nei 
Theodora Mihalache Cana din satul Noeni, Dichiseni,
Ialomiţa, pentru dania Sa de 12 Mineie către biserica 
parohială din Dichiseni, preţuind 2000 de lei.

Dumnezeu s’o plătească însutit cu veşnicite Sale 
bunătăţi.

x
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Sf. Episcopie a Râmnicului, Noul Severin, îşi arată 
viile sale mulţămiri d-lui Mihail M. Foişoreanu, prezi
dentul tribunalului Gorj, şi soţiei sale Angela, pentru 
dania lor cuprinsă într’o coroană cu raze de argint 
aurit, făcută pentru icoana Maicii Domnului din paro
hia Sfinţii Voevozi, Târgu-Jiu şi postând suma de 
2500 de lei.

Pentru această frumoasă şi vrednică de laudă faptă, 
Dumnezeu să-i încarce de toate bunătăţile Sale cele
cereşti şi pământeşti !

Onor. Minister al Cultelor şi Artelor îşi mărturiseşte 
viile sale muiţămiri credincioşilor mai jos însemnaţi, 
care au dăruit lucruri şi cărţi de trebuinţă pentru slujba 
bisericii Adormirea Maicii Domnului din Miloşeşti, 
Ialomiţa, şi an u m e: d-nei Alexandrina N . Stănescu, 
d-lor Grigore Gavriloiu, Constantin Iordache, Cons
tantin St. Nica, Radu V. M arint Voicu Ion Zeca, 
Dumitru D. Cristea, Şerban P. Popescu, văduvelor 
Stana Iordache, Dobriţa Moise Alexef d-lor Muşat Z. 
Vlase şi Fătu L Plapănă.

Dumnezeu să întărească toţi paşii vieţii lor!

Poşta Redacţiei

Părintelui Gh. T. Vasilescu, Paroh în Malu, Ia
lomiţa.

Am primit foile Trimese. Foarte mulţămim. Ne vom 
face datoria de a le cerceta şi atunci ne vom spune 
părerea.

Părintelui Grigorie Onica, Paroh în Gheciu-Nou> 
jud. Bălţi, Basarabia.

Răspund unei scrisori mai vechi a Sfinţiei Voastre, 
în care mă întrebaţi de schimbarea calendarului.

In sfârşit, acum s ’a schimbat şi cred că sunteţi îm
păcat sufleteşte şi nu mai aveţi nelinişte.

Părintelui Icon. Stavr. Gavriil Zlatov, Profesor, 
Chişinău.

Art. Sfinţiei Voastre despre Terminologia Sfântului 
Atanasie în învăţătura despre Fiul lui Dumnezeu e 
cules gata în tipografie. Va apărea în nr. pe Fevruarie, 
Trebuie să vă spun însă că a trebuit să muncesc foarte 
mult, pentru ca să-i dau o înfăţişare românească. Ba 
pe unele locuri nici n ’am izbutit, nefiind prea dumerit 
care o fi înţelesul adevărat al locului cercetat. De aceia 
va rog ca, ori-de-câteori aveţi astfel de articole, daţi-le 
cuiva mai întâi acolo, să le dea înfăţişarea stilului ro
mânesc, că pentru noi e mare chin aici să chibzuim 
oare ce a vrut să spuie Păr. Zlatov în cutare loc? In 
Chişinău, noi avem pe redactorul nostru d. St. Bere
chet, care ştie bine limbile slave şi cu care vă puteţi 
ajuta în astfel de lucruii. Noi primim bucuros să ti
părim, dar să nu avem prea mult de lucru cu revi
zuitul şi îndreptatul, pentrucă se perde cu aceasta mai 
Atâta timp c4t trebuie să scrii articolul din nou.

Părintelui Pavcl Călugărescu, Paroh în Melineşti, 
Dolj.

Greu citesc eu scrisorile lungi, fiindcă fură timpul. 
Despre partea cea cu fântâna şi troiţa, cu întocmirea 
ei originală, am să pomenesc aici spre ştirea tuturor, 
fiindcă face să se ştie şi de alţii.

Despre tâlcuirea Sfintei Scripturi, pe care voiţi să 
mi-o tipăriţi, la greu lucru vă prindeţi. Costă mult, 
Părinte Călugărescule. Apoi volumul I, care este ce
am scris pană acum în revistă şi cu ce mai am a 
adăoga, până la lucrarea publică a Domnului Hristos, 
ar cuprinde vreo 7—800 de pagini. Apoi la toate evan
gheliile am de lucrat încă 2—3 volume. Treptat-treptat 
le-aş lucra, dacă n ’aş fi nevoit să perd multă vreme 
aici cu mărunţişurile acestei reviste, care mă ocupă 
cât aş preda la 3 catedre. Dar fiind vorba numai de 
întâiul volum, nu scapi fără 100.000 de lei. Te prinzi 
la asta? Eu nădăjduiesc să-l pot tipări în curgerea 
acestui an. Din câte am scris în această revistă, văd 
că aceasta a fost partea primită cu cea mai mare dragoste 
şi din toate părţile aud părerea de rău că am încetat cu 
scrisu. Păr. Dârvârescu dela Vâlcea, de mai multe ori

4

mi-a scris în privinţa aceasta, iar după Sf. Sa alţii. 
Acum îmi scrieţi Sf. Voastră. Eu am isprăvit de tipărit 
Introducerea în Noul Testament. îndată după asta
intră în tipar Mica Biblie, ed. 3, şi apoi îndată caut
chipul să tipăresc întâiul volum al tâlcuirii şi să în
tregesc materia câtă lipseşte ca să-l pot avea deplin. 
Pe urmă încep al 11-lea volum. Sf. Voastră scrieţi-mi 
ce puteţi face în privinţa aceasta.

Printelui lo a n  C ră c iu n ,  Spring , Transilvania.
Am primit scrisoarea Sfinţiei Voastre dela 24 Dec.

1923 şi va vom răspunde cu privire la împartaşirea 
(cuminecarea) pruncilor. Dacă avem loc chiar în nr. 
acesta, dacă nu, în cel viitor.

Părintelui Econ. F. Costin, Paroh în Şerbâneştii I I , 
Corbiţa, Tecuci.

De ce-mi scrieţi pentru ce aţi cerut şi trimes la Ti
pografia Cărţilor Bisericeşti ? Tipografia n ’are director, 
subdirector, secretar, casier, etc., etc., etc ? Nu-mi ajunge 
mie cât am la această revistă? Trebuie să mă mai ţin 
şi de registrele Parohiei Şerbăneşti II a Sfinţiei Tale ?

Iată, îmi iau osteneala şi-ţi duc cererea la Tipografie. 
Dar te rog nu mă mai necăji cu astfel de lucruri!

Sfinţiei Sale Părintelui I. M a re ş ,  Paroh în Bodeştii 
Precestei, Neamţu.

împotriva Sfinţiei Voastre şi a altora ca Sf. Voastră,
care ne tot sâcâiţi la revistă cu comenzi pentru tipo
grafie, o să trebuiască, să începem a ne plînge la pro
topopii şi la Prea Sfinţiţii care vă cîrmuiesc, că nu vă 
mai învăţaţi să intraţi în regulă.

De aceia n ’ai primit Evhologiul, fiindcă nu te-ai în
dreptat la cine trebuia.

A rhim . JB&MIMJN
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Comitetul redactor al revistei BISERICA ORTODOXA ROMĂNĂ se compune din:
I. P. S. Mitropolit Primai Dr. Miron Cristea, Preşedinte de onoare; P  S. Episcop 
Vartolomeiu, director; Prof. Dr. loan Mihălcescu, prim-redactor ; Arhim. Scriban, secretar 
de redacţie. Redactorii revistei: 1. Profesorii facultăţii de teologie din Bucureşti: Dr. 
D: G. Boroianu, Dr. C. Chiricescu, Dr. Drag. Demetrescu, Dr. V. G. Isptr, Econ. C. 
Nazane, Econ. Dr. I. Pope seu-Mălăeşti, Pr. Dr. Nicolae Popescu; 2. Profesorii facul
tăţii de teologie din Cernăuţi: Dr. V. Gheorghiu, Dr. V. Şesan, Dr. V. 7arnavschi, Dr. 
N. Cotos; 3. Pr. Cicerone Iordăchescu, Iaşi, Dr. Romulus Cândea, Cernăuţi. Dr. Ioan Lup aş, 
Dr. St. Cioroianu, Iconom Serghie Bej an, Dr. Gh. Ciuhandu şi d. St. Berechet.

Se primesc spre publicare şi articole dela alte persoane decât dela Comitetul redac
tor, în condiţiunile următoare:

Articolele originale se vor jplâti cu 1000 de lei coala în formatul de faţă al revistei, 
traducerile şi recensiunile 800 de lei, cronicile şi răspunsurile 600 de lei.

Articolele care au fost publicate mai întăi aiurea şi care se vor reproduce pentru 
însemnătatea lor şi de această revistă, nu se plătesc.

Toate articolele trebuiesc scrise citeţ şi fără «va urma».
Orice corespondenţă privitoare la redacţie se va trimete pe adresa secretarului de re

dacţie Arhim. Scriban, Bucureşti, str. Cernica 3, sau pe a primului-redactor: Prof. 1 . 
Mihălcescu, Bucureşti, Aleea Rignault 5.

Pentru tot ce priveşte administraţiunea revistei, interesaţii se vor adresa secretarului 
administrativ al revistei, d. D. Sireteanu, Bucureşti, localul Sfântului Sinod, la biserica Antim

Revista se trimete tuturor parohiilor, ca şi în trecut. Persoanele particulare care voi 
voi să li se trimeată trebuie să se adreseze administraţiunii.

~  a" _

A B O N A M E N T U L

1 a n ............................100 iei. Pentru străinătate, se adaugă transportul.
1 num ăr......................10 lei.

Toate abonamentele se trimet secretarului administrativ: d-lui D. Sireteanu, Bucureşti, 
Sf. Sinod, Biserica Antim.

(Vezi hotărârea Sf. Sinod în Biserica Ortodoxă Română 1 Iunie 1923, pag. 658-659).
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B I S E R I C A O R T O D O X Ă  R O M Â N
Bucureşti Seria II. Anul XLII. Nr. 2 (515). Februarie 1924

Clement Alexandrinul, Origen şi Ciril al Ierusalimului despre Rugăciunea Domnească

Chiar în zilele noastre şi în sânul bisericii 
române ortodoxe, se scrie şi se vorbeşte cu 
oHiccare aprindere despre mici diferenţe în tex
tul rugăciunii domneşti. Astfel sunt persoane 
din sferele bisericeşti şi teologice cele mai înalte 
pentru care expresiunea «pâinM spre fiinţă,-» 
este singura îndreptăţită, în vreme ce varianta 
o-pâinea cea de toate zitele» este necorespunză
toare, impioasă şi eretică.

Chestiunea merită în tot cazul să fie discutată 
şi lămurită. La lămurirea ei ţintesc şi_ rândurile 
următoare, dar ele vor şi altceva, ceva mai mult: 
să înfăţişeze rugăciunea domnească întreagă în 
lumina In care au văzut-o părinţii şi scriitorii 
bincriceşti vechi din biserica de răsărit. Cei apu- 
Mcni rămân neconsultaţi de noi pentrucă ei nu 
prezintă o notă nouă, caracteristică, ci sunt de- ceruri. Pe acest Dumnezeu îl numeşte Mântui-

de cât sentimentală: dragostea cercetătorului 
pentru. obiectul cercetării sale, starea sufletească 
a celui doritor de cunoştinţă când a ajuns în 
posesiunea cunoştinţei. In acest înţeles, Dum
nezeu este Tatăl nostru, întru cât şi de oare ce 
ne satisface dorinţa de cunoaştere a Dumnezeirii 
prin comunitatea cu el.

In a doua lucrare cuvintele- introducerii sunt 
citate cu prilejul polemicii cu marcioniţii, cari 
făceau deosebire între Dumnezeul Vechiului şi 
al Noului Testament şi dau celui dintâi predi
catul de drept, iar celui de al doilea pe cel de 
bun. Clement caută să dovedească identitatea 
ambilor Dumnezei cu citate din Vechiul Tes
tament, în care Dumnezeu este numit Făcătorul 
lumii şi despre care se afirmă că locueşte în

pendenţi de răsăriteni. N
Expunerea va urma ordinea cronologică.

torul Christos Tatăl său, când zice: «Tatăl nostru, 
carele eşti în ceruri». Clement deduce din cu
vintele «Tatăl nostru», că «Domnul Christos este 
Fiul Făcătorului lumii». Interpretarea este fără

găsesc date mai multe şi mai însemnate despre îndoială greşită, căci dacă din cuvintele «Tatăl

*
* *

Cel mai vechiu scriitor bisericesc la care se

rugăciunea domnească este Clement al Ale
xandriei.

nostru* urmează că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, 
atunci trebue să admitem, că şi noi suntem fiii

Te„xtul complet al rugăciunii domneşti nu-1 lui Dumnezeu în aceiaş înţeles şi fel în care e
aflăm în scrierile lui Clement, ci numai părţi Mântuitorul, adică fii adevăraţi, iar nu numai prin
din ea, care sunt însă comentate si au astfel adopţiune. Foarte probabil, că agera minte a lui
mal mare preţ. Clement a observat concluziunea greşită la care

Introducerea sau chemarea se întâlneşte de duce raţionamentul său, dar în polemică se pune
două ori şi în două scrieri diferite şi anume : de multe ori mai mult preţ pe efectul produs
odată în ’Ex'tĂv rcpo<p>jctxtov ’ExXcyal (19,1) şi de un raţionament de cât pe corectitateâ expri-
a doua oară în IIai5aY®Y^ 8,73).

In prima lucrare, Clement învaţă, că celce 
rosteşte cuvintele: «Tatăl nostru, carele eşti în 
ceruri», «trece dela starea de rob la starea de 
fiu, în care stăpâneşte dragostea, iar nu duhul 
fricii»-. învăţătura este aceeaş ca la sfântul a- 
postol Pavel, în ce priveşte forma, spiritul e 
insă puţin deosebit, căci Clement înţelege prin

mării lui logice.
Cererea întâi a rugăciunii domneşti se găseşte

o singură odată şi anume în sau
Adumbrationes in epistolas canonicas. Comentând 
cuvintele: «Sfinţiţi pe Domnul Christos îu inimile 
voastre» din epistola I a lui Petru 3, 15, Clement 
citează ca lămurire cuvintele «sfinţiască-se numele 
tău» din Tatăl nostru. Ce înţelege Clement prin

dragoste eeva de natură mai mult intelectuală «sfinţire» nu e deştul de limpede. Probabil că,



BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ66

consecvent punctului său de vedere intelectualist, 
el lua sfinţirea în înţelesul de «curăţire, puri
ficare».

Cererea a treia se găseşte de două ori în Stro- 
mata (IV, 8, 66 şi 26, 172). In ambele locuri, 
Clement înţelege că biserica este aşezământul în 
sânul căreia se împlineşte voia lui Dumnezeu pe 
pământ. Biserica de pe pământ fiind numai o 
copie a bisericii din ceruri, un fel de stat fără 
cârmuitor văzut, o instituţie condusă în chip ne
văzut de Cuvântul lui Dumnezeu, Logos, trebue 
să împliniască voia lui Dumnezeu.

Cererea a cincia se găseşte o singură dată tot în 
Stromata (VII, 13, 81). Aci Clement înţelege prin 
«a ierta», să nu ne aducem aminte nici odată 
cu amărăciune de ceice ne-au greşit. In ra
portul dintre iertarea lui Dumnezeu şi a noastră, 
el pune un deosebit accent pe aceasta din urmă, 
pe care ne întemeiem, ca să cerem iertare dela 
Dumnezeu.... «pentrucă şi noi iertăm celor ce ne 
greşesc nouă». Numai dacă am iertat deja, avem 
dreptul să cerem şi să nădăjduim că vom obţine 
dela Dumnezeu iertarea păcatelor noastre.

Introducerea şi cele trei cereri aflate în scrierile 
lui Clement ar avea dar cam următoarea înfă
ţişare :

Tatăl nostru carele eşti în ceruri,
Curăţeşte cunoştinţa noastră despre tine,

Facă-se voia ta în biserica de pe pământ, 
ca şi în cea din cer,

Şi ne iartă nouă păcatele, pentru că şi noi 
nu ne aducem aminte de ceice ne-au greşit.

** *

Al doilea scriitor bisericesc, în ordinea ve
chimii, care tratează despre rugăciunea domnească,
este Origen.

El are o scriere, în care tratează despre ru
găciune în genere şi explică amănunţit rugăciunea 
domnească. Este opera sa Ilspt care din
fericire, s’a păstrat în întregime. Ea are caracter 
apologetic şi tinde să înlăture obiecţiunile pe 
cari creştinii cu o însemnată doză de cultură 
profană le-ar fi putut formula împotriva rugă
ciunii. In partea a doua a acestei lucrări, Origen 
explică amănunţit rugăciunea domnească.

Despre ea trebuie să fi vorbit şi în comen
tariile sale asupra Evengheliilor dela Matei şi 
Luca, când a interpretat capitolul 6, 9— 13 dela 
cel dintâi şi 1 1 , 2—4 dela cel de al doilea, în 
care se coprinde această rugăciune. Din nefericire 
însă comentariile acestea nu ni s’au păstrat în 
întregime şi printre părţile pierdute sunt şi cele 
despre aceste capitole.

Câteva alte pasagii, fără multă importanţă, se 
găsesc într’alte scrieri ale lui Origen, care s’au 
păstrat numai fragmentar şi numai în latineşte.

Mai întâi, Origen pleacă dela ideea că, în 
cele două variante evanghelice ale rugăciuni1 
domneşti, avem de aface cu două rugăciuni deo
sebite şi anumg la Matei ar fi modelul de ru
găciune pe care l’a recomandat Mântuitorul po
porului, iar la Luca ar fi modelul recomandat 
apostolilor. De aceea el şi stabileşte o deose
bire între un text şi altul. Redacţiunea ambelor 
texte în paralel ar fi aceasta:

La Matei: La Luca :
TafăI nosfru carele eşti tn Tată, 

ceruri,

sfinjească-se numele lău, sf!n(easc3-se numele tău,

vie împărăţia fa, vie împără|la fa,

facă-se voia fa, precum în cer 

şi pe pământ,

Pâinea noastră cea spre fiinţă, Fâinea noastră cea spre flintă, 

dă-ne-o nouă astăzi, dă-ne-o nouă în fiecare zi,

şi ne iartă nouă greşelile noas- şi ne iartă nouă păcatele noas

tre, precum iertăm şi noi celor fre, penfrucă şi noi iertăm ori

ce ne greşesc nouă, cui ne greşeşte nouă,

şi nu ne duce în ispită, şi nu ne duce în Ispită,

cl izbăveşte-ne de cel viclean.

Unele dintre aceste deosebiri între ambele 
texte există şi în redacţiunea actuală a celor 
două Evanghelii. Dacă pe vremea lui Origen 
vor fi fost cumva şi celelalte pe care le dă el 
sau dacă le-a dedus el în chip critic, e cu ne
putinţă de precizat.

In lămurirea asupra introducerii, Origen în
cepe cu răspunsul la întrebarea: întrucât este 
Dumnezeu Tatăl nostru şi zice aşa: In tot cazul 
altfel decât în Vechiul Testament. Şi acolo se 
întâlneşte ideea că Dumnezeu e «tată» şi că cei 
ce cred în el sunt «fiii» lui, dar numai într’o 
formă vagă, cum (după Galateni 4, j_2) o au copiii 
în vârsta fragedă, când nu sunt răspunzători de 
faptele lor şi prin urmare nu se deosibesc mult 
de sclavi. Acolo, Dumnezeu era ca un stăpân 
aspru care însufla frică, pe când dela venirea lui 
Christos în lume, lucrurile s’au schimbat cu to tul:
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Starea de fiu trebue luată în înţelesul ei propriu 
şi adevărat, se dă fără deosebire tuturor celor 
ce cred In numele lui Iisus (Ioan 1,I2) şi este 
identică cu naşterea din Dumnezeu. Ea se să
vârşeşte prin aceea, că Logos, sămânţa dum- 
nezeescă, se coboară în inima omului şi ope
rează înnoirea minţii, care este transformarea 
lăuntrică a omului în aşa fel şi grad că el sea
mănă cu Dumnezeu şi cu imagina sa, care este 
I ,<>k<>m. Pentrucă, la rândul nostru, noi suntem 
imii^ini ale lui Logos, iar Logos este Fiul lui 
Dumnezeu, suntem şi noi fiii lui Dumnezeu. 
Intru atâta dar Dumnezeu este Tatăl nostru 
întrucât Fiul său, Logos, ne-a transformat în 
fraţi asemenea cu el. Asemănarea cu Iisus constă 
In transformarea Intregei fiinţe a omului, în de
săvârşirea lui morală aşa ca să nu mai păcă- 
tuiască. Intr’un cuvânt, Dumnezeu este Tatăl
nostru întrucât suntem fraţi fără de păcat ai 
Kiului său, Logos.

De aci decurge numai de cât întrebarea: Cine 
poate pronunţa rugăciunea «Tatăl nostru* ? sau 
cu alte cuvinte: Cine are dreptul să zică lui Dum
nezeu: Tată? Origen răspunde categoric: Numai 
cine este fiul lui Dumnezeu şi poate zice lui Dum
nezeu «Tată» şi fiu al lui Dumnezeu este numai
ccl fără de păcat. Cine păcătueşte şi totuş zice
lui Dumnezeu «Tată», este un mincinos, sau se
face vinovat de impietate, pentrucă îndrăzneşte
să se socotiască de fiu al lui Dumnezeu şi fără
de păcat, când viaţa lui îl vădeşte că e nele
giuit.

Aci se ridică o nouă întrebare: Poate omul 
să nu mai păcătuiască după ce a fost renăscut 
prin botez şi dacă poate, atunci nu e contrazisă 
această susţinere de cuvintele cererii a cincia: 
«Şi ne iartă nouă greşelile noastre...» ? Origen 
socoteşte că este cu putinţă ca cel renăscut să 
nu mai păcătuiască. In scrierea sa «împotriva 
lui Cels», 011, 62—69), el face deosebire între 
cei cari n’au păcătuit dela început sau niciodată, 
ori cei fără păcat din naştere, cum a fost numai 
Iisus Christos şi afară de el nimeni altul, şi cei 
fără păcat prin prefacere sau ceice nu mai păcă- 
tuesc, ori cei fără păcat prin renaştere. Şi aceştia 
sunt puţini, ei sunt sfinţii sau adevăraţii creştini 
şi ar trebui să fie toţi câţi se numesc creştini. 
Numai cei din a doua categorie au dreptul să 
zică lui Dumnezeu «Tată», adică să rostiască 
rugăciunea domnească, o rostesc tnsă şi cei din
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a treia categorie fără să cadă în păcatul impie
tăţii şi rostirea ei este de folos pentru ei, dacă 
se străduesc să se desfacă din ce în ce mai 
mult de păcat.

Cuvintele «carele eşti în ceruri» dau lui Origen 
prilejul să expună raportul în care stă Dumnezeu 
cu cerul. Că cerul nu trebue luat ca ceva ma
terial, e de sine înţeles. Cu toate acestea cerul 
material sau ca spaţiu există. El este partea cea 
mai bună a lumii, în care locuesc îngerii şi su
fletele drepţilor. Dumnezeu locueşte şi în ceruri, 
ca unul ce umple cu duhul său fiinţele ce locuesc 
acolo, aşa cum locueşte şi pe pământ în sufletele 
oamenilor drepţi. Când se zice dar că Dumnezeu 
este în ceruri, se înţelege că se găseşte acolo 
în mai mare măsură şi se arată deosebirea de 
grad ce există între sălăşluirea sa în îngeri şi
sufletele drepţilor din ceruri şi între cea din su* 
fletele drepţilor de pe pământ.

Cererea întâia o explică Origen intelectualistic. 
De o sfinţire a numelui lui Dumnezeu în Înţeles 
obiectiv nu poate fi vorba, căci numele lui Dun> 
nezeu este sfânt prin sine însuş. Ce înţeles poate 
avea ea deci din punct de vedere subiectiv ? Nici 
unul altul de cât: adevărata idee despre Dum
nezeu, căci numele unei fiinţe sau al unui lucru 
nu este altceva de cât «expresiunea care rezumă 
şi concretizează însuşirile fiinţiale ale celui numit». 
Prin această cerere rugăm dar pe Dumnezeu să
ne ajute să-i cunoaştem mai bine însuşirile sale 
de Fiinţă absolută.

Prin «împărăţia lui Dumnezeu» din cererea 
doua, Origen înţelege numai ceva spiritual: îm
părăţia lui Dumnezeu în noi, în sufletul nostru. 
Dacă zicem: <Vie împărăţia ta», nu trebue să 
înţelegem sau să ne gândim numai la clipa în
tronării acestei împărăţii în noi, ci la creşterea 
ei din ce în ce mai mult în sufletul nostru, căci 
cunoştinţa şi virtutea sunt lucruri care merg 
crescând mereu pe pământ şi se desăvârşesc 
numai după trecerea noastră din această viaţă 
în cea de dincolo de mormânt. Prin urmare, îm
părăţia lui Dumnezeu în noi va fi deplină numai 
în viaţa viitoare. Desăvârşirea ei se obţine prin 
Iisus Christos, care a învins pe diavolul, prinţul 
stăpânitor al acestei lumi şi împărăţia lui, îm
părăţia păcatului. Condiţiunea care trebue înde
plinită, pentrucă împărăţia lui Dumnezeu să vină 
în noi este ruperea cu păcatul, căci împă
răţia lui Dumnezeu şi păcatul nu pot sta îm-
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preună într’un suflet, iar ruperea cu păcatul este 
hotărîrea în principiu a fiecăruia de a nu mai 
păcătui, căci realizarea ei, ruperea efectivă cu 
păcatul se face numai cu ajutorul lui Christos.

Alături de această împărăţie a lui Dumnezeu 
pur spirituală, Origen recunoaşte şi împărăţia 
materială sau pământească a lui Dumnezeu, aceea 
pe care sfântul apostol Pavel spune (I Corinteni 
15, 24—28) că Fiul o va supune Tatălui la sfâr
şitul veacurilor. Şi pentru venirea acestei împă
răţii ne rugăm lui Dumnezeu în a doua cerere 
a rugăciunii domneşti.

Despre cererea a treia este de observat mai
întâi că Origen socoteşte, că ea nu s’ar afla în
textul rugăciunii dela Luca şi apoi, că această 
cerere o explică el în trei feluri.

Interpretarea literară. Ceice se roagă este 
convins, ci, în ceruri, voia lui Dumnezeu se în- 
deplineşte în totul şi cere să se facă la fel şi pe 
pământ. Antiteza: cer — pământ, locuitori ai ce
rului — locuitori ai pământului, trezeşte în mintea 
spiritualului şi .finului cugetător Origen obiec- 
ţiunea: dar între locuitorii cerului se număra, sau
s’au numărat cândva şi demonii, cari n’au făcut
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şi nu fac voia lui Dumnezeu. A zice deci că 
voia lui Dumnezeu se împlineşte întru totul 
în cer, nu e inexact? La această obiecţiune 
tot el răspunde: Demonii nu pot fi socotiţi ca 
locuitori ai cerului, de oarece ei nu mai sunt în 
cer, ci pe pământ şi în iad, aşa că în ceruri se 
împlineşte pe deplin voia lui Dumnezeu.

Interpretarea alegorică. Cerul este aci Iisus 
Christos, căci cerul e numit «tronul lui Dum
nezeu» şi un tron mai demn de Dumnezeu ca 
Iisus Christos nu poate fi, căci el este cu totul ' '  
şi cu totul pătruns sau plin de Dumnezeu. Pă
mântul este biserica, pentrucă pământul se nu
meşte «scaunul picioarelor lui Dumnezeu» şi cine 
poate îndeplini mai bine acest serviciu ca bi
serica ? Sensul cererii a doua ar fi în acest caz 
următorul: Voia ta să se împliniască, aşa de de
săvârşit cum a împlinit-o Iisus Christos, şi în bi  ̂
serică.

Interpretarea morală. Cerul este dumnezeesc, 
bun, iar pământul trecător, păcătos. Prin extin
dere, oamenii buni se numesc cereşti, iar cei răi 
pământeşti. înţelesul cererii este dar acesta: 
Facă-se voia şi de către cei răi, cum se face de 
către cei buni şi anume: sau cei răi să devină 
buni, şi să facă voia lui Dumnezeu ca şi aceia,

sau, Dumnezeu, în bunătatea sa,, să ierte pe cei 
răi şi să-i facă şi pe ei părtaşi ai fericirii veş
nice, după ce-şi vor fi ispăşit un timp oarecare 
vina lor.

Ultimele cuvinte ale cererii «precum în cerşi
pe pământ» sunt luate altă dată de Origen ca '
referitoare la câte trele cererile, dar el nu des*
voltă şi documentează mai amănunţit această 
interpretare.

Cuvântul «pâine» din cererea a patra nu poate 
să însemneze pâinea, ca hrană obicinuită, căci 
Mântuitorul ne-a învăţat să nu ne rugăm pentru 
lucruri trecătoare şi de mică importanţă, ci nu
mai pentru cele cereşti şi de folos sufletesc. 
Expresiunile «pâine» şi «mâncare» şi au în Evan
ghelie mai multe înţelesuri. Astfel, Mântuitorul 
numeşte cu aceşti termeni când credinţa în El 
(Ioan 6,27), când pe sine însuşi (Ioan 6)32 urm.),
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când trupul său (Ioan 6,51). Origen nu se hotă
răşte pentru nici una din aceste semnificaţiuni, 
ci e de părere, că, precum felul mâncării variază 
după vârsta şi gradul sănătăţii celui ce mănâncă, 
tot astfel şi pâinea cerească sau Logos ia forme 
diferite: pentru copii ea este lapte, pentru cei 
slabi legume, pentru cei tari carne (în taina 
Sfintei împărtăşiri). Pentru toţi este însă .hrana 
cea mai potrivită şi dătătoare de noi puteri.

Cu privire la expresiunea âxto6oio?, Origen 
spune, că ea trebue să fie Inventată de sfântul 
Evanghelist Matei, dela care a împrumutat-o şi 
sfântul Luca, pentrucă nu se mai întâlneşte ni- 
căeri în Sfânta Scriptură. Numai înrudit cu ea 
mai este cuvântul nepiodoioţ (Ieşire 19,5). Am
bele se derivă din ooota, care însemnează ceeace 
rămâne dintr’un lucru sau fenomen după ce s’a 
lăsat la o parte tot ce este în ele întâmplător 
sau individual. Cu alte cuvinte âmooaioţ însem
nează esenţial sau fiinţial. Un sâmbure esenţial 
are şi omul şi este reprezentat prin voo? şi 
Cu privire Ia om, ercicootos este ceeace se re
feră la acest sâmbure -esenţial din el. Pâinea
poate purta predicatul âTctoyoios numai întrucât 
se referă la ceeace este esenţial în om.

’ Apro? imcoaiog însemnează dar pâinea care 
se preface în ceeace este esenţial în om, sau 
care hrăneşte această parte a fiinţei lui. A- 
ceasfă Interpretare se potriveşte foarte bine cu 
ideea de Logos, care este firea noastră raţio
nală, în totul corespunzătoare lui VoOş din noi, 
şi cel care ne împărtăşeşte sănătate, putere şi ne-*
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murire. In acest înţeles «pâinea» este sinonimă 
cu «lemnul vieţii> şi cu «înţelepciunea lui Dum
nezeu» şi ni se oferă prin excelenţă în sfânta 
euharistie.

Filologiceşte este cu putinţă şi derivarea lui
£711060105 şi din â7tt şi t£vai =  a se apropia, şi
atunci ăpxog âictouoto? ar însemna pâinea ce va
să vie, sau viitoare, pâinea pe care Dumnezeu
ne o va da în viitor. Această semnificare se
pretează mai puţin la speculaţiune, de aceea 
Origen o preferă pe cea dintâi.

Interpretarea spiritualistă, pe care Origen o 
dă ambelor cuvinte ăpzog şi âîcioooto?, îl cons
trânge ca să interpreteze la fel şi cuvântul 
oyjjxepov *= azi, Acesta ar însemna, cum dove
desc numeroase locuri din Sfânta Scriptură, vea
cul de acum «= ocSo>v oSto?. Pentru a explica pe

=  din fiecare zi, dela Sfântul Luca, 
Origen desvoltă o teorie proprie, după care în 
Sfânta Scriptură ar fi vorba de un nesfârşit nu
măr de perioade cosmice numite cu cuvântul 
«zi». Aşa că atunci când ne rugăm lui Dum
nezeu să ne dea pâinea trebuitoare fiinţei noastre
«tn fiecare zi», înţelegem «în fiecare din peri
oadele cosmice viitoare».

La cererea a cincea, Origen discută fiinţa gre- 
şelei. Cuvântul grecesc 6<peiXyj[xa, care însem
nează greşală, vine dela âcpsiX'/j =  datorie, obli
gaţie. Ca oameni, avem tot felul de datorii sau 
obligaţii. Orice datorie neîmplinită este o căl
care de datorie, o greşală, 6<pe(kq devine 6<pstXYjjxa 
şi celce a greşit — 6<psiXenrjs — se face vinovat 
yi vrednic de pedeapsă. Precum împlinirea, tot 
tot aşa şi neîmplinirea datoriei poate avea mai 
multe grade. Este cu putinţă ca cineva să-şi 
împlinească în totul sau fără rest datoria, dar 
«coasta nu se poate deodată, ci numai cu tim
pul, adică treptat. Pentru ceeace rămâne neîn- 
plinit pânăce creştinul ajunge la acest grad de 
'l<‘8ăvârşire morală, este cererea aceasta. Dum
nezeu iartă greşelile trecute celor ce au ajuns 
mm «unt aproape de a ajunge la starea de a 
nu mai păcătui, celorce merită să rostească 
iii|>ftciunea domnească. Cei ce-şi îndeplinesc 
numai In parte, sau prea puţin datoria, nu 
obţin nici o uşurare a greşelilor lor prin această
1 n  cro şi — cum ştim de mai sus — nici n’au 
dreptul să pronunţe «Tatăl nostru». Condiţiu- 
micii sine qua non pentru obţinerea iertării 
Ificyclilor noastre dela Dumnezeu este ca noi

să fi iertat deja, în clipa când ne rugăm, pe 
cei ce ne-au greşit nouă. Ca şi Clement, sau 
chiar mai mult de cât el, Origen accentuiază a- 
ceasta şi adaogă că posesivul «noştri», pus după 
cuvântul «greşiţilor» însemnează, că iertarea noas
tră priveşte numai greşelile săvârşite împotriva 
noastră, nu şi pe cele împotriva lui Dumnezeu, pe
care Ie pot ierta numai preoţii şi numai dacă 
nu sunt greşeli sau păcate de moarte.

Diferenţa dintre textul dela Luca, unde găsim
termenul faţj.aptîa? =  păcate şi cel dela Matei,
unde se află 6cps0vYjjj.aTa =  greşeli, este numai de
formă, căci orice neîmplinire a datoriei se chiamă 
păcat, zice Origen.

Cererile a şasea şi a şaptea fac după Origen 
un întreg indivizibil. In interpretarea lor, se văd 
limpede ieşind la ivială ideile sale platonice a- 
daptate cu măestrie concepţiunii creştine. Nu 
poate fi vorba de o totală ferire de ispită, zice 
Origen, pentru simplul cuvânt că toată viaţa 
noastră este o continuă ispită. Trupul, care este 
protivnic lui Dumnezeu şi sufletului nostru, este, 
în tot timpul vieţii pământeşti, un nesecat izvo- 
de ispite, iar cine nu mai are de luptat cu tru
pul şi cu sângele , este ispitit de duhurile rele 
ale lumii acesteea. La acestea sunt de adăogat 
încercările ce ne vin dela Dumnezeu, aşa că viaţa 
este cu adevărat o ispită nesfârşită. întreaga 
Sfântă Scriptură a Vechiului şi a Noului Testa
ment, viaţa apostolilor şi a sfinţilor în genere 
şi experienţa zilnică întăresc această susţinere. 
Din toat acestea urmează, că ispita individuală 
trebuie înţeleasă ca o ademenire spre păcat, ca 
o luptă lăuntrică a omului cu trupul şi cu du
hurile rele. Nu putem dar cere lui Dumnezeu 
să facă să înceteze cu totul ispita sau lupta in-
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ternă, pentru că ea este ceva nedespărţit de 
viaţa noastră, şi nu se poate împlini cât timp 
trăim. Ceeace putem şi suntem datori să cerem 
este numai ca Dumnezeu să facă aşa ca lupta 
aceasta să nu se sfârşească cu înfrângerea 
noastră. De oarece Dumnezeu are putere să 
evite înfrângerea noastră şi să ne ducă la bi
ruinţă, El ar putea să şi înlăture cu totul ispita, 
dar aceasta n’ar fi spre folosul nostru sufletesc, 
pentru că ispita este necesară, ca una prin care 
numai se lămureşte fiinţa noastră morală, adică 
se dă pe faţă atât răul, cât şi binele care este 
în noi. In ultima analiză, ispita este în mâna 
lui Dumnezeu un mij'oc educativ, mijlocul prin
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care El înlesneşte putinţa de a face experienţe 
izbăvitoare.

Dar în textul rugăciunii se zice: Nu ne duce 
în ispită, şi cum ispită însemnează înfrângere) 
păcat, se poate să rugăm pe Dumnezeu să nu 
ne ducă în ispită ? se întreabă Origen. A pre
supune că Dumnezeu ar face-o, dacă nu l-am 
ruga, nu e o blasfemie a o crede? Nu, răspunde 
Origen cu hotărîre. Dumnezeu duce adesea pe 
om în ispită, sau îl pune la încercare, ceeace 
este tot una, pentru ca astfel să-l mântuiască
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mai repede şi mai sigur. Sfânta Scriptură ne 
oferă o sumedenie de exemple de acest fel. 
Ce altceva de cât ispitire este mulţimea de pre
peliţe pe care Dumnezeu o trimite în pustie 
poporului Israel doritor de carne 1 Ce alt este 
lăsarea păgânilor în voia poftelor lor şi împie
trirea inimii lui Faraon ? etc. Dar aci ispita 
nu mai are înţelesul de înfrângere, ci este — 
ca şi mai sus — un mijloc de educaţie, de o 
deosebită străşnicie, în mâna lui Dumnezeu, un 
fel de cură de păcat, care în cele din urmă 
desgustă pe om de păcat şi-l face să se întoarcă 
din nou la calea adevărului.

înţelesul acestei cereri ar fi dar acesta: Nu
ne lăsa să cădem aşa de adânc în păcate, ca
să întrebuinţezi împotrivă-ne cel mai aspru mij
loc de îndreptare, cura păcatului.

HovYjpos din cererea a şaptea însemnează «cel 
rău» sau mai bine «cel viclean» şi este numit 
astfel, zice Origen, pentrucă face răul cu ştiinţă 
şi voinţă şi prin el se înţelege diavolul. Mân
tuitorul a întrebuinţat acest termen numai în 
exemplul de rugăciune dat poporului, ca să 
concretizeze mai bine răul sau păcatul pe care 
îl înfăţişează în persoana autorului lui, a dia* 
voiului. Acesta ne ispiteşte prin tot lelul de 
amăgiri şi prin oamenii care-i slujesc. Cum în
vaţă ispita lui Iov şi a Mântuitorului, diavolul însă 
nu ne poate ispiti fără îngăduirea lui Dumnezeu. 
Pentru că diavolul este ispititorul de căpetenie, 
de aceea orice biruinţă câştigată împotriva is
pitei este o biruinţă asupra lui. De o înlăturare 
cu totul a diavolului, de scutirea noastră de a 
lupta cu el, nu poate fi vorba, cum n’a fost nici 
de înlăturarea cu desăvârşire a ispitei, ci numai 
de înfrângerea lui, ca şi a ispitei, de biruinţa 
asupra lui. Aceasta şi nu altceva cerem dela 
Dumnezeu, când II rugăm să ne izbăvească de
cel rău.

O altă interpretare a cererii a şaptea oferă 
Origen în omilia a cincia asupra psalmului 36.

V

Acolo el spune, că la moarte, când sufletul se 
desparte de trup, se reped asupra lui diavolii 
şi se întrec care din ei să-l răpească mai întâi. 
Izbăvirea în acea clipă din mâinele satanei o 
implorăm noi prin cuvintele acestei cereri.

înţelesul rugăciunii domneşti dtipă Origen, în 
urma celor zise, ar fi dar cam acesta :

Dumnezeule, care sălăslueşti în inimile locui
torilor cerului şi cu care şi noi suntem în esenţă 
la fel prin lipsa de păcat, dă-ne adevărata cu
noştinţă despre sublima ta fiinţă.

împărăţia ta în inimi, prin cunoaştere şi vir
tute, înfâptuiască-se în noi, aşa ca în sfârşit, Tu 
să fii totul în toate.

Facă-se voia ta desăvârşit precum de locui
torii cerului aşa şi de ai pământului. Sau : îm- 
plinească-se voia ta tot aşa de desăvârşit şi de 
biserică cum a împlinit-o Iisus Christos. Sau:

' Precum o împlinesc cei buni, aşa s’o împlinească 
şi cei răi.

Dă-ne, în această perioadă din viaţa lumii în 
care trăim, hrana de care are trebuinţă fiinţa 
noastră intimă, adină împărtăşirea spirituală cu 
Logos.

Iartă-ne vechile noastre greşeli, pentru că şi 
noi am iertat celor ce ne au greşit.

Nu îngădui să fim biruiţi în lupta cu păcatul 
şi în deosebi nu ne lăsa să ne afundăm aşa de 
mult în păcate, ca să fie nevoie să ne vindeci 
prin cura păcatului.

Ci ajută-ne să ieşim biruitori asupra celui rău.
Ca şi la Clement, tot aşa şi la ucenicul său 

Origen, se observă o pronunţată tendinţă inte- 
lectualistă în interpretare, cum şi folosirea de 
alegorie în mare măsură. Intelectualismul lui 
Origen este însă mai temperat, partea morală 
nu este trecută cu vederea, ci scoasă în relief, 
iar alegorismul e folosit în aşa fel că duce la 
un înalt înţeles spiritual. Cu toate aceste cali
tăţi ale cugetării marelui Alexandrin, interpre
tarea lui rămâne un monument de speculaţiune 
şi ştiinţă teologică, care poate fi admirată, dar 
niciodată ea nu va putea fi luatâ ca model de 
interpretare practică şi recomandată turmei drept 
credincioase ca lecţie de învăţat.

*



CLEMENT ALEXANDRINUL, ORIOEN ŞI CIRIL AL IERUSALIMULUI

Un alt tâlcuitor al «Tatălui nostru» este sfân
tul Ciril al Ierusalimului.

In a cincea din catehezele sale mistagogice, 
sfântul Ciril a explicat neofiţilor «Tatăl nostru», 
ca să-i pregătească pentru participarea la ser
viciul divin şi în*deosebi pentru primirea sfintei 
euharistii. Insuş scopul didactic pe care-1 urmă
resc cateliezele mistagogice şi felul auditorilor 
cărora se adresa sf. Ciril, auditori nepregătiţi 
să înţeleagă teologia înaltă, sunt o indicaţie că 
în expunerea sf. Ciril nu trebue să ne aşteptăm 
la speculaţiuni înalte şi la desfăşurare de eru- 
diţiune, ci la cuvinte şi la învăţături lesne de 
înţeles de oricine. Pentru aceasta însă ele nu 
sunt mai puţin preţioase şi folositoare, ci toc
mai dimpotrivă, căci numai ceeace este pe de
plin înţeles poate fi şi aplicat şi urmat în viaţă 
cu deplin succes.

In lămurirea asupra introducerii, Ciril explică
în ce fel Dumnezeu este «Tatăl nostru». El nu
este «Tatăl nostru» xa-ci <p6oiv, adică după fire
sau tată firesc, cum este faţă de Iisus Christos,
ci ne este tată xaxa #£aiv, adică prin aceea că,
din nemărginita-i dragoste către noi, ne-a făcut
fii din robi ce eram mai nainte, din cauza pă
catului.

Prin urmare, nu numai cei ageri la minte, cari 
sunt în stare să cunoască pe Dumnezeu pe cale 
raţională, nici numai cei fără de păcat, cum so
coteşte Origen, sunt fiii lui Dumnezeu şi au dreptul 
Hă zică lui Dumnezeu «Tată», ci orice om care 
a primit botezul, adică orice creştin, oricare 
ar fi starea lui morală, pentrucă Dumnezeu iu
beşte pe toţi oamenii ca tatăl pe fii. Iată o inter
pretare, care s’ar putea numi religioasă, şi care 
este cu mult mai mulţumitoare de cât cele două 
prccedente şi cu mult mai temeinică şi mai a- 
dâncă, cu toată simplitatea formei şi a argu
mentării în care este expusă. Cu ea se adevereşte 
aplicarea maximei latine: Simplex veritatis si-
(,;illum .

Sălăşluirea lui Dumnezeu în ceruri o înţelege 
Ciril în aceiaş în fel ca Origen şi Clement, adică 
Hrtlăşluirea lui Dumnezeu în îngeri şi sufletele 
drepţilor, care se află în ceruri.

I -a cererea întâi, Ciril învaţă, ca şi Origen, că 
numele lui Dumnezeu este sfânt prin sine însuş 
ipi n’arc trebuinţă să fie sfinţit de oameni. Ce
rerea se raportă, dar, la noi oamenii, adică la po-
«ijiunca ce trebue să luăm faţă de numele lui
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Dumnezeu şi care nu este intelectualistă, ca la 
Origen şi probabil şi la Clement, adică sfinţirea 
prin adevărată cunoaştere, ci practică sau mo
rală, adică prin fapte. Contrariul, adică păcatul, 
este necinstirea numelui lui Dumnezeu, la care 
se dedau în deosebi păgânii şi acei dintre creştini 
cari prin viaţa lor desordonată dau prilej păgâ
nilor să necinstească numele adevăratului Dum
nezeu. Datoria bunului creştin este dar să facă 
aşa ca prin purtarea lui neprihănită să facă să
sporească convingerea despre sfinţenia numelui 
lui Dumnezeu.

La cererea doua, Ciril are iarăş comun cu 
Origen ideea despre curăţia sufletului de păcate 
în cuvinte, în gânduri şi în fapte. Pe când însă 
Origen susţine că aceasta se realizează prin însăş 
împărăţia lui Dumnezeu, Ciril învaţă că ea trebue 
să preceadă şi să condiţioneze venirea înpărăţiei 
lui Dumnezeu: numai cine are sufletul curat se 
poate ruga să vină împărăţia lui Dumnezeu. Ciril 
socoteşte dar aci împărăţia lui Dumnezeu ca ceva 
mai pre sus şi în afară de lumea materială, ca 
împărăţia sufletelor celor drepţi după judecata 
de apoi. Cine are convingerea că va trece cu 
bine acea judecată, acela se roagă din toată 
inima pentru venirea împărăţiei lui Dumnezeu.

In explicarea cererii a treia, Ciril nu admite 
nici una din interpretările precedente, care i-au 
părut desigur prea silite, ci înţelege prin «cer» 
pe îngeri şi prin «pământ» pe oameni, adică: 
precum se îndeplineşte voia lui Dumnezeu de 
îngeri, aşa să se îndepliniască şi de oameni.

In cererea a patra, pâinea nu este, după părerea 
lui Ciril, pâinea naturală, materială. La această 
tălmăcire s’a crezut el contrâns de atributul â- 
Tctouaio?, care ar însemna: «ceea ce trece (se pre
face) în fiinţă», subînţeles «a sufletului». Această 
pâine este pâinea euharistică, a cărei mâncare 
foloseşte deopotrivă şi trupului şi sufletului.

«Astăzi» este luat de el în înţelesul de du
rata vieţii pământeşti sau «din fiecare zi», ori 
«zilnică».

Ih cererea a cincea, Ciril înţelege prin greşală 
şi păcat aceiaş lucru. Şi una şi altul constau în 
aceea că săvârşim cu cuvântul, cu gândul sau 
cu fapta lucruri vrednice de oiândă împotriva 
lui Dumnezeu şi a semenilor noştri. Şi nu nu
mai o vreme oarecare, până ce adică ajungem 
la desăvârşirea morală, comitem păcate, cum
socoteşte Origen, ci întotdeauna păcătuim, cum



zice şi sfântul apostol şi evanghelist loan: <De 
vom zice că n ’avem păcat, pe noi înşine ne în
şelăm şi adevărul nu este în noi*. Noţiunea «a 
ierta» o redă Ciril prin verbul aoyyiopeiy, care 
însemnează «a face să înceteze». Când rugăm 
dar pe Dumnezeu să ne ierte greşelile, înţele
gem ca el să facă aşa ca ele să înceteze*, să 
nu mai fie, să ia sfârşit. Cu privire la raportul 
dintre iertarea dumnezeească şi cea omenească, 
Ciril urmează pe Origen, numai că el îi dă o 
formă mai precisă: între noi şi Dumnezeu se 
face o învoială, se încheie un pact ca Dum
nezeu să ne ierte greşelile noastre, dacă şi noi 
vom fi iertat greşiţilor noştri. Partea morală a 
acestui pact, care pare ceva cam negustoresc, 
este aceea că Dumnezeu nu ne iartă greşelile 
noastre faţă de El şi de semenii noştri, dacă
noi nu vom ierta mai întâi pe ale acestora faţă 
de noi.

In cererea a şasea nu rugăm pe Dumnezeu 
să ne scutească cu totul de ispite, pentrucă is
pitele îşi au partea lor bună, cum spune sfântul 
apostol Iacob: «Ca adevărată bucurie să soco
tiţi, fraţii mei, când în multe feluri de ispite 
cădeţi», căci prin ispite se lămureşte credinţa 
omului. Ceeace cerem dela Dumnezeu prin cu
vintele acestei cereri este numai ca să nu pie
rim în ispită. Pentru aceasta aseamănă Ciril is
pita cu un râu cu unde repezi, în care unul se 
înneacă, iar altul îl trece înnot. Aci Ciril iarăş 
se apropie de Origen, dar numai spre a se deo
sebi de el în ce priveşte efectele ispitei, căci 
pe când Origen socoteşte ispita ca o înfrângere 
care se poate repara, Ciril o socoteşte ca ire
mediabilă când ea s’a efectuat. Se poate însă 
ca cineva să fi căzut în ispită, să se fi afundat 
puţin, dar nu de tot. In acest caz scăparea este 
posibilă şi aceasta cerem noi dela Dumnezeu 
în această cerere: să ne ferească de totală afun
dare sau înnec. Un exemplu de cădere cu totul 
în ispită, ca pradă a iubirii de argint, dă Ciril 
pe Iuda Iscariotul, iar de cădere cu putinţa de 
sculare dă pe sfântul apostol Petru. «Nu ne 
duce în ispită», însemnează dar: să înceteze is
pita înainte ca noi să cădem cu totul, sau : 
Scapă-ne de tdfela afundare sau înnec. Ispita 
este, prin urmare, dela Dumnezeu, ca un mijloc 
de încercare. El rândueşte mersul ispitei şi sfâr
şitul ei şi dă puteri pentru învingerea ei. Dacă 
cineva cade învins în ispită, vina nu este de
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cât a sa, pentru că n’a ştiut să-şi incordeae pu
terile, cum şi-le încordează un bun înnotător, 
ca să înfrunte furia undelor.

Cererea a şaptea este recunoscută de Ciril ca 
de sine stătătoare faţă de a şasea, contrar de 
Origen, căci zice el : Să presupunem că cererea 
a şasea tinde să îndepărteze dela noi orice is
pită, atunci cererea a şaptea ar fi cu totul de prisos, 
căci ce nevoe am mai avea să fim mântuiţi de 
cel rău, când el nu se mai poate apropia de 
noi ? Dar Mântuitorul nu putea rosti ceva ce ar 
fi de prisos. Ce ţintim dar prin această cerere? 
Dacă prin cererea precedentă am obţinut dela 
Dumnezeu ca să nu pierim în ispită, nu mai 
rămâne aci de cât ca să ne asigurăm biruinţa 
în fiecare luptă pe care o ducem cu ispititorul 
cel rău, cu diavolul, care ne ispiteşte în fiecare 
clipă şi în felurite chipuri.

După cererea şaptea, Ciril spune că urmează 
îndată cuvântul Amin, pe care el îl traduce cu 
Y&V01T0 =  fie. El nu cunoaşte dar încheierea: «Că 
a ta este împărăţia şi puterea şi slava...».

Rugăciunea domnească are dar la Ciril această 
fisionomie:

Dumnezeule, care sălăşlueşti în sufletele ce
tăţenilor cerului şi ne iubeşti ca un tată, 

Sporiască cinstirea numelui tău prin pur
tarea neprihănită a fiilor tăi,

Voia ta facă-se de oameni aşa de desă
vârşit ca şi de îngeri,

Pâinea euharistică dă-ne-o atât cât vom trăi. 
Iartă greşelile noastre, precum şi noi am 

iertat celor ce au greşit faţă de noi. 
Fereşte de a pieri în ispită.
Şi ne ajută să biruim pe cel rău ori de 

câte ori ne va ataca.
Amin.

In interpretarea sa, sfântul Ciril este în mare 
parte dependent de Origen al cărui scriere despre 
rugăciune a cunoscut-o de sigur şi a folosit-o. 
In multe puncte el este însă independent, nu 
se serveşte câtuş de puţin de alegorism, ci ră
mâne pe tărâmul sănătos al interpretării literare, 
propriu şcoalei antiohiene, la care adaogă şi apli- 
caţiuni practice. Cu Ciril, interpretarea rugăciunii 
domneşti iese din atmosfera nefirească a inte
lectualismului şi alegorismului exagerat în care 
plutia la Clement şi Origen, cei doi mari re
prezentanţi ai şcoalei alexandrine, şi intră în fă
gaşul ei natural, pe care va continua să meargă 
mai departe şi să se perfecţioneze de către lu
ceferii ştiinţei teologice ai veacurilor următoare.

Preotul I. MiHAlCfcSCU.



Din trecutul Catolicismului în Ardealul românesc
Metamorfoza Bisericii g.-catolice ardelene sub raportul dogmatic-moral

4

Cu anul 1688, Ardealul, copleşit de mai nainte 
de influenţa calvină, ajunge sub stăpânirea Habs- 
burgilor catolici. „Cea mai de căpetenie nizuire 
a lui Leopold I a fost a întări legea catolică» 1). 
Aceasta însă nu se putea ajunge decât prin 
«Unirea» Românilor.

împăratul Leopold I, care se pregătise pentru 
carieră bisericească, dă încă la 23 aug. 1692 o 
rezoluţiune misionarilor latini cu privire la unirea 
Rutenilor, pe care cardinalul Kollonich, primate 
al Ungariei — pregătit pentru carieră de arme — 
o comunică misionarilor latini din Transilvania. 
In această rezoluţiune, împăratul orânduia, la 
preoţii şi bisericile celor uniţi, să se bucure de 
aceleaşi imunităţi, ca persoanele eclesiastice de 
rit latin s). Iezuiţii, cari îşi aveau centre misio
nare în Cluj, Alba-Iulia şi Sibiiu, fură ceice se 
identificară mai întâi cu acest gând prozelitistic 
al împăratului, printre Români. *

Dar pentru Românii ortodocşi din Ardeal la o 
eventuală unire aveau să servească de cino- 
zură dispoziţiile sinodului dela Florenţa3) (1439), 
care fixase în patru puncte deosebirile dogma
tice dintre Orient şi Occident. Aceste patru 
puncte pe cari aveau să le primească Românii 
erau 4): recunoaşterea primatului jurisdicţional 
al Papei, azima (pânea nedospită) la sf. Litur
ghie, purgatoriul şi procederea sfântului Duh şi 
dela F iu l5). Politica unionistă a Habsburgilor * 
şi-a dat roadele sale în scurtă vreme. Bătrânul 
şi slabul Mitropolit Teofil cade, la 21 Martie 
1697 deja, cu sinodul său, în mrejele iezuiţilor. 
Sinodul 6) de fapt prinde discuţiunea de la ceie 
4 puncte şi reduce unirea numai la cele 4 
puncte cari se şi înşiră în decretul de unire.

Dar acel decret se iscăleşte cerând şi preţul 
maximal al acestei vânzări de suflete: drepturi 
şi privilegii la fel cu r.-catolicii7).

La 10 Iunie 1697, mai mulţi protopopi, cari 
absentaseră dela sinodul unionist din Martie,—

J) S. Clain, apud Cipann: Acte şi ragmente, 79,
Nilles: Symbolac, 1645

8) învăţatul dogmatist rus Teofan Procopovici spnneâ că. Sfân- 
tul Duh nu a fost de \faţă la Sinodul Florentin. Dr. A. Pichîer: 
(iesch. der. Kirchh Trentiung. II. 306.

Nilles: o. c. pag. 121: Erores dogmateci,„ Justa Decretum 
Concelii Florentini.

8) Vezi decretul publicat în Conciliul provincial al provine, 
bl», gr. cat. Alba-Iulia şi Făgăraş, ţinut la anul 1872, pag. 5—8.

•) Existenţa acestui Sinod, de altfel, este contestată pe mai 
multe temeiuri (Dr. Gb. Popovici; Uniunea Românilor din Tran
silvania pag. 49 şi urm.)

7) Nilles: o. c 168—9: Ad plura, quam quatuor illa puncta, 
nullo sub pretoxtu adigatur ecclesia Valachica.

aşa ni se spune ’) — «ratifică» şi din a lor parte 
unirea pe lângă aceleaşi puncte sau condiţii de 
comercializare.

După moartea mitropolitului Teofil, în fruntea 
bisericii ort. transilvănene ajunge Atanasie, un 
preot tânăr, neînvăţat şi neavând o conduită e- 
xemplară până atunci ®), care, şi după unire a- 
junge să fie învinuit de multe lucruri nepotri
vite demnităţii sale *).

El se sfinţeşte la începutul anului 1698, în 
Bucureşti de Episcop, iar la 14 Aprilie aceiaş 
an, împ. Leopold I dă pentru Transilvania re- 
zoluţiunea din 14 Aprilie 1698, punând în ve
dere preoţilor ortodoxi ai Românilor, că aceia 
dintre dânşii, cari se vor uni cu catolicii, păs- 
trându-şi ritul şi recunoscând pe Papa (cum a- 
gnitione summi Pontificis) se vor împărtăşi de 
privilegiile preoţilor catolici, la din contră, vor 
avea parte defavorurile confesiunei cu care se vor 
uni sau vor rămânea în starea de mai nainte 4).

Rămâne acuţn în grija celuilalt agent al ca
tolicismului, care era primatul Kollonich, ca în 
abatere dela stipulaţiunile sinodului Florentin şi 
urmând unei instrucţiuni mai recente pentru «mi
sionarii latini din O rient5)—să se fixeze condi- 
ţiunile unirii integrale în cele dogmatice. De aceea 
«literele primaţiale» ale lui Kollonich, formulează, 
drept condiţiune a unirii de a primi « toate câte 
le învaţă, mărturiseşte şi le crede s. maică bi
serică r.-catolică,... în special cele 4 puncte... »6) 
diferenţiale statorite la Florenţa.

Totuşi, când sub Atanasie se adună sinodul 
dela Bălgrad la 7 Oct. 1698, nu se mai face 
amintire specială nici măcar de cele 4 puncte, 
ca fiind înţelese dela sine, şi cu atât mai puţin 
de o primire integrală a dogmelor apusene.

Hotărîrea de unire pleacă dela «schimbarea 
acestei lumi înşelătoare, şi nestarea şi neperirea 
sufletelor, căruia în măsură mai mare trebue a 
fi de cât toate». După invocarea acestui motiv 
etic, sinodul declară: «ne unim cu biserica Romei 
cea catholicească şi ne mărturisim a fi mădulă- 
rile acestei biserici». Şi imediat se adauge ce
rerea echivalentului pământesc-, «Şi cu acelepri- 
vileghiomuri voim să trăim cu care trăesc mă~

0 o. c. 171.
*) Nilles, o. c. 193-4 , 266.
3) o. c. 259.
4) o. c. 195 şi 235.
6) Vezi la Nilles, pag. 111 şi urm. Monita ad. Missionarios. din

1069.
•) o. c. 197.
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dulările şi popii acestei biserici sfinte, precum 
Inălţia sa împăratul şi coro natul craiul nostru 
în milostenia decretumului Inălţiei sale ne face 
părtaşi, care milă nevrând a o lăpăda...».

In post-scriptul ce urmează dotării decretului 
de unire, se mai adaug câteva rezerve din par
tea mitropolitului Atanasie, cu privire la păs
trarea ritului oriental (ceremonii, sărbători, pos
turi, calindarul vechiu) şi a dreptului bisericii 
de a-şi alege pe mitropolit, precum şi cu pri
vire la jurisdicţia protopopilor.

Conştiinţa religioasă, nici măcar a acestor 
contrahenţi ai unirii, n’a fost aşa de slăbită, în 
cât să fi adus o hotărîre de unire integrală sub 
raportul dogmatic, cum o cerea Kollonich. Din 
contra, sinodul face provocare la «decretumul» 
împăratului, care cerea mult mai puţin: ca Ro
mânii să se mărturisească a fi catolici şi să re
cunoască primatul papal.

La tot cazul, era mare deosebire între ce cerea 
împăratul şi mai ales Ko'lonich, şi între ceeace se 
statorise în sinodul dela Florenţa. Iar pe deasupra 
decretul de unire încă era din documentele cele 
mai primitive, ce se pot închipui, mai ales fiind 
vorba de chestiuni dogmatice şi de viaţa sufle
tească a unui însemnat fragment de popor.

Şi nu e de fel de mirat, dacă înainte de a
fi trecut un an, mitropolitul Atanasie, sub datul 
de 26 Sept. 169Q, protestează, împotriva unelti- 
torilor şi declară, câ unirea s’a făcut numai în 
cele 4 puncte, şi că ceice s'au unit vor să ră
mână numai pe lângă aceleaşi puncte 1).

La câteva zile, în 30 Sept. mitropolitul
Atanasie adresează o nouă «protestatio», făcând 
provocare la decretul imperiul din 14 Aprilie 
1698, la diploma din 16 Fevruarie 1699 şi la 
un alt decret împărătesc din 28 Fevruarie 1699. 
Cei mari şi tari, adică se îndoiau de sinceri
tatea actului de unire, şi acest moment i-a dat 
lui Atanasie prilejul, de a preciza fundamentul 
dogmatic—cele 4 puncte—ale unirei, şi de a măr
turisi, cu provocare la jurământ, că nu vrea să 
absteie dela o atare unire *).

Era cu adevărat mare criza sufleteasca, în 
care căzuseră ceice se uniseră cu Roma. De 
o parte pretenţiunile dogmatice în stilul pos
terior sinodului florentin, exprimate de Kollo
nich; de altă parte puţinii scrupuli de conştiinţă 
şi de demnitate ce le mai rămăsese celorce se 
uniseră; în al treilea loc manoperele silnice şi 
frauduloase 3) ale iezuiţilor, ajunşi în coasta bi-

J) o. c. 240 : ...nos... juxta quatuor puncta... univerimus in că
dem unione juxta praefata volumus mânere eamque servare.

*) o c. 241—2: Protestamur insuper etiam juramento de hoc 
emisso, nos noile ab unione .. recedere ..

8) Iezuiţii, ai căror scrupuli suut cunoscuţi în istorie, în ce 
priveşte alegerea mijloacelor, şi cari au fost iniţiatorii şi pro- 
movătorii unirii p-intre Români, prezentaseră la Curte decretul 
de unire dela 7 Oct. 1698, cu interpelarea (redată în latineşte şi 
în traducere românească la AT. Densuşianu: Independenţa bis. a
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sericii unite— erau tot atâtea momente, cari îi 
turmentau pe noii adicţi ai Romei.

Intre asemenea împrejurări şi-a luat începutul 
acea tragedie 7noralăt care este sciziunea sufle- 
tească şi bisericească a Românilor din Ardei, ce 
durează de peste 200 ani. De atunci începând, 
biserica uniţilor românij balansează între stările 
de silnicie, pricinuite de puternicii vremurilor 
apuse, şi între actele de energie şi demnitate, 
pe cari, uneori le mai putea dovedi şi de sub 
cătuşile multiple ale Papalităţii înfrăţite cu pre- 
sorii politici ai neamului românesc divizat sufle
teşte, deci slăbit în rezistenţa sa prin unire.

In vederea importanţei acestor stări dela în
ceput, am stăruit mai mult asupra lor, dar şi din 
motivul, ca să înţelegem mai bine alte momente 
viitoare din viaţa acestor încătuşaţi morali, că
rora a căutat o anumi-ă istoriografie biseri
cească să le uşureze jugul moral prin sugestio- 
nări confesionale.

E fapt, aşa dar, că însuşi Atanasie fu nevoit 
la 1699 să pună în vedere superiorilor săi, că 
unirea cu Roma s’a încheiat numai în cele 4 
puncte şi că numai în aceste puncte vor să 
păstreze unirea.

Totuşi-, cu un an mai târziu, în Sept. 1700, 
să se fi ţinut un nou Sinod, la Bălgrad. De
cretul de unire, pretins original, datat din 5 
Sept. 1700, nu se deosebeşte esenţial prin ni
mic—de cât d’abia în câteva cuvinte—de tra
ducerea făcută de iezuiţi, de pe decretul
unionist din 7 Oct. 1698.

Această împrejurare, evident dovedeşte clar 
două lucruri deodată, că la traducerea decre
tului din 1697 a prezidat acelaş spirit perver- 
titor din care au răsărit lucrările sinodului din 
1700 (dacă acela se va fi ţinut), şi că sinodul 
dela 1700 are aceeaşi valoare morală pe care 
o are traducerea decretului unionist din 1698.

Pe noi nu ne priveşte aci controversa isto
ricilor noştri cu privire la existenţa ori necesi
tatea acelu' sinod (1700) ’). Noi constatăm simplu 
tendenţiositatea decretului unionist dela 1700 de 
afirmativă unire integrală, în senziil falsificatelor 
iezuite şi în opoziţie cu mărturia clară şi cu 
protestul hotărît dela 30 Sept. 1699, ale şefului 
eclesiastic unit. Dovezi reale depe existenţa si
nodului dela 1700 şi despre luarea hotărîrii de 
unire integrală şi necondiţionată sub raportul 
dogmatic, nu ne serveşte niciun istoric sau mă
car vr’o mărturip contemporană. Şi dacă ţinem

mitrop. române de Alba-Iulia, pag. 27) în senzul lui Kollonich, 
după cum urmează : „...ne unim cu biserica, rom.-catolică... pri
mind, mărturisind şi crezând toate câte le frimeşte% Ie mărturiseşte 
şi le crede biserica r,-catolică, şi mai înainte de loate cele patru
puncte

*) Dr.' G. Popovici, în lucrarea sa citată, (pag. 134 — 6) invoacă 
motive plausibile pentru neexistenţa acelui sinod. Iar Dr. S 
Dragomir, în remarcabila şi documentata sa desrobire religoasă 
nu are niciun cuvânt pentru existenţa lui.
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seama şi de această împrejurare, precum şi des
pre aceea, că informaţii despre acel sinod avem 
numai dela latini, evident stăm în faţa celui 
mai îndrăzneţ falsificat latin, pentrucă latinizâ. 
pe uniţii noştri.

Pe de altă parte: Numai admiţând tendinţa 
aceasta, de desăvârşită încălecare dogmatică din 
din partea latinilor, avem legătura logică cu alte 
porniri de mai apoi, de a lipsi biserica unită 
până şi de înfăţişarea ei orientală, în rit şi dis
ciplină. Şi iarăşi, numai contestând existenţa 
sinodului dela 1700, vom putea înţelege bine, 
şi ca acte logice, unele din atitudinile şi hotă- 
rîrile de mai apoi ale bisericii unite din cursul 
celor două sute de ani următori.

Astfel, la 1739, episcopul Inoc. Clain ţine, 
în prezenţa teologului iezuit pus în coasta epis
copului unit, un sinod, care a sulevat şi ches
tiunea fondului dogmatic al legământului de unire.

Sinodul, în frunte cu episcopul, o spune lim
pede, în punctul 5, al hotărârilor, că unirea s’a 
făcut numai în 4 puncte ; că la atâta se anga
jează, dar la mai mult să nu fie siliţi sub nici 
un pretex t'). Episcopul Clain nu va putea fi 
învinuit de ignoranţă. El studiase la iezuiţi în 
Tirnavia.

Alt ucenic al iezuiţilor, Gerontie Cotorea scrie, 
la 1746, «Despre articuluşurile cele de price», 
4 la număr *). Va să zică atâta primesc uniţii 
dela latini şi atâta aveau să justifice.

Istoricii uniţi mai vechi încă susţin, ca d. ex .: 
Gheorghe Şincai, în Chronica sa la an. 1514, 
că unirea s’a făcut numai în cele «patru pun- 
turi».

De aceeaşi părere este şi S. Clain, când ne 
spune, că pe vremea episcopului Atanasie Red- 
nic (1764— 1772), «săborul cel mare au făcut 
protestaţie: că afară de cele patru punturi ale 
unirei, clerul acesta (unit) nimic mai mult n’au 

. primit nici primeşte3)».
Conştiinţa aceasta dominează opinia publică 

a bisericii unite, aşa dar, în întreg veacul XVIII, 
până şi în jumătatea primă a veacului XIX, când 
catolicismul caută să se restaureze din temelii 
prin organizarea bisericii unite mai ales, dân- 
du-i-se4), la 1853, instituţia mitropolitană cu 
două episcopii nouă (la Lugoj şi Gherla). Pa
ralel cu acţiunea aceasta de reorganizare, pe 
care o ocrotea Episcopatul latino-ungar şi îm
păratul prea catolic Franz Iosef I, în sânul bi
sericii unite se ivesc anumite fenomene sufleteşti,

0. Sacram unionem continentia 4 puncta perpetuo et. irremi- 
ssibiliter noster clerus observabit et tenebit; ad plura autem 
nullo sub pretextu artigatur. Nilles, o. c. 646, şi I. M. Moldovan 
Acte sinodali; Tom. II. pag. 83.

2). Dr. A. Bunea: Epp. Aron şi Novacovici, 371.
*). S. Clain, apud T. Cipariu: Acte şi fagm. 124
4). Câteva împrejurări mai de aproape am arătat în lucrarea 

mea: Românii ortodocşi şi Uniţi români sau două organizaţii bi
sericeşti în Ardeal, Sibiiu, 1922 pag. 15 —16.
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foarte îngrijorătoare, înclinând tot mai pronunţat 
către «catolicizare» deplină în ale dogmelor şi 
provocând stări tulburi în opinia publică a Ro
mânilor uniţi.

La acţiunea de a pregnâ identitatea credinţei 
Romei papale, se angajază însuşi episcopul, mai 
apoi mitropolit, g.-catolic Alexandru Şterca-Şu- 
luţiu dela Blaj. Dânsul lucrează, publică şi impune 
obştei g.-catolice un catehism al său.

Catehismul poartă următorul titlu caracteristic: 
Catehism în care se arată... adevărul credinţei s. 
uniri cu apostoliceasca Biserică a Romei, compns 
şi dat la lumină prin... Alexandru Şterca-Şuiuţ 
...în Blaj

Catehismul are şi un «Cuvânt înainte», din 
care spicuim următoarele pasagii caracteristice... 
Am întocmit acest Catehism pentru S. unite... ca 
toţi să vadă şi să cunoască adevărul... şi să măr
turisească că s. ufiire ieste lucru Dumnezeesc, de 
D. N . Is. Hs. şi de S f. Apostoli rânduită şi po
runcită (!)... că credinţa s. uniri cu sfânta ca- 
toliceasca şi apostoliceasca Biserică a Romei, 
ieste credinţa cea adevărată şi singur mântui
toare... afară de care nu ieste nici o mân
tuire"...

«... tare îndatorăm pe toţi drepţii... ca poporut 
şi tinerimea fără preget des cu tot prilejul, iară 
mai vârtos în s. Biserică Duminecile şi în săr
bători luând înainte acest catehism să-i înveţe şi 
să-i catehizeze.»

«Iară mai vârtos Să se deie acest Catehism 
pruncilor în toate şcoalele... ca din pruncie cu
noscând şi învăţând adevărul credinţei... şi cu
noscând că ei sânt în staulul lui Hs. şi în jurul
adevăratei biserici a lui Hs. să fie tari în cre
dinţă şi să ştie înfrunta... pe toţi amăgitorii ceice
învaţă minciuna"...

Şi acum, s^ vedem, pe scurt, ce cuprinde acest 
catehism destinat pentru poporul dela sate şi 
pentru tineretul şcoalelor poporale — săteşti.

«Şi unire... este a crede şi a mărturisi aceeaşi 
credinţă, care D. N. Is. Hs. o au întemeiat o... 
şi o ţine şi sfânta... Biserică a Romei, ţinând 
ritul sau obiceiurile bisericeşti răsăritene» (pag. 
7). Va, să zică: primirea între patrimoniul dog
matic al Romei papale, iar încolo numai păs
trarea formelor orientale.

Şi spre a marca o prăpastie sufletească faţă 
de Românii ortodocşi, despre biserica ort, se 
zice: «Bişerica răsăritului acum nu mărturiseşte 
aceeaşi credinţă cu biserica apusului, şi învaţă 
multe ce sînt cu totul contrarii aşezământului 
D-lui N. Is. Hs., a S. Apostoli şi a S. Părinţi» 
(pag. 10). In realitate, însă, bis. orientală numai 
respinge inovaţiile dogmatice ale Romei papale.

In acord cu concepţia veche a bisericii unite, 
că ea s‘a unit cu Roma numai în cele 4 puncte, 
Catehismul face apologia acelor patru dogme di-
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ftre'nţiale, precizate în sinodul florentin şi-i poartă 
nu numai pe bieţii preoţii de sate de acum 60 
ani, ci şi ps tineretul de poală pe la controversele 
din chestiune şi pela mărturiile din vechime, pe 
cari se întemeiază aceste controverse din punct 
de vedere apusean.

Despre celelalte dogme diferenţiale, adevărat, 
nu face vorbă, le subînţelege însă accentuând 
pururea cu emfază credinţa Romei şi identificarea * 
bisericii unite cu credinţa Romană.

Şi mai departe, în vreme ce în acest chip 
Catehismul lui Şuluţ tiu expune — şi nici măcar 
nu face aluzie la — dogmele esenţiale cu ade- 
varat mântuitoare, despre D zeu şi despre mân
tuirea omului, ci slujeşte numai politicei reli
gioase a Papismului, — tot atunci catehismul mai 
ar« un mare păcat. El, accentuând unirea Ro
mânilor, îndeamnă pe credincioşii g.-cat, sub 
ameninţare de perderea sufletului, de a nu se 
amestecă cu Românii ortodocşi. «Ci... de învă
ţăturile şi mestecul în cele sufleteşti tare să ne 
ferim ... că unii ca aceia nu slujesc lui Hs. «Acest 
catehism, prin slujirea politicei papale, făceâ un 
preţios serviciu şi politicei Habsburgilor j i  mai 
apoi celei ungureşti, care putea numai să pro- 
fiteze din această sciziune sufletească, pe care o 
cultivă Blajul unit».

Ierarhia g. catolică din acea vreme, sub su- 
gestiunea studiilor fruntaşilor ei, făcute printre 
străini cari începeau să triumfeze asupra con- 
ştinţei ei româneşti era într’un proces de trvn-
siţie sufletească — dogmatică dela cele patru puncte, 
la primirea integrală a dogmelor Romei papale. 
Acest proces de metamorfoză avea catehismul lui 
Şuluţ să-l servească, acum, mai întâi, în ju ru l ie
rarhiei inferioare, şi să-l transpună şi în sufletul 
maselor populare ale g.-catolicîlor noştri. Şi pentru 
ca acest proces să răzbească, matadorii catoli
cismului cari vedeau în pornirile de resistenţă 
dogmatică de până aci şi o pedecă de ordin 
politic în ce priveşte îngenunchiarea neamului 
românesc — s’au îngrijit de următorul lucru: Dela 
1850 încoaci, în scaunele ierarhice g.-cat. au putut 
ajunge numai atari clenci stăpâniţi de ultra-mort- 
anismul înfrăţit cu politica habsburgilor şi mai 
apoi ungurească cari au fost devotate necondi
ţionat polit'cei de încălecare dogmatică integrală
a bisericii unite. Intre aceştia, locul de căpetenie îl 
ocupă mitropolitul Ioan Vancea, nobil de Buteasa.

Ioan Vancea de Buteasa se născuse la 1820 
în Vaşad (Bihor), într’o comună dela graniţa apu
seană a Românismului, copleşită de elementul 
maghiar. Şcoalele şi le-a făcut numai la catolici, 
la călugări premonstratenzi din Oradea. A trecut 
apoi la studii teologice în Viena, în seminarul 
«Stadt-Convict» şi apoi la Barbareum. Preoţit 
ca celibe, ajunge capelan în Macău, o comunitate
g.*catolică maghiară de unde, după o scurtă

vreme de 2 luni, fu trimis iarăşi la Viena, la 
studii teologice la colegiul «S. Augustin», unde 
primi gradul de doctor în teologie. Trecu apoi 
în serviciul administrativ al episcopiei g.-cat. din 
Oradea-Mare, unde deveni canonic, pentruca mai 
târziu, la 1865, să fie, numit episcop g.-c. la 
Gherla1).

încă în vremea funcţiunei sale caşi canonic, 
publică la 1861 «Dialog despre constituţiunea 
bisericii şi despre sinoade», cu care lucrare vom 
face cunoştinţă mai deaproape mai târziu. In 
întreg restimpul vieţii acestuia, de până la ale
gerea sa de mitropolit la Blaj, a trăit tot în 
mediu străin sau înstrăinat, unde n’a putut să-i 
încolţească în suflet alte porniri de cât acelea,
de a servi catolicismul fără prea mulţi scrupuli 
de conştiinţă românească, care însă, la Blaj, 
unde avea să ajungă mitropolit, mai pasiona 
încâtva până şi cercurile oficiale bisericeşti.

Ioan Vancea, după cum se presimţeâ după 
premisele atitudinilor sale favorabile factorilor 
politici ungureşti cari determinau «alegerea» de 
mitropolit la Blaj, avea să ajungă fără doar şi 
poate ca mitropolit. Sinodul electoral, constituit 
şi din preoţime de provinţă, care nu era încă 
aservită dogmaticeşte, avea nedumeriri. Şi de 
aceea, înainte de a intră în actul alegerii, îşi 
impune unele precauţii în faţa celui ce va fi ales 
mitropolit. Sinodul, care, întâi de toate, tindea 
să sisteze «starea de confuziune şi de deca
denţă», în care ajunsese biserica g.-catolică, află 
că izvorul acestui rău, care rodea fiinţa româ
nească la rădăcina fiinţei acestei biserici şi-i da 
o îndrumare antinaţională, era tocmai tendenţa 
de înstăpânire a curentului ullramontan şi por
nirea ierarhiei sale superioare spre primirea in
tegrală a dogmelor apusene.

Ceice s a făcut pe sine purtător de cuvânt 
pentru izolarea acestei primejdii era, între si
nodali, Ioan Antoneli, vicarul Făgăraşului. După 
dânsul, «conciliul ţinut la F lo re n ţa  în anul 1439, 
a pus de baze pentru unirea bisericii anatolice 
cu cea apuseană cunoscutele patru puncte dog
matice». Adăogea totodată, că «Pontificii romani 
în tot timpul s’au ţinut cu rigoare de aceste 
baze ale unirii, garantând neştirbita conservare 
a Ierarhiei proprii, a ritului, a disciplinei şi a 
tuturor datinilor bisericii răsăritene, precum se 
vede din brevea Pontificelui Paul V, adresată e- 
piscopilor ruteni în a. 1625, — din deciziunea lui 
Climente IX, cu d. 2 apr. 1669, şi mai ales din 
faimoasa enciclică a lui Benedict XIV, care în
cepe «Allatae sunt».

Aceiaş proiect al lui Ioan Antoneli mai con
ţine, la partea motivelor, şi următorul pasaj: «In 
tot decursul negaţiunilor din zilele Mitropoliţilor

\) Dr. A. Uimea: Dr. Ioan Vancea de Buteasa, Blaj l89ft
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noştri Teofil şi Atanasiu I, nefiind vorba decât 
numai de uniune între aceste patru puncte, spe
cialul pact al bisericii noastre cu Roma încă numai
pe această singură bază s’a făcut». Se mai a- 
dauge, că «uniunea... a fost numai dogmatică 
păstrându-ni-se ritul, disciplina şi toate aşeză- 
mintele, neatinse».

Drept consecinţă, între condiţiunile de ale
gere, fixate de sinodul electoral dela 1868, re-
intercalează la punct. 2, că uniunea noastră 
(a uniţilor) cu biserica r.-cat. este şi va ră-
mâneâ în secuii numai dogmatică în cunos
cutele patru puncte*").

Alegătorii, întruniţi in sinod, primesc în una
nimitate acest punct de mânecate.

Sinodul electoral, pe lângă aceste şi alte con
diţii îl alege pe episcopul Vancea de mitropolit 
al Blajului. Cu ce rezultat, vom vedea.

In curând bâtea la porţile bisericii unite o 
aliă primejdie ameninţătoare. Era vorba de în
făptuirea autonomiei catolice ungare, în aşa fel 
ca gr. catolicii ruteni şi români să fie atraşi 
şi ei în organismul autonomie catolic-ungar. Pre
misele politice şi sufleteşti erau date deja, cel 
puţin pe de jumătate. In dosul acţiunii auto
nomiste stătea şi guvernul ţării, în frunte cu 
ministrul baron EOtvds. După proectui ce avea 
să se gătească şi s’a primit la 1870, de ex. în 
adunarea generală (congresul regnicolar) între 
36 membri unguri aveau să figureze d’abia şase 
delegaţi clericali ai bisericii gr. catolice române 8). 
Curat un picur în mare!

Nu ne referim aci la partea lucrărilor pentru 
autonomie, ci d ’abia numai mai târziu. Evident 
era o primejdie superbă, — se pregătea moartea 
uniţilor noştri pentru neamul românesc! în faţa 
căreia se aude glasul autorizat al reprezentan
ţilor diecesei din Oradea-mare. Era glasul lui

Era cea din urmă strigare în fa ţa  primejdiei, 
şi d ’atunci nici nu s’a mai accentuat în biserica 
unită, ori din partea şi în numele ei, că unirea 
cu Roma s’a făcut numai în cele patru puncte 
dogmatice!

Biserica g.-catolică ajunsese în plină deban
dadă: sufletul ierarhiei sale superioare-*-episcopi 
şi canonici mai ales — cari, prin numirea lor pe 
toată linia de către puterea statului, erau stăpâ
niţi de străini, vâslea între alte ape, decât în 
acelea, în cari se afla opinia publică: sufletul 
iterarhiei interioare şi al poporului dela sate.

„Starea de confuziune şi de decadenţă", ce 
o constatase sinodul electoral mitropolitan de 
la 1868, dăduse nainte. Desorientarea întovă
răşită de o nemai pomenită depresiune sufletească, 
prezintă în toamnă anului 1870— când se pre
gătea autonomia bis. catolice ungare după ce, 
în vara aceluiaş an, sinodul Vatican decretase 
dogma despre infabilitate—o stare de deosebită
tulbureală, în care puteau, neîmpedecaţi să pescu
iască ultramontănii plasaţi la conducerea bise
ricii g. catolice ardelene şi ungurene de pe a- 
tunci. La conciliul Vatican participase şi epis
copii g.-catolici din Ardeal, în frunte cu mitro
politul Vancea, acesta chiar excelase la sinod, 
la şedinţa congregaţională din 30 Martie 1870, 
prin „o cuvântare clasică*', pentru care a înca
sat laudele şi gratulaţiunile prezidiului, şi tot ast
fel şi în şedinţa dela 2 Iunie 1870, când, ros
tind o cuvântare asupra proectului despre Bi
serica lui Hristos, scrise ,,una dintre cele mai 
interesante pagini din istoria conciliului Vati- 
can“ , în aşa fel că după amiazi i s’a prezentat 
o deputaţiune numeroasă de episcopi cari, în 
numele episcopatului Ungariei, i au interpretat 
mulţămita şi felicitările acelui episcopat1' 1).

Pentru puţinii din Ardeal, cari cunoşteau aceste
Iustin Popfiu, delegat preoţesc, şi delegaţii mi- » detailuri, era limpede acum, că situaţia dogmatică
reni: Iosif Roman şi Iosif Vulcan, cari accentuau 
că unirea Românilor s’a făcut numai in cele patru 
puncte 3).

0 I. M. Moldovan, o. c. I. 33.
*). Szemnecz E: Kath Autonomia, 75.
a). Protestul, pe care l-a reprezentat şi cu graiu, în întrunirea 

autonomistă, Iustin Popfiu, e publicat în Dr. A. Bunea: Discursuri, 
autonomie bisericească, pag. 389—394.

r.

a bisericei gr. cat. din Ardeal era pecetluită.
Urma, acum, numai: să se fixeze modalită

ţile, prin care să se deie expresiune, formală 
şi de drept public, dogmelor Romei papale în 
biserica g.-cat. ardeleană.

Prof. Dr. GH. CIUHANDU

*). Dr. A. Bunea: Metr. Dr. loan Vancea de Buteasa, pag. 17 şi 18

O CARTE DE MARE ÎNSEMNĂTATE PENTRU CREŞTINI

încă de mult noi am dat de veste că d-nii: Mihail 
Sadoveanu şi Dimitrie Pătrăşcanu, amândoi îndemâ- 
nateci scriitori, lucrează Vieţile Sfinţilor, de tipărit în 
mai multe volume. Vechile scrieri, care au îndulcit zi
lele părinţilor noştri cu duioşia şi curăţia povestirii lor, 
aveau să poată fi citite şi de creştinii noştri, în aceiaşi 
limbă frumoasă, ca şi a celor vechi, pe care minunaţii 
scriitori pomeniţi se pricep atât de bine s ’o scrie.

Acum avem plăcerea de a vesti pe cititorii noştri că 
&c#n«t£ lucrare * şi efit din tipar, în înt&iul v*lu*n; iar

până în Paşti îl aşteptăm şi pe al doilea, din cele şase, 
câte au să fie toate. Intrăm în Postul Mare şi aceasta 
e o carte bună pentru citirea creştinilor. Costă 50 de 
lei, are 262 de pagini, cuprinde vieţile a 14 sfinţi sau 
sfinte, s ’a tipărit în Bucureşti la Cartea Românească, 
dar se găseşte la oricare librărie. Poartă numele de Spre
Emaus.

Aceasta e numai o scurta înştiinţare, dar avem a 
vorbi mai pe larg despre această scriere.

A rh im . SGMlBAJt
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TERMINOLOGIA SFÂNTULUI ATANASIE DIN ALEXANDRIA
în învăţătura despre Fiul lui Dumnezeu, In evoluţia ei succesivă

Chestiunea despre terminologia sf. Atanasie 
din Alexandria, In genere, în deosebi în învă
ţătura lui despre Fiul lui Dumnezeu, aparţine 
numărului de chestiuni destul de grele, care sunt 
puţin desvoltate şi cercetate de ştiinţa contim
porană. Lucrări capitale, aparte, consacrate ex
clusiv acestui obiect, noi nu găsim, nu numai în 
literatura noastră teologică, ci nu se găsesc nici 
în cea occidentală. Chestiunea aceasta o ating 
numai unii scriitori, şi uşor, în chipul unei a- 
dăugări, şi fără amănunte deosebite, — în ace
le opere savante, în cari ei stăruesc a da o 
zugrăvire deplină a activităţii lui Atanasie din 
Alexandria şi personalităţii lui ’). Remarcând a- 
cest fenomen şi necăutându-i cauzele, noi tre
buie cu atât mai mult să observăm că singură 
după sine această chestie e destul de interesantă, 
deci poţi să-ţi opreşti atenţia şi asupra ei. Inte
resul se aţâţă, pe de o parte, prin acel caracter 
cu care se deosebeşte terminologia lui Atana
sie; din altă parte prin acele împrejurări isto
rice, în cari această terminologie se dezvoltă. 
Ultima, cum vom vedea mai pe urmă, nu pre
zintă numai la Atanasie ceva determinat şi de
finitiv format. Adevărată terminologie dogmatică 
e aşezată mai târziu, după Atanasie. In timpul 
lui, ea numai se dezvoltă şi se. află pe calea 
spre ultimul său scop. Cu această împrejurare, 
se şi explică în operele Sf; Atanasie lipsa .ter
minologiei starornicite şi riguros lormate.

Pe de altă parte, terminologia lui Atanasie, fiind 
în cea mai strânsă legătură cu concepţiile lui, 
se dezvoltă în raport cu unele sau altele con
diţii istorice. Epoca a pus aspra ei pecete, pro
prie numai ei. Turburări îndelungate ariene, con
tribuind la treptata dezvoltare şi lămurire de 
către Atanasie a privirilor şi concepţiilor sale în 
mod fiiresc aşa sau altfel, influenţau şi asupra 
metodei de a le exprimă, rrtulţămită cărui fapt 
terminologia lui Atanasie urmează direcţia de
terminată de privirile sale fundamentale.

In vederea lucrului, ca să înţelegem toate schim
bările pe care le-a suferit terminologia lui Atanasie 
în mersul treptat al evoluţiei sale, e de trebuinţa 
să nu le studiem numai teoretic. O astfel de 
studiere nu ne-ar da nimic, ci istoriceşte, în legă
tură cu faptele şi evenimentele contimporane, care 
metodă de studiere ni se prezintă că mai Iesni-

*) Ier. Chirii (Lopatin\ învăţătura sf. Atanasie cel mare despre 
Treime 1894 şi ierom. Vladimir, Sf. Atanasie din Alexandria. Vieaţa 
lni% activitate* ştiinţifică— literară şi polemico — dogmatică. Chişinău 
I8*b,

♦

cioasă şi mai firească. Aici noi ne întâlnim cu două 
păreri cu totul protivnice în ştiinţă, cu privire 
la acest obiect.

In timpul acela, când unii savanţi, cum de e- 
xemp. Loofs '), afirmă evoluţia treptată a concep
ţiilor lui Atanasie şi terminologiei lui, alţii, în 
frunte cu A. Harnack, se ţin de părerea opusă, 
bizuindu-se pe faptul că christologia lui Atanasie 
nu se deosebeşte întru nimic de christologia îna
intaşilor săi şi pentru aceasta nu are nimic comun 
cu evenimentele timpului acela. Insă ultima pă
rere noi trebue s’o recunoaştem ca inexactă, de 
oarece ea se află în contrazicere cu istoria reală. 
Nu avem trebuinţă decât să străbatem în fugă 
scrierile lui Atanasie, din cele două puncte ex
treme ale acrivităţii lui literare: scrierile începă
toare şi cele mai târzii, ca să observăm deose
birea adâncă ce le desparte pe unele de altele. 
E drept că Atanasie în totdeauna apăra una şi 
aceiaş învăţătură despre dumnezeirea Fiului lui 
Dumnezeu. Lui i-a închinat el toate puterile şi 
vieaţa sa. Dar această învăţătură se descopere 
la el tot mai mult în legătură cu mersul eveni
mentelor, şi el treptat se înalţă în înţelegerea sa 
despre una din cele mai mari taine ale creştinis
mului, începând dela concepţia cosmologică des
pre Fiul, ca dumnezeescul Logos, şi încheind cu 
cugetarea despre unitatea numerică a fiinţei Fiului 
şi Tatălui. « Num ai în curgerea treptată a dispu
telor, spune Baur, într’una din operele sale2) s’a 
început se înţelege mai bine că unitatea Fiului 
niceo-atanasiană, servea numai ca expresiune ade
vărată pentru acel conţinut absolut, pe care cu
noştinţa creştinească a ţinut să-l expuie în învă
ţătura sa despre dumnezeirea Fiului. Ne împăr
tăşind punctul comun raţional de vedere al idea
listului german, noi totuş nu putem a nu recu
noaşte lucrul însuş. Asemenea părere, cu aceiaş 
cuprins, o susţine şi unul din teologii protestanţi 
noi ca Wolf, în scrierea sa die Entwickelung der 
etnen christlicken Kirche durch Athanasius, Au
gustin und Luther.

„Christologia lui Atanasie, spune acest teolog, 
n’a fost cauzată de protestul contra arianismu
lui, ci mulţămită lui ea numai s’a întărit şi s’a 
dezvoltat'*. A cerceta evoluţia treptată a termi
nologiei sf. Atanasie, în legătură cu concepţiile

‘) Părerea Iui proprie avem în vedere noi a o dezvolta in 
lucrarea sa. Consultaţi bucăţile lui: <Athanasius Alexandrinus» 
Realencycklopădie, Herzog, ediţia IV volumul II 1897.

2) Lehrbuch der Christlicken Dogmengeschischte 1867, § 2Ş 4- 
rianismus und Homoousie.
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lui christologice, şi a indica momentele cele mai 
importante ale acestei evoluţii, explicându-le, cât 
e posibil, cu ajutorul istoriei, şi constitue pro
blema prezentei lucrări. Noi ne vom opri cu deo
sebită luare aminte la cei trei termeni mai în
semnaţi ai sf. Atanasie; o&oîa, bnoGmaiţ şi ojxo- 
oooto? (esenţa, persoana şi unitatea fiinţei).

Studiind istoria terminologiei Sf. Atanasie, nu 
putem să nu observăm într’însa trei momente 
succesive corespunzător cărora, această istorie o 
putem împărţi în trei perioade deosebite 1. Prima 
perioadă cuprinde în sine operele scrise de Sf. 
Atanasie, înainte de a fi scrise Cuvintele contra 
arienilor. 2. a doua cuprinde cele din urmă o- 
pere, scrise sau simultan sau ceva mai târziu şi 
se întinde aproximativ până la finele a 40 de 
ani din epoca explorată, din care timp se începe
3. a treia şi ultima perioadă. Fiecare din aceste 
perioade se caracterizează prin însuşirile proprii 
ei şi vizibil se deosebeşte de cealaltă.

1 . Părerile pe cari le scoate Atanasie în o- 
perele primei perioade, poartă cu preferenţă ca
racterul tradiţional; el aproape repetă părerile 
predecesorilor săi.

Mie îmi pare, zice Loofs, în bucata sa des
pre Atanasie, deşi obiectul acesta mai necesită 
un studiu minuţios, că Atanasie din prima oară 
era de aceleaşi concepţii cu Alexandru şi numai 
mai târziu a pornit pe calea sa proprie, care 
presupunere e mai verosimilă».

In adevăr, operele Contra Gentes şi de Incar- 
natione, referindu-se la perioada cea mai timpu
rie a activităţii literare a sf. Atanasie, până la 
ivirea descoperită a arianismului, confirmă în în
tregime această presupunere. Aici noi încă nu 
găsim arătată limpede unitatea de fiinţă a Fiu
lui. Argumentând păgânilor absurditatea credin
ţelor lor religioase şi scoţându-le la iveală dum
nezeirea lui Hristos venit în lume, Atanasie stă- 
ruieşte să descopere învăţătura despre El, în mod 
principal ca despre Creatorul lumii, deşi ase
menea lui Alexandru, el nu arareori arată şi 
veşnica coexistenţă, a Fiului cu Tatăl, în ex- 
presiunile: «Cuvântul veşnic»5) «Cuvântul veş
nic cu Tatăl».*) De aici e înţeleasă după sine 
însuşi, aceea terminologie, de care se ţine în 
nceste opere Sf. Atanasie. Toţi termenii pe care
el îi întrebuinţează aici ca: «Cuvântul propriu» 
M), «puterea proprie a Tatălui» 4), chipul ne- 
Hnhimbat al Tatălui» 5) şi a. m. d. mărturisesc 
despre Fiul, mai întâiu ca despre d-zeescul Mi
jlocitor şi ca despre reflexia ipostatică a Tată
lui. Ce priveşte operele: «La cuvintele: toate

*) Operele Sf Părinţi partea I pag. 68
■) Ibidem pag. 78
') Ibidem 66, 67, 68; 125.
4j Ibidem pag. 73, 77.
•) Ibidem pag, 08, 77,

îmi sunt date de Tatăl» şi «Expunerea credinţei» 
relative la timpurile cele mai apropiate după 
soborul din Niceia, în ele se păstrează în toată 
puterea terminologia primitivă. Expresiunea ce 
se întâlneşte şi în una şi în alta, de «ipostatic», 
se întrebuinţează de Atanasie în sensul Persoa
nei divine aparte. In expunerea credinţei, noi 
Întâlnim întâia oară în capitolul polemic al a- 
acestei opere, termenul 6{j.oo6atov, însă cu sensul 
lui antisabelian. «Nu reprezentăm aici sieşi, zice 
Atanasie, pe Fiul—Tatăl asemenea sabelienilor, 
numindu-1 de o singură fiinţă (ţxovoouaiov) şi 
numindu-1 de o unitate a fiinţei ( o j j l o o u o i o ? )  şi 
cu apeasta negând fiinţa Fiului». In capitolul 
principal. însă, Fiul se mai numeşte încă simplu 
«asemenea Tatălui».

9

2. Al doilea period în istoria evoluţiei termi
nologiei Sf. Atanasie se începe, cum am văzut 
deja, cu cuvintele lui contra arienilor. In ele, îşi 
schimbă simţitor înfăţişarea externă. Acum, când, 
în vederea rătăctirii arienilor, Atanasie trebuia 
să apere adevărul întregii egalităţi a Fiului cu 
Tatăl şţ identităţii naturii lor dumnezeeşti, ter
minologia de mai înainte nu-1 mai mulţămeşte. 
Termenii de mai nainte: «propriul Cuvânt al lui 
Dumeezeu», «Fiul propriu» îi par acum neîn
destulătoare. In locul lor şi în locul simplei a- 
firmaţii «propriu», aproape pe fiecare pagină găsim 
următoarele expresiuni: «proprietatea», în alte 
locuri: «propriu aparţinând fiinţei Tatălui»'), «pro
pria naştere a fiinţei Tatălui». 8) In rând cu 
expresiunea «identitatea firii», 3) se întrebuin
ţează rostirea «unitatea fiinţei», ca având acelaş 
înţeles, cu rostirea: «identitatea dumnezeirii» 4). 
Termenul «ipostatic» se echivalează în multe 
locuri, după sensul său cu o6aia (fiinţa). Aşa, de 
ex., în al treilea cuvânt întâlnim o astfel de rostire: 
«proprietatea ipostasiei Tatălui».5)

In această schimbare esenţială a foastei termi
nologii, putem băga de seamă cu oarecare pro
babilitate influenţa Apusului, unde se afla Atanasie 
când scria cuvintele sale.

Până în ultimul tîmp, aproape de toţi se credea 
că cuvintele sale Atanasie le-a compus în timpul 
azilului al treilea, aproximativ cam pe la anul 358 
d. Hr. Dar Loofs, în scrierea pomenită, răstoarnă 
această opinie şi stăruieşte să dovedească, că 
cuvintele lui Atanasie contra arienilor au fost 
scrise încă în timpul întâiului azil în Trier unde, 
!n acel timp, se afla şi Marcel, episcopul An- 
chirei, ce s’a afundat din lupta cu arienii în e- 
rezia contraopusă lui şi care se află în relaţii des
tul de întinse cu Atanasie.

•) par. II cuv. 1, 169, 170, 191, 202, 31!.
*) „ III 386, 890, 468, 470.
») Ibidem III 384. 412.
<) Ibidem 884.
») Ibidem 674.
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In aceste relaţii putem şi găsi proxima ex
plicare a schimbărilor ce a suferit terminologia 
lui Atanasie în cuvintele lui contra arienilor. Insă 
afară de orice păreri şi presupuneri particulare 
în sprijinul cronologiei lui Loofs, vorbeşte încă 
împrejurarea că în aceste cuvinte destul de pu
ternic sună terminologia veche. Ar fi fost cam 
ciudat să fie altfel, dacă ele ar fi fost scrise într’un 
timp aşa de târziu, cum se presupunea de unii 
până astăzi.

Aşa, noi întâi să ne oprim la termenul «ipos- 
tatic». în adevăr, Atanasie neagă, că Fiul ,,se 
trăgea Singur din Sine &p’ âaoxoO orcear/j ’), şi 
îl numeşte, cum era pomenit şi mai sus, «pro
prietatea ipostasiei Tatălui»,afirmând că «în a- 
devăr şi în realitate fiinţa ce este şi ipostasie, 
sunt una (•/} xtp ovu, xai ăXrfîăţ vm '6vca>? ouaa 
odaia xat âicoamoiţ ţxta eadv)»*), însă în aceiaş 
timp el neagă şi expresiunea «unul după ipos
tasie şi doi după nume» (6icootdast ţxsv sv, âvi- 
p,att de do o) 3), ca sabeliană, numind aici pe 
Fiul «Cuvântul Esenţial» (otpeoviog Xoyo?) 4) şi 
«de la ipostasie Ipostatic», 5) care numiri le re
feră la Hristos, ca Cuvântul lui Dumnezeu întru
pat. încă mai clar şi mai convingător s’a arătat 
influenţa terminologiei de mai nainte a lui Ata
nasie, în rostirile cu cari se caracterizează fiinţa 
Fiului în raportul Lui către Tatăl. Atanasie şi 
aici, ca şi cum s’ar teme să întrebuinţeze ter- 
mentul «de unicul suflet», nu stăruieşte mult a - . '  
supra lui, cu convingerea şi hotărârea, pe care 
le vedem în operele lui posterioare, aşa de ex. '
în opera de decretis şi mai aids în epistola des
pre Soboare an. 359. Aici, cu această rostire, 
el a vrut să susţie mai cu seamă neatârnarea 
dumnezeescului Logos, încă până a nu vedea în 
el acest sens superior la care a ajuns numai pe 
urmă.

Iată pentru ce noi întâlnim acest termen a- 
proape exclusiv în cuvântul al patrulea, unde 
Atanasie face critica poziţiilor fundamentale ale 
sabelianismului şi numai odată, în primul cuvânt, 
el e întrebuinţat alături cu expresiuni ca: «Fiul 
adevărat după fiinţă prea sincer al Tatălui», 
«propriu zis aparţinând fiinţei Tatălui», «înţelep
ciunea odată născută», «adevăratul şi unicul Cu
vânt a lui Dumnezeu»6). In locul lui, el continuă 
să întrebuinţeze pe cel dinainte, care se întâl
neşte deja, cum am văzut noi mai nainte în ex
punerea credinţei. Rostirea «asemenea Tatălui» 
şi altele identice cu ea ca : «asemenea în toate», 
«asemenea în fiinţă», care expresiuni sunt în con
tra termenilor: «neasemănător», «de altă fiinţă»,

1) IV pag 481
2) Ibidem pag. 478
3  ̂ IbicUm pag. 509
4) Ibidem pag. 479

» » >*
6; 1 cuvânt pag 169

ROMÂNA

înseamnă la el unitatea natală a fiinţei Fiului cu 
Tatăl. La această concepţie şi stăruieşte să apro-  ̂
pie sensul 0601a, deşi el se clatină vizibil în ase
menea întrebuinţare a termenului, pentru care 
el, în unele locuri, dorind a preveni nedumeri
rile ce pot să se nască, şi pentru o mai deplină 
lămurire a gândului său, la această rostire mai 
adaogă şi alta, pe cea de (p6ot? (natura)l). De 
aceia se şi fereşte el aici, pe cât cu putinţă, de 
termenul «ipostasie» care apare la el mai mult 
cu nuanţa fiinţei individuale.

In aşa fel, în cuvintele contra arienilor ter
minologia lui Atanasie supravieţuieşte starea de 
tranziţie a evoluţiei sale, caracterizată cum am 
arătat deja, prin caracterul său nestabil.

In ele, în anume sens se petrece lupta a două 
terminologii: cea veche alexandrină şi cea nouă 
insuflată Iui Atanasie din Apus. Insuşindu-şi con
cepţiile noi, Atanasie nici de cum nu poate de
odată să revoace pe cele de mai nainte. Ata
nasie nu se teme să numească încă pe Logos 
«ai doilea după Tatăl» 2) după aceia că este 
argumentat cum că El este adevăratul Fiu şi 
«propria naştere a fiinţei Tatălui». Contraziceri 
terminologice, ca rezultatul nelămuririi şi nesta- 
bilităţii unor concepţii, mai cu seamă foarte s’au 
vădit în învăţătura despre unitatea persoanelor 
divine, ce se conţine în cuvintele contra arie
nilor, Aici, în rând cu expresiunile ce indica nu
mai unitatea natală a fiinţei, se întâlnesc şi a- 
cele cari chiar direct înseamnă unitatea nume
rică a fiinţei Fiului şi a Tatălui în paguba in
dependenţei ipostatice a lui Logos. Spre con
firmare, vom aduce câteva exemple. Aşa, în cu
vântul al treilea contra arienilor, Atanasie spune: 
,,Ei, adică Tatăl şi Fiul, sunt unul nu în acel 
sens, că unul e împărţit în două, cari din sine 
prezintă unul, şi nici în acel sens, că unul are 
două nume: aşa că unul şi aceiaş uneori este 
Tatăl, iar uneori Fiul Său. Sabeliu, care a cu
getat astfel, a fost recunoscut ca eretic. Dim
potrivă, doi sunt după număr, căci Tatăl este 
Tatăl şi nu poate fi Fiul, şi Fiul este Fiul, ne
putând fi Tatăl. Insă natura e una, pentrucă Naş
terea nu e asemenea cu Celce au născut-o şi 
este chipul Lui, şi totul ce aparţine Tatălui, a- 
parţine şi Fiului». 3) In multele locuri direct se 
vorbeşte, că Tatăl «niciodată n’a fost fără Cu
vântul». 4)

Insă aceste contraziceri n’au rămas totdeauna 
la Atanasie; el totuş apoi a izbutit să scape de 
ele: vieaţa lui îndelungată în Apus (339—345) 
nu i-a trecut fără urmări şi relaţiile lui cu Mar

1) II 329, 3<6, 362, 376, 379. IU 408, 576.
2) I pag. 181.
HN p?g. i81
4) I pag. 194 195.



TERMINOLOGIA SFANŢULUI ATANASIE 81
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cel din Anchira au întipărit la urma urmei asu
pra lui influenţa lui Marcel. *)

Mulţămită acestor relaţii, Atanasie părăseşte 
în întregime concepţiile de mai nainte, cugeta
rea lui teologică se înalţă la concepţia unităţii 
numerice a fiinţei divine şi în ea el îşi găseşte 
deplină şi definitivă desăvârşire. Şi în acel timp, 
când omiusienii, împreună cu niceenii minori, s’au 
oprit la „cuvintele" lui Atanasie, el s’a dus mai 
departe: terminologia de mai nainte nu-1 putu 
satisface şi el acuma se opreşte numai asupra 
unui termen: 6|xoo6aio?, ca mai potrivit pentru ex- 
presiunea adecvată a concepţiilor variabile. Acunrr 
el concepe sensul lui real şi pozitiv şi, până la sfâr
şitul vieţii sale, îl apără cu toată puterea minţii sale 
fine şi dialectice. In această epocă târzie a lup
tei cu arianismul, din punctul de vedere al con
cepţiilor lui Atanasie ce se dezvoltau, termenul 
6|i.oo6aios cu nimic nu se deosebeşte de termenul 
ţxovoouotog. «Repetând observaţia nemerită a lui 
Loofs, Atanasie a biruit spaima sa tainică d 
termenul [iovocooiog, ne mai căutând apropierea 
sensului coata cu sensul fiiinţei natale şi nelăsând 
identificarea termenilor 0631a şi 6ic6otaots, care 
a fost suportată de Atanasie în aceste cuvinte,
cu vizibilă nestatornicie».*) Cu acest termen, se 
înrudeşte acum mai de aproape şi leagă de el cu 
cele mai strânse legături toate concepţiile sale. 
Ia"i pentru ce, în orice atac al duşmanilor asupra 
acestui termen, Atanasie vedea atac asupra con
cepţiilor sale proprii şi, în asemenea cazuri, el 
căta să le descopere şi să le argumenteze. In 
«Decretis», scrisă cam pe la 352, Atanasie jus
tifică cu următoarele cuvinte pe Părinţii Soborului 
din Niceia care au întrebuinţat termenul lui! «Ei, 
zice el, erau nevoiţi.... să scrie că Fiul p  de o 
fiinţă cu Tatăl, semn că nu numai că este asemenea 
Tatălui, ci este şi identic cu Tatăl după asemă
nare ». Apoi urmează: «Fiul nu numai că este 
asemenea Tatălui, ci şi este nedespărţit de la Fiinţa 
Tatălui. Fiul şi Tatăl una sunt, cum a spus însuş 
Fiul“ (Ioan 10, 3 0 3). In epistola despre adunări, 
scrisă în 359, Atanasie, afară de baza dogmatică, 
mai aduce şi un argument filosofic în folosul

termenului 6|iOo6oco?. Mai arată şi preferenţa lui 
6|aoo6ckos faţă de termenul 6[xoto6ato?, (asemănător 
după fiinţă), pe care îl consideră insuficient în 
apărarea sa contra duşmanilor.

Nimenea nu se va îndoi, spune Atanasie, în 
această epistolă, că asemăntor se conglăsuieşte 
ca asemănător relativ nu la fiinţă, ci la înfăţişarea 
externă şi calităţi. Pentru fiiinţă trebueşte nu 
asemănarea, ci identitatea. *)

Astfel e în trăsăturile generale, istoria şi mer
sul treptat al terminologiei Sf. Atanasie în în
văţătura lui despre Fiul lui Dumnezeu. Cerce
tând istoria aceasta, nu putem să nu vedem cum 
Atanasie treptat şi parcă fără să vrea, apropie 
termenii 0601a şi âiuoacaots, după sensul lor la 
început, mai târziu unindu-le într’unul singur: 
oţioouatos. E adevărat că în opera despre ară
tarea Dumnezeului — Cuvânt în trup şi Contra 
arienilor, scrisă de el, în a doua jumătate a se
colului IV, anii 360—365, se află rostirea, «una 
Divinitate şi unul Dumnezeuîjcu trei ipostasuri», 
însă de mulţi savanţi locul acesta nu e consi
derat ca autentic al lui Atanasie. Ceva mai târ
ziu, la 370, Atanasie, tn epistola sa către epis
copii africani, afirmă că «ipostasia este fiinţa şi 
nu altceva înseamnă decât însăşi fiinţa 2) Poate 
unii, în sfârşit, vor imputa lui Atanasie că el nu 
se ţine de o singură terminologie, schimbând-o 
în felurite timpuri.

Ca răspuns la această imputare, pot sluji cu
vintele lui Loofs, care, în această împrejurare, 
află osebită laudă lui Atanasie. Cu aceste cu
vinte încheiem şi noi. «El, zice Loofs despre 
Atanasie, într’o măsură mai mare, decât contim
poranii săi şi ceice au trăit după el, putea să deo
sebească convingerile sale, pe cari nu le varia, 
de acelea formule pe care le întrebuinţa. Gân
durile tundamentale ale cristologiei iui ulterioare 
le putem găsi de timpuriu în operele Contra 
gentes şi de Incarnatione, însă până la adânci 
bătrâneţe, nu considera rostirile sale perfecte. 
El totdeauna apăra una şi aceiaş învăţătură, dar 
nu în unii şi aceia termeni. 4)

Icon. Sfavr. GAVRIIL ZLATOV,

Profesor de religie la liceul .Nr. 2 de băe|i din Chtşin8u.

•) La soborul din 340 dela Roma, cu chestia despre Atanasie; 
Iu numărul celoice erau de aceiaşi părere era şi Marcel, ce Îşi 
căuta in Apus apărarea pentru acuzările aduse lui, de arieni, că el 
«•te sabelian. — Istoria Bisericii creştine, Robertson voi. I. cart. 
9, pag. 44.

*) Encyklopădie, pag. 204 
•) Partea I pag. 341

*) Partea II pag, 184.
*) Partea III pag. 296 
») „ „ „ &19
4) Encyklopftdie pag. 204

Trebuinţa mistică de credinţe pare un element atât de ireductibil al naturii 
omeneşti, că nicio raţiune n’ar putea s’o sfărâme.

«

OUSTAVE LE BON
in le DiscchiHbre du Monde, Fsrls 193f p. 153
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A ŞTI ÎNSEMNEAZĂ NEAPĂRAT ŞI A NU CREDE ?

Tricentenarul naşterei marelui savant şi scriitor, 
Blaise Pascal, de curând sărbătorit la Paris, a 
readus în discuţiune chestiunea, dacă un savant, 
un om de ştiintă pozitivă, poate să se închine
cu credinţă şi cu umilinţă lui Dumnezeu. Căci, 
lucru cam neobişnuit, acest adânc cunoscător al 
matematicilor, acest desăvârşit fizician, încă din 
anul 1654, adică la vârsa de 31 ani, şi până 
la moarte (1662) a dus o viaţă de un adevărat 
călugăr schimnic.

«El lucra, spune criticul francez Lanson, la o 
Apologie a Religiunei Creştine, în prada celor 
mai cumplite dureri: acum boala nu-1 mai lăsa. 
Dar el îşi cucerise fericirea odată cu adevărul: 
el era senin şi surâzător. El se ştia în numărul 
celor aleşi', el scria ciudatul şi admirabilul Mister 
al lui lisus. Suferinţele sale îi slujeau drept semn 
al alegerii sale: el îşi îndoia suferinţele, cu cre
dinţa că colaborează la milostivirea lui lisus. El 
îşi bătu capul ca să născocească noi suferinţi şi

V

privaţiuni: el îşi persecută propriul său corp prin 
nişte aspre măsuri de o rafinare de necrezut.
El muri la 1662».

Şi cine era acest atât de cucernic drept cre
dincios ?

Blaise Pascal, născut la 1623 în Franţa, s’a 
ocupat de mic numai cu ştiinţele fizice şi ma
tematice. La 16 ani, micul Pascal făcu un tra
tat al secţiunilor conice, cu care puse în uimire 
pe marele matematic şi savant Descartes. Apoi 
ocupându-se cu aplicaţiuni practice, construi o 
maşină de calculat. In 1648, el face la Paris 
faimoasele sale experienţe, punând în evidenţă 
greutatea aerului.

Era dar Blaise Pascal un adânc cunoscător şi 
mânuitor al ştiinţelor pozitive şi aplicate. Şi to
tuşi în 1649 el scrie Prefaţa unui tratat al vi 

dului, unde, expunând teoria' ştiinţifică a pro
gresului, admite, spre uimirea tuturora, imposi
bilitatea de a ajunge la certitudine într’altfel 
decât prin revelaţiune, în materie teologică. 
Prin această ciudată mărturisire, Blaise Pascal 
calcă în picioare pretenţiunile raţiunei şi face 
un mare pas în spre deplina sa convertire re
ligioasă. Căci, dacă până la vârsta de 30 ani

el şi-a dedicat viaţa şi ştiinţei şi religiei, dela 
această vârstă şi până la sfârşitul vieţei (1662), 
adică în timp de 9 ani el şi a închinat toate
puterile numai religiei.

Negreşit că nu au lipsit explicaţiunile pentru 
această neobişnuită convertire. Aşa, de pildă, se 
susţine că spiritul său matematic şi pozitivist a 
apucat pe calea misticismului religios, numai 
mulţumită unui grav accident de trăsură, din 
care el a scăpat ca prin minune. Ar fi dar 
vorba de un zdruncin mintal, mulţumită căruia 
el s’a transformat într’un aprins ucenic al lui 
Crist. Ba încă, sunt destul de numeroşi aceia, 
care susţin că el nu era în toate minţile atunci 
când afirma că, nu prin ştiinţă, ci numai prin 
credinţă ajungem drept la certitudine. Ei bine, 
acestora le răspunde astfel criticul Lanson:

«Ascetismul lui Pascal şi ale sale Cugetări nu 
sunt în contrazicere cu desvoltarea de mai îna
inte a inteligenţei sale. Nu a fost vreo ruptură 
în viaţa sa intelectuală: a fost într’însa o evo
luţie continuă, la sfârşitul căreia el a părăsit 
totul pentru a urma pe lisus Cristos. El nu era 
nici nebun, nici bolnav; el nu a fost niciodată 
mai înăuntru personalităţii sale, mai stăpân pe 
raţiunea sa, şi mai conştient de actele sale, de 
cât atunci când unora li s’a părut năpădit de 
o manie religioasă. Ar fi să coborîm lucrurile, 
dacă am vroi să explicăm convertirea sa prin 
starea nervilor săi sau prin ascuţimea suferin
ţelor sale. Cel puţin trebue să recunoaştem că 
şi raţiunea sa îl ducea în spre convertire. Căci 
această raţiune, se depărta de el, iar nu el de 
ea, atunci când ea îi mărturisea că nu-i va da 
cunoştinţa complectă, de care el era însetat. 
In loc să se odihnească fericit, ca atâţia sa
vanţi, în ştiinţa «aparenţelor», de vreme ce ra
ţiunea nu-i mai îngăduia nimic mai mult, Pascal 
şi-a întors privirile într’altă parte: el a căutat 
să vadă dacă n’ar fi aiurea un izvor de adevăr, 
dar de adevăr total şi sigur; el l-a găsit şi s#a 
dus să ceară credinţei cunoştinţe superioare 
acelora pe care le procură raţiunea. El prin 
aceasta nu a dispreţuit raţiunea; a redus-o nu
mai la domeniul său şi a evaluat acest domeniu.
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Incapabil fiind de a se Înţepeni într’o jumătate- 
ştiinţâ tndoelnică şi relativă, Pascal nu ar fi 
Pascal, dacă credinţa sa nu i-ar fi satisfăcut ra
ţiunea, şi evlavia înt’insul nu a distrus, ci a 
mulţumit pe savant».

Pe scurt, dar, Blaise Pascal, acest om de 
ştiinţă pozitivă, susţine că prin credinţă se ajunge 
la deplina certitudine, iar nu prin ştiinţă. De a- 
ccca, cl nu se sfieşte să subscrie următoarea 
neobişnuită cugetare:

«'Inima are raţiunile sale, pe care nici nu le 
cunoaşte raţiunea... Numai inima îl simte pe 
Dumnezeu, iar nu raţiunea. Iată in ce constă 
crcdinţa: Dumnezeu sensibil la glasul inimii, iar 
nu la chemarea raţiunei».

Iii bine, aci următoarea întrebare se impune: 
Dacft este adevărat că, cu inima îl putem simţi 
pe Dumnezeu, cum se explică faptul, că sunt
ntftt de numeroşi aceia, care, deşi silindu-se cu 
inima, nu pot totuşi să-l cunoască pe Dumnezeu ?

«A dori să credem, explică Pascal, nu este 
tot una cu a crede: nu e destul voinţa ^pentru 
a putea crede; mai trebue şi graţia divină. In 
aşteptarea acestei graţii, adică în aşteptarea cre
dinţei, trebue să te pregăteşti spre a o putea 
primi, şi spre a putea crede: «vei îngenuchia 
mu ţină omenească, vei asculta Sf. leturghie şi 
vei deveni astfel săracul cu duhul (on s’abâtira)»
— Iţi vei dispune trupul, «automatul» în aşa 
fel, In cât deprinderile sale să nu pue piedici 
mişcărilor sufletului, atunci când graţia divină
11 va apleca».

Şi acum o ultimă întrebare: Cum argumen
tează Pascal pentru a putea ajunge să arate că 
religia este, nu probabilă, ci pur şi simplu a- 
devărată, în sensul riguros şi raţional al cuvân
tului?

«Religia pare ciudată, absurdă pentru raţiune, 
şi totuşi ca s’a statornicit în lume: aşa dar 
statornicirea sa este însăşi proba divinităţii sale».

Şi fapt Însemnat este că un alt spirit pozi- * 
tivist, filosoful şi matematicul Descartes argu
mentează cam tot astfel:

&3

«Trebue neapărat să conchidem, spune, el, că 
din singurul fapt că eu exist şi că ideea.unei Fiinţe 
cu desăvârşire perfecte, adică ideia unui Dum
nezeu, este în mine» — existenţa lui Dumne
zeu este foarte cu evidenţă demonstrată».

Este dar în orice om, afirmă Brunetiere, «o 
trebuinţă de a crede», şi cum cu neputinţă este 
ca să aflăm oameni normali, lipsiţi cu adevărat 
de această trebuinţă de a crede, însuşi faptul că 
această credinţă, care atât de“absurdă este pen
tru raţiune, s’a statornicit în aşa fel că nu se 
poate cu niciun preţ1 dezrădăcina din om, însuşi 
acest fapt ne dovedeşte că existenţa lui Dum
nezeu este cu evidenţă demonstrată.

,  %

«Eu simt că este un Dumnezeu, spune La 
Bruyâre, şi nu simt, că nu este un Dumnezeu; 
aceasta îmi ajunge, şi tot raţionamentul lumei 
îmi este inutil: eu conchid că Dumnezeu eşxistă. 
Această concluziune este în firea mea. Am pri
mit principiile acestei concluziuni prea cu în
lesnire în copilăria mea, şi le-am păstrat apoi 
In chip prea firesc până la o vârstă mai înain
tată, pentru ca să le bănuiesc ca neîntemeiate. 
Dar sunt spirite, care se scutură de aceste prin
cipii. Este însă o mare întrebare dacă sunt în- 
tr ’adevăr astfel de spirite; şi dacă într’adevăr 
s’ar găsi astfel de spirite, această probează nu
mai că printre oameni mai sunt şi monştri».

Dar să ne oprim.
Ceeace am vroit să arăt este că, deşi cre

dinţa şi ştiinţa stau in nişte domenii cu totul 
deosebite, totuşi şi cel ce ştie poate să şi creadă, 
dacă cumva Dumnezeu binevoeşte să-l numere 
printre aleşii săi. De altfel, nu într’alt fel ne 
sileşte să recunoaştem şi centenarul, cel tot de 
curând sărbătorit în Franţa, şi anume centena
rul marelui învăţat Pasteur, care deşi până în 
adânc a pătruns tainele ştiinţei, — totuşi o clipă 
nu s’a ruşinat a se arăta şi a se mărturisi în 
tot locul şi în tot timpul ca cel mai cucernic 
drept credincios.

M. M1HĂILEANU

Profesor, Piteşti
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L IT E R A T U R A  ADVENTISTA')
Trecem la o altă scriere numită: «Marea luptă

între Hristos şi satana sau între lumină şi întu- 
nerec».

In această carte, alcătuită pe cât reesă, din 
volumul ce-1 posed şi care e notat I, din mai 
multe volume, cuprinde chestiuni, de «Istoria 
Bisericească Adventistă».

I **

In ea se descrie întemeierea comunităţii creş
tine ab initio, însă în aşa fel încât din toate 
împrejurările istorice, se trag concluziuni favora
bile rătăcirii adventiste.

Această deşi istorică, deşi copiată după mai 
mulţi istoriografi, totuşi sora White, după cu- 
noscutu-i sistem, o expune ca o descoperire 
divină şi spune astfel în prefaţă la pagina VI
şi VII:

Când spiritul lui D-eeu îmi arată adevărurile mari 
ale cuvântului Său şi scenele trecutului şi ale viito
rului, mi se porunci să fa c  cunoscut altora, ceea ce-mi 
f u  descoperit mie, de a descrie istoria luptei de secole 
şi a o înfăţişa astfel ca prin aceasta să se lumineze 
lupta cea mare din viitor, care se apropie cu paşi repezi. 
In urmărirea acestui scop eu m’am străduit, să aleg 
evenimente din istoria bisericească şi să le compun 
astfel, ca prin aceasta să fie scoasă în evidenţă des- 
voltarea marilor adevăruri, care au fost date lumii în 
diferite timpuri, pentru a cerca pe cei sinceri şi care 
au provocat mânia lui satan şi duşmănia unei biserici 
profane şi care au-fost* îndreptaţi prin mărturiea ace
lora, care „n’au iubit viaţa lor fa n ă  la moarteM.

Şi aşa inspiraţiile sale urmează întocmai sco
pului, ce şi-a propus, căci ea vede că adevărul 
este denaturat de creştini, care-şi zidesc bise
rici, hirotonisesc preoţi, venerează sfinţi, serbează 
Duminica, afirmând ea că acestea provin de a- 
tunci, de când creştinismul a străbătut între pă
gâni şi mai ales la demnitarii păgâni regi şi 
împăraţi, cari au impus creştinilor deprinderile 
lor idololatre. Citim astfel în pag. 26 şi 27:

Dar când prigonirile încetară şi creştinismul păşi 
în curţile şi palatele regilor, atunci simplitatea umilită 
a lui Hs. şi a apostolilor Săi fu schimbată cu podoa
bele şi mândria preoţilor şi a domnitorilor păgâni şi 
în locul pretenţiunilor lui D-zeu fură puse teoriile şi 
tradiţiile omeneşti. Pretinsa pocăinţă a lui Constantin 
cel Mare, pela începutul socolului al lV-lea, provocă 
mare bucurie, iar lumea îmbrăcată cu aparenţa drep
tăţii întră în biserică. Acuma lucrarea stricăciunei făcu 
progrese foarte repede. Păgânismul, care în aparenţă 
părea învins, fu biruitor. Spiritul său stăpânia biserica,

*) Vezi Nr. trecut,

învăţăturile, datinele şi superstiţiile sale, fură alipite la 
credinţa şi adoraffea către D-zeu a pretinşilor urmaşi 
ai lui Hristos.

*

La pag. 31 arată pe papa ca fiind capul tutu
ror rătăcirilor în vorbele:

%

Acelea erau zile primejdioase pentru comunitatea lui 
Hs. Deci adevărul nu fu lăsat fără martori, părea totuşi 
câte odată, ca şi când întunerecul şi superstiţia avea 
să câştige supremaţia, iar adevărata religiune să fie 
ştearsă de pe pământ. Evanghelia fu  perdută din ve
dere, iar formele religiunei fu ră  din contra înmulţite 
şi poporul fu  încărcat cu represiuni aspre şi energice.

Nu numai că fu ră  învăţaţi să privească spre papa— 
ca mijlocitor al lor, ci ei mai fură învăţaţi să privea
scă asupra faptelor lor proprii pentru ertarea păcate
lor. Peregrinajii lungi, penitenţe (mătănii), adorarea relic- 
viilor, râdicarea de bisericii, mănăstiri, altare, plătirea 
de mari sume pentru biserică; — acestea şi alte multe 
fapte de felul acesta erau împuse, pentru a îmblânzi 
mânia lui D-zeu sau spre a-şi asigura favoarea Sa....

Cu acestea continuă şi la pag. 34 şi 35, vor
bind despre purgatoriu, indulgenţe, liturghii, sf-ta 
comunicătură astfel:

Prin aceasta fu pregătită calea pentru Introducerea 
şi altei născociri a păgânismului, pe care Roma o numi 
purgatoriu, voind prin aceasta a inspira teamă mulţi- 
mei naive şi superstiţioase. Prin această învăţătură ră
tăcită să presupune existenţa unui loc de chin, în care 
sufletele acelora, care n ’au meritat condemnarea veş
nică, să sufere pedeapsă pentru păcatele lor şi din 
care îndată, ce vor fi curăţiţi de necurăţia lor, vor fi 
primiţi în cer.

Iaca şi o altă născocire mai fu necesară pentru a
pune pe Roma în stare de a exploata teama şi fărăde
legile adepţilor ei. Această se află în învăţătura despre 
indulgenţe. Iertarea totală a păcatelor trecute, prezente 
şi viitoare şi scutirea tuturor chinurilor şi pedepselor 
meritate, era făgăduită tuturor acelor, care luau parte 

*la războiul marelui preot, fie pentru răspândirea impe
rialismului, fie pentru pedepsirea duşmanilor săi, sau 
nimicirea acelora, care cutezau să tăgăduească supre
maţia sa spirituală. Oamenii fură de asemenea învăţaţi 
că prin plătirea de bani către biserică, se vor elibera 
de păcate şi chiar şi sufletele amicilor lor morţi, le vor 
putea libera din flăcările chinuitoare, în care au fost 
prinse. Cu astfel de mijloace Roma îşi umplu casele 
şi întreţinu pompa, petrecerile şi patimile pretinşilor 
reprezentanţi ai Aceluia, care nu avea unde să-şi plece
eapul.
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în diferite ţări, ei sămănară acolo sămânţa reformaţi- 
unei, care începu în timpul Wiclieff, cucerind în lung 
şi în lat, în jurul său, în zilele lui Luther; şi trebue

...In secolul al XlII-lea fu întrodusă cea mai grozavă 
din uneltele papismului— inchiziţia. Stăpânitorul întu- 
nerecului lucra cu mai marii preoţiei papale. In cons
fătuirile lor secrete, satan şi îngerii săi stăoâneau su
netele oamenilor răi, pe când un înger nevăzut al lui 
Dumnezeu se afla în mijlocul lor, care lua grozavul 
raport al hotărârilor lor nelegiuite şi scriea istoria fap
telor, care sunt prea înfricoşate să apară în faţa ochilor 
omeneşti. “Babilonul cel marew era îmbătat de sângele
sflinţilor,

#

Toate aceste afirmaţiuni, pretinse istorice însă 
de natură protestantă le face ea pentrucă ins
piraţia să o ducă la pag. 37 ca să laude pe 
protestanţi, tncepând cu grupul Valdenzilor, des
pre care spune: *

In mijlocul întunecimei, care a zăcut tot timpul, cât 
a durat puterea papală, lumina adevărului nu putu fi 
stânsă în total depe pământ. In orice epocă au existat 
martori pentru D-zeu, bărbaţi cari ţineau credinţa în 
Hristos ca unicul mijlocitor între D-zeu şi oameni, care 
preţuiau sf-ta scriptură ca măsură de conduită a vieţii 
şi respectau Sabatul. Cât de mult datoreşte lumea a- 
cestor bărbaţi, nu vor putea recunoaşte niciodată ge
neraţiile viitoare...

Cum că adventiştii împărtăşesc ideile ereticilor 
Valdenzi, citim lămurit la pag. 42 şi 43. :

Comunităţile Valdenzilor sămănau în curăţenia şi 
simplitatea lor cu comunitatea din timpul apostolilor. 
Lepădând supremaţia papei şi a prelaţilor, ei păstrau 
Biblia ca cea mai înaltă şi sigură autoritate infailibilă. 
Predicatorii lor, contrar preoţilor despotici ai Romei, 
urmau exemplul Maestrului lor, care nu venise, nca să

%

fie servit, ci ca să s e r v e a s c ă Ei hrăneau turma lui 
Dumnezeu, conducând-o pe lunci înverzite şi la apele 
curate ale cuvântului Său. Cu totul la o parte de mo
numentele podoabei şi onoarei lumeşti se aduna po
porul ; nu în biserici naţionale, sau în catedrale mă- 
reţe; ci sub scutul munţilor, în văile Alpilor, sau în 
timp de primejdie în una sau alta din cetăţile stâncilor, 
pentru a asculta cuvintele adevărului de pe buzele 
servilor lui Hristos. Păstorii sufletelor nu predicau nu
mai Evanghelia, ci vizitau şi pe bolnavi, instruiau pe 
copii, îndemnau pe rătăcitori şi străduiau a aplana cer
tele şi de a păstra unire şi iubire frăţească. Când erau 
In timp de pace, ei erau hrăniţi prin daruri de bunăvoe 
ale poporului, totuşi asemenea lui Pavel făcătorul de 
corturi, fiecare învăţa una sau alta dintre meserii sau 
o altă misiune, prin care în caz de nevoe, să se poată 
îngriji singur pentru întreţinerea sa.

Şi apoi continuă la pag. 51.

Astfel mărturiseau Valdenzii pentru Dumnezeu, cu 
sute de ani înainte de Naşterea lui Luther. Răspândiţi

continuată până la sfârşitul timpului de cei, care sunt 
tot aşa de voioşi, să sufere totul pentru cuvântul lui 
Dumnezeu şi pentru mărturia lui Is. Hr.

Reiese limpede gândul autoarei, care combă
tând şi desaprobând învăţăturile bisericii papiste, 
caută a dovedi ca creştinismul s’a păstrat orto-? 
tiox numai de sectele eretice de prin fundul 
văilor şi a munţilor; care prin Valdenzi, Wicliff 
Luther Hus etc. a ajuns nepătat în mânile ere
ticilor adventişti! Faci cu alte cuvinte istoria 
unei minorităţi religioase, rătăcite dela credinţa 
majorităţii, pentru a te impune lumii, în secolul 
al 19 şi 20-lea, că refaci biserica pe temelia cre
dinţei apostolice. Istoria imparţială, înfierând a- 
baterile, ce au fost de la dreapta credinţă, prin 
diferite cete eretice şi prin inovaţiile papale,
recunoaşte adevărul ortodox păstrat de singură 
Biserica de răsărit, Biserică care de altfel nici 
nu este vizată decât în tangentă foarte slabă de 
aceşti eretici, care totuşi o subminează şi caută 
să o compromită, dacă nu pe temeiuri dogma
tice şi istorice, apoi pe izolate abateri morale 
şi pe conlucrarea ce o face cu statul întru e- 
ducarea şi conducerea masselor. Cum noi voim 
să punem pe cititori în cunoştinţă numai cu 
literatura adventistă şi nu facem o combatere 
propriu zisă, adică nu discutăm punct cu punct 
afirmaţiunile scrierilor lor, ne oprim de a mai 
studia istoric afirmaţiunile cuprinse în această 
carte, care falsifică adevărul în scopuri dinainte 
hotărâte, în care scop se scot în evidenţă şi se 
lăudâ acei eretici, care au un punct comun cu 
rătăciţii a căror literatură o expunem, termi- 
nându-se acest prin volum cu laude pentru 
Wicliff şi Ioan Hus.

Din acest tratat de Istorie Bisericeasă Adven
tistă, se arată foarte lămurit că origina lor este 
dela Valdeuzi, care sărbătoreau Sâmbăta şi a- 
veau multe puncte comune de credinţă cu ad
ventiştii de azi, care credinţă se mai complică 
cu învăţături împrumutate dela adepţii lui Lu
ther, Hus, Wicliff etc.

Cunoscându-se această înrudire de confesiune, 
chiar din scrierile lor, fără multă filosofie şi 
fără multă bătae de cap, lumea creştină orto
doxă va şti să i trateze în consecinţă.

Dacă avem în faţa noastră o erezie, apoi nu 
avem nimica nou, ci numai un amestec din alte 
erezii vechi şi răsuflate, la care inspiraţia sorei 
White a mai adăogit rătăciri nouă. Cu această 
sectă, s’a mai mărit numărul sectelor protes
tante cu una, peste cele câteva sute ce există. 
Din aceasta se vede încă odată cât de uşor ră
tăcesc persoanele, care nu ţin în explicarea Sfintei
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Scripturi o normă, o directivă, după cum ţin 
creştinii ortodocşi. Cu procedeul acesta se ajunge 
la maxima: ,,Quot capila, tot sensus.

Afară de acestea, această carte, cu toată pre
tinsa inspiraţie a sorei White, nu poate sta în 
faţa adevăiului istoric şi la o critică documen
tată şi serioasă. Ea se nimiceşte ca fumul în 
faţa unui puternic curent de aer.

Comunitatea adventistă, îngrădită cu viziuni, 
vise, mărturii, cu istorii bisericeşti vizionare, îşi 
fixează morala într’o carte intitulată pompos: 
,,Cumpătarea creştinău. Aici ar fi un punct im
portant şi hotărâtor pentru biruinţă, dacă ar 
propovedui o morală, care se corespundă cerin
ţelor sufletului omenesc, dar lucrul stă cu totul 
altfel, încât, în loc de morală, ni se dă un tra
tat slab de higienă, un fel de morală ebraică 
degenerată ca şi lumea adventistă.

Chiar titlul: ,,Cumpătarea creştină“ ne dă a 
înţelege că acest tratat începe cu sfaturi pentru 
cumpătare în mâncări şi băuturi, după cum se 
poate şi ceti la pag. 6 şi 7:

Hristos ne-a dat un avertisment de o importanţă 
nemărginită. El voia să ne arate marea primejdie, ce 
ne ameninţă, dacă privim mâncarea şi băutura ca chestie
capitală in viaţă. El ne arată următoarele satisfaceri 
neînfrânate a poftei de mâncare. Simţul moral e tocit 
aşa încât păcatul nu mai apare ca păcat. Crimele nu 
mai apar ca ceva grozav şi patimile cresc peste măsură» 
până ce in sfârşit toate principiile drepte şi toate sim- 
ţimintele sfinte sunt distruse, iar Dumnezeu e bat- 
j o corit.

Aceste sunt urmările mâncărei şi băuturei preste 
măsură. După declaraţia Domnului tocmai aceasta va 
fi starea lumii, când El va apărea pentru a doua oară:

Mântuitorul ne pune în faţă un ideal mai înalt, 
după care trebue să tindem, nu numai după ce să 
mâncăm, ce să bem sau cu ce să ne îmbrăcăm. Oa
menii depăşesc în mâncare, băutură şi în îmbrăcă
minte, până ce acestea devin păcate. Tocmai aceste 
păcate vor fi la ordinea zilei în timpul din urmă şi 
ele sunt un semn despre apropiata venire a D-lui.

Timp, bani şi putere, care aparţin D-lui, dar care 
ni s’au încredinţat nouă, sunt cheltuite în căutarea 
după lux şi după delicatese, care să satisfacă pofta 
nesăţioasă a stomahului. Dar prin aceasta se împuţi
nează cu atât mai mult puterile de viaţă, iar sănă
tatea este sdruncinatăi Este imposibil să putem înfăţişa 
corpurile noastre ca o jertfă vie, dacă noi le vătămăm 
continuu prin satisfacerile poftelor noastre proprii, 
etc. etc.

La pagina 14 ni se dau mai multe exemple 
de cumpătare numai din Vechiul Testament; 
Aşa ni se spune despre Daniil:

nu va putea întări puterile sale corporale şi nici nu va 
înmulţi capacităţile sale spirituale. El nu voia să bea 
atât vinul, cât vr’o altă băutură nenaturală, sau exci
tantă; el nu voia să facă nimic, din ceiace i-ar fi în
tunecat mintea şi Dumnezeu îi dădu pricepere şi înţe
legere în toată cartea şi înţelepciune şi pricepere în 
toate vederele şi visurile . . .  In tinereţea sa el fu de
prins de părinţi la o cumpătare riguroasă. Ei îl învă-

V

ţaseră să asculte în toate, de legile naturii şi el ştia că 
mâncarea şi băutura au o influenţă mare asupra pu
terilor spirituale, corporale şi morale şi că el trebue să 
dea socoteală lui D-zeu pentru capacităţile sale. . . . 
Aceasta era de fapt o şcoală minunată, care trebuia 
să-l înarmeze pentru o viaţă cumpătată spre sârguinţa 
şi credincioşie. , . .

Şi închee acest cap. cu următoarea peroraţie:

Vă îndemn dar fraţilor, prin îndurările lui D-zeu, ca 
să înfăţişaţi corpurile voastre o jertfă vie, sfântă şi bine 
plăcută lui D-zeu, care este slujba voastră cea raţională.

El îşi pune în minte să nu să spurce cu mâncările
sau cu vinul regelui, căci el ştia că o astfel de hrană

Tot lecţiuni de higienă conţine această carte
şi la pag. 21 în următoarele:

t

Ceaiul, cafeaua şi tabacul, cât şi băuturile alcoolice 
nu iau decât diferite poziţiuni între mijloacele artificiale 
de aţâţare.

• Influenţa ceaiului şi a cafelei, după cum fu arătat 
mai înainte, este aceiaş ca şi a vinului, berei, mustu
lui, rachiului şi a tabacului. Ceaiul este un excitant, 
care produce, până la un anumit grad o ameţeală şi 
care în mod treptat, slăbeşte puterea de activitate a 
corpului. Pentru prima dată el pare a înviora spiritele 
vieţii şi a le aţâţa, de aceia băutorul de ceai crede, că 
ceaiul îi este foaate folositor, dar se înşală, căci îndată 
ce influenţa sa dispare, atunci puterea artificială dis
pare şi ea şi în locul aţâţărei timpurii, provocate arti
ficial, vine în mod proporţional slăbiciune şi istovire.

Consecinţele mai departe ale ceaiului sunt duferi de 
cap, nedormire, palpitaţii, slăbiciuni în organele de 
mistuire, tremurături şi altele.

Caiar şi în întrebuinţarea cafelei este un obiceiu vă
tămător* Pentru un moment cafeaua irită spiritul, dar 
pe urmă vine o somnolenţă, o sdrobire şi o parali
zare a puterilor spirituale, corporale şi morale.

De asemeni opreşte acest tratat fumatul zicând:

Tabacul este o otravă care lucrează încetul cu în
cetul. E mult mai greu a se curăţi cinva de urmările 
tabacului decât acele ale alcoolului.

Tabacul tiranizează prada sa mult mai mult decât 
paharul îmbătător. întrebuinţarea tabacului e un obiceiu 
foarte urât, care pătează pe cel obişnuit cu el etc., etc..

Tot din tratatul acesta reiese că nu trebue 
să mâncăm carne şi mai ales carne de porc.
Aşa citim la pag. 30;
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Dumnezeu a dăruit oamenilor destule mijloace pentru 
satisfacerea unui gust sănătos. El le-a pus la îndă- 
mână produsele diferite ale pământului şi i-a dăruit 
cu tot felul de alimente gustoase şi hrănitoare. Din a- 
cestea ne permite bunul nostru Tată să luăm cu bo- 
găjie. Fructe, grâunţe de tot felul şi zarzavaturi, care 
pregătite în mod simplu, fără mirodii şi grăsime, cu 
lapte sau smântână sunt hrana cea mai nutritoare. Ele 
aunt hrănitoare şi dau corpului tanacitate şi înpros- 
pătare minţii, ceeace cu o hrană excitantă nu este cazul. 
La t) întrebuinţare deasă a cărnii, mintea nu mai este 
totdeauna clară şi activă, căci întrebuinţarea cărnei 
cauzează îngrăşarea corpului şi perturbează simţurile 
fine ale sufletului. Prin întrebuinţarea cărnii, omul e 
expus mult mai mult la boale. Noi suntem convinşi 
că carnea nu este potrivită pentru păstrarea sănătăţii 
şi a puterilor.

„Acei, care îşi fac ca hrană principală carnea, nu 
vcr putea evita a mânca câte odată şi astfel de carne, 
care să conţină într’însa mai mult sau mai puţin mi
crobi de boale. In multe cazuri animalele vin la aba
tor nesănătoase, din cauza tratamentului rău înainte
de tăere. Sunt băgate cu grămada în vagoane şi în 
grajduri lipsite de aer şi de lumină şi astfel fiind silite 
a respira aerul necurat al grajdurilor, corpul lor e 
umplut în curând de materii stricate şi îndată ce a- 
ceastă carne vine în corpul omenesc, sângele e otrăvit 
şi urmarea este boala. Dacă cineva are deja sângele 
stricat, atunci această stare nesănătoasă va fi înrăută
ţită. Dar numai puţini vor să creadă că sângele lor se 
otrăveşte prin mâncarea cărnii şi aceasta este cauza 
suferlnţilor lor. Mulţi mor de boale, care nu se dato- 
resc decât mâncării de carne, pe când ei le atribuesc 
altor cauze. Unii nu simt imediat urmările vătămătoare 
ale mâncării de carne, dar aceasta nu e nici o davadă
că nu le-ar vătăma.

Deşi ei nu observă în acel timp nimic din acestea, 
totuşi influenţa ei vătămătoare, se va întinde asupra 
întregului corp.

Deşi carnea de porc e un aliment obişnuit, cu toate 
acestea ea e cea mai vătămătoare. D-zeu interzise lui 
Israel, întrebuinţarea cărnei de porc, nu doară pentru 
a-şi arăta puterea Sa, ci pentrucă nu e potrivită ca 
hrană pentru om. D-zeu nu creiă porcul, pentrucă să 
fie mâncat în anumite împrejurări. E imposibil a fi să
nătoasă carnea unei făpturi, al cărei element natural e 
murdăria şi care se hrăneşte numai din lucrurile cele 
mai scârboase.*

Am mai putea cita ceva relativ la hrană din 
pag. 36, în care ni să dau principii de alimen
taţie, dobândite de autoare în o viziune.

Două clase ni se înfăţişează: I. unii care nu trăesc 
după lumina, pe care Domnul a dat-o lor, şi al 11-lea 
alţii, care în vederele lor mărginite, sunt prea aspri şi 
voesc a constrânge pe alţii s’o primească. Când au a- 
juns odată la o poziţie, atunci ei nu cedează cu nici 
un chip şi exagerează aproape toate.

Prima clasă primise învăţătura despre reforma 
sanitară, numai pentrucă o primiseră şi oarecari alţii, 
Ei nu aveau pentru ei înşişi nici o înţălegere clară 
despre principiile ei. La mulţi, care au primit adevărul, 
motivul era numai că şi oarecine altul l-a primit, dar 
ei însăşi nu puteau da nici o socoteală pentru cre
dinţa lor; de aceia ei sunt nesiguri. In loc ca ei să 
privească motivele lor la lumina veşniciei, să-şi adune 
o cunoştinţă practică a principiilor de bază şi a zidi 
pentru sine înşi-le pe o temelie neclintită, ei calcă pe 
urmele unui altuia şi greşesc calea.

A doua clasă îşi face idei greşite despre reforma sa
nitară. Hrana lor e prea slabă şi sărăcăcioasă, căci e 
pregătită făTră a ţinea seamă dacă serveşte sau nu spre 
hrănirea celui care o întrebuinţează. E de mare im
portanţă ca alimentele să fie pregătite cu îngrijire, aşa 
ca să satisfacă o poftă nestricată

Dar dacă lepădăm acum din principiu toate aceste 
lucruri, care excită stomahul şi care sunt dăunătoare 
sănătăţii, nu trebue să gândim niciodată, că este tot 
una, de ceiace am mânca. Eu nu recomand nici o 
mâncare sărăcăcioasă. Mulţi, care au nevoe de hrană 
sănătoasă se înşeală, crezând că o hrană slabă, pre
gătită fără vr’o osteneală, ar fi tot ceiace să înţelege 
sub o hrană sănătoasă. Unii întrebuinţează zahăr la 
laptele cu care pregătesc boabele de orez şi mai au 
curajul să zică că trăesc după principiile sănătăţii. Dar 
când laptele e amestecat cu zahăr, atunci produce cu 
uşurinţă o fermentaţie în stomah şi prin urmare este 
vătămător. Deasa întrebuinţare a zahărului în orice 
formă ar fi, nu de puţine ori cauzează boală. Unii 
gândesc, că ei trebue să ia numai o cantitate anumită 
de hrană şi se mărginesc la două sau trei feluri de 
mâncare. Dar prin aceia, că ei mănâncă prea puţin şi
nici din alimentele cele mai hrănitoare, nici nu obţin 
destulă putere.

In capitolul «Educaţia casnică» dela pag. 39, 
dâ mamelor sfaturi pentru creşterea copiilor din 
punct de vedere trupesc nu sufletesc.

Aceste sfaturi se referă la timpul şi felul 
hranei de dat copiilor, la aranjarea mâncărilor 
la masă, la în a ocupă cu ceva pe copil, de- 
prinzându-i cu meserii şi lucru incontinu, la de
prinderea cu economia şi mai ales la cumpătare 
în mâncare şi băutură. Apoi îndată ce copiii 
încep să înţeleagă, părinţii trebue a pune în 
faţa copiilor marea carte a naturei. Părinţii trebue 
să deştepte în ioima copiiilor plăcerea şi iubirea 
pentru învăţătura despre păstrarea sănătăţii. Nu 
neglijaţi a introduce pe cppii cum să gătească mân
cări bune şi sănătoase. Introducând-i astfel în 
aceste două ramuri, în învătătura despre păs
trarea sănătăţei şi în gătirea mâncărilor, prin 
aceasta ei capătă primele baze ale unora din 
cele mai importante ramuri ale educaţiei şi în 
aceiaş timp le întipăriţi astfel de principii, care 
sunt foarte necesare la o educaţie religioasă.
(A se vedea pag. 46).



88
■ ■

w * •

BISERICA ORTODOXA ROMÂNA

Aceiaş lucru se poate citi la pag. 47:

„Pretutindeni se aude întrebarea. Unde pot găsi 
o bună menajeră, care să ştie să gătească? Lipsa de
bucătărese şi de menajere bune se simte pretutindeni. 
Dacă lucrurile vor merge astfel mai departe, vom fi ră
piţi cu timpul de tot ajutorul unei gospodării bunew.

La pag. 52 să găseşte capitolul intitulat: 
«Educaţie a şi sănătatea» în care se tratează 
chestiuni de higienă şi de pedagogie în felul 
următor:

Copiii, care sunt ţinuţi continuu la învăţat, fără a le 
îngădui mişcarea corporală necesară, nu vor putea de
veni tari. Dacă mintea e sforţată în mod conţinu, fară 
a fi desvoltate în aceiaş timp puterile corporale, atunci 
se urcă prea mult sânge la cap, iar circulaţia sângelui 
e deranjată. Creerul are atunci prea mult sânge, pe 
când celelalte părţi ale capului primesc prea puţin. 
Orele pentru studiu şi pentru recreaţie trebue împăr
ţite cu îngrijire şi o parte din timp trebue întrebuin
ţată pentru lucrul corporal. Dacă modul de viaţă al 
şcolarilor în mâncare şi în băutură, în îmbrăcăminte şi 
în recreeare corespunde legilor naturei, atunci ei pot 
primi o educaţie, care nu le va vătăma sănătatea.... 
Când elevii părăsesc şcoala, ei trebue să aibă o mai 
bună sănătate şi o concepţie mai largă despre le
gile naturei, care îi stăpânesc, decât când au intrat în 
şcoală. Este o datorie tot atât de sfântă, de a păzi să
nătatea să nu fie vătămată ca şi caracterul. Din nefe
ricire mulţi şcolari nu ştiu, ce mare influenţă are ali
mentaţia asupra sănătăţii. Ei nu s ’au încercat niciodată 
cu toată hotărârea, de a înfrâna pofta, sau de a lua 
seama asupra regulelor sănătăţii cu privire la hrană. 
Ei mănâncă prea mult la masă şi unii mai mănâncă 
şi între mese, când îi întâmpină ispita.

Tot în această scriere se mai găseşte un capitol 
«Despre îmbrăcăminte», în care se combate 
luxul şi podoabele nefolositoare, unde găsim la 
pagina 60 câteva idei frumoase şi aplicabile 
societăţii noastre:

Iubitele mele surori în Domnul, nu trăiţi pentru a 
ţinea pas cu moda, continuu schimbătoare a lumii, ci 
priviţi cu atât mai mult marele nostru exemplu, Isus 
Hristos, pentruca să nu vă despărţiţi de Dânsul. Luaţi 
seama cu tărie asupra voastră, de a rămâne în riţă, 
căci dacă veţi rămânea în Hs. veţi aduce mult rod 
«După cum coarda de viţă nu poate aduce nici un rod, 
dacă nu rămâne în tulpină, aşa nici voi, dacă nu veţi 
fi rămas în mine», zice Hristos Ioan 15, 4.

Această carte de morală posedă chiar un ca
pitol de pură higienă întitulat: «Importanţa unui 
aer curat fi proaspăt» în care citim la pag. 68.

Unii au o părere falşă, gândind că dacă au răcit, 
trebue să se păzească de aerul proaspăt şi să ridice 
temperatura camerei până la un grad prea mare. Dar

când cineva e răcit, atunci corpul e deranjat, porii 
sunt înehişi, iar organele lăuntrice sunt mai m ulf sau mai 
puţin aprinse, de oarece sângele e întors dela supra
faţă şi îngrămădit înlăuntru. La astfel de ocazii, plă
mânii ar trebui să fie mai mult ca oricând prevăzuţi cu 
aer curat. O mişcare bună, ar aduce sângele iarăşi la 
suprafaţa pelei, iar organele lăuntrice ar fi descărcate, 
Puterea de voinţă contribue foarte mult la rezistenţa 
contra răcelei şi întăreşte nervii. A sustrage plămâ
nilor aerul proaspăt este aceiaş lucru ca şi când ai 
opri stomahului hrana. Aerul este hrana pregătită de 
D-zeu pentru plămâni. Ziceţi-i bun venit şi învăţaţi a 
o preţui ca pe un dar preţios al cerului !

*

După aceasta, găsim an alt capitol cu aceiaş 
cuprins: ,,îngrijirea sănătăţii casniceu, care cu
prinde numai principii higienice şi din care nu 
mai facem nici un citat spre a nu osteni prea 
mult pe cititori.

Se găseşte în această carte şi un capitol:
Curăţenia morală1' care este singurul, ce ar 

putea sta într’un tratat de morală şi care poate 
fi folosit de orice moralist creştin. (A se vedea 
pag. 82, 83 şi 89.)

După cum vedem, această carte nu cuprinde 
nimic nou pentru moralizarea omenirei, ba ceva 
mai mult, ea seamănă prea puţin cu un tratât 
de morală, poate însă fi citită spre a se vedea 
că nu sufere comparaţie cu morala creştină, sau 
mai bine zis cu tratatele de morală creştină.

In literatura adventistă ocupă un loc de frunte 
aşa numitele: „Lecţiuni pentru Sabat", care sunt 
scrise spre a explica verset cu verset cărţi din 
Sfânta Scriptură şi mai ales explică ei acele 
cărţi sau versete din cărţi, pe care se sprijină 
rătăcirea lor.

Iată o precuvântare la scrierea lor exegetică:
,,Descoperirea lui IsusH.

Noi dăm cu rugăciune şi lecţiunile următoare pentru 
trimestrul I din 1923, ca continuare a meditaţiei asupra 
Apocalipsului, în mâinile fraţilor iubiţi. Nimeni nu trebue 
să gândească, că dacă el nu este în stare să explice 
însămnătatea fiecărui simbol din Apocalips, ar fi în 
zadar a cercetă această carte cu dorinţa de a cunoaşte 
adevărurile cuprinse întrânsul. Acela, care descoperi lui 
Ioan aceste taine, va da şi cercetătorului zelos după 
adevăr o pregustare despre ccsle cereşti. Acei ale căror 
inimi sunt deschise pentru primirea adevărului, vor fi 
făcuţi în stare ca să înţeleagă învăţăturile Sale şi li se 
va da binecuvântarea făgăduită acelora „care ascultă 
cuvintele profeţiei acestea şi ţin cele scrise întrânsa".

Numai profesorii şi şcolarii silitori, se vor împărtăşi
9

de binecuvântarea pregătită de Dumnezeu !
Fraţii voştri din comitetul literar»

Aici se explică cap. 8— 14 din Apocalips în 
lecţiuni, sau cuvântări (omiletice) pur biblice,
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ţinute in faţa comunităţii adventiste, punându-se 
întrebări şi dându-se răspunsuri. Aceste cărţulii 
au oarecare valoare pentru propagandă. In ori
ce caz valorează mult mai mult ca visele, viziu
nile şi mărturiile sorei White şi a fratelui Miller.

Slăbiciunea lor stă în aceia că explică textele 
biblice după capul şi concepţia predicatorilor 
adventişti, fără a se cerceta explicaţiunile ce s’au 
dat încă din secolele primare acestor capitale 
şi versete de către persoanele, ce s’au ocupat 
în mod special de aceasta şi care aveau o cu
noştinţă mai exactă de exegeză întrucât tră
iau în cele mai apropiate vremi de si-ţii autori 
şi chiar de Marele învăţător.

Din felul cum se fac aceste lecţiuni, comba
terea lor e foarte lesnicioasă şi o poate face 
face orice cleric, care s’a ocupat cu studierea 
exegezei vechiului şi noului testament.

Deosebit de acestea, mai posedă aceşti sec
tanţi şi un fel de catehisme, alcătuite din În
trebări şi răspunsuri, numai că răspunsul nu e 
dat în scris sau mai bine zis de faţă, ci în lo
cul răspunsului se pun citate din Biblie, din care 
îţi indică: cartea, capitolul şi versetul. Probabil 
că fac ei aceasta spre a arăta că rătăcirea lor
se bazează pe Biblie. Acolo unde li te pare că
citatul nu e prea lămurit, încearcă ca să explice 
citatele, sau să dea mai multe citate. De exemplu, 
găsim la pagina 207 din lucrarea „Lecţiuni pen
tru Sabatl\  lecţiunea a 7-a, ţinută în ziua de
19 Maiu a. c. următoarele întrebări cu răspun
surile lor:

1) La ce servesc şi epistolele către Corinteni?
2 Tim. 3, 16—17.

2) Cine era Pavel şi de cine era era el che
mat? 1 Corint. 1 , 1 ; Rom. 1 , 1—5, Filip. 3, 3—8.

/

3) Ce poţi tu povesti din viaţa lui Pavel după
Scripturi ? ......................

Acest sistem nu poate da rezultate favorabile 
decât în lumea ce ştie ceti şi dintre aceştiea la 
acei ce cercetează mereu Biblia, rămân însă 
cum este la noi peste 80°/0, care nu pot fo
losi nimic din acest sistem. Pentru ţara noastră, 
cu un număr aşa de mare de analfabeţi, acest 
sistem apare slab şi deci dă slabe rezultate.

Deosebit de această literatură, care este cea 
mai de căpetenie a Adventiştilor, ei mai posedă 
multe cărţulii foarte atrăgătoare ca format şi ca 
titlu chiar şi în care se tratează diverse puncte 
ale rătăcitei lor credinţe.

Aşa găsim una: Ce si sărbaţi şi pentru ce?
în care încearcă a se documenta serbarea Sâm
betei. Ce frumos i s’ar răspunde cu o altă scri
ere, cu aceiaş titlu, în care s’a tratâ serbarea 
Duminicii.

Mai găsim alta: Biblia-, formaţiunea, unitatea 
şi autenticitatea, care s’ar părea inofensivă, însă
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dacă o citeşti, dacă nu o găseşti cu nuanţă 
proprie advenţistă dar, complect protestantă.

Mai putem aminti de alta: ,,Scriptura desci
frată“ pur adventistă şi care după titlu te face 
să nu ai nicio presupunere rea, când însă o 
citeşti, vezi că cuprinde numai rătăciri. Să citim 
ceva dela sfârşit dela pag. 16.

Cititorule, vrei să cunoşti mai multe cu privire la 
timpul sfârşitului? Vrei sădissifrezi acel minunat limbaj 
figurat, scris prin inspiraţia lui D-zeu acum 2500 de 
ani? Doreşti, la citirea acestor profeţii din Daniel şi 
Apocalips, să ai şi o piatră de Roseta ca cheie ? O 
asemenea cheie o ai deja în mână, căci deja fuseşi 
întrodus în înţelegerea câtorva din cele mai minunate 
figuri profetice. Dacă vrei mai mult, încă poţi avea. 
Numai întinde mâna, ia cuvântul lui D-zeu şi cerce
tează! Noi prin cărţulia aceasta şi prin altele în felul 
ei vrem să-ţi venim în ajutor întru priceperea acestor 
lucruri însemnate, de care depinde viaţa şi mântuirea ta.

0

Cu alte cuvinte arată că această cărţulie dă 
cititorului cheia de a descifra învăţătura rătă- 
ciţă a adventiştilor, deşi nu pune pe copertă 
titlul: ,,Carte de învăţătură adventistă'*, ci nişte 
figuri antice, probabil de preoţi studiind scrip
tura şi un lucrător modern cu hârleţ şi târnăcop, 
care desgroapă antichitatea, par’că uitată de lume.

Lăsând domeniul acesta şi trecând în un alt 
domeniu al propagandei prin reviste, îi găsim 
iarăşi destul de pregătiţi. Aşa posedă un număr 
însemnat de asemenea publicaţiuni, faţă de nu
mărul sectanţilor şi unele chiar binişor scrise, 
precum e revista: nEi>oca de aurH. Am înaintea 
mea un număr. Vezi o revistă elegantă şi dacă 
o răsfoieşti găseşti în fruntea ei titlul: Revistă de 
fapt, speranţă şi convingere“. Poţi bănui că-i 
revistă de propagandă religioasă?! De sigur că 
nu. La convingerea aceasta rămâi şi când citeşti 
primul capitol întitulat: ,,Intelectualii noştrii<( şi 
al doilea: „Prieteniiu şi abia mai la fine găseşti 
şi chestiuni religioase.

Dar revista: „Semnele Timpului“ nu ţi se pare, 
după titlu, ca o revistă ce tratează chestiuni 
de actualitate, fără a aparţinea unei secte reli
gioase? Fără îndoială. Abia atunci, când des
cifrezi citatele biblice diu fruntea ei, te poţi 
convinge că aparţine unei secte religioase şi cu 
toate acestea ea ispiteşte pe' orice cărturar ca 
să o citească, având articole, ce par interesante.

Aceiaş lucru şi cu revistele: „Păzitorul Saba
tului“ şi „Păzrtorul Adevărului/* Toate însă ca 
fond sunt slab acrise şi redactate.

îşi mai însuşesc adventiştii şi ca atare răs
pândesc în popor şi multe scrieri protestante, 
fiind ei după cum s’a dovedit, o ramură a aces
tora. Amintesc câteva titluri dela asemenea căr
ţulii: „C<? spun oamenii celebri despre Biblie?
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Suntem, nemuritori ? Ce este credinţa ? Cartea. Căr
ţilor. Cine este Isus Nazarineanul ? De ce în
târzii? Unde pot găsi repauz? Poate exista mo
ralitate fără religie? Calea ?nântuirei\ Este B i
blia cartea lui Dumnezeu?

Multe din aceste scrisori pot fi folosite de 
orice predicator pentru cultura generală.

Ne oprim aici, fiindcă am pus în faţa citito
rilor esenţialul din literatura adventistă. Această 
literatură ne pune înainte oglinda reală a rătă
cirii adventiste, care trăia ascunsă până acuma 
şi de aceia se părea, dacă nu străşnicie, dar cel 
puţin o sectă eretică serioasă. Insă cu vise, vi
ziuni, mărturii, cu higienă în loc de morală, nu 
se poate sta în faţa unei religiuni dată de Fiul 
lui Dumnezeu şi susţinută în aceiaş puritate de 
bişerică timp de 20 secole, vreme în care mulţi 
a lovit-o pe faţă, sau pe furiş, însă s’au rănit 
pe ei înşişi şi au sucombat, sau au contractat 
boale, de nu se mai pot vindeca. Astăzi ca şi 
altădată biserica va birui, fiind pe temelia cre
dinţei ortodoxe.

Pentru aceasta să citim fiecare literatura ad
ventistă, a acestor adversari ai luminei creştine 
şi să explicăm din ea poporului, prin reviste 
populare, prin diverse scrieri, prin predici etc. 
etc. arătându-i otrava, ce ea cuprinde şi cu care 
să lucrează la nimicirea sufletelor.

Să se arate poporului, ce trebue să citească 
şi de ce trebue să se ferească, însă motivat,

■ luminându-1 asupra rătăcirii în care cade, dacă 
vrea să citească orice.

Avem o catedră de sectologie la Facultatea 
de teologie din Bucureşti, înfiinţată din 1921. 
Să se facă de aici lumină pentru toate chestiu
nile şi să se trimită cursurile făcute tuturor preo
ţilor spre a le studia şi folosi.

Preotul să stea cu biblia în mijlocul poporu
lui şi să-l cheme să se adape din apa vieţii, şi 
pentruca munca lui să fie mai uşoară, va tre
bui ca studiul exegezei Vechiului şi Noului Tes
tament, să se facă atât în seminare, cât şi în 
Facuhăţile de teologie, în mod efrctiv, nu tre- 
cându-se vremea, ca până acuma, numai cu stu
diul limbilor ebraică sau greacă şi făcându-se 
din exegeză 2 sau 3 capitole ale Vechiului sau 
Noului Testament.

Chestiunea aceasta a fost ridicată de preo
ţime, încă din 1920, la congresul din Iaşi şi a 
fost luată în derâdere. Cu toate acestea, ea are 
mare importanţă şi trebue ridicată şi susţinuţă 
mereu.

Ducând noi lupta pe calea predicei şi pe ca
lea scrierilor, vom ajunde a lumina deplin po
porul asupra adevărului adevărat, zic adevăr a- 
devărat, fiindcă şi ereticii adventişti se pretind 
a spune, a predica adevărul şi cu aceasta se

va nimici orice încercare de acapărare sufletească, 
venită de la aceşti eretici.

Acuma este un moment foarte prielnic pen
tru lucru, pe deoparte fiindcă literatura lor în 
limba română e abea la început, de oarece toate 
publicaţiunile, ce v’am Înfăţişat, sunt din anul 
trecut şi din anul curent şi pe de altă parte este 
o desbinare între ei pe chestea serbării Sâm
betei, sau a Duminicii, pe chestea serviciului 
militar, a jurământului şi a venirii a doua a Mân
tuitorului.

Din pricina acestei lupte, mulţi li părăsesc şi 
formează apoi alte secte, din cauză că nu vin 
misionarii creştini ca să-i aducă în staulul ade
vărului adevărat, dela care au rătăcit.

Astăzi, nu mai merge numai cu molitfelnicul 
şi cu tradiţia peniru preot, nici pentru cântăreţ 
şi cu cazania şi cu mineiul.

Acuma e vremea de lucru intens şi luminat 
şi de aceia să fim cu toţii pe ogor, făcând muncă 
pricepută. După muncă, vom ajunge iar la o- 
dihnă, iar de vom sta în lenevire, ogorul va fi 
recoltat de lucrătorii mai harnici. Un lucru să 
se ştie. Nu vom avea linişte, până ce nu vom 
înfrunta cu bărbăţie primejdiile furtunii.

Furtuna este acuma împărţită şi se poate în
frunta mai uşor, căci acuma e o criză în rân
durile adventiste. In scrierea lor: „Redeşteptare 
şi Reformaţiune''‘ citim:

E fapt întristător că puterile şi darurile spirituale au 
dispărut de mult dintre noi ca adventişti de ziua a 
şaptea. Trebue să aibă loc o înviere din această moarte 
spirituală.

„Iubiţi fraţi, dacă noi suntem convinşi de necesitatea
unei redeşteptări, nu este oare timpul cel mai priincios 
ca să ne dăm seama, de unde ne-am abătut, pentru
ca să învăţăm a înţălege ce vrea să spună Dumnezeu, 
când zice: „Staţi în drumuri şi întrebaţi şi căutaţi şi 
întrebaţi de cărările cele vechi, care este calea cea bună 
şi umblaţi pe dânsa, şi aşa veţi afla repaos pentru su
fletele voastre. Dar ei au zis: „Nu voim să umblăm 
pe ea!u (Ier 6.16)

Şi mai departe:

Nici o schimbare nu trebue să aibă loc în principiile 
lucrării noastre. Ea trebue sa rămână tot aşa de lă
murită şi hotărâtă, după cum a făcut-o profeţia. Nu 
trebue să facem nici un legământ cu lumea în părerea, 
că prin aceasta am putea câştiga mai mult. Ceice stă 
în cale spre a înpedica progresul lucrării în punctele, 
pe care D-zeu le-a hotărât, îşi va atrage disgraţia Lui* 
Nici o parte a adevărului, care a făcut pe Adv. de Z. 
Ş. ceeace sunt, nu trebue slăbită.... Inimile noastre 
sunt pline de durere şi întristare, că atât de mulţi din 
acei ce mărturisesc a 3 Adv. de Z. Ş., leapădă în 
faptă mărturia Martorului credincios, bărbaţii condu
cători duc sufletele în eroare.
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D« aceia rugându-ne Domnului, trimetem această 
broşură la to{i, care doresc împreună cu noi, după o 
mai strânsă comuniune cu Hr., cari strigă neîncetat 
cfttJe D-zeu, ca să aibă parte la însufleţire şi care voesc 
«ă nu flc despărţiţi de lucrarea lui D-zeu în „Marea 
atrigaro" a soliei îngerului al treilea din Apoc. 18,1—4.

(A so vedea pag. 3, 4 şi 5.)

Despre curentele deosebite ce se găsesc între 
adventişti, citim în pag. 38: Predicatorul Cris
tian a vorbit în adunarea la toţi astfel:

Cft sunt unii care zic că dacă mai se supun auto
rităţilor, nu pot primi spiritul şi nu se mântuesc, şi 
mal zic că dacă mai mănâncă carne, nu se mai mân- 
tuo şi nu primesc Spiritul Sfânt; şi dacă se mai căsă
toresc şi care au copii, nu pot fi mântuiţi. Acestea sunt 
toute rătăciri..........................

Atunci noi ne-am despărţit de dânşii pentru că am 
vilzut că taina „fărădelegii" se lucrează mai departe.
(pag. 39).

Aceasta e părerea unei fracţiuni a adventiştilor, 
cflrora le răspund alţii, ce se pretind mai nu
meroşi şi care ţine morţiş la punctele: serbarea 
Sâmbetei, refuzarea jurământului şi a serviciului 
militar, ferirea de a naşte copii, de a mânca 

carne ctc. următoarele dela pag. 34.

Oamenii nu pot ssculta în aceiaş timp credinţei lor 
şi poruncilor superiorilor lor. Aceasta ar fi o neînce
tată violare a conştiinţei. Oamenii lumeşti sunt stă
pâniţi de legi omeneşti. Ei nu cunosc alte legi. Politica 
lumească şi părerea publică conţin legea?

E o luptă grea între diferitele categorii de 
adventişti şi târă sorţi de împăcare. Va fi re
zultatul dela Turnul lui Babei, când s’au ames
tecat limbile, căci şi aici este o amestecare de 
limbi şi de cugetări, fără reazăm solid şi aşa 
se vor împărţi între alte confesiuni, care au stat 
solide pe temeiul învăţăturei lui Hristos.

Cu acestea, încheiu darea-de-seamă asupra 
literaturii adventiste, făcută cu multă greutate, 
din cauză că mai ales cărţile mi le-am procurat 
cu multă osteneală, de oarece aceşti sectanţi le 
îndosesc şi nu le împart decât adepţilor convinşi 
ai sectei lor.

Recunosc că am făcut lux de citate din toate 
cărţile adventiste, ce am avut la îndămână, am 
făcut-o însă pentru deplina cunoaştere şi pentu 
ca acei ce se interesează de această chestiune 
să fie deplin edificaţi şi tot odată să capete con
vingerea deplină despre slăbiciunile acestei e- 
rezii, care se cunoaşte că s’a ivit spre a imor
taliza numele de White şi de Miller, ca fiind 
trecute de confesiunile creştine ortodoxe între 
ereticii ultimei ere, eretici care urmează a se 
munci în veşnicie pentru tulburarea sufletească,

ce au intenţionat să producă în omenire. Aş 
putea fi acuzat şi criticat pentru aceasta şi de 
aceia am crezut necesar de a da explicaţiunile 
acestea.

Şi acuma încă câteva întrebări înainte de a 
termina, adică înainte de a face concluzia ultimă.

Cu ce voesc aceşti rătăciţi să înspăimânte Bi
serica ortodoxă? Cu combaterea purgatorului, 
a primatului papa), cu revolta contra indulgenţe
lor şi a închiziţiei ?! Oare nu a luptat şi nu 
luptă şi Biserica creştină ortodoxă contra aces
tor depărtări dela adevăr şi mistificări de credinţă?

Cu ce vor să facă refacerea morală a cre
dincioşilor? Cu sfaturi pentru mâncare, băutură, 
îmbrăcăminte, creşterea fizică a copiilor?! N’ar 
fi oare să ia rolul natural al medicilor, higieniş- 
tilor şi instructorilor fizici ?

Să vede lămurit că aceşti eretici nu aduc nimic 
nou pentru promovarea religioasă morală a po
porului, ba îi strecoară şi idei anarhice de ne
supunere la autorităţi, de neîndeplinirea servi
ciului militar, de refacerea păstrării jurământu
lui, idei prin care să slăbeşte organizaţia de stat 
şi justiţie.

Ei sunt un pericol numai fiindcă poporul nu 
este bine luminat asupra intenţiilor acestor fa
risei ordinari. Când pooorul va vedea vrăjitoria, 
ce se ascunde în experienţele, visele şi viziunile 
sorei White şi înşelătoria cu Mărturiile personale, 
dată la iveală de aceiaş persoană, adică de sora 
White, precum şi înrudirea confesională cu e- 
reticii secolilor trecuţi, eretici desavuaţi de con
temporanii şi de urmaşii ior, va căpăta dispreţ 
şi chiar scârbă de dânşii, care sunt nişte mis
tificatori de conştiinţe şi speculatori ordinari a 
adepţilor prin încărcarea zecimii băneşti din orice 
câştig.

Au pescuit până acuma, cu rezultate mărtu
risite de ei slabe, findcă era în popor o con
ştiinţă religioasă slabă, din cauza ignoranţei re
ligioase. Astăzi se luminează, să întăreşte şi se 
limpezeşte această conştiinţă şi cu aceasta se 
va arunca din suflete tot noroiul adventist, po
porul umblând pe cărările vechi ale înaintaşilor 
după vorbele profetul Ieremia: „Aşa zice lehova: 
Staţi îu drumuri şi căutaţi şi întrebaţi de că
rările cele vechi, care este calea cea bună şi um
blaţi pe ea şi aflaţi aşa repaos pentru sufletele 
voastre. Dar ei (adică adventiştii) au zis: „Nu  
voim să umblăm pe ea(i (Ieremia 6, 16.) Şi aşa 
adaog eu: ,,Ei umblă în întuneric şi în rătăcires

Creştinii să ia aminte la zisele sfântului apos
tol Pavel: „De aceia fra ţii mei iubiţi, fiţi ne
mişcaţi, neclintiţi, prisosind totdeauna în lucrul 
Domnului, ştiind că osteneala voastră nu este
deşartă în Domnul(e (I. Corinteni, 15,58.)

Econ. SAVA POPOVICI

CUCUTENI IHŞI
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Cu începerea noului an, mă voiu sili să dau 
câteva cunoştinţe noi despre istoria bisericii 
creştine ortodoxe din Răsărit după despărţirea 
care a avut loc în 1453. Partea aceasta din is
toria bisericească universală eşte cea mai săracă 
materie. Lucrul acesta ne este cunoscut tuturor, 
cari am trecut prin şcoala. bisericească. Tocmai 
acesta este şi îndemnul nostru de a complecta 
aceste cunoştinţe, cari nu vor fi de prisos pen
tru seminarist sau teolog, ci chiar şi pentru 
preotul care doreşte să-şi împrospăteze şi să mai 
adaoge lucruri noi cu privire la mersul eveni
mentelor din sânul bisericii ortodoxe. Este chiar 
trist, că noi, cari ne socotim oameni cu cultură 
teologică ortodoxă, nu cunoaştem aproape de 
loc viaţa bisericilor vecine ortodoxe.

De ocamdată vom vorbi despre viaţa creşti
nilor din părţile cele mai îndepărtate ale Răsă
ritului ortodox. Viaţa acestor creştini o vom 
pune în strânsă legătură cu existenţa patriar
hatelor din aceste părţi. Pentru a arăta mersul 
acestor patriarhate, ne vom sluji de materialele 
pe care literatura teologică rusă le are din 
destul. Locul unde ne găsim în prezent dându- 
ne putinţa de a avea la îndemână aceste mate
riale, ne este un îndemn şi mai mult pentru a 
nu lăsa pentru alte vremuri acest lucru folosi
tor. Socotesc, în această privinţă, că meterialul 
pe care poate să-l exploateze istoricul teolog 
este aşa de bogat, încât întrece cu mult pe cel 
grec, sârb sau bulgar. De aceea vom da toată 
atenţiunea culegerii informaţiunilor noastre din 
aceste lucrări pe care le însemnăm mai jos pen
tru a le putea întrebuinţa şi alţii, chiar spre 
corectarea noastră.

Noi vom socoti aceste capitole ca partea a 
doua a istoriei bisericii universale, care de a- 
cum înainte trebue să se studieze cât se poate 
de larg; iar capitolele privitoare la mersul vie
ţii bisericilor slave din jurul nostru vor forma
o a doua lucrare care ar putea forma titlul unei 
cărţi: ,,Istoria bisericilor slave vecine,i.

Pentru viaţa patriarhatelor din Alexandria, 
Antiohia şi Ierusalim istoricul va putea studia 
lucrarea Episcopului Arsenie, intitulată: Lietopisi 
ţerkovnâh sobâtii-Cronica evenimentelor bisericeşti44 
care a apărut în a III-a ediţie în Petersburg în 
1900. Pentru patriarhatele: Antiohia şi Ierusa
lim mai avem încă o lucrare a lui Bazili, intitu
lată ,, Siriea i Palestina pod tureţkim pravitelist- 
vom (Siria şi Palestina sub guvernul turcesc),
carte care a apărut în două părţi, în ediţia a
II-a, la Petersburg, în annl 1875. O revistă însă

cu toate anexele ei, însemnată pentru cunoaş
terea bisezicilor din Răsărit în toate amănun
ţimile lor este aceea, intitulată: „Soobşceniea Pra- 
voslavnago Palestinskago Obşcestva ( Comunica
ţiile societăţei ortodoxe palestiniene“), care a a- 
părut un lung şir de ani până la marea revo
luţie rusă.

Afară de aceste lucruri ştiinţifice, mai avem 
un şir de călători ruşi, cari au călătorit de mai 
multe ori şi cari au studiat la faţa locului, — cu
noscând limba greacă în toată desăvârşirea 
ei, — toată viaţa patriarhatelor răsăritene. Unul 
dintre aceştia şi cel mai neobosit muncitor pe 
acest teren este Arhimandritul Porfirie Uspenskii, 
a cărui călătorie prin ţara noastră am înfâţişat-o 
cititorilor noştrii încă în anii trecuţi '). Una din 
lucrările acestui setos bărbat de cultură privi
toare la biserica ortodoxă răsăriteană este: A- 
lexandriiskaiapatriarhiea— Patriarhia de Alexan
dria, cu un subtitlu: „Sbornik materialov, izslle- 
dovanii i zapisok, otnoseaşciheea do istorii A- 
lexandrilskoi patriarhii (Colecţie de materiale, 
cercetări şi însemnări, privitoare la istoria pa
triarhiei de Alexandria“) ,  primul volum, apărută 
tot in Petersburg în 1898.ProtoereulMatveevskii 
a scris în revista Academiei teologice din Peter- 
burg: ^Hristianskoe citenie ,,Citire creştină44 arti
colul intitulat; ,,Ocerk istorii Alexandriskoi pa
triarhii — Schiţă privitoare la istoria patriarhiei 
de Alexandria", în voi. I din 1856, care articol 
astăzi nu poate să ne slujească decât ca izvor 
de mâna a doua. Aceasta în ceeace priveşte 
izvoarele ruse, privitoare la istoria patriarhatu
lui de Alexandria. Materialul privitor la starea pa
triarhatului de Antiohia, cărturatul, care ne pune la 
îndemână cele mai multe şi variate ştiri este tot 
Arhimandritul Porfirie Uspenskii. Iată lucrările lui:

a) n Siriea, Vostok hrisiianskil — Siriea, Răsă
ritul creştinH apărut în Kiev în 1874.

b) ,,Siriea: Antiohiiskie patriarhi v arabskotn 
spiskie Ioanna Jemi—Siriea: Patriarhii antiohieni 
în copia arabă a lui Ioan Jemi tipărită la Kiev
1875.

c) „Siriea\ Spisok antiohiiskihpatrisrhov—S i
riea : Lista patriarhilor de Antiohiau tipărită în
Kiev la 1876.

Pentru cunoaşterea istoriei patriarhatului de 
Ierusalim avem foarte multe lucruri în ruseşte, 
afară de marea şi complecta lucrare dedicată 
acestui patriarhat de actualul mitropolit al A-

*) In Geamul Românesc literar pe 1912» şi în <Docnmente slave t 
faşicola I 1921. Bucureşti.
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tcnei, Hrisostom Papadopulos, intitulată: * Istoria 
Patriarhatului de Ierusalim*.

Iată pe cele ruseşti:
a) O operă capitală în această limbă este lu

crarea, lui A. N. Muraviev (citeşte: Muraviov), 
intitulată: „Istoriea sveatago grada Ierusaliman Is
toria sfintei cetăţi Ierusalim“ partea Il-a, tipă
rită In Petersburg la 1844. -

b) Câteva volume din: Pravoslavnâi Pales- 
tinnskii sbornik „Colecţia ortodoxă Palestiniană
In această colecţie găsim diferite articole, cari
iau formatul unei broşuri, adesea ori semnate 
de V. N. Hitrovo şi N. F. Kapterev.

c) Diterite ediţii savante despre diferitele mo
numente antice.

In rândul cel din urmă vine şi M. Soloviev
(Soloviov) care a scris lucrarea: ,,Sveatain zem-
lia i pravoslavnoe palestinscoe obşcestvo-Pământui 
sfânt şi societatea ortodoxă p a le s t in ia n ă lucrare
tipărită în 1891 la Moşcova.

Acesta e materialul pe temeiul căruia vom 
aşeza ştirile pe cari le vom înşira mai la vale.

Titlul Patriarhilor. In general, toţi patriarhii
Răsăritului ortodox poartă nişte titluri împletite 
cu aşa adjective în gradul superlativ, care nu 
mai corespund nici decum vechei glorii. Aşa 
de pildă, patriarhul de Alexandria poartă urmă
torul titlu: «Prea fericitul şi vrednicul de cinste 
părinte, papă şi patriarh al marei cetăţi a A - 
lexandriei, Libiei, Pentapolei, Etiopiei şi între
gului pământ egiptean, părinte al părinţilor, 
păstorul păstorilor, arhiereul arhiereilor, al 13 -lea 
apostol şi judecător ecumenic-». De sigur, că nu
mai în vederea unui asemenea mare titlu, pa
triarhul Alexandriei în timpul liturghiei poartă 
două epitrahile: unul după cum se scrie la tipic, 
iar celalt peste sacos şi se foloseşte de două 
mitre: una o poartă ca şi toţi ceilalţi arhierei, 
iar alta făcută din catifea roşie, care are forma 
unei scufii înalte pe care sunt cusuţi cu fir de 
aur doi heruvimi. Această din urmă mitră o 
poartă când primeşte în uşile împărăteşti discul 
şi potirul la eşirea cea mare.

Titlul patriarhului de Antiohia este şi mai 
ciudat în alegerea adjectivelor sale, care împinge 
auzul la jignire chiar. Iată-1: Prea fericitul, prea 
dumneztescul şi prea sfântul patriarh al ma
rţi cetăţi a Antiohiei, al Siriei, al Arabiei, al 
Lillciei, al Iberiei, al Mesopotamiei şi al între
gului Răsărit, părinte al părinţilor, păstor al 
păstorilor, al 13-lea dintre apostoli, domn şi stă 
pân. Numai titlul patriarhului de Ierusalim se 
deosebeşte printr’o mai mare modestie. El se 
numeşte: Prea fericitul, prea dumnezeescul, şi 
prea sfântul părinte şi patriarh al sfintei cetăţi 
a Ierusalimului şi al întregei Palestine, al Siriei, 
şi Arabiei, de dincolo de Iordan, al Canei Ga- 
lileei şi al Sf. Sion domn şi stăpân". Aceste titluri
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se rosteau la serviciile dumnezeeşti când tre
buia să li se cânte ,,Mulţi ani trăiască'4 tuturor 
acestor trei patriarhi. Patriarhul Dosoftei s’a 
exprimat că aceste titluri nu mai corespund si
tuaţiei actuale, de oarece nici în secolul al IV-lea 
când starea acestor patriarhate era mult mai 
înfloritoare şi totuşi nu se admitea asemenea 
titluri. Ele sunt numai un îndepărtat ecou al 
vremurilor fericite când creştinismul în aceste 
părţi era în plină slavă. Aceste titluri ne mai 
arată întinsele hotare din vechime peste cari 
conduceau aceste patriarhate, sau mai bine zis, 
nu sunt altceva decât forma plină de mândrie 
corespunzătoare obiceiului grecesc de a mări- 
lucruriie. întinderea uneia dintre aceste patriar
hate, adeseori nu este mai mare de cât a unui 
judeţ de al nostru.

Istoria civilă ne spune, că până la anul 1517 
Egiptul, Siria şi Palestina se găseau sub stăpâ
nirea Arabilor—Mameluci. Chiar până la această 
dată viaţa creştinilor din aceste patriarhate nu 
a fost fericită. După 1517 aceste ţări intrând în 
mâna Turcilor, viaţa lor a devenit şi mai grea.

De această situaţie, nu Turcii sunt cei mai 
vinovaţi. Odată cu aşezarea capitalei turceşti în 
Constantinopole, patriarhul din acest loc a cău
tat asupra celorlalţi patriarhi din Răsărit o ast
fel de putere în cât acesta răspunde pentru 
purtarea tuturor creştinilor din Răsărit; pentru 
ca să poată avea cineva dintre ei acces la au
torităţile superioare turceşti, trebuia să se mi
jlocească prin patriarhul constantinopolitan. Au
toritatea patriarhului constantinopolitan mergea 
până acolo că ceilalţi patriarhi nici nu puteau 
să vină la Constantinopole fără îngăduirea pa
triarhului din Constantinopole, care trebuia să 
răspundă pentru fidelitatea şi devotamentul tu
turor creştinilor din întreg imperiul turcesc. Pa
triarhul din Contantinopole a ştiut să se folo
sească de privilegiul său ca să pună pe ceilalţi 
în aşa inferioritate în cât să nu pară de cât ca 
nişte simpli arherei eparhiali.

Vom începe să povestim câte ceva din vieaţa 
acestor trei patriarhate. Denumirile acestor pa
triarhate cu toată pompa lor de adjective nu co
respund realităţii din punct de vedere juridic, 
încă din secolul al X-lea, patriarhul de Egipt 
s’a mutat din vechea capitală a acestei părţi de 
pământ african care era în Alexandria in cea 
nouă—Cair, unde a rămas până în ziua de 
astăzi, putând să se numească cu mare drep
tate patriarhul de Cair. Tot aşa s’a întâmplat 
şi cu patriarhul de Antiohia, care a părăsit de 
mult reşedinţa sa obişnuită,—Antiohia — şi s’a 
mutat la Damasc. Acest fapt s’a întâmplat încă 
din a doua jumătate a secolului al XIII-lea, când 
Turcii au smuls cruciaţilor Antiohia şi au rui- 
nat-o cu desăvârşire, au gonit pe locuitori, au
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distrus biserici lefăcându-ie una cu pămânntul, 
împrăştiiindu-i crştinii prin diferite ţări. După 
această întâmplare, patriarhii s’au mutat în Da
masc, unde locuesc până astăzi. Uneori ei pă
răseau şi acest oraş, pentru a locui în Alep. In 
vestita Antiohie, odinioară nu se găsea nicio 
biserică creştină. Singurul patriarh care îndrep
tăţea pe- deplin titlul său era cel de Ierusalim. 
Totuşitiici. acesta nu sta totdeauna în oraşul cel

câţiva, ani Egiptul a fost studiat din punct de 
vedere al situaţiei bisericii alexandriene de re
numitul episcop Porfirie Uspenskiî. El ne-a lă
sat cea mai amănunţită şi interesantă descriere 
a acestui patriarhat. Iată ştirile pe care ni le dă 
învăţatul nostru episcop cu privire la starea a-
cestui patriarhat de prin anii 184.5—6. După
necunoscutele judecăţi ale lui Dumnezeu, ortodoxia 

zice e l— aproape s’a stins cu totul în Egipt 
mai sfânt. "Timp de aproape două secole, patriar- şi Africa. Diri numărul de 16 catedre mitropo-
hul de Ierusalim a stat tot timpul în capitala 
Turciei.

Numărul eparhiilor, arhiereilor, bisericilor si

liiane ţi 25 episcopate,, astăzi nu a tnai rămas
met una».

(Se vede că episcopul Porfirie are în vedere 
sfârşitul perioadei stăpânirii bizantine asupra E- 
giptului; căci mai înainte erau sute.de catedre 
arhiereşti). Apoi Porfirie spune: «turma ortodoxă 

' în Egipt este foarte mică J i pentru o asemenea 
turmă este destul un păste r .», căci «.numărul creş
tinilor otiodoxi, care formează turma patriarhu
lui ortodox este numai de /750 suflete. Cea mai 
In are parte dintre ei sunt Greci atraşi şpre E- 

sf. Nicolae, care aparţinea ortodoxilor. In cursul ■ gipt de comerţ f i  industrie, iar ceilalţi simt arabi

al populaţiei ortodoxe din cele trei patriarhat^ 
în timp de 4 veacuri nu ne înfăţişează un ta
blou plin de bucurie. Patriarhatul Alexandriei: In 
cea mai grea situaţiune se găseşte patriarhul de 
Alexandria. La sfârşitul veacului al XVI-lea era 
în totul numai 4 biserici creştine, din care nu
mai una aparţinea ortodoxilor; iar în însăşi ora
şul de reşedinţă — în Cair— era numai biserica-

veacului al XVII-lea situaţia patriarhatului, după 
un martor ocular, rusul Arsenie Suhanov, era 
din cele mai triste. După mărturia lui, în Noul
Cair era o singură biserică în care se făcea
slujba patriarhală care venea aci din altă loca
litate. Atsenie a mai văzut o biserică, care se 
afla în însuşi sânul patriarhiei, dar ,,se spunea“ 
că nu se slujeşte în ea. In Cairul cel vechi era 
tot numai o singură biserică. Aceasta-i tot ce 
se poate spune despre starea bisericilor din pa
triarhatul de Alexandria. Numărul creştinilor din 
acest patriarhat se ridica abia până la tifra de
600; iar cu neguţătorii cari veneau după afa
ceri comerciale, numărul lor se ridica până la 
1000 de oameni, şi aceasta în tot patriarhatul. 
Cu altă împrejurare, aceiaş Arsenie observă că 
în toată eparhia erau numai două biserici şi nici 
un mitropolit, nici un arhiepiscop, şi nici un e- 
piscop. Astfel, că cu dreptate călătorul nostru 
şt-a pus întrebarea: asupra cui oblădueşte pa
triarhul? Multă vreme acest patriarh a rămas în 
această stare de plâns. In prima jumătate a se
colului trecut un alt călător rus Muraviev, (citeşte 
Muraviov), iată ce a găsit aici: ««# mic număr 
de familii greceşti în Cair şi Alexandria au ră
mas pentru susţine/ea săracului scaun patriarhaj. 
Sărăcia şi neîncetata duşmănie cu Copţii, puter
nici în patria lor, biruesc şi cotropesc acest scaun 
patriarhal, cel mai vechi dintre toate scaunele 
patriarhale». Dintre biserici el nu pomeneşte 
decât despre două biserici mănăstireşti. J) După

*) «Puieşestvie po sviatâm mtestam? (Călătorie pc la sfintele locurfy 
ediţia 4-a, p I, p. 187.

indigeni». Această era .situaţia ortodoxiei în a- 
ceastă parte africană, pe când numai copţii mono
fiziţi se ridicau la 160.000 de suflete. De la sine 
se înţeilege că dacă numărul credincioşilor din 
patriarhatul ortodox alexandrin era aşa de mic, 
fireşte că şi numărul clericilor nu putea fi mare 
tn vremea aceasta. In Cair, reşedinţa patriarhului, 
numărul clericilor se ridica numai la 10 per* 

• soane, între cari erau câţiva călugări, un cân
tăreţ şi un îngrijitor ţie - Biserică. Fără îndo
ială, că toate' aceste persoane alcătuiau suita pa
triarhului. " <

• c

Nici în celelalte oraşe ale Egiptului numărul 
clericilor nu era mai bogat; în Alexandria erau 
3 călugări, în Suez şi Damieta câte lin preot.

In tot patriarhatul nu erau mai mult de 10 
biserici între cari se socoteau şi biserieile de 
mănăstiri, o capelă şi alta în construcţie. *) Prin 
anul 1850 numărul bisericilor a rămas aceiaş, 
dar numărul credincioşilor, — fără a socoti pe 
al neguţătorilor— s’a ridicat până la 4000. *) 
______ •

In:,prezeht, patriarhatul alexandrin afară de pa
triarh mai are 3 arhierei în demnitatea de mi
tropolit, iar clerul lui se ridică până lai 38 pfer-
soane;, fără îndoială că şr turma credincioşilor a
mai crescut.

Sf. BERECHET

*
/ I

î) s A?esandrmedia patriarkiia*^  (Patriarhia dc Alexandria)) pp* 
379—383.

*') Prot. Matveevschiî: *0cerk istorii Alexandriishoi ferkyi*** 
(SeJpfa istoriei bisericei aUmndrhnc)^ pp. 417—418.
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Fuga în Egipt. Uciderea pruncilor. 
întoarcerea la Nazaret.

(Viatei 2, 13—23)

I
.4

In t ro d u c e re
*

SI. Matei e singurul evanghelist care ne povesteşte 
evenimentele urmate după plecarea Magilor. De aceia.

II

T ex tu l
%

4

13, Iar' după ce s’au dus e i,. iată înge
rul Domnului în vis se arată lui Iosif, zi-

I

când: sculându-te, ia pruncul şi pe mama 
lui, şi fugi în Eghipet, şi Iii acolo până voi 
zice ţie, că vrea Irod să caute pruncul să-l 
peardă pe el. 14. Iar el sculându-se, aluat

ducă după el am urmărit povestirea cu venirea Magi- pruncul şi pe mama lui noaptea, şi S au
lor, pe care, de asemenea, numai el o cuprinde, tot cu dus în Egipt. 15. Şi a fost acolo până la
ol trebuie să păşim înainte, pentru a afla ce s’a petre
cut cu Pruncul Iisus şi <fi părinţii Lui, după ce Magii 
(ivi plecat.

E o povestire scurtă, numai de 11 stihuri. Cu toate
Accstea, câte fapte covârşitoare şi înfricoşate se cuprind 
In puţinele lor cuvinte!

moartea lui Irod, ca să se împlinească ceiace 
s’a zis de Domnul prin proorocul ce zice: 
din Eghipet am chemat pe fiul meu. 16. A- 
tunci Irod, văzând că s’a batjocorit de magi, 
s’a mâniat foarte; şi trimeţând, a omorât

Nu e un singur fapt. Sunt trei. Fiecare ar fi îndes- pe toţi pruncii care erau în Vitleem şi în-
tulAtor pentru dezvoltări destul de întinse. Cu toate t m  t o ’a t e  hotarele lui, de doi ani şi mai
accstea stilul evangheliştilor nu e ca stilul oamenilor,
cure împodobesc cu vorbe multe şi de prisos cele mai 
neînsemnate amănunte. Aici e materialul lui Dumne- 
Jtcu. Bl strânge cuprins adânc în mijloace foarte puţine, 
cit ţi în lumea plăsmuită de El, unde puteri nemăr
ginite şi pe care oamenii încă n’au ajuns să le stă- 
pAncască, sunt cuprinse în fiecare firicel (atom) de 
materie *)• După cum cu multă dreptate observă teo
logul englez Scrivener 2), Dumnezeu fiu face niciodată 
riupă de mijloace multe, ci totdeauna îşi urmăreşte şi 
Îndeplineşte planurile Sale cu cele mai mici mijloace,
Regula sa este: mijloace mici, efecte mari.

mici, după vremea care cercase dela magi. 
17. Atunci s’a împlinit ceiace s’a zis de 
Ieremia proorocul ce zice: 18. Glas în Ra
ma s’a auzit; plângere şi tânguire şi ţipăt 
mult; Rahil plângând pe f i i i  săi şi 
să se mângâie, pentrucă nu sunt. 
după ce a murit Irod, iată îngerul Dom
nului în vis se arată lui Iosif în Eghipet, 20. 
zicând: sculându-te, ia pruncul şi pe mama 
lui, şi mergi în pământul lui Israil, că au

19. Iar

Aţa şi aici. Se cunoaşte că nu ne mişcăm pe teren murit ceice căutau sufletul pruncului 21. Iar
omenesc. Atâtea fapte : Fuga în Egipt, uciderea prunci- e\ sculându-se, a luat pruncul şi pe mama
lor, venirea la Nazaret, în cea mai scurtă înfăţişare. j j j yenit în păm ântul Ju i Israil. 2 2 . Iar
Nu e după obiceiul omului, ci e lucrul Domnului. j  . . , , r  . T 1

auzind că Arhelau impărâţeşte in Iudeea* 
în locul lui Irod, tatăl său, s’a temut să

*

meargă acolo; Iar luând poruncă în vis, s a 
dus în părţile Galileei. 23. Şi venind, a locuit 
în cetatea ce se numeşte Nazaret, ca să se 
împlinească ceiace s’a zis prin prooroci că 
Naaarinean se va chema.

*) C.crcetări de laborator, care mi-au cerut zece ani de muncă 
tu’ttu mânat să dovedesc că o materie oarecare, o foarte mică 
Inii Rţu a cH aramă, de pildă, este un rezervoriu nemăsurat de 
m inuli, odinioară nici bănuită, pe care am numit-o energia intra-

Noi nu putem scoate acum din ea decât părticele foarte 
mici, dur dacă se va izbuti vreodată să se poată destrăma ma- 
tmin t u uşurinţă, faţa lumii se va schimba. —Gustave le Bon, 

DJxtchiltbrc du'Monde. Paris 1923, pag. 160.
a) O descoperire din Cer, in adevăratul ei înţeles, înseamnă 

yl lucrare supranaturală. Cu toate acestea nici în darea Legii 
rnlnl dintâi, nici în propoveduirea mai de pe urmă a religiunii 
Iul Hristos, nu vedem o risipă dn minuni. Cât erau ele de tre
buinţă penttu a încredinţa despre adevăr pe nişte cercetători 
cinstiţi, ei erau îndestulaţi şi cu minuni. Oridecâteori principiile 
mto mişcă neamul omenesc în afacerile vieţii obişnuite erau 
Imlostulfltoare pentru trebuinţele împrejurării, nu se întrebuin
ţau uite mijloace mai neobişnuite şi (după cum am putea cugeta) 
mul putnmice, pentru a da naştere încredinţării, ca fiind de pri- 
•o n  şl llrA efect. Cei care nu ascultau pe Moisi şi pe prooroci,

5rnu nr fi fost înduplecaţi şi de s’ar fi sculat cineva din morţi.— 
Plain Introduciiou io the Crititism of the Hav Testament, ed. 2.

Cţmbridgt 1874, pag. 1,

I i i

S ta r e a  te x tu lu i

Textul acestei bucăţi nu se înfăţişează cn mari deo
sebiri dela stih în stih, şi chiar micile deosebiri care
sunt nu aduc vreo schimbare însemnată de înţeles. 
Astfel, la stihul 13, mai toate manuscriptele au: se a~
rată (ipatvsm), pe când codicele B are s’a arătăt (tyâwj). 
Putem spune că e mai puternică şi mai vie rostirea

• *
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prin prezent — se arată. Cu toate acestea nu e o schim
bare de înţeles, fia că se întrebuinţează trecutul, fie 
prezentul.

La stihul 14, faţă de textele obişnuite care au sysp- 
$eic — sculându-se, codicele D are SieŢ'ftslţ, care în
seamnă acelaş lucru, aşa că o asemenea deosebire e 
numai a textului grecesc şi nu se poate băga de seamă 
după textul nostru.

La stihul 17, unele texte zic: ceiace s’a zis p r in  (8ia) 
proorocul, pe când codicii B D T au: ceiace s’a zis 
d e  c â t r e  (6tu6) proorocul, de care e mai aproape şi 
forma traducerii româneşti. Dar iarăşi, şi aceasta nu 
aduce o deosebire de înţeles. Căci deşi forma prin  
proorocul cuprinde mai viu arătat că proorocul nu 
vorbeşte dela el, ci dela Dumnezeu, cu toate acestea 
şi în forma de către proorocul nu este gândul scriito
rului a spune că proorocul a vorbit dela el.

La stihul 19, cuvintele îngerul Domnului în vis se 
arată, cum le găsim în traducerea românească, după 
unele texte, se află într’o înşiruire răsturnată: îngerul,, 
Domnului se arată în vis în codicii B D T, ceiace 
s ’ar fi potrivit mai bine cu şirul vorbirii noastre de 
azi. Dar codicii cei mai buni ai Noului Test. nu erau 
la îndemână pe vremea când s ’au făcut traducerile ro
mâneşti, aşa că ele s’au ţinut de textele care se găseau 
atunci.

Tot la acest stih, Vulgata nu zice se arată, ci s'a 
arătat (apparuit) probabil traducând după un text gre
cesc care avea această citire, cum am văzut că şi co
dicile B avea la stihul 13.

La stihul 18, cuvântul plângere (dp’iqvoc) se găseşte 
în cei mai mulţi codici greceşti, dar lipseşte în B şi 
în foarte multe traduceri vechi. Insă faţă de trei cu
vinte acolo prin care se arată jalea, un cuvânt mai 
mult sau mai puţin nu aduce nicio schimbare de în
ţeles. Rămân celelalte două care spun acelaş lucru.

La stihul 21, cele mai multe texte au: a venit (rftsv) 
în pământul lui Israil, pe când X B C L T  au a  in. 
trat (sl^X^sv) în pământul lui Israil.

Tot aci, cuvântul pământul (y^v) e întrebuinţat în 
toate textele fără articol Cpjv), dar în De întrebuinţat cu 
articol (rrjv), iarăşi, fără a avea această vreo însem
nătate pentru înţelesul locului.

Şi mai mică deosebire e aceia că în unele texte nu
mele Nazaret se găseşte scris la sfârşit în greceşte cu 
faţă de cele mai multe texte uude e scris cu t.

Din toate acestea se vedea că în niciun punct nu 
este vreo deosebire mai însemnată, care ar pune în 
discuţiune înţelesul, dacă trebuie luat după un text 
sau după altul. De aceia putem trece la tâlcuirea pro
priu zisă.

IV.

Tâlcuirea textului

15. Iar după ce s’au dus ei (Magii) iată frige* 
rul Domnului în vis se arată lui Iosif, zicând: 
sculându~te, ia pruncul fi pe mama lui, fi fugi

în Eghipet şi fii acolo până ce voi zice ţie, că 
va Irod să caute pruncul să-l peardă pe el.

1. Vechii traducători români au urmat de aproape 
textul grecesc. De aceia ei au păstrat şi în graiul ro
mânesc formele verbale ale textului grecesc. O tradu
cere însă nu trebuie să urmărească decât să dea în
ţelesul cuprins în limba din care traduce, fără a se 
îngriji să aibă aceiaşi croială a frazei caşi în limbă de 
baştină. De aceia, după cugetarea aceasta şi urmând 
grăirea noastră de azi, noi n ’am mai fi păstrat un parti
cipiu în cuvintele: se arată lui Iosif, zicând: sculân- 
du-te ia pruncul, ci am fi făcut curgerea frazei şi ma^ 
uşoară, dând afară un participiu care îngreuiază şj 
e de prisos. Deci nu ne-am fi oprit la faptul că în gre
ceşte avem un participiu (sysp^s'K;), ci am fi pus înlocui
lui o rostire de prezent şi am fi z is : se arată lui Io s if 
zicând : scoală-te, ia pruncul şi pe mama lui şi ftigi.
Vulgata şi face acest lucru. Ea traduce pe acel kyep&elc 
cu prezentul imperativ: surge... De asemenea cuvin
tele şi f i i  acolo, cum sunt în greceşte, le-am putea 
da foarte bine azi pe româneşte cu: şi răm âi acolo 
sau: şi stai acolo. Fără îndoială, aceste înoiri nu tre
buie căutate cu lumânarea, ci trebuiesc numai acolo unde 
prin ele am aduce multă limpezime de înţeles. Acolo însă 
unde textul vechiu e destul de înţeles, este mai bine să păs
trăm însuşi graiul de demult pentrucă acela, prin rosti
rea veche, are o mireazmă pe care nu i-o mai putem da 
noi, cei de azi. Şi în grija aceasta, trebuie să mergem atât 
de departe, încât chiar şi acolo unde este o uşoară 
îngreuiare de înţeles, mai bine să păstrăm locul aşa, 
ca nu cumva, prin câştigul dintr’o lăture, să perdem
în cealaltă lăture.

2. Când s ’au dus Magii?
După şirul povestirii, urmează că ei n’au mai stat 

după ce s ’au închinat pruncului, ci au plecat #îndată. 
Ba aceasta trebuiau s’o facă grabnic, după înştinţarea 
care li se făcuse, ca să nu se bage de seamă că au 
călcat porunca lui Irod.

3. Dar când a trebuit să fie arararea îngerului pen- 
truca să înştiinţeze pe Iosif să fugă?

Evanghelia nu ne spune când şi cum. a urmat un 
fapt după altul. Dar, după felul lucrurilor, trebuie să 
cugetăm că, plecând Magii, îndată a trebuit să urmeze 
înştiinţarea îngerului către Iosif, fiindcă faptele sunt 
strâns legate una de alta. Trebuia să i se ia lui Irod 
timpul de a prinde de veste că Magii au plecat şi să 
găsească pruncul. Deci, odată ce au plecat Magii, tre
buie să ne închipuim că iute a urmat şi plecarea lui
Iosif în Egipt.

Şi ca chestiune de socotire a timpului, chibzuirea 
aceasta e exactă. A. Lapide presupune că mai întâi au 
venit Magii la Betleem, pe urmă Iosif cu Maria şi cu 
pruncul s’au dus la Nazaret, de aci au venit la Ieru
salim pentru aducerea pruncului la Templu la 40 de 
zile dela naştere, şi după aceia fuga în Egipt. Dar 
dacă a trebuit să fie la mijloc timpul dintre venirea
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Magilor şi aducerea la templu, aceasta înseamnă câteva 
săptămâni de timp. Irod avea tot chipul să afle şi să 
h« răzbune. De aceia noi credem că e mai firesc să 
admitem că fuga în Egipt a urmat îndată după ple
carea Magilor, iar şirul faptelor este mai degrabă aşa 
cum am văzut înainte: întâi aducerea la templu şi apoi 
venirea Magilor.

4. Cuvintele ia pruncul şi pe mama lui ne arată 
cA Iosif era numai ocrotitor al Măriei şi al pruncului. 
Acesta e un fel de vorbire care se potriveşte numai 
cu starea de purtător-de-grijă a lui Iosif faţă de Sf. 
Hocioară şi de prunc.

Dacă îngerul se arată lui Iosif, este că acesta fusese 
rânduit drept cap al familiei şi avea a îndeplini toate 
cele de trebuinţă spre paza ei.

3) Porunca de a se duce în Egipt şi* nu aiurea, se 
înţelege prin faptul că Egiptul era cel mai apro
piat loc de fugă pentru cineva care ar fi fost în Betleem, 
unde se afla atunci Sf. Famile, şi apoi aşa era dâra fă
cută printre Evrei, la vreme de primejdie, de a se a- 
dăposti în Egipt. Chiar şi fără goană din partea cuiva, 
Kvreii erau mai deprinşi a-şi lua drumul spre Egipt. 
Avraam se dusese acolo la vreme de foamete, aseme
nea fiii lui Iacov şi apoi şi el însuşi, asemenea Iero- 
boam fugind de Solomon, şi tot aşa Ieremia cu alţi 
Kvrei, ca scape de urgia Babilonenilor.

Afară de aceasta, în Egipt, un Evreu nu se afla între 
străini. Aci se afla de mult o puternică colonie evreiască. 
Pentru ei se tradusese Biblia cu 300 de ani mai nainte. 
Kvreii aveau aci şi un templu dela 160 înainte Hristos, 
in oraşul Leontopolis.

Şi fără această consideraţiune, Egiptul era mai po
trivit pentru scăpare decât alte ţări, pentrucă drumul 
până acolo era uşor. Cu toată trecerea prin pusţie, dar 
erau căi mult umblate de caravane, care puteau stră
bate uşor cele 40 de leghe de depărtare între o ţară 
şi alta.

Siguranţa adăpostirii în Egipt era întemeiată şi pe 
despărţirea administrativă. Dincolo de Iudeia, Irod nu 
mai avaa autoritate. Şi cine scăpa din ţara lui, nu mai 
avea de ce se teme în Egipt, unde stăpâneau Romanii.

0) La eşirea Evreilor din Egipt, Dumnezeu nu i-a 
măi lăsat 3ă se întoarcă înapoi, cu toată dorirea lor 
după hrana cu belşug şi scârbiţi de lipsa adusă de 
rătăcirea pe drumuri. De data aceasta însă, Dumne- 
nezeu însuşi trimete Sf. Familie în Egipt» Aceasta în- 
«eamnă că venirea Iui Hristos ne-a adus ruperea gra
niţelor sufleteşti dintre ţări şi neamuri şi că toţi sunt 
chemaţi a ft fiii Săi, iar oamenii a se simţi oriunde 
ca fraţii.

4. Iar el sculându-se, a luat pruncul şi pe 
mama lui noaptea şi s’au dus în Egipt.—  1. Cu
vintele acestui stih ne arată că Iosif n ’â mai stat la 
Îndoială, ci cu grabă a luat pruncul şi a plecat spre 
Egipt. L-a luat noaptea următoare celei în care îngerul 
j-R «dus v’eftîrţMi sau poate chiar în aceaşi noapte.

Evanghelia nu ne povesteşte nimic despre mergerea 
pe acest dram. In povestirea ei, cu stilul atât de scurt, 
am putea zice monosilabic, care nu împacă gustul cu
riozităţii omeneşti, mintea noastră umblă slobodă, pen
tru a urzi din închipuirea ei mtamplarile care s’au pu
tut petrece pe drum. Aceasta au făcut-o însă evanghe
liile apocrife, care povestesc tot felul de întâmplări mi
nunate din vremea călătoriei Domnului. *) Ele au fost 
prelucrate apoi de alţi scriitori până în vremea noas
tră. Ei şi-au luat motive pentru alcătuiri literare, din 
povestirile apocrife despre această parte a vieţii Dom
nului. Astfel ni se povesteşte că vârfurile curmalilor 
dela popasuri se plecau până la pământ* pentruca Maica 
Domnului să poată lua roadele lor.

In literatura străină de azi, plăsmuiri de acestea au 
fost întrebuinţate de scriitoarea suedeză Selma Lager* 
lof. Un volum de al ei a fost tradus pe româneşte 
de o doamnă Fierson în Biblioteca Minerva, care se
tiparea in Bucureşti înainte de război. In literatura po
pulară românească, de asemenea a fost întrebuinţat 
elementul acesta apocrif, care în curând va fi arătat în 
toată lărgimea lui, prin studiile pe care d. Profesor 
Cartojan dela universitatea noastră din Bucureşti, le 
întreprinde acum asupra literaturii acesteia populare.

2. Istoria nu poate spune niciun cuvânt în care
localitate din Egipt a petrecut Sf. Familie. Cu toate a*

/

cestea ceiace nu pot spune documentele şi ştiinţa si
gură, spune tradiţiunea. Ea ne arată drept loc al pe
trecerii Sfintei Familii în Egipt localitatea Matareas 
numită azi, pe arăbeşte, Matarieh, şi care era apioape 
de vechiul templu al Evreilor din Egipt, de care am 
pomenit mai nainte. Azi se găseşte acolo un izvor 
despre care se spune că are cea mai bună apă din tot 
Egiptul şi despre care atât creştinii, cât şi maho- 
metanii cred că are puterea tămădurii.

Tot tradiţiunea spune că Sf. Familie a locuit aici 
mai întâi într’o peşteră. Iată cum ne-o zugrăveşte un 
călător:

Sf. Elena a zidit aici o biserică ce există şi azi, dea* 
snpra peşterei pe care a locuit-o Sf. Familie. Te scobori 
în ea pe o scară cu 10 sau 12 trepte... E lungă de 7 
metri şi lată de 5. Nn se vede nicio fereastră; lumina tre
bue să fi venit pe uşă. Pfireţii sunt de un fel de lut ne
gru oare poartă pe el urma sărăciei. In partea de sus, se 
vede o scobitură de un metru şi ceva în lungime: acolo 
dormea pruncul Iisus. La dreapta este o oisternă. Din ea 
scotea apă Prea Sfânta Fecioară pentru Sf. Familie. La 
stânga este o clădire de peatră, înaltă de un metru. Âoolo 
Sf. Fecioară aşeza uneori pe dumnezeesoul prunc, înfăşurat 
în scutece,

f) Povestirile apocrife au fost in trebui nţate şi pentru re* 
prezentări plastice vii în cinematograf Puţin’înaintea războiului, 
In 1915» s’a desfăşurat la cinematograful „Clasic0 din Bucureşti 
Întreaga viaţă a Domnului Hristos, în care mai ales întâmplările
dela începutul vieţii lui erau bobinate cu multe bueăţi din po- 
vestirii# aceste* apocrife,

3



98 BISERICA ORTODOXA ROMÂNA

3. Nu avem nicio ştire cum se va fi hrănit Sf. Fa
milie în Egipt. Fără îndoială însă că Iosif a trebuit
să-şi fi îndeplinit tot munca lui de lemnar, caşi în

poate fi privit în împrejurarea aceasta ca o închipuire 
a adevăratului Fiu al lui Dumnezeu care avea să se 
arate între oameni. In înţelesul acesta ia şi evanghe-

hranei lor.
Nazaret, aşa că numai munca mânilor le-a fost izvorul listul Matei locul din Osie şi-l aplică la Domnul Hristos.

Dar dacă citim locul acesta în textul nostru româ
nesc tipărit de Sf. Sinod, nu-1 găsim în însuşi sunetul 
cu care-1 găsim la Sf. Matei. Căci în acesta citim: din4. Prin şederea Domnului în Egipt, ţara aceasta a 

fost sfinţită în deosebi, fiindcă aci s ’a născut, câteva Eghipet am chemat pe fiu l meu} iar în Osie citim: din
veacuri mm târziu, mişcarea însufleţită de viaţă creşti- Eghipet am chemat pe f i i i  lui. Deci cu forma de plu-
nească a celor dintâi pustnici creştini. Aci s’au desfă
şurat pildele măreţe ale vieţii sfinţilor Antonie cel Mare,
Pahomie, Ilarion celulare, Pavel din Tebaşialţi extra
ordinari trăitori la pustie, dela care şi-a luat început 
viaţa monahală.

15. Ş i a  fo s t  a c o lo  p â n ă  la  m o a r te a  lu i Irod , 
c a  s ă  s e  p l in e a s c ă  c e ia c e  s ’a  z is  d e  D om nul, 
p r in  p ro o ro c u l  c e  zice: d in  E g h ip e t  a m  c h e m a t  
p e  fiul m eu .— 1. Este discuţiune între tâlcuitori cât 
să fi dăinuit petrecerea Sfintei Familii în Egipt. Unii 
(Sylveira) întind această vreme până la 7 ani. Cu toate 
acestea părerile cele mai nouă sunt că, de oarece Mân
tuitorul s’a născut spr# sfârşitul anului 749, dela înte
meierea Romei, iar Irod a murit în primăvara anului 
750, urmează că şederea Sfintei Familii în Egipt n’a 
putut fi mai lungă decât cel mult câteva săptămâni, 
după cum socoteşte Fillion} *) sau V2 de an, după 
socoteala lui Polzl 2).

2. Mergerea Domnului în Egipt evanghelistul o lea
gă de proorocia lui Osie, fiindcă acesta proorocise 
că Dumnezeu din Egipt va chema pe Fiul său. Dar 
cetind locul din Osie (11, 2), vedem din context că e 
vorba nu de însuşi Fiul lui Dumnezeu în înţeles pro
priu, ci de poporul lui Israil, luat ca unitate şi numit 
în felul acesta fiu al lui Dnmnezeu, fără îndoială, în 
înţeles impropriu. Intru cât poporul evreiesc a fost 
scos din robia Egiptului şi adus în ţara Canaanului, 
Proorocul Osie a putut lua fapta aceasta ca o chemare 
a lui Dumnezeu către poporul Său şi de aceia despre 
îapta aceasta găsim noi în proorocia sa cuvintele lui 
Dumnezeu: d ia  E g h ip e t  am  c h e m a t  p e  fiu l m eu .

Dar dacă cuvintele acestea sunt spuse despre scoa- 
terea poporului evreiesc din Egipt, cum a putut Sf- 
Matei să le aplice la ducerea pruncului lisus în Egipt 
şi venirea Lui de acolo înapoi în Ţara Sfântă?

Răspunsul este că, dacă în înţeles strâns cuvintele 
acestea au în vedere scoaterea poporului evreiesc din 
Egipt, în înţeles larg ele se pot resfrânge şi la Fiul 
lui Dumnezeu adăpostit în Egipt de primejdia mâniei 
lui Irod şi întors de acolo în patria Sa.

%

Multe întâmplări şi fiinţe din V. Testament se pot 
lua ca arătări ale celorce s ’au împlinit în N. Text. Intru 
cât Dumnezeu şi-a ales poporul evreiesc ca un fiu al 
său deosebit între celelalte neamuri ale pământului, el

T) Evangilc selon S, 
*) Commentar zum

1900, p. 29,

Matihieu. Paris 1903, pag. 69.
Evangelium des heil. Matthăus, ed. 2 Graz

ral locul acesta mai greu se potriveşte pentru a fi a- 
plicat la Domnul Hristos.

De nedumerirea aceasta ne lămurim în chipul următor:
In textul evreiesc, Osie nu zice f i i i  mei, ci jiu l meuf 

adică tot în chipul în care avem cit8ţiunea din Sf. Matei. 
Insă aceasta era o numire obişnuită în V. Textament.

După cum cetim în cartea Eşirii (4, 22), Dumnezeu 
numeşte pe Israil „fiul său “, cel întâi născut al său 
(Ieremia 39, 9). Cu toate acestea în traducereaSeptuagin- 
tei, acest singular e tradus cu pluralul l i  AIy6tctoo |xe- 
rexaXsaa ta tăxva [xo’>. întrebuinţarea pluralului însă nu 
s ’ar fi mai potrivit ca să scoată de aci o proorocie 
pentru Domnul Hristos venit din Egipt. De aceia Sf. 
Matei, care deseori citează V. Textament după Septua- 
giuta, de data aceasta o citează după textul evreiesc, 
adică cu singularul. De aici deosebirea care se află în 
ediţiunea noastră oficială între textul din Osie citat de 
Sf. Matei şi între locul însuşi al proorocului în V. Tex
tament. De oarece cineva s’ar fi putut mira şi ar fi 
putut spune că nu se potriveşte citatul din Matei cu 
locul de origină din Osie, să afle acum că potrivirea 
tocmai acum este, fiindcă la Sf. Matei e întocmai cum 
e şi în textul evreiesc.

De unde este în Septuaginta această rostire schimbată, a- 
flăm din spusa marelui exeget german Teodor Zahn *) 
că aceia era formă care circula în scrierile Evreilor după 
robia babilonică, prin targumuri. Deci trebuie să se fi 
strecurat vreunul din acestea în textele după care s ’a 
tradus Septuaginta.

3. Cu toate că mai toţi comentatorii referă cuvintele 
din Egipt am chemat pe f iu l  meu la poporul evreiesc, 
totuşi sunt foarte mari comentatori care le referă dea- 
dreptul la Domnul Hristos, ca o proorocie anume pen
tru petrecerea Sa vremelnică în Egipt. Aceştia sunt doi 
mari comentatori engleji Alford  şi Episcopul Words- 
worth. Ei amândoi sunt de părere că aici avem nu un în
ţeles aplicat, pe care, ca o asemănare, în chip figurat, 
evanghelistul îl scoate din înţelesul cel deadreptul al 
Proorocului Osie, ci e vorba de însuşi Fiul lui Dum
nezeu, care e arătat prin întâmplările din sânul popo
rului evreiesc. Deci în cazul acesta, poporul evreiesc 
din proorocia lui Osie este un tip al Mântuitorului 
Hristos din Noul Textament, spre care ţintesc toate 
proorociile celui Vechiu.

Astfel, mânuindu-şi propriile sale proorooii, Duhul Sfânt 
ne deschide lumini nouă despre înţelesul lor, lumini pe

) Das Evangelium des Mallhăus% 3 ed. Leipzig 1910, pag. 106 nota,
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nare nioiodat& n’am fl putut n&dăjdui să le primim. După a-şi înlătura duşmanii, mai mult închipuiţi decât cu
num vom vedea în citaţiunile din oărţilo profetice în evan
ghelia Sfântului Matei, proorociile Sfintei Scripturi sunt 
ca nişte centre ale nnor succesive cercuri concentrioe şi 
ni* ie împlineso într’însele succesiv. Dar circomferenţa din 
afarl a tuturor aoestora şi spre oare toate ţintesc şi în 
nard toate sunt cuprinse şi împlinite în întregime, este 
Hristos 1).

4. Cu privire la petrecerea Domnului în Egipt, Fillion 
dft următoarea cugetare frumosă: „Din Egipt a venit
vochea civilizaţiune care s ’a raspandit mai intai peste 
Grecia şi de acolo peste toată Europa; în Egipt s ’a
desvoltat teologia creştinească; în Egipt s’au format 
coi dintâi călugări; în Egipt s ’a format educaţiunea po- 
potului teocratic; în Egipt a venit la rândul său Fiu 
lui Dumnezeu, înainte de a Schimba regimul vechiului 
legământ" *).

16. Atunci Irod, văzând că s’a batjocorit de 
Magi, s'a mâniat foarte; şi trimeţând, a omo
rât pe toţi pruncii care erau în Vitleem şi în
tru toate hotarele lui, de doi ani şi mai mici, 
după vremea care cercase dela Magi. — 1. După 
graiul nostru de azi, mai bine s ’ar fi zis: atunci Irod , 
văzând că a fost batjocorit de M agi. In felul acesta 
înţelesul e mult mai deadreptul şi mai restrâns către 
persoana lui decât în rostirea văzând că s’a batjo
corit de Magi. Aşa ar trebui schimbat la o nouă 
traducere a evangheliei.

2. Ce putea cugeta Irod văzând că Magii nu s’au
mai întors?

A. Lapide spune că, în mintea lui, s’a putut gând 
că cine ştie? poate Magii n’au găsit pruncul şl de ru
şine n ’au mai venit. Dar adaogă: Cu toate acestea iute 
au trebuit să vie la cunoştinţa lui Irod cele petrecute 
cu aducerea lui Iisus la templu şi cu salutarea lui Si- 
meon şi a Anei. Din acestea Irod a putut înţelege că 
Mesia în adevăr s’a născut şi atunci a trebuit să se 
umple de mare mânie, văzând că Magii n ’au ţinut 
seamă de el şi au plecat.

Se potriveşte în totul cu firea lui Irod ca el să se fi 
umplut de această mânie. Căci era om bănuitor şi te
mător la fiecare pas, ca să nu se ivească cineva să-i 
ameninţe tronul. Vestirea că vine Mesia era pentru el 
o astfel de ameninţare.

Că el a aflat ce s ’a petrecut la templu când cu salu
tarea lui Simeon, poate fi numai o presupunere, fiindcă 
acesta a trebuit să fie un fapt petrecut numai între 
puţini. Dar că Magii n 'au venit, acesta a trebuit să fie 
(aptul care l-a umplut de turburare şi l-a făcut să bă
nuiască urzirea vreunei înţelegeri împotriva lui, la care 
şi Magii vor fi luat parte. £1 toată viaţa a trăit cu a- 
ceastă frică şi a făcut cele mai mari cruzimi pentru

adevărat înţeleşi să-l răstoarne.
/

3. Irod ştia de proorocia venirii lui Meşia în acea 
vreme. După socotinţa lui A Lapide, tocmai pentru a 
abate această ameninţare, el voia să îndrepte gândurile 
poporului să-l privească pe el drept Mesia. De aceia 
făcea atâtea clădiri măreţe, între care templul din Ieru
salim era atât de strălucit, pentrucă să se creadă că
aceasta e vremea cea de mărire făgăduită.

•) Citat dupi M. F. Sadler, 
Londra 1910, p. S 0 -8 J .

•( Op. cit.

Tke Gospcl accordmgto St. Matihew,

4. Irod era omul împlinirii fără cruţare a hotărârilor 
lui. In toate împrejurările, când cineva i-a stat ceva 
împotrivă, el n’a avut altă deslegare decât vărsarea de 
sânge. Până în cele din urmă zile ale vieţii lui, numai 
a ucis, din niciun gust altul decât a înlătura pe ori
cine i-ar fi stat în cale, chiar fără sa fie ceva adevărat, 
ci numai după o uşoară bănuială.

Aşa a fost toată viaţa psihologia acestui om. Era
tipul tiranului sângeros.

5. Unii tâlcuitori, care tăgăduiesc multe din adevă- 
vărul celor cuprinse în evanghelii, nu vor să ia ca un 
fapt istoric uciderea pruncilor de către Irod. Ei spun 
că Irod ai* fi avut altă cale să afle ce ar fi voit el să 
iscădească dela Magi şi nu i-ar fi trebuit lui acum să 
întrebuinţeze mijloace ca uciderea pruncilor. Deci fap
tul acesta e trecut în domeniul legendelor, cu atât mai 
mult, cu cât ni se spune că nimenea din vechii scrii
tori nu pomenesc de el. Iosif Flaviu, care zugrăveşte 
amănunţit toate amănuntele domniei lui Irod, nu po
meneşte nimic de fapta aceasta. Abia târziu, prin vea
cul al V, scriitorul latin Macrobiu povesteşte despre uci
derea pruncilor.

Nu e întâia oară însă când critica raţionalistă, care
caută să scoboare documentele evangheliei la treapta 
de scrieri curat omeneşti, tăgăduieşte cu uşurinţă fapte 
din cele mai bine dovedite. După cum cu toată drep
tatea soune Fillion, dacă cine ştie ce scriitor neînsem
nat ar pomeni un fapt ca acel povestit de Sf. Matei 
despre uciderea pruncilor, îndată s ’ar găsi un critic 
care să privească drept o fericită descoperire cutare 
amănunt care s’a găsit la cutare scriitor neştiut. Când 
însă e vorba de evanghelii, nu se mai întrebuinţează 
aceiaş metodă, ci se tăgăduieşte tot ce nu intră în per
vazul gândirii cuiva.

Cu toate acestea, avem toate temeiurile să spunem 
că faptul a fost: 1. fiindcă intra cu totul în firea lui 
Irod să alerge la mijloace hotărâte, care să-l ducă iute 
a ţinta aleasă. Mai greu i-ar fi venit în minte altuia 
să născocească o asemenea faptă, iar acum, când
o avem povestită, n ’o putem privi decât drept rodul 
cel mai uşor de înţeles al fiirii lui Irod, care niciodată 
nu alegea mijloacele, oricât de cumplite ar fi fost.

2. Dovada negativă, că fapta nu s ’a putut petrece, 
fiindcă nu se găseşte povestită la scriitorii de atunci, 
precum Iosif Flaviu şi alţii, nu e o dovadă, a) fiindcă, 
după atâtea ucideri şi nelegiuiri ale lui Irod, fapta a-
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ceasta nouă nu putea fi decât un amănunt pe lângă al
tele. Nu mai avem nimic care să mire, faţă de atâtea 
vieţi pe care Irod le secerase în însăşi familia sa. b) 
Scriitorii înregistrau faptele după însemnătatea lor po
litică. Ce preţ politic avea că Irod pusese să fie ucişi 
nişte prunci? Niciunul.— 3. Spusa lui Macrobiu nu 
poate fi trecută cu vederea, fiindcă ea tocmai este un 
răsunet despre faptele lui Irod şi cuprinde o arătare 
lămurită despre pruncii ucişi. Vorbind despre împăra
tul August, el povesteşte că atunci când acesta a auzit 
despre uciderea poruncită de Irod şi că între atâţia 
prunci nevinovaţi Irod şi-ar fi ucis până şi pe fiul său, 
August a strigat: «E mai bine să fii porcul decât fiul 
lui Irod!» împăratul din Roma ştia despre isprăvile lui 
Irod. Deci, când ştim cum era privit Irod, ce mai poate 
fi de mirare că scriitorii vremii n ’au mâi însemnat un 
fapt fără însemnătate politică, şi care nu aducea nimic 
nou la faima atât de înfricoşată a lui Irod?

Cu privire le cruzimea lui Irod, trebuie să spunem 
că el ucisese până aci pe fiii săi Alexandru şi Aristo- 
bul, împreună cu 300 de partizani ai lor, pe fratele său 
Feroras, pe soţia sa Mariamna apoi pe mulţi farisei 
cu slujbaşi apropiaţi ai lui, apoi a ars pe Rabi Matias 
cu mulţi tovarăşi ai lui, puţin înainte de moarte (5 
zile înainte) a ucis pe fiul său Antipater, iar pe mulţi 
Evrei de s e a n ă p u se  să-i închidă in hipodromul din 
Ierihon, cu porunca dată surorii sale ca, atunci când 
va fi să moară, să puie să-i ucidă pe toţi aceştia, ca 
să aibă cine plânge la moartea lui.

Iată fiaia, din faptele căreia înţelegem că numai cu
o aşa fire se potrivea să ucidă pruncii.

6. Consideraţiunile de mai sus se întăresc şi mai 
mult, dacă ne întrebăm câţi au fost pruncii ucişi de Irod? 
După cum spune tradiţiunea, că au fost ucişi 144000 
de prunci, se înţelege că un asemenea măcel nu putea 
trece neştiut şi nesemnalat. Dar aceasta e numai ştire 
a tradiţiunii şi nu se potriveşte cu socotelile făcute de

A.

comentatori. In adevăr, evanghelia spune că au fost 
ucişi pruncii din Betleem şi din. împrejurimi de- doi 
ani şi mai jos. Dar câţi puteau fi atunci toţi locuitorii 
Betleemului? După socotelile făcute, să fi fost 2000. 
Numărul copiilor până la 3 ani la atâta populaţiune 
se socoteşte să fi fost 30—40 la mie (Zahn). Gândin- 
du-ne, apoi că au trebuit să fie ucişi numai pruncii 
de parte bărbătească, urmează că totalul nevinovaţilor 
copii jerrfiţi n ’a putut fi mai mare de 15, iar alţii zic 
şi mai puţin, abia 10 copii. Vigouroux spune: „După 
socotelile de azi, numărul copiiior ucişi de Irod a fost 
de 20—30* 1). Tot aşa zice Knabenbauer 2). Zahn 3) 
îi socoteşte numai dela 20—30.

Ce era să mai însemne acest număr mic, când Irod 
ucisese până atunci cu sutele, între care pe cei mai 
de aproape ai săi!

T) La Sainte Bible, Notiveau Testament^ Paris 1917, p. 13.
*) Citat după Marco Sales, La Sacra Bibbia, voi. I. Turin, 

1912, p. 10.
8) Op. cit. p. 109.

7. Ne putem întreba acum: de ce Irod a poruncit să 
ucidă pruncii până lă vârsta de doi ani, când timpul 
dela venirea Magilor şi până la dalPea poruncii pentru 
ucidere a putut fi numai de câteva luni?

Răspunsul nu e greu. Irod a voit să ia un răstimp 
cât de lung, pentruca pruncul Iisus să nu-i scape nici 
de cum. Fără îndoială, el a făcut oarecare socoteală. 
Nu era vorba numai de vremea când au pornit Magii 
la drum şi când au sosit la Ierusalim, ci de vremea 
când s ’a arătat steaua. Pe toate acestea Irod a trebuit 
să le aibă în chibzuinţă lui şi şi-a ales cel mai lung 
termen, pentruca pruncul să nu-i scape cu niciun preţ.

17. Atunci s’a împlinit ceiace s’a zis de Iere
mia proorocul ce zice: 18. Glas în Rama s’a 
auzit, plângere şi tânguire şi ţipet mult, Rahil 
plângând pe fiii săi şi nu vrea să se mângâie, 
pentrucă nu sunt.— 1. Dacă pentru un istoric dus 
de gânduri politice fapta nu putea avea mare însemnătate 
nu tot aşa pentru evanghelistul, care vede jertfirea prun
cilor în toată durerea ei. De aceia el nu numai o 
povesteşte, ci o arată în icoana altei dureri mai vechi, 
pe care o suferise poporul evreiesc.

Când Nabucodonosor a dus pe Evrei în robie, Proo
rocul Ieremia (31, 15) a scris că însăşi mama robilor 
s’a sculat din mormânt şi a plâns pentru durerea lor. 
Rama  este localitatea în care se afla mormântul Ra- 
hilei, mama lui Veniamin. Betleemul nu se afla în ţinu
tul acestui trib, ci în Iudeia, iar Rama (numită azi Er-Ram) 
era în aceiaş ţinut, ceva mai la miază-noapte de Ieru
salim. Aci a fost adunată de Nabucodonosor grămada 
robilor, pusă în lanţuri şi pornită spre Babilon.

Fapta aceasta îi slujeşte evanghelistului pentru a 
arăta că cuvintele lui Ieremia acum îşi capătă înţelesul 
lor deplin. Deci şi aici trebuie să spunem ce am spus 
mai nainte la proorocia din Osie că, deşi privind un 
fapt de mai nainte, totuşi ea se ridică şi mai luminoasă 
acum. Rahila plânge, cum s’ar fl putut părea unui pri
vitor, că fapta lui Irod sfărâmă o nădejde a Israilului: 
împărăţia lui Mesia.

Tot urmaşi ai Rahilei au fost şi pruncii ucişi fiind
că, deşi nu erau urmaşii fiutUi ei Veniamin, dar ea se 
odihnea cu trupul tot între ei. Cu atât mai mult însă jertfa 
aceasta trebuie pomenită, mai mult decât mergerea în 
robie, cu cât ea a fost suferită pentru Mântuitorul lumii.

2. Pruncii ucişi sunt cei dintâi mucenici. Hristos, a- 
bia venit pe lume, au început prigonirile împotriva lui 
şi a trebuit să fugă în Egipt. Prunci nevinovaţi s’au 
înşiruit jertfiţi în jurul Lui. Urmaşii Lui vor fi dintre 
ceice sufăr şi-şi dau sângele pentru El. Cât adevăr în 
cuvintele lui Iisus: riam venit să aduc pace pe pământ, 
ci sabie\ (Matei 10, 34; Luca 12, 51). Nici nu fuseseră 
încă spuse şi faptele mergeau înaintea vorbelor !

/

2. In ce priveşte localitatea Rama  (care azi e nuţnai 
în ruine) şi mormântul Rah'lei, iată ce arătări ne dă
Vigouroux:

%
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Rahila a fost îngropată lângă Betleem. Mormântul ei 
(intn la o jumătate de leghe la miază noapte de aoest oraş. 
Mormântul de azi „nu se suie decât până la Mohamet IV, 
o*r<t l-a tnoit în 1679. Un Evreu din Europa l-a reparat 
du mirând, zioe Mons. Mislin. Ruine sunt risipite pe dea
luri. Unii au crezut că aceasta trebuie să fie Sama. După 
mărturia lui Eusebiu, (era) lângă Betleem un loo numit 
lUtnu" Pare mai exaot (după alţii) să luăm aioi cuvântul 
ti uni ui în înţelesul de înălţime. Acolo s’au auzit strigă- 
\ol« iifăşietoare, care s’au» suit până la cer, scoase de ma- 
liolo din Betleem şi din împrejurimi, personificate în Ra- 
l»iIu, mama fiilor lui Israil. Pentru ce, se întreabă Ieronim> 
nouţii oopii sunt socotiţi mai mult ai Rahilei, care e mama 
lui Veniamin, şi nu ai lui Iuda, în tribul căruia este aşezat 
oruşul Betleem? Şi răspunde: „Pentrucă Rahila este în
gropată lângă Betleem şi a luat titlul de mamă a pămân
tului care a dat adăpost trupului ei; sau încă pentrucă cele 
două trihuri ale lui Iuda şi Veniamin se învecinau şi Irod

0

poruncise să ucidă nu numai pe copiii din Betleem, ci şi pe 
n«i din toate împrejurimile44. 1)

10. Iar după ce a murit irod, iată îngerul Dom
nului în vis se arată lui Iosif în Eghipet. 20. 
zicând: *sculându-te, ia pruneul şi pe mama lui 
şi mergi în pământul lui israil, că au murit cei- 
ic căutau sufletul pruncului. 21. Iar el sculân- 
<lu-se, a luat pruncul şi pe mama lui şi a 
venit în pământul lui Israil. —  1. Evenimentele 
acestea merg spre sfârşitul lor. Irod nu mai avea mult 
♦Io trăit. Câteva săptămâni sau câteva luni mai târziu,
ol a murit de moarte cumplită în anul 750, în cele 
Iutii zile ale lunii Aprilie, după 37 de ani de domnie.

Până să moară insă, ce grozav s a  chinuit! Şi se 
chinuia nu numai cu durerile trupului, ci şi de gân
dul că Evreii se vor bucura de moartea lui. Fire de 
tiran băutor de sânge, se gândea cum ar putea face 
nit împiedice această bucurie. Să gândea că, dacă ar 
laco pe alţii să plângă, fie şi din altă pricină, atunci 
va opri bucuria şi va face ca şi moartea sa să fie în- 
Moţită de lacrimi. Drăcesc gând, şi pentru împlinirea 
lui, a poruncit surorii sale Salomi ca, îndată ce el îşi va 
da sufletul, să puie să fie ucişi toţi fruntaşii evrei în-
i hlyi de el anume pentru acest scop, puţin înainte de 
moarte, în Ierihon, unde zăcea. Dar sora sa n ’a mai 
îndeplinit, porunca şi gustul tiranului a rămas deşert.

Din tot ce a însoţit moartea lui, evanghelistul nu
«

pomeneşte nimic. In stilul său scurt, el n’are decât două 
vorbe, pentru a ne vesti peirea vrăjmaşului: Murind 
Inul .

(Vită deosebire la Iosif Flaviu! Ei ne dă toate amă
nuntele acestei morţi înfricoşate, şi noi numai prin- 
ti'insul ajungem a şti cum aii fost clipele cele din 
urmă ale lui Irod.

In picioare şi în pânte'ce i se îngrămădea multă apă. Nu 
putea să răsufle dacă se scula în picioare, iar răsuflarea 
îi mirosea urât. Crampe în toate mădularele îi dădeau o 
putere peste măgura obişnuită. Degeaba s’a dus să se caute 
la băile din Caliroe. Â trebuit să se întoarcă de acolo 
bolnav la Ierihon. Fiind bătrân de 70 de ani şi înţele
gând că n’are să se mai scoale, era cuprins de turbare
amară, fiindcă se gândea că toţi au să se bucure de moar
tea lui. Pentru aceasta a dat poruncă să fie strânşi în 
amfiteatrul din Ierihon bărbaţii cei mai de seamă, să fie 
înconjuraţi de soldaţi şi a însărcinat pe sora lui, Salomi, 
şi pe bărbatul ei Âlexas ea, îndată ce va muri, toţi aoeşti 
bărbaţi să fie omorâţi de soldaţi, ca să nu lipsească oa
menii care să jăleasoă la moartea lui. Când însă durerile 
lui au ajuns tot mai mari şi în aceiaş timp aproape mu
rea de foame, a voit să se ucidă cu un cuţit şi a fost 
împedecat s’o facă. In sfârşit, a murit în anul 87 sl dom
niei lui.

Ce grozavă e moartea tiranilor şi iată cât de scurt 
a trecut evanghelistul peste toate acestea, ca lucruri 
care nu intrau în planul luit El are a desfăşura nu
mai lucrarea lui Dumnezeu, iar pe oameni numai 
în măsura în care aveau un loc în această lucrare. 
Murind Irod, urmează că pruncul Iisus nu mai avea 
pentru ce sta în Egipt. De aceia şi evanghelistul atâta
spune, că a murit Irod.

2. Rostirea că au murit ceice căutau sufletul prun
cului înseamnă: au murit ceice căutau să ucidă prun
cul. O rostire la fel găsim în Eşirea 4, 19. Ea este un 
fel de vorbire al limbii evreieşti, prin care se arată 
gândul rău al unuia asupra altuia.

Dacă se vorbeşte în plural: ceice căutau, pe când 
numai Irod era ceice căuta să ucidă pruncul, aceasta 
nu trebuie să ne mire, fiindcă este în obiceiul vorbirii 
omeneşti de a generaliza şi a înfăţişa o faptă nu nu
mai în săvârşirea ei răzteaţă de un individ, ci şi în a- 
cel al categoriei în care intră individul făptuitor.

3. Cum a ascultat de s’a dus în Egipt, aşa a as
cultat Iosif vestirea îngerului pentru a se duce înapoi 
în Ţara Sfântă. Evanghelistul zice: şi a venit în fă -  
mântul lui Israil. Prin „pământul lui IsrailM, se înţe
lege întreaga ţară făgăduită poporului lui Israil, care 
era liberă acum pentru intrarea lui Mesia..

♦

22 Iar auzind că Arhelau împărăţeşte în 
Iudeia, în locul lui Irod, tatăl său, s’a temut să 
meargă acolo; iar luând poruncă în vis, s’a dus 
în părţile Galileei.— 1. Din cuvintele evanghelistului 
că Iosif s ’a temut să se întoarcă în Iudeia, înţelegem că 
ar fi avut de gând să se aşeze acolo, poate în Betleem, de 
unde se trăgea după neamul său şi unde s’ar fi aflat

lin foo l&untrio, spune el, îl ardea pe Irod încet. Nu-şi în pământul lui Israil într’un înţeles mai deplin, fiindcă
s’ar fi aflat în pământul tribului Iuda, unde se afla

. m

templul. Descoperirea pe care i-a tăcut-o îngerul în 
Egipt, ca să se întoarcă în ţara sa, acum este întregită 
printr’o nouă descoperire: să se ducă în Galileia.

putna Nătura pofta grozavă de a mânca oeva, din pricina 
(luntrilor peste seamă pe oare le simţea în măruntaiele lui.

) Lt Saintc Bibk Polyghtte, voi. 7, Paris 1903, Jpag. 18.



102 ___________________________________ BISEgjCA ORTODOXA ROMANA

2. De ce s ’a temut Iosif să se ducă în Iudeia ?
Evanghelistul ne spune că din pricina lui Arhelau

care domnea în locul tatălui său. Dar şi în Galileia* 
dacă nu era Arhelau, era însă alt fiu al lui Irod: An-

*

tipa. De ce nu s ’a temut şi de acesta ?
Din pricină că Arhelau încă dela început s ’a arătat 

de aceiaşi crunzime, caşi tatăl său. De împărăţit mai 
împărăţeau şi alţii în locul tatălui lor. Dar să înlocu
iască pe tatăl său şi în cruzime, până acum nu se ară
tase în stare decât numai Arhelau, care încă înainte 
de a pleca la Roma pentru recunoaşterea sa, ucisese 
3000 de farisei din pricina unei răscoale.

Iată pentru ce Iosif s’a temut şi pentru ce îngerul
%

i-a descoperit să se aşeze în Galileia.

3. Irod, murind, a lăsat trei f ii: pe Arhelau, Antipa 
şi Filip. Pe alţi tre i: Alexandru, Aristobul şi Anti- 
paier îi ucisese însuşi tatăl său= Alţi trei muriseră de 
moarte naturală.

Irod îşi făcuse un testament şi lăsase moştenitor pe 
Antipa. Dar mai târziu s ’a răzgândit şi a lăsat ca moş
tenitor principal pe Arhelau, iar ca moştenitori de a 
doua mână pe Antipa şi pe Filip.

îndată după moartea părintelui lor, Arhelau şi An
tipa s’au luat la ceartă pentru domnie. Soldaţii au pro- 
clamat rege pe Arhelau. Dar acesta ştiind că numa1 
împăratul din Roma poate hotărî, n ’a primit acest titlu, 
ci s’a dus însuşi la Roma pentru mijlocire. După cum 
ne spune Iosif Flaviu, acesta a însărcinat pe nepotul 
său după fiica sa Iulia, Caius Cezar, să cerceteze pri
cina şi să hotărască. Sfârşitul a fost că August a re
cunoscut testamentul lui Irod şi l-a pus pe Arhelau să 
cârmuiască în Iudeia, dar nu cu titlul de rege, ci cu 
acel de etnarh, adică căpetenie a poporului, rămânând 
ca mai târziu să-i dea şi titlul de rege, dacă se va purta 
cum trebuie.

Deci Arhelau a fost pus să domnească peste Iudeia. 
Idumeia şi Samaria, lui Antipa i s’a dat Galileia şi Pereia, 
iar lui Filip Bataneia, Trahonitida şi Hauranitida.

Din aceştia, cel întâi care a căzut din domnie a fost 
tocmai Arhelau. Căci a continuat a se face foarte urât 
Evreilor. Despreţuia legea evreiască şi nu înceta cu 
cruzimile . In urma unei plângeri făcute la Roma, îm
păratul August l-a exilat la Viena în Galia, după ce 
domnise nouă ani în Ierusalim. El a şi murit în exil, 
iar avuţia sa a fost confiscată. După dânsul, Romanii 
au pus guvernatori de ai lor Iudeia, cu titlul de pro
curatori, fiindcă atârnau de proconsulul din Siria, adică 
domniau în numele altuia. Cel întâi procurator a fost 
Coponius, al doilea Marcus Ambivius, al treilea 
Annius Rufns. Aceştia toţi au fost procuratori sub îm
păratul August. După mgartea acestuia, urmând Tiberiu, 
procuratorii care au urmat au fost Valerius Gratus, 
Ponţiu Pilaty în vremea căruia a fost răstignit Dom
nul Hristos, apoi Marcellus, Cum anus > Claudius, Felix, 
Porcius Festus, Albinus şi Florus. Acesta a fost cel 
din urmă procurator, în timpul căruia s’au răsculat
Evreii şi apoi îndată a început asediarea Ierisalimului

de către Titus şi sfărâmarea lui. La 8 Septembrfc din 
anul 70, Ierusalimul fusese şters de pe faţa pământului.

Ceilalţi doi fii ai Irod însă au dormit mai departe cu 
titlul de teirarhi, adică stăpânitori peste o pătrime din- 
tr’o ţară.

23. Şi venind, a locuit în cetatea ce se nu
meşte Nazaret ca s& se plinească ceiace s’a zis 
prin prooroci că Nazarinean se va chema. —
1. înştiinţat de înger să se ducă în Galileia, cel mai 
potrivit loc de a-şi aşeza locuinţa era însuşi orăşelul 
în care trăise. Deci neputând sta în Iudeia, Iosif şi-a 
luat iar locuinţa pe care o avea în Nazaret.

In ce priveşte acest orăşel, să se vadă ce am spus 
despre el când am tâlcuit stihul dela Sf. Luca 1, 26 
in nr. din August 1922 al acestei reviste.

2. Cuvintele că Nazarinean se va chema, pe care Sf. 
Matei le dă ca o proorocie, sunt supuse la mai multe 
tâlcuiri. Ele nu se găsesc în niciun prooroc, şi atunci 
care e proorocia despre care ne vorbeşte aici Sf. Matei ? 
Câmpul tâlcuirii este încă lărgit şi prin faptul că nici 
evangheliştii nu dau în acelaş fel numele de Nazari- 
neanul. Intr’un fel sună la Sf. Matei, în altul la Sf. Marcu. 
Fiind cuvântul într'un fel la Sf. Matei (NaC<*>pato<;), el 
este socotit după unii ca trăgându-se dintr’o rădăcină 
evreiască; fiind altfel la Sf. Marcu, (NaCap*rjv6s), e socotit 
ca trăgându-se din altă rădăcină şi aceasta complică 
mult tâlcuirea. Apoi, din pricină că numele de Nazaret 
nu se întâlneşte în tot Vechiul Testament, noi nu ştim 
dacă sunetul z din acest cuvânt era scris în evreieşte 
cu litera z (ţ) sau ( (J{). A şti acest lucru, ar însemna 
o mare limpezire a chestiunii, fiindcă în evreieşte avem 
cuvântul nazir care înseamnă sfânt, încununat, închi
nat. El vine dela rădăcina nazar care înseamnă a des
părţi, a încununa, a sfinţi. Din pricina aceasta, şi ceata 
dintre Evrei care se despărţeau de ceilalţi cu legămân
tul să nu mai bea vin şi să trăiască o viaţă mai în
chinată lui Dumnezeu se numeau Nazirei. De aici şi 
Hristos s ’ar fi numit Nazarinean, întru cât viaţa Lui 
a fost icoana însăşi a sfinţeniei şi cu totul deosebit 
de viaţa cea obişnuită.

Dar explicaţiunea aceasta duce la o mulţime de greu
tăţi. M ai în tâ i ,  ea nu poate sta în legătură cu nicio 
proorocie, ci numai cu o ideie generală din toate proo- 
rociile, că Mesia care se va naşte va fi sfântul cel mai 
desăvârşit. Vedem că şi îngerul vesteşte Sfintei Fe
cioare (Luca 1, 35) că şi pruncul ceva naşte din Ea 
sfântul lui Dumnezeu se va chema. A l do ilea , Mântui
torul n’a dus viaţa Nazireilor. A l tre i le a ,  El este nu
mit la Sf. Matei nazarinean (vaCwpaîos), dar nu nazireu 
(vair]tpaîo<;) şi este o deosebire peste care nu se poate 
trece, din punctul de vedere al legilor limbii.

Cuvântul cellalt însă, cu ţ în alcătuirea lui, este 
neţer şi înseamnă tulpină, vlăstar, ramură. Când spu
nem noi cuvintele din proorocia lui Isaia (11, 1), pe 
care le avem şi în cântarea bisericească: toiag din 
rădăcina lui Iese şi floare dintr’însul Hristoase9 acelui
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cuvânt de toiag îi răspunde în textul evreiesc cuvân
tul de neţer.

Mesia de mai multe ori este numit în prooroci tul
pină, ramură, dacă nu cu acest cuvânt, dar cu acel 
de ţemah, care înseamnă tot ramură, vlăstar, odraslă. 
Aşa găsim în Ieremia 23, 5; 33, 15; Zaharia 3, 8; 6, 15.

După părerea celor mai mulţi comentatori, când Sf. 
Matei zice că proorocii spun că Iisus se va numi Na- 
zarinean, el se gândeşte la toate aceste proorocii, în 
care El este numit tulpină, odraslă, ramură. Deci dacă-i 
zice Nazarinean în legătură cu oraşul Nazaret, probabi, 
că şi pronunţarea evreiască a acestui oraş era tot cu /, 
aducându-ne aminte de cuvântul neţer-vlăstar. Numit
Mesia in Isaia neţer şi acest nume semănând cu al o- 
raşului Nazaret, venirea lui în acest oraş amintea pro
feţiile din V. Test care spuneau că Messia va fi o ra
mură, un vlăstar. De aceia şi Sf Matei nu zice în acest 
loc „după cum spune proorocul", ca în celelalte cazuri, 
ci „după cum s’a zis prin proorociu. Este, deci, vorba 
aici de numirea de tulpină care i s’a dat lui Mesia în 
mai mulţi prooroci şi pe care o aminteşte numele de, 
Nazaret după sunetul lui şi după probabila lui însem
nare ca înrudit cu neţer. Cuvântul naţar în evreieşte 
înseamnă a înflorit. întemeiat pe aceasta, leronim  nu
meşte Nazaretul floare a Galileei. De aici se vede cât 
de înrudită este numirea de Nazaret ca însemnare cu 
aceia de tulpină, vlăstar care i se da lui Mesia. In
această înşiruire, se poate înţelege acum de ce, du- 
cându-se Iisus la Nazaret, Sf. Matei spune că prin 
aceasta se împlinesc proorociile care spun că Naza
rinean se va chema.

V

Interpretarea practică
*

1. Abia ivit între oameni, încă numai prunc, Domnul 
Hristos a început a fi prigonit. In jurul Său începe 
războiul puterilor diavoleşti, care caută să zădărnicească 
lucrările cele mari. Vestirea suferinţelor pe care urmaşii 
aveau să le îndure, o vedem întemeiată pe aceiace se 
şi întâmplase. Până să fie urmăriţi apostolii şi sfinţii, 
iată că pruncii din Betleem şi din împrejurimi s'au 
făcut mucenici pentru Hristos. Domnul a spus că nu 
este sluga mai sus decât Domnul său.... Dacă pe stă
pânul casei l-au numit veelzevul, cu cât mai mult pe 
casnicii lui (Matei 10,23—25). Deci dacă Domnul Hris

tos şi-a început viaţa Sa cu suferinţa, înseamnă , că 
nici urmaşii Săi nu se pot aştepta la o soartă mai 
bună. In lupta noastră cinstită pentru a trăi creştineşte, 
se înţelege că vom suferi.

Dar să nu fie aceasta o pricină pentru cineva de a 
scădea în însufleţirea sa ş i  a spune că, daca vieaţa creş
tinească ne aduce suferinţă, atunci de ce să mai ur-
mam pe cărări atât de amare ? Nu, pentrucă amără
ciunea este foarte relativă. Cine este cu Domnul su
fere amărăciunea pământească, dar nu se lasă doborît 
de dânsa. El gustă totdeauna din fericirea de a fi în 
buna tovărăşie a Prietenului care niciodată nu inşală, 
Domnul nostru Iisus Hristos. El a spus : în lume necaz 
veţi avea} ci îndrăzniţi, eu au biruit Inmea (Ioan 16, 33). 
Biruim când suntem cu Dânsul şi nu simţim boldul 
amărăciunii atât de viu când suntem sprijiniţi de un 
aşa prieten.

Dacă soarta noastră este de a suferi, este pentru a 
ne învăţa că noi nu suntem din lumea aceasta, nici 
pentru lumea aceasta. Este cum spune Sf. Pavel: nu
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avem aici cetate stătătoaze, ci pe âceia ce va să vie 
căutăm (Evrei 13, 14).

2. Ce căi drăceşti a căutat Irod pentru a înlătura 
primejdia! Niciun mijloc în puterea sa nu cruţa pentru 
a-şi ajunge scopul. Şi cu toate acestea ce neputinţă ■ 
Cele mai bine chibzuite planuri zădărnicite când Dum
nezeu e împotriva noastră. De aici se vede cât de ne
putincioase sunt căile omului şi cum adevărata sa pu
tere este numai când lucrează în deplină potrivire cu 
învăţăturile lui Dumnezeu. Cât înţeles îşi capătă această 
constatare când e cristalizată într’o zicere ca a Sfân
tului Pavel: De este Dumnezeu pentru noi. cine este 
împotriva noastrăl (Romani 8,31).

De aceia, văzând cât de neputincios a fost Irod, lu
crând împotriva socotelilor lui Dumnezeu, noi trebuie 
să ne gândim dimpotrivă: care sunt căile în care fiinţa 
omului poate ajunge la rodnicie. E numai aceia de a 
lucra împreună cu Dumnezeu, urmând învăţăturile Lui 
şi de a înfăţişa totdeauna prin vieaţa noastră ceiace 
El ne-a învăţat, ca nişte marturi ai Lui şi purtători ai 
steagului Lui, după cum El însuşi ne-a sp u s : Veţi 
fi mie mărturii în Ierusalim şi în toată ludeia şi 
Samaria şi până la marginea pământului.

ArUim. SCMIBAN

Fără îndoială, un preot al religiunii creştine care, cugetând liber, este dus de ne
înfrânta sa convingere dincolo de tradiţiunea centrală a credinţei pe care a fost pus 
s’o păstreze, trebuie să înceteze de a mai sluji ca preot al Bisericii.

EPISCOPUL GORE, 

în „The Holy Spirif and The
Church" (Sfântul Duh şi Biserica), 

Londra 1924, prefaţa VI.
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DEZBATERILE SFANŢULUI SINOD
Sesiunea din toamna 1923

Pe ziua de 1 Noemvrie 1923, Sfântul Sinod a început 
lucrările sesiunii de toamnă, sub preşedinta I. P. S. 
Mitropolit Primat, D. D. Miron.

Citirea înaltului Decret Regal de deschiderea sesiunii 
a fost făcută dc noul Ministru al Cultelor şi Artelor, 
d-1 Alex. Lapedatu, pe care, în discursul de deschidere, 
I. P. S. Mitropolit Primat l-a salutat ca pe o „persoană 
care prin preocupaţiunile sale istorice trăieşte în atmos
fera vieţii noastre bisericeşti", iar d-1 Ministru a răs
puns, aducând Sf. Sinod sentimentele sale „de adânc 
respect ce datoresc ca un fiu credincios al Sfintei noastre 
Biserici".

Programul de lucru al sesiunii de toamnă al Sfân
tului Sinod cuprinde chestiuni de un interes deosebit, 
ca: 1. Legea de organisare unitară a Bisericii; 2. în
dreptarea Calendarului; 3. învăţământul religios în 
toate şcoalele de toate gradele; 4. Reorganisarea semi- 
nariilor teologice; 5. Institutul Biblic;6. Lipsa de preoţi: 
în special în Cadrilater; 7. Bisericile ortodoxe române 
din America; 8. Recăsătorirea preoţilor şi diaconilor vă
duvi, cum şi alte chestiuni de un interes mai mărginit.

Din toate aceste însă, la trei şi anume: Legea de ori 
ganisare Unitară; îndreptarea Calendarului şi Recăsă- 
toria preoţilor văduvi, Sf. Sinod le-a dat o deosebită 
atenţiune.

*# #
In şedinţa primă, dela 1 Noemvrie, după cetirea înal

tului Decret Regal de deschiderea sesiunii, discursul 
I. P. S. Mitropolit Primat şi răspunsul D-lui Ministru 
de Culte, s’a procedat la alegerea secretarilor biroului 
şi a comisiunilor de studiu. In mod excepţional şi 
fiindcă în unele chestiuni era de nevoe a se asculta şi 
părerile specialiştilor, Sf. Sinod a admis, cu vot con
sultativ numai şi alte personalităţi bisericeşti şi laice 
cari nu sunt de drept membri ai Sf. Sinod. Aşa, în 
comisiunea pentru îndreptarea Calendarului, au fost 
admişi a participa la lucrări şi P. C. Arhim. Dr, Iuliu 
Scriban, d. d. Dr. Constantin Chiricescu, Profesor uni
versitar Traian Lalescu şi Senatorul Gh. Drăghici.

Apoi s’a dat în studiul comisiunilor propunerile şi
comunicările venite la Sf. Sinod, despre care vom avea 
ocazie să amintim când li se ^vor face referate în şe
dinţele următoare.

La sfârşitul şedinţei P. S. Arhiereu Teofil a dat ci
tire referatului făcut de P. S. Sa asupra cererii unui 
domn Virgil Pleşoianu de a i se socoti ca invalidă 
cununia sa cu Domnişoara Angela Vrăbiescu.

D. V. Pleşoianu s’a despărţit de soţia sa, iar acum, 
voind să contracteze o nouă căsătorie cu o catolică# 
s’a văzut — după dreptul canonic catolic— în nepu
tinţă de a incheia noua căsătorie. Şi atunci, sfătuit de 
catolicii cărora s'a adresat, a cerut Bisericii noastre 
invalidarea primei căsătorii.

Sf. Sinod, în urma referatului P. S, Teofil, care a 
arătat foarte documentat că, după dreptul nostru cano
nic, căsătoria d-lui Pleşoianu cu d-şoara A. Vrăbiescu 
întruneşte toate condiţiunile de valabilitate, a respins 
cererea de invalidarea căsătoriei.

*# r
A doua şedinţă a avut loc în ziua de 3 Noembrie. 

După indeplinirea formalităţilor de rigoare, s’a dat cetire 
diferitelor comunicări şi propuneri. S’a respins cere
rea Societăţii „Orient* din Cernăuţi de a i se da au
torizaţie să imprime şi să comercializeze icoanele cul
tului ortodox în ţară, în urma referatului I. P. S. Ar
hiepiscop Gurie. De asemenea, s’a respins şi propune
rea făcută prin Consistoriul Superior Bisericesc de 
către P. C. Ic. C. Nazarie de a se pogorâ vârsta de 
hirotonie sub 21 de ani.

La propunerea Ministeriului Cultelor de a se consi
dera ca dimisionat I. P. S. Mitropolit Vladimir al Bu
covinei, Sf. Sinod a hotărât desobligarea I. P. S. Sale 
numai de responsabilitatea administrativă şi trecerea 
intregii responsabilităţi administrative asupra P. S. Vi
car Ipolit şi Consistoriului respectiv, rămânând I. P. 
S. Mitropolit Vladimir în toate drepturile şi prerogati- 
vile Sale Metropolitane.

P. 5. Episcop Visarion dă cetire referatului Comisi- 
unii de petiţiuni relativ la adresa P. S. Episcop Var- 
tolomei al Râmnicului prin care semnalează purtarea 
neomenoasă a comisiunilor de impunere relativ la eva
luarea şi impunerea venitului epitrahilului preoţîlpr, 
iar Sf. Sinod a luat hotărârea de a se interveni pe 
lângă Ministeriul Finanţelor ca: a) Venitul epitrahilului 
să nu fie considerat ca venit din afaceri; b) Impune
rile să fie drepte; c) Să se ia măsuri împotriva funcţio
narilor abuzivi şi cari, din spirit de şicană, impun în 
mod arbitrar pe preoţi şi d) In Ardeal şi Bucovina, 
unde există sistemul de intregire-congruă, impunerea 
este nelegală fiindcă, odată cu impunerea salariului, 
venitul este lovit şi el de această impunere.

P. S. Episcop Visarion dă citire referatului Comisi- 
unii de petiţiuni relativ la scrisoarea Prea Fericitului 
Patriarh al Constantinopolului prin care face cunoscut 
înfiinţarea unei Mitropolii cu titlul de a «Tiatirelor* 
pentru toate Comunităţile Creştine Ortodoxe din Apu
sul şi centrul Europei.
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S’a hotărât zidirea unui „Cămin Arhiepiscopie" 
terenul din jurul bisericii Antim cu. fonduri puse 
dispoziţie de Stat şi Eparhii.

& *

pe
la

In şedinţrf a III care s’a ţinut în ziua de 5 Noem- 
vrie, s ’au discutat şi resolvat următoarele chestiuni:

a) Relativ la propunerea patriarhală din şedinţa pre
cedentă de a se sărbători în mod deosebit împlinirea 
a 16 veacuri dela data ţinerii primului Sobor Ecume
nic, Sf. Sinod a decis ca Biserica noastră să facă pre
gătirile necesare pentru sărbătorirea acestui eveniment 
în mod deosebit, printr’o şedinţă festivă a Sf. Sinod, 
şi a dat însărcinarea I. P. S. Mitropolit Nicolae al Ar
dealului, primul iniţiator al acestei sărbătoriri, că sa 
întocmească programul acestei sărbătoriri.

b) Ajungând la cunoştinţa Sf. Sinod ingerinţele şi 
abuzurile comise de diferiţi agenţi sub instigaţie ascunsă 
a Turcilor asupra Patriarhatului Ecumenic din Con- 
stantinopol, Sf. Sinod a hotărât a protesta energic pe 
lângă Legaţiile streine din Capitală, manifestându-şi 
în chipul acesta solidaritatea şi simpatia Sa către S
S. Patriarhul Ecumenic din Constantinopole.

c). Avându-se în vedere marea lipsă de preoţi în 
Dobrogea nouă, la propunerea P. S. Episcop Ilarie s ’a 
hotărât primirea la hirotonie, în mod excepţional pen
tru scurt timp şi numai pentru Cadrilater, a învăţă
torilor normalişti şi a acelor seminarişti absolvenţi a 
4 clase cari, la punerea în aplicare a legii clerului 
mirean în 1893, au rămas nehirotonisiţi, bine înţeles 
dacă impedimente canonice de altă natură nu opresc 
hirotonisirea lor.

d). In Basarabia afară de absolvenţii de Seminarii 
şi a celor cu titluri academice puteau ajunge la hiro
tonie şi alte elemente destoinice eşite din rândurile cân
tăreţilor, după o îndelungată practică. Cum însă în 
vremea din urmă restricţiunile de pătrundere în cler a 
acestor elemente se cam slăbiseră, Sf. Sinod a hotă
rât oprirea cu desăvârşire dela hirotonie a acelor cari 
nu sunt absolvenţi de seminarii sau cu titluri academice

e). Faţă de infricoşătoarea lăţire a beţiei, în special 
în poporul dela ţară, faţă de neputinţa organelor ocâr- 
muitoare de a o opri, şi faţă de mare primejdie ce 
această patimă prezintă pentru trăinicia neamului şi a 
moralităţii sale, după propunerea I. P. S. Mitropolit 
Primat, Sf. Sinod a rânduit o aprigă luptă, fără răgaz 
şi cu toate mijloacele, împotriva alcoolismului. Cam
pania aceasta are în vedere dintr’o parte combaterea 
beţiei prin propaganda întreprinsă de preoţi, iar din 
altă parte deşteptarea opiniei publice faţă de primejdia 
alcoolismului, în aşa chip, încât să se poată exercita o 
influenţă salutară asupra organelor conducătoare ale 
Statului, cari în starea de faţă, datorită slăbirii bune
lor moravuri şi intereselor de partid, se declară nepu
tincioase în faţa acestui pericol.

X* #

chestiunii îndreptării Calendarului. Pentru acest sfârşit, 
au fost invitaţi a lua parte şi alte personalităţi — spe
cialişti în materie — pe lângă membrii Sf. Sinod.

Fiind astfel constituit cu persoane din afară, Sf. Sinod 
a declarat această şedinţă cu numele de „Conferinţă 
pentru îndreptarea Calendarului*. I. P. S. Mitropolit 
Primat Preşedinte, înainte de intrarea în desbateri, atrage 
atenţiunea asupra marei importanţe cepresintă această 
chestiune, atât pentru conştiinţa creştină tradiţionalistă 
cât şi pentru, interesele de ordin economic şi social 
ce se leagă de ea, şi că e nevoie de toată îndrăs- 
neala convingerii, ca să se poată face treaba într’acea 
măsură în cât să nu fie jicnită niciuna, dar* nici 
cealaltă stingherită.

%

P. S. Episcop Vartolomeu al Râmnicului, face refe
rat asupra îndreptării Calendarului, referat ce se găse
şte în altă parte a acestei publicaţii (nr. trecut).

Dată fiind însemnătatea chestiunii şi pentru a se 
putea lua cunoştinţă mai adâncă despre referatul P.
S. Episcop Vartolomeu, s’a hotărât împrimarea şi dis
tribuţia lui, iar continuarea discuţiei s ’a amânat pentru

*

ziua de 12 Noembrie.
După aceasta persoanele streine părăsind sala de 

şedinţe, Sf Sinod s’a constituit în şedinţă obişnuită şi 
şi-a continuat lucrările.

In această şedinţă, s’a admis înscrierea ca studente 
în Facultatea de Teologie a femeilor creştine-ortodoxe. 
S’au aprobat mai multe cărţi didactice şi s’a luat act 
de comunicarea făcută de I. P. S. Mitropolit Primat 
asupra problemei combaterii alcoolismului, care, în nu
mele Sf. Sinod, a fost adusă şi în faţa Senatului şi de 
buna primire ce a întâmpinat acolo.

#* *
Şedinţa a V-a a avut loc în siua de 7 Noembrie.

Şedinţa IV s’a ţinut în ziua de 6 Noemvrie.
Şedinţa aceasta fusese râuduită pentru discutarea

In această şedinţă s’a ho tărâ t:
a) După propunerea L P. S . Arhiepiscop Gurie, a 

nu se mai primi de către Sf. Sinod şi a nu se mai da 
niciun curs întervenţiilor venite din partea clerului 
de mir sau a monahilor, decât numai dacă au în prea
labil blagoslovenia P. S. Chiriarh respectiv;

b). După intervenţia Ministeriului Cultelor şi în urma 
referatului P. S. Episcop lustinian, se hotărăşte intra
rea în legalitate a tuturor membrilor clerului cari cad 
sub sancţiunile legii cumulului, cu stabilirea principiu
lui că, funcţiunile admnistrative ecclesiastice principale 
să fie în aşa fel retribuite, încât să asigure titularului 
existenţa, iar acesta să se mărginească exclusiv întru 
îndeplinirea unei singure funcţiuni.

c). P. S. Episcop al Buzăului făcuse o propunere rela
tiv la salarisarea ieromonahilor trimeşi la sate şi, în 
uţma citirii de către P . 5. Platon Ploeşteanul a refe
ratului comisiunei de petiţiuni, s ’a rânduit ca ieromo
nahii cari cad în această categorie să beneficieze: de 
salariul întreg al locului pe care-1 suplinesc, de pămân
tul parohiei, cum şi de locul bugetar la monastirea 
metania lor, pentru a nu-şi pierde locul şi legătura cu 
monastirea; cu obligaţia ca: jumătate din salariul dela 
parohie, din pământ şi intreaga alocaţie bugetară dela
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metanie să se verse în folosul mănăstirii, pe tot timpul 
cât vor fi trimeşi la sate. Iar acestor venituri, mănăsti
rile, nu le vor da altă întrebuinţare decât pentru în- 
bunătăţiri.

d). 1. P. S. Mitropolit Pinten propune ca Sf. Sinod,
printr’o enciclică • generală să proslăvească marile

#

evenimente prin care ţara a trecut, iar cu acest prilej 
să se atragă luarea aminte a credincioşilor şi asupra 
scăderilor morale ivite după răsboiuşi, în primul rând, 
asupra alcoolismului, pentrucă, în chipul acesta, se 
pregăteşte opinia publică pentru propaganda ce Bise
rica voeşte să înteţească împotriva alcoolismului, mai 
ales că sunt persoane interesate ca să nu se ogoiască 
alcoolismul şi cu destulă forţă că Guvernul să fie ne
putincios în faţa acestei probleme.

P. S. Episcop Vartolomeu propune însă să se lase 
la iniţiativa fiecărui Chiriarh ca în eparhia sa să găsea
scă cele mai bune mijloace de propagandă, pentrucă 
prin iniţiativa individuală se afirmă şi autoritatea. Sf. 
Sinod a hotărât o campanie. El să rămâe numai cu 
unitatea de acţiune, iar P. P.S. S. Episcopi fiecare s ’o 
execute după planul şi cu metoda cea mai apropiată 
împrejurărilor Eparhiei respective. Sf. Sinod aprobă.

e) înainte de deschiderea Sf. Sinod «Comisiunea de 
15», eşită precum se ştie din aşa numita „Constituantă
bisericească", cu delegaţi imputerniciţi ai tuturor bise

ricilor provinciale, a elaborat în formă definitivă pro- 
ectuL de lege şi Statut pentru organisarea unitară a 
Bisericii Ortodoxe Române. I. P. S. Mitropolit Primat, 
care a prezidat şi „Comisiunea de 15,a în această şe
dinţă dă citire referatului Comisiunii pentru 6rganisa- 
rea unitară a Bisericii, şi în urma discuţiunilor, Sf. 
Sinod a hotărât:

Aprobă şi ia act că „Comisiunea de 15“ a isprăvit 
proiectul de lege şi Statutul şi găseşte ca foarte neme- 
rită hotărârea ultimă a acelei Comisiuni, aprobată şi 
de d. Ministru al Cultelor, ca o subcomisiune com
pusă din I. I. P. P. S. S. Lor Miron Mitropolit Primat, 
Pimen Mitropolitul Moldovei, Nicolae al Ardealului, 
Gurie al Chişinăului, Vartolomeu al Râmnicului, P. C. 
Arhim. Clement Popovici şi dl. Dr. Valeriu Branişte, 
să continuie discuţia cu representanţii Onor. Consiliu 
de Miniştri şi să stabilească definitiv acele dispo
ziţii care interesează în mod egal atât Biserica, cât şi 
Statul, în aşa chip ca proectul de lege şi statutul să 
fie prezentate şi trecute prin Corpurile leguitoare.

*
# X

Conferinţa pentru îndreptarea Calendarului.
Potrivit hotărârii din ziua de 6, în ziua de 21 Noem

brie Sf. Sinod complectat cu participarea P. C. Arhim, 
Iuliu Scriban, şi a d-lor Profesor Traian Lalescu, Dr.
C. Chiricescu, Senator Gh. Drăghici, cum şi a altor 
persoane venite să asiste, întră în desbaterea' îndrep
tării ce se proectează a se aduce Calendarului Iulian.

7. P. S. Mitropolit Primat, deschizând conferinţa 
arată, că, dela diferite persoane şi din diferite părţi, vin
tot felul de propuneri în chestiunea calendarului. Se

dă toată atenţiune cuvenită, dar cu o singură condi
ţie : să nu intrăm pe căi de unde să nu mai putem 
reveni. De aceia propune puncte de plecare dela care

j

s ă, înceapă toată discuţia şi anume; Primim şi ratificăm 
desideratele exprimate în Conferinţa Ortodoxă dela Con- 
stantinopole asupra îndreptării Calendarului Iulian sau 
sugerăm noi soluţiuni şi luăm o nouă iniţiativă ?

1. P. S. Mitropolitul Moldovei e de părere de a nu 
se recunoaşte Patriarhiei din Constantinopol niciun 
drept de iniţiativă, iar hotărârile Sf. Sinod să fie inde
pendente de orice sugestiuni venite din alte părţi.

I. P. S. Mitropolit Primat spune că hotărârile Con- 
ferinţii din Constantinopole n’au caracter obligatoriu 
şi nici Conferinţa nu înţelege altfel. Conferinţa aceia 
n ’a fost decât un preambul de studiu, cu reprezen
tanţi ai diferitelor Biserici ortodoxe, asupra diferitelor 
chestiuni între care şi Calendarul; şi a emis soluţiuni 
pe care le-a trimes tuturor Bisericilor Ortodoxe fără 
niciun caracter obligatoriu. Trebue însă să recunoaş
tem Patriarhiei, ca şi oricărei alte Biserici surori, 
dreptul de iniţiative, mai cu seama că Patriarhia Ecu
menică din Constantinopole este şi rămâne centrul spi
ritual al ortodoxiei.

D-l Traian Lalescu. Avem sarcina a studia Calen
darul în două puncte principale: asupra sărbătorilor şi 
asupra reformei în sine a Calendarului. Asupra" sărbă
torilor sunt de perîect acord cu cele ce s’a hotărât la 
Constantinopolo, asupra reformei calendarului în sine 
împărtăşesc întru câtva părerile P. S. Vartolomeu, 
dar nu totul.

Reforma calendarului e chestie delicată şi a produs 
şi va produce multă discuţie, pentru că numărul tropic 
e un număr transcendent, cu un număr infinit de 
zecimale, şi totdeauna au să se găsească diferenţe, după 
cum se vor adopta mai multe sau mai puţine zecimale 
De aceia nu împărtăşesc proiectul adoptat la Constan
tinopole după propunerea Sârbilor. Ceiace trebuie 
urmat este : a) O înţelegere a întregii creştinităţi pe

» *

această chestie, care chestiune niciodată nu se va 
putea tranşa în mod ştiniţific şi b) După înţelegere, 
adoptarea unei soluţii nu prea complicate. Şi cum acum 
nu e oportun să propunem un calendar universal 
ştiinţific, fără o prealabilă îufelegere cu creştinătatea, 
propun, pentru moment, să aderăm la propunerea Con
ferinţei Constantinopolitane de a suprima cele 13 zile 
şi nimic mai mult, până la adoptarea unui calendar 
universal.

D-l Dr. C. Chiricescu. Citeşte propunerea sa ce se 
găseşte pubicată în Revista «Crucea» No............ 1924.

P. C. Arhim. Iuliu Scriban arată că ceiace au spus 
d-nii Lalescu şi Chiricescu produc nedumirire. Aşa 
cum se prezintă chestia, ar avea două laturi: una de grab
nică rezolvire, iar alta de târzie rezolvire. A d-lui Lalescu 
e de târzie rezolvire. Noi ne ocupăm de îndreptarea 
care nu împiedecă o adesiune generală, însă trebue să

:
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fel că nu pot lua iniţiative, de aceia să lăsăm timpulvenim la nivelul calendarului civil din interesul de a 
ajuta viaţa socială şi civilă a poporului nostru.

Scopul prim îl socotim ajuns prin suprimarea celor 13 
zile, şi Statului asta îi trebuie, dar noi mai avem şi o altă 
nevoie: orânduirea sărbătorilor Paştelui* Nouă ne trebue 
o formulă ortodoxă care să înlăture prilejul catolicilor de 
a ne bârfi că i-am adoptat pe ei, şi aceasta ne-a servit-o 
astronomul sârb Milancovici. In chipul acesta avem un 
calendar ortodox care servaşte şi pe Stat şi Biserică, 
aşa că putem să ne pronuţăm fără greutate. Sunt de 
perfect acord cu P. S, Vartolomeu care a formulat 
chestia mai conservator decât Ia Constantinopole, unde 
s ’a mers cam departe, căci acolo n ’a voit să se mai 
ţină seamă de sărbătoarea Păştelui evreesc.

D. Senator Gh.. Drăghici. La Constantinopol s'a 
avut în vedere că să se evite greşeala calculului lui 
Lilius autorul calendarului gregorian şi formula a fost 
să nu se adopte acest calcul. Aşa că la Constantino
pole s ’a făcut un bun lucru şi ar fi bine să se pri
mească hotărârile Conferinţei dela Constantinopole cu 
rezervele făcute de P. S. Vartolomeu în ceiace priveşte 
Paştile.

P. S. Episcop de Roman. Conferinţa de le Cons
tantinopol are aerul că ar înlocui Sinodul Ecumenic în 
vreme ce ea n ’a putut avea nici măcar reprezentaţia 
întregei ortodoxii şi până acum nici consensul general 
al ortodoxiei.

Sunt de părere să rămânem aşa cum suntem în par
tea bisericească, până ce consenzul unanim al creştini- 
tăţii va regula această chestiune.

I. P. S. Mitropolit Primat. Conferinţa de la Cons
tantinopole n’a fost decât o conferinţă de studii pregă
titoare. care a sugerat propuneri, pe care le-a trimes 
tuturor bisericilor ortodoxe, fără nicio obligaţie, spre 
a le vedea şi pronunţa. Iar după aceia să se trimeată 
la Constantinopole diversele hotărâri ale Sinoadelor na
ţionale unde să se sintetizeze. Şi atât.

1. P. S. Mitropolit al Moldovei. Noi avem deplină 
libertate, şi nu mă împac cu aceia că hotărârea noastră 
să fie trimeasă spre ratificare la Contantinopole. Noi 
nu cunoaştem deasupra noastră altă autoritate, decât 
Sinodul Ecumenic. Eu nu recunosc ecumenicitatea 
scaunului din Constantinopole.

1. P. S. Mttropolit Primat. Nu e vorba de ratificare, 
ci numai de înţelegere, de iniţiativa, pe care trebuie să 
i-o recunoaştem. Scaunul din Constantinopole este ecu
menic şi nu mă unesc cu părerile I. P. S. Mitropolit 
Moldovei.

P . S. Episcop Vartolomeu. Scaunul din Constanti
nopole este şi rămâne Ecumenic. Dacă condiţiunile is
torice au încetat de a mai exista relativ la ecumeni
citatea lui, totuşi, întrucât titlul nu i-a fost luat de 
altul şi nici funcţiunea, el rămâne ecumenic.

D-l Dragomir Demetrescu. Face istoricul genezei 
conferinţii de la Constantinopole şi cum au decurs des- 
baterile de acolo pe chestia calendarului şi propune ca 
să se amâne chestia. „Starea Patriarhatelor este de aşa

să ne .aducă lămuriri", a terminat D-sa.
D . Profesor Gh. Naneş. Propune a se adopta un 

calendar universal şi perpetuu. Combate formula Sârbă 
adoptată la Constantinopole, ca ne fiind nici practică

#

şi ştiinţifică şi arată avantajele sistemului d-sale, sistem 
publicat în această revistă în Nr. Sept. 1923.

P. S. Episcop Vartolomeu. Realitatea ne pune în 
faţa a trei calendare dintre care două s'au dovedit ca 
neexacte: iulian şi cel grigorian. Al nostru e cel mai 
puţin exact şi datoria noastră e să-l indentificăm cu 
cel astronomic. Stă la mijloc însă cel gregorian pe care 
nu-1 putem neglija întrucât el e Calendarul lumei civi
lizate. De adoptăm pe cel astronomic, facem tulburarea 
inutilă. Deci vrând-nevrând, în reforma celui iulian tre
bue să ne orientăm după cel gregorian, aceasta însă nu
mai în sens civil, corijarea celor 13 zile. De aci încolo, noi 
trebue să ne deosebim de cel gregorian, nu de cel civil 
şi diferenţele să le scădem după calculul civil, nu gre
gorian, căci altfel se dă impresia că adoptăm Calen
darul gregorian.

Metoda de corigere pentru viitor ne-au dat-o Sârbii, 
Nu e ideală: dar mai exactă şi ne pune în acord cu
Calendarul civil pentru mulţi ani.

Mi se pare că din moment ce facem un pas înainte, 
fără a rupe tradiţia şi fără a jigni opinia publică, cred 
că formula propusă la Constantinopole e singura ce 
putem primi, căci lucrul în sine nu-1 poate deslega 
decât un Sinod Ecumenic. Dar coincidenţa datei Pa- 
ştelui cu cel evreesc e o chestie care rămâne în picioare. 
Nu vom trece peste tradiţia Apostolică, căci vătămăm
credinţa.

Mai departe, P. S. Sa foi mulează în linii generale în
dreptările de adus calendarului, care se găsesc rezumate 
în hotărârea Sfântului Sinod şi referatelor P. S. Sale 
deja publicate în această revistă.

D. Ministru al Cultelor. Am de adăogat numai atât, 
că, din punct de vedere social şi economic, opinia pu
blică aşteaptă cu nerăbdare rezolvirea chestiunei aceştia 
de către Sf. Sinod, şi dacă Biserica va soluţiona ches
tiunea Calendarului aşa cum s’a propus aci, va fi pri
mită cu multă simpatie. Iar o întârziere, chiar până
la primăvară, ar prejudicia chiar bunul renume al Bise
ricii Ortodoxe.

I. P . S. Mitropolit Primat. Motivul nostru de mân
drie naţională este acela de a ne feri ca îndreptarea Ca
lendarul nostru să nu congrueze cu calendarul catolic, 
pentrucă am lovi puternic în susceptibilitatea credinţei 
poporului. De putem croi ceva care să nu jicnească 
sentimentele noastre ortodoxe, ar fi bine venit.

In viaţa creştină ortodoxă nu este decât un singur 
calendar: cel Iulian. Tot aşa şi la catolici, numai cu 
un caracter gregorian. De_ aceia noi să rămânem tot 
în cadrul calendarului Iulian, numai adăogând cori
jările pe care noi le găsim de nevoe acestui calendar, 
corijări care nu sunt monopolizate de nimeni. Deci să 
vă nevoiţi la aceia ca să facem aşa ca corijarea noastră 
să aibă caracterul unei independenţe ortodoxe, lucru
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ce e în legătură cu superioare interese naţionale şi 
ortodoxe.

Şi acum, conferinţa aceasta neavând decât caracter 
consultativ, rămâne în competinţa Sf. Sinod de a da
o hotărâre.

%* *
Şedinţa a V-a, are loc în ziua de 13 Noembrie. După 

îndeplinirea formalităţilor de rigoare, se încep lucrările 
Sf. Sinod. Mai înainte însă, 7. P. S. Mitropolitul Mol
dovei protestează că în şedinţa precedentă nu s’a luat 
la sumar propunerea I. P. S. Sale asupra propagandei 
adventiste printre militari şi asupra P S. S. Episcop 
Militar de a şti ce măsuri a luat în această privinţă, 
de asemenea nici asupra propunerii relativ la comba- 
terea beţiei. Tot aşa şi P. S. Episcop Vartolomeu 
protestează asupra faptului că sumarele şedinţelor sunt 
extrem de reduse, în cât uneori vorbirile oratorilor ori 
sunt desfigurat redate, ori nu se înţelege nimic, şi cere 
reîntroducerea stenografilor. Protestează de asemenea 
că desbaterile Sf. Sinod nu se mai publică nicăeri. La 
acestea 7. P. S. Mitropolit Primat răspunde că nu 
primeşte stenografi pentru motivele bine cunoscute. Iar 
în ceia ce priveşte propunerile, pentru a fi luate în 
în consideraţie şi trecute la protocol, propunătorii să 
se conformeze regulamentului. Cine nu se conformează 
nu poate avea pretenţia să fie trecută la sumar î/i aşa
chip în cât să exprime corect, desăvârşit gândirea 
autorului. Pentrucă, ori cât de bine s ’ar lua notele la 
birou, firesc este ca scriitorul să amestece ceva din 
personalitatea sa, şi atunci nu este drept să ceri exac
titate absolută a gândirii, pe care, nu vrei să ţi-o 
consemnezi. '

In urma acestora, 7. P. S. Mitropolit Primat readuce 
în discuţie îndreptarea Calendarului şi .roagă pe P. S. 
Referent Vartolomeu să dea citire scrisorilor patriarhale 
relativ la calendar, în care rezumă aesideratele exprimate 
de Conferinţa ortodoxă din Constantinopol relativ la 
îndreptarea Calendarului. După cetirea acestor scrisori, 
I. P. S. Mitropolit Primat continuă: Propunerea mea 
este următoarea: In primul rând cred că e de nevoe 
să ne pronunţăm în principiu:

a) Primim, sau nu, îndreptarea Calendarului Iulian ? 
După părerea mea, atitudinea noastră de ieri, puţin

cam nehotarata, într’o măsură este justificată. Dar 
chestiunea este aşa că nu ne mai putem abate din faţa 
ei. Lumea aşteaptă cu nerăbdare cuvântul nostru. De 
aceia este timpul să venim în ajutorul credincioşilor şi
a ţării noastre şi ca atare să avem cutezanţa să privim 
chestia cu curaj şi să ne spunem răspicat ceia ce credem.

De vom zice: rămânem aşa cum suntem, ne expu
nem la critica care dela 1864 ni se tot face că suntem 
o instituţie încremenită >în forme din care nu mai suntem 
capabili să eşim.

Suntem de părere să ne pronunţăm pentru îndrep- 
tare, dar să ne ferim ca de foc a ne agăţa de reforma 
catolică gregoriană. Deci pe lângă formula principală
ca noi îndreptăm calendarul Iulian, să hotărâm şi al
doilea moment :

b) Că-1 îndreptăm în spirit ortodox.
După ce am stabilit principiul, să-l stilizăm în aşa 

chip ca să fie mai bine şi mai complect decât stilizarea 
făcută la Constantinopole.

Toată lumea aşteaptă hotărârea noastră. In lumea 
ortodoxă, după prăbuşirea Rusiei, noi am rămas bise
rica cea mai puternică — nu zic că nu avem nevoile 
noastre de care mereu ne văităm— dar oricum, faţă 
cu celelalte Biserici ortodoxe, noi suntem cea mai vie. 
De aceia părerea mea este să aprofundăm cu toată bă- 
garea-de-seamă chestiunea şi ceiace hotărâm, să ho
tărâm cu unanimitate şi cu demnitate. Pentru că ho
tărârea noastră va avea însemnătate nu numai pentru
ţara noastră ci pentru toată lumea ortodoxă. Ieri P. S* 
Vartolomeu a făcut o expunere admirabil de clară şi 
dacă şi azi vine şi face propuneri aşa cum lea stilizat P. S. 
Sa, îndreptarea Calendarului Iulian e cea mai perfectă
decât a lui Lilio, iar afară de aceasta este şi un lucru 
al nostru, ce poartă pecetea ortodoxiei. Şi dacă în 
chestia praznicului Paştelor stabilim principiul că nu 
schimbăm nimic din cele rânduite de Sinodul I Ecu
menic, cu accentuarea soluţiei că ţinem cont de faptul 
coincidenţei Paştelui nostru cu cel evreesc, eu formulez
urmatoarele întrebări :

a) Crede P. S. Sinod că este de trebuinţă a se în
drepta Calendarul Iulian ?

b) Crede P. S. Sinod că este de demnitatea Bisericii 
Ortodoxe să dăm acestei îndreptări un caracter ortodox 
propriu ?

Amânduror întrebărilor P. P. S. S. Membri au răs
puns în unanimitate şi cu însufleţire: Da, — Credem!

Apoi P. S. Vartolomeu e rugat să formuleze în
dreptările.

P. S. Episcop Vartolomeu formulează îndreptările de 
adus Calendarului Iulian, aşa precum sunt arătate în 
„Concluzul „A“ Sf. Sinod publicat în altă parte a
acestei reviste (nr. trecut).

Mai departe s ’a discutat tot în legătură cu îndrep
tarea calendarului chestiunea modalităţii comunicării 
lui celorlalte Biserici ortodoxe, punerii lui în aplicare 
şi eventualitatea neprimirei îndreptării de către toate 
Bisericile Ortodoxe. După propunerea 7. P. S. Mitro
polit al Moldovei, s ’a rânduit să se facă cunoscut tu
turor Bisericilor ortodoxe decisiunea noastră. Asupra 
aplicării, s ’a hotărât să se facă sub ulteriorul consens 
al tuturor Bisericilor ortodoxe.

Iar cât priveşte pentru stabilirea unui calendar uni
versal perpetuu şi ştiinţific, Sf. Sinod a rânduit normele 
ce se găsesc în „Concluzul B“ ce se va da îa  curând 
publicităţii.

In urma tuturor acestora, 7. P. S. Mitropolit Primat 
zice: «Şi acum daţi-mi voe să simt o oarecare mândrie, 
că ne-a fost dat de Dumnezeu să facem un lucru ce 
de multă vreme Biserica noastră n’a mai fost în stare 
să facă. Eu am conştiinţa împăcată că n’am modificat 
nimic, ci numai am îndreptat ceiace era greşit., Avem 
mândria că am făcut un lucru care vâ rămâne de o 
importanţă epocală în istoria Bisericii noastre".

La sfârşit, se ia hotărârea ca partea ce priveşte în
dreptarea Calendarului să se redigeze aparte în formă 
de act Sinodial şi să se semneze de toţi P. P. S. S. 
Membri ai Sf. Sinod.

Pr. T. S1MEDREA

V
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Activitatea Culturală

Conferinţa Arhimandritului luliu Scriban.
Vineri, 11 Ianuarie, sub auspiciile asociaţiei culturale „Via|a 

Doljană", a vorbii la Teatrul Najional din Craiova, Arhim. Scriban
despre raportul între „ştiinţă şi Credinţă,".

Redăm în rezumat, mai la vale, admirabila confe
rinţă a Prea Cuvioşiei Sale Arhimandritului I. Scriban.

N’aş fi avut — spune Sfinţia Sa — prilejul fericit de 
a fi din nou în mijlocul cetăţenilor Cîaiovei, dacă prietenul 
colegul meu Ghiaţă nu m’ar fi hotărât să ţin confe
rinţa de azi. Pentru mine tema «Ştiinţei şi Credinţei»^ 
a conflictului care ar dăinui între aceste două discipline 
ale spiritului omenesc, — o socoteam definitiv deslegată.

In Apus, o astfel de chestiune, de multă vreme nu 
mai face obiectul cercetărilor filosofiei; la npi — după 
cum observă cu multă dreptate prietenul Petre Ghiaţă— 
raportul între ştiinţă şi credinţă, nu este încă în de 
ajuns de limpezit. . Pentru majoritatea gânditorilor noştri, 
în mod nelămurit, aş zice instinctiv — între ştiinţă şi 
credinţă există o ciocnire veşnică: o împăcare sau o 
însărcinare a ţărmului lor nu pare cu putinţă.

Ei bine, Doamnelor şi Domnilor, dela început ţin să 
vă vestesc, că între «Ştiinţă şi Credinţă» întâlnim un 
minunat paralelism, iar împotrivirea, pe care o deslu
şesc anumiţi gânditori — cil mai multă sau mai puţină 
pregătire — nu se află decât între «credinţă şi credinţă» • 
Aşâ încât, tema conflictului ar fi: credinţă contra ere' 
dinţă

Şi iată cum :
Ştiinţa îşi are domeniul ei de activitate, în care toate 

adevărurile sunt verificate pe cale experimentală; numai 
ceeace poate fi dovedif prin mijlocirea experienţei intră* 
in patrimoniul ştiinţei.

Ipotezele sau orice alte forme, conţinând prezumţii 
de adevăr, nu constituesc fapte ştiinţifice.

Credinţa — înţeleasă în sensul credinţii religioase, îşi 
desfăşoară imensul ei domeniu, în lumea realităţilor 
supra-sensibile, a faptelor de ordin spiritual, ce se 
impun cu nestăpânire şi pe care experienţa obişnuită 
e neputincioasă să le verifice; în realitatea acestor fapte 
ne îndrumează—cum spune şi celebrul filosof Bergson— 
intuiţia, acea putere lăuntrică, carc ne descătuşează de 
legile mecanicei şi naturei, dându-ne putinţa să pă
trundem în lumea minunată a necondiţionatului.

In chipul acesta, hotărnicit câmpul cercetărilor uneia 
şi a lteia ,— înţelegem cu uşurinţă, că între ştiinţă şi 
credinţă nu poate fi decât paralelism, iar nici decum 
împotrivire.

Dacă în înşiruirea veacurilor, a putut fi vorba cândva 
de ciocnire — aparentă — întie ştiinţă şi credinţă, faptul 
acesta se datoreşte interpretărilor greşite ale oamenilor 
de şiiinţă sau ale reprezentanţilor bisericii: faptul se 
datoreşte credinţei, pe care au avut-o aceştia despre 
marginile şi posibilităţile religiei.

Ceeace au crezut ei, că înseamnă ştiinţă sau religie, 
a prilejuit neînţelegerea. Astfel că, tema reală a conflic
tului w t e ; «credinţă tontr* credinţă*.
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Cu o serie de pilde perfect potrivite, Prea Cuvioşia 
Şa, pune în lumină existenţa paralelismului dintre 
ştiinţă şi credinţă, in ramura filosofiei, istoriei, astro
nomiei, ştiinţelor pozitive,— evidenţiind în aceiaş timp, 
realitatea netăgăduită a factorului spiritual şi superio
ritatea manifestărilor lui.

A voi să reduci întreaga fire la forţă şi materie, ră- 
pindu-i putinţa unui principiu diriguitor, înseamnă a 
scoborâ însăşi fiinţa cea mai aleasă, care se strădueşte 
să descopere şi să înţeleagă rostul lumii acesteia: omul.

Fondul idealist, sălăşluind în fiecare dintre noi, se 
răsvrăteşte în faţa forţelor oarbe conducătoare, în faţa 
neantului, ce i-1 deschide neputincioasă ştiinţa pozitivă.

încheierea conferinţei Arhimandritului Scriban a fost 
un neasemuit imn de slavă, închinat preamăririi eter
nităţii spiritului uman.

Auditorul a ovaţionat pe conferenţiar.
Petre I. Ghiaţă

MOARTEA LUI MIHAIL POPESCU
Când mai erau puţine zile pânăla onomastica 

sa, în Vinerea de înaintea ei în luna Noemvrie 
1923, a încetat din viaţă blândul şi bunul admi
nistrator al Casei Şcoalelor Mihail Popescu, fost 
multă vreme profesor la Seminarul Central şi 
fost redactor al acestei reviste înainte de război.

Bra de multă vreme bolnav şi se ştia că mult 
n’are s’o ducă. Dar fiindcă îşi făcea slujba, cu 
toată boala sa, tot se credea că nu va fi răpit 
atât de curând din mijlocul nostru.

Iată ce date biografice putem da despre e l:
S’a născut în Ploieşti, unde şi-a făcut cele 

întâi studii. A intrat apoi în Seminariul Central 
din Bucureşti, după care a plecat în Germania, 
unde şi-a luat doctoratul în filozofie la univer
sitatea din Leipzig. întors în ţară, a fost numit 
în 1888 profesor de istorie la Seminariul Central, 
iar la 1892 a ajuns definitiv la acea catedră.

A  mai fost şi revizor şcolar în Bucureşti, numit 
la 20 Oct. 1887, iar pe urmă al judeţului Ilfov.

La 30 Aprilie 1896 a fost numit director al 
învăţământului primar în Ministeriul Instrucţiunii, 
în care slgjbă a stat până la 24 Fevruarie 1901, 
când a fost numit administrator al Casei Şcoa
lelor. La 22 Dec. 1904, s’a întors la catedră. La
20 Martie 1907, a fost numit din nou la. Casa 
Şcoalelor, în care a rămas până la moartea sa.

Ca redactor al acestei reviste, a tipărit multe 
studii, iar pe unele din ele, precum S f .  I o a n  H r i -  

s o s t o m , le-a scos şi în volum.
Şi în Biserică şi în Şcoală Mihail Popescu a 

fost o figură foarte simpatică, pentru care foarte 
multă lume a venit să fie de faţă la slujba în
mormântării sale.

Slujba înmormântării a fost săvârşită într’o
m  de Luni la biserica A l b ă  din Bucureşti de că*
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tre Prea Sfinţiţii Vartolomei al Râmnicului şi 
Platou Ploeşteanu.

Dintre cuvântările rostite, dăm aci pe a Pă
rintelui Gala Galaction, care a mişcat pe toţi cei 
de faţă prin puterea simţirii ei. Urmează aici şi 
se poate vedea dintr’însa ce podoabă strălucită su
fletească a fost Mihail Popescu.

Prea Sfiinţiţi Părinţi, 
Greu încercată fam ilie , 
întristată adunare,

Aseară, când ziua se stingea, pe creştetul Bisericii 
Domneşti, din Curtea-de-Argeş, am aflat, pe neaştep
tate, că veneratul meu amic Mihail Popescu s ’a stins 
în Bucureşti...

Faceţi loc şi durerii mele, lângă durerea voastră!
Primiţi, din graba şi din dezordinea unei călătorii 

deabia sfârşite, pe cel ce vi se întovărăşeşte în ultimul 
moment!

îngăduiţi ca jalea celui din ora a unsprezecea să se 
înfrăţească cu jalea voastră.

Nu pot să fac, cu competinţă, biografia lui Mihail 
Popescu. Nu pot să aleg cu justeţă partea lui de muncă 
şi de merit, în opera impunătoare, săvârşită subt con
ducerea marelui protagonist Spiru Haret. Nu sunt des
toinic să vă desfăşur cum s’a înfiripat, cum a crescut, 
cum s’a impus, binefăcătoare, în lumea noastră şco
lară şi intelectuală, instituţia în fruntea căreia a stat, 
până în clipa de pe urmă, dregătorul Mrhail Popescu.

Cei pe cari i-aţi ascultat înaintea mea şi alţii după 
ei au schiţat sau vor schiţa, cum se cuvine, biografia 
bogată a scumpului nostru adormit, adică a unuia 
dintre cei mai muncitori oameni pecari i-am cunoscut, 
după Spiru Haret.

N’am avut fericirea să fiu şcolarul lui Mihail Po
pescu, deci nu l-am eunoscut ca Dascăl. Nu mă în- 
cumentez să vorbesc despre funcţionarul şi îndrumă
torul de funcţionari, Mihail Popescu, fiindcă n’am lucrat 
niciodată subt ordinele lui. Las cuvântul altora, mai
bine informaţi, să vă descrie pe înţeleptul iniţiator, pe

/

tipăritorul cărţii pentru popor, pe creatorul de biblio
teci, pe făclierul culturii naţionale Mihail Popescu...

Dar ştiu să vă vorbesc şi să adun din amintirile şi 
din inima mea pe Mihail Popescu, prietenul şi ocroti
torul scriitorilor, artiştilor, tineretului nerăbdător să 
muncească şi să se distingă. Şi ştiu cu deplină sigu
ranţă că foarte mulţi dintre noi, — ceice n’aţi putea să
spuneţi prea exact câtă muncă didactică şi administra
tivă a desfăşurat Mihail Popescu în cariera sa — ştiţi 
Jsă spuneţi cu exactitate (adesea din experienţă per
sonală) cât de înţelept la sfat, cât de preţios prieten, 
cât de convins ocrotitor a fost el pentru voi, cei de 
acum 15 şi 20 xje ani.

Ca prieten, viu să plâng, lângă voi, pe neîntrecutul 
prieten Mihail Popescu. Dornic de mai multă carte teo-
ogică, am intrat şi eu, odinioară, în seria foarte Iung&

a celor ajutaţi de Mihail Popescu. Am fost unul dintre 
aceia cari au găsit în el mai mult decât un protector 
rece, făcând să cază de sus, fărămiturile protecţiunii 
lui, mai mult decât un dregător puternic, dator să pre
gătească ţării elemente destoinice, mai mult decât un 
chibzuit dătător cu împrumut, pe gajuri de bine înţe
leasă recunoştinţă viitoare—politică sau personală.

Mihail Popescu ajuta pentru meritele celui ajutat, iar 
mai târziu, când acesta revenea, plin de diplome şi de 
lucrări, Mihail Popescu complecta sprijinul dat cu prie
tenia lui, deapururi desinteresată, nobilă şi înţelept 
sfătuitoare.

*  v

Astfel, cum îmi apare din depărtarea a douăzeci de 
ani, aproape împliniţi, el apare multora dintre noi.

Ce-a fost Mihail Popescu, pentru scriiorii români, copi* 
landri acum un sfert de veac, maturi şi celebri în acest 
moment—vor spune-o amicii mei Sadoveanu, Mugur, Ca- 
zaban... ar fi putut s’o spună Iosif, Anghel, Gârleanu, 
Beldiceanu... Ar fi putut s’o spună şi mi-au spus-o 
mie doi fruntaşi ai cuvântului scris românesc, pe cari 
îi chem martori, azi, înnaintea Sfinţilor î n g e r i G h e o r -  
ghe Coşbuc şi Alexandru Vlahuţă sunt aceia cari 
după cum ştie atâta lume—au mângâiat şi au îndulcit 
viaţa lor de sărmani scriitori români, au pus in slujba 
şcoalei talentul lor, au sporit sau au desăvârşit pla
nurile şi opera lor, graţie sprijinului discret, devotat, 
deapururi învăluit în vălul divin al prieteniei, graţie in
teligenţi, iniţiativei şi stăruinţei celui ce era, până acum 
acum trei zile, Administratorul Casei Şcoalelor.

Este, oare, cineva care să nu ştie că nemuritorul 
cântăreţ, al lui El-Zorab era amicul şi conmeseanul 
nelipsit al lui Mihail Popescu ? Este oare cineva care 
să nu ştie că mai toată munca educativă şi culturală, 
din anii din urmă, a lui Alexandru Vlahuţă a fost sus
ţinută şi răspândită de Casa Şcoalelor ?

Citim în Cartea Pildelor lui Solomon această apro
piere : «Untul-de-lemn şi miresmele desfătează in im a; 
tot aşa este prietenia unui prieten ale cărui sfaturi por
nesc din inimă».

Nu cutez sa iau loc alaturea de aceşti sărbătoriţi 
visternici ai literaturii româneşti, dar cutez să stau şi 
eu printre aceia cari, intrând în casa lui Mihal Popescu, 
au simţit în inima lor prelingându-se cu farmec mires
mele lui Solomon, au simţit sufletul lor robit de prie
tenia scumpului nostru adormit.

îl ştiam, de multă vreme, suferind. Gândul că, în- 
tr’o zi, vom sta faţă în faţă, cu desnodământul astăzi 
împlinit, nu ne-a rămas străin. Dar cine e înţeleptul, 
cine e viteazul sufletesc, care să nu şovăiască înaintea* 
îngerului înfricoşat, aducătorul ultimei porunci ?

Să plângem, însă, pe amicul nostru cu lacrimi care 
clarifică inima şi-i dă pfricepere superioară. Mihail Po
pescu pleacă dintre noi, însoţit de toate binecuvântă
rile noastre şi de faptele lui cele multe şi bune.

Ridicat din familia noastră teologică, i-a fost dat să 
slujească, ţării şi neamului, mai mult în latura şcolară 
ţ i  culturală decât în cea strict bisericească.

Din teologia lui, a păstrat însă, partea cea bună.
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care nu se va lua dela el (Luca 10, 42). A păstrat co
moara nădejdiilor noastre întru lisus Christos î

Odinioară, de mult, de mult... când era să mai treacă 
o jumătate de veac până la naşterea Mântuitorului 
lumii, un mare maestru al verbului latin—un vag elev 
al Academiei, căci era mai mult un sceptic şi un 
oclectic—spunea într’o cărticică ajunsă până la noi şj 
prea celebră, spunea, în De Amiciţia, despre marele 
Scipion, prin gura unui prieten al acestuia:

*...virtutem enim amavi illius viri, quae extindă 
hoh est

Cum înţelegea Cicero virtutea «carea nu s ’a stins»,

E X T E R N A

a cuiva atunci trecut din viaţă, nu ne mai pare astăzi
taină rezervată filosofilor.

Dumnezeescul nostru învăţător, Domnul şi Mântuitorul
nostru lisus Christos, ne-a spus deplin, fericit, elibe
rator ! — :

*Eu sunt învierea şi viaţa. cel ce crede in mine viu 
va fi, chiar dacă va muriU  (loan 11, 25).

G. GALACTION.

Aniversara Primatului Angliei. — După cum
ne spune revista bisericească The Guardian (15 Febr. 
c.) din Londra, Dr. Kandall Davidson, Primatul An
gliei, a împlinit la 12 Fevr. c. 21 de ani de când se 
află pe întâiul scaunul al Bisericii anglicane, numit al 
Sfântului Augustin, care a propoveduit creştinismul în 
Anglia. S’a suit pe scaun la 12 Fevr. 1903, după ce 
fusese până atunci episcop de Winchester. Din câţi pri
maţi a avut Anglia până acum, numai 11 au ajuns la 
această vârstă dela cucerirea Angliei încoace. Aceasta 
înseamnă că cineva ajunge Primat în Anglia numai la

Mişcarea împotriva arderii morţilor

varsta înaintata, şi de aceia aşa de puţini au putut 
ajunge la anii de păstorie ai actualului Primat.

In serbarea pentru această aniversară, Arhiepiscopul 
de York, care este al doilea prelat al Angliei, a rostit 
către Primatul Arhiepiscop de Canterbury următoarele 
cuvinte : «Scot din inima adunării şi înfăţişez înalt 
PreaSfinţiei Voastre cele mai credincioase felicitări ale
noastre şi încredinţarea mulţămirii noastre pentru ser-

La Congresul Asociaţiunii generale a preoţilor, ţinut viciile pe care aţi fost atât de îndemânatec a le aduce
T %  t  i • •  • «  •  • ^  a  . . .

la 30-31 Octomvrie şi 1 Noemvrie 1923, s’a votat 
următoarea moţiune împotriva arderii morţilor,

scrisă de Arhim . Scriban :

MOŢIUNE

Bisericii şi regatului şi nu cel mai puţin acestei adunări; 
a vă înfăţişa a încrederea noastră care creşte tot mai 
mult; a vă încredinţa despre iubirea noastrăîn neîncetată 
creştere, şi despre rugăciunile noastre, ca puterea şi bine
cuvântarea lui Dumnezeu să fie cu voi şi în toţi anii

Preoţii adunaţi în congresul „Asociaţiunii gene- următori».
rale a clerului din România“ în zilele de 30, 31
Octombrie şi 1 Noembrie Ain Bucureşti, luând
cunoştinţă de măsurile luate de Primăria ora
şului Bucureşti de a se zidi în această capitală 
un cuptor pentru arderea morţilor (crematoriu), 
care este vorba să înceapă a se zidi în primă
vara anului 1924 ; pe de altă parte socotind că 
într’un Stat care-şi declară, prin Constituţiuuea 
sa, că are o religiune dominantă, nu este de în
ţeles că organele publice să lucreze la luarea de 
măsuri protivnice acestei religiuni; socotind, ia
răşi, că arderea trupurilor e sistemul păgânesc, 
desfiinţat de religiunea creştină, şi că introduce
rea acestui obicei e o măsură protivîiică unui rit 
duios al religiunii noastre creştine ortodoxe şi 
adânc înrădăcinat în poporul nostru, caşi la toate 
popoarele creştine; — socotesc de datoria lor să se 
rostească împotriva acestei iniţiative izvorâte din 
nenorocitul duh de umblare pe căile tuturor ce
lor ce se fac în străinateate; să mijlocească grab
nic la Sf. Sinod pentru a nu lăsa aducerea la 
îndeplinire a unei asemenea măsuri prin orga-

Mişcarea pentru unirea Bisericilor

Noi am scris deseori în această revistă, şi în altele 
despre mişcarea începută după război pentru o apro
piere şi, de va fi cu putinţă, chiar şi o unire a felu
ritelor Bisericii care acum stau despărţite. Cu unele din 
ele, tratativele sunt şi mai vechi decât vremea războ
iului. Astfel sunt cele dintre Biserica Ortodoxă şi cea 
Anglicană. Războiul însă le-a înteţit mai mult şi pe 
acestea.

In clipa de acum, mişcarea este dusă mai mult din 
Anglia şi America. Anul viitor se va ţinea marea în
trunire din America, la caie vor trebui să ia parte toate 
Bisericile, afară numai de Biserica Romei, care nu în
ţelege să trateze cu alte Biserici ca dela egal la egal, 
ci singura unire cu putinţă cu ea este să intri în sânul 
ei şi să te supui ei.

Cu toate acestea încercările merg înainte, dacă nu din 
partea ei, dar din partea celorlalţi. Şi dacă la unele din 
aceste încercări stă de vorbă şi Biserica Romei, cu toate 
acestea n’o face oficial, pentruca atunci când va fi clipa

nele‘ publice ; şi să însărcineze ei înşişi pe .cape- priincioasă, să poată spune că au fost simple discuţiuni
teniile „Asociaţiunii“ de a mijloci la Primărie, 
la Ministerul de Culte şi la cel de Interne, de 
care atârnă Primăria, pentruca să se oprească 
iniţiativa luată, slobozi fiind cei cu ochii numai 
la străinătate de a şi îndeplini gusturile lor pe
cale privată.

particulare. Astfel de tratări s ’au făcut de curând, şi 
noi vom avea prilejul să scriem despre ele, dar tratări 
numai pe cale privată, între reprezentanţi ai Bisericii 
Romane şi între însărcinaţii Bisericii Anglicane.

In nr. pe Noembre 1923 al acestei reviste, noi am. 
t ip ă r i t  cea mai mare parte din discu'rsul Primatului Bi-
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sericii Anglicane, ţinut în Fevruarie 1923, în care făcea 
o dare-de-seamă către episcopii Mitropoliei Sale despre 
starea de fapt a relaţiunilor Bisericii Anglicane cu ce
lelalte Biserici. Cea mai mare parte din acel discurs 
vorbea despre legăturile cu Biserica Ortodoxă.

Anul 1923 nu se isprăvise însă, şi Primatul englez 
a mai făcut o dare-de-seamă, în scris, despre relafiunile 

. cu toate Bisericile, de data aceasta destul de pe laig 
despre relaţiunile cu Biserica Romei, dar nu numai cu 
ea. Ziarele engleze au vorbit amănunţit despre această 
dare-de-seamă, şi noi din ele vom lua toate datele 
pentru a aduce faptul la cunoştinţa cititorilor noştri. 
Astfel, iată ce citim în ziarul Times din Londra (27 
Dec. 1923), sub titlul şi sub-titlurite „ U n ire a  B ise r ic i 
lo r . C h e m a r e a  L a m b e th -u h u 1) ş i  c e  a  m a i  u rm a t .

Privirea Primatutui peste starea de lucruri**:
«

Arhiepiscopul de Canterbury a scris următoaî ea scri
soare (în cuprinsul căreia noi am întrodus câteva titluri) 
către arhiepiscopii şi mitropoliţii credinţei anglicane:

•  Palatul Lambeth, Crăciunul 1923.

Scumpul meu Arhiepiscop, au trecut mai mult de 
trei ani dela Conferinţa dela Lambeth în 1920 şi mi 
s’a spus dirj mai multe părţi câ ar fi bine să trimet 
Mitropolifilor credinţei noastre un scurt rezumat, des
pre starea de lucururi, aşa cum o văd eu, în tratarea 
unirii bisericeşti care s ’a discutat în aceşti ani.

Această scrisoare nu este oficială în înţeles strâns. 
Este numai o scurtă dare-de-seamă despre , ce mi s’a 
părut mie personal cu privire la înfăţişarea de acum a 
scenei sau a „mişcării", văzută dintr’un punct de ve
dere prielnic. Mă veţi ierta dată, silit de trebuinţa de 
a fi cât mai limpede, voi păşi pe un teren foarte fa
miliar.

1. Să începem dela Conferenţa dela Lambeth din 
1920. Concluziunea ei, cu specială accentuare asupra 
„Chemării către toţi creştinii4*, la care am fost de acord 
aproape cu unanimitate deplină, a fost răspândită, pe 
cât ştiu, în multe limbi şi ţări. Fără îndoială că Mitro
poliţii anglicani de pretutindenea, în acord cu cererea 
Conîerenţei, au luat în ţinuturile lor respective măsurile 
de trebuinţă pentru a trata această chestiune cu căpe
teniile locale ale altor Biserici. Afară de aceasta, a fost 
rolul meu să trimet exemplare oficiale către capii Bise
ricilor de frunte din toată lumea şi răspunsurile pe care 
le-am primit din tiecare colţ al lumii, din Răsărit şi din A- 
pus şi dela Bisericile şi sectele de limbă engleză din ţară şi 
de peste mări, au fost toate, până la unul, pline de poli
teţă, ba uneori foarte râvnitoare în rostirea cordialităţii 
şi nădejdii lor.

In curgerea acestor ani, s'au petrecut multe cu pri
vire la unire şi ele nu stau prea deadreptul în legătură 
cu „Chemarea** dela Lambeth, ci acea chemare a alcătuit
în orice caz o temelie la ceiace a fost făcut sau spus.

i
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*) Lambeth se numeşte Palatul Primaţilor Angliei. Prin urmare
Chemarea Lambeth-ului — Chemarea care a pornit către Biserici 
din acest Palat. -  Nota A. S.
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Bisericile libere
2. Vreau să vă amintesc că aici, în Anglia, la puţine

săptămâni după ce am trimes chemarea noastră către 
autorităţile feluritelor Biserici libere, s’a început a se ţinea 
un şir de conferenţe la Lambeth între capii orânduiţi 
oficial de Consiliul Federal al Bisericilor libere şi un 
număr de episcopi engleji. Socotesc că nu exagerez 
dacă voi spune că aceste conferenţe, în compunerea, 
caracterul şi scopul lor nu au precedent în istoria Bi
sericii din aceste insule. Arhiepiscopul de York a condus 
discuţiunile urmate, şi eu nu pot exprima din destul 
datoria întregii Biserici către înţelepciunea, hotărârea şi 
răbdarea cu care el a călăuzit pe vorbitorii feluritelor 
ramuri şi i-a ajutat în silinţele lor de a se înţelege 
asupra adevărului. ,

Vă aduceţi aminte că cel dintâi raport despre su* 
biectele discutate şi la care ne-am înţeles în aceste con
ferenţe, a fost dat la iveală în Mai 1922 şi purtând is
căliturile împreunate ale celor doi Arhiepiscopi şi ale 
Prezidentului Consiliului Federal. Aci s’au tratat ches
tiunile foarte grele despre natura Bisericii, despre preoţie, 
despre rolul Crezului într’o Biserică unită şi a fost pu
blicat de Societatea pentru Ştiinţa creştină sub 
titlul de „Unitatea Bisericii**, Pe temeiul acelui ra
port şi cu colaborarea deplină a Consiliului Fe
deral, s’au mai ţinut şi alte conferenţe, în curgerea 
celor 12 luni trecute, despre „Starea preoţiei din Bi- 
serica Liberă în fiinţă**. Membrii anglicani ai Conîe- 
renţei întrunite, după multă discuţiune cu reprezentanţii 
Bisericii libere şi între ei, au prezentat Consiliului Fe
deral un lung memoriu despre acel subiect, iar acesta, 
la rândul său, a dat la iveală în Septembre trecut, o 
lămurire despre poziţiunea Bisericii libere şi din nou 
şi-a exprimat dorinţa ca conferenţele să fie continuate, 
întregul acestor documente a fost publicat acum într’o 
singură carte, de Societatea pentru Ştiinţa Creştină, 
sub titlul f  «Unirea, Raportul Conferenţei dela Lambeth 
şi Bisericile Libere».

Afară de aceasta, am vorbit şi eu însumi la Con- 
ferenţa Metodistă dela Bristol în acest an, despre ches- 
tiunea unirii creştineşti, iar Arhiepiscopul de York a 
recomandat personal „Chemarea** la adunările anuale

___  m

ale Uniunii Baptiste şi Bisericii Presbiteriane din Anglia 
şi asemenea la Conferenţa Metodistă. Toate aceste Bi
serici, precum şi altele, au luat hotărâri de bună primire 
din partea tuturor către această „Chemare**. Conferenţa 
Metodistă a adoptat un răspuns chibzuit al său propriu.

3. In Scoţia, Biserica Scoţiei şi Biserica Liberă Unită 
a Scoţiei au fost şi sunt încă prinse în propria lor 
mişcare de unire, aşa că timpul încă nu e copt pentru 
comunicare formală cu noi. Dar ele s’au rostit că sunt 
gata să ia chestiunea în mână la timpul potrivit. In 
vremea aceasta însă, eu am avut onoarea, împreună cu 
Primatul Bisericii Episcopale scoţiene şi cu Episcopul 
de Peterborough, de a vorbi la adunarea generală a 
fiecărei Biserici despre raportul Conferenţei dela Lambeth,
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şi fiecare Biserică, după ce a cercetat chestiunea, în co
mitetul ei, a votat un răspuns îngrijit şi prietenesc la 

Chemare".
De aceia mi se pare că, mulţămind Atot-Puternicului 

Dumnezeu, să privim chestiunea în însăşi Marea Bri- 
tanie, ca plină de îmbelşugată nădejde. Nu poate fi

✓ ___

nicio pedecă faptul că toate căpeteniile Bisericilor şi, 
prin ele toţi slujitorii clerici şi mireni, din respectivele 
Biserici, sunt porniţi într’un fel cu totul nou să cân
tărească fiecare poziţiunea celuilalt şi să privească 
înainte spre o apropiere tot mai mare.

Rapoarte de peste mare.
4. D6 peste mări fără încetare vin înştiinţări la 

Lambeth, câteodată dela Mitropoliţii înşişi, câteodată pe 
nlte căi, arătând grăbita bună-primire pe care „Che
marea către toţi creştinii44 a avut-o atât în Bisericile 
neepiscopale, cât şi în cele episcopale. Ca să vă amin
tesc numai câteva exemple, în India de Sud sunt în 
curs de înaintare tratative cu năzuinţă de cercetare între 
Biserica Unită Indiană şi Biserica Anglicană. In America, 
pe lângă lucrarea legată de proiectata Conferenţă Mon
dială pentru credinţă şi organizare, a cărei pregătire 
se face foarte iute, Biserica Protestantă Episcopală a 
arătat o remarcabilă grabă în deschiderea de căi nouă 
pentru tratarea cu membrii multor Biserici europene, 
care au ajuns în Statele-Unite. Eu am apreciat foarte 
mult ştirile încurajatoare care-mi vin din Australia 
despre conferenţe Ia Sidney şi la Cronulla între repre
zentanţi ai credinţei noastre şi ai Bisericilor Presbiteriană, 
Metodistă şi Congregaţionalistă. Şi aşa aş putea merge 
înainte. Mie mi se pare foarte lămurit că aproape în 
toate părţile lumii unde se găseşte credinţa anglicană 
în Canada, Auştralia, Noua Zelandă, Africa de Răsărit 
şi de Apus, şi de asemenea în Japonia, China, Egipt şi 
Palestina şi în multe părţi ale continentului Europei 
un nou duh de tovărăşie, o nouă grabă pentru înţe
legere şi colaborare au eşit la iveală în aceşti ani plini 
de evenimente.

5. Nu trebuie uitat că Biserica Suediei a făcut o bună- 
primire inimoasă hotărârilor pe care Conferenţa dela 
Lambeth le-a luat cu privire la ea. In Septembre 1920, 
Episcopii de Durham şi Peterborough, în urma pof- 
tirii din partea Arhiepiscopului de Uppsala, au luat 
parte la sfinţirea a doi episcopi suedeji în catedrala din 
Uppsala. In Aprilie 1922, episcopii Bisericii suedeze au 
dat un răspuns deplin hotărârilor noastre, care au fost 
publicate în revista teologică a organîzaţtunii Societăţii 
pentru Ştiinţa Creştină.

6. Trec acum la Biserica Ortodoxă Răsăriteană şi la 
legăturile noastre cu ea. După cum vă veţi aminti, o 
însemnată delegaţiune, trimeasă oficial de Patriarhul de 
Constantinopol, a fost bine primită la Conferenţa dela 
Lambeth în 1920 şi a luat parte la adunările unui co
mitet special, care era orânduit spre acest scop. Intor-
cându-se la Constantinopol, delegaţiunea a întocmit un

raport, care a fost prezentat oficial Sfântului Sinod şi 
apoi a fost tipărit în revista The Christian East din 
Martie 1922. Acest raport este un document însemnat 
şi ridică multe chestiuni interesante* cu unele din care 
a fost poftit să se ocupe Comitetul nostru anume în
tocmit pentru Bisericile răsăritene (orânduit după ce
rerea unei Conferenţe de mai nainte la Lambeth). Ală
turea de acesta, un tratat despre hirotoniile anglicane, 
a fost publicat de către răposatul Profesor Komninos 
(vezi The Christian East din Sep. 1921), unul din cei 
mai străluciţi teologi ai credinţei ortodoxe, el însuşi 
membru al numitei delegaţtuni. In acel tratat savant, 
validitatea hirotor^ilor anglicane este limpede sus
ţinută. Şi, după cum se ştie bine, în August 1922, Pa- 
tirarhul şrS f. Sinod din Constantinopol, au dat o de- 
claraţiune oficială despre hirotoniile anglicane, în torma 
unei scrisori dela Patriarhul Meletie către mine. Acest 
document declară că „înaintea Bisericii Ortodoxe, hi
rotoniile Bisericii Anglicane Episcopale, în ce-i priveşte 
pe episcopi, preoţi şi diaconi, au aceiaşi putere caşi 
hirotoniile Bisericilor romano-catolică veche-catolică şi 
armenească, întrucât într’însele se găsesc elementele e- 
senţiale care se socotesc indispensabile, din punct de 
vedere ortodox, pentru a recunoaşte în ele „harismau, 
preoţiei, derivată din succesiune apostolică". Această 
declaraţiune eu am adus-o formal la cunoştinţă în plin 
Sinod la Canterbury în Fevruarie trecut şi am explicat 
în toată întinderea însemnătatea ei, cum şi mărginirile 
ei, într’o cuvântare, care pe urmă a fost tradusă în 
greceşte. Această cuvântare în englezeşte şi greceşte a 
fost publicată în broşură1). Dedaraţiunea din Constan
tinopol, puţină vreme după aceia, a fost primită şi de 
Patriarhul din Ierusalim şi de Biserica Ciprului3).

7. Acestea nu sunt chestiuni mărunte în istoria con
temporană a Bisericii lui Hristos şi sunt încredinţat că 
mă veţi ierta de a vi le fi adus astfel la cunoştinţă 
sau de a vi le fi amintit în felul cum se înşiruie ele 
una după alta. Un volum este acum în tipar cu titlul: 
„Documente despre unitatea creştinească, 1920— 1923M. 
(Tipografia Universităţii din Oxford), care va cuprinde 
nu numai rapoartele şi documentele de care am pomenit 
aici, ci şi alte informaţiuni asupra chestiunii.

Biserica Romei
8. Afară de toate acestea, mai rămâne o chestiun i 

şi încă una de cea mai mare însemnătate, a relaţiunilor
dintre Biserica Anglicană cu Biserica Romei. Veţi
fi de aceiaşi părere că, în ce priveşte acest subiect, el 
trebuie privit ca deosebit de altă problemă a unirii, nu 
numai din pricina istoriei de veacuri a vieţii englezeşti, 
ci şi din pricina pretenţiunilor şi cererilor din ziua de 
azi. Şi nu putem tăgădui de loc faptul evident că, în 
ce priveşte această chestiune, atât in ţară, cât şi în 
provinciile noastre de peste mări, există patimi, aţipite

l") A fost tradus de noi şi tipărită in această revistă pe Noem. 
1823. — Nota A r M m . S C R I B A N

2) Aflăm pe altă cale că a foit primită fi de Biserica din Muntele
Sin*i,-Nota A- 8.

4
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sau treze, de care uşor ne putem da seama, dar care, 
odată trezite, greu mai pot fi potolite. De multe ori 
mi-am spus-o şi mie singur că nu e cuminte să atingem 
această chestiune. Unii spun că „chiar dacă ar fi bun 
prilej pentru aceasta", e mai potrivit şi mai bine s ’o 
lăsăm la o parte. Se poate să fie aşa, dar şi voi şi eu 
suntem părtaşi la „Chemarea către tot poporul creş
tinesc", şi eu cel puţin găsesc greu de împăcat acel 
document cu o atitudine de amorţire sau de netăgăduită 
sfiiciune în ce priveşte atingerea chestiunii Bisericii Ro-

ziţiunii şi pretenţiunii scaunului Romei sau, cu alte cu
vinte, asupra supremaţiei Papii. Un memoriu despre 
acest subiect şi despre altele, care a fost pregătit din 
însărcinarea grupei anglicane, a fost discutat, iar „Che
marea" Conferenţei dela Lambeth „către toţi creştinii4* 
am aflat că a fost discutată paragraf cu paragraf.

S’a propus ca, în ce priveşte a doua vizită, cei doi 
arhiepiscopi anglicani (cel de Canterbury şi cel de York) 
să-şi numească formal delegaţi şi să schiţeze programa 
discuţiunilor care ar trebui urmate. Nu puteam vedea

mane din partea noastră. Nu numai suntem legaţi de ce aş fi avut de făcut în calea aceasta, dar în cores-
cuvintele şi spiritul „Chemării4* înseşi, ci avem înaintea pondenţa care a urmat, m’am declarat gata să iau cu

noştinţă oficială despre măsurile luate, îndată ce o re
cunoaştere la fel se va fi dat şi din partea Vaticanului. 
In urma corespondenţei urmate, fiind -satisfăcut în ce 
priveşte acest punct, mi-am dat prieteneşte recunoaşterea

noastră şi ce s’a spus în această rnşterie şi ce s’a spus 
în comitetul aceleiaşi conferenţe dela Lambeth în 1920. 
Noi am declarat acolo că suntem gata să primim o 
discuţiune prietenească între Romano-Catolici şi An
glicani, când ni se va da prilej pentru aceasta. Iată 
cum ne-am exprimat atunci:

Comitetul se simte în neputinţă de a face un raport 
despre unirea ou Bisericile Episoopale, fără să pomenească 
de Biserica Romei, deşi nu are nicio propunere de făcut 
în aceasta materie. Nu putem face altfel decât sa ne îm- 
propriem cuvintele raportului din 1908, care ne aduc aminte 
de „faptul că nu poate fi privită ca îndeplinire a unui plan 
dumnezeesc proieotul de unire care în ultima linie n’ar 
cuprinde şi marea Biserică Latină a Apusului, ou care 
istoria noastră a fost legată atât de strâns în treout şi de 
oare suntem legaţi încă prin multe legături de credinţă şi 
tradiţiune comună44. Dar, continuând citaţiunta, noi „con* 
statăm că orice progres în chestiunea de faţă este împedioat 
de greutăţi pe care nu le-am urzit noi şi pe care nu le 
putem înlătura prin noi înşine". Dacă însă ar fi ca Bi
serica Romei să dorească vreodată să discute condiţiunile 
unirii, noi am fi gata &ă primim astfel de disouţiuni.

mea, dupa cum s’a descris, pentru o a doua vizita 
a grupei anglicane la Mal nes în Martie 1923. Delegaţii 
din nou au fost primiţi cu o binevoitoare ospitalitate, 
care li s’a dat cu toată curtenia şi au fost îmbrăţişaţi 
cu toată dragostea. Cu acest prilej, discuţiunea s’a 
întins peste unele probleme administrative care s ’ar fi 
ridicat, atunci când s ’ar fi ajuns la o înţelegere în ma
rile chestiuni doctrinale şi istorice care despart cele 
două Biserici.

A treia Conferenţă.
S’a făcut înţelegere ca să se ţie şi o a treia confe

renţă. Din amândouă părţile s’a rostit dorinţa ca să s6 
mărească numărul celorce trebuiau să ia parte la dis
cuţiune, şi eu am luat răspunderea de a pofti hotărât 
pe Dr. Charles Gore, fost episcop de Orford, şi pe Dr. 
Kidd, directorul colegiului Keble din Orford (amândoi 
bărbaţi care studiaseră chestiunea romană), ca să se 
întâlnească cu grupa anglicană. Aceasta a sporit răs
punderea mea în această materie şi m’am găsit în a- 

N’am dreptul să spun că manifestările Conferenţei cor^ cu Eminenţa Sa Cardinalul, caşi cu membrii gru-
dela Lambeth au influenţat opiniunea romano-catolică Pe* dela început, ca, mai nainte de^orice discuţiune
dar sunt încredinţat că ele au crescut propriile noastre, despre chestiunile administrative care s’ar fi putut ridica,
răspunderi în această materie. Potrivit acestui fapt, am atenţiunea să se concentreze, înainte de toate, asupra
fost vesel acum doi ani, când am aflat că o conferenţă marilor chestiuni doctrinale şi istorice care plutesc între
sau o convorbire privată avea să se ţie la Maiines între ce ê două Biserici. Oarecare memorii au fost pregătite
Cardinalul Mercier, veneratul Arhiepiscop de Maiines Ş* Puse în circulaţiune l), şi am avut situaţiunea favo-
Ş\ câţiva anglicani, care aveau să se întâlnească sub 
acoperişul său, cu scopul de a discuta piedecile de 
toate zilele care există între Biserica Anglicană şi a 
Romei. Cu toate că eu n’am nicio răspundere în

avut vreo cu-

rabilă de a discuta personal la Lambeth cu cei cinci 
anglicani care aveau să ia parte la conferenţa a treia, 
împreună cu câţiva prieteni şi sfătuitori ai mei, pe care 
îi poftisem să ne întâlnim. Eu totdeauna am socotit

p

un lucru însemnat ca reprezentanţii noştri la conferenpunerea ta cale a acestui fapt, nici n ’am 
noştinţă oficială despre el, am fost însă înştiinţat cur- ţelc care se ţin, fie cu membri ai Bisericii Libere, fie
. .  . l _ j  ________  — ______________ ;______________:  , _________ n u  a i  c „ , ,tenitor despre vizita propusă şi mi s ’au comunicat nu cu ai Bisericii Ortodoxe, sau ai Bisericii Romano-cato
mele acelora care. aveau să ia parte la discuţiunea in- l*ce> s& nu uite că, dacă fiecare individ în parte
formativă: din partea anglicanilor Dr.Armitage Robinson rămâne slobod de a-şi arăta părerile lui proprii, ches-
decan de Wells, Dr. Walter Frereşi Lordul Halifax; iar
di n partea romano-catolicilor Eminenţa Sa Cardinalul >) Ca să Înlăturăm orice Înţelegere greşită, trebuie să lămu"
M o n se n io r  van Roey, vicarul general şi abatele Portal rim cS a doua br0?ură a Lordului Halifax, întitulată «Conaide*

. . . .  * raţiuni nouă în chestiunea unirii» a fost publicată independent,
Substanţa convorbim care a urmat mi-a fost ra~ ca să explice vederile sale personale în unele puncte referitoare

oort&tă atât de Cardinal, cât şi de prietenii mei anglicani. la ori2ina creşterea Papalităţii. Aceste vederi, după cum arată
K  ^  ^  4 a A # • • I f . A y . W • . « « • • V * * • i « I  % /

E, » , . . a , . scrierile lor, nu sunt împărtăşite de colegii săi anglicani dela Ma*
Ea in mare parte s a întins in chip necesar asupra po- lines.
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tiunca nu este însă ce cugetă cutare individ, ci ce a 
păstrat în trecut marele corp anglican sau ce este 
de aşteptat că va păstra şi în viitor. Am fost de pă
rere, cum am mai spus, că vizitatorii noştri la Mali- 
nos n’au să uite care au fost pozifîunea şi pretenţiu- 
nilc anglicane în trecut, aşa cum au fost formulate ele, 
tiu pildă, de marii teologi din veacurile XVI şi XVII, 
poziţiune pe care nu ne gândim s’o schimbăm sau s ’o 
slăbim astăzi. Mi s’a părut că e limpede şi pentru membri1 
romano-catolici din Conferinţa dela Malines, al căror 
număr a fost mărit prin Monsoniorul Batiffol şi aba- 
tcl Hemer, că, pe cât credem noi, tăria şi coherenţa 
doctrinei şi ^sistemului anglican aveau să fie susţinute 
fără şovăire.

Organizată în felul acesta, a treia conferenţă a fost
ţinută la Malines acum câteva săptămâni, în aceiaşi
delicată ospitalitate, ca‘ şi mai nainte. N’a fost încă timp 
să se cântărească dările-de-seamă despre convorbirile
care s’au ţinut, mai puţin încă să se cântărească deosebi
rile nedezlegate pe care ele le scot la iveală. Dar pot spu
ne de pe acuma că, după cum era de neînlăturat, discuţiu- 
nile se găsesc încă pe o treaptă elementară şi că, pe cât 
pot să-mi dau seama, nu se poate prevedea încă nimic 
ce rezultat ultim vor avea. Nici nu e nevoie să o mai 
spun, n’a fost nicio încercare de a începe ceiace s’ar 
putea numi „negociaţiuni44 de vreun fel oarecare. An
glicanii care au luat parte la aceasta cu deplinul meu 
îndemn, nu sunt deloc delegaţi sau reprezentanţi ai 
bisericii ca întreg. Eu n’am avut nici voinţa nici dreptul 
de a le da acest caracter. Aceasta e bine înţeles de 
de amândouă părţile. Ei au căutat numai să efectuieze 
unele restabiliri ale unor chestiuni controversate şi să

m

limpezească unele încurcături. Mie mi se pare neîn
doielnic că, după pronia lui Dumnezeu, nu poate eşi 
decât bine din simplul fapt că bărbaţi atât de bine pre
gătiţi pentru sarcina luată au intrat în contact liniştit 
şi neîngrădit, într’o atmosferă de bunăvoinţă de cea
laltă parte, cu teologi romano-catolici tot aşa de bine 
pregătiţi.

Alte planuri nu se mai pregătesc, dar, mă gândesc, e cu 
neputinţă, să pun la îndoială ca, din toate discuţiunile ce 
s ’au desfăşurat, cu multă precauţiune, să nu ajungem la 
niciun resultat. Noi, la urma urmelor, am apucat pe a- 
ceastă cale, ca şi în altele, ca să împlinim îndemnul pre
cis al conferenţei deLambeth,de a pofti căpetenile altor 
Biserici să discute cu noi putinţa dea porni hotărât 
să cooperăm în încercarea comună de a restaura unitatea 
Bisericii lui Hristos.

Deplină răspundere personală
Eu am fixat toate acestea ceva mai pe larg, deşi fi

reşte, ar mai fi de spus foarte mult. Ce e drept sper că 
voi mai avea ocazie în congres sau în alt loc potrivit 
să mai vorbesc despre acest obiect. După natura lu
crului, cele întreprinse sunt din necesitate lucruri par
ticulare. Spre a le trata în public, mi se pare că n ’ar 
duce la scop.

îmi iau însă toată răspunderea despre cele ce am 
făcut. M’am gândit că nu e lucru drept nici chiar practic 
să trec şi asupra altora această răspundere, deşi în 
mod confidenţial am dat de ştire tuturor episcopilor 
noştri eparhioţi şi în special arhiepiscopului de York 
despre toţi paşii făcuţi.

Greutăţile sunt fără margini. D-voastră le ştiţi tot 
aşa de bine ca şi mine. Ele pot ajunge acolo încât să ni se 
pară de nebiruit. Pavel se strădueişte să samene şi Apollo 
să ude, dar Domnul este care face să crească.

IX. In această scrisoare, iubite frate, am înşirat 
faptele şi încercările, pe care — după cum bine ştiu 
le cunoşti deaproape. Despre toate câte preocupă lumea 
de azi se vor găsi unii să zică — dar aceştia nu sunt 
între noi, sunt sigur — că ne ocupăm prea mult stră- 
duindu-ne cu chestiunea unirii bisericii lui Hristos.

Noi însă simţim o mare răspundere de a face paşi 
către vindecarea şi îmbunătăţirea omenirii suferinde. 
Dacă Biserica e să îndeplinească această misiune în
lume, străduinţele ei înfinit de mult sunt slăbite cata 
vreme se găseşte în situaţia de a merge înainte în de
taşamente independente, iar nu ca un singur corp 
unitar.

Din încrederea simplă şi din tot adâncul inimii in 
povăţuirea Duhului Sfânt, ne hrănim cu nădejdea şi ne 
întărim curajul. Greutăţilor ce întâmpinăm să opunem 
zel mai înflăcărat. Vedenia ce Domnul nostru credem
ca a înălţat înaintea noastră, arata cu degetul spre 
calea de reunire.

Poate să nu fie scurtă această cale, însă noi credem 
că e adevărată.

Rămân ca întotdeauna, iubite arhiepiscope al vostru 
credincios frate şi slujitor Domnului nostru lisus Hristos

RANDALL CANTUAR. *).

*) Numele Primatului Angliei e Randall. Numele întreg e Dr 
Randall Davidson. Numele de Cantuartf aninat la al său persona 
de Randall, înseamnă «de Canterbury», scurtare din latinescul 
Cantuariensis.
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CĂRŢI, REVISTE, ZIARE

Pr. Prof. Gh. /, Ghia, C re ş t in i s m u l  ş i  p ro b le m e le
s o c ia le .  — Broşură de 40 de pag. în biblioteca Cosin-
zeana. Craiova, editura „Ramuri4* 1928. Preţul 8 lei. 
Formatul ceva mai mic ca al oărţilor de şcoală.

In Craiova este un adevărat centru de cultură biseri
cească, în fruntea căruia stă Păr. Profesor Ghia, urmat şi 
de alţi preoţi mai tineri, care, strînşi în jurul revistei 
Renaşterea, una după alta publică scrieri pline de viaţă 
şi de bună cugetare, creştinească. Citindu-le când pe una 
când pe alta, simţim că am eşit din perioada amorţită a 
unei frazeologii reci şi stereotipe, cum a fost o bună bu- 
oată de vreme tipărirea bisericească la noi, perioadă oare 
voia să fie ceva mai mult peste buna perioadă veche, dar 
n’a fost. Noi avem nevoie ca, atunci când cineva scrie, să 
vedem un suflet de om trăind în scrisul său, chiar când 
nu scrie lucruri deplin originale, dar suflet care are ne
astâmpărul interesului de a culege atâtea date, ştiri şi 
cugetări sănătoase şi a le pune în circulaţiunea vieţii 
noastre bisericeşti. O! câtă nevoie avem noi de astfel de 
suflete ziditoare, care au rupt-o ou amorţirea care a dăinuit 
şi dăinueşte şi, pe oare, cu fiecare răsărit de soare, le găsim 
sculate şi pornite la lucru pe ogor 1

Această impreaiune ţi-o dă viaţa care se bagă de seamă 
la Craiova. E foarte adevărat că în acel oraş a trăit tot
deauna un neastâmpăr, de uu fel sau altul, în viaţa biseri
cească. Dacă s’ar apuca cineva să facă o lucrare despre 
scrierile bisericeşti tipărite în Craiova (compuneri proprii, 
traduceri, articole de revistă sau ziar), n’ar rămânea cu 
foile albe. Mişcarea dela Renaşterea este însă un însemnat 
adaos pe lângă ce a fost, şi cu toate că noua lucrare a 
Părintelui Ghia este tipărită la altă biblioteca decât a 
Renaşterii, este însă rodul aceleiaşi mişcări pe care o vedem 
trăind acolo şi se înşiruie după cealaltă lucrare a sa
înapoi... la Cristos!

In noua sa scriere, Păr. Ghia ne arată că, deşi lumea 
se schimbă, creştinismul rămâne totuşi o putere care trece 
peste toate prefacerile şi e totdeauna în stare a înviora o 
formă nouă de vieaţă. Fie că e vorba de individ, fie de 
popoare, ele niciodată nu se pot dispensa de puterea pe 
oare creştinismul le-o dă. Fără el, viaţa omenească se des- 
stramă. ^Din omul ticăloşit prin păcat, zicea Păr. Ghia, 
el (creştinismul) poate ridica sfiinţi, şi din noroade slâbă- 
nogite şi sălbăticite, aşezăminte de cultură şi înfrăţire*
(prefaţa).

Azi trăim într’o lume frământată mai mult ca înainte. 
Păr. Ghia îşi ia sarcina de a arăta ce poate evanghelia 
faţă de aceste zbuciumări, ce cuvinte spune ea în mijlocul 
ferberii, care sunt glasurile care se aud, mişcate de în
viorarea ei. De aici şi titlul cărţii: Creştinismul şi pro
blemele sociale.

*Păr. Ghia îşi împarte lucrarea în patru părţi şi o în* 
troducere. In aceasta, Sf. Sa vorbeşte do simţul social al

omului şi de puterile care-1 cârmuiesc. Buna închegare 
a vieţii^lociale face ca şi bunurile produse de om să fie 
mai la îndemâna tuturor. Această bună închegare însă este 
un ideal. Treptat ies la iveală ohestiuni care cer să intre 
într’o nouă închegare a societăţii, de pildă, chestiunea 
muncitorilor dela oraşe, cu toată neliniştea pe care aoeastă 
chestiune a adus-o cu sine în feluritele ţări şi încă şi la 
noi. In toate aceste chestiuni, se întreabă Păr. Ghia, creş
tinismul are vreo chemare şi anume în ce s’ar cuprinde ea?

Acestea zise, Sf. Sa trece la partea I şi spune că toate 
problemele sociale au mai multe laturi: una economică, una 
politică şi una culturală. Arată pentru ce mai întâi s’a 
început cu rezolvarea lor pe cale economică şi politică şi nu
mai mai apoi s’a ajuns la partea culturală. Arată socialismul 
ca o mişcare în care se verifică observarea aceasta. In partea
II, arată,cum socialismul, după ce s’a manifestat atâta pe terenul 
eoonomic şi pe cel politic, acum mulţi din socialişti spun 
că mărginirea lui numai la laturea economică, cu nebăgare 
îfi seamă a părţii morale, este o primejdie şi o nenorocire. 
Aici, prin urmare, vine partea culturală, şi .Păr. Ghia în
şiruie în acest loc câteva citaţiuni din scriitorii socialişti 
care înfăţişează noua orientare a gândurilor în tabăra so
cialistă, lucru care în ţara noastră a mai fost arătat de 
curând şi în această revistă în însemnatele articole despre 
aceast ă chestiune ale redactorului nostru Păr. I. Mihăicescu. 
Deci trebuie să înţelegem că acum e chemarea treptei a 
treia din mişcarea socială, adică introducerea factorului 
cultural.

s

Dar care este aoest faotor cultural ?
Păr. Ghia arată prin frumoase oitaţiuni din Forster că 

religiunea lui Hristos este unealta de care dospirea, oare se 
petrece sub ochii noştri, nu se poate lipsi fără pagubă 
pentru ea, fiindcă numai ea e în stare a aduce închegarea 
socială prin iubirea de oameni. Deci aceasta e oe are de
adus creştinismul Am ijlocul ferberii sociale în care ne
aflăm: puterea sa de cultură a sufletului.

Păr. Ghia arată, spre sfârşitul părţii II, păcatele socia
lismul faţă de cultivarea mişcării sociale, anume că, pe lângă

*

pornirea sa vrăjmaşă religiunii, pe oare &oum începe a o 
părăsi, mai vedea mântuirea numai în aspra încleştare a 
individului în mişcarea mulţimii, încât individualitatea sa 
pierea cu totul. Nu aşa însă se putea aduce îndreptare. 
Suprimarea individului şi topirea lui în grămadă este slă
birea totului, fiindcă din puterea de viaţă a fiecărui in
divid în parte, se adăpa însăş mulţimea. Deci o asemenea 
vedere a socialismului era greşită şi tot cea creştinească 
e mai bună, fiindcă dă fiecărui individ în parte datoria 
către suflet şi îndreaptă apoi acest suflet curăţit către 
fraţii săi. Groaza de păcat a fiecăruia în parte era tocmai 
mijlooul de a curăţi viaţa sooială de toate miazmele omo- 
râtoare.

Altă meteahnă a socialismului a fost de a nu preţui
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deoftt unea anuală şi a nu avea înţelegere pentru 
munca înaltă a cugetării. Creştinismul însă punând temeiul 
omului în suflet, îl face un organism mai subţire şi mai 
înţelegător pentru aoeastă stare a lucrurilor. De aceia şi 
prin aoeasta el e mai propriu de a da omului adevărata 
oftrmuire.

In partea IU, Păr. Ghia se întreabă dacă este vreo nă
ri «j de de a vedea pusă în practică această putere a creş
tinismului de a organiza viaţa sooială. Cele arătate mai 
nainte sunt numai păreri teoretioe. Sunt căpetenii socia
liste care au ajuns la încredinţarea că trebuie să privească
0 a simpatie spre creştinism şi să se folosească de puterile 
lui. Dar va fi chipul să vedem un pas mai departe, spre 
terenul practic ?.

Sf. Se spune că da, şi după ce pomeneşte de înfrăţirea 
oreştinească dela "începutul Biserioii, ou punerea averilor 
oreştineşti la un loc, nu de silă, cum a vrut socialismul,
01 de drag. arată încercările de organizare socială creştină 
din mai multe State în Apus şi în Âmerioa.

Citând pe doi preoţi germani protestanţi, Christian Ge- 
yer şi August Pauli, Păr. Gh’a spune ideia lor că lu-
orurile n’ar fi ajuns între lucrătorii socialişti la atâta vrajbă 
împotriva Bisericii, dacă Biserica s’ar fi îngrijit de ei cum 
s’a îngrijit socialismul Acesta numai i-a cârmuit rău, dar 
de interesat s’a interesat şi a stat aproape de lumea lu
crătorilor, pe când Biserica n’a făcut aţ>a şi lucrătorii s’au 
îndepărtat de ea şi au căzut în lanţurile oăpeteniilor so- 
oialiste. Ne interesându-se de lucrători, Biserioa a lucrat 
împotriva ohemării ei, iar pe de altă parte a fost blândă 
cu oapitalismul apăsător, nchiar oând nu exercita silniciile 
oele mai vădite asupra lumii nevoiaşe. Â fost lăsată pe al 
doilea plan morala intransigentă a creştinismului de dragul 
stăpânilor banului şi-ai armatelorw. (pag. 29).

Dacă aceste învinuiri sunt aduse de cei doi preoţi ger
mani Bisericii din ţara lor, Păr. Ghia pomeneşte acum 
ceva şi de starea din ţările ortodoxe :

„Aceste învinuiri aduse de cei doi păstori Bisericii lor 
nu sunt lipsite de oarecare temei, dacă le transplantăm şi 
în celelalte confesiuni. In ceia ce priveşte ortodoxismul, 
avem un exemplu foarte dureros în Biserica rusească, care 
a trebuit să sufere o adevărată mucenicie, între altele, şi 
din pricina faptului, căşi legase prea mult existenţa de 
ţarismul absolutist. De aceia, în ziua înceroării, glasul ei 
n’a avut autoritatea necesară, ca să canalizeze, să tempe
reze şi să oprească unde trebuia mişcarea maselor revolu-
ţionarew. (pag. 29).

Lucrul acesta e foarte adevărat. Biserica rusească încear
că din greu prea marea ei lipire de păcatele Statului. Toc
mai de aici se vede oă Biserica îşi primejdueşte starea ei, 
când ea, aşezământul veşniciei, sprijină şi se simte alătu
rea de Statul vremelnic, în toate suişurile şi pogorîşurile 
lui. Ea trebuie să ajute, Statul, dar să nu se confunde
ou el.

Ca toate acestea cea mai puţin vinovată de această pro- 
oodare e Biserica Ortodoxă. Condiţiunile ei de dezvoltare 
au fost mai vitrege ca ale altor Biserici. Ea a trebuit să 
lupte greu în răsărit cu sălbateoii care băteau la porţile 
(îi şi la urmă leau şi spart. Mersul vieţii istorice nu i-a

fost prielnio. Mult mai priincioaşă a fost starea Biserioii 
catolice, şi ou toate acestea nici ea n’a fost mai cu grijă 
de lumea lucrătorilor. A căutat privilegii dela Stat pentru 
ea, şi încolo puţin i-a păsat de ceice sufăr. Totdeauna 
s’a aliat cu cei mari şi tari. A ei e fraza de înfrăţirea  
între tron şi altar. Ea a ajutat Statelor în toate păca
tele lor împotriva sufletului, cum în Ungaria şi Austria 
împotriva naţionalităţilor. Se vor găsi multe date bune în 
privinţa aceasta în cartea părintelui Ghibu despre Biseri
ca Romei şi catolicismul unguresc l), carte ieşită din tipar
zilele acestea în Cluj şi pe care vo 
cerceta şi din alt punct de vedere.

avea prilejul a o

Spre sfârşitul părţii III, ca forme de organizare sooială 
creştinească, Păr. Ghia pomeneşte, după cartea lui Merz, 
„începuturi religioase în socialismul de aziw, despre orga
nizarea oreştinească din Elveţia numită Voluntariatul Ti
nerimii Evanghelice, despre organizările din Germania şi 
despre cele din Anglia. Mai ou seamă vorbeşte cu însufle
ţire despre mişcarea socială din aoeastă ţară.

In partea IV, Păr. Ghia vine la ţara noastră. Spune că,
înainte de război, chestiunea aceasta ar fi putat avea pentru
noi numai un interes teoretic. Acum însă s’a schimbat,
fiindcă, prin noile provinci alipite ţării româneşti, avem
în ţara noastră o mare populaţiune de lucrători, şi nu ca
cei pe care i-am avut, oi organizaţi şi cârmuiţi de oameni
prioepuţi. „Conducătorii nu mai sunt diletanţi sau jongleri,
ci oameni ou capete limpezi şi unii dintre ei ou multă
carte, cum este cazul ou şeful socialiştilor din Bucovina" 
(pag. 33).

Având acestea în vedere, Păr. Ghia spune că trebuie 
muncit şi din partea noastră, pentru a aduce în aceste 
organizări inflaenţa religioasă. Sf. Sa zice oă în această 
privinţă, s’a făcut „un înoeput bun pentru lucrătorii dela 
căile ferate. Direcţia C. F. R. a înfiinţat un serviciu de 
propagandă religioasă şi naţională, a cărui conducere a fost 
încredinţată unui cleric. In diferite regiuni ale ţării, aoest 
servioiu are preoţi conferenţiari, oari, deocamdată ţin ou- 
vântări pe ’nţelesul lucrătorilor cu caracter creştin şi ro
mânesc, organizează serbări, fac servicii religioase şi împart 
broşuri moralizatoare. Ar fi de dorit însă ca în aoeastă 
mişcare să se pună în evidenţă cât mai  ̂mult mila creştină, 
înfiinţându-se cantine pentru lucrători şi şcoli froebeliene 
pentru copiii lor. Si astăzi ca şi odinioară, creştinismul este 
mult mai convingător şi va birui mult mai lesne prin
faptele care purced din învăţătura sa“ (p. 34 35).

In partea aoeasta, Păr. Ghia e greşit informat. Sf. Sa 
n’a cercetat singur în ce se cuprinde aza zisul „început 
bunw sau „activitate44 de la Căile Ferate. Căci început 
este, dar dacă e şi bun şi înseamnă el şi activitate, aoeasta 
e altceva. Ştirile din ziare (sau din unele reviste bisericeşti) 
care şi-au luat ca specialitate de a lăuda elemementele 
slabe din Biserică), despre lucrarea de la Căile Ferate, 
sunt departe de a răspunde adevărului. Eu am citit multe 
din tipăriturile aşa zisei propagande de la Căile Ferate, pe 
unele le am gata pentru recensat aici, şi pot spune de pe 
aoum: sunt grozav de slabe.4Nioi vorbâ de „pe înţelesul lu-

l) Dr. Onisifor Ghibu, catolicismul unguresc în Transilvania şi 
politica religioasă a Statului român Cluj 1924.
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or&torilor*, cum serie Păr. Ghia. Frazeologia teologică dela 
seminar e pusă înaintea lucrătorilor, şi fără îndoială oă 
an să înţeleagă din ea altceva decât ce înţelegem noi. Ce-o 
să înţeleagă lucrătorul când îi vorbeşti de „iconomia lui
Dumnezeu", cum am oitit au într’o astfel de lucrare? O 
să oreadă şi el oă Dumnezeu pune oâte oeva la o parte 
pentru oasa de eoonomie. Căci de ! iconomia-în graiul ro- 
mâneso asta înseamnă. Că mai vorbim noi şi la teologie 
altfel şi mai vorbesc alţii de3pre e c o n o m i a  u n e i  l e g i , de 
unde o să ştie lucrătorul?

['am întâlnit în utta din zile cu P . S .  E p i s c o p  V i s a - 
r i o n  de la Bălţi şi mi-a spus oă chiar atunci s’a despărţit 
de nişte ingineri de la Căile Ferate care i-au vorbit in
dignaţi de slăbiciunea ouvântărilor religioase oare se tipă
resc în foaia de propagandă a Căilor Ferate. Fiindcă peste 
drum de noi în Calea Victoriei, unde vorbeam, era chiar 
biuroul direcţiunii Căilor Ferate, m’am dus şi eu să caut 
o foaie. Şi am găsit şi am citit şi mi-am zis oă inginerii 
aveau dreptate. De atunci am mai citit încă multe şi nu 
mi-am putut schimba părerea.

In genere, pot spune de pe acum oă lucrarea de la Căile 
Ferate merge ca o oreaţiune de buget, dar fără o îndru
mare serioasă. Nu se simte în ea nici energia cârmuirii) 
nici capaoitatea exeouţiunii. Acum merge o bucată de vreme 
în virtutea creditului care se face oricărei luoru la înoeput- 
Oamenii stau şi aşteaptă. Când se vor încredinţa ce este’ 
vor ridiea glasul şi vom înţelege abia atunci că am avut 
oeva în care oe putea face treabă, dar s’a compromis din 
nepricepere.

De aceia Păr. Ghia să nu se ia după ziare şi după re
viste care te amăgesc. Să caute singur predici şi să citească, 
să ia broşurile de propagandă cu Biblia în mână şi să le 
controlere, în ce priveşte exacitatea oitaţiunilor lor, şi se 
va încredinţa. Eu am asoultat şi pe d. G e o r g e s c u - G o e ş t u  

conducătorul universităţii populare susţinute de Primăria 
Bucureştiuiui, care m’a dus şi pe mine de vreo câteva 
ori să vorbesc lucrătorilor de la Atelierele Căilor Ferate, 
şi mi a spus oă lucrarea propagandei e fără efect şi când 
e adus oâte un conferinţar străin, lucrătorii nu vor să vie 
să-l asculte, crezând oă ede al propagandei, la eare nu se 
duo de loo.

Uite realitatea, din pricina slăbiciunii lucrului făcut, şi 
e păoat, fiindcă în adevăr s’ar putea face treabă pe calea 
aceasta. Prin urmare e de prisos a mai cere şi lucrările 
praotioe pe care le doreşte Păr. Ghia, când abia începutul 
e atât de slab, fără putere de viaţă alta decât a bugetului* 
Puţinul bine care se face este nu din conducere, oi din va
loarea personală a predicatorului. Dar aceştia sunt foarte 
puţini. Cunosc pe unul şi de felul acesta.

In sfârşit, să trecem peste aoeasta. Vine vremea să le 
discutăm pe temei de texte. A trebuit numai să arăt acuma 
în trecere că, în ce priveşte chestiunea organizării sociale 
creştine la noi, punctul acesta nu era aşa cum vedea Păr. 
Ghia, amăgit de atâtea informaţiuni mincinoase, de com
plezenţă, date de oameni care nu s’au ostenit să vadă sin
guri în ce se cuprinde lucrarea şi pe oare nici nu-i inte
resează adevărul, ci numai să placă oamenilor.

Mai bine va trebui să vorbim despre mişcarea din jurul

revistei S o l i d a r i t a t e a . Aoi s’a strâns un tineret teologic 
ou învăţătură înaltă şi foarte vioi. Pătruns de ideia ac
ţiunii sociale, a înfiinţat acest cerc din mişcarea pentru studii 
sociale creştine, cerc care luptă cu greutăţile financiare, dar 
nu dezarmează şi neîncetat arată via grijă pe care o poartă 
pentru problema socială oreştină. In curgere de câţiva ani, 
s'au tipărit aoi studii serioase, orientând în ohes- 
tiunea vieţii oreştineşti sociale, şi oine are ooleoţiunea de 
câţiva ani a revistei^ se poate privi ca având în mână o 
bogată arteră de frumoasă şi îmbolditoare îndrumare.

Este o îndrumare teoretică, cum spune Păr. Ghia (pag. 
85), dar e nevoie mai întâi de aceasta. S’o faoă S o l i d a 

r i t a t e a  bine pe oea teoretioă, iar apoi s’o facă alţii tot 
atât de bine pe cea praotică.

Păr. Ghia se plânge oă revista S o l i d a r i t a t e a  apare rar, 
iar cercul n’a publioat nioiun volum făgăduit.

E adevărat. Dar sunt greutăţile financiare oare nu iartă. 
Dar mişcarea trăieşte şi revista mărturiseşte totdeauna că 
preocupările ei sunt vii.

Păr. Ghia îşi încheie lucrarea arătând oe au de făcut 
preoţii pe viitor pentru a îndruma bine mişcarea socială. 
In laturea aoeasta mai sunt de pomenit şi alte laturi decât 
cele pomenite de Păr. Ghia, precum lucrarea Părintelui 
T r i f a  din Sibiu. Dar, se înţelege, tratarea sa este în scurt 
şi nu istoveşte subiectul. Şi ou ce a spus însă, a adus 
bunul serviciu de a fi făcut să licărească înaintea preoţilor 
noaa problemă a acţiunii oreştineşti sooiale, care trebuie să 
fie între grijile dintâi ale noastre.

Prin scrisul său miezos, Păr. Ghia ne-a ridicat din nou 
spre culmile marilor noastre probleme şi preoţimea trebuie 
să-i mulţâmească de a-i fi pus în mână o cărticică în care 
găseşte fel de fel de îmbolduri de bună călăuzire spre o 
noua zare a chemării noastre.

Păr. Ghia e preot tânăr, învăţat şi de aceia aşteptăm 
dela Sf. Sa şi altele. Fără îndoială, şi mai mari decât acestea 
vom vedea.

Arhimandritul G a l a c t i o n  C o r d u n ,  Aşezământul Sfin
tei Biserici Ortodoxe Universale pentru vene
rarea şi invocarea Sfinţilor în rugăciuni. Bucu
reşti, 1924, 64 de pagini în formatul oărţilor de şcoală, 
fără arătare de preţ.

Aceasta e mai bună decât alte luorari ale sale şi deo
sebit de aoelea, poate aduce mult folos. Ea a vădit scrisă 
în legătură ou oearta care este aoum în Biserica noastră, 
iscată de propaganda dela Cuibu-cu-Barză. Aduce o mul
ţime de citate din Sf, Scriptură şi din Sf. Tradiţiune, pen
tru a arăta că închinarea la sfinţi, la îngeri la Maica 
Domnului sunt învăţături limpezi ale Biserici noastre. A* 
ceste citate, apoi, sunt nu numai aduse fără nicio lămurire, 
ci sunt discutate şi cuprinsul lor e pus în lumină bine în
ţeleasă. Citind cineva acestea, vede cât de mincinoasă e 
pretenţiunea înfumurată scriitorului N i c h i f o r  C r a i n i c  din 
G â n d i r e a  că învăţătura Bisericii creştine înoă nu e pre
cisă în chestiunea închinării Sfinţilor. — Acestea le punem 
ca ideie generală despre oarte. Când ne scoborâm însă la 
amănunte, găsim cartea având greşeli şi lucrată cu negli
jenţă. Ca în multe alte sorisori ale sale, citatele din Scrip
tură nu sunt date totdeauna exaot şi sunt date în deose
bire de textul românesc. Nu ştim pentruoe, autorul prefaoe 
cuvintele, turnătura frazelor, aşa că-ţi face impresiunea a 
nu fi scrise deadreptul cu Scriptura în mână şi luate de pe 
textul nostru, ci a fi luate după vreun text lucrat de altul 
într'o limbă străină. Pare mai mult traducere. Să controleze 
oineva citatele, de pildă dela pag. 22—23 şi se va încre
dinţa. In această chestiune, vom avea prilejul să mai re
venim. Oricum, lucrarea poate folosi şi, din acest punct de 
vedere, atragem luarea-aminte, a preoţilor asupra ei.

A r M n w  8C B I B A N
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PROIECTE NOUĂ PENTRU CALENDAR

Abia am făcut îndreptarea calendarului în felul 
cum a fost aprobată de Sf. Sinod, şi s’a şi înce
put lucrul pentru reforma cealaltă mai mare, ca 
toţi creştinii să aibă un calendar nu numai în
dreptat, deci, în fond, tot calendarul vechiu, ci 
un calendar simplificat şi deci mult mai uşor 
de mânuit

Noi am spus-o încă dela întrunirile făcute în 
luna Noemvrie 1923 la Sf. Sinod. Profesorii 
noştri de matematecă poftiţi acolo se plângeau 
că n'au ştiut de conferenţa dela Constantinopol 
şi că, din cauza aceasta, acolo a fost primit pro
iectul sârbesc. Scriitorul acestor rânduri le-a spus:

A
1 al

in  reformele care se încearcă acum, sunt mai 
cu seamă două puncte în jurul cărora se în
vârtesc e le : să se aducă uniformitate în 
părţirea zilelor pe luni şi să se micşoreze sau 
chiar să se desfiinţeze lunecarea datei Paştelui 
pe o scară atât de lungă, dela 22 Martie —  25 
Aprilie.

Până acum au apărut la noi, în scurtă vreme, 
două proiecte pentru viitoarea reformă. Unul este

A  val d-lui G a b r i e l  Z a y m u s ,  care şi pana acum a 
scris în chestiunea aceasta, şi altul al d-lui pro
fesor G h ,  N a n e ş .  Amândouă sunt scrise în fran
ţuzeşte pentru a putea străbate In străinătate. Dăm

Aveţi chip să lucraţi de acum înainte. Căci în în numărul de acum pe al celui dintâi, iar apoi
Apus se pregăteşte marea reformă a calendarului, 
la care e bine să venim şi cu proiectele noastre. 
La Constantinopol, un proiect pentru o reformă 
mai deplină a avut d. senator P e t r e  D r ă g h i c i

va urma şi al doilea. II punem şi în româneşte 
şi în franţuzeşte, ca să se poată citi şi în Bise
ricile Ortodoxe de peste graniţă.
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Reforma Calendarului
Provenienţa calendarului şi desvoltarea lui.

Creatorul a luorat şase zile şi în a şaptea s’a 
odihnit. Aceiaşi întrebuinţare atimpului a impus-o şi 
lui Âdam.

Aoeastă regulă de 7 zile o numim săptămână. Aşa 
fiind, săptămâna a fost primul oalendar al omului. 
Omul nu ştia însă d’inainte, că vor urma felurite a- 
notimpuri şi oâte anume şi nioi oă totul se va repeta tot 
în aoeiaşi ordine. El a urmat mereu ou oalendarul 
său ou 7 zile.

La reînoeperea aceluiaş oiolu al naturii, el a 
observat oă aoi s’a terminat un an. Făcând socoteală 
câte săptămâni şi câte zile au trecut în acest an, a 
constatat 52 de săptămâni plus una sau două zile (?) 

|  şi că zile, 36B sau 366 (?). Având acest rezultat a
eo încercat de a împărţi anul pe cele patru anotimpuri
g Luând cifra mai mică al săptămânilor, a obţinut pentru
3 un anotimp 13 săptămâni, plus ceva mai puţin ca o
<3 zi întreagă. Aioi neputând face judecata lui Solomon,
* a spus, că cifra 13 nu merge ou noroc la socoteală.
2
•G
a

Deci a luat la împărţire pe cele 365 sau 366 (?) zile. 
Impărţindu-le în patru, a obţinut între 91 şi 92 zile. 

§ Aşa da ! zise. Dau primului anotimp 91, celui al doilea 
92, tot aşa a procedat şi ou celelalte două anotimpuri.

Voind a avea şi o măsură mai mijlocie al timpului 
pe lângă 7 şi 91—92, a împărţit pe oele 91 şi 92
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La reforme du calendrier
La provenance da calendrier et son developpem&nt

Le cr^ateur a travaill£ six jours et s’est ment 
repos6 le septieme. Cette meme.appiication 
du temps il l’a impos£ aussi au premier 
homme, â Adam.

Nous appellons cette r&gle de 7 jours 
«la semaine». De cette faţon, la semaine 
a et£ le premier calendrier de l’homme. 
Alons l’homme ne savait pas encore qu’il 
y avait ‘differentes saisons et combien 
et que tout se rdpdte dans le mâme ordrej 
il suivait tout simplement la semaine de 
sept jours.

Ensuite il a constate que Ies proc6d6s 
de la nature se repetent dans certains 
intervalles et, en faisant le compte combien 

- de semaines et jours ont pass6 pendant ce 
laps de temps, il a obtenu 52 semaines et 
un jour ou deux(?) de plus, c’est-â-dire 365 
ou 366(?) jours. Ayant obtenu ce r^sultat, il 
cherchait â diviser l’ann^e dans Ies quatre 

£ saisons. En divisant ainsi le chiffre plus petit 
des semaines, il a obtenu une saison de 13 
semaines et une fraction approximative d ’un 
jour. Ici, ne pouvant pas iaire le jugement 
de Solomon, d^sirant â s’esquiver eri chiffre 
fatale de 13, il a cherch£ de diviser Ies 365 
ou 366(?) jours de l’ann^e, en obtenant 
ainsi le chiffre de 91-92. Nous voilâ, dit-il,
je donne â la premiere saison 91 jours et
ă la deuxiime 92 en procedant de la m£me 
faţon avec Ies deux autres saisons.

D^sirant avoir aussi une mesure plus pro
pice du temps que celle de 7 et 91 ou 92 jours, 
il divisait ces derniers, commenţant par
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,  t 3 0  3 0  3 1 »  3 0  3 1  3 1astfel; -—  _ _-------> ----- —----- ; aoest rezultat na
91 92

i-a plăcut, a încercat apoi astfel:
«31 30 30» 

91
}

B l 30 31 • • i fi w « .« • •______ nici pe acesta nul găsi practio, moi cu
92

armonie! încercând însă în felul următor: —— ————
91

, astfel da! zise el. Pe lângă oă ar fi practic81 30 31
92

şi armonios, este şi ooreot ; urmând tot aşa şi ou a 
două jumătate al anului, a obţinut următoarea tabelă:
30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 3 0 ^
----------------g j - ----------------’ ---------------- ~ ----------------> ----------------— ------------------> ---------------- ~ -----------------  W

sau 31 
92

92 91 91

(?), era nesigur. Venind însă Astronomia, a-

oeasta i-a indicat exactitatea, adioă pe trei ani oâte 
30 şi pe al patrulea 81.
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<30 30 31* 30 31 31
91 92

ce qui ne lui plut

gu&re, ainsi qu’il comptait
31 30 31 

92

«31 30 30* 
91

ne trouvant ni c€tte ^chelie

comme pratique ni harmonieuse et essayant

par
«30 31 30» «31 30 31*

91 92
il dit: «c’est

o mieux», en consid&rant cette division comme 
meilleure et plus pratique et correcte.

Ensuite, il continuait de la mâme maniere 
aussi avec la deuxiâme moitte de l’ann^e, 
en obtenant ce tableau ;

30 31 30 
91

31 30 31
92

30 31 30 
91

31 30 30 (?) ou 3 1(?) 
91 (?) ou 92 (?)

; ce dernier jour 6tait

incertain; mais l’astronomie lui apprenait que 
c’6taient 30 jours pendant 3 ann£es et 31 
dans la quatrieme.

Tabela completă Nr. 1, (proiectul meu)
30 31 31 31 30 31

91 92 )

183
30 31 30 31 30 30 31 an biseot

91
j

91 92 * « r .

182
aoesta ar fi, ored eu,

183 365/366zile
odelul cel mai recomandabil

şi mai practic, pe lângă oă este şi oorect şi cores
punzător realităţii, pentru viitorul calendar şi oare ar 
fi primit cu satisfacţie de toată lumea.

Acestei figuri i se impută că este bimestrială, pe 
când reformatorii preferă sistem trimestrial, oferă însă 
tot trimestre inegale. Desorierea de mai sus dovedeşte 
olar, că 8fa procedat în mod trimestrial la stabilirea 
trimestrelor şi daoă o considerăm chiar bimestrială, 
ea este şi catimestrială. Cu toate acestea ea ne dă acelaş 
rezultat final (oeace este important) al trimestrelor şi 
semestrelor, ca şi tabela Nr. II de mai jos, chiar un 
rezultat mai corect.

Să examinăm una din tabelele cu intercalări:
31 30 30 31 30 30 31 30 30 31 30 30

91 91 9i 9 1

I =364 zile, lri- 
mesfre egalei

aioi urmează căutarea rezultatului final, pentru obţi
nerea lui, este lăsată la o parte realitatea şi se pro* 
cedează la interoalări şi ou toate aceste ajutări se 
obţine o tabelă nepractioă şi incorectă. Ordinul de mai 
sus îl vom vedea desfigurat prin ziua 365-a pusă că 
31 Decembrie «excepţional» (nu ohiar forţamente?)> 
iar 366-a pusă ca 31 Iunie, pe oând în realitate a" 
ceastă zi devine completă abia la finele anului bi
seot. Aoeste două zile sunt zilele oele octave (a 8-a zi)!

In anii biseoţi în special, rânduiala zilelor pe luni 
ar fi un amesteo de 30—30, 30—31, 81— 80, 31—81,
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Tableau complei No. 1, (mon projet)
30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 30/31

91 92 91 91/92

183 182/183

annle blssextlle. 

365/366 (jours).

Ceci est, d’apr&s mon opinion, la solution 
la plus recommandable en pratique, qui serai? 
reţue avec satisfaction dans tout le monde.

On impute â cette figure qu’elle soit bi- 
mestrielle tandis que Ies r^formateurs deman- 
dent un systdme trimestriel, en proposant 
quand-meme des trimestres inegaux. La 
description d ’en haut prouve clairementque 
l'on a proc6d£ d’une maniere trimestrielle 
pour P6tablissement des trimestres; outre 
cela, on peut considerer le systâme non seu- 
lement bimestriel, mais aussi quatrimestriel. 
Avec tout cela le tableau No. 1 donne ie 
mâme r^sultat final des trimestres (ce qui 
est important), aussi bien que le tableau II de
plus bas et encore un resultat plus correct.

Examinons par exemple un des tableaux 
avec intercalations:
31 30 30 31 30 30 31 30 30 31 30 30

91 91 91 91
364 |ours „Irrime 
fres âgaux*.

II en r^sulte la recherche aprds le resultat 
final; pour l’obtention de celui-ci, on 6carte 
la r^alite et procâde â des intercalations, 
et avec tous ces 
tableau impratique.
est d£figur6 par le

moyens
L ’ordre

on obtient un
d’en haut

365-me jour, ajout£
comme 31 Decembre «exceptionnellement* 
(ou bien forc^ment ?) sans tenir compte du 
366-me jour, ajout6 comme 31 Juin, tandis 
que ce jour ne se complete qu’â la fin de l’an-
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în oaznl aoesta, un oalendar de buzunar ar fl «in- 
dispensabil. >

Tabela complectft No. 2.
31 30 30 31 30 30 31 30 30 3! 30 30

91 91 91 91
31 30 30 31 30 30 31 30 30 31 30 31*

91 91 91 92
182 183

31 33 30 31 30 .31 • 31 30 30 31 30 31

; 364 zile tri
mestre egalei

365 z. prima 
transformare,

91 I 92 b l 92
183 183

366 z. an bis. 
a doua trana.

Rezultatul final al trimestrelor şi semestrelor fiind 
egal eu cel al tabelei Nr. 1, la ce au servit dar 
aoeste intercalări ? Şi aceste le sunt diferite, unele chiar 
ou o săptămâna I Ele sunt toate inutile.

Se mai intenţionează şi împuţinarea sărbătorilor 
(a oelor legale), oare sunt mult dorite. Ele ne şi în* 
tăreşte în oredinţă, pe lângă, că milioane de munci- 
tori stau permanent fără ocupaţie, tot aşa grav ar fi 
cu sohimbarea datelor sărbătorilor, ou excepţia 
S ft Paşti Anul nou 1 Ianuarie cazând tot pe luni» 
ceeace rezultă din interoalări de zile ootave şi din 
zile zero, aoeastă zi fiind sărbătoare, luorul s’ar în* 
cepe la 2 Ianuarie, Marţi, prin urmare puţin folos 
ar da aoest sistem, din contra mare inconveniente la 
finele anului.

Cer iertare dacă veţi găsi glumeţ modul cum îmi 
permit de a explica provenienţa şi desvoltarea calen
darului, cu scopul de apărare al proiectului meu. Cu 

|  credinţa că veţi găsi mult adevăr şi realitate, precum 
şi părţi praotice în memoriile mele descriptive, prin 
oare oaut de a servi întru oâtva la scurtarea drumului
lung oe duoe spre reformă oalendarului.

Cu onoare supun aoeste binevoitoarei D-voastră oer-
c e t ă r i
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n£e; contemplons outre cela le 365-me et 
366-me jour qui seront des jours octaves!

Dans Ies annâes bissextiles, en special la 
succession des jours de mois serait m£l£e
comme suit: 30-30, 30-31, 31-30, 31-31,
en sorte qu'un calendrier de poche serait 

indispensable».

Tableau complete No. 2
31 30 30 31 30 30 31 30 30 31 30 30

91 »1 01 91
31 30 30 31 30 >0 31 30 30 31 30 31*

91 91 91 91

jours, trimestre* 
6gaux

„prtmiire iran* 
sformatlon*.

182 183
31 30 30 31 30 31* 31 30 30 31 30 31

ot*a

dO
9
O

91 92
183

=366. auie blmitUi; 
iiuiuu uautonutlo».

Le r&ultat iinal des trimestres et semes- 
tres est ggal a celui du tableau I ; â quoi done 
servirent Ies diffârents intercalations, dire 
mâme d’unesemaine?Elles sonttoutinutiles.

On se porte aussi avec l’intention de 
diminuer Ies jours de f£te qui sont tout de 
mime beaucoup desires et nous maintiennent
dans la foi tandis que des millions de 
travailleurs sont continuellement en châ- 
mage. II serait tout aussi grave si l’on chan- 
geait Ies dates des jours de fâte 
l’exception des Pâques. Le 1-er Janvier, fix6 

* au jour de Lundi, ce qui rdsulte des interca-
~ lations des jours octaves et O, £tant jour de

iâte, le travail se reprendrait justement Mardi 
le 2 Janvier; donc ce systeme apporterait 
peu d’utilit^, sans parler des inconv^nients 
â la fin de l'ann£e.

Je demande pardon si vous trouvez plaisant 
le mode d’explication de la provenence et

avec

•g developpement du calendrier, pour le but de 
d&endre mon projet. Mais je suis convaincu 

|  que vous y trouverez beaucoup de v6rit£ et de 
r£alit£, ainsi que des parties pratiques dans

g mes m^moires descriptives qui tendent â 
abr£ger le longue chemin qui nous mâne â 
la reforme du calendrier.

Je soumets ces lignes â votre bienveillant 
examen.

GABRJEL ZAYMUS, senior
Membru titular al Societăţii Astronomice din Fran{& 

Membru al Societăţii Astronomice Române
.Prietenii* Cerului"

GABRIEL ZAYMUS, senior
Membre titulaire d« la Societâ Astronomique de France 

Mwnbre de U Societe Hstronomique de Roumanie 
„Prietenii Cerului*, (Las amia du Cial)

Ianuarie 1924, Janvier 1924.

Bucureşti, CaUa Plwttei 63. Bucartsi, CaUa Ptomm $8.
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Şi cu sufletul poţi face avere. —  Din po
doaba sufletească a unui preot, de a căuta lucruri 
vechi şi a-şi face un muzeu care minunează pe 
cei care-1 văd, a eşit o întreagă bogăţie, prin aceste
rămăşiţe ale trecutului, care, socotit ca bani, preţuiesc 
azi foarte mult Cineva cu bani mulţi a dat pre
otului un milion de lei, ca să cumpere acel muzeu 
de lucruri vechi de istorie şi artă. Preotul n’a 
vrut să-l vândă. Izvorât din adâncul dorului lui 
de studiu, i s’a părut caşi cum şi-ar vinde un 
copil. Unde era să mai găsească din nou acele 
lucruri ca să-şi facă alt m uzeu! Oricum însă, se 
face dovadă că numai din curata sa podoabă a 
sufletului de a avea gusturi atât de înalte, dacă 
voia, putea face avere. Şi iată că averea se face 
şi pe calea curată a sufletului fără a intra în 
lucruri prin care te abaţi dela chemarea ta.

Acesta e preotul de care am mai vorbit şi care 
scrie la revista noastră, E c o n .  V .  U r s ă c e s c u  din 
O l t e n e ş t i ,  Făldu.

A mai avut un muzeu de ştiinţele naturale, pe 
care l-a vândut liceului din Huşi. De acelea însă 
îşi mai poate face, fiindcă plante de strâns şi a- 
nimale de împăiat se mai găsesc. Şi Părintele 
se pricepe şi la acest meşteşug, pe care f-a învăţat 
de când era preot în N a l b a n t y Tulcea.

Bucuria de suferinţele altora.—  In U n i 

r e a  (22 Dec. 1923), citim cuvinte de dispreţ către 
patriarhatul din Constantinopol pentru suferinţele 
la care a ajuns din pricina violenţelor turceşti.

In loc de a-şi arăta părerea de rău pentru lo
viturile păgânilor asupra creştinilor, ei se bucură.

Cumplită liftă de creştini şi ăştia dintre catolici, 
dar mai cu seamă uniţii!

Cuibu-cu-Barză şi anglicanismul. —  Aşa
l-a descoperit U n i r e a  dela 22 Decembrie 1923. Dar 
eu m’am întâlnit deunăzi pe Calea Victoriei cu un 
preot anglican, care era scârbit de fapta preotului Po
pescu. Cum să fie el împotriva rugăciunii către sfinţi, 
când şi noi o avem ?— îmi spunea preotul anglican.

Prin urmare nici vorbă la Teodor Popescu de 
anglicanism. Dar iezuitului dela U n i r e a  îi tre
buia s’o scornească aşa ca să poată lovi în scrii
torul acestor rânduri. Nu le plac legăturile mele 
cu anglicanii, şi atunci ce şi-au zis: stăi să-l 
croim pe Teodor Popescu anglican şi apoi să 
zicem: de ce se iau măsuri numai împotriva unui 
preot anglicanofil şi nu şi împotriva arhiman
driţilor care cochetează cu anglicanii ?

Aşa şi fac dumnealor în foaia pomenită, căci 
citim acolo: „Ştiam şi noi, că acest preot (Teo

dor Popescu) cocheta de mult cu anglicanismul, 
dar lucrul acesta se face şi din partea unor ar
himandriţi, cari totuşi sunt lăsaţi să îndrume, 
prin chiar organul oficial al sf. Sinod, preoţimea 
ortodoxă a ţării— aşa că nu prea înţelegem nici 
noi marele zel de purificare, practicat la „Cuibul- 
cu-Barză“.

Da, nu prea înţelegeţi, pentrucă v’aţi croit voi 
singuri părerea că Teodor Popescu umblă cu 
anglicanii. Căci de umbla cu aceştia, nu ajungea 
acum unde este.

Dar altă vorbă: Dacă i-aş arăta eu scriitorului 
catolic habotnic dela U n i r e a  că însuşi un preot 
catolic şi încă unul vestit este care mă îndeamnă 
să am relaţiuni cu anglicanii şi că, după în
demnul lui, am tradus eu şi tipărit o lucrare 
anglicană pe care el însuşi mi-a trimes-o din 
Roma I... La Roma sunt şi suflete mai largi decât 
cele înguste dela Blaj,.

De altfel, ca toţi renegaţii., uniţii nu pot fi de
cât turbaţi, veninoşi, fanatici nevoie mare şi gata 
de a fi totdeauna mai catolici şi decât Papa.

Biserica Ortodoxă în bugetul Cultelor. —  In
proiectul de buget al Ministerului Cultelor citim: «La 
acest capitol, unde este vorba de Biserica Ortodoxă 
Română, în totalitatea organismului ei, se constata că 
nu s’a făcut nici o majorare de salariu, nicio crea- 
ţiune, cu toată necesitatea ca preo{imea să fie pusă pe
o treaptă cel puţin egală cu cellalt factor de cultură, 
învăţătorul şi institutorul».

Câţi anglicani sunt ? —  Faţă de afirmarea
din partea unora din ai noştri că cel întâi pas 
spre întregirea creştinismului este de a ne uni 
cu anglicanii, nu cu Roma, speriaţii dela U n i r e a  

din Blaj şi dela A l b i n a  din Bucnreşti caută să 
ne răstoarne temeiurile de a ne mai putea gândi 
la anglicani... Ehl câţi anglicani sunt? Sunt pu
ţini. Şi din aceia mai trec şi la noi, la catolici. 
Chiar şi în Anglia lor sunt numai o minoritate 
religioasă.

Aşa ne cântă A l b i n a  din 23 Ianuarie a. a, şi 
U n i r e a  din 27 Ianuarie a. c., îi ţine hangu.

Dar să-i spunem şi noi că anglicaniii nu sunt 
numai în Anglia, ci în toată lumea, şi ca să 
poată cineva judeca despre puterea Bisericii an
glicane şi numărul ei, îi vom spune că la marea 
conferenţă a episcopilor anglicani din toată lu
mea ( L a m b e t h  C o n f e r e n c e )  din 5 Iulie —  7 Au
gust 1920, au luat parte 252 de episcopi angli
cani, şi din Anglia şi din America şi din Africa
şi din Asia şi din Australia pe care îi citim cu
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înseşi numele lor în C o n j e r e n c e  o f  B i s h o p s  o f  t h e  

A n g l i c a n  C o m m u n i o n .  (Conferenţa episcopilor ere • 
dinţei anglicane), Londra 1920. 

252 de epîscopi parcă nu e un număr de luat 
uşa uşor, cum li se pare d-lor dela A l b i n a  şi 
U n i r e a . . . .

Ş T I R I
Fapta frumoasă a unui preot. — Satul Petii- 

Râioşi din Teleorman e de mult lipsit de preot. Greu 
s'ftu putut înţelege preoţii cu ţâfnele locuitorilor şi n’au 
putut sta acolo. De sărbătorile din anul acesta s’a dus 
Iu ei să le facă slujbele Ieromonahul Grigorie Uritescu, 
care învaţă în ci. VIII la Seminarul «Nifon» din Bu
cureşti. Pe aceşti oameni greu de pornit spre Domnul, 
l’ăr. Ieromonah i-a făcut să puie mână dela mână ca 
să zidească biserică în sat. S’au adunat îndată 210.000 
de lei.

Tot religiunea este unealta cea mai în stare a scoate 
însufleţire chiar dela oamenii cea mai răsăriţi.

Altă faptă frumoasă a unui. — Nişte fii ai noştri 
stăteau uitaţi în vremea sărbătorilor şi nu erau părtaşi 
la bucuria zilelor Naşterii Domnului. Erau studenţii 
închişi la Văcăreşti pentru turburările universitare. Şase 
mai erau acolo, uitaţi de toţi. Vinovaţi — nevinovaţi, 
creştineşte trebuia să ne fie milă de ei. Stăpânirea cu 
rânduiala ei, dar noi cu mila creştinească.

*Păr. D. Georgescu dela biserica Buzeşti din Bucureşti, 
a adunat 4000 de lei, le-a cumpărat ce le trebuia ca la 
nişte creştini, de sărbători, le-a dus la temniţa lor şi 
le-a dat şi bani în mână.

I-a găsit cu totul părăsiţi, iar preotul s’a ivit în mij
locul lor ca un înger.

Păr. Georgescu e acel ocărât de cei dela Cuibu-cu- 
Barză.

Reforma sinodală în Grecia. — In Atena se lu
crează un Statut nou, pentru desfiinţarea Sinodului 
permanent şi adunarea unui Sinod periodic* ca al nostru, 
înşişi ierarhii au cerut aceasta Guvernului revoluţionar.

îndată ce vom afla Statutul, îl vom aduce la cunoş
tinţa cititorilor noştri.

M e d a l i e r i .— Prin înaltul Decret Nr. 377/1924, Păr. 
Iuliu Bodea din Buteni, jud. Arad, a fost cinstit cu~ 
medalia Răsplata Muncii pentru Biserică cl. II, pentru 
munca sa des/ăşurată în ogorul Bisericii.

Prin înaltul Decret Regal Nr. 347/1924, Păr. Zenovie 
Popovici din Satu-Lung, jud. Braşov, a fost împodo
bit cu medalia Răsplata Muncii pentru Biserică cl. I 
pentru meritele sale deosebite câştigate pe ogorul 
Bisericii.

Societate preoţească la lucru. — In Galaţi fiin
ţează Societatea preoţilor Solidaritatea, despre care de 
mult nu mai auzisem de mai lucrează ceva, ci se auzea
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numai că proprietatea ti din str. Mihai-Bravul, este 
ameninţată să i se ia de nu ne mai aducem aminte cine. 
Despre lucrul acestei Societăţi insă se auzea pe când 
era episcop la Galaţi I. P. S. Mitropolit Pinten al Mol
dovei, sub care s’a şi înfiinţat, şi pe când lucrau acolo 
Prea Sfinţitul Nicodem, demisionat de curând dela Huşi, 
pe atunci arhimandrit de scaun la Galaţi; Păr. Anghel 
Constantinescu} pe atunci revizor eclesiastic al epar
hiei Dunării de Jos; Păr. Cicerone Iordăchescu, acum 
preot şi profesor în Iaşi şi alţii. Dela plecarea lor însă, 
lucrarea a amorţit şi noi n’am mai simţit nimic, până 
ce auzim acum din nou că s ’au început în sânul ei 
„şezători culturale" cu conferenţe, muzică, declamaţiuni 
şi altele. Cea întâi şezătoare de acest fel s’a ţinut Vi- 
nezi, la 8 Fevr. st. n., printr’un cuvânt de deschidere 
al Prea Sfinţitului Episcop lacov şi prin conferenţa 
Părintelui Ştefan Arşic despre Mitropolitul Veniamin 
Costache. Ele vor urma în toate Vinerile dela 6—8 
seara, până la 18 Aprilie a. c. Au fost poftiti confe
renţiari de afară Părinţii: Arhim. Scriban, Gr. Pişcu- 
lescu, (Gala Galaction), loan Mihălcescu şi / .  Po- 
pescu-Mălăeşti.

Societatea „Solidaritatea" este o întocmire cu o che
mare măreaţă într’un port însemnat ca Galaţul, unde 
după trei dări-de-seamă publicate în ziarul Viitorul din 
Bucureşti tot în luna aceasta, despre activitatea indus
trială a oraşului, se poate vedea ce mare mişcare este 
în oraş şi ce mare parte de lucru au preoţii. Nor" de 
aici îi vom da tot ajutorul. Mai cu seamă scriitorul 
acestor rânduri, care e gălăţean de origină, [se simte 
foarte dator să ajute mişcarea şi de aceia ne arătăm 
toată bucuria şi tot dorul ca cele începute acum din 
nou să meargă bine şi să nu mai înceteze.

s

Sărbătorirea unui vrednic preot. — Enoriaşii
bisericii Silvestru din Bucureşti au luat hotărîrea de 
a sărbători împlinirea a 50 de ani de muncă ai Părin
telui Econ. Chiriac Bidoianu, paroh al acelei biserici 
şi fost protoiereu al judeţului Ilfov. Vor mulţămi mai 
întâi lui Dumnezeu prin slujirea unui Tedeum Vineri 
15 Fevr. la numita biserică, şi apoi printr’un banchet 
a doua zi Sâmbătă.

Pe noi, care nu suntem din parohia Silvestrului,| 
fapta ne mulţămeşte âin mai multe puncte de vedere:

1. Mai întâi este chipul vrednic de îmbrăţişare şi 
inima caldă a Părintelui Chiriac, prin care Sf. .Sa a 
ajuns una din figurile venerabile ale preoţimii din Bu
cureşti.

2. Este iubirea poporănilor către preotul lor. In urma 
curentelor de gândiri înstrăinate de Dumnezeu, care 
au bântuit şi în ţara noastră în veacul trecut şi au 
răzbătut până şi în acest veac, legătura dintre preot şi 
popor a slăbit mult, mai cu seamă la oraş, şi mulţi 
din lumea mare nu mai vedeau în preot pe omul lui 
Dumnezeu cel apropiat de sufletul lor. Starea aceasta 
se simte şi azi. Dacă, cu toate acestea, în parohia Sil- 
vestrului, poporul înconjoară cu atâta dragoste pe pă
rintele său sufletesc, este o dovadă că acolo podoaba
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sfinţit arhiereu în toată regula, ceiace înseamă că nici 
Fan Noii n’a mai crezut în puterea hirotoniei pe care 
şi-a dat-o singur.

Fapta însă a trecut fără sancţiune, deşi un de păcat 
atât de greu nu putea rămânea fâră urmări. De aceia 
socotim că era mai bine dacă Fan Noii rămânea numai

sufletească a Părintelui Chiriac a înfrânt vitregia tim
pului şi şi-a plăsmuit culcuş bun în inimile credincioşilor.

3. Este faptul că o astfel de legătură între păstor şi 
popor îşi are o însemnătate şi mai depărtată, pe" care 
noi trebuie s’o avem în vedere nu numai ca o plăcută 
şi duioasă legătură între persoane, ci ca un act de 
folos şi de nădejde pentru lucrul Bisericii. Căci preoţii în politică şi nu mai sta în slujba Bisericii ca slujitor
iubiţi de popor pot fi şi ascultaţi de fiii lor sufleteşti, al altarului, odată ce a putut păcătui atât de grav îm-
şi când nevoia Bisericii cere, aceşti preoţi pot chema 
pe fiii lor să păşească alăturea de noi pentru sprijinirea 
drepturilor Bisericii. De aceia ce se întâmplă acum cu 
Păr. Chiriac este pentru noi ca un punct de programă 
de ce ar trebui făcut oriunde. Când în toate părţile Ro
mâniei ar fi aşa, Biserica ar fi cârmuitoarea cea mai 
de seamă a acestei ţări. Numai datorită unei astfel de 
legătură între preoţi şi popor am avut noi frumoasa 
izbândă de anul trecut cu întrunirile în chestiunea Con- 
stituţiunii României, unde tot Păr. Chiriac a fost pre
ţuitul prezident. Câţiva preoţi dela marginile Bucure-
ştiului, precum Păr. Păunescu, Cărămidarii de jos, Ale-
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xandru Popescu-Oboru-Nou şi alţii au astfel de legături 
şi au adus cu ei mult popor la întrunire.

Toate aceste gânduri ne străbat pe noi cu prilejul 
acestei sărbătoriri a Părintelui Chiriac şi voim s’o punem 
prin aceasta în adevărata ei însemnătate şi putere de 
viitor. Deci aşa socotind-o, îi urăm şi noi din partea 
noastră să-i dea Dumnezeu ani mulţi şi vânjoşi, ca 
să apuce şi aceste vremuri mai fericite pentru Biserică 
pe care noi le dorim pe viitor.

potriva învăţăturii dogmatice a Bisericii.
Azi Fan S. Noii este episcop al Bisericii Ortodoxe

albaneze.

P r e o t  ş i  te o lo g  la  s tud ii .  — Păr. Grigore Cri- 
veanu, paroh al bisericii Popa Soare din Bucureşti, a 
fost aprobat de Sf. Mitropolie să se ducă să studieze

Nou episcop tn Biserica ortodoxă albaneză.
Nu numai la Austriaci un preot e ministru şi încă cel 
mai de seamă, Monseniorul Seifel, care e cancelarul 
republicei austriace. Şi în tânărul Stat albanez unul 
din miniştri e Arhimandritul Fan S. Noii, fost până 
nu de mult preot ortodox albanez în America, trecut 
în călătorie şi prin Bucureştiul nostru înainte de război. 
Ca preot, a tradus în limba albaneză cărţi rituale, pentru 
slujba Bisericii Ortodoxe albaneze, care se pot vedea

la universitatea din Mentpellier, Francia cu bursă oferita 
de facultatea de teologie de acolo. E al doilea preot al 
nostru care se duce acolo, după Păr. Simedrea, direcr 
torul cancelariei Sfântului Sinod.

De asemenea, a plecat la Strassburg d. Haralamb 
Rovenţa, licenţiat în teologie, ca să studieze mai de
parte teologia la universitatea din acel oraş.

S lu jb e le  la  b i s e r i c a  u n i tă  d in  B u c u re ş t i .
De Bobotează, s’a slujit la biserica unită din Bucureşti 
din str. Polonă liturghia Sfântului Vasile. De când d. 
Chiriac (nu profesorul dela Conservator) e acolo di
rector de slujbe, lucrurile merg mai bine ca la noi...

C o m is iu n e  m i t ro p o l i ta n ă  p e n t r u  m o n a h i i  c a r e  
v in  la  h iro to n ie .  — Sf. Mitropolie a Ungro-Vlahiei a 
luat măsura ca pe monahii care vin pentru a primi 
sfânta Taină a hirotoniei să-i supuie mai întâi unei 
examinări, pentru a se vedea aptitudinile şi cunoştinţele

şi la biserica albaneză din Bucureşti in str. Academiei 
(biserica Dintr'o zi).

Dar Arhimandritul Fan Noii s’a făcut vinovat acum 3 
ani un de mare păcat bisericesc. S'a făcut singur ar
hiereu. Voind cu orice preţ să ajungă la această treaptă, 
a slujit cu mai mulţi preoţi într’o biserică din America, şi-a 
pus mitra pe cap, ceilalţi i-au cântat Vrednic este! şi 
s’a făcut arhiereu. Se. înţelege, un act de cumplită 
anarhie şi nelegiuire bisericească, prin care cineva se 
•coate pe sine singur din rândurile clerului. El şi ai 
lui şi-au îndreptăţit fapta spunând că aşa ar fi fost 
odată în Biserică, mai mulţi preoţi putând sfinţi pe 
cineva arhiereu. Prăpăstii de oameni ignoranţi, fără pic 
de îndrumare teologică, crescuţi, se vede, prin cafenele,

lor şi a-i primi la hirotonie numai in urma avizului 
acestei comisiuni.

Această comisiune va fi compusă din Păr. Arhim . 
Scriban, prezident, şi din Părinţii G. 1. Gibescu şi 
Eug. Bârbtilescu, subdirectorul Sfintei Mitropolii, membri.

Această măsură cu adevărat răspunde unei trebuinţe 
şi credem că nu va întârzia a-şi da roadele.

nu prin şcoalele din care să înveţe ce se poate şi ce 
nu se poate.

Cu toţi mulţii partizani ai lui Fan Noii, fapta a fost 
rău judecată de mulţi în Albania şi n ’a putut rămânea
în picioare. De aceia, în trecuta lună Decemvrie, a fost

0  b is e r ic u ţă  c a r e  c e r e  a ju t o r .— La tribunalul
din Arad se află o capelă care are nevoie să fie în
zestrată cu ce se arată mai jos. Păr. Dr. Ciuhandu 
face un apel către creştini pentru înzestrarea ei cu:

Disc, potir, steluţă, copie, linguriţă pentru sf. comu- 
nicătură, icoane, stihar preoţesc, cădelniţă, disc pentru 
anaforă, 1 Triod.

Obiectele se vor trimite la adresa:
Protopop, Dr. Gh. Ciuhandu

Pieotul Capelei Tribunal ui Arad
T

Asemene, se face apel pentru înzestrarea bisericii din 
Recaş, Banat, care are nevoie de următoarele obiecte:

1 rând de odăjdii cu stihar preoţesc, 1 Cădelniţă, 
disc, potir, steluţă, coie, linguriţă, icoane bisericeşti, 
disc pentru anaforă, o cruce, 1 Tiod. De trimes Pă
rintelui Dr. Ştefan Pop, potropop onor. Izvin

p. u, Recaş jud, Timiş

/
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«Santinela catolică». — Din ziarul Albina
(26 Fevr. c.), aflam că în Iaşi trăieşte un ziar 
catolic cu numele de «Santinela catolică». A- 
ccastă Santinela pretinde, în aprobările Albinei, 
că iubiţii lor credincioşi catolici din Moldova să 
se întocmească acum în grupare politică, şi să 
trimeată în parlament deputaţi catolici.

Iată cum îşi ridică şi la noi colţii clericalis
mul, ca şi în Apus! Treabă religioasă or face 
n’or face, dar treabă politică fac.

De asemenea organizări şi arătări până acum 
nu era otrăvită ţara noastră. Să ne aşteptăm de 
acum înainte şi la acestea.

Concordatul cu Vaticanul.—După o lungă
tăcere, în care chestiunea concordatului Româ
niei cu Vaticanul părea înmormântată, acum 
auzim vorbindu-ni-se din nou de chestiunea 
aceasta.

Este o bucată de vreme de când răposatul 
Tache Ionescu a spus^n Senat, ca ministru de 
externe, că concordatul se va încheia. Dar în 
faţa mişcării pornite în publicul românesc, pla
nurile cu încheierea concordatului au amuţit.

Vor izbândi acum ?... Atârnă de ce va face 
publicul.

Să predea preotul religia în şcoala pri
mară ? — Din ziarul Universul, cititorii au pu
tut lua cunoştinţă de discuţiunile urmate la cer
cul institutorilor din Bucureşti (strada Parlamen
tului, lângă Ministerul Lucrărilor Publice), dacă 
religia în şcoală să fie predată de preoţi sau de 
institutori. S’a spus că, după părerea multora, 
să rămâie tot institutorul sau învăţătorul care 
să predea religia în şcoala primară, iar că unii 
au fost chiar de părerea ca religia să nu mai 
fie predată în şooala primară şi că s’a arătat 
multă duşmănie în susţinerea acestui lucru. 
Au fost şi glasuri care au susţinut că e de 
trebuinţă ca preotul să predea religia. De ase
menea, s’a spus că au fost poftiţi şi preoţii să 
vie să ia parte la discuţie şi că nimenea nu s’a 
dus şi discuţiunile au urmat fără preoţi. Joi însă, 
la 21 Fevruarie, s’a dus acolo Arhim. Scriban 
şi cu d. Ioan Gh. Savin, inspector general în Mi
nisterul Cultelor, şi au putut asculta conferenţa 
institutorului Ciorânescu, fost mai înainte învă
ţător şi fost deputat, care a atacat religia şi a 
cerut scoaterea ei din şcoală. Fără să aibă 
un punct de vedere unitar, spunând, de pe o 
parte, că vrea să vadă credinţa ortodoxă bine 
reprezentată şi biserica muncind şi întărindu-se, 
iar pe de altă parte spunând câ religia a făcut 
rău omenirii, atitudinea sa era vădit vrăjmaşă 
religiunii. Terminândn-şi ce avea de vorbit pen
tru seara aceia, institutorii şi institutoarele din
sală au rugat pe Arhim. Scriban să le vorbească

şi să-i lumineze, iar alţii au spus că, fiind târziu, 
e mai bine să le vorbească într’o conferenţă 
deosebită, ceiace Arhim. Scriban a primit.

Joia următoare, institutorul Ciorănescu, iar a 
vorbit, spunând că trebue să continuie, fiindcă 
ora de mai înainte n’a putut spune totul, din 
pricină că nu l-a lăsat inspectorii Negulescu, 
care i-a cerut să se rezumeze. De data aceasta, 
sub prezidenţa d-lui Ghiţescu, directorul învăţă
mântului primar din Ministerul Instrucţiunii, a 
putut vorbi pe larg, cu mai multă vrăjmăşie de
cât înainte şi cu multe atacuri personale la 
adresa preoţilor că umblă să se îmbogăţească.

încheind, prezidentul a întrebat cine mai do
reşte să vorbeasă, şi atunci cei de faţă din nou 
au cerut : să vorbească Arhim. Scriban, care 
venise din nou. Sf. Sa a luat cuvântul, a in
trodus ordine în materie, a înlăturat chestiunile 
inutile, întroduse degeaba de d. Ciorănescu şi 
apoi a început a vorbi pe terenul acesta mai 
curăţit. A arătat valoarea religiunii ca factor de 
cultură şi de acţiune, a întărit aceasta cu foarte 
multe exemple din viaţa de azi, cu multe do
cumentări din fel de lucrări, cu multe observări 
proprii, a spus că, dacă şcoala se lipseşte de 
religiune, se lipseşte de cel mai însemnat fac
tor de influenţare a omului, fiindcă religiunea e 
neîntrecută când e bine susţinută şi apoi a în
trebat pe cei de faţă: Ei, dacă religiunea este 
aşa, vă dă mâna să lipsiţi de puterea ei, la 
care toţi cei de faţă au răspuns: Nu!

Apoi, faţă de chestiunea dacă preotul sau 
învăţătorul să predea religiunea, a spus: învăţă
torul poate cere pentru sine să predea religia 
ca fiind meşter în mântuirea tehnicei didactice 
de a preda materialul. Dar dacă noi vă putem 
recunoaşte această superioritate, a zis, şi d-voa- 
stră trebuie să ne recunoaşteţi nouă altă supe
rioritate: Noi stăpânim mai bine fondul materiei 
ca d-voastră, aşa că nş precumpănim unii pe 
alţii. Oricât se crede că e puţin materialul de 
predat din religie, totuşi se simte slăbiciunea 
celui ce nu cunoaşte din destul închegarea în
văţământului teologic, Aduce ca exemplu două 
cărţi care, deşi compuse de oameni de carte, au 
multe slăbiciuni tocmai din pricina fondului pe 
cari autorii nu ştiu cum să-l înfăţişeze şi nu 
ştiu ce încheieri să tragă din el. Numeşte ca
astfel de cărţi Explicarea Evangheliilor de S. 
Mehedinţi, pe care o declară ca având multe 
greşeli de fond, precum aceia câ pune naşterea 
lui Iisus în Nazaret; iar altă carte Religia pen
tru copii de Nisipeanu, pe care o declară aproape 
inutilizabilă din pricina multelor greşeli.
* Pe temeiul acestora, a spus: Dacă aceştia 
au greşit, ce să mai zicem de ce pot greşi alţii ? 
De aceia trebuiesc lăsaţi preoţii să predea. A- 
cesta trebuie să fie principiul, iar de nu va pu*
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tea preotul, din pricina vârstei sau din altă pri
cină, aceia va fi numai excepţiune.

Cei de faţă au primit cu multă simpatie spu
sele Părintelui Arhimandrit, pe care l-au aplau
dat călduros, şi i-au cerut să le mai vorbească 
şi de data viitoare, fiindcă Păr. Arhimandrit le-a 
spus că le-a vorbit numai mici amănunte din- 
tr’un material foarte -întins.

D. Ghiţescu, luând cuvântul, a mulţămit Pă
rintelui Arhimandrit şi l-a rugat să vie să mai 
vorbească şi a cerut ca şi alţi preoţi să fie de 
faţă, căci d. Ciorănescu, a zis, a eşit din cadrul 
discuţiunilor. Aici, la noi, nu e vorba, dacă să 
fie sau nu religie în şcoală, ci cine s’o predea: 
preotul sau învăţătorul. Noi ştim ce înseamnă 
puterea religiei, ştim ce întărire poate da ea 
Statutului naţional, avem nevoie de ea şi de a- 
ceia nici vorbă nu este de scoaterea ei. Ce a 
spus d. Ciorănescu, a continuat, au fost pro
priile sale păreri.

1 Cu adevărat, atmosfera nu era favorabilă d-lui 
Ciorănescu. Dispoziţiunea institutorilor era cu 
Arhim. Scriban. Şi ce efect va fi avut d. Cio
rănescu mai nainte, s’a risipit. A vorbit două 
ore degeaba şi fără niciun temei.

învăţători care greşesc împotriva religiei.
Păr. Vladimir Kulinschi din Caracuşeni, jud. 
Hotin, Basarabia se plânge că în şcoala primară 
din satul său învăţătorul a fâcut o serbare în
Duminica din 14/27 Ianuarie şi că acolo a pus 
să se înfăţişeze o lucrare de teatru, în care era 
batjocorită taina spovedaniei. Anume, un şcolar 
era îmbrăcat ca preot, venea altul şi se aşeza 
în genunchi înaintea lui, preotul închipuit îi punea
o psaltire pe cap şi înjura (suduia) pe cei care 
veneau la spovedanie.

După aceasta a venit un şcolar să spuie o 
poezie, în care batjocora cădea tot pe un preot. 
Slujind la o înmormântare, mortul s’a sculat o- 
datâ din sicriu. Atunci preotul a luat un sfeşnic 
şi l-a lovit în cap. Apoi preotul a eşit afară la 
oameni şi le-a zis: Măi, de ce-mi aduceţi oa
meni vii ca să fiu nevoit să-i ucid eu?

Şi ia aşa au urmat lucruri de acestea, iar în
văţătorii veniţi făceau mult haz, asemenea şi 
unii din popor, iar alţii se mirau cum se poate 
făptui una ca aceasta, ca religia noastră să fie 
luată în râs? Şi unul din aceştia a venit şi s’a 
plâns preotului, iar preotul a scris episcopului
său, Prea Sfinţitului Visarion şi nouă la această 
revistă, şi noi scriem fapta aci, pentruca să se 
aminte la ce se făptueşte acolo împotriva legii  ̂
noastre şi să se ia măsuri.

Carte nouă de învăţătură creştinească.—
Harnicul şi inimosul preot din Bucovina, Păr.

Constantin Morariu, care a scris multe lucruri 
folositoare, care este un părinte al Institutului 
Biblic, fiindcă a întemeiat un aşezământ cu a- 
cest nume în Bucovina, înainte de război, mai 
nainte încă de a se înfiinţa la noi, această ade
vărată podoabă de a clerului românesc, zicem, 
a tipărit o nouă carte: Grija cea mai mare 
trebue să o avem de viaţa cea viitoare, care tre
buie să intre în mâna preoţilor pentru a se sluji 
de ea că bună unealtă de citire şi propa
gandă creştinească în mijlocul credincioşilor. Car
tea se poate comanda la Cernăuţi, Tipografia 
,,Glasul Bucovinei*1, str. Domnească 33. Preţul 
15 lei.

Avem şi noi o veche datorie neîmplinită că
tre Păr. Morariu: o veche lucrare a sa, care aş
teaptă de muft să fie tipărită aici, dar căreia 
i-a venit acum rândul să nu mai fie întârziată.

Păr. Morariu e un vechiu şi osârdnic scriitor, 
care a mai scris în această revistă şi n ’am voi 
ca întârzierea noastră nevoită să ne lipsească pe 
viitor de însufleţirea şi puterea scrisului său.

Acreala „Unirii".— Comentând un articol al
meu din revista Peninsula Balcanică, despre ac
ţiunea bisericească externă pe care România ar 
trebui s’o aibă în Răsărit, ,,Unirea'1 (23 Fevr c.) 
se întreabă cu răutate: dar organizare internă 
avem ?

Răspund că avem, fiindcă, din moment ce e 
Biserică trebuie să fie şi organizare. Numai că în 
organizarea noastră nu avem ranguri de slugi 
pe care le dă Roma cum, de pildă părinţilor 
Ion Bogleş şi Anton Gabor din Iaşi.

Albina (27 Fevr. c.) spune că aceştia au fost 
ridicaţi de Papă la rangul de „camerieri secreţi*'!

Va să zică te numeşte slugă să mături odăile 
Papii, să ţii cheile, şi asta se numeşte ridicare 
în rang. Apoi ce-or fi fost ei mai nainte, dacă 
şi acestea sunt „ridicări în ranguri**!

Organizări interne de acestea noi nu avem. 
Fălească-se „Unirea** cu ele. La noi niciun preot 
nu se numeşte măturătorul Mitropolitului.

Mari ranguri mai ştie să dea şi Papa!

Apropiere între preoţi şi Chiriarh.— La
Sf. Mitropolie din Bucureşti în fiecare Marţi se 
adună câte 20—25 de preoţi din Bucureşti, iar 
înalt Prea Sf. Se Mitropolitul Primat vine în 
mijlocul lor şi discută despre chipul cum ar tre
bui întărită activitatea preoţilor prin predici sau
alte măsuri şi se hotărăşte ce trebuie să se facă
pe viitor, pentruca această activitate numi decât 
să înceapă a afirma. Mitropolitul întreabă pe fie
care preot în parte, se interesează de munca lor 
şi dă îndrumările de trebuinţă. Lucrul acesta s’a 
început din luna Februarie şi s’au ţinut până 
acum patru astfel de întrevederi,



MULŢĂMIRI
Sf. Mitropolie a Moldovei şi Sucevei aduce vii mul

ţumiri d-lui loati Bandac şi soţiei sale Elena, care au 
binevoit a înzestra biserica cu hramul Sf\ Nicolae din 
«ritul Valea-Adâncă, atârnător de parohia Galata, Iaşi, 
cu o capateazmă nouă, preţuind 9000 de iei.

Dumnezeu să-i însoţească în toate umbletele lor!

Sf. Episcopie a Râmnicului, Noul Severin, aduce 
toate mulţămirile sale d-lui Victor Gh. Popescu, din 
Turnu-Măgurele, cafe a dăruit bisericii filiale S f  Ni
colae, din parohia Gutu, comuna Prunişor, Mehe
dinţi un clopot greu de 155 de kilograme şi costând 
13,500 de lei.

Dumnezeu să-l mulţămească cu toate bucuriile Sale, 
ecle cereşti şi păm ânteşti!

Sf. Episcopie a Râmnicului, Noul Severin, aduce vii 
mulţămiri d-nei Teodora Gheorghe din Craiova, pentru 
dania sa făcută bisericii parohiale Sfinţii îm păraţi din 
parohia Obedeanu, Craiova, cuprinzând un rând de veş
minte de 5500 de lei.

Dumnezeu să reverse asupra ei toate darurile Sale!

Onor. Minister al Cultelor şi Artelor îşi mărturiseşte 
în faţa tuturor toate mulţămirile sale d-lui Dumitru 
Pricope şi soţiei sale Domnica, pentru dania pe care 
au fâcut-o bisericii filiale din cătunul Horlăceni, Do- 
rohoi, cuprinzând un clopot în preţ de 6000 de lei.

Dumnezeu să-i bucure cu toate darurile Sale!

Onor. Minister al Cultelor şi Artelor îşi mărturiseşte 
în ştirea tuturor viile sale mulţumiri d-nei Elena Marin, 
Predoiu) pentru sufletul său iubitor de Casa Domnului 
de a fi dăruit bisericii parohiale din Hulubeşti, Dâm- 
boviţa, un înveliş pentru Sf. Masă costând 500 de lei.

9

Onor. Minister al Cultelor şi Artelor îşi rosteşte 
viile sale mulţămiri credincioşilor din Bucureşti mai jos 
însemnaţi, care au făcut danii bisericii parohiale Popa 
Soare din „Bucureşti, precum se arată mai la vale:
1. d-nei Maria A. Stănescu din Bucureşti, str. Traian 
111 bis, pentru un epitrahil de mătase cu fir; 2. d-rei 
Angela G. lonescu din str. Labirint, pentru trei pro- 
coveţe de mătase cu fir; 3. d-nei Ecaterina Panaitescu 
din str. Zefirului 7, pentru un covor cu ţesătură na
ţională; 4. d-nei Elena Constantinescu din str. Traian 
154 pentru un stihar şi o sfită de ştofă.

Pentru toate acestea, Dumnezeu să le încarce cu da
rurile Sale cele nemărginite!

Sf. Episcopie a Râmnicului mulţămeşte călduros 
d-lui Moise Nicoară Dănceni, Mehedinţi, pentru fru
moasa lui faptă de a fi dăruit bisericii parohiale Sf, 
Voevozi din Scăpău, Mehedinţi, o păreche de cununii 
de argint.

Dumnezeu să-l dăruiască înmiit cu toate darurile 
Sale 1

12?

Parohia bisericii S f  Voerozi din comuna Valea Stan
dului, judeţul Dolj, aduce viile sale mulţămiri d - lo r : 
Ion M. Hârzea, D-tru /. M. Hârzea, Marin I . M. 
Hârzea  şi lezechie 1. M. Hârzea, tatăl şi fraţii răpo
satului Dumitru I. M. Hârzea, mort în războiul de 
întregirea neamului, care a lăsat, pentru clădirea din 
nou a bisericii din această parohie, suma de 24.000 
(douăzeci şi patru de mii lei), iar ei au împlinit această 
dorinţă, vărsând banii pe numele bisericii la banca 
populară „Munca" prin recipisa Nr. 40 din 31 Ianuarie 
1620.

Dumnezeu să aşeza sufletul dăruitorului în ceata 
drepţilor, răsplătindu-1 pentru jertfa sa, iar asupra în- 
deplinitorilor voinţei lui să trimită mila sa cea bogată!

Epitropia bisericii parohiale Sf. Nicolae din Peretu 
Teleorman aduce mulţămiri tuturor enoriaşilor care au 
pus mână dela mână pentru a ahoperi din nou cu 
tablă acel locaş, cum şi preotului paroh, pentru stă
ruinţa sa întrebuinţată în acest scop.

Dumnezeu să-i sprijine în toate bunele lor socoteli.
• *

Epitropia bisericii Sf. Nicolae Ciurchi din Iaşi aduce 
cele mai vii mulţămiri bunilor creştini mai jos însemnaţi 
care cu dinarul şi silinţa lor au ajutat la înzestrarea 
şi înfrumuseţarea numitei biserici, şi anume: 1. D-lui 
Gh. Gh. Mârzescu, care, ca Ministru al muncii, a con
tribuit cu suma trebuincioasă la cumpărarea unei case 
parohiale şi a unui teren, prin care biserica a putut 
căpăta ieşire la strada principală Vasile Lupu, în faţa 
şcoalei primare „Cuza Vodău. Până la această dată, 
biserica avea intrarea printr’o uliţă dosnică (str. Ciornei).

2. D-lui C. lom a, Preşedintele Comisiei interimare a 
oraşului laşi, care, atât la Ministerul Muncii, cât şi la 
al Cultelor, a stăruit pentru dobândirea unor însemnate 
ajutoare, aprobând tot odată şi din bugetul Comunei 
o sumă însemnată, cu care s ’a putut repara acoperişul 
bisericii şi împrejmui pe o întindere de 350 m., curtea, 
cimitirul bisericii şi terenul caselor parohiale c’un ză- 
plaz, în cea mai mare parte de ştachetă, văpsit de două 
ori cu oloi — împrejmuire trainică şi frumoasă, în
zestrată cu trei porţi, din care, una care formează in
trarea principală la biserică, e de toată frumuseţea şi 
adevărat monumentală. T ot datorită sprijinului d-sale, 
s’a putut face un trotuar împrejurul bisericii, pentru a 
abate apele dela temelie şi-a o feri de stricare şi ume
zeală — precum şi o aleie cătră intrarea principală din
str. Vasile Lupu.

3. d-lor N Stanciu  şi Gh. Toma, care ca epitropi ai bise
ricii, întreaga primăvară, vară şi-o bună parte din 
toamnă anului 1923, şi-au petrecut timpul în suprave- 
ghierea îndeplinirii acestor lucrări, contribuind şi cu 
obolul d -lo r: cel dintâi, d. Stanciu cu peste 4000 de 
lei pentru facerea unei uşi de ştejar masiv la intrarea 
în biserică, iar d Gh. Toma cu 20.000 de lei, ca fond 
începător pentru zugrăvirea bisericii, ce este proectată 
a se îndeplini în primăvara anului 1924. Tot d-1 Gh. 
T o m a  este acela care a închinat pe vremuri „Sfântului

ÎNSEMNĂRI MĂRUNTE
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Nicolae Cuirchi® foarte frumoase daruri: un prapor 
pentru procesiuni, o icoană mare a Sf. Fecioare, 
grţjitul bisericii pe dinafară în 1918, etc., fiind dum
nealui din înseşi mijloacele sale un adevărat cititor 
de biserici, întrucât d-sa a ajutat la repararea şi înfru
museţarea şi a altor biserici, precum Sf. Constantin şi 
Elena din Iaşi şi altele de pe la sate.

4. Soţilor Gavrilşi Susana Harnău, care au cumpărat 
cu 8000 de lei un rând de odăjdii şi un acoperământ 
pentru Sf. masă. Apoi bunelor creştine şi bunilor creştini 
care au dăruit bisericii sumele mai jos însemnate:

5. Catinca Chelărescu, v ăd u v ă ...............Lei 1600
6. Profira Stupariu »
7- AnaTăutu (Porumb) ,
8. Măria Berihoi „
9. Gh. Popoi...........................................

10. Sevastiţa Alexandru . . . » ..............
11. Ecat. Gh. Eftimie ( .
12. Ilie Ciobanu........................................
13. Anghel Coman .............................  . .

a

n
14. Maria C. Neamţu
15. N. Edutatu . . .
16. Aglaia Andoni . . .
17. Ecat. Şt. Teodor . ,
18. Lazăr Lăzărescu . .
19. I. Căpăţână........................................
20. Societatea Industriilor Române . . . .

f i

o

500
500
500
200

100
200

400
500

1000
100
100
100
100
300
265

apoi 21. d-lui Zamfirescu că a îmbrăcat Sf. Biserică
pe jos cu rogojini m valoare de sute de lei.

Pentru toate acestea, Dumnezeu să-i aibă în sfânta 
Sa pază!

Epitropia Parohiei Fâstâci, Vaslui aduce vii mulţă- 
miri soţilor Ioan şi Maranda Catană care au cum
părat şi dăruit bisericii parohiale din Fâstâci, Vaslui 
un rând de vesminte preoţeşti cu ştofa de mătase, 
costând 5500 de lei.

Pentru fapta lor iubitoare de buna podo^ă a Casei 
Dnmnului, Dumnezeu să-i aibă în sfânta Sa pază!

Protoieria judeţului Muscel îşi arată viile sate mut* 
ţămiri Părintelui Gh. Bănăţeanu, parohul bisericii pa
rohiale Coteţti, Muscel pentru fapta sa plăcută Dom
nului de a fi construit cu mijloacele sale un cafas pen
tru cor la acea biserică ţi costând 7000 de lei. Ase
menea, d-lui Ioan Gh. Ciocan, pentru că a dăruit tot 
aeelei biserici un ceaslov, un octoih şi 6 evanghelie.

Dumnezeu să-i încarce de toate darururile Sale!

Parohia bisericii Sf. Gkeorghe din Pătulele, Mehe
dinţi îşi mărturiseşte în faţa tuturor creştinilor buna 
mulţămire d-lor Gh. G. Creţianu şi Alexandru Cre- 
ţianu, proprietarii moşiei din Pătulele, Mehedinţi, pen
tru dania lor făcută acelei biserici, cuprinzând un rând 
de veşminte în preţ de 8000 de lei şi pentru auritul po
tirului costând 1000 de lei.

Dumnezeu să-i răsplătească din tot belşugul v<şni- 
eilor Salt bunătăţii

Sf. Episcopie a Râmnicului, Noul Severin, aduce vii 
mulţămiri d-nei Eli za C. Gârdescu, pentru că a între
buinţat toată râvna şi osârdia ca să înoiască biserica 
filială Sfinţii împăraţi din parohia Pietroasa, Vâlcea, 
pentru care a şi acoperit un deficit de cheltueli de 
17,299 de lei,

Dumnezeu s’o păzească în toţi paşii vieţii e i!

Poşta Redacţiei
Părintelui Econ. Pavel Manoilescu. Fâstâci Vaslui.
Am luat cu plăcere cunoştinţă de ştirile pe care ni 

le daţi, în urma celor ce aţi citit în această revistă, că 
aţi fost de faţă la înmormântarea Arhiereului Filaret 
Scriban la biserica Talfalari în Iaşi şi că încă vă a- 
duceţi aminte de cuprinsul unora din cuvântările dela 
înmormântare. Şi el şi fratele său Neofit erau nu numai 
prieteni cu Prea Sf. Iosif Bobulescu, care a fost apoi 
episcop la Râmnic, ci erau chiar rude, cumnaţi. Bobu
lescu fusese preot văduv şi ţinuse în căsătorie pe o 
soră a lor.

La întrebarea de ce nu publicăm desbaterile Sino
dului şi ale Consistoriului superior, răspund: din pri
cină că nu ne mai ajunge vremea. Ca să poţi face şi 
asta, trebuie să buchiseşti mult prin dosarele de la Sinod. 
Cine are atâta vreme? Nu s’a publicat nimic dela se
siunea de astă-primăvară, pentrucă am lipsit eu din 
ţară cu ducerea mea la Constantinopol. In urma scri
sorii Sfinţiei Tale însă, am făcut ce am făcut şi am 
putut publica desbaterile Consistoriului din sesiunea 
de astă toamnă. Pentru ale Sinodului, am rugat pe Păr. 
Simedrea, directorul Sinodului, să mi le lucreze, şi iată 
că te-am împăcat şi cu asta, că le avem în acest număr.

Părintelui Const. Popescu-Vlădeni, Parcul C. F. R. 
P. Constanţa.

Răspund unei scrisori mai vechi a Sfinţiei Voastre.
Mi-a scăpat numărul din Le Temps în care ziceţi că 

se scrie despre colaborarea dintre clerici şi mireni. 
Dacă-1 mai aveţi, trimeteţi-ni-1 nouă să putem lua din 
el datele trebuincioase ori lucraţi Sf. Voastră înşivă şi 
daţi-ne să tipărim.

Sunt frumoase ştirile că facultatea de litere din Pa
ris a autorizat pe decanul dela teologia protestantă 
din acel oraş d. Raoul Allier să ţie o serie de confe
rinţe despre problema morală a democraţiei şi pe 
Georges Lacombe să comenteze Cântarea Cântărilor.

Părintelui N. Porumb. Craiova. Parohia Sf. Nico
lae—Ungureni.

Poştala Sfinţiei Voastre, în care vă plângeţi că aţi 
trimes la Tipografia Cărţilor Bisericeşti bani pentru 
registre de contabilitate şi că n’aţi primit nimic si că 
aţi mai scris de două ori şi tot nimic,— am predat-o 
la Tipografie ca să vă împlinească cererea. Mi s’a spus 
că vi s'a trimes chiar atunci.

Părintelui D. Miron, Paroh în Trohani, Gârcineni, 
Vaslui.

Voiţi chitanţă pentru plata abonamentului? N’aveţi 
s’o aveţi nici odată dacă vă îndrep aţi către mine, fiindcă 
eu nu-mi perd vremea să dau chitanţe preoţilor care 
nu vor să citească înştiinţările dâte de mine în această 
revistă şi în care li se spune unde să ceară lămuriri 
pmtru abonamente, J

I
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Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament

In descoperirea dumnezeiască ce aflăm în car
tea sfântă a creştinătăţii, se desfăşoară treptat- 
treptat, un plan anume pentru mântuirea omului, 
începând din vremile cele mai depărtate, păşeşte 
încet, urcându-se din scară în scară, până ajunge 
la desăvârşirea şi împlinirea planului dumne- 
zeetc.

Desfăşurarea acestui plan este anume legată 
de vremi şi de oameni. Dumnezeu a voit să 
facă pe om să vadă şi să recunoască singur, 
prin el însuşi, nevoia mântuirii.

Noi, cei de azi, ca să putem pricepe, adânci 
şi deci apropia sufletul nostru de acest plan, 
trebue să cunoaştem bine şi să înţelegem căr
ţile in care el se ailă însemnat.

'  Adâncirea cuprinsului acestor cărţi ne va apro
pia de Dumnezeu, ne va face să recunoaştem 
marea milostivire a Celui de Sus, care nu a 
lăsat pe om pradă pierzării, ci i-a arătat calea 
mântuirii.

Dar limba, forma, felul de a seri şi a vorbi 
al celor ce au însemnat firele planului dumne- 
zeesc în cărţile din înainte de venirea Mântui
torului şi care se cuprind în Vechiul Testament, 
se deosebesc mult de al nostru de azi. Cei ce 
vor să le priceapă trebuie să studieze acestea. 
Numai prin studii technice de limbă, fel de a 
seri şi vorbi, vor putea să redea altora mai puţin 
cărturari, înţelesul adevărat al celor scrise acolo. 
Altfel vor fi numai ca omul ce se plimbă cu 
barca pe apă, fără să ştie ce se află în adânc.

Popoarele occidentale se întrec în studii de 
acestea. La noi puţine, ca să nu zic nici unul.

Pe deoparte ca să vin în ajutor studenţilor 
In Teologie, pe de alta fraţilor preoţi, cari se 
gândesc să-şi mai arunce ochii prin cartea sfântă 
u Vechiului Testament, voiu da aci scurte schiţe 
de studii introductive asupra cărţilor numite 
aghiografe. După aceia voiu începe asupra proo
rocilor.

Aghiografele ca şi proorocii sunt părţile din 
Vechiul Testament, cari n’ar trebui lăsate la o 
parte ori de câte ori preotul are nevoe să vor
bească poporului. Figurile, comparaţiunile cu ce 
este In natura ce ne înconjoară, pildele, para
bolele, fabulele chiar, zicătonle ce le găsim acoio

„ sunt de un mare folos predicatorului. Dar mai 
pre sus de toate este faptul că spiritul în care 
sunt scrise este acela de a înţelege, a lămuri şi 
pune la temelia vieţii de aci, de pe pământ, 
ideile descoperirii, ale voinţei divine— fapt pe 
care nici un predicator nu trebue să-l nesoco
tească. Acestei idei luminate şi întregite cu ade
vărurile descoperirii date prin Iisus Hristos vor 
face adevărata predică, vor contribui la înţele
gerea nevoii şi tot odată a drumului pe care 
are să-l urmeze omul pentru a ajunge la mân
tuire.

Aceste studii întregite şi adăogite, poate pe 
ici pe colo chiar schimbate, vor fi adunate în 
volum mai târziu când Dumnezeu va voi.

Aghiografele ’)
împărţirea lor:
In afară de cărţile istorico-profetice, cari cu

prind descoperirea dumnezeească şi arată cum 
s’a făcut această descoperire, avem în Vechiul 
Testament şi cărţi, cari ne lămuresc şi expun 
pe de o parte cum oamenii şi-au însuşit ade
vărurile cuprinse în acea descoperire, pe de ălta 
care este viaţa ieşită şi trăită sub imboldul şi 
din hrana ce primeau dela învăţăturile ce cuprin
deau.

După cum au de obiect desvoltarea internă 
sau externă a accstei descoperiri, se împart în:
a) Poetico-didactice; b) Istorice, Tot de aghio
grafe ţine şi cartea-profetică a lui Daniel.

Din vremurile cele mai vechi au format o 
despărţire aparte în sfânta scriptură a Vecăiului 
Testament, cum ne spune chiar sf. Ioan Criso- 
stom (Migne LVI 316 *).

Acestes sunt : n"DK =  lob, Proverbii, Psalmi 
sau cele poetice ;

m'bjD t fo n =  Cânt. C-tărilor, Rut, Plângerile,
Ester şi Ecclesiastul.

Şi curat istorice: Esra, Neemia, Cronicele.

* )  E P i - i r Q  =  eÂyi6fpoup&
*  4

2) ftaXaids (8ta0^7CY]c) satl to fiiv b t o p t x o v . . .
zb 8s oo[a6ooXsotix6v d>c a?  t s  rcapoiţuai x a l  *?) to o  Xstpor/ 
Qo'ţtoi x a l  6 txxXvjoiasTYjs x a l  t a  o^a^a ia  x(bv
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Cartea proorociei lui Daniel este socotită de 
mulţi, după pilda celor 70, la cărţile profetice.

Din acestea, lob, Proverbii, Psalmii şi Eccle- 
siastul sunt numite şi cărţi didactice. In biserica 
veche, le mai găsim şi cu numele : libri sapien- 
tiales sau morales, şi mai târziu doctrinales.

In vremile noi, le gâsim sub titlul : Cărţile 
înţelepciunei, pentrucă în scriptură, desăvârşirea 
religioasă, morală, care este ţinta la care vrea 
să ajungă omul prin aceste cărţi, se numeşte 
« înţelepciune».

Se deosebssc de celelalte nu numai prin cu
prins, dar şi prin formă. Cele mai multe din 
ele au formă poetică. De aceia, înainte de a 
intra în cercetarea lor, este de trebuinţă a face
o scurtă cercetare a poeziei ebraice.

Poezia la Ebrei

Prin poezie înţelegem îmbrăcarea cugetărilor 
şi sentimentelor ce ne stăpânesc în o formă 
frumoasă, dar cât se poate de scurtă şi cuprin
zătoare.

Limba ebraică, cu plasticitatea ei pronunţată, 
era potrivită pentru poezie. Deaceea, din cele 
mai vechi vremuri, găsim multe bucăţi de poezie 
unele mai mari, altele mai mici.

Vechimea poeziei fa ţă  de proză, la Ebrei, nu
o putem susţine cu uşurinţă. Din literatura 
ebraică, ce avem azi, ca şi din puţinele cuno
ştinţe, ce au venit până la noi, pe calea tradi- 
ţiunei, nu avem putinţa să clasificăm toate bucă
ţile de poezie sau proză, cu o siguranţă absolută. 
Unele se cunosc imediat că sunt poezii. Altele 
par a fi proză şi din potrivă. Nici chiar prin 
diferenţiarea în sistemul de accentuare nu se 
poate face bine deosebirea. In lob, Proverbi, 
Psalmi, este în în adevăr un sistem de accen
tuare deosebit de cel din celelalte cărţi. Dar 
aceiaşi bucată — de pildă în II Samuel 22 — 
are accentuarea de proză, pe când în-psalmul 18
o are pe cea poetică.

Drept este că, omeneşte judecând, sentimen
tele se deşteaptă şi se arată mai repede ca ideile. 
Şi mai ales oamenii cu puţină cultură spun 
ceeace simt mai mult în forma poetică. Păstorul 
îşi arată iubirea către aceea la care ţine; viteazul 
izbânda sa, mai uşor în formă poetică, în pro- 
poziţiuni scurte, pline de viaţă şi simţire. Nici 
chiar statisticile şi arborii genealogici nu s’au 
găsit numai sub formă de proză simplă.

La toate popoarele s’a observat că vorbirea 
în proză este mai târzie de cât poezia. Dar sunt 
anumite împrejurări când nu s’a putut vorbi de 
cât în proză. Proorocii, de pildă, au vorbit şi în 
poezie, dar nu întotdeauna.

Un orator care se gândeşte mai mult la ce 
spune, decât cum spune, şi care vorbeşte chiar

pe nepregătite, nu este cu putinţă să vorbească 
numai în poezie, ci desigur şi în proză.

Tot aşa trebuie să credem de textele de legi, 
arborii genealogici, statisticile, documentele şi 
însemnările istorice sau actele de guvernământ.

Deci este mai mult ca sigur că proza ca şi poezia 
sunt tot aşa de vechi una ca şi alta.

La Ebrei sunt socotite poezie nu numai cartea 
lui lob, Psalmii, Proverbii, Cântarea Cântărilor, 
Ecclesiastul şi Plângerile lui Ieremia, ci şi multe 
alte bucăţi din cărţile istorice şi profetice.

De pildă : Facerea 4 2J ,24 Cântarea lui La- 
mech,

Facerea 5 2» Naşterea lui Noe, fiul lui Lamech.
Q f Blestemul lui Canaan.

i) 25, it, 27 | Binecuvântarea lui Sem.
D 27 2s_,9 Când Isaac binecuvintează pe

Iacob.
„ 27 39 Isaac binecuvintează pe Esau.
» 4-9 , sq 27 Binecuvântarea lui Iacob. Te

stamentul lui,
Fşirea 15 Cântecul lui Moise la eşirea din

Marea Roşie.
Numeri 6 2*~2s-2s Domnul porunceşte lui Moise

ce să spună Israieliţilor.
,, 10 35 Când cei ce purtau chivotul legii

s’au mişcat, Moise grăi: v. 35.
„ 21 ,4) ,a Cântecul dela Arnon ce se gă

sea în «Cartea războaelor
\

Domnului».
,, 21 17 ţl ,s Cântul fântânii.
,, şi v. 27 Sq Cântul preoţilor asupra vic

toriei dela Hesbon.
» 23 7 ,0. 18 251 Oracolele lui Balaam.
» 24 3—,o j

Deuteronom 32 , 43 Cântarea lui Moise.
„ 33 ,_29 Binecuvântarea lui Moise.

losua 10 Cântul opririi soarelui.
Judecători 5 Cântarea Deborei.

9 7-15 Fabula lui Iotam.
14—18Ghicitorile lui Samson.

)) 15 „ Falca măgarului. Samson
bate pe Filisteni.

I  Samuel 2 i—io Cuvântarea Anei.
n 15 3, Blestemul lui Samuel împo-

triva lui Agag, regele A- 
moriţilor.

„ 18 7 David mai viteaz ca Saul,
că a învins pe Goliat.

I I  Samuel 1 1 S  , 1 7  Jeluirea lui David asupra
morţii lui Saul şi Ionatan.

» 22 2_5, Cea din urmă cântare a lui
David.

,, 23 ,_T Cele din urmă cuvinte ale
lui David.

I  Regii 8 ,2_|, începutul rugăciunii lui So
lomon la sfiinţirea tem
plului.
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I  Regii 12 16 Răspunsul poporului când vorul cântecelor şi al tuturor poeziilor erau sen-
nu le-a uşurat birurile.

I  Cronica 16 8_3S Cântarea lui Asaf.
De asemenea găsim şi în prooroci multe bu

căţi poetice : Isaia 38 ,0 2o> Jona 2 8_,0 ; Haba- 
cuc 3 ; etc.

timentele ce se năşteau prin o astfel de gândire 
şi viaţă.

Caracterul religios al poeziei ebraice este de 
două feluri: subiectiv atunci când însuşi subiectul 
ce tratează este religios. De pildă psalmii, cari

Tot asemenea în Ieremia şi Ezechiel sunt bu- sau slăvesc puterea lui Dumnezeu, bunătatea Lui,
căţi poetice multe, dar cu greu se pot deosebi, grija Lui de lume, exprimând simţămintele unui
căci stilul proorocilor are multă asemănare cu
poezia. )

Multe din aceste bucăţi de poezie sunt mult 
mai vechi decât cărţile poetice, propriu zise.

suflet ce adoră, roagă şi slăveşte pe Domnul; 
Sau este religios după chipul cum tratează un 
subiecty de altfel profan. De pildă când arată 
frumuseţile naturii, dar le raportă la puterea şi

Cântecele, ghicitorile, zicâtorile, au lost puru- înţelepciunea Lui Dumnezeu, slăvindu-L- peutru
rea tovarăşele de bucurie şi întristare ale po- mâestria şi adâncimea înţelepciunii Lui; sau cum
poarelor din cele mai vechi vremuri.

Deci la Ebrei poezia este tot aşa de veche ca
şi proza

Caracterul poeziei ebraice.

1 . Cu toate că nu avem un material poetic 
bogat, totuşi din ce avem, putem vedea ce bogă
ţie literară se găseşte în acele poezii.

Imagini din cele mai frumoase, simţire puter
nică şi adâncă, tărie şi înălţare în cugetare. Şi 
tocmai în expresiunile simple şi plastice ce gă
sim în acele poezii este o măreţie deosebită. A- 
lături de acestea un mare şi felurit număr de 
metafore sunt o trăsură caracteristică a acestor

• #poezii.
Ps. 8. 103 şi mai ales lob cap. 38—41 sunt

dovada cea mai bună a acestei bogăţii').
2. Dar ceeace formează particularitatea deo

sebită a poeziei ebraice este caracterul ei reli
gios. Izvorul lor este cugetarea religioasă.

Cântecele cele mai frumoase sunt celece re
dau simţirile născute prin arătarea slavei, milos- 
tivirei sau dreptăţei divine.

Idealul şi ţinta întregii vieţi le era pătrunde
rea legilor date de Domnul şi îndrumarea vieţii 
potrivit acestor legi. De aceia şi pricinile şi iz-

V Fiind mai scurt, dau aci, îi> traducere, numai Psalmul 8. 
Capitolele din lob (88 — 41) sunt mult mai bogate şi în imagini 
şi ca formă de expunere.

Ps. 8:  Doamne, Stăpânul nostru cât de slăvit este numele Tău, 
peste to t pământul!

Tu ai pus măreţia Ta mai pre sns de ceruri.
Prin gura eopiilor şi a pruncilor ai zidit temelia tare împotriva 

vrăşmaşilor Tăi ca să sfărâmi pe duşman şi pe cel setos de 
răzbunare.

Dacă văd cerurile Tale, lucrul degetelor Tale, luna şi stelele 
pe cari Tu le-ai aşezat, (mi zic):

Ce este omul că-ţi aduci aminte de el sau fiul omului că’l cer
cetezi }

că Tai făcut pe el ceva mai puţin desăvârşit decât Dumnezeu 
şi cu cinste şi slavă l’ai încununat.
L’ai făcut stăpân pe lucrurile mâinilor Tale, 
toate le-ai pus sub picioarele lui:
oi şi vite—toate împreună, 
şi chiar animalele câmpului, 
pasările cerului şi peştii niărei, 

tot ceeace mişună pe c&iările mărilor.
Doamne, Stâpânnl nostru, cât w te  de slăvit num©]e Tău peeter 

tot pământul.

este de pildă lob, când problema suferinţei o- 
mului drept, o priveşte la lumina principiilor 
religioase; sau în proverbii unde regulele de 
viaţă cele mai amăuunţite îşi au temelia şi izvo
rul adevărului lor în înţelepciunea divină.

Totuşi găsim şi la Ebrei poezii cu caracter 
profan. Acestea sunt puţine, pentrucă cele mai 
multe s’au pierdut; iar multe din ele nici n-au 
fost scrise, ci au trecut din gură în gură, aşa 
cum se întâmplă la toate popoarele.

Bâeţii şi fetele învăţau unii de la alţii poezii 
spre a le rosti, fie la întâmplări triste ca de 
piidă judecători 1 1 40 und'e se spune că fetele 
din Ghilead în fiecare an sărbătoreu cu cântece

amintirea ficei lui Iefta.
Ebreii au fost obligaţi de David să înveţe 

«cântul de jale« (n^pH) pentru moartea lui Saul
şi Ionatan (II Samuel 1 J7 gq).

Când tinerii şi ţinerile se adunau la veselie, 
toamna la culesul viilor, şi dănţuiau, este cu 
neputinţă să nu fi cântat.

Atunci, că şi azi la sate OlTinD) hora era în 
soţită de scuite ziceri şi cântări (vezi Judecători
2 1 19—22)*

Sau la fântână, seara, când se adăpau vitele 
cântecele şi muzica nu lipseau (vezi Judecători
5 „)•

Acestea, desigur că nu toate, au fost scrise. 
Dar acele, cari au fost scrise s’au pierdut odată 
cu cărţile în cari se găseau. Multe vor fi fost 
în scrierea pierdută: "Itî^n “IfîD (Ios. 1 0 13 şi II 
Sam. 1 18), care, cu cea mai mare probabilitate, 
cuprindea cântece naţionale; sau în cartea inti
tulată: nirp r to n ^p  nao (Numeri 2 1 ,4).

Avem însă şi în cărţile ce ni s’au păstrat 
urma de poezie profană. De pildă : Isaia 5 ,2; 
23 ig, 24*, 9, Amis 6 5 , 8

Resturi poetice profane păstrate, ca cele din 
Numerii 21 17_1S şi v. 27—30, de care am vor
bit, arată insă câ poezia profană nu s’a des-
voltat aşa de mult ca cea religioasă. Viaţa re-
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ligioasă era acea care-i absorbea. întărirea po
porului în stăruinţa împlinirii voinţei Domnului 
şi răspândirea adevărurilor teoretice erau ideile 
ce le frământau mintea şi ţinta hotărâtă la care 
voiau să ajungă.

Aceasta este şi princina dece la Ebrei nu 
găsim desvoltate decât anumite genuri de poezie.

Genurile poetice la Ebrei

Potrivit ideilor şi sentimentelor ce au fră
mântat mintea şi sufletul acestui popor şi care 
au şi imprimat poeziei caracterul religios, nu 
s’au desvoltat decât 2 genuri: liric şi didactic.

Genul liric este însemnat prin Genul di
dactic prin

Iu ‘Tttf vorbeşte închipuirea sau inima poe
tului. Noi traducem Tţtf cu cânt, cântare, dar
nu redăm înţelesul şi sensul întreg al acestui 
cuvânt.

In iVJ'O vorbeşte înţelepciunea, mintea. Noi 
îl traducem iarăş necomplet cu: proverb , zicere.

In aeeste poezii nu se povestesc fapte, nici 
nu se aduc înainte personegii purtătoare de cu
vânt. Poetul spunând impresiunile pe care le-au 
făcut asupra lui adevărurile descoperirii divine 
sau le dă o formă aleasă, înnaltă, special pro
prie poeziei, sau le dă.sub formă de învăţătură 
în propoziţii scurte, ziceri precise.

Rar se găseşte introdus vreun personagiu. Şi 
atunci numai pentru a da o mare varietate vor
birii sau exprimării cugetărilor sale»

Tot aşa de puţin loc ocupă şi descrierea. Şi 
se întrebuinţează anume numai acolo unde tre
bue a fi scoasă la Iveală o idee la care ţine 
poetul.

Acestea sunt de alfel şi pricina pentru care
chiar aceste 2 genuri nu se pot deosebi în amă
nunţim e u n u l de altul. Adeseaori găsim poezii 
frumoase lirice pline de învăţături alese. Şi din 
potrivă poezii didactice, cari se disting prin 
forma lor lirică, frumoasă şi înnaltă.

Poezia didactică a psalm ilor, plină de tablouri 
şi comparaţiuni frumoase, de simţiminte alese, 
ce pleacă din o inimă adânc mişcată de slava, 
puterea şi înţelepciunea divină, se deosebeşte 
de poezia didactică cu stilul liniştit curgător, 
scurt şi sentenţios al proverbiilor în care stă
pâneşte obiectivitatea şi reflexiunea.

Acolo în psalmi partea lirică poetică este o ne
cesitate lăuntrică  a poetului sub impulsul pu
ternic al sentimentelor. Mintea lui ia aripi şi se 
înnalţă. Aci, în proverbi ca şi în Ecctesiast, 
lir izm u l este num ai o form ă din afară, plăcută f i  
atrăgătoare. Lăuntrul poetului este liniştit, dar 
plin de gânduri adânci.

O notă de asemenea caracteristică a acestor 
genuri de poezie ebraică este subiectivitatea.

Totul este personal, fără însă a lăsa la o 
parte faptul că sentimentele ce poetul arată pot 
să fie comune cu ale altor oameni. In psalmi, în 
deosebi, subiectivismul acesta este nota cea mai 
caracteristică.

Dar tocmai acest subiectivism a fost, în do
meniul religios, isvorul acestor frumoase poezii 
pe cari nici un alt popor nu le-a întrecut.

Şi este vrednic de observat că deşi sunt su- 
biective, totuşi sunt şi universale. Orice om va 
citi aceste poezii, se va găsi zugrăvit pe sine 
însuşi, în diferite clipe din viaţă, cu diferite 
clipe din viaţă, cu diferitele sale sentimente, cari 
i-au frământat inima şi mintea.

Celelalte genuri de poezie pe care le găsim 
la alte popoare, în deosebi la Greci şi Romani, 
nu le găsim la Ebrei.

Nici epopea, nici drama  nu s’au putut des- 
volta.

N’aveau nici o mitologie în care să se vor- 
vorbească de zei, de luptele şi faptele lor stră
lucite şi unde ar fi găsit motive şi izvor pentru 
epopee.

Dar nici caracterul credinţei şi ideii lor despre
4

Dumnezeu nu le îngăduia, necum să le dea mo
tivul şi materialul trebuitor pentru o epopee. 
Cu atât mai mult pentru o dramă.

Povestirea faptelor mari ale lui Dumnezeu nu 
lăsau joc liber închipuirii poetului. Ele cereau, 
din potrivă, seriozitate şi obiectivitate. Pentru
acestea era potrivită numai poezia lirică şi di
dactică.

Pentru dramă le mai lipsea nu numai intriga, 
închegată în ţesăturile întâmplărilor, dar şi acel 
interes estetic pus în deosebi în slujba unor 
cercetări şi examinări minuţioase de psihologie 
individuală, cu totul profană, de a se afunda 
în sufletul şi în adâncul minţii personagiilor ce 
joacă un rol precumpănitor în dramă. Nu omul 
ci Dumnezeu era obiectul întregei preocupări 
intelectuale şi sufleteşti a poetului. Ce face, cum 
se arată, cum învaţă, cum cârmueşte Dumnezeu 
poporul, aceasta era sarcina cercetărilor lor. Şi 
în această privinţă trebuia spus, şi era de va
loarea ce simte, ce înţelege fiecare om în sine 
însuşi, nu ce ’i se pare, sau îşi închipue că gă
seşte la altul. De aceea individualitatea şi su
biectivismul poetului este totul în poezia ebraică.

Drept este că nu putem tăgădui că sun t urme 
de poezie epică, ca şi dramatică. Sunt unii cer
cetători ai scripturei, cari văd în lob, Cântecul 
Deborei şi în Cântarea Cântărilor, un fe 1 de dramă. 
Alţii chiar în călătoria lui Eliezer (Geneza 24). 
Iar vieaţa patriarhului Iacob ar fi o comedie în 
5 acte (Ewald).

Neapărat că nu putem tăgădui că, ici şi colo, 
nu numai în lob, dar şi în Cântarea Cântărilor se 
introduc personagii streine ca în dramele pro
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fane, dar cu totul în alt scop. Nu găsim nici 
dialogul dramatic, nici acţiunea, însuşire absolut 
trebuitoare unei poezii spre a fi numită dramă, 
nici ideia conducătoare potrivită unei drame. 
Personagiile şi dialogul sunt întrebuinţate numai 
pentru a da o varietate şi o însufleţire mai mare 
ideilor şi sentimentelor individuale, subiective, 
ale poetului.

Este dar sigur că în literatura ebraică ce avem, 
nu găsim poezie dramatică. Poate că vor fi fost 
vreodată şi bucăţi poetice dramatice, dar s’au 
pierdut.

Tot aşa şi cu poezia epică. Bucăţile ce avem 
în Numeri cap. 21 dovedesc că au avut şi poezii 
epice. Toate însă s’au pierdut. Multe vor fi pierit 
odată cu C-K0V1 "139; altele pentrucă nici nu fu
seseră scrise. Dar de sigur că nici n-au fost 
multe, căci acest gen, ca şi drama, n-a avut 
pământul în care să se desvolte.

Tot aşa de puţin întemeiată este părerea ace
lora, cari văd în vieaţa lui Samson o tragedie.

Azi nu mai susţine niciun cercetător serios 
asemenea păreri neîntemeiate.

Forma poeziei ebraice.
Privită în general, ca formă, poezia ebraică 

se deosebeşte prin limbă şi stil.
In orice poezie experienţa obiectivă şi ideile 

ce rezultă din ea, joacă un rol mai mic faţă de 
cugetarea şi gândirea creatoare. De asemenea 
exprimarea ideilor deadreptul are mai puţină în
semnătate decât îmbrăcarea lor în tablouri şi 
figuri.

De aceea şi poezia se deosebeşte de proză 
prin limbă şi stil.

Limba ebraică întruneşte toate condiţiunile 
spre a se întrebuinţa în poezie. Simplă în con
strucţie şi plastică în expresii poate face ca cele 
mai înalte şi adânci idei şi sentimente să fie 
cât se poate de înţelese.

La Ebrei, ca şi la alte popoare, limba şi sti
lul poetic este mai arhaic. Poetul lasă la o parte 
propoziţiunile lungi, ca şi feluritele adaose din 
propoziţiune— atribut, apoziţiune, complimente 
etc. Formele vechi, expresiunile rari, dar alese, 
sunt întrebuinţate de poeţi cu osebire. Intr’un 
vers, sau jumătate de vers, poetnl vrea să pună 
o cugetare. Şi cu cât o limbă este mai veche 
cu atât corespunde mai bine acestei cerinţe. Po
poarele, în copilăria lor, îşi spuneau ideile şi cu
getările prin tablouri, figuri şl cuvinte puţine.

O comparaţie luată din natură, un tablou, o 
asemănare, câte idei nu poate produce!

Poezia ebraică se distinge prin tablouri, ase
mănări, comparaţiuni şi figuri luate după natură 
şi sunt de o vioiciune şi efect foarte mare. Poetul 
dă vieaţă naturii, ce-1 înconjoară, o face să vor
bească; o prezintă sub aşa multe culori vii, fe

lurite şi plăcute încât te prinde sub vraja ei şi 
te face să pricepi şi să pătrunzi imediat ce a 
vrut să-ţi spună.— Animalele şi chiar lucrurile 
materiale vorbesc şi sunt stăpânite de sentimente 
omeneşti (Ps. 9 8 8; comp Hos. 4 1S; Amos 4; 
Ieremia 2 23<1<I etc). Popoarele şi oraşele se pre
zintă minţii ca indivizi singuriţi, ce gândesc şi 
simt ca atare. însăşi Dumnezeirea, ia fără a se 
înjosi, figură materială. Chipuri şi tablouri pe 
cari dacă le-ar zugrăvi un pictor ar fi grozav de 
urâte — sunt adeseaori simboluri ale unei idei şi 
însuşiri spirituale înalte. îndrăzneala poeţilor e- 
tftei, în această privinţă, este proverbială, ca şi 
risipa lor cu asemănările şi comparaţiunile din 
natură. Adeseaori, în aceeaş propoziţiune, sunt 
figuri deosebite. Metaforele, de pildă, se schimbă 
repede în alegorii.

Acestea au tăcut ca atunci, când limba era 
vorbită, poeziile să fie mult gustate, căci la pri
ma vedere frumuseţea şi felurimea te subjugă. 
Dar repede te şi obosesc şi de multeori devin 
chiar greoae din pricina lipsei de iscusinţă artis
tică desăvârşită a le uni şi pune pe fiecare la
locul potrivit.

Tot această bogăţie in tablouri şi asemănări, 
comparaţiuni şi figuri, este şi pricina de ce tra
ducerea acestor poezii este aşa de grea. In tra
ducere mai toate aceste figuri îşi pierd culoarea, 
vioiciunea, puterea şi adeseaori şi înţelesul lor 
adânc.

Paralelismul membrelor
0

Aceea ce deosebeşte însă poezia ebraică de 
poezia celorlalte popoare este forma ei particu- 
lară, deosebită, tehnică, proprie acestei poezii.

Cugetări alese, tablouti, asemănări frumoase, 
figuri semificative, simboluri cuprinzătoare, stil 
înflorit le putem găsi şi în proză.

Forma particulară a poeziei este metrica.— Are 
şi poezia ebraică metru?

In vremurile noi mare discuţie şi multe studii 
s’au făcut, spre a se vedea dacă şi în această 
poezie găsim un metru supus la anumite reguli, 
ca în poezia arabă, greacă, latină ca şi a celor 
lalte neamuri din vremile de azi.

Cei vechi ca Origen (Scholia în ps. 119. P. G. 
XII col. 1043 37), Eusebiu de Cesareea (Praepa- 
ratio evangelica 11, 5<7i P. L. XXI 852), Gri- 
gore de Nazianz (Carmina varia XXXII)* Iero- 
nim (Praef. în liber. lob. M. XXVIII. 1081; şi 
Epist. 30 ad Paulam. M. XXII 442) etc., ca şi 
Isidor de Sevila (Etimol M. LXXXII 119), vor
besc de existenţa unui metru.

Ambrosiu (în psalm I, praefatio) Vorbeşte de 
un ,.quasi metium“ ; iar Augustin (Epist. 101 
ad Memoriam. P. L. XXXIII 369) se exprimă 
în mod vag şi nu spune nimic pozitiv.
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De sigur, toţi aceştia s’au întemeiat pe afir
maţiile lui Filo şi Iosef Flaviu, cari vorbesc de 
existenţa unui metru în poezia ebraică.

Filo spune că Moise în Egipt a învăţat să 
mânuiască metrul în poezie. (De vita Moses lib. I); 
iar 7 erapeuţii aveau, după părerea lui, cunoş
tinţa şi abilitatea mânuirii a diferite feluri de 
metru (De vita contemplativa).

Iosef Flaviu zice că Moise a compus, după 
trecerea prin Marea Roşie, o poezie, „’Ev e£a 
|ASTpq> x6vq)“ (Antiquit. Indic lib. II c. 7) iar David 
a scris poezii „Too? ţxsv Tpt(j.srpoo? xoo? 5s tcevtoi- 
|j.sTpoos“

Părerile acestor doi nu cântăresc mult, căci 
Filo nu prea se pricepe la ebraică, dar cum 
zice Noldeke (,,Die Alttestamentliche Literatur“). 
Iosef Flaviu, care scriea pentru* Grecii şi 
pentru Indeii, ce vorbeau greceşte, era influ
enţat de ideea de a nu prezenta neamul său 
mai pre jos decât cel arab sau de alţi păgâni.

Astăzi după studii serioase, migăloase şi în
temeiate pe cunoştinţe solide, s’a ajuns la urmă
toarele rezultate:

In poezia ebraică nu găsim un anumit metru, 
care să se mişce în reguli anume, ca în poezia 
clasică a altor popoare. începând dela R. Lowth 
(,,de sacra poesi Hebraeorum“ 1753) cercetările
s’au urmat cu multă stăruinţă. Lowth a fost cel

t

dintâiu, care a stabilit că forma particulară, ca
racteristică, a poeziei ebraice este „Parallelismus
mem.br orumu.

De asemenea s’a susţinut existenţa versului 
şi a ritmului. Observat cu luare aminte versul 
ca şi paralelismul se găseşte în orice poezie. 
Ritmul însă nu.

Versul. Cum trebue analizat? Unii au zis că 
trebue să întrebuinţăm aceleaşi mijloace ca şi la 
poeţii clasici, observând cantitatea silabelor. S’a 
constatat însă că versul ebraic nu cunoaşte si
labe lungi şi scurte. Este isosilabic. «Piciorul» 
aşa zis, cunoscut în poezia clasică nu era cunos
cut Ebreilor.— Când s’a aplicat poeziei ebraice 
metrul clasic a eşit o amestecătură de versuri: 
spondee, trohee, anapeste, etc... unul peste altul.

Alţii observând versul întrebuinţat în poezia 
siriacă, în imnele bisericeşti în care se numără 
silabele, voiau să aplice acest sistem şi versului 
ebraic.

Le H ir  în lucrarea: Le rythme chezles He- 
breux» din scrierea sa: Livre de lob» a fost cel 
dintâiu, care a pus alături versul ebraic cu cel
siriac. G. Bikell în: «Metrices biblicae regulae 
exemplis illustratae» şi „Carmina Vet. Test. 
metrice“ a desvoltat acest sistem. El deosebeşte 
în fiecare „picior" al versului două silabe, (în 
totdeauna aceiaş număr de silabe) şi anume: 
sau cu tonu pe penultima ( ^ 1 ) ca în versurile 
iambice; sau pe ultima şi cu număr neegal de

silabe ca în versurile trochee ( i  w ). Dar acest 
ton nu este legat nici de cantitatea silabelor, 
nici de accentul gramatical; iar simetria ritmică 
se deosebeşte prin aceea că fiecare vers are un 
anume număr de silabe. Şi Bickell deosebeşte: 
versuri troheice cu 6, 8, 10 şi 12 silabe şi iam
bice cu 5 şi 7 silabe.

Dar spre a admite întrebuinţarea unui aseme
nea sistem ar trebui să se creeze o nouă limbă 
ebraică. Bickell spre a-şi susţine sistemul său 
numai în psalmi, după mărturia lui Ecker (Li- 
terarischer Handweiser an. 1882), a făcut 6.000 
de schimbări şi anume: 1554 silabe le-a şters; 
1071 a adăogat şi 3811 vocale le-a schimbat.

Alţii au întrebuinţat un alt sistem şi anume: 
al silabelor accentuate. Caracterul versului se 
cunoaşte după numărul sitabelor accentuate.

Reprezentantul acestui sistem este Ley I. 
(Griindziige des Rythmus, des Vers-und Strop- 
henbaues in der hebr. Poesie 1875).

s

Versurile se împart în picioare, metre. Fie- 
care picior are o silabă întonată înaintea-căreia 
se află una sau mai multe neîntonate.
^ D u p ă  numărul silabeler intonate dobândim: 
hexametre, octametre, decametre, cu cezura în 
diferite locuri. Pentametrele au de obicei cezura 
după silaba a treia intonată. Cel mai întrebuinţat 
metru, în poezia ebraică, este Octametru.

Sistemul acesta pare a fi găsit aprobarea mul
tor cercetători ai Bibliei. O întărire a căpătat 
şi prin taptul că în inscripţiunile cunciforme s’au 
găsit poezii în cari „membrele'* unui vers, şi 
la unele chiar ,,picioarele“ versului, sunt des
părţite prin linii verticale, încât nu poate fi în
doială că acea poezie era făcută ţinând seama 
de anumite reguli metrice. Aplicându-se la a- 
ceste poezii sistemul lui Ley s’a văzut că regu- 
lele lui s’ar putea ăplica şi acelor poezii.

Totuşi şi la acest sistem rămân multe ches
tiuni nelămurite De pildă: Care sunt principiile 
după care se poate hotărâ silaba întonată ? Are 
fiecare cuvânt un accent, sau poate £ şi neîn- 
tonat şi după care normă le poţi cunoaşte? Ac
centul versului este aceiaş cu tonul gramatical ? 
Dacă se schimbă, cari sunt regulele? Este nu
mărul silabelor neîntonate indiferent sau sunt 
anume reguli de urmat?

Deci dupăce se vor stabili regulele după care 
a fost construit versul, atunci se poate spume 
dacă acest sistem este sau nu acel urmat de 
poeţii ebraici.

Un alt cercetător al Vechiului Testament H. 
Grimme a încercat să stabilească numărul sila
belor accentuate în legătură cu numărul more- 
lor.— Dela un ton până la altul trebue să fie 
un anumit număr de more.

Dar acest număr de more trebue stabilit după 
accentele naturale alf: propcziţiunii, deci variază.
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Sistemul acesta nu a găsit partizani, căci câţiva; cu 3 distichuri ps. 23, 93, 99 şi alţii;
morele poezii grece şi romane nu se pot aplica şi aşa înainte în cât găsim chiar cu 8 distichuri
la poezia ebraică. (Vezi Rhythmus, Metrik und 
Strophik in der hebr. Poezie de I. D6ller).

Cei mai mulţi cercetători cred că în poezia 
ebraică, a existat un sistem metric.

Picioarele versurilor ar arăta că a existat rit
mul. Cel mai obişnuit picior al versului ar fi cel 
anapesti (~ ^ -L ). — Totuşi şi această schemă 
variază foarte mult.

(
Felul cel mai obişnuit al versului este distihul

) ; tristihul (— ) ; tetrastihul (
) cu o cesură la mijloc.

Se găsesc şi trei (3) distihe la un loc (
—), adică un vers cu 6 membre sau

două tristihe ( 
tihe ( - ) •

Dar se găsesc şi amestecate (

), şi chiar 4 dis-

sau sau
)J
Şi

Acest fapt dă naştere la o mare amestecă
tură de metre. Şi atunci se pune întrebarea : 
Ne aflăm, în adevăr, în faţa unui text cu ade
vărat ritmic sau numai ne închipuim ritmul şi îl
Introducem noi ? Căci să nu se uite că şi la
această quasi regularitate de metre este nevoie 
de oarecari schimbări în text.

Fapt pozitiv este acesta : ritm găsim în poe
ziile ebraice, dar numai în câteva din ele. Unde 
este se cunoaşte foarte uşor. De pildă : Facere:
Cap. 4, v 23,

ruîxn ■qob
« W • • • T*  ••• "  I •• It  • » •

•  •  •  •  •  •  •

‘•h-Gn1? 'yvzh  ’n jn n  b iw s
•  w  •  ■»  •  i m  •  ^  • • •  •  •  T  •  •

T  «  •  •  •  • •  •  •

Tot aşa Jud. 14 18, 16 2J, 24 J I Sam. 18 7. Ps.
6 2; 85, 34 5_6; 106* 5. Prov. 11 2. j 2210;
26 25] lob lOfi-18} ^ 7

24
(sfârşit).

Dar nicăeri nu este întrebuinţat în toată po
ezia, deşi cu ajutorul sufixelor, prin sonoritatea 
sfârşitului cuvintelor, poetul n’avea nevoe să caute 
ritmul; el venea dela sine, în mod natural. De 
acea chiar acesteacari sunt, par a fie rime mai 
mult inconştiente, nu voite după anume reguli 
şi norme.

Strofa es"n gruparea unui număr de versuri 
în o ordine hotărâtă. In poezia ebraică, la unele 
bucăţi găsim, aşezare strofică, Ia altele însă nu. 
Şi chiar acele, cari se găsesc se deosebesc una 
de alta şi nu se pot fixa cu exactitate. Cele 
de 2-4 versuri se recunosc mai uşor şi sunt 
cele msi dese.

Aranjare strofică găsim în psalmi, dar nu în 
toţi.— Sunt strofe cu unul, sau mai multe dis- 
tiche. Cu un distich ar fi ps. 25, 26, 34 şi alţii 
câţiva; cu 2 distichuri ps. 3, 4, 9, 14 şi alţi

ca de pildă ps. 119.
De asemenea în lob şi părţile introductive 

ale proverbilor şi, ici şi colo, în cărţile profe
tice, ca şi în plângerile lui Ieremia».

Forma caracteristică, care deosebeşte poozia 
ebraică de a celorlalte popoare este însă pa-
ralelismus membrorum.

Rolul principal îl joacă, în această poezie, nu 
forma, ci cugetarea. De aceia se observă în toate 
un ritm nu al formei ci al cugetărilor. Propo • 
ziţiuni simetrice, regulate, puse una lângă alta, 
desvoltă cugetarea sub diferite forme şi înţelesuri.

De obiceiu în 2 rânduri unul după altul, deo
potrivă de lungi se desvoltă aceeaş cugetare, fie 
în aceiaş fel, numai cu alte vorbe, fie punând-o 
în potrivă cu alta din care iese aceiaş înţeles, 
fie adăogând o altă cugetare, care o desăvâr
şeşte, pe cea dintâiu. Astfel avem : paralelismul 
sinonim, antitetic şi sintetic.

Unii mai adaogă şi paralellismul comparat sau 
parabolic.

Iată pilde din fiecare fel :

Sinonim : Cel mai întrebuinţat.
23 Ada şi Ţila ascultaţi glasul meu

Voi, femeile lui Lamech, luaţi în urechi 
cuvântul meu.

Un bărbat am ucis pentru rana mea,
Şi un tânăr pentru-vânătăile mele.

Geneza 4

Iosua 1 0 , 2  Soare! opreşte-te la Ghibeon,
şi lună în valea Ajalon.

Psalm 2  3 Să rupem lanţurile lor,
Să aruncăm dela noi laţul lor,

Psalm  19 2, Cerurile spun slava lui Dumnezeu,
Şi întinsul (tăria) vesteşte lucrul 

mâinilor Lui.

Psalm 34 ,4- Fereşte limba ta de rău,
Şi buzele tale de vorbe înşelătoare.

Psalm  42 3. «însetat este sutletul meu de Dumnezeu
cel viu,

Când voi merge şi mă voi arăta înaintea 
lui Dumnezeu ?»

Aci forma diferită a aceleiaşi cugetări 
face frumuseţea parelelismului.

Ev. Luca \48. A căutat spre smerenia roabei sale,
Iată de acum mă vor ferici toate 

neamurile.
<

Antitetic::
Psalm  1«. Căci are grija Domnul de calea drepţilor

Pe când calea celor fără de lege va pieri.

Proverbi 10,. Fiul înţelept bucură pe tatăl său,
Iar fiul nerod este întristare mamei sale.

Proverbi 20 24. Domnul este călăuza paşilor omului,
Căci omul cum să afiş calea sa?
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Şi aici paralelismul este cu atât mai frumos cu cât 
este ascuns sub o nouă formă.

Proverbi 22 Nu muta hotarele vechi,
pe care le-au pus părinţii tăi.

Sintctic :
Facere 4 2s, „Ada şi Ţila, ascultaţi glasul meu!

Voi femeile lui Lamech, luaţi în urechi 
cuvântul meu.

Un bărbat am ucis pentru rana mea,
Şi un tânăr pentru vânătăile mele.

Psalm  51 9# Sterge-mă cu isop ca să fiu curat!
Spală-mă ca să fiu mai alb ca zăpada!

Psalm  112,, Fericit bătbatul care se teme de D om nul!
De poruncile Lui are plăcere foarte.

Proverbi 10i8. Ascunde ură buzele mincinoase
şi cine răspândeşte minciuna, acela-i 

fără minte.

Comparativ-parabolic
Psalm  103 i3. In ce chip milueşte tata pe fiii,

Aşa a miluit Domnul pe ceice 
tem de EL

se

Proverbi 10 35, Ce este agurida pentru dinţi,
şi fumul pentru ochi
Aceea este leneşul pentru cei care-1 trimet.

Proverbi 25 M. Mere de aur în vase de argint,
aşa un cuvânt spus la vremea lui.

25 I4. Ce sunt norii şi vânturile fără ploae,
Aşa e omul ca se laudă cu daruri, ce 

ce nu le dă niciodată.

Cei mai mulţi însă pun acest paralalism la 
cel sinonim, prin aceea că este aceiaş cugetare 
dar demonstrată prin o asemănare sau parabolă.

Toate acestea exemple sunt de paralelizme 
eistiche (2 versuri).— Avem însă şi tristiche, te tras- 
tihe de pildă:

Psalm  2 2 . Regii pământului sunt de faţă, 
şi chiar muritori ţin împreună sfat, 
împotriva Domnului şi Unsului său.

Psalm 217 ,, Domnul este

>

lumina şi mântuirea mea— 
de cine mă voiu teme? 

pavăza vieţii mele— de cine 
mă voiu înfricoşa ?

Psalm  6  7. Ostanit-am suspinând: in toate nopţile 
moiu în plâns patul meu, 

cu lacrămi ud aşternutul meu.

Proverbi23is, Fiule dacă inima tav a  fi înţeleaptă se
va bucura inima mea.

Şi cele din lăuntru ale mele se vor bucura 
când gura ta va grăi adevărul.

Sau şi mai multe versuri de pildă:
P ro v e rb i30 2i - De trei se cutremură pământul:

patru nu poate el purta.
Robul când se face împărat,
Prostul când mănâncă pâine 

până se satură,
Femeea ruşinată când se mărită, 
şi sluga când ia locul stăpânei sale.

Psalm  185j6, Impresuratu-m’au lanţurile morţii,
şi şuvoaele fără de legii m’au îngrozit, 

Impresuratu-m’au lanţurile iadului, 
Cursele morţii îmi stau întinse în cale.

Psalm  80 2. Păstor al lui Israel, ascultă!
T u  care duci pe Iosef ca pe o turmă, 
Ceice locueşti între Heruvimi arată-Te!

Cu 5, 6 sau 7 rânduri sunt mai rare. Acolo 
unde se găsesc se apropie de proză. De aceea 
mulţi cercetători asemenea bucăţi nici nu le so- 
cotesc poezie.

In paralelizmul acesta al cugetării avem de 
observat că adesea se întreţese, în aceiaşi poezie, 
mai multe feluri de paralelizme.— Această ames
tecare dă naştere la poezii frumoase. Dar depinde 
de talentul poetului. Faptul că un paralelizm poate 
cuprinde şi mai multe versuri, face să fie ne- 
voe, de cele mai multe ori, de un studiu amă
nunţit spre a le deosebi şi a găsi principiile ce 
stau la temelie şi a deosebi aceste paralelizme, 
aflând adevăratul înţeles.

** *

Acest paralelizm al cugetării, ca formă a poezii 
nu este o invenţinne sau particularitate exclu
sivă a poeziei ebraice. Se găseşte şi în poeziile 
babilonene şi chiar în cele egiptene, deşi mai 
puţin regulat.— Foarte probabil că această par
ticularitate a paralelizmului cugetărilor este moş
tenită de Ebrei dela strămoşii lor (vezi Eb. 
Schradet'. ,,Semitismus und Baby!onismus“ în 
,,Jahrbiirher fur protestantische Thcologie“ 1875; 
H  Zimmern în „Zeitsch. fur Assiriologie“ pre
cum şi ,,Proceedings of the Society of biblical 
Archaeology'1, tom. VII, 1895, unde se arată că 
unele particularităţi ale poeziei ebraice se găsesc 
şi în poezia asiriană).

** *
\

O altă particularitate a poeziei ebraice sunt
poeziile alfabetice, numite astfel pentrucă
la începutul versurilor sunt cuvinte ce încep cu 
literile alfabetului în ordinea lor de urmare. 

Poeme alfabetice regulate avem : Psalmii 111,
112 şi 119; Proverbi 30 1 0 . 3 j (lauda femeii vir
tuoase) şi Plângeri cap. 1.

Poeme alfabetice neregulate avem: Psalmi a, io
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unde avem literele K -X şi p—H. Deci : "i

arc |p —n.
In psalmul 25. | lipseşte; în loc de p are “1 

de două ori, şi la urmă 9 de două ori. Iar 3 
nu e pus la locul lui.

In psalmul 1 lipseşte; D de 2 ori: odată 
la locul lui şi apoi la sfârşit.

In psalmul jy . y  lipseşte, D face un vers prea 
lung, La v. 39 este un j Înainte de H-

La psalmul 145 . 3 iipseşte.
Toate aceste nerrgularităţi sunt sau din pri

cina copiatorilor sau că au mai fost prelucrate 
pentru întrebuinţarea în sinagogi, la serviciul 
religios.

** *
Altă particularitate mai este aşa numita ali-

teraţîune, adică repetarea aceloraşi litere sau si
labe.

De pîldâ în lob. 303 nJOtPOI care se gă
seşte şi în lob 38 27.

Sau chiar cuvinte repetate sub altă formă t

lipseşte, dela 1 sare la D> dela 7 sare la apoi Isaia 22 17_„.
:n'toy nbto'pD w  nan-

■ ^  9 m  m m  % r  T  M  I  —  J t  t l  « •  • M  4
I *  •  t  |  •  •  •  I  #  I

:dvt  r a m  p a - t o  “in s  r®:*
•ATT -----: T ’ V V V ~ T , T ; 1 T

S’au psalmul *) 2 3_e unde se găseşte de 4 ori 
terminaţiunea emo.

lonnoio-ny npriMT • "1*
:  m i d d

i •• t  • : :

lob-jyb'1 ^"ix pnsy D’Dttfs 3ttfv 
iohr\2 ' ijnnm Idxs io'»!?** "DT W

» »

Cum şi în zicătoarea populară din Jud. 14,,.
t f n l D  p m o - n D

-  J • 1 T T

: nxD  iy no-i 
•  ^  • •  # 1
•  %  *  •

(Ce este mai dulce ca miera ?
Şi ce este mai tare ca leul ?).

Pr. POPESCU-MĂLÂEŞTI.

) In numărul viitor un studiu asupra psalmilor.

Din trecutul Catolicismului în Ardealul românesc
S i n o a d e l e  B l a j u l u i  ş i  o F r a u d ă  i s t o r i c ă - d o g m a t i c ă

■

Tragedia sufletească a bisericii gr. cat. arde
lene, cum am văzut, începe deodată cu zămis
lirea ei. încercările de a o zmulge cu desăvârşire 
din credinţa şi legăturile răsăritene câte-i mai 
ămăseseră, nu reuşiră decât d’abia după jumă

tatea veacului trecut. In prima jumătate a vea
cului XIX, ea continuase a-şi spori numărul 
credincioşilor, prin neruşinate acte de silnicie, 
înfăptuite sub ocrotirea împărătească şi a ad
ministraţiei politice, în paguba bisericii ortodoxe 
române: în Ardeal, pe vremea episcopilor Bob 
şi Lemenyi, iar în părţile ungurene şi banatice 
In vremea episcopului S. Vulcan dela Oradea- 
Mare. Şi, după ce biserica unită prin această 
lirApire de suflete şi-a sporit turma, nu rămânea 
«Ic făcut alta, decât acţiunea de reorganizare 
eparhială, desăvârşită prin înfiinţarea alor două 

piscopii nouă (1853) ţi desăvârşirea procesului, 
început numai, de metamorfoză sufletească sau 
dogmatică, după care, în mod fatal şi ca o con
secinţă firească, aveâ să urmeze şi metamorfo- 
znrea concepţiilor politice.

In procesul acesta de înstrăinare, ceeace este 
mai trist e faptul, că ceeace n’a reuşit străinul

t

nă zmulgă cu sila şi cu înşelăciunea în cele
dintâi cincisprezeci decenii de viaţă a bisericii 
unite, a dat-o aceasta de. bună voie mai târziu,

prin două sinoade improvizate în scopul, de a de
săvârşi şi a sancţiona metamorfozarea sufletească 
a bisericii g. catolice din Ardeal.

încă Între anii 1864—66 se făcuseră, cum spu
sesem, nişte încercări şi pregătiri pentru întru
nirea unui sinod la Blaj. Pe atunci biserica gr. 
cat. din Ardealul propriu zis mai stăteâ sub în
râurirea sufletului românesc, care se desprinsese 
din cărturăria românească a marilor prigoniţi de 
Blajul g. cat. al lui Bob şi mai trăia în gene
raţia şi în semenii marelui român, care a fost 
I. Micu Moldovanu dela Blaj. Pe de altă parte, 
o sugestionâ puternic acţiunea pentru o viaţă 
constituţională în biserică, a lui A. Şaguna. Deci, 
sinodul de Blaj, la care se gândiâ lumea gr. ca
tolică dela 1864—66, trebuiâ să fie zădărnicit 
chiar în ideie: pentrucă el ar fi accentuat — la 
timp nepotrivit pentru interesele Catolicismului 
şi ale Maghiarismului — caracterul românesc al 
bisericii unite şi infrânarea absolutismului ierarhic. 
Tendenţa dintâi eră rău văzută de factorii vieţii 
de Stat; ceea de a doua eră deochiată înaintea 
cercurilor conducătoare eclesiastice, şi nu ră- 
mâneâ altă «tangentă» pe placul tuturor puter
nicilor zilei, decât \ o îngrădire ermetică împotriva 
opiniei publice româneşti din biserica unită, 
prin zădărnicirea ideii sinodale, şi, mai departe,
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o stăruitoare lucrare în ascuns pentru prelucrarea, 
în sens papal, a conştiinţelor. Biserica gr. cat. 
română eră, începând cu anii 1840—70 în cea 
mai pronunţată criză sufletească, balanţând între 
spiritul marilor trei Români uniţi şi luceferi ai

m

literaturii româneşti, şi între spiritul sectar-ie- 
zuitic, care triumfează în biserica gr. catolică şi 
asupra ei, prin elementelele dela conducerea bi
sericească, crescute prin Budapesta, Viena şi în
Propaganda Fide.

Sub acest aspect privind chestiunea sinodului 
proiectat la 1864—66, care nu s’a ţinut, şi a 
sinoadelor ţinute sub mitropolitul Vancea, înţe
legem perfect de bine situaţia balansantă a bi
sericii g. catolice.

Adevărat, că se ţinu la 1868 un sinod la 
Blaj, dar aceasta putii urmă numai sub pre
siunea necesităţii de a se alege mitropolit. Si
nodul însuşi, însă, a avut destul praf de puşcă, 
pentru păstrarea exclusiv a celor patru puncte 
numai şi pentru perpetuarea tradiţiei româneşti 
în biserica gr. cat. şi împotriva cerinţelor ultra- 
montane, cari tindeau la aservirea totală a bi
sericii gr. catolice. După ce însă la 1868 se alese 
de mitropolit episcopul Ioan Vancea dela Gherla, 
lucrurile iau o nouă întorsătură. Deoparte, noul 
mitropolit Însuşi cereâ convocarea sinodului, ca 
un mijloc nemărturisit pe faţă pentru a decide, 
în sensul aşteptărilor Romei şi a Statului ungu
resc, marele litigiu ce se dădea între sufletul to- 
mănesc, cât rămăsese în biserica g. cat, ardeleană, 
şi între ultramontanismul care o încălecase.

Sinodul s’a şi convocat, pe 5 Mai 1872, în 
Dumineca Sf. Toma {) .

Convocarea sinodului se făcu, după cum ni-se 
spune printr’un condeiu gr. catolic*), fără să se
facă de loc cunoscut flici clerului, nici 'popo-'' 
ticlui chestiunile mari, cari aveau să se trateze 
în acest conciliu, chestiuni, cari în ce priveşte 
estenziunea şi consecinţele lor, erau mult mai 
mari, decât cele ce se tractase sub episcopul 
Atanasiu.

Acest sinod... nu aveâ absolut nici un fun
dament legal. El nu se întemeiâ pe nici o lege 
electorală. Membrii săi nu erau aleşi de nimeni, 
nici de cler, nici de popor; peste tot nu se fă
cuse nici cel mai mic simulacru de alegere. Si
nodul dela 1872 nu erâ convocat nici chiar 
după usul vechiu al bisericii române de Alba-iulia, 
ca, în chestiunile de primire a unor dogme 
nouă, sinodul să fie compus din toţi protopopii,
din toţi preoţii şi din deputaţii mirenilor,

«Din contră .. mitropolitul Vancea, din propria 
autoritate.... convoacă la acest sinod, cu vot de
cisiv, numai pe episcopii snfragani. Aşa că si
nodul, care aveâ să primească toate dogmele şi

]) Consiliul provincial I. Blaj. pag. VI.
2) N. Densuşianu : Independenţa bis. a mitr. ds Alba*Iulia, pag, 4.

instituţiunile catolice în biserica română,... erâ 
compus cel mult din trei-patru persoane cu vot 
decisiv. Şi fiindcă mitropolitul Vancea vedea 
foarte bine, că un astfel de sinod din 3—4 per
soane, care să schimbe dogmele de credinţă ale 
Românilor, ar fi avut aparenţa unei adevărate 
apostasii a unor 3 sau patru persoane bisericeşti, 
de aceea dânsul invită pe episcopii sufragani 
«să mai aducă» la acest sinod şi pe alţi «vene
raţi în Christos fraţi» pe care vor voi dânşii, ca
să fie de fa ţă  la pertractările acestui sinod în 
calitate de «teologi» (adecă fără vot decisiv), 
însă de o alegere din partea clerului şi a po
porului, ori numai din partea clerului, nu e de 
loc vorba.

«Acest sinod erâ aşa dar compus din oameni
chemaţi anume, dar nu aleşi de cler şi de popor, 
de oameni desemnaţi anume de bunul plac al 
fiecărui episcop şi despre cari erau siguri din- 
nainte, că precum dânşii nu au vot decisiv, tot 
astfel nici nu vor face vr’o opoziţie în contra 
deciziunilor celor 3—4 persoane.

«îndată în reşedinţa a doua a acestui sinod, 
mitr. Vancea puse înaintea membrilor prezenţi 
un elaborat gata despre credinţa catolică, cre
dinţă pe care, ziceâ dânsul, că trebue să o ţină 
întreagă, neviolată, şi mitropolia de Alba-iulia1),
un elaborat despre puterile absolute ale Papei 
şi despre diferite dogme nouă, cari se pri
mise chiar în biserica catolică numai în timpul 
din urmă».

Iar spre a se îngrădi împotriva divulgării ho- 
tărîrilor ce aveau să se iee, s’a recurs la mă
suri speciale de precauţie. Membrilor li s’a cerut 
să făgăduiascâ «pre credinţa preoţească», că
vor ţineâ «m secret religios şi sub tăcere abso
lută toate acele, cari vor fi cetite, desbătute, 
pertractate şi decretate», şi că nu vor desco
peri din acele nimănuia nimic înainte de a se 
publica acelea pe calea sa, «la timpul prefipt, 
cu modalitatea prescrisă». Această făgăduinţă 
au făcut-o episcopii în patrafir, mandie şi cami- 
lavcă, iar ceilalţi în omătul lor preoţesc 2).

In expunerea punctului său de mânecare dog
matic, «conciliul» dela 1872 pleacă dela decretul 
sinodului florentin (1439), în care Occidentali şi 
Orientali, *după serioasa cercetare şi lămurire 
deplină a punctelor diferenţiale, cu un cuget şi 
cu o inimă se învoirâ» 3) în definiţiunea dog
matică, ce culmina în cunoscutele patru puncte.

«Acest decret dogmatic— continuă actele con
ciliului, imediat — fu subscris şi primit şi de re
prezentanţii prezenţi ai bisericii româneşti; anume 
de Damian, mitropolitul Moldo-Vlachiei şi de 
Constantin Protopopul.

0 Conciî. prov. I. pag. XLI.
a) Conc. prov. prim. pag. XIV—XV.
3) Conc. prov. I. pag. 5 —7.



DIN TRECUTUL CATOLICISMULUI 136
— i  11 m

«Dr6pt aceea una datorinţă sfântă.... îşi Împli
niră străbunii noştri, când pre la finea secolului 
al 17-lea.... cugetară cu deadinsul la punerea în 
viaţă a Unirei bisericeşti făcute la Florenţa ’).

*.Spre acest*) scop la 4 Septemvre 1700 adu- 
nându-se sinod mare în Alba-Iulia, tot clerul bi
sericii româneşti din Ardeal şi părţile adnexe.... 
primi unirea cu biserica catolică, făcând urmă
toarea declaraţiune: «....#<? declarăm prin aceasta 
ca membri ai s. mame biserici Romano-catolice,
primind, mărturisind şi crezând toate Câte le
prim eşte, m ărturiseşte şi crede aceea ......

«Această credinţă, primită de străbunii noştri, 
noi o declarăm de a noastră şi voim neclătiţi a 
petrece cu dânsa....» 3).

Cu alte cuvinte, conciliul spune următoarele: 
Românii au iscălit, la Florenţa; unirea în 4 puncte. 
Noi reînoim această credinţă. Prin urmare (?!) 
primim tot ce învaţă Roma de azi şi din viitor!

O falsificare, mai îndrăzneaţă şi în aceeaşi 
vreme mai evidentă, a unui fapt istoric, mai rar 
de văzut! însăşi redactarea actelor conciliului, în 
acest punct, este atât de siluită, încât numai cel 
orb sub raportul sufletesc nu vede aci falsificarea 
istoriei şi totodată şi un salt mortal în ce pri
veşte şi însăşi logica chestiunii de fond dogmatic.

Aceasta este şcoala Romei papale şi a tuturor 
celorlalte centre de ultramontanism, şcoală ce ‘ 
nu puteâ duce decât la catolicizarea totală, mai 
întâi sub raportul dcgmatic, şi după aceea şi la 
înlăturarea formelor de viaţă bisericească orien
tală, a uniţilor noştri.

Hotărârile dogmatice dela 18J2 stătură nouă 
ani de zile la Roma, până să fie aprobate şi res
tituite. îşi impunea şi Roma precauţii: să vadă, 
nu cumva se ivesc pedeci şi împrejurări potriv
nice acestei radicale deserţiuni sufleteşti. Şi când
aceste nu se iviră de sub jurămintele sinodalilor, 
Roma dâdu aprobarea, cu clauzula: de a se păzi 
inviolabile de cătră toţi aceia de cari se ţine 
şi anulând orice alte ordinaţiuni contrare 4).

Astfel, uniţii noştri se făcură, sub raportul 
dogmatic, o zamă cu biserica latină.

După atari permise se convocă pentru an. 
1882 «conciliul care aveâ să iee în primire şi 
să publice hotărârile, acum aprobate, ale con
ciliului prim.

La conciliul din 1882 s’a lucrat după acelaş 
metod, ca la i 8j 2, cu *promisiunea solemnă pe 
credinţa preoţească*.

„ Se publicară apoi în secret deciziunilc sino
dului din i 8 j 2 , cari în linia primă suprimau din 
fundament credinţa şi indepedenţa bisericii din

*) Da, în patru puncte numai, şi fătă de falsurile lui Kollonich 
şi ale Iezuiţilor săi!

*) Adecă: de a încheia cu Roma unire dogmatică în patru 
punrte florentine!

*) Conc. prov. 111. pag. 7-9.
4) Concil. prov. prim. pag. 187 — 88,

Alba-Iulia, iar în linia a doua unitatea şi naţi
onalitatea poporului român1! ne spunea un mar
cant fiu al bisericii unite1).

Sinodul dela 1882, pe lângă ponnenita pro
mulgare mai aduce şi hotărîri nouă, cari pri
vesc nu numai credinţa ci şi viaţa şi organiza
ţia bisericească a uniţilor români*).

Era aceasta numai o consecinţă firească acum, 
după alterarea radicală a fondului dogmatic.

După starea de astăzi a lucrurilor 'din bise
rica aceasta, între ceeace se pofesează la Blaj, 
Oradea-mare, Gherla şi la Lugoj şi între Roma 
papală, nu există nici cea mai mică deosebire 
de fond dogmatic.

Ierarhia unită română a adoptat pe lângă pri
matul papal jurisdicţional şi pe lângă celelalte 
trei puncte tloretine, dogma vaticană despre pu
terea ordinarie şi ,,imediată" a Papei, aşa că 
episcopii şi arhiepiscopii uniţi, prin hirotonia 
lor episcopală nu pot avea nimic esenţial, decât 
prin puterea dela Papa3).

S’a adoptat dogma despre infalibilitatea Pa-
Pei4) pe urma căreia, în doctrină şi în judecata 
bisericească ca „judecătorul supem al credin
cioşilor1', nu se poate apela dela Papa nici 
măcar la sinodul ecumenic5).

S’a primit dogma, formulată de Papa d’abia 
la 8 Dec. 1854, despre imaculata concepţiune8).

In scurt: s’a orimit, integral şi necondiţionat, 
totul ce se crede, sub raportul dogmatic, la 
Roma, fără considerare la pactul religios fun
damental, statorit pentru întreaga biserică la 
sinodul florentin, şi în pactul fundamental al 
unirii ardelenilor, cari ştiau numai de cunoscu
tele patru puncte.

Dar, drept consecinţă a acestei întorsături în 
cele dogmatice, pomenitele două concilii au al
terat şi temeiul de drept canonic şi bisericesc.
Nu vom intra aci în detailuri, ci ne vom măr
gini numai s’o spunem, că Conciliul provincial 
al doilea, sub titlul „despre mărturisirea cre
dinţei",7) mai cuprinde şi următoarele momente, 
pe cari le reproducem sumar:

Simbolul niceno-constantinopolitan este re
produs cu particula' „filioqueu, cu toate că sino
dul florentin nu cerea această intercalare.

7) N. Densuşianu. o. c. 10.
8) N b, mai specificăm. Vezi-le în actele Conciliului provincial 

al doilea, dela 1882.
*) Conc. prov. I 25.
4) Unitul P. Maior% în Procanouul său (publ. de C.'Erbiceanu,

pag 64), zice că infalib:litatea papală „nu e credinţă, ci super
stiţie şi cimilitură băbească".

5) ibid 27.
8) ibid. 9.
7) pag. 66—78. Această mărturisire de credinţă este cea pre

scrisă pentru orientali, de către Papa Urban VIII şi Benedict 
XIV, în contrazicere expresă cu hotărârile sinodului florentin cari 
în obişnuinţele unioniste ale Romei, servesc numai ca punet de 
mânecare, până să-şi capaciteze „neofiţii" să-i primească toate 
dogmele. Această procedură s’a urmat la toate „unirile" cu 
Roma, mai ales la Ruteni şi la Români.
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Pe lângă sinoadele ecumenice şi particulare, 
recunoscute de biserica ortodoxă orientală, u- 
niţii români mai primesc toate celelalte sinoade 
(pretinse ecumenice şi locale, ale apusenilor), 
,,cu autoritatea Pontificelui Roman pre legea 
celebrate şi confirmate, şi mai vârtos (!?j sino
dul florentin".

Primeşte mai departe, sinodul tridentin care 
nu fusese nici măcar publicat, şi despre care 
spunea episcopul unit Atanasie Rednic, într’o 
adresă către Papa, că biserica unită ardeleană 
nu l-a primit şi nu-1 primeşte, şi nici alte ca
noane apusene*).

Se crede mai departe, că ,,Christos a lăsat 
în biserică şi puterea indulgenţelor, şi că între
buinţarea acelora este foarte salutarie poporului 
creştin“.

S’a primit dogma specială a sinodului Tri
dentin „Despre păcatul orginal, despre justifi
care, despre canonul şi interpretaţiunea cărţilor''1, 
sfintei scripturi.

S’a adaus primirea sinodului „ecumenic Vati
can şi toate cele propuse, definite şi declarate 
de dânsul, mai vârtos cele despre primatul Pon- 

_ tificelui Roman şi despre magisteriul lui infalibil.
„Mai încolo primesc şi mărturisesc — zice con- 

ciliul II — toate celelalte câte le primeşte şi ce 
mărturiseşte sf. biserică a Romei1'.

„Preste aceste promit şi jur ascultare ade
vărată Pontificelui Roman“,

„ Credinţa, aceasta a Bisericii catolice, afară 
de care nimeni nu se poate mântui,,., mă apro- 
mit.„. până la suflarea cea mai de pe urmă a 
vieţii, nevătămată statorniceşte a o reţinea şi măr
turisi şi a mă îngriji, ca aceea.... şi de către 
supuşii mei, sau de către aceia, a căror purtare 
de grije se va ţinea de mine după oficiul meu 
să se ţină, înveţe şi predice'. Eu aceiaş N. N. 
promit mă leg şi jur. Aşa să-mi ajute Dumne
zeu şi această sfântă a lui Dumnezeu Evanghelie''.

In § 3. de sub aceiaş titlu să mai adauge: 
După această formulă sunt datori a-şi mărturisi 
credinţa toţi credincioşii orientali, cari sunt uniţi 
cu.... Biserica Romei. Dar mai vârtos... atât schi- 
maticii, cari se întorc la sf. unire, cât şi toţi 
aceia, cari ca funcţionari bisericeşti trebue să pre
meargă altora cu exemplu de credinţă curată... 
Deci mai ales sunt obligaţi a depune mărturi
sirea credinţei următorii funcţionari bisericeşti:
1. Episcopii neo-denumiţi, înainte de consacrare
1. zbaţii şi arhimandriţii, înainte de sfinţire; 3. 
canonicii, înainte de instalare; 4. membrii conci
liului provincial şi ai sinodului diecezan, la în
ceputul sinodului; 5. clericii, înainte de ordina
re; 6. preoţii dispuşi la parohie, înainte de in-

1 1 1 ......... . ' " - i i  . . . | i  i >  ■<!«■ ■> ■

troducere în beneficiu; 7. confesorii constituiţi 
spre aceasta; 8. conciocitorii trimişi spre aceea*'1).

La 1900, în Septemvrie, s’a întrunit la Blaj 
cel de al treilea conciliu provincial, cu două ten
dinţe: de a celebra „memoria actului sântei 
uniri a Bisericii noastre cu sânfa Maică Bise- 
rică Catolică a Romei, încheiat la 5 Septem
vrie st. v. 1700“,— şi de a aduce, după prac
tica şi a celorlalte concilii provinciale, hotărâre 
privitoare la organizarea unor lucruri trebuin
cioase în biserica unită

Cu acest prilej, conciliul a hotărît:
«Reînoim mărturisirea credinţei, făcută de pă

rinţii noştri;
«Declarăm, că credem şi mărturisim toate şi 

una câte-una, câte le crede, le mărturiseşte şi le 
învaţă... Biserica Romei;

«Promitem supunere ierarhică Prea fericitului şi 
Prea sfinţitului nostru Părinte Pontificele Roman;

«Exprimăm alipirea noastră neclintită către ri
tul nostru oriental... către autonomia adecă in
dependenţa bisericească, atârnând... singur şi 
imediat dela sf. scaun apostolic al Romei;

„Aducem tributul recunoştinţei noastre omagi
ale înaltului Tron al Regilor apostolici ai Un
gariei şi Augustei Case Domnitoare de Habsburg, 
de a cărei protecţiune puternică s’a bucurat bi
serica noastră dela primele începuturi ale sfintei 
uniri până în ziua de astăzi’).

Iată tragedia sufletească a bisericii gr. cat din 
Ardeal. După o luptă aproape neîntreruptă de 
170 de ani pentru a-şi păstră cât îi mai ră
măsese din patrimoniul său duhovnicesc oriental, 
concrescut cu originele şi cu viaţa poporului ro
mân, dânsa de bună voie jertfeşte prin „conci- 
liile“ blăjene totul. In locul celor patru puncte, 
pentru cari au ridicat spada cuvântului înaintaşii 
autorizaţi ai gr. catolicilor noştri, că primeşte 
întreg bagajul de dogme nouă ale Papalităţii; 
în locul unei simple atârnări de drept jurisdic- 
ţional de Roma dela distanţa unei oarecare 
autonomii,—ea se supune necondiţionat şi inte
gral jurisdicţiei Romane, nelimitate, care le de
gradează episcopii din sacerdoţiul lor la treapta 
de unelte docile, gata de a-l _ tăgădui şi pe 
Dumnezeu însuşi când o va cere Papa. Şi astfel, 
potignită în jurămintele Ierarhilor şi Clericilor 
săi, făcute pe dogmele şi pe absoluta putere a 
Papei, biserica gr. catolică ardeleană stă — nu
mai prin ierarhia sa şi numai aceasta — ca o 
sclavă umilită la picioarele şi la dispoziţiile Epis
copului Romei împodobit de Sinodul Vatican 
cu aureola unei pretinse suveranităţi infalibile— 
o adevărată blasfemie la adresa Domnului Hris-

3) Şincai, lâ Cipariu: Acte şi fragm; 124,
1) Conc prov. ÎI, pag. 78-80.
1) Conciliul provincial al treilea, pag. 60-62.
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los') — menită a ţinea locul suveranităţii politice 
perdute prin înfăptuirea unităţii politice a Itali
ci. Azi ierarhia g. catolică din mitropolia Blaju
lui nu numai că crede exact totul şi aşa ca la 
Roma papală, dar ea — dovadă incidentul dela 
încoronarea din Alba-Iulia— nici nu admite pen
tru conştiinţa sa, nici măcar pentru ceea de 
cetăţeni, că ar mai putta exista şi alte îndato
riri, de cât cele ce concordă cu dogmele şi cu 
interesele Papismului. Ea trăeşte azi sufieteşte
numai din şi prin haşişul dogmelor şi interese
lor Papalităţi, un aşezământ politic cu aspect 
religios, care înclină mai mult spre idololatrie de 
cât spre pietate2).

1) In evul mediu, Alvarus Pesagius (1340) învaţă: Papa non est 
homo simplictter, sed Deus. Aproape aceiaş lucru îl spune şi Si
nodul Vatican, prin dec etarea dogmei despre infalibihtate. vezi: 
PtchUr: Gesch. der Trennung, I. 244.

2) Sunt cuvintele cardinalului legat papal, Gaspare Contareni

Iată, cum biserica g. catolică ardeleană, dela 
sinoadele blăjene încoace desrâdăcinută prin sine 
însăşi din legăturile sufleteşti de până aci, vâs
leşte înainte spre ostroavele impietăţii şi spre 
pierzarea Neamului, dacă nu ar aveâ şi un co
rectiv în masele populare, neviciate prin dogmele 
şi interesele papale. Dar tragedia sufletească a 
Bisericii gr. catolice se va vedeâ şi mai limpede, 
dacă, în cele ce urmează, vom arunca o privire 
asupra trecutului ei şi din alte puncte de vedere.

Prof. Dr. Oh. Cluhandu.

adresate Papei Paul IU, la 1541, ca părere a multor bărbaţi în
văţaţi şi pioşi: idem mihi propemodum fecisse videntur jurispe- 
riti quidam, .flui, dum prae omn bus operam dant, ut audortta- 
tem et potestatem pontificis ampltficent, eo devenerunt, ut dum 
vana quaedam, quio dicam vana, imo falsa et quae judicio docto- 
rum et proborum honunum potius sapiunt idololatriant, quam pi6~
tatem ullatn, adstruere conaniur. Pichler, o. c. II. 083.

X

Un răspuns celor doi fraţi: dom
Am stat mult timp la îndoială, dacă trebue 

să răspund sau să mai aştept pentru a mă con
vinge până unde va merge răutatea şi cinismul 
unei bune părţi a învăţătorimei române, cari 
subt masca principiilor moderne ale pedagogiei
— de care noi, preoţimea, suntem aşa de pro
fani (!?), atacă religia, biserica şi slujitorii ei.

Am atâtea rude în învăţătorimea dâmbovi- 
ţeană, am atâţia prieteni, pe care nu m'aş în
dura a-i jigni cu vre-un rând necugetat al meu.

Aceiaşi misiune grea apasă pe umerii unora 
ca şi pe ai altora, aceiaş apostolat ne îndeamnă 
la muncă neprecupeţită pe altarul patriei şi 
al bisericei; aceleaşi acuzări din partea mul
tora şi chiar a potentaţilor zilei, cari ştiu numai 
să pretindă fără să ne ajute cu ceva, ni se aduc, 
că tot râul, tot dezastrul moral şi intelectual 
este numai din cauza noastră a preoţilor şi a 
învăţătorilor, că ne-am uitat de datoria sfântă, 
la care eram obligaţi.

Cu durere am văzut, că ni se dau atacuri si
stematice pe flancuri şi durerea îmi devine şi 
mai mare, că aceste atacuri apar în cele două 
reviste semi oficiale ale învăţătorimii: Lamura 
şi Învăţătorul român.

In «Lamura» sub titlul: «Laicizarea învăţă
mântului» a scris domnul Cioranu, colaboratorul 
dc odinioară la foasta gazetă a preoţilor şi în
văţătorilor dâmboviţeni: «Lumina*, care, în loc

i institutori Cioranu şi Ciorănescu
să arate academic şi conform principiilor mo
derne pedagogice, cum s’ar putea face această 
laicizare, înlocuindu-se religia cu morala filoso
fică: epicuriană, utilitaristă, pozitivistă, sensua- 
listăy evoluţionistă, kantiană, eteronomistă, pe- 
simistă, egoistă etc., era liber să-şi aleagă una 
din ele, — nu ştiu dacă le cunoaşte pe toate, 
precum şi toate preceptele filosofice — şi-a vârât 
nasul în molitfele noastre, în aghiasmă, acatiste 
etc. şi a terminat-o cu intoleranţa religioasă — 
ba încă cu persecutarea, de care nici nu s’a 
pomenit pe pământul nostru românesc.

De le-ar fi explicat barem pe acestea chiar 
în defavoarea noastră, am fi fost mulţumiţi, 
căci am fi rămas cu ideia, că este un bun cu
noscător al tradiţiei. Cum nici pe acestea nu 
le-a explicat, nici laicizarea învăţământului nu 
a arătat-o cum s-ar putea face, avem tot drep
tul a-i răspunde cu o zicală românească: ,,Nu-ţi 
mai băga nasul, unde nu-ţi fierbe oala“ !

Cum nici eu nu am pretenţia să explic cu 
mai multă compentinţă «treptele formale» ca 
un domn învăţător, aşa nici domnul Cioranu să 
nu aibă pretenţia, că ar cunoaşte mai bine che
stiunile bisericeşti ca ori şi cine dintre noi, căci 
a făcut dovada că nici pe ale domniei sale în-

s _

văţătoreşti nu le posedă bine. Domnul Ioan Cio
rănescu să-i mai adaog eu şi Moroeni, căci aşa 
e cunoscut în judeţul Dâmboviţa, sub titlul: *La
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biserică» a publicat un articol în «învăţătorul 
român», revistă a asociaţiei generale a membri
lor corpului didactic român şi, printr’o ironie 
fină, scrisă cu mult meşteşug şi- nu mai puţin 
de nouă pagini, se revoltă contra^ unei circulări 
dată de autoritatea şcolară, *câ a pus lumea 
celor micuţi fl nevinovaţi cu nimic iarăşi pe dru
mul bisericii».

Nu trebue dus la biserică copilul, unde vede 
monotonie, unde îl obligăm la nemişcare, unde 
îl luminăm trupeşte cu lumânări şi candele, iar 
sutleteşte cu vorbe repezi şi neînţelese, ci tre
bue dus mai bine în mijlocul naturei, unde co
pilul vede numai spontanietate, mişcare, sbengu- 
ială, sau mai ştiu eu ce.

O Doamne! Ce ţi-e şi cu răutatea omenească, 
mai ales când stă ascuns într’o inimă de lumi
nător al satelor şi autor de cărţi didactice!....

Nu i ajunge copilului şase zile pe săptămână
pentru joc, sărituri, ghiontueli şi trânteli, fie
petrecute la şcoală în timpul de recreaţie, fie în
casa părinţilor în timpul liber, şi domnal Cioră-
nescu se leagă tocmai de cele 2-3 ore — dacă
s’ar întâmpla pe lună —■ petrecute în biserică,
că şi pe acestea copilul să le întrebuinţeze tot
în sărituri, tot în mişcări, căci acestea îi ascut 
mintea.

Cum v-a orbit lE m il* al lui J. J. Roosseau 
şi cum ţineţi mai mult la el de cât la domnul 
nostru lisus Hristos, care a regenerat şi refor
mat o omenire, ajunsă pe pragul cataclismului 
şi care a spus: «Lăsaţi copii să vină la mine*!

Dar dacă copilul meu nu este un «Emil» a- 
mintit mai sus, căci nu toţi au isteţimea şi in
teligenţa acestui copil model, tot în mijlocul na
turei să-i fac toată instrucţia şi educaţia ?

Şi dacă aţi ascuţit numai mintea acestor mi
cuţi, să presupunem că sunt toţi «Emil» şi nu 
le-aţi format inima, din care isvorăsc toate re
lele, de unde este acest dezastru moral, pe ca- 
re-1 vedem şi-l simţim cu toţii ?.

Mai departe domnia-sa se revoltă şi mai mult:
« Or fi şi dascăli ipocriţi, mai ales din cei ajunşi
«la mărimi, cari să susţină că frecueniarea bi-
* sericilor de şcolari are efecte mântuitoare asu- 
«pra sufletului copiilor. De la unii ca aceştia
<te poţi aştepta să recomande maslul în loc de
«doctor, agkiazmă în loc de acid fenic etc....» şi
apoi să revoltă chiar contra serviciului divin,
câ nu poate fi înţeles cu una, cu două.

Printr’o poveste cu mult tâlc arată unele scă
deri, ce s-ar petrece la unele biserici, să sperăm, 
că s-au petrecut numai la Moroeni, unde dom
nia-sa şi-a petrecut o bună vreme viaţa ca în
văţător, că preotul este întrerupt din serviciu

■%

de ţârcovnic pentru a lua liturghia de la vre-o 
babă şi după o aşteptare a credincioşilor con
tinuă iarăşi nasal: «Apară, mântueşte etc.»; că 
în biserică copiii sunt îmbrânciţi de aceste babe, 
care au dat leturghii, ba încă că sunt şi înu- 
mărate de copii câte *sunt — nu de domnul în
văţător^?),— ajungând la concluzia, că aici co
piii nu văd nimic edificator, ci numai arghirofilie, 
serviciu întrerupt şi neînţeles, ceartă când sunt
doi preoţi, etc.

Bată-i sfântul de bani, să-i bată! Cum vă sar 
în ochi! Cum ne duşmăniţi ascuns, că noi din 
aceste liturghii şi alte ofrande ne îmbogăţim 
mai repede ca D.-Voastră, domnule autor de 
cărţi didactice, de la care sunt sigur, că nu ai 
câştigat nimic!...

Să ne explicăm însă. .
Este drept şi uman ca dintr’un caz singuratic

— presupunând că aţi spus adevărul, că s ar 
efectua serviciul aşa de caraghios, să ni-1 gene
ralizaţi la toate bisericile ?

Mie cel puţin mi se pare din cele înşirate 
acolo un basm cu cocoşul roş.

Eu intru în biserică la ora 7 dimineaţa, când 
găsesc o bună parte din credincioşi, cari se 
închină pe la diferitele icoane, căci aşa a fost 
şi este uzul tradiţiei din moşi şi strămoşi, pe 
care ori şi care creştin bun îl ţine şi pe care 
cred, că l-a ţinut şi tatăl d-voastră la Râul Alb 
unde v’aţi născut.

După cuvenita închinăciune pe la icoane, la 
care şi eu sunt obligat şi după îmbrăcarea cu 
veşmintele preoţeşti încep proscomidia, adică 
jungherea Mielului ceresc, Care şi-a vărsat sân
gele pentru păcatele omenirei şi Care sub for
ma pâinei şi a vinului se dă credincioşilor la
anumite zile, iar nouă preoţilor în totdeauna 
când servim.

Aceasta proscomidie se efectuează acolo unde 
babele îşi dau liturghia pentru pomenit, căci 
ori cât aţi căuta D.-Voastră sub masca noilor 
principii pedagogice şi ori cât m-aş căsni eu 
să desfiinţez acest mic obol — devenit tradiţie, 
nu-1 vei putea convinge pe credincios, căci el 
socoteşte, că s’a dus degeaba la biserică, dacă
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nu şi-a dat liturghia în mâna preotului, care 
înainte costa la 0,12 parale, câte o para de fie
care apostol,

Până la 7 '/2 am terminat proseomidia şi de 
la 7 ,/2-8,/2 încep a lua leturghiile, care de! în 
zilele de sărbătoare mai mare şi când d-voastră 
nici să nu mi-aduceţi copiii la biserică, căci îmi 
faceţi mai mare bucluc cu înghesuiala, să ridică
la 600-700 suflete cel puţin.

Tocmai la 8 ’/a, după ce am terminat cu 
luatul liturghiilor şi după ce credincioşii au ter
minat şi ei cu închinatul pe la sfintele icoane, 
dau drumul slujbei (utrenia), când cântăreţul 
cântă la strană imne în cinstea sfinţilor, cărora 
le facem prăsnuirea, iar de la 9 y 2 încep sfânta 
leturghie, după ce am sunat clopoţelul, când 
nimeni nu mai are voe să se mişte, sau să vor
bească, căci alt-fel riscă neplăceri.

Nici o plictiseală, nici o îmbrâncială, nici o 
nerânduialâ în timpul când să cântă şi se slu
jeşte, toate mergând lanţ fără întrerupere.

Şi acum mi se revoltă sufletul, domnule in
stitutor, diplomat al şcoalei normale de surdo
muţi din Berlin, mi se revoltă sufletul mie, unui 
umil preoţel de ţară, căruia faţă de chemarea 
grea şi sacrificiul ce i se cere în slujba acestei 
ţări, mărită în hotare, dar mică sufleteşte, îi 
este frică să-şi iscălească lângă nume cuvântul 
de preot necum titlul, zic, mi se revoltă de a- 
ceastă urâtă apucătură, spre a ne bârfi.

Să nu aducem micuţii copilaşi la biserică, su
flete nevinovate— generaţiunea de mâine a Ro
mâniei, căci în cutare comună s’a întâmplat un 
caz, ca cel expus de D.-Voastră ?

Să aruncaţi cu noroi într’un corp preoţesc,
dacă s’ar găsi multe elemente rele, chiar şi 30%)
că nu-şi înţeleg datoria şi apostolatul?

Să afirmaţi d-voastră, un învăţător de elită(!?), 
că mai mult pierde copilul prin aducerea la bi
serică, de cât câştigă?

Mi se par absurdităţi şi sunt convins, că nu
mai dintr’o răfuială personală, pe care am pre
tenţia să o cunosc, căci deşi stau retras, dar
cam ştiu ce se petrece în judeţ, aţi făcut din 
acest caz o teză generală.

Mulţumesc lui Dumnezeu, că şi în comuna 
unde m-am născut şi unde am trăit vreo zece 
ani ca diacon şi în comuna unde astă-zi mi-a 
fost hărăzită chemarea ca preot, nu am avut 
vre-odată neînţelegere cu colegii învăţători.

Venit-aţi d.-voastră să vă înţelegeţi cu pre
otul local când şi ţum trebuesc aduşi-copiii la 
biserică ?

Am fi nebuni noi, dacă v-am pune pe dru
muri cu micuţii, friguroşii şi golăneţii copilaşi
— de-a căror sărăcie şi nevinovăţie ne sângeră 
inima, de cât pe vreme bună şi în Duminici 
anumite, când ei chiar dacă nu ar găsi vre-un 
colţ de prescură, cum pretindeţi d-voastră, ar 
găsi în schimb însă o iubire şi primire părin-
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tească, iar din gura noastră alternativ—a preoţilor 
şi a învăţătorilor, — o învăţătură creştinească.

Ori-ce aţi susţine d-voastră cu toate princi
piile moderne, fără suflet, crescut în preajma 
bisericei şi în frica de Dumnezeu, nu poate trăi 
o ţară, nu poate dăinui un neam.

Neamuri glorioase ca poporul roman, etc., au 
existat atât timp cât religiunea şi cu ea şi mo
ralitatea au fost baza lor sufletească. De îndată
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ce s’au slăbit acestea şi decadenţa lor a fost 
inevitabilă.

îmi pare bine, că în concluzie şi domnul Cio- 
rănescu ar admite dorinţa noastră a tuturor, ca 
preotul să vină în contact cu şcoala şi să predea 
religia.

O apropiere strânsă între şcoală şi biserică 
este necesară, căci dela aceasta se aşteaptă sal
varea ţărei, pentru ca jertfa celor opt sute de 
mii de soldaţi să nu fi fost făcută în zadar. 
Câtă plăcere nu simt copii, când tu ca preot le 
predai religia!

Cât câştig sufletesc, când din diferitele bucăţi 
de religie faci aplicare la viaţa lor şi a părinţilor!

Ei îţi spun singuri, cum bate tatăl său pe 
mama sa, cum vine beat dela cârciumă etc., căci 
la tine ca preot el are mai mult curaj: par’că 
vine şi se ispovedueşte...

Ce plăcere şi câtă recreaţie sufletească simt 
eu, când, împreună cu învăţătorii locali, cari au 
avut amabilitatea să- mi rezerve şi mie 2—3 ore 
pe săptămână pentru a veni în contact cu co
piii şi să 1$ predau religia !

Câte scăderi nu vezi însă în cărţile de cetire 
cu privire la bucăţile de religie...

O fabulă se învredniceşte de partea morală
la urmă, dar o bucată de religie în cărţile aces
tea nu.

Mai rândul trecut aveam cu clasa IlI-a para- 
boia smochinului fără rod. Nici o legătură între 
poame şi fapte, nici o amintire de îndelungă-
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răbdarea lui Dumnezeu, că l-a mai lăsat un an 
şi nu l*a tăiat, deşi autorul acestei cărţi de ce
tire este domnul Ciorănescu...

Mă întreb eu de ce se mai predau aceste bu
căţi, dacă efectul sau concluzia este nulă ? Sunt 
simple bucăţi de cetire ? Când le-am explicat 
copiilor, că Mântuitorul dacă s’ar fi născut la 
noi, ar fi spus parabola prunului sau a nucului 
fără rod, căci la noi nu cresc smochini, ci nu
mai în ţările calde şi când le-am accentuat, că 
tot ca şi pe smochini am tăia şi noi pe prunul 
care nu ar face roade şi ţine numai umbră şi 
Când am aplicat această parabolă la viaţa lor, 
căci tot ca şi smochinul neroditor este şi omul 
leneş, omul care nu face nici-odatâ bine, ci numai 
rele, — cât de satisfăcuţi au rămas!

Asemenea şi cu clasa II la simbolul credinţei, 
cu clasa II la diferite bucăţi din Vechiul Tes
tament : Moise, Eşirea din Egipt etc., şi când 
le explici copiilor însemnătatea şi partea morală 
ce iese din ele, cât de mulţumiţi şi recreaţi su
fleteşte nu rămân ei!

Dar când în legătură cu lecţia vii şi cu Sfânta 
Scriptură şi le citeşti bucăţile aşa cum sunt 
scrise? In bucata : «eşirea din Egipt» se spune 
că Dumnezeu a bătut Egiptul cu multe pedepse. 
Dar când le-am citit cele zece pedepse din Sf. 
Scriptură şi când le puneam în legătură cu pe
depsele ce ni le dă Dumnezeu de vre-o câţi-va 
ani cu ploi multe şi fără rost, cu seceta de astă- 
vară când nu s’a făcut porumb etc., pentru-că 
noi, dela răsboiul purtat ne-am făcut mai răi, 
mai fără ruşine,—cât de consternaţi şi evlavioşi 
rămâneau!.

Să mai amintesc cum i-am ispoveduit după 
săptămâna întâia a postului şi pe urmă i-am îm
părtăşit, dându-li-se câte doi covrigi şi un pă
hărel de vin, căci de ! nu sunt colţuri de pres
cură în tot-deauna la biserică, cum crede dom
nul Ciorănescu, afară de zilele morţilor şi vre-un
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sfânt mai mare ? Să mai arăt mulţumirea părin
ţilor, că frumoasă educaţie le dăm şi urarea: să 
trăiţi taică părinte şi domnilor învăţători ?

Am fost forţat să fac aceste destăinuiri, căci 
datoria noastră este să muncim modest, fără re
clamă de bâlciuri, cu încredere în viitor pentru 
a forma noua generaţie, căci de aceasta din 
timpul de faţă, aservită mercantilismului, ne-am 
pierdut nădejdea. Faţă de aceste rezultate po
zitive nu mai pot găsi crezare în sufletele cins
tite cuvintele : Afară cu religia din şcoală, că 
şi-a trăit traiul şi şi-a mâncat mălaiul, sau că 
nu trebue dus copilul la biserică, neaducându-i 
nici un câştig sufletesc.

Preotul la şcoală pentru a preda religia, în
văţătorul la biserică cu copiii în duminici anu
mite, orânduite în de comun acord, este jude
cata limpede şi sănătoasă. Fără de preot, domnii 
învăţători nu pot face nimic : nici în comitetele 
şcolare, nici în clădiri de şcoale etc., ajutorul 
şi îndemnul preotului fiindu i necesar.

Nu-mi pierd încă speranţa, că aceste glasuri 
din «Lamura» şi «învăţătorul român» vor fi nu
mai glasurile singuratice ale celor doi fraţi şi 
poate că ultimele care se vor ridica fără vre un 
motiv serios în contra noastră. Aceasta cu atât 
mai mult, cu cât asociaţia preoţească dâmbovi- 
ţeană luptă pentru apropierea acestor doi apos- 
toii ai neamului şi nădăjuim aceiaş lucru şi din 
partea asociaţiei învăţătoreşti.

Cine nu a înţeles acest lucru până acum şi 
nu luptă pentru îndeplinirea lui, acela este un 
tiu vitreg al neamului şi nu şi-a înţeles încă che
marea şi rostul lui pentru întărirea şi apărarea 
acestei scumpe ţări, iar asupra lui va plana în 
totdeauna blestemul celor opt sute de mii de 
mucenici ai neamului românesc.

Preot D. N. POPESCU
Anlnoasa 

Comuna Dolceştl lud. Dâmbovi|a

Notă. — Am avut acest articol de mai multă vreme în redacţie, de pe când domnii Cioran
şi Ciorănescu scriau împotriva religiunii în revistele Lamura şi învăţătorul român. Fiindcă articolele 
cu atacurile lor au încetat dela o vreme, nu l-am mai publicat Dar văzând acum că d. Ciorănescu 
din nou atacă religiunea, la cercul institutorilor din Bucureşti, cum am arătat în nr. trecut al acestei 
reviste, pag. 125—126, am crezut că e bine să-l publicăm acum fiind din nou în actualitate.

Arhim . SCRIU  A N
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CLASICITATEA CREŞTINĂ ŞI CULTUL SFINŢILOR
»

Sfânt (sanctus sau sacer, ăyioc, sau tspo<g) se 
chiamă, în înţeles material, o persoană sau un 
lucru care este afierosit lui Dumnezeu, iar în 
înţeles moral se numeşte o persoană care-şi su
pune întru toiul voinţa sa voinţei lui Dumnezeu.

In acest îndoit înţeles se găseşte noţiunea de 
sfânt în toate religiunile pământului, care au fost 
şi care sunt, dela cele mai primitive şi până la 
cea mai sublimă, până la Creştinism.

Este foarte firesc dar ca să găsim cuvântul 
sfânt, cu această îndoită însemnare, atât în Ve
chiul cât şi în Noul Testament.

Astfel, în Vechiul Testament, preoţii ebreilor 
se numiau sfinţi (Levit'.c 21,6), pentrucă erau 
sortiţi să poarte grijă de serviciul divin ; copiii 
întâi născuţi (Numeri 8 ,17), pentrucă erau închi
naţi lui Dumnezeu; ziua a şaptea a fiecărei săp
tămâni (Levit. 23,3) pentrucă era rânduită în 
deosebi pentru adorarea lui Dumnezeu ; poporul 
israelit (Eşire 19,6; Denter. 7, e ; 14,2; 2 6 ,8), 
pentrucă era poporul ales al lui Iehova; leru- 
Halimul, pentru că în el se afla templul, care 
era centrul cultului aşezat de Moisi; şi în sfârşit 
drepţii din sânul poporului ales (Lev. 2 0 ,2S; 
Dan. 7 , 16), pentru că au împîinit voia lui Ie- 
hova.

In Noul Testament se numeşte sfânt, în cel mai 
Înalt înţeles al cuvântului, Mântuitorul Christos, 
pentrucă în persoana sa era unită dumnezeirea 
cu omenirea, pentrucă însăş firea sa omenească
11 fost plină de dar şi de adevăr şi pentrucă 
viaţa sa a fost cu totul fără de păcat. Sfinţi se 
numesc aci şi creştinii în genere (Acta 9,,3>32i41; 
Romani 1,7; I Corinteni 6 ,,; 14,34; Efeseni 1,! 
ctc.), pentrucă prin botez s’au dedicat lui Dum
nezeu şi s’au împărtăşit de harul mântuitor, pen
tru care sunt îndemnaţi să se arate sfinţi şi cu 
lapte (Efeseni 4,3; I Petru 1,,5). In deosebi au 
purtat acest nume membrii bisericii mame din 
Ierusalim (Romani 15,25i3, ; I Corinteni 16,,; II 
Corinteni 8 ,4; 9, ,il2).

Obiceiul acesta de a numi sfânt pe orice cre
ştin s’a păstrat după epoca postapostolică nu
mai în unele localităţi şi la unii părinţi biseri
ceşti. Aşa 11 găsim d. p. la sfântul Ipolit, în 
Roma, pe la începutul veacului III.

Din veacul II, de când montaniştii, amăgiţi de
vederile şi practicile lor rigoriste, pretindeau că 
numai ei ar fi sfinţi, se răspândi din ce în ce mai 
mult obiceiul şi printre creştinii adevăraţi de a se 
<la încă din viaţă numele de sfinţi acelor persoane 
care se distingeau printr’un deosebit grad de 
pietate, iar de când persecuţiunile siliră pe mulţi

creştini să-şi ia refugiul în pustietate şi mona
hismul luă fiinţă, mulţi schimnici şi anahoreţi 
fură priviţi, chiar în timpul vieţii lor pământeşti, 
ca sfinţi şi se bucurară din partea credincioşilor 
de adevărată veneraţie, în semn de admirare a 
eroicelor virtuţi cu care erau împodobiţi.

Astfel a luat naştere una din cele două 
mari categorii de sfinţi, categoria cuvioşilor.

Categoria doua, a mucenicilor, a luat naştere, 
am putea zice, chiar înainte de a cuvioşilor. 
Mucenicia a impus în totdeauna spiritelor mai 
mult de cât viaţa pioasă. Răbdarea cu stator
nicie a chinurilor de tot felul pentru susţinerea 
şi apărarea credinţei creştine din partea muce
nicilor, cari au fost oameni de toate vârstele, în
cepând dela copii şi până la moşnegi, uitaţi 
de moarte, din toate clasele şi condiţiunile so
ciale, de ambele sexe, etc., a impresionat adesea 
adânc şi pe prigonitori şi muncitori şi i-a făcut 
să îmbrăţişeze credinţa celor prigoniţi, iar pe 
creştini i-a umplut de admiraţiune şi i-a încu
rajat să calce fără şovăire pe urmele lor, când 
se prezintă ocazia, sau, dacă ocazia de a primi 
martirul lipsea, le-au săpat numele cu litere ne- 
peritoare pe lespezile inimii lor, le-au pomenit 
în totdeauna cu cinste şi veneraţiune şi au prăz- 
nuit cu laude ziua morţii lor ca zi de naştere
către o nouă viaţă.

** *
Abia începuseră sfinţii apostoli să răspândia- 

scă cuvântul Evangheliei prin Palestina şi furia 
iudeilor împotriva celor ce primiau acest cuvânt 
dete creştinităţii pe cel dintâi sfânt mucenic, în 
persoana arhidiaconului Ştefan. Acestuia i-a ur
mat în curând sfântul apostol Iacob cel Mare 
şi după aceea la. intervale mai mari şi ceilalţi 
sfinţi apostoli, afară de sfântul evanghelist Ioan, 
singurul care n’a murit de moarte mucenicească.

Şirul sfinţilor mucenici l-au deschis dar sfinţii 
apostoli, cei dintăi propoveduitori ai cuvântului 
lui Dumnezeu şi el s’a continuat apoi de nes- 
iârşitul număr al acelora cari au pecetluit cu
sângele lor, prin multe feluri de morţi, mărturi
sirea credinţei creştine, înaintea împăraţilor şi 
potentaţilor păgâni urâtori de Dumnezeu.

Şirul sfinţilor cuvioşi a fost început de prea 
sfânta de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fe
cioară Maria, căreia i-a urmat ucenicul iubit al 
Domnului, în a cărui grijă lăsase Mântuitorul pe 
cruce pe sfânta sa mamă, sfântul evanghelist 
Ioan şi a fost continuat de miile de cuvioşi şi 
cuvioase, cari, în mijlocul valurilor lumii sau în
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singurătatea pustiei, au ficut din legea Domnu
lui cugetarea lor ziua şi noaptea.

** *
Venerarea ce s’a dat chiar dela început sfin

ţilor se poate deduce din înseşi cuvintele cu 
care sfântul evanghelist Luca descrie cinstea ce 
s’a făcut trupului neînsufleţit al sfântului arhi- 
diacon Ştefan: «Ş i l-au îngropat pe Ştefan băr
baţi cucernici şi au jelit mv.lt după eh  (Acta 8 ,2)- 
Dacă însă aci nu e destul de limpede şi indis
cutabilă, o găsim, în schimb, nu numai absolut 
singură, ci cu un adevărat lux de amănunte, în 
epistola creştină din Smirna despre moartea mu- 
cenicească a sfântului Policarp, episcopul Smir
nei şi ucenicul sfântului evanghelist Ioan, întâm
plată în anul 155. Moartea lui Policarp este a- 
semănată aci cu a Mântuitorului (VI). Străduin
ţele smirenilor de a obţine trupul sfântului să-l 
îmmormânteze, au fost zădărnicite de iudei, cari 
au şoptit irinarhului, că creştinii ar fi în stare 
să adore pe Policarp în locul lui Christos (XVII). 
Faţă de această învinuire, ei mărturisesc, că 
•într’adevăr „mulţi doriau să se atingă de sfântul 
lui trup“, iar în ce priveşte adorarea mărturi' 
sesc: Adorăm pe Christos, pentru că este F iul
lui Dumnezeu, iar pe mucenici îi iubim după 
vrednicie ca pe ucenicii şi următorii Domnului, 
pentru că cinstesc în chip neîntrecut pe împăra
tul şi învăţătorul lorH (XVII, sfârşit). Despre o- 
semintele sfântului pe care Smirnenii le-au dobân
dit cu multă greutate, citim: ,,Ele nu sunt mai 
preţioase de cât petrele scumpe şi mai scumpe de 
cât aurul şi le-am aşezut întrun loc cuviincios“. 
După care adaogă: „Acolo va da Dotnnul să ne
putem aduna cu veselie şi bucurie, ca să săvâr
şim ziua naşterii lui ca mucenic, spre aducere a- 
ntinle de cei ce au săvârşit lupta şi ca pregătire 
a celor ce vor avea să mai lupteu (XVIII). In 
fine, despre starea de fericire dobândită de sfân
tul Policarp ca mucenic epistola zice: ,,Cu sta
tornicia sa a învins pe nelegiuitul procânsul şi 
şi-a agonisit cununa nestricăciumi şi prea mă
reşte— veselindu-se cu apostolii si cu toţi drepţii
— pe Dumnezeu la tă l şi binecuvintează pe Do
mnul nostru Iisus Christos...“ (XIX).

Aceiaş lucru s’a întâmplat şi cu osemintele 
sfântului Ignatie, episcopul Antiohiei, mort de 
asemeni ca mucenic, fiind sfâşiat de fiare în 
circul din Roma, cu mult mai nainte (117) de 
sfântul Policarp. ,,Credincioşii i-au adunat oasele 
le-au pus întrun giulgiu, le-au transportat în 
Antiohia şi le-au păstrat cu sfinţenie, ca pe o 
comoară de mult prep'. (Ruinart, Acta Martyrum). 
Marele Gură de aur, vorbind de cultul dat ră
măşiţelor sfântului Ignatie, zice: „El este de fo
los celor căzuţi, ca să se întoarcă, celor credin
cioşi, ca să nu cadă, celor sănătoşi, ca să-şi pă

streze sănătatea şi celor bolnavi, ca să şi-o do- 
bândiască din nouu. Trupul neînsufleţit al sfân
tului Ciprian, episcopul Cartaginei, ucis cu sabia 
din porunca împăratului Valerian, la anul 258, 
a fost luat de creştinii din Cartagena şi purtat 
în procesiune cu multe lumini, noaptea (Ruinart, 
Acta proconsularia sancti Cypriani, episcopi et 
martyris).

Din aceste câteva relatări foarte vechi, şi în 
deosebi din descrierea martirului sfântului Poli
carp de martori oculari, reies cu cea mai de
plină claritate şi preciziune toate elemeutele cul
tului sfinţilor şi se face dovada neclintită, că bi
serica a venerat pe sfinţi chiar dela începutul 
existenţei ei. Că aceasta s ’a petrecut după aceea 
pe o scară mult mai întinsă, este lucru cunos
cut şi dovedit.

* *
Cât preţ a pus biserica primară pe cultul sfin

ţilor se vede mai departe şi mai limpede din 
diferite practici vechi cu privire la cultul sfin
ţilor. Astfel:

1. S’au rânduit din cea mai adâncă vechime 
sărbători în cinstea sfinţilor. „Să nu se lucreze
—zic Constituţiunile apostolice — în zilele apos
tolilor, cari au fost învăţătorii voştri în Christos 
şi v’au împărtăşit Duhul Sfânt. Să se serbeze 
ziua întâiului mucenic Ştefan şi a celorlalţi sfiinţi 
mucenici, cari şi-au dat viaţa 'pentru Christos“ 
(cartea VIII, cap. 33).

Obiceiul acesta de a serba memoria sfinţilor 
mucenici în fie care an, în ziua morţii lor, ca 
zi a naşterii lor pentru viaţa de veci (YsveO,Xo)V= 
natalitia), este confirmat de părinţii bisericeşti, 
ca d. p. sfântul Vasile, Grigore de Nisa, Gri- 
gore de Nazianz, Ioan Gură de aur ş. a. Sfântul 
Vasile îl numeşte chiar „vechiu“ (epistola 244 
către episcopii Pontului). Sinodul din Gangra a- 
furiseşte pe cei ce nu dau cinstea cuvenită sfin
ţilor mucenici: „Dacă cineva* îngâmfându-se, s’ar 
ridica cu dispreţ împotriva adunărilor în cinstea 
mucenicilor şi a slujbelor ce se fac spre pomeni
rea lor, să fie a n a t e m a (canonul 20), iar si
nodul din Laodiceea opreşte ca serbările spre 
pomenirea mucenicilor să se facă în zilele săp
tămânii din postul cel mare, ci numai Sâmbăta 
şi Duminica, pentru ca să se poată săvârşi sfân
ta liturghie şi astfel prăznuirea lor să se săvâr- 
şiască cu mai multă pompă (canonul 51).

2. Pe mormintele mucenicilor şi în bisericile 
în care se aflau moaştele lor se sâvârşia cât 
mai des cu putinţă sfânta liturghie, iar siua 
morţii lor se prăznuia în toate bisericile cu să
vârşirea sfintei liturghii şi cu rostirea de pane
girice în amintirea şi spre lauda lor. Martori 
pentru aceasta sunt părinţii şi scritorii bisericeşti: 
Tertulian, Ciprian, Augustin, Vasile cel Mare,
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Grigore de Nisa, Ioan Gură de aur, Teodoret, 
şi alţii. Din cuvintele Jor este destul să cităm 
pe ale lui Ciprian, care zice: ,,Pentru aceştia
săvârşim jertfe, cum vă aduceţi aminte, ori de 
câte ori prăznuhn aducerea aminte de patimile 
mucenicilor şi ziua din fie care an a morţilor1" 
(epistola 34) şi pe ale marelui Vasile: „Aler
gând deta miezul nopţii în acest sfânt lăcaş al 
mucenicilor, a fi îmblânzit prin cântările voastre 
sfinte pe Dumnezeul martirilor şi cu răbdare aţi 
aşteptat până acum, la anii a zi, sosirea mea. Pen
tru voi deci, cari puneţi cinstixea sfinţilor muce
nici şi sfânta liturghie mai pre sus de odihnă 
şi somn, răsplata este galau (Omilia asupra psal
mului 114). Panegirice ale diferitor sfinţi ne-au 
rămas dela: VasiJe cel Mare, Grigore Teologul, 
Grigore de Nisa, Ioan Gură de aur, Efrem Şi
rul şi alţii.

3. In cinstea sfinţilor mucenici s’au ridicat pe 
mormintele lor, sau în locul unde pătimiseră, 
sau în altă parte, biserici măreţe, care purtau 
numele special de ,,Martyriau, dela [xaptYjp-mu- 
cenic. Asemenea biserici se aflau, din veacul IV, 
de când au încetat persecuţiunile împotriva creş
tinilor, în cele mai multe oraşe şi prin diferite 
localităţi şi despre existenţa lor avem numeroa
se şi preţioase mărturii dela istoricul Eusebiu, 
dela sfântul Ioan Gură de aur şi de la fericitul 
Augustin. „ Constantin vrând să înalţe cetatea 
care poartă numele său — zice Eusebiu despre 
Constantin cel Mare — a împodobit-o cu biserici 
numeroase şi cu temple măreţe închinate sfinţilor 
mucenici.... şi cinstind astfel aducerea aminte de 
cei morţi, le-a închinat, împreună cu cetatea, 
Celui Prea înalt''1, (De vita Constantini, cartea 
III, cap. 48). Dintre bisericile zidite de Constan
tin cel Mare în Constantinopol, sunt de amin
tit: biserica sfinţilor Apostoli şi a sfintei Sofii. 
Asemeni în Efes era o renumită biserică a sfân
tului apostol Toma, cum şi biserica sfintei Marii, 
în care s’a ţinut sinodul III ecumenic. Tot ast
fel şi sinodul IV ecumenic, din Calcedon, s ’a 
ţinut în biserica sfintei muceniţe Eufimia.

4. Multă vreme bisericile s’au zidit numai pe 
mormintele mucenicilor sau au trebuit să aibă 
moaştele întregi ale vreunui sfânt’ mucenic, iar 
după ce numărul mucenicilor s’a împuţinat şi al 
bisericilor a crescut, aşa că n’au mai putut fi 
clădite toate bisericile pe morminte de muce
nici, nici nu s’au mai găsit atâtea moaşte ca 
fiecare biserică să poată avea moaştele com
plecte ale unui sfânt, s’a rânduit ca să nu se 
poată sfinţi nici o biserică, dacă nu se vor pune 
în piciorul sfintei mese părticele din moaştele 
unui sfânt. Un sinod ţinut în Cartagena, la anul 
401, a hotărît să se dărâme orice biserică în 
care nu s’ar afla moaştele unui sfânt mucenic
(Nicodim Milaş, Dreptul biserices pag. 466), iar

sinodul VII ecumenic porunceşte — prin canonul 
7 — să se depună *ca unul care a călcat tradi- 
ţiunile bisericeşti», episcopul care ar târnosi o 
biserică fără să aibă sfinte moaşte în altar.

5. Sfinţii nu numai au fost veneraţi, ci li s’au 
adresat şi rugăciuni de cei din viaţă şi li s’a 
cerut să intervină către Dumnezeu, ca să asculte 
şi împlinească rugăciunile înălţate către El prin 
mijlocirea lor.

Pentru această străveche practică bisericească 
mărturisesc:

a) Cele mai vechi liturghii. In liturghia sfân
tului Iacov, cea mai veche din toate liturghiile, 
şi din care au izvorît — prin prescurtare — ce
lelalte trei liturghii, care sunt şi azi în uz în 
biserica noastră ortodoxă, se găseşte următoarea 
rugăciune după sfinţirea sfintelor daruri: «Iară 
şi iară pomenim pe cea cu adevărat fericită şi de 
toate neamurile pământului lăudată, sfânta, bi- 
necuvântata, pururea Fecioara Mar ia, Născă
toarea de Dumnezeu şi împreună cu ea pe sfinţii 
prooroci.... Căci pentru aceasta facem pomenirea 
lort ca să-şi aducă aminte de slăbiciunea si ne
putinţa noastră când vor sta înaintea tronului tău 
şi împreună cu noi să-ţi aducă această jertfă în
fricoşată şi de temut, pentru, paza celor ce sunt 
în viaţă, pentru mângâerea celor bolnavi şi ne
vrednici, cum suntem noi, etc.». (Renaudot, Litur-
giarum orientalium collectio, voi. II pag. 36).

Intr’o formă care diferă foarte puţin se gă
seşte această rugăciune şi în liturghia sfântului
Vasile şi a sfântului Ioan Gurădeaur, cum şi în 
liturghia atribuită sfântului apostol Petru şi tntr’a 
sfântului evanghelist Marcu.

In liturghia sfântului Ioan rugăciunea aceasta 
sună astfel: «Încă aducem ţie această slujbă cu
vântătoare pentru cei adormiţi în credinţă, stră
moşii, părinţii patriarhi.... mai ales pentru prea 
sfânta, curata, preabinecrivântata, slăvită, stăpâna 
noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea 
Fecioara Maria, pentru sfântul prooroc, înainte 
mergătorul şi botezătorul Ioan.. . CU ale cărora
rugăciuni m ântueşte-ne pe noi, Dumne
zeule, şi adu-ţi aminte de toţi cei adormiţi în 
nădejdea învierii şi a vieţii de veci şi-i odihneşte 
pe dânşii unde străluceşte lumina feţei tale», 
(Liturgier).

Sfântul Cirll, episcopul Ierusalimului, expli
când liturghia i&rusalemitană, zice: «După aceea—* 
adică după sfinţirea sfintelor daruri — pomenim 
iarăş pe cei morţi şi anume mai întâi pe patriarhi, 
prooroci, apostoli şi mucenici, pentru ca, prin ru
găciunile şi mijlocirea lor, sâ ne asculte Dum
nezeu» (Cateheza V mistagogică).

b) Inscripţiuni, picturi şi obiecte sfinte aflate 
în catacombe. In catacombe, care au fost săpate 
în timpul celor trei veacuri de persecuţiuni în
dreptate împotriva bisericii de statul roman, se
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găsesc diferite inscripţii funerare, care termină 
cu cuvintele: *Roagă-te pentru noi». In picturi, 
sfânta Fecioară este înfaţişatâ adesea cu mâinile 
ridicate pentru rugăciune, iar în morminte s’au 
găsit tot felul de obiecte de os, de fildeş, de 
sticlă, de pământ etc. pe care de asemeni este 
zugrăvită Maica Domnului rugându-se, ceeace 
însemnează că cei ce au pictat aceasta, ca şi 
cei cari le au pus în morminte şi cei pentru 
cari s'au pus aveau credinţa, că sfinţii, .şi în'deo
sebi prea sfânta Născătoare de Dumnezeu, se 
roagă lui Dumnezeu pentru ei.

c) Mărturii sau exemple din vieţile sfinţilor. 
Martorii oculari şi scriitorii martirului sfântului 
Ignatie povestesc: «Noi cei ce am fost de faţă 
la săvârşirea acestui fapt, întorcându ne acasă, 
plângând şi tângâindu-ne, am priveghiat toată 
noaptea şi cu rugăciuni şi mătănii am rugat pe 
Domnul să ne întâriascâ pe noi cei slabi prin 
fapta ce s’a întâmplat. In urma, unii dintre noi, 
adormind puţin, au văzut pe sfântul mucenic 
Ignatie arătându-se pe neaşteptate şi îmbrâţi- 
şându i, alţii l-au văzut rugându-se, iar alţii plin 
de sudoare şi stând înaintea lui Dumnezeu. Deci 
toţi cei ce am văzut acestea şi în urmă ne-am 
istorisit unii altora vedeniile cu mare bucurie, 
am cântat lui Dumnezeu, dătătorului de bine, 
fericind pe sfântul, însemnându-ne apoi ziua şi 
ceasul, ca aducându ne aminte de vremea păti
mirii lui, să putem avea împărtăşire cu luptă
torul şi încununatul mucenic al lui Christos». 
(Ruinart, Acta martyrum). — Descrierea marti
riului mucenicilor sicilitani, morţi în anul 200, 
alcătuită de un martor ocular, se încheie astfel: 
«Aceşti mucenici ai lui Christos se săvârşiră în 
ziua de 17 Iulie şi mijlocesc pentru noi înaintea 
Domnului nostru Iisus» (Ruinart, op. c.). Eusebiu 
istoricul povesteşte despre sfânta muceniţă Po- 
tamina, din veacul III, că, mergând la chinuri, 
făgădui unui soldat, anume Vasilide, care o apă
rase de batjocurile păgânilor, că se va ruga 

■ pentru el şi câ la trei zile după moartea ei, cum a 
mărturisit însuş Vasilide, i-s’a arătat acestuia 
noaptea, i-a pus o cunună pe cap şi i-a spus, 
că s’a rugat pentru el şi că rugăciunea ei a fost
ascultată». (Istoria bisericească, cartea VII, cap. 
5). Sfântul Grigore Teologul spune despre sfânta 
Iustina, o altă muceniţă tot din veacul III, că 
«s’a rugat sfintei Fecioare să-i apere fecioria 
care era în primejdie» şi rugăciunea ei a fost 
ascultată (Panegiricul sfântului Ciprian).

d) Mărturii ale părinţilor şi scriitorilor bise
riceşti din vechime. — Acestea sunt foarte multe, 
aşa că vom cita din ele numai pe cele mai 
însemnate.

Sfântul lrineu, episcopul Lugdunului (mort ca 
mucenic pe la anul 202), zice: «Eva, ca fecioară, 
n’a fost ascultătoare de Dumnezeu, iar sfânta

%

Fecioară a fost ascultătoare, ca să fie mijlocitoare 
către Dumnezeu pentru fecioara Eva» (Adversus 
Haereses V, 19).

Sfântul Ciprian învaţă că toţi drepţii, înce
pând cu patriarhii, atât cei ce au primit moarte 
mucenicească, cât şi cei ce au rămas tari în cre
dinţă, trâesc după moarte, împârâţesc cu Chris
tos şi poartă grijă de mântuirea noastră (epis
tola către Fortunat), iar altă dată, adresându-se 
papii Comeliu, care se afla în exil zice: «Să ne 
pomenim unul pe altul ori unde am fi. Să ne 
rugăm unul pentru altul cu bună înţelegere şi 
într’un cuget. Să ne uşurăm amărăciunile şi strim- 
torârile prin dragoste reciprocă şi, dacă Domnul 
va grăbi să ia pe unul dintre noi înaintea celui
lalt, să nu înceteze această dragoste şi înaintea 
Domnului, ca - să nu se întrerupă rugăciunile 
pentru jra ţii şi surorile noastre' înaintea milosti
virii Părintelui (epistola către Comeliu).

Sfântul Vastle cel Mare zicea despre sine: 
«Primesc şi pe sfinţii apostoli, prooroci şi mu
cenicii şi-i chem ca mijlocitori înaintea lui Dum
nezeu, ca prin ei, adică prin mijlocirea lor, mi
lostiv să-mi fie iubitortil de oameni Dumnezeu şi 
să-mi dea iertare de păcate» (epistola către 
Iulian Apostatul).

Altă dată, el zice creştinilor adunaţi să prăz- 
nuiască pomenirea sfântului Mamant: «Să-şi
aducă aminte de sfâniul Mamant toţi câţi s’au 
bucurat de el în vis, toţi câţi, venind la acest 
loc, l-au avut împreună rugător şi cărora le-a 
stat înainte cu japta, numai chemându-l pe nume, 
şi pe care i-a dus în casă fiind pe drumuri, pe 
cari i-a făcut sănătoşi fiind bolnavi, cărora le-a 
scăpat copiii dela moarte şi cărora le-a lungit
viaţa> (Omilia despre sf. mucenic Mamant).

Iarăş cu alt prilej se adresează ascultătorilor 
săi cu aceste cuvinte: «Câtă muncă ai să-ţi gă
seşti cel puţin rugător pentru tine către Dom
nul! Şi iată 40 de rugători, cari înalţă într’un 
cuget rugăciune.... la aceştia să alerge cel îm
presurat de nevoi; la aceştia să se ducă cel 
vesel\ unul ca să afle izbăvire în grelele împre
jurări, celălalt ca să i-se păstreze fericirea. Aci 
întâlneşti femeia cucernică, cuvioasă, care se roagă 
pentru brunei, care cere lui Dumnezeu întoar
cerea din exil a bărbatului şi însănătoşirea celui 
bolnav. Fie ca cererile noastre să fie primite de 
mucenici! Tinerii să calce pe urmele lor ca ale 
unora deopotrivă cu ei, iar părinţii să-i roage 
să fie părinţi unor asemenea copii» (Omilia la 
sfinţii 40 de mucenici).

Sfântul Grigore de Nazianz, în cuvântarea la 
moartea tatului său, zice: «Sunt încredinţat, că, 
prin rugăciunile sale, el face acum mai mult bine de 
cât făcea prin lecţiile sale, pentru că s’a apro
piat de Dumnezeu, lepădând legăturile trupului, 
curăţindu-se de tina care-i întuneca mintea.... »,
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iar în panegiricul sfântului Ciprian se exprimă: 
*Din cer, unde eştiy priveşte cu îndurare către 
mtne, îndrepteazâ cuvântul şi viaţa mea, păzeşte 
turma mea sau fii împreună cu mine păstor, în- 
drepteaz o, pe cât se poate, spre cele bune, alungă 
din sânul ei pe lupii turburători şi pe toţi cari 
aleargă după cuvinte şi fraze. Luminează-ne mai 
deplin şi mai limpede asupra Sfintei Treimi, în
aintea căreia stai astăzi şi căreea noi ne închinăm».

Sfântul Grigore de Nisa , se adresează sfân
tului mucenic Teodor cu cuvintele: «Mijloceşte
pentru patrie la Domnul şi Împăratul tuturor. 
Mari primejdii ne ameninţă.... oastea se luptă 
pentru noi, sfinte mucenice, mijloceşte cu îndrăz
neală pentru compatrioţii tăi. Cu toate că eşti 
în altă lume, tu ştii însă întotdeauna de primej
diile şi nevoile oamenilor. Cere pentru noi, ca 
adunările să nu se întrerupă.... Rugămu-te, nu 
ne lipsi nici de aci înainte de ocrotirea ta. Dacă 
se cere mai multă şi mai puternică ocrotire, adună 
cetele ucenicilor, ale fraţilor, pi rugaţi-vă împre- 
ună cu toţii, căci poate rugăciunile mai multor 
drepţi vor acoperi păcatele popoarelor» (Cuvântare 
la sfântul Teodor Tiron).

Sfântul Ioan Gură de aur, zice: «Rugăciunile 
sfinţilor au putere foarte mare, dar numai când 
ne căim de păcate şi ne îndreptăm.... Eu însă 
zic aşa, nu ca să opresc pe cineva să chieme în- 
tr ajutor pe sfiinţi în rugăciunile sale, ci spre a-l 
împiedica să nu se dea lenei şi somnului şi astfel 
trăind, să nu ceară dela alţii ceea ce ar trebui 
să facă el însuşi> (Omilia 5 asupra evangheliei 
dela Matei).

Altădată el zice: * Iubiţilor, să alergăm la mij
locirea sfiintilor mucenici şi să-i chemăm, ca să 
se roage pentru noi\ dar să nu ne mărginim a 
ne lăsa numai în nădejdea rugăciunilor, ci să 
lucrăm şi noi cum se cade, după pilda ce ei 
ne-au dat» (Omilia 44 asupra Facerei).

Sfântul Efrem Şirul se adresează sfinţilor 
mucenici astfel: «Biruitorilor mucenici, cari aţi 
răbdat chinuri pentru dragostea către Dumnezeu 
şi Mântuitorul şi sunteţi plini de siguranţă îna
intea Domnului, binevoiţi a mijloci pentru noi 
cei slabi şi păcătoşi şi trândavi, ca să se pogoare 
asupra noastră harul lui Christos şi să lumineze 
întunecatele noastre inimi, spre a iubi pe Dum
nezeu» (Panegiricul sfiinţilor mucenici).

Fericitul Teodoret zice: «Bisericile biruitorilor 
mucenici sunt măreţe... In ele ne adunăm adesea. 
Cel care se bucură de sănătate, se roagă pentru 
păstrarea acestui bun preţios, iar bolnavul pentru 
grabnică vindecare. Cel care nare copii cere ur
maşi, cea stearpă se roagă pentru fericirea de a 
fi mamă. Când cineva vrea să porniască întro 
călătorie, cere dela sfinţii mucenici să-l călău
zească şi ocrotiască, iar când se întoarce cu bine 
acasă, le mulţumeşte cu căldură. Către ei noi nu ne

adresăm ca lui Dumnezeu, ci-i rugăm ca pe nişte 
oamerii sfinţi să ne fie mijlocitori înaintea lui 
Dumnezeu» (Cuvântarea 8-a despre mucenici).

Sfântul Ambrosiu, episcopul Milanului, des
crie astfel trebuinţa de a ne ruga sfinţilor şi 
mijlocirea lor către Dumnezeu: «Când sfinţii 
apostoli Petru şi Andrei au mijlocit la Mântu
itorul pentru soacra lui Petru, care era prinsă 
de friguri rele; atunci Domnul, stând înaintea 
ei, a certat frigurile şi au lâsat-o şi îndată, scu- 
lându-se, slujia lor (Luca 4 ,3g).

....Şi tu ai prietini cari pot mijloci pentru tine. 
Acest fel de prietini sunt apostolii şi mucenicii 
pe cari, dacă-i ve?terezi, te apropii de ei prin
milostenie...... Atunci apostolii Petru şi Andrei
au mijlocit prntru soacra lui Petru, iar acum 
pot să mijlocească pentru noi, căci e limpede, că 
cel încărcat cu multe păcate nu poate să se roage 
pentm sine şi deci alţii trebue să roage pentru el 
pe Doctorul ceresc, după cum şi bolnavii trupeşti 
nu chiamă ei pe doctor, ci trimet pe alţii să-l 
cheme. Prin urmare, pentru noi trebue dar să 
se roage sfinţii îngeri — aceşti apărători ai no
ştri — şi mucenicii, ale căror sfinte moaşte ne 
sunt chezăşie şi amanet al mijlocirii lor? E i, spă- 
lându-şi păcatele, cu însuş sângele lor, pot mij
loci la Dumnezeu iertarea păcatelor noastre, fi
indcă mucenicii sunt judecătorii şi observatorii 
vieţii şi faptelor noastre. Nu trebue să ne temem 
de aceşti apărători ai noştri, pentru că ei au în- 
cerat, ca şi noi, neputinţa trupească si au luptat 
împotriva eh  (Despre văduve, 9 54 55).

Fericitul Augustin zice: «Biserica nu se roagă 
pentru mucenici, cum se roagă pentru ceilalţi morţi 
fiindcă ei atât de mult sau desăvârşit prin moarte, 
încât nu noi, cei vii, trebue să ?nijlocim pentru 
dânşii, ci ei sunt mijlocitorii noştri» (Cuvântarea
285).

Sfântul Leon cel Mare, papă al Romei, zice 
într’una din Cuvântările sale: «Să postim Mier
curi şi Vineria, iar Sâmbăta să facem priveghere 
la moaştele sfântului apostol Petru, pentru ru
găciunile căruia, cum sunt încredinţat, Dumnezeu 
ne va trimete milostivirea sa prin Domnul no
stru Iisus Christos, care împărăţeşte în vecii ve
cilor» (Cuvântarea 12).

Sfântul Grigore cel Mare, ca să dovedească 
necesitatea de a cere ajutorul şi mijlocirea sfin
ţilor către Dumnezeu face următoarea asemă
nare: «Dacă ar fi ca mâine să mergem la ju
decată înaintea unui judecător aspru, cred că 
ne-am îngriji de azi să pregătim răspunsul şi 
ne-am sili să găsim numai decât susţinători şi 
apărători, cari să mijlocească pentru noi la în
fricoşatul judecător. Băgaţi de seamă! îngrijiţi-vă! 
Iată, în curând va veni la judecată înfricoşatul 
judecător Iisus Christos, cu mulţime de îngeri şi 
de arhangheli. Dacă nu ne vom găsi apăratori-
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cine ne va apăra atunci ? Avem însă pe sfinţii 
mucenici. Ei ne sunt ajutători şi susţinători. Zot- 
deauna, ei sunt gata să ne ajute şi doresc 
să ne fie mijlocitoti. Pe ei să-i rugăm. Ajutorul 
lor să-l cerem. Domnul primeşte mijlocirea lor, 
pentru că, deşi este judecător drept, este totuş şi 
îndelung răbdător şi mult milostiv» (Omilia 32 
asupra Evangheliilor).

Sfântul Ioan Damasceanul scrie: «Cât te-ai 
ostenit şi te osteneşti, ca să găseşti un apărător, 
care te-ar putea înfăţişa împăratului muritor şi 
să pună un cuvânt bun pentru tine ? Iar pe mi
jlocitorii întregului neam omenesc, cari se roagă 
pentru noi, să nu-i venerezi?» (Despre credinţa
ortodoxă, cartea IV, cap. 15).

In deosebi despre mijlocirea sfintei Fecioare 
zice el: «Chiar şi între oameni, dacă cineva are 
ca mijlocitoare pe vre-o mamă şi aceasta va 
ruga pe fiul său pentru vre’un neam sau prieten, 
acela (fiul) nu va lăsa neluată în seamă cererea 
şi mijlocirea ei. Ce să zicem dar de mijlocirea 
şi îndrăsneala pe cari le are cea mai pre sus de 
tot neamul omenesc şi de puterile cereşti, prea 
curata Maică, faţă de Fiul său cel întrupat din 
ea? Puterea ei este fără asemănare şi necoprinsă*
(Despre icoane, împotriva lui Constantin Cabalin).

« Cât folos nu ne-a adus — zice el altădată — 
mijlocirea plină de îndurare a apostolilor şi mu
cenicilor? De câte ori nu ne-au ajutat ei în răz- 
boaele cu barbarii, pe cari i-au alungat sau ni
micit? Câte cazuri cari ne ameninţau cu 7noartea

*

au înlăturat ei prin purtarea de grijă şi venirea 
lor într ajutor? De toate primejdiile ce s’au Ivit 
până acum ne-au izbăvit prin rugăciunile lor»
(Despre credinţa ortodoxă, loc. cit.)

** *

Ceeace au învăţat sfinţii părinţi individual, s’a 
consfinţit de adunările lor, de sfintele sinoade.

Astfel, părinţii adunaţi la sinodul VII ecu
menic, ţinut, în anul 787, la Niceea, spre a pune 
capăt rătăcirii hulitorilor cultului sfintelor icoane, 
au hotărât cu privire la venerarea sau cinstirea 
sfinţilor :

«Noi păzim cuvintele Domnului, ale apostolilor 
şi ale proorocilor, cari ne-au învăţat să cin- 
.stim şi să preamărim, mai întâi, mai ales 
şi cu adevărat, pe Maica lui Dumnezeu, 
apoi pe sfinţii îngeri, pe fericiţii şi întru 
tot lăudaţii apostoli, pe prooroci şi fie slă- 
viţii şi de Dumnezeu purtătorii mucenici, 
cari s’au luptat pentru Christos, pe sfinţii 
mari dascăli, pe cuvioşii şi de Dumnezeu, 
insuflaţii şi să cerem mijlocirea lor, pentru 
că ne pot face plăcuţi împăratului tuturor, 
lui Dumnezeu». Actele sinodului VII ecu
menic, şedinţa IV, la Harduin).

Aceiaş sinod hotărăşte să fie anatema cine 
nu venerează pe sfinţi şi nu-i chiamă într’ajutor:

«Dacă cineva nu mărturiseşte că toţi sfinţii 
cari sunt dela inceputul lumii şi au merite 
la Dumnezeu, înainte de Lege, ca şi sub 
Lege şi sub har — sunt vrednici de cinste 
înaintea Lui cu sufletul şi cu trupul, sau 
dacă nu se roagă lor, ca unora cari pot 
mijloci la Dumnezeu pentru lume, potrivit 
tradiţiei bisericeşti, anatema să fie*. (Ibi
dem).

Asemeni şi sinodul ţinut la Betlehem, în anul 
1672, a aprobat Mărturisirea de credinţă a pa
triarhului Dositei al Ierusalimului, care a fost 
primită de toţi patriarhii şi care este cunoscută 
şi sub numele de «Epistola patriarhilor răsări- 
teni» ţi care coprinde şi următoarele: «Credem 
că Domnul nostru Iisus Christos este singur 
mijlocitor, că dându-se pe sine preţ de răscumpă
rare pentru toţi, prin vărsarea sângelui său, s’a 
făcut mijlocitor între Dumnezeu şi oameni şi 
purtând grijă de ai săi, 6ste mângăetorul nostru 
şi ispăşitorul păcatelor noastre. Mărturisim, că 
sfinţii mijlocesc pentru noi în rugăciunile şi ce
rerile lor către El, dar mai mult ca toţi, prea 
curată Maica lui Dumnezeu Cuvântul, sfinţii 
îngeri, păzitorii noştri apostoli, proorocii, muce- 
nicii, cuvioşii şi toţi pe cari i-a slăvit E l ca slu
jitori credincioşi ai Lui, la care adăogăm şi pe 
arhiereii şi pe preoţii, ca unii ce stau în ju
rul tronului lui Dumnezeu, şi pe toţi drepţii 
cari s’au distins prin virtute. Ştim din sfintele 
Scripturi, că trebue să ne rugăm unii pentru 
alţii, că mult poate rugăciunea dreptului şi că 
Dumnezeu mai bine ascultă pe sfinţi de cât pe 
cei ce rămân în păcate. Asemenea mărturisim, 
că nu numai când erau în viaţa pământească 
sfinţii au fost rugători şi mijlocitori ai noştri 
către Dumnezeu, ci încă şi mai mult după moarte... 
Nu ne îndoim, că, precum proorocii fiind în 
trup muritor vedeau lucrurile din cer, pentru 
care şi proorociau, tot astfel, ba chiar mai mult, 
credem şi mărturisim că îngerii şi sfinţii, cari 
s’au făcut ca îngerii, ştiu şi văd, prin nemăr
ginita lumină drmnezeească, toate nevoile noastre*. 
(decretul 8).

** *
Sfinţii părinţi au lămurit şi în ce constă cultul 

sfiinţilor şi prin ce se deosebeşte de cultul ce 
dăm lui Dumnezeu, în ce înţeles se numesc sfinţii 
mijlocitori către Dumnezeu şi cum pot ei să 
audă şi să împlinească rugăciunile noastre.

Sfântul Ciril al Alexandriei scrie împotriva 
lui Iulian Apostolul: «/V sfinţii mucenici voi 
nu-i socotim Dumnezei şi n avem obiceiul de a-i 
cinsti prin cultul ce dăm lui Du?nneseu (Xcttpsu-
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Tcxto?), ci-i cinstim numai relativ şi ca respect 
(<j)(suxtt>s xal Tipjuxâis). Ii cinstim cu venera- 
ţiune care e mai presus de orice veneraţiune 
pământească, fiindcă au luptat cu bărbăţie pen- 
tu păzire neştirbită a credinţei, pentru care 
nu şi-au cruţat nici viaţa...» (Adverus Iulianum, 
cartea VI).

Fericitul Augustin scrie: «Cinstim pe muce
nici cu acel cult de dragoste şi de apropiere de 
eiy cu care cinstim şi in viaţa pământească pe 
oamenii lui Dumnezeu, cari sufer pentru ade
vărul Evanghelic, cu deosebire numai-că acesta 
(cultul mucenicilor) este împreunat cu mai multă 
pietate, pentrucă se dă celorce au biruit piedicile, 
sunt acum în viaţa fericită şi nu mai luptă pe 
pământ. Iar* cultul care pe greceşte se chiamă 
Xatpsia şi care pe latineşte nu se poate ex
prima printrun singur cuvânt şi este slujire cu
venită numai Dumnezeirii, nu-l dăm şi nu în
demnăm pe nimeni să-l dea decât numai lui 
Dumnezeu*. (Contra Faustum, carteaXX, cap. 21).

«Mucenicilor — zice el altădată — nu le rân- 
duim preoţi, servicii religioase şi sacrificii (cum 
fac păgânii pentru zeii lor), pentrucă noi nu pe 
ei, ci pe Dumnezeul lor îl socotim ca Dumnezeul 
7iostru. Cinstim într adevăr aducerea aminte de 
ei, ca de nişte oameni sfinţi ai lui Dumnezeu, 
cari s’au luptat pentru adevăr până ce au murit 
trupeşte... dar auzit-a cândva vreun credincios, 
ca preotul, stând înaintea alta? ului ridicat în 
cinstea vre unui mucenic, să fi zis în rugăciu
nile sale: Ţie Pavele sau Petre, sau Ciptiane, 
îţi aduc jertfă ? înainte de pomenirea lor se jac  
proaduceri lui Dumnezeu, care i-a făcut pe ei şi 
oameni şi mucenici şi i-a unit în cinstea cerească 
cu sfinţii săi îngeri. Proaducerea se face, pentru 
ca prin asemenea prăznuire pe de o parte să 
mulţumim adevăratului Dumnezeu pentru biru
inţa lor, iar pe de altă parte pentru ca noi cei 
ce facem pomenirea lor, să ne îndemnăm a imita 
virtuţile şi biruinţele lor, chemând într ajutor pe 
acelaş Dumnezeu. Potrivit cu acestea, toate sem
nele de mare dragoste ale oamenilor pioşi către 
mormintele mucenicilor sunt expresiunea respec
tului pentru aducerea aminte de ei, iar nici
decum  închinare dum nezeească sau aducere
de jertfe morţilor, ca unor zei... Aşa că noi nu 
dăm mucenicilor noştri închinare dumnezeească.... 
71 am rânduit preoţi pentru ei şi n aducem sacri
ficii in cinstea lor, pentrucă un asemenea lucru 
nici nu se cade, nici nu e demn şi nici îngă
duit, cuvenindu-se numai lui Dumnezeu». (De ci-
vitate Dei. cartea VIII, cap. 2 7 ).

In aceeaş ordine de idei, el scrie iarăş: «Pă
gânii au clădit temple zeilor lor, le-au înălţat 
altare, le-au rânduit preoţi, le-au adus jertfe, pe 
când noi nu ridicăm temple mucenicilor noştri, 
ca zeilor, ci construim monumente pe mormin

tele lor, ca unor morţi ale căror suflete trăesc 
la Dumnezeu. Acolo ridicăm şi altare pe care 
aducem jertfe , dar nu mucenicilor, ci unicului Dum
nezeu, care e şi a l lor şi al nostru. La aducerea 
jertfelor, la un anume loc şi după rânduială, se 
pomenesc şi ei ca oameni ai lui Dumnezeu, cari 
au biruit lumea prin mărturisirea credinţei în 
Dumnezeu» (Ibidem, cartea XXII, cap. 10.

Fericitul Ieronim scrie asemeni: « Le cap fă ră  
minte s’a închinat vreodată mticenicilor ca lui 
Dumnezeu ? Cine a socotit pe om drept Dumnezeu? 
Când Pavel şi Barnaba au fost luaţi de locuitorii 
Licaoniei drept Jupiter şi Mercur, şi când aceia 
au voit a-le aduce sacrificii, nu şi-au rupt ei 
veşmintele şi au spus că şi ei sunt tot oameni} 
Aceasta nu pentru că na erau mai buni decât morţii 
Jupiter şi Mercur, ci pentru ca sâ nu li-se dea
—  după rătăcirea păgână —  cinstea ce se cuvine 
lui Dumnezeu. Asemenea citim şi despre Petru, 
care a ridicat pe Cornetiu, care voia să i-se în
chine şi i-a zis: « Scoală-te şi eu sunt om» (Contra 
Vigiiantium, cartea IV).

Sfântul Epifanie, combătând rătăcirea unora 
cari dau Sfintei Fecioare închinare dumnezeiască 
zice: «Unii nechibzuiţi în ideea despre prea 
sfânta şi pururea Fecioara s ’au încercat şi se 
încearcă s’o pună în locul lui Dumnezeu... şi 
aduc sacrificii în numele ei.... Astfel, slăvirea 
sfinţilor, cari au trăit în anume timp, îndreptată 
către Dumnezeu, a fost pentru alţii, cari nu 
vedeau adevărul, prilej de rătăcire.... Insă nu 
sfinţii sunt vinovaţi de aceasta, ci mintea ome- 
neacă, de oarece este nestatornică şi înclinată 
spre rău.... N u trebue a cinsti pe sfinţi mai mult 
de cât se cuvine, ci în ei să cinstim pe Stăpânul 
lor. Să înceteze dar rătăcirea celor orbiţi, fiindcă 
prea sfânta Fecioară Maria nu e Dumnezeu şi 
n’a primit trupul din cer.... De sigur, trupul ei 
a fost sfânt, totuşi ea nu e Dumnezeu. Intr’a- 
devăr, Fecioara a fost fecioară şi vrednică de 
veneraţiune, dar ea nu ne e pusă spre adorare 
căci ea însăşi adoră pe Cel născut din ea cu 
trupul şi care s’a coborît din ceruri şi din sî- 
nurile Tatălui. Asemenea se cinsteşte, de pildă 
Ilie, care a fost feciorelnic din sânul mamei sale, 
a rămas aşa întotdeauna şi a fost răpit în cer, 
fără a vedea moartea, precum şi Ioan, care s’a 
rezemat de pieptul Domnului şi pe care-1 iubia 
lisus, şi tot aşa sfânta Tecla. Decât aceştia, 
bine înţeles, mai mult trebue cinstită Sfânta Fe
cioară, pentru darul de care s’a învrednicit. Dar 
nici Ilie nu trebue adorat, deşi se află între cei 
vii, nici Ioan, deşi prin rugăciunea sa şi-a făcut 
uimitor sfârşitul şi a primit mai mult har dela 
Dumnezeu şi nici îecla sau altul din sfinţi nu 
se cade să fie adorat. Să nu fim stăpâniţi de 
vechea rătăcire, de a da adică uitării pe Dum
nezeu şi a ne închina făpturii, «Şi au slăvit, zice
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Apostolul, şi au slujit făpturii mai mult decât 
Făcătorului» (Romani 1 , 25). Pentru aceasta nu 
trebue a adora pe Sfânta Fecioara, nu trebue a 
o face Dumnezeu, nu trebue a aduce sacrificii în 
numele ei.... Să se cinstească Sfânta Maria, dar 
adorarea se cuvine Tatălui şi Fiului şi Sfântului 
Duh. Pe Sfânta Maria nu se cade a o adora»
(împotriva tuturor ereziilor, 77, 23_24j 79 ,4>57).

Sfântul Vasile cel Mare âccentuiază pe lângă 
aceasta şi latura morală sau partea educativă a 
cultului sfinţilor: «Cinstea ce dăm celor buni 
dintre cei împreună slujitori cu noi este dovadă 
de respectul ce datorim Stăpânului tuturor, căci 
nu mai rămâne îndoială, că cel ce dă laudă 
bărbaţilor iluştri, nu va lipsi de a urma pilda 
lor în prilejuri asemănătoare. De aceea, când 
istoiisim vieţile celor ce s’au distins prin pietate, 
prea slăvim înainte de toate pe Dumnezeu întru 
robii săi, apoi lăudăm pe cei drepţi, mărturisind 
cele ce ştim despre ei şi în sfârşit edificăm pe 
cei ce ne ascultă povestindu-le lucruri sublime». 
(Omilia la sfinţii 40 de mucenici şi la sfântul 
mucenic Gordie).

Sfinţii Grigore de Nazianz şi Grigore al Nişei 
desvoltă mai pe larg ideea sfântului Vasile, că 
imitarea faptelor şi a virtuţilor sfinţilor este ade
vărata venerare demnă de sfinţi şi plăcută lui 
Dumnezeu,.

Sfântul Ambrozie zice: «Cine cinsteşte pe sfinţi, 
cinsteşte pe Christos, iar cine dispreţueşte pe 
sfinţi, dispreţueşte pe Domnul» (Cuvântarea 54).

Sfântul Grigore cel Mare zice asemeni: «Cine 
cinsteşte greşit pe slujitori lui Dumnezeu, nu 
ştie ceea ce se cuvine lui Dumnezeu» (Moralia 
cartea XVIII, cap. 49).

In fine, marele apărător al cultului sfinţilor şi 
al icoanelor, sfântul Ioan Damasceanul, zice: „Se
cade să cinstim pe sfinţi ca pe prietenii lui Chris- 
tot şi ca pe fi i i  şi moştenitorii lui Dumnezeu, după 
cuvintele sfântului Ioan Teologul: „Iar celor ce 
l-au primit pe el le-a dat putere să se facă fi i i  lui
Dumnezeu“... Şi Domnul în sfânta Evanghelie,
zice'. „Voi prietenii mei veţi f i v'.... Cum dar să nu 
cinstim pe cei ce sunt şi slujitori şi prieteni şi f i i  
ai lui Dumnezeu? Cinstea dată prea zeloşilor slu

jitori, arată iubirea către Stăpânul tuturor.... In  
adevăt, se cuvine a-i cinsti\ a înălţa biserici în nu
mele lor, a-le aduce daruri, a ţine zilele întru po
menirea lor şi a ne veseli duhovniceşte în elê  pen
tru ca veselia noastră să fie vrednică de cei ce ne 
dau prilej de serbare şi să ne silim a-le plăcea, 
iar nu a i supăra, pentru că ceea ce place lui Dum
nezeuy place şi aleşilor lui\ f i  ceea ce întristează pe 
Dumnezeu, aduce întristare şi slujitorilor lui. Deci, 
noi cei ce credem vom cinsti pe sfinţi cu psalmi şi 
cu cântări duhovniceşti, cu zdrobire de inimă şi cu 
milostenie către săraci\ pentru că şi lui Dumnezeu 
î i  este plăcut o asemenea cinstire.... Vom cinsti pe

Născătoarea de Dumnezeu ca pe adevărata Maica 
lui; pe proorocul Ioan, ca pe hiainte mergătorul 
Domnului Christos; pe apostoli şi pe mucenici... Să 
cinstim pe apostoli ca pe fraţii Domnului, ca pe 
slujitorii lui, ca pe martorii oculari ai patimilor 
lu i... în al doilea rând pe prooroci, în al treilea 
pe păstori şi învăţători. Să cinstim pe mucenicii 
Domnului aleşi din toată starea, ca pe soldaţii Dom
nului Christos, cari s’au botezat cu botezul morţii 
lui, ca pe cei ce au luat parte la suferinţele şi sla
va lui, şi pe întâiul martir Ştefan, arhidiaconul 
şi apostolul Domnului Christos. Să cinstim pe prea 
cuvioşii părinţii noştri şi pe asceţii purtători de Du- 
nmezeu... Să cinstim pe cei ce au vieţuit înainte de 
har: pe proorocii, patriarhii şi drepţii cari au ves
tit venirea Domnului. Privind la felul vieţii tuturor 
acestor sfinţi, să râvnim credinţa lor, dragostea, nă
dejdea, osârdia) vieţuirea şi curajul în suferinţe şi 
răbdarea chiar până la sânge, ca şi noi, împreună 
cu ei, să ne învrednicim de cununa slavei(< (Expu
nerea credinţei ortodoxe, cartea IV, Cap. 15).

„Ne închinăm — zice el altă dată — acelora în 
cari se odihneşte Dumnezeu, care este unicul sfânt 
şi întru. sfinţi se odihneşte, ca, de pildă, Născătoa
rei de Du/nnezeu şi tuturor sfinţilor, căci ei, pe 
cât se poate, s’au asemănat lui Dumnezeu şi prin 
lucrarea voinţei lor şi prin salăşluirea lui Dumne
zeu în ei şi prin povăţuirea lui.... E i sJau învred
nicit de închinare, nu prin firea lorf ci pentru că 
au avut în ei pe Cel ce este vrednic de închinare 
prin firea sa; aşa cum fierul înfierbântat nu este 
arzător prin firea sa, ci pentru că a primit în sine 
foc, care are însuşirea firească de a arde. Aşa dar 
ne închinăm lor, pentru că Dumnezeu i-a prea slă
vit şi i-a Jăcut îngrozitori pentru vrăjmaşi şi bine
făcători pentru cei ce se apropie de ei cu credinţa. 
Ne închinăm lor nu ca unor zei şi binejăcători 
prin firea lor, ci ca unor robi şi slujitori ai lui 
Dumnezeu, cari au îndrăzneală către Dumnezeu 
prin dragostea către El. Ne închinăm lor, pentru 
că însuşi împăratul raportă la sine etnstea ce se 
dă celor iubiţi de el“ (Cuvântarea III despre i- 
coane).

Mărturisirea ortodoxă a mitropolitului român 
din Chiev, Petru Movilă, aprobată mai întăi de 
sinodul dela Iaşi, din anul 1642, după aceea de 
toţi patriarhii şi recunoscută astfel ca opera 
care exprimă în chip oficial învăţătura bisericii 
ortodoxe, zice despre cultul sfinţilor în compa
raţie cu cultul ce dăm lui Dumnezeu: „Noi che
măm pe sfinţi mijlocitori către Dumnezeu, ca să-l 
roage pentru noi şi-i chemăm nu ca pe nişte Du
mnezei, ci ca pe prietenii lui Dumnezeu, căruia Ii

4

slujesc, pe care-L slăvesc şi căruia se închină. Noi 
avem trebuinţă de ajutorul lor, nu pentru că ne-ar 
ajuta cu puterea lor, dela dânşii, ci fiind-ză ei cer 
pentru noi — prin solirile lor — harul lui Dumne
z e u (partea III, întrebarea 52).
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La obiecţiunea ce s’ar putea ridica, că, dacă 
sfinţii nu ne pot ajuta prin puterile lor, dela ei, 
de ce ne mai adresăm lor şi nu ne rugăm dea- 
dreptul lui Dumnezeu? a răspuns fericitul Agu- 
stin astfel: Avem pe însuş Domnul dela care^
cerem ceea ce ne trebue \ dacă însă nu suntem 
vrednici să primim dela E l ceea ce cerem, datori 
suntem să cerem prin mijlocirea prietenilor lui, 
cari i-au bineplăcut“ (Cuvântarea 286).

La obiecţiunea că singurul mij’ocitor între 
Dumnezeu şi oameni este lisus Christos şi că 
deci rugăciunile trebue adresate numai lui, nu 
şi sfinţilor, răspunde totAugustin: vIoan a zis: 
Dacă va păcătui cineva, miilocitor avem către 
la tă l pe lisus Christos cel drepte (I Ioan 1, 2). 
însemnează oare aceasta, că sfinţii nu se roagă 
pentru noi? N u , ci toate membrele se roagă u- 
nul pentru altul, iar Capul se roagă pentru 
toţi{{ (Tratatul asupra epist. I a sf. Ioan).

,,Mucenicii, zice el altădată, sunt mijlocitorii 
noştri, dar nu mijlocitori nemijlociţi, ci prin mi
jlocirea aceluia cu cate sunt strâns uniţi) ca cele 
mai desăvârşite membre cu capul lor şi care este

,,Apostolul— zice el într’alt loc — ne numeşte 
părtaşi şi sfinţi. Şi dacă zice, că avem părtăşie 
cu Tatăl şi cu Fiul, cum să navem şi cu sfinţii 
atât de pe pământ, cât şi din ceruri, când Chris- 

a împăcat cu scump sângele său cele cereşti 
cu cele pământeşti, pentru ca să stea în împăr
tăşire linele cu altele? învederat arată aceasta 
Domnul, când zice, că : „Mare bucurie se face 
în ceruri pentru un păcătos care se pocăeşte
(Omilia IV asupra Leviticului).

,,Dacă sfinţii în viaţa viitoare — zice el iarăş 
văd f  *ţă către faţă, ceea ce în viaţa aceasta 

au văzut numai ca în oglindă şi în ghicitură (/ 
Corint. I 2) ) nu se poate admite că nu sunt
pe aceeaş treaptă de desăvârşire şi cu privire la 
alte virtuţi, când acolo se perfecţionează în ceea 
ce şi-au agonisit în viaţa aceasta. Una din vir
tuţile de căpetenie, după cuvântul lui Dumnezeu, 
este dragostea către aproapele, pe care sfinţii tre
cuţi din această viaţă credem, că o au în mai 
mare grad faţă de cei ce se luptă în viaţa a-
ceasta, de cât cei ce ajută pe cei neputincioşi tn 
luptă, înşişi fiind  slabi\ căci nu mimai aicia se

într adevăr singurul Mijlocitor în felul său, care ' îndeplineşte prin dragostea frăţească, ceea ce se
şade deadreapta Tatăluifi (Cuvântarea 285).

In fine, la întrebarea: Cum pot auzi şi împlini 
sfinţii rugăciunile noastre ? răspunde foarte bine 
Origen. După acesta, sfinţii cari au trecut în 
biserica cerească, n’au întrerupt legătura cu bi
serica luptătoare, ci dimpotrivă iau partea cea 
mai activă şi sinceră la destinele ei, mai activă 
şi mai sinceră de cât când erau în viaţă.

zice} că »de pătimeşte un membru, pătimesc îm
preună cu el toate membrele, iar de se prea mă- 
reşte un membru, se bucură şi celelalte împreună 
cu eli( (I Corint, 12, 26). Asemeni şi despre dra
gostea celor ieşiţi din această viaţă trebue să 
zicem: ,,Eu \port grija tuturor bisericilor. Cine 
este neputincios şi eu să nu fiu neputincios îm
preună cu el? Cine se sminteşte şi eu nu mă a-

Fiind în ceruri, ei ştiu mult mai mult de cât prind". (II Corint. 11, 28-29) (Despre rugăciune).
când erau pe pământ, despre destinele bisericii, Părinţi şi scriitori bisericeşti, sinoade ecume-
pentru că toţi sfinţii find în raiu, ca într’o şcoală, , nice, locale şi provinciale, sfinţi mucenici şi o-
se desăvârşeşc din ce în ce mai mult nu numai 
în ştiinţa celor din trecut şi prezent, ci şi în a- 
celor din viitor, care li se descoper de lisus Chris
tos, cel ce este pretutindeni, fapt la care arată 
şi apostolul când zice: ,, Sunt coprins de amân
două, având dorinţa să trec din această viaţă 
şi sâ fiu cu Christos, ceea ce este cu mult mai 
bine“ (Filipeni 1, 23), fiind încredinţat, că u- 
nindu-se cu Christos, va cunoaşte mult mai bine 
cele ce se petrec pe pământ, fie cu privire la 
om, fie la sufletul sau mintea lui. (Ilspij’ap'/div, 
cartea II, cap. 11).

biecte sfinte, inscripţiuni frumoase şi picturi din 
cea mai adâncă vechime bisericească, atestă 
unanim, că cultul sfinţilor există dela începutul 
creştinităţii şi a fost practicat întotdeauna aşa 
cum se practică azi de biserica ortodoxă.

Vom examina altă dată valoarea acestor a- 
testaţiuni, cum şi temeiul biblic al cultului sfin
ţilor.

PR. I. MIHALCESCU,

Psihologii, chiar liber-cugetători, recunosc toţi la fel puterea care-i vine omului din faptul că 
are o credinţă. Pentru cine ar sta la îndoială, mă voi mărgini să citez rândurile următoare, scrise 
de un profesor dela Sorbona, tot atât de puţin bănuit de clericalism pe cât pot f i  eu însumi:

Viaţa religioasă, zice el, presupune punerea în lucru a puterilor care ridică pe individ mai 
presus de el însuşi.... Credinciosul poate mai mult decât necredinciosul. Această putere nu este o 
închipuire. Ea este acea care a îngăduit omenirii să poată trăi.

GUSTAVE LE BON 
în le Desechilibre du Monde, Paris 1923 p. 242.
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IUDA ISCARIOTUI

Paştile Iudeilor e r a u  aproape. Domnul v o ia  
s& mănânce Paştele cu ucenicii săi. Subt aco- 
peremântul cărei case avea să facă asta ? «Fiul 
O m ului nu are unde să-şi plece capul». Totuşi 
s’a găsit un om al lui Dumnezeu care să pri
mească într’un foişor pe Dumnezeescul învăţător. 
Apostolii rânduesc cele de nevoe pentru ospăţ. 
Ceasul cinci soseşte. Seara Iisus vine cu cei doi
sprezece. Pe nesimţite se pogoară «pacea serei 
peste sfada zilei». Domnul îşi ridică glasul: «Cu 
poftă am poftit aceste paşte să le mănânc cu 
voi, mai înainte de patima mea». Luca cap.
XXII vers 15. Ştiâ că vor începe suferinţele
pentru neamul omenesc. Ştia că va sorbi din 
cupa amărăciunilor până la fund. Nu-I erau străine 
planurile viclene ale lui Iuda. Insă, în mintea apos
tolilor, ce gânduri va fi deşteptat vorba Dom
nului? Ce patimă avea să îndure învăţătorul lor ? 
Cu totul alte gânduri aveau despre El. Izbăvi
torul lui Israil să se lase biruit aşa uşor! Asta 
le venea de necrezut. «Dă-ne nouă ca să şedem 
unul de-a dreapta ta şi altul de-a stânga ta, 
întru slava ta» Marcu cap. V vers 35. Cum să 
se împace gândul lor, cu glăsuirea învăţătorului ? 
Pe când ceilalţi apostoli erau în nedumerire) 
Iuda urzea vinderea Domnului său. Nerăbdător 
era să-şi vadă gândul împlinit. Purtătorul’ pungei 
nu se mai sătura de avere. Lăcomia de argint 
îl încătuşase cu totul. Din pildele Sf. Evanghelii, 
putea să'nveţe, că comoara noastră e în ce
ruri, că omul nu poate da nimic în schimb 
pentru sufletul său. Numai fapta bună rămâne 
după moarte. Celelalte sunt înşelăciuni, cari mai 
mult amărăsc decât bucură. Nimic nu-1 face să 
părăsească lăcomia. «Fur era şi pungă avea şi 
ce punea într'însa purta» (Ioan XII vers 6). Ce 
scrupule de conştiinţă putea să aibă un astfel 
de om ? Cum putea să stea mult la gând ? Pa
tima lăcomiei nu i-a dat răgaz să se gândească 
adânc la porunca Domnului de a ne iubi şi 
jertfi şi la păcatul îngrozitor ce voia să-l săvâr
şească. «Unul din voi va să mă vândă». Cum, 
dintre apostoli ? S ’au gândit că vânzătorul se va 
ivi dintre ei ? Nu. Asta nu le-a trecut prin minte. 
Plini de nedumerire se întrebă: «Nu cumva sunt

eu» ? întristarea îi cuprinde. Cum să nu se în-
/

tristeze, doar era vorba de o vindere ruşinoasă. 
Un om «netrebnic cu viaţa» avea să dea pe 
mâinile, celor fără milă, pe «Mielul lui Dumnezeu 
care ridică păcatul lumei». «Insă iată mâna vân
zătorului meu cu mine este la masă». Cine era 
vânzătorul ? Apostolii nu ştiau. Iisus îl desco
pere. E Iuda Iscariotul, care în dorinţa neîn* 
frânată de bani, şi mirul de nard curat, cu care 
Maria a uns picioarele Domnului, socotea că 
trebuie vândut... «De ce nu s’a vândut acest 
mir cu trei sute de lei şi să se fi dat săracilor ?» 
zicea lucrul acesta, nu pentrucă purta grijă de 
săraci, ci pentrucă era un hoţ, şi, ca unul care 
ţinea punga, lua el ce se punea în ea». Ioan 
cap. XII vers 4—8.

Aşa ni-1 înfăţişează Sf. Evanghelie. Iată deci 
cine unelteşte trădarea. Descoperit de Domnul, 
el iese «afară în grabă». Era noapte. Inoptase 
afară, întunerec era şi în sufletul său. Satana a 
intrat în Iuda... De acum e o uneltă în mâinile 
lui. Cum şi pentruce s’a lăsat să fie sălaş al sa
tanei ? Pentru bani... Bani) bani, a cerut mereu 
sufletul său şi bani nelegiuiţi a dobândit. Prilej 
căuta să-L dea pe stăpânul său în mâinile pro- 
tivnicilor. Prilejul s’a ivit uşor. Iisus obişnuia să 
se ducă în grădina Ghetsimani. Iuda ştia de 
asta. După cină învăţătorul merge în această 
grădină, ca să se roage. Nu trece mult şi Iuda 
vine cu oştire. Ce rău făcuse Domnul de veneau 
asupra-I, atâtea noroade ? Putea să-I impute 
cineva ceva ? Nimic. Atunci de ce căutau să-l 
prindă ca pe un fur» ?! Cine era furul vrednic 
de osândă şi asupra cui cădea vinal Cu o să
rutare vicleană, el vinde sânge nevinovat. Ce 
ticăloşie ? Cum a îndrăznit să se mai apropie de 
Domnul şi cum a cutezat să-L sărute cu buze 
pângărite?! Stăpânit de Duhul Satanei, el nu şi-a 
dat socoteală pentru un moment de ceiace a 
făcut.. Era în voia patimei sale. Dacă e aşa, ce 
vină putea să aibă ? Era vinovat că n’a voit să 
se înfrâneze din vreme. La Iisus găsea toată ar
mătura, ca să dea lupta izbăvitoare. Asta nu a 
încercat. De aceia a ajuns aici. «Vai omului ace
luia prin care fiul omului, se va vinde! Mai bine
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ar fi fost de nu s’ar fi născut omul acela» (Marcu 
XIV vers 21). Mai era o rază de scăpare pentru 
sufletul său ? Dai El avea o conştiinţă, care se 
trezeşte, vede toată grozăvia faptei săvârşite şi 
mustră. «Am vândut sânge nevinovat». E  ce’ 
dintâi pas al lui Iuda spre căinţă. N’a avut cu
rajul să meargă mai departe. Nu cuteză să-şi 
ridice ochii spre cer, pentru a îneca în lacrămi 
păcatul său. «Greşit-am Doamne la cer şi înaintea 
Ta şi nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău». 
(Parabola fiului risipitor). O faptă aşa de grea 
putea să fie iertată ? «Dumnezeu este îndelung 
răbdător şi mult milostiv, nu până în veac se 
va iuţi, nici se va aprinde degrab mânia Lui». 
Iuda însă desnădăjduise... Nu poate să asculte 
glasul conştiinţei. Nici într’un loc nu-şi află li
nişte. Şi, Doamne, câtă nevoe avea el de dânsa 
în acele clipe! Crede că toate îi înferezează fapta. 
Fără nădejde de mântuire, mâhnit în sufletul 
său de fapta lui, se spânzură! Din ticăloşie, în 
ticăloşie se afundă! Vreme a trecut, dela întâm
plarea acestui fapt. «Vremea vine, vremea trece». 
...In fie-care an, cu ocazia patimilor Domnului, 
ne împrospătăm amintirea. Cuvintele cele mai 
aspre, nu 16 socotim destul de poti ivite, pentru

136
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a înfera o ticăloşie omenească. In adevăr, în
fricoşător este acel păcat. Iuda a murit... Patima 
lui sălăslueşte printre oameni. Ea va dăinui. Cine 
ştie cât? Până va fi un cer nou şi un pământ 
nou... In sufletul nostru nu cumva s’a furişat 
patima lui ? Ea vine cu ademeniri şi pe mulţi îi 
înşeală. Voeşti să fii bogat ? Voeşti ca viitorul 
să-ţi surâdă? Dacă da, fii servul meu credin
cios. Lasă la o parte Cuvântul lui Dumnezeu. 
Cu El mori de foame. Adepţii acestei propo- 
veduiri nesocotite se înmulţesc. In jurul noului 
altar, se încinge hora stricătoare de suflete. O, 
Doamne, de n’am vedea, că se întâmplă aşa ceva 
în zilele noastre, bine ar fi. Ce tablou sfâşâitor 
ne înfăţişează realitatea. Ne îngrozim de tră
darea lui Iuda pentru bani. Câţi se gândesc la 
patima lăcomiei lui, care s’a furişat în multe su
flete. Bani, bani. Iată strigătul lăcomiei neîn- 
frânate. In goana şi larma după bogăţie, gea
mătul bolnavului nu se aude, sărăcia lucie nu 
se vede, în schimb ochii celor dornici de aveie, 
caută lacomi, după parale. Luaţi seama ca pa
tima lui Iuda să nu se furişeze în suflete.

Preot MINA GASPAR

COMENTARIUL SFINTEI EVANGHELII

Mergerea lui Iisus la Ierusalim la 12 ani.
(Luca 2, 41— 52)

I
Introducere.

Prin cele de până aici, am isprăvit tot ce ne-a spus 
Sf. Matei despre copilăria lui îisus. Ne-a mai rămas o 
singură parte de cercetat din acest răstimp al vieţii 
Mântuitorului, şi anume mergerea Sa cu părinţii Săi la 
Ierusalim, când era în vârstă de 12 ani. Singurur 
evanghelist însă care ne povesteşte acest amănunt e 
Sf. Luca şi de aceia trebuie să trecem din nou la po
vestirea sa.

Cu această parte, încheiem toate amănuntele privi
toare la copilăria lui Iisus, aşa că isprăvim partea I a 
materiei noastre. Ea va alcătui întâiul volum al acestei 
tâlcuri, urmând ca cercetarea vieţii publice a Mântui
torului să intre într’un volum următor.

II
Textul.

41. Şi se duceau părinţii lui în fiecare 
an în Ierusalim, la praznicul Paştilor. 42.

Şi când a fost de 12 ani. suindu*se ei în 
Ierusalim, după obiceiul praznicului, 43. şi 
sfârşind zilele când s’au întors ei, a rămas 
Iisus pruncul în Ierusalim, şi n’au ştiut Iosif 
şi mama lui. 44. Şi socotind câ este el cu 
alte soţii, au venit cale de o zi, şi l-au căutat 
pe el prin rudenii şi prin cunoscuţi. 45. Şi 
neaflându-1, s’au întors în Ierusalim, câu- 
tându-1 pre el. 46. Şi a fost după trei zile, 
l-au aflat în biserică, şezând în mijlocul das
călilor, ascultându-i şi întrebându-i pre ei.
47. Şi se minunau toţi ceice-1 auzeau pre 
dânsul, de priceperea şi de răspunsurile lui.
48. Şi văzându-1 pre el, s’au spăimântat şi 
a zis către el mama lu i: fiule, căci ai făcut 
nouă aşa? Iată, tatăl tău şi eu, dorindu-te, 
te căutam. 49. Şi a zis către dânşii: ce este 
că mă căutaţi? Au n’aţi ştiut că întru cele 
ce sunt ale Tatălui meu se cade mie să fiu?
50. Şi ei n’au înţeles graiul care a grăit
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lor. 51. Şi s’a pogorât împreună cu dânşii 
şi au venit în Nazaret şi era supunându-se 
lor. Iar mama lui păzea toate graiurile acestea 
în inima sa. 52. Şi lisus sporea cu înţelep
ciunea şi cu vârsta şi cu darul la Dumnezeu 
şi la oameni.

III

Starea textului.

1. Această bucată se înfăţişează cu mai multe 
nepotriviri în ce priveşte felul rostirii româneşti. 
Nu mai vorbim de întrebuinţarea pluralului unde 
trebuie singuralul (precum: au rămas lisus pruncul 
în Ierusalim), pe care însă noi am înlăturat-o 
din textul înşirat mai sus, ci pomenim numai 
de pe potrivirile mai mari. De pildă, la stihul 
44 citim: «socotind că este el cu alte soţii». 
In vorbirea de azi însă, cuvântul soţie nu se mai 
poate întrebuinţa decât numai în înţelesul de fe
meie căsătorită. De aceia, în locul acela trebuie 
zis «cu alţi însoţitori», nu «soţii». Nepotrivirea 
aceasta de rostire mai este şi în altă parte, la 
parabola datornicului nemilostiv (Matei 18, 28), 
unde tovarăşul este numit soţie. Fără îndoială, 
astfel de nepotriviri trebuiesc înlăturate la o 
nouă tipărire a Bibliei noastre.

La stihul 48 nu trebuie zis: «fiule, căci ai 
făcut nouă aşa», că nu are niciun înţeles, ci «fiule, 
pentru ce ai făcut nouă aşa?».

La stihul 49, pe viitor trebuiesc prefăcute cu
vintele ce este că mă căutaţi în: pentm ce mă 
căutaţi.

Deci şi acestea sunt puncte care trebuiesc 
plămădite altfel la o nouă tipărire.

2. In ce priveşte acum starea textului faţă cu 
vechile manuscripte, avem mai multe însemnări 
de făcut.

La stihul 42, este o deosebire care se bagă- 
de-seamâ în textul grecesc, dar nu în cel 
românesc: Cuvântul suindu-se, în textele de mai 
puţină însemnătate se găseşte dat cu dvaSdvttov, 
iar In X A B cu dvoc6ouv6vr(ov. Ori un cuvânt 
ori altul însă, nu urmează de aci nicio schim
bare de înţeles.

La acelaş stih, cuvintele în Ierusalim nu se 
găsesc în toţi codicii. Lipsesc în K B D L în
3 cursive (125, 219, şi 243) şi în mai multe
traduceri. Ele sunt însă o întregire trebuincioasă 
şi nu înseamuă de loc o prefacere a textului 
primitiv. Căci dacă e vorba că Sf. Familie s’a 
dus să prăznuiască Paştele, se înţelege de sine, 
că aceasta trebuia să fie la Ierusalim, fiindcă faţă 
de acest oraş se întrebuinţa rostirea că s’au suit 
şi apoi, după legea veche, Ierusalimul era locul 
unde Evreii se duceau să prăznuiaseă marile săr
bători, cum vom arăta în partea tâlcuirii.

t

La stihul 43, textul nostru are Iosif şi mama 
lui, ca şi codicii A C şi multe alte manuscripte 
şi traduceri. Dar K B D L şi multe alte manus
cripte şi traduceri au şi părinţii lui. Nici această 
deosebire însă nu aduce vreo schimbare de în
ţeles, ci numai rostirea dintâi pare mai accen
tuată pentru a arăta caracterul numai de ocro
titor al lui Iosif. Insă nu putem da mare însemnătate 
acestui fapt, pentrucă puţin mai la vale îl găsim 
pe Iosif numit tată (stihul 48). Deci evanghelia 
nu se nelinişteşte de numiri care pot duce la 
un înţeles greşit, când însă nu avem nicio în
dreptăţire sâ luăm acel înţeles greşit. Iosif ră
mâne tot numai ocrotitor al familiei, fie că-1 
găsim cu numele său de Iosif, ori cu numirea 
de părinte sau tată. In legătură cu această deo
sebire, urmează a doua: textele dintâi au n’a 
ştiut (o6x IyV(0) I°st f  Şi mima lui, cu verbul la 
singular, pe când textele din urmă au nau  ştiut 
(oux sŢVwaav) părinţii lui, cu textul la plural. 
Dacă în textul românesc e forma dintâi şi to
tuşi verbul la plural, e din pricină că acest text 
pune tot pluralul unde e loc de singular. In 
cazul acesta însă s’a potrivit şi aşa, fiindcă 
două subiecte cer pluralul.

La stihul 46, cuvintele căutăndu-l pre el, cum 
se află în textul nostru, se găsesc tot aşa şi în 
codicii N A, în multe majuscule şi cursive, dar 
în codicele B C D L au un adaos: «căutându-1 
cu stăruinţă>. E o întărire a afirmării, dar nu 
o schimbare de înţeles.

La stihul 48, textul nostru zice: te căutam, 
alte texte însă (K B) au forma cu prezentul: 
te căutăm, care e mai puternică. In toate edi- 
ţiunile mai vechi se întrebuinţează forma dintâi, care 
e şi a noastră. Alte ediţiuni mai nouă, precum 
noua ediţiune grecească a Societăţii Biblice Bri
tanice *), au primit forma de prezent, pe temeiul 
marilor exegeţi engleji Westcot & Hort, cum şi 
a textului lui 7 ischendorf. Socotim şi noi că pe 
viitor această formă ar trebui primită într’o nouă 
ediţiune românească.

Tot la stihul acesta, unii codici minusculi în
locuiesc cuvintele tatăl tău şi eu prin: cei mai 
de aproape ai tăi. Pare o încercare de a înlă
tura cuvântul tată ca să nu dea pricină de în
ţeles greşit, cum am arătat mai sus. O asemenea 
citire însă nu se găseşte sprijinită pe manuscrip
tele cele mai însemnate.

Acest stih se înfăţişează însă şi cu unele 
deosebiri de înţeles faţă de textul românesc. 
Astfel, textul nostru zice: tatăl tău şi eu, dorin- 
du-te, te căutam. In textul original însă nu e 
dorindu-te, ci mâhniţi fiind  (65ovo>[i.svoi) te că
utam, iar unele texte, în fruntea carora se află

In această privinţă, vezi cartea mea Introducere în Noul Tes
tament, Bucureşti 1924, pag. 54, 219 şi 220.
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D, au chiar o întărire a arăturii durerii: mîhniţi 
şi întristaţi fiind (65ovu)[j.îvo xod Xotco6[asvoi).

Deci dorindu te din textul românesc nu e 
bine tradus şi ar trebui schimbat pe viitor.

De asemenea, tot în acest stih, citim că Iosif 
şi Maria s’au spăimântat gâsindu-1 pe Iisus în tem
plu. Cu toate acestea nu e bine tradus aşa, ci s'au 
mirat (ifenXăyu'fjav), cum se găseşte în toate 
traducerile. Deci şi aici e un punct de îndreptat.

La stihul 49, avem de pomenit iar observarea 
dela stihul 46: textul nostru întrebuinţeză forma 
de imptrfect (eC'fJ'cooţJt.sv), pe când în codicele H 
o avem pe cea de prezent: E ade
vărat câ în româneşte ori de zici mă căutaţi, 
ca prezent, ori de zici căutaţi, ca imperfect, 
sunâ la fel. Trebuie să ştim însă câ, pe temeiul 
lui 46, aici avem în româneşte imperfectul, pe 
care l-am luat aşa din greceşte. In această limbă 
insă se bagă bine de seamâ de este imperfect 
oii prezent. Ei bine, textele după care e luat 
al nostru au imperfectul (sCvjTstxs) pe când N 
are prezentul (Crjzeize),

La stihul 51, lipseşte cuvântul acestea (rauta) 
din rostirea graiurite acestea în codicii N B 
D M şi alţii, dar fără să urmeze de aici vreo 
schimbare de înţeles. La stihul 52, unele texte
au numai cu vârsta şi cu înţelepciunea, fără ada
osul şi cu darul, care însă se află în cele mai 
multe texte. Altele au şi cu mintea în loc de 
şi cu darul.

Acestea sunt deosebirile cele mai de seamă 
In ce priveşte această bucată.

IV

Tâlcuirea textului.

41. Şi se duceau părinţii lui în fiecare 
an la Ierusalim la praznicul Paştilor. — ’l.
Cuvintele şi se duceau în fiecare an ne arată 
că Iosif şi Maria nu numai de data aceia, ci 
obişnuit se duceau la Ierusalim. Legea poruncea
(Eşirea 23, 15-17; 34, 23; A doua Lege 16,
16) ca toţi Evreii să se ducă în fiecare an la 
Ierusalim să prâznuiască trei sărbători: Paştele, 
Cinzecimea şi sărbătoarea Corturilor. Dar odată 
ce Evreii au ajuns să trăiască împrăştiaţi, această 
poruncă nu se mai putea împlini. Cu toate ace
stea Evreii din Palestina căutau ca măcar de 
Paşti să se poată duce la templul din Ierusalim 
şi ştim că acest obicei era ţinut chiar şi de 
mulţi Evrei care veneau de aiurea.

Porunca privea numai pe bărbaţi; pentru fe
mei ea nu hotăra nimic. Rabinul Hilet însă po
runcea ca şi femeile să se ducă. Dacă pe Sf. 
Fecioară o găsi împlinind acest obicei, fără în
doială nu era pentru a asculta de tâlcuirea unui 
rabin, ci pentru a-şi împlini un dor al pietăţii
Sale. Şi în V. Test. o găsim pe Ana, mama

proorocului Samuil, făcând de asemenea această 
călătorie, cu mult înainte de tâlcuirea lui Hilel.

Şi în viaţa Domnului Hristos vedem că cu 
multă grijă ţine în seamă această poruncă şi se 
duce în fiecare an la Ierusalim.

»

42 Şi când a fost de 12 ani, suindu-se 
ei în lerus lim după obiceiul praznicului, 
43. şi sfârşind zilele când s’au întors ei, 
a rămas Iisus pruncul în Ierusalim, şi n’au 
ştiut Iosif şi mama lui. Şi socotind că este 
el cu alte soţii, au venit cale de o zi, şi 
l-au căutat pe el prin rude şi cunoscuţi.
— 1. Din întregul răstimp care se scurge 
dela naşterea lui Hristos şi dela faptele le
gate de ea, până la eşirea Sa în faţa lumii 
la propoveduire, acesta e singurul amânufit 
pe care-1 gâsim în povestirea evanghelică, 
încolo, tăcere adâncă despre tot ce a fost 
viaţa Domnului Hristos până la păşirea Sa în faţa 
lumii pentru a vesti legea cea nouă. Tăcerea 
aceasta a dat naştere la multe închipuiri şi la 
urzire de fel de fel de păreri despre ce a tre
buit să fie viaţa Domnului. Cu toate acestea 
evangheliştii nu se socotesc îndemnaţi să scrie 
nimic despre tot acest timp, probabil pentrucă 
viaţa Domnului Hristos s’a desfăşurat în tăcere, 
fără manifestare publică şi fiind El concetrat 
numai la lucrul pe care avea să-l îndeplinească 
atunci când va sosi clipa. Dacă evanghelistul 
Luca pomeneşte de amănuntul aceasta, este 
pentru însemnătatea lui religioasă. In mai toţi 
copiii cu o înzestrare deosebită, se arată din 
vreme câte o izcucnire de ce va fi viaţa lor vii
toare. Aşa şi aici : chemarea de Mesia a Dom
nului Hristos se arată cu mult înainte de pă
şirea Lui la lucrul public, şi de aceia Sf. 
Luca o arată ca o astfel de manifestare. In 
mijlocul vieţii tăcute şi paşnice lângă părinţii 
Săi, aceasta e o descoperire ca lumina unui 
fulger. Prin ea vedem sufletul Mântuitorului fiind 
legat de Dumnezeu în chip deosebit, ca niciun 
copil altul, şi aceasta îndreptăţeşte pe evan
ghelist să pomenească amănuntul acesta.

2. Pentru ce Iisus s’a dus la Ierusalim la 
vârsta de 12 ani ?

Pentrucă la această vârstă copilul de Evreu 
ajungea la majoratul religios. Când încheia 12 
ani şi trecea într’al 13-lea, el eşea din starea 
copilăriei şi ajungea ben hatora — fiul legii, 
adică îndatorat a urma de acolo înainte toate 
câte poruncea legea pentru oamenii în vârstă. 
Din această pricină a şi fost luat Iisus la Ieru
salim la vârsta de 12 ani, pe când părinţii fă
ceau aceasta în fiecare an.

De aici ar urma că aceasta ar fi întâia venire 
a lui Iisus la Ierusalim după aducerea Sa la
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templu la a 40-a zi dela naştere, şi în adevăr, 
foarte mulţi tâlcuitori (Plummer, Polzl, Godet) 
sunt de părere că aceasta a fost întâia oară 
când Iisus a venit la Ierusalim, dar alţii (Bleck 
Hofmann, Fillion) cred că nimic nu ne în
dreptăţeşte să credem că aceasta a fost întâia 
călătorie, pentrucă, altfel, venind părinţii în fie
care an la Ierusalim, ar fi urmat ca Iisus să fi 
fost lăsat singur în Nazaret. Faţă cu contextul 
însă, comentatori ca Godet cred că e mai po
trivit să credem că aceasta a fost întâia oară. 
Lucrul nu are însemnătate însă pentru a hotărî 
de aci vreun adevăr de credinţă, ci e un amă
nunt în care părerile pot fi împărţite.

»

3. Sărbătoarea Paştilor ţinea opt zile, dupe 
care închinătorii din afară îşi luau drumul spre 
casă. Puteau pleca şi după două zile, pentrucă 
acesta era toiul sărbătorii. Mulţi făceau aşa. 
Dar probabil că Iosif şi Maria, cucernici fiind, 
vor fi stat tot timpul celor opt zile. Atunci s’a 
întâmplat faptul povestit de evanghelist, că Iosif 
şi Maria au plecat, iar Iisus a rămas în Ierusa
lim şi abia după o zi de drum au băgat de 
seamă lipsa şi, îngroziţi de aceasta, s’au întors 
înapoi să-l caute.

Din faptul că Iosif şi Maria au plecat fără a 
avea cu ei pe Iisus, unii au găsit pricină de a 
le aduce învinuirea că au fost lipsiţi de grija 
cuvenită către Iisus. Intr’o mulţime aşa mare de 
oameni, ei trebuiau să aibă grija de a nu scăpa 
din ochi pe fiul lor.

Această cârtire, pe care a adus-o Slrauss, a 
fost înlăturată însă tot de el, la alte ediţiuni 
ale cărţii sale despre viaţa lui Iisus. El însuşi a 
spus că un copil de 12 ani în Răsărit este ca 
unul de 15 la noi. El însuşi găseşte că un astfel 
de copil, cu un caracter atât de bine închegat 
ca al lui Iisus, putea fi lăsat în mai multă slo
bozenie şi părinţii să nu caute la fiecare pas 
să-l aibă sub ochii lor. De aceia, dacă în clipa 
plecării n’a fost cu ei, uşor şi cu toată drepta
tea au putut să-şi închipuie că Iisus se află cu 
cunoscuţii locului, care mergeau pe aceiaş drum 
şi, fireşte, nu uşor putea fi găsit în aşa mare 
mulţime de lume.

Lipsa de grijă a lui Iosif şi Măriei încă şi 
mai uşor se poate înţelege, dacă avem în ve
dere obiceiurile întrebuinţate la astfel de plecări.

Mai întâi venirea se făcea cu mare alai. 
Aşteptarea sărbătorii umplea sufletele de o sim
ţire vie. Toţi oamenii unui sat care porneau la 
drum spre Sf. Cetate, se întâlneau pe drum cu 
cei din alt sat, se întocmeau în caravane, cu 
mersul lor încet şi potolit, şi cântau pe drum 
Psalmii treptelor (Ps. 120 — 134) '). întoarcerea

trebuie să fi fost şi ea cu toată voioşia. Dacă 
este să ne orientăm după felul cum se face azi 
plecarea în caravane, şi o putem face cu toată 
îndreptăţirea, fiindcă poporul e păstrător al datine- 
lor, şi în Răsărit felul vieţii s’a schimbat foarte pu
ţin dela ce era acum mii de ani, — găsim uşor 
chipul să înţelegem pentru ce Iosif şi Maria au 
trebuit să fie fără grijă când Iisus nu se afla 
împreună cu ei în clipa plecării. După cum lă
mureşte Plummer, citând scrierea lui Tristram 
«Obiceiuri răsăritene în ţările Bibliei» (Eastern 
Customs in Bible Lands) '), în ziua de azi, ca
ravanele pleacă având în fruntea lor pe femei cu 
copiii mici. Pe urmă vin bărbaţii cu copiii cei 
mai mari. De aici urmează că Sf. Fecioară 
a putut crede că Iisus se află cu Iosif, iar Iosif 
că se află cu Maria, şi aşa să plece liniştiţi. E 
adevărat că Suarez şi, împreună cu el Knaben- 
bauer *), spun că acel fel de plecare nu e sigur. 
Cu toate acestea, în orice fel se va fi făcut ple
carea, ea tot dădea destul chip de linişte cuiva, 
fiindcă se făcea cu grămada şi uşor se putea 
crede că cineva din ai tăi se află în vreo parte 
a grămezii. însuşi Knabenbauer, care nu se în- 
voieşte cu dezlegarea de mai naite, socoteşte 
că plecarea cu grămada lămureşte pentru ce 
Iosif şi Maria nu aveau de ce fie neliniştiţi că 
Iisus nu se aflau cu ei. Iată înseşi cuvintele lui : 
«S. Lucas satis declarat v. 43 existimantes autem 
illum esse in comitatu, cum sociiis itineris, quia 
turmatim proficisi solebant in eiusmodi occa- 
sione, venerunt iter diei, iter diei peregerunt; 
noverant filii virtutem et sapientiam ; insuper 
puer annorum duodecim în regione orientali iam 
satis est maturus ; proin non erat cur eum cum
aliis proficisci vel parum antecedere non puta- 
rent aut cur ea de re essent solicitti (St. Luca 
spune din destul la stihul 44 socotind că este 
el cu alte sofii (alţi însoţitori), cu tovarăşi de 
de drum, fiindcă, la asemenea împrejurrare, obi
ceiul era să se plece cu grămada, au venit cale 
de o zi, adică au tăcut o zi de drum ; ei cu
noşteau virtutea şi înţelepciunea fiului; afară de 
aceasta, în părţile din Răsărit, copilul de 12 
ani e deja destul de co p t; de aceia aveau toată 
pricina de a crede că a plecat cu alţii sau că 
se află ceva mai nainte şi n’aveau de ce să fie 
îngrijoraţi)3).

Să ascultăm încă şi pe Fillion, care şi mai 
mult ne lămureşte cum a trebuit să fie această 
plecare. El zice : «Totul se limpezeşte uşor, dacă 
ne înfăţişăm împrejurările în care s’a petrecut 
dispariţiunea copilului. Sf. Familie nu călătorea 
răzleaţă (vezi stihul 44); ea se întoarce la Na
zaret cu o caravană alcătuită din numeroşi că-

r) Pluwmer, Gospcl *c*frjing te S. Luke. Edinburgh, 1916, p. 75.

*) Tot acolo.
2) Ev a^gdiurn seeudum Lucam ed, 2. PaFÎs, p. 147, nota
*) Tot acolo.
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lători galileeni. Dar plecarea unei caravane din 
Răsărit este tot atât de înceată şi de încurcată, 
pe cât e şi de zgomotoasă. Deci adeseori tine
rimea nerăbdătoare apucă înainte şi se întâl
nesc unii cu alţii la staţiunea următoare; ma 
mele ştiu şi nu se neliniştesc. Sau încă, şi dacă 
pleacă la un loc, grupe felurite nu întârzie a se 
forma. Femeile şi bătrânii călăresc de obicei 
pe măgari; bărbaţii şi tinerii merg pe jos; mii 
de întâmplări încetinesc sau iuţesc mersul; copiii 
care alergau mai întâi pe lângă tatăl lor, se ali
pesc îndată pe lângă o ceată vecină, (Abbott, 
Luke, p. 24)')».

La aceste socotinţe, se pot adăoga acelea 
despre supunerea şi înţelepciunea lui lisus, care, 
fără Îndoială, trebuiau să dea lui Iosif şi Măriei 
toată încrederea că el nu va face o greşală.

Toate acestea lămuresc acum din destul pen
tru ce Sf. Fecioară şi Logodnicul ei au putut 
pleca în buna credinţă că lisus se află cu ei şi 
deci se înţelege ce puţin se potriveşte vina de 
neîngrijite pe care cineva ar aduce-o cu această 
împrejurare.

4. Dar acum se ridică o nouă întrebare : Dacă 
părinţii nu aveau nicio vină de lipsa lui lisus, 
El însă, care era dator către părinţii Săi, nu a 
dat dovadă d e . neascultare şi nu i-a supus la o 
vie durere prin neascultarea Sa ?

La aceasta răspundem că în lisus nu trăia 
. numai simţirea fiului către părinţi. Şederea Sa 

în Ierusalim a trebuit să fie o dulce plutire în 
simţirea către Tatăl Său cel ceresc. Venirea Sa 
în Sf. Cetate şi petrecerea Sfintei Sărbători a 
trebuit să fie cufundarea Sa în taina vieţii ce
reşti. Pe dinaintea Sa zburau icoanele apropiatei 
Sale lucrări ca Mesia. Petrecerea Sa n’a fost 
petrecerea altui pământean. De aceia, aflându-Se 
El în templu,'era pătruns de lucrurile cerului şi 
nu l-a stăpânit gândul întocmirii în caravană. 
Aici nu mai era cazul obişnuit al ascultării fiului 
către părinţii săi. Era ceva mai mult decât atâta. 
Era faptul nou care se înfăţişa tot mai viu în fiinţa 
Mântuitorului şi supunerea lui în toate celelalte 
gânduri ale pământului. De aceia nu trebuie să 
supunem cazul acesta special consideraţiunilor 
generale despre datoriile fiilor către părinţi.

5. Caravanele plecând, popasul lor cel dintâi 
este către seară. De aceia numai după o zi de 
drum s’a putut băga de seamă că lisus nu este 
cu alte rude şi cunoscuţi.

Cei plecaţi, despărţiţi, se căutau şi se întâl
neau la această oprire.

Rezultatul căutării a fost că Iosif şi Maria n’au 
găsit pruncul şi numai atunci au fost cuprinşi

Mvttifffe scltn S. Luct #4. Paris 1901, p. 84.

de grijă. Nimenea nu le-a putut da nicio lă
murire şi deci nicio mângâiere. Pe când alţii 
se lăsau în odihna nopţii, Iosif şi Maria au fost 
copleşiţi de neodihna grijei.

45. Şi neaflându 1, s’au întors la Ieru
salim, căutându-1 pre el. 46. Şi a fost 
după trei zile, l-au aflat în biserică, şe- 
zând în mijlocul dascălilor, ascultându-i 
şi întrebâdu-i pre ei. 47. Şi se minunau 
toţi ceice-1 auzeau pre dânsul de price
perea şi de răspunsurile lui. —  1. Odată ce
lisus n’a putut fi găsit la întâiul popas, la sta
ţiunea Beerseba, lui Iosif şi Măriei nu le mai 
rămânea decât să se despartă de ceata în care 
se aflau şi să ia drumul îndărăt. Plecarea lor a 
trebuit să fie, nG chiar în seara aceia, ci a doua 
zi dimineaţa, pentrucă noaptea s’ar fi putut sâ 
întâlnească pe lisus pe drum, dar să nu-1 bage 
de seamă.

Gândul lor cel dintâi a trebuit să fie de a 
se întoarce pe acelaş drum şi a ajunge la Ieru
salim. In toată această umblare îndărăt, ochii 
lor au fost într’o neîncetată căutare, chiar din 
clipa pornirii îndărăt. Aceasta o spune şi cu
vântul din textul original care nu e numai în 
rostirea simplă de (rjicovte?, ci dvaC'/j'CoOvTSc;, 
ceiace înseamnă o căutare mai vie, după cum 
ne spune Godet.

2. L-au găsit după trei zile. Acest număr de 
trei zile e socotit de mai toţi tâlcuitorii, nu ca 
trei zile de căutare, ci ca trei zile dela întâia 
plecare, adică ziua I cea a mergerii dela Ieru
salim la întâiul popas, a II cea a venirii îndărăt, 
a III cea în care lisus a fost găsit. De Wette ’) 
socoteşte trei zile de căutare, dar Plummers) 
spune că Ierusalimul nu era atât de mare, încât 
să fie nevoe de o căutare de trei zile, ci că 
pentru aceasta ajungea o singură zi. Deci pă
rerea cea mai întemeiată e tot cea de mai sus.

Ce a făcut copilul în toate acele trei zile ?
El a rămas acolo unde-1 îndemna chemarea 

lăuntrică a fiinţei Sale, în preajma templului. 
Cu prilejul sărbătorilor, cărturarii Evreilor dădeau 
învăţături poporului. Acesta a trebuit să fie în 
vreuna din încăperile care se aflau în jurul tem
plului sau în vreun loc deschis şi îngrădit 
sau pe o terasă de unde se putea vorbi popo
rului*). Tâlcuitorii nu au o părere bine încheiată 
în ce priveşte locul unde a trebuit să se pe
treacă găsirea Mântuitorului. Unii vorbesc des
pre «marea sinagogă, unde cărturarii învăţau

i) H. LesĂtre, iBvangih expliquc, dejun du, medite. Paiis 1904
voi. I, p. 399.

*) Op. cit., p. 76.
*) Plummer spune că învăţaţii tâîcuiau legea înaintea popo

rului in rSstimpuî celor 8 zile ale Pastelui după c«le două aile 
difttâi ?i d ttf  Iosif şi Maria au ple«*t după 8 zii® s«rbar«.
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poporul şi care, după Talmud, era aşezată pe 
Înălţimea templului, lângă intrare, în curtea fe
meilor» '). Dar după Godet nu este dovedită 
existenţa unor astfel de clădiri. Oricum va fi 
însă, pentru noi ajunge să ştim că a trebuit să 
lie una din clădirile care se aflau în jurul tem
plului, fiindcă textul evangheliei zice că Iisus a 
fost găsit, sv xtp ispcp, prin care am văzut că 
trebuie să înţelegem clădirile alipite de templu,
spre deosebire de va6?, care e templul însuşi.

3. Căutarea lui Iosif şi a Măriei a trebuit să 
fie o vreme de apăsător chin pentru ei. Li se 
încredinţase dumnezeescul odor, despre care 
auziseră atâtea vestiri uimitoare la naştere şi la 
aducerea la templu, cuvinte pe care Maria le 
păstra cu grijă, şi acum copilul lipsea ! Cu inima 
strânsă au privit, au căutat, au întrebat—nimic. 
Dar ajunşi la Ierusalim, unde erau să caute mai 
întâi? 1. Acolo de unde a trebuit să se facă 
plecarea, în preajma templului, dar 2. mai cu 
seamă acolo unde inima ar fi tras pe copil. Şi 
în adevăr, când au păşit în locurile unde po
porul asculta învăţătura, lumină s’a făcut înaintea 
lor şi ca o rază de soare care rupe învelişul de 
nouri şi descreţeşte frunţile cu nădejdea vremii 
bune, feţele lor au răsărit, căci iată! odorul 
şedea luminos înaintea lor. însufleţirea îi câştigă 
şi inimile lor tresaltă de bucurie.

4. Ce făcea Iisus acolo?
Iisus se afla acolo, între cei care veniseră să 

asculte învăţăturile, caşi uuul din ascultorilori. 
Niciun tâlîcuitor nu spune că Iisus era între cei
lalţi ca învăţător. Dacă evanghelia spune că 
stătea în mijlocul dascălilor, aceasta nu înseamnă 
că stătea ca ceice-i învăţa pe ei, ci câ se afla între 

ei, ca unul care asculta. Trebuie să ne înfăţişăm 
starea de acolo ca ceva din obiceiurile şcoalelor 
de atunci. Cel care învăţa şedea pe scaun, iar 
ucenicii şedeau pe rogojini la picioarele lui. Sau 
dacă erau acolo bănci, şi de faţă în clipa aceia 
se aflau mai mulţi cărturari, care şedeau şi ei 
pe bănci, fiind de faţă la învăţământul care se 
dădea, Iisus se afla în mijlocul lor. Maldonatus 
spune că această şedere între ei însă nu trebuie 
socotită ca şedere în locul lor, după cum cred 
unii ( ut quidam intelligunt). Şi adaogă el: «căci 
nici evanghelistul nu ni-1 înfăţişează pe Iisus că 
a şezut acolo ca învăţător, ci numai ca ucenic» *).

Ryan spune că cuvintele şezând în mijlocul 
dascălilor sunt un evreisrn care înseamnă «şedea 
în faţa învăţătorilor». «Şedea nu ca unul care 
poartă disputa, nici ca învăţător, ci la picioarele 
cărturarilor, luător-aminte să asculte lămuririle

aduse legii şi punând întrebări, după cum era 
obiceiul ucenicilor în şcoalele evreeşti».1) Cu 
toate acestea nu lipsesc nici tâlcuitorii (Schegg, 
Grimm, Schanz) care spun că Iisus a avut el 
însuşi acolo ţinută de învăţător. Cei mai mulţi 
sunt însă de cealaltă părere.

Dacă Iisus mai întâi a ascultat, se Înţelege că 
dintru început El n’a fost băgat de seamă. Dar 
starea aceasta a început să se schimbe râpede, 
când Iisus a început a pune întrtbâri. Lucrul 
acesta era îngăduit, fiindcă învăţământul se făcea 
mult şi prin întrebările pe care ucenicii le pu
neau învăţătorilor lor.

In clipa când Iisus a luat o ţinută activă prin 
întrebările Sale şi mai cu seamă prin noile răs
punsuri pe care a început a le da răspunsurilor 
primite, a trezit uimirea tuturor celor de. faţă, 
după cum spune Sf. Evanghelie, prin priceperea 
de care dădea dovadă. Abia în clipa aceasta 
starea dela început a trebuit să se schimbe şi 
toţi cărturarii să se strângă în jurul lui Iisus. In 
această nouă stare a trebuit să se petreacă şi 
ceiace unii tâlcuitori zic că ar fi fost dela în
ceput, anume că Iisus era în mijlocul cărtura
rilor. In adevăr, trezind uimirea, toţi au trebuit 
să se strângă împrejurul Lui.

5. Care era chestiunea despre care discutau 
Iisus cu cărturarii?

E greu de răspuns precis. Dar toţi tâlcuitorii 
au totuşi păreri cam la fel, că Iisus a trebuit să 
ceară răspunsuri despre ceiace era temeiul 
Scripturii, adică venirea lui Mesia. Cărturarii 
aveau în grija lor tâlcuirea Scripturilor, şi locu
rile cele mai vii erau tocmai acelea în care se 
arăta venirea lui Mesia: felul, timpul, locul ve
nirii. Knabenbauer spune că «Iisus fără îndoială 
a pus întrebări, şi la întrebările care i s’au pus 
a dat acele răspunsuri, din care alţii să înveţe 
mai cu belşug; iar unii socotesc nu fără temei 
că a trebuit să se discute despre timpul, venirea 
şi chemarea lui Mesia». *) Ryan socoteşte că lo
curile la care a trebuit sâ-i aducă Iisus ca să 
le discute, au trebuit să fie acelea care în chip 
limpede ne pomenesc despre Mesia, precum cel 
din Isaia 11,23: Şi va odihni peste dânsul Duhul 
lui Dumnezeu, Duhul înţelepciunii şi al înţelegerii, 
Duhul sjatului şi al puterii, Duhul cunoştinţei 
şi al bunei credinţe. Duhul temerii de Dumnezeu 
îl va umplea pe dânsul.

Acestea însă nu sunt numai păreri nouă. Chiar 
în vremurile mai apropiate de Iisus se socotea 
că a trebuit să fîe un lucru prea firesc ca în 
acea împrejurare să se vorbească mai cu seamă 
despre Mesia. Evanghelia arabă despre copilăria

M C. Ryan, Vavgeli delle Domeniche edelle Feste% trad. italiană din 
engleză. Roma 1910, voi. I, p 174.

Citat după Knabenbauer, Op. cit., p. 148.
*) Op. cit., p. 174.
*) Op. cit., pag. 148.
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lui Iisus ne spune anume că s’a vorbit atunci 
despre chemarea lui Mesia. E  adevărat că 
uceastă evanghelie e aprocrifâ şi nu pomenim de 
ca ca de un zapis doveditor al trecutului. Dar 
oricum, ea arată impresiunea creştinilor despre 
ce era mai potrivit să fi fost atunci obiect de 
discuţiune.

îndreptăţirea acestei păreri o găsim noi şi pe 
altă cale. Privind viaţa de mai târziu a Mân
tuitorului, vedem că întrebările pe care deseori
loa pus El când a stat la astfel de discuţiuni, au 
fost tot despre Mesia: Cine zic oamenii că sunt 
eu, Fitil Omului? (Matei 16, 13) sau: Dacă Da-
vid îl numeşte pe el Domn, cum jiu  al lui este 
el? (Matei 22, 44). Cercaţi Scripturile... acelea 
sunt care mărturisesc pentru ruine (Ioan 5,39).

Tâlcuirile Evreilor erau încâlcite şi plicticoase. 
In cuvintele Mântuitorului a trebuit, dimpotrivă, 
să fie lumina vie pe care El o aducea, prin felul 
simplu cum punea chestiunile. Lucrul acesta se 
băga de seamă atât de bine, mai cu seamă în 
propoveduirea Sa de mai târziu. Cuvintele Sale 
pun chestiunile atât de limpede, de înţeles şi de 
puternic! Fără îndoială, aceasta a trebuit să se 
simtă chiar de acum, în întrebările copilului, 
ca lumina plăcută a zorilor înaintea ivirii soarelui.

Evreii scoteau învăţături numai din tradiţiune, 
şi tot meşteşugul lor era să cuprindă spusele 
celor vechi, cât mai mult formal, înăsprind tâl
curile şi punând la îngrădiri peste îngrădiri care 
îngreuiau viaţa şi împiedecau buna lucrare a 
spiritului. Inima lor nu mai avea nicio slobo
zenie şi nu porneau cu ea să îmbrăţişeze sfin
tele învăţături. Câtă pornire deadreptul către 
chestiune şi ce lumină uşoară de înţelegere, când 
Mântuitorul spune atât de deosebit: Au n'aţi 
cetit ce a făcut David când a flămânzit?... cum 
a mâncat pânlle punerii înainte ? (Matei 12, 3-4) 
sau când a zis, fiind învinuit că se face pe Sine 
Dumnezeu: Au nu este scris în legea voastră : 
voi dumnezei sunteţi} (Ioan 10, 34). In toate 
acestea, rămâi îndată mirat de înfăţişarea nouă 
şi înţeleasă pe care o ia chestiunea şi pe care 
cărturarii Evreilor erau prea orbi ca s’o poată 
vedea.

Astfel de lumini trebuie să se fi arătat şi de 
data aceasta, şi de aici surprinderea celor de 
faţă. Dacă se mirau ei când Mântuitorul a în
ceput să propoveduiască mai târziu şi se între
bau atunci: Cum ştie acesta carte ne fiind în
văţat (Ioan 7, 15), cum să nu se fi mirat acum? 
Nu era numai faptul că un copil ştie cuprinsul 
legii ori că-1 ştie mai mult ca alţii, ci mai cu 
seamă că ştie atât de deosebit de alţii.

Printre persoanele care au putut fi de faţă la 
acea înfăţişare a lui Iisus, Farrar, un vestit au
tor englez despre viaţa lui Iisus, socoteşte pe 
Simeon fariseul, Gamaliil, Ana, Caiafa, Nicodem

şi Iosif din Arimateia. Nu ştim dacă a fost aşa, 
dar lucrul a putut fi.

48. Şi văzându-1 pre el, (Iosif şi Maria)
s’au spăimântat şi a zis către el mama 
lui : fiule, căci (de ce) ai făcut nouă aşa ? 
Iată, tatăl tău şi eu. dorindu-te, te cău
tam. — 1. In clipa când toţi erau plini de 
mirare în jurul lui Iisus, s’au ivit şi Iosif cu Ma*- 
ria şi au văzut scena aceia, care i-a umplut de 
uimire.

Pentru ce s’au mirat?
1. Nu s’au mirat pentru întrebările şi răspunsurile 

lui Iisus şi pentru meşteşugul cu care El purta 
discuţiunea, ci pentru luarea-aminte cu care cei 
de faţă urmăreau spusele Lui şi pe care Iosif 
şi Maria au băgat-o de seamă. 2. S’au mirat nu 
pentru înţelepciunea şi priceperea cu care ei în
dată şi-au dat seama că stăpâneşte adunarea şi 
la care amândoi trebuiau să se aştepte, după 
câte semne şi vestiri văzuseră cu prilejul naşterii 
Lui şi a întâmplărilor minunate din jurul ei ; ci 
s’au mirat pentrucă Iisus şi-a arătat aceasta la 
o vârstă atât de tânără. Ei trebuiau să ştie că 
va fi cu Iisus ceva deosebit, dar fără îndoială
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trebuiau să aştepte aceasta la vârsta bărbăţiei.
3. Au trebuit să se mire că găsesc pe fiul lor 
în aşa loc, în mijlocul învăţaţilor vremii de atunci, 
în care el nu fusese cât a fost cu ei, pe când viaţa 
lor fusese totdeauna umilită şi tăcută, departe 
de zgomotul şi frământarea oamenilor.

2. Maria, ca mamă, mişcată mai mult de vioi
ciunea simţirii ei, a luat ea cea dintâi cuvântul 
şi a spus lui Iisus : fiule, pentru ce ai făcut nouă 
aceasta ?

Cuvintele acestea sună ca o imputare. Cu toată 
această înfăţişare a lor însă, ele rostesc iubirea 
de mamă îngrijorată a Sfintei Fecioare. Ele nu 
spun o imputare, ci numai pun o întrebare, por
nită din dragoste şi curiozitate. Fecioara întreabă 
de pricina pentru care Iisus a ascuns de ştiinţa 
lor acest lucru şi de ce faptul manifestării Lui 
trebuia împreunat cu durerea lor ?

Atât cuprinde întrebarea ei. Ea, fără îndoială, 
a înţeles că fiul ei a rămas în Ierusalim pentru 
o ţintă anumită şi numai era mirată de ce a 
trebuit să ascundă aceasta de ei. Ştia, dease- 
menea, că fiul nu e în stare să făcă o faptă rea.

3. Dacă Sf. Fecioară, în întrebarea pusă fiului 
ei, pomeneşte întâi de Iosif : iată tatăl tău şi 
eu, dorindu-te, te căutam, o face din modestia 
de care a dat dovadă totdeauna, a nu se arăta 
niciodată pe ea în fruntea unui lucru. De ce 
oare Dumnezeu a ales-o pe ea pentru a fi maica 
fiului Său ? de ce îngerul a numit-o plină de dar? 
Pentrucă avea mari daruri şi podoabe sufleteşti

%
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şi o astfel de podoabă era şi modestia pe care 
o arăta acum.

49. Şi a zis către dânşii: ce este (de ce) 
că mă căutaţi ? Au n’aţi ştiut că întru cele 
ce sunt ale Tatălui meu se cade mie să 
fiu? 50. Şi ei n’au înţeles graiul care a
grăit lor. 1. Iisus primeşte întrebarea ca din 
partea amânduror părinţilor. Deaceia către amân
doi îşi îndreptează şi răspunsul Său. Şi după 
cum în două părţi a fost cuvântul Măriei către 
El, aşa şi răspunsului lui Iisus cuprinde două 
întrebări.

Ce este că mă căutaţi? adică: pentru ce mă 
căutaţi ? răspunde Iisus. Cum însă n’a fost im
putare cuvântul Măriei, aşa nici aici nu trebuie 
să privim cuvintele acestea ca o imputare. Iisus 
vrea numai să le spuie că a fost de prisos să 
se întrebe atâta şi să se neliniştească unde este, 
fiindcă ei trebuiau să ştie, cum nu puteau şti 
alţii, că era un fapt firesc că el trebuia sa fie 
acolo unde era chemarea lui şi unde era rostul 
Lui de a fi aci pe pământ. Trebue să fiu ni 
cele ce sunt ale Tatălui meuy.. nu mai putea fi 
îndoială unde mă aflu.

Cuvintele în celece sunt ale Tatălui meu unii 
le-au luat cu înţelesul de în cassa Tatălui meu, 
adică privind templul drept casa lui Dumnezeu 
şi că, deci, trebuia să fie în templu, şi nu aiu
rea ; alţii cu înţelesul de lucrurile Tatălui meu. 
Cei mai mulţi iau acest din urmă înţeles. Godet 
spune că una nu înlătură pe alta. înţelesul de 
lucrurile Tatălui meu e mai bun, că e mai 
larg. Această rostire cuprinde în ea toate ac
tele şi lucrurile orânduite de Dumnezeu în lumea 
aceasta, deci şi templul care e cassa lui; dar 
nu numai templul.

Spunând aLe Tatălui meu, Iisus arată cine e 
cu adevărat Tatăl Său. Dacă Maria a spus tatăl 
tău, vorbind de Iosif, ceiace şi era el după so
coteala legii, după deplinătatea lucrului însă Ta
tăl Său era Dumnezeu şi aceasta arată Iisus prin 
cuvintele prin care a răspuns.

2. Nu trebuie să ne mirăm că Iosif şi Maria 
nu ştiau limpede despre Iisus cum trebuia să 
meargă şirul vieţii Lui. Ei ştiau ce va fi cu acest 
fiu socotind lucrurile în grămadă, dar cum se 
va îndeplini chemarea sa în amănunte mai lă
murite, aceasta nu. Aveau nevoie pentru aceasta 
de înştiinţări deosebite dela Dumnezeu, cum a
fost în împrejurările de mai nainte, când au 
fost vestiţi.

3. Cuvintele lui Iisus, spuse cu această îm
prejurare, sunt cele întâi cuvinte pe care ome
nirea le-a auzit din gura lui Mesia. Din întreaga 
viaţă de 30 de ani a Mântuitorului, până la ie

şirea Sa la propoveduire, acestea sunt singurele 
Sale graiuri pe care ni le-au păstrat cărţile sfinte. 
Ele însă ne spun mult şi creştinul are de luat 
din ele multă îndrumare, după cum vom vedea 
când vom ajunge la învăţăturile practice care 
sunt de cules de aici.

4. Că ei nu aveau o cunoştinţă despre şirul 
lucrării mesianice în toate încheieturile ei, se 
vede din ce a spus evanghelistul mai la vale, 
că ei n’au Înţeles graiul lui Iisus. «Ei au în
văţat numai treptat ce cuprindea mesianitatea 
lui Iisus, şi aceasta e numai o treaptă a acestei 
stări. Din punctul de vedere al cunoştinţei lor 
de mai târziu, Maria a recunoscut că, în starea 
aceasta, ea şi Iosif nu înţeleseră. Acest stih, 
mai cu seamă combinat cu următorul, arată lim
pede care a trebuit să fie izvorul înformaţiunii 
lui Luca». (Plummer)1).

51. Şi s’au pogorît împreună cu dânşii 
şi au venit în Nazaret şi era supunân- 
du-se lor. Iar mama lui păzea toate gra- 
iurile acestea în inima sa. 52. Şi Iisus 
sporea cu înţelepciunea şi cu vârsta şi 
cu darul la Dumnezeu şi la oameni. 1. O
clipă s’a arătat puterea deosebită a lui Iisus, şi 
apoi iar a intrat în felul obişnuit al vieţii tăcute 
pe lângă părinţii Săi. Atât de frumos scrie Godet 
că inima de fiu care abia şi-a deschis aripile, 
îndată le a strâns. Iisus a intrat iar în realitatea 
de până atunci. A lăsat templul şi s’a întors la 
atelierul din Nazaret. A arătat puţin zorile celor 
viitoare, zice Knabenbauer, şi iar s’a întors la 
cele obişnuite.

Despre toată această vreme, evanghelistul nu 
are decât câteva cuvinte: era supunându-se lor, 
18 ani de viaţă care se scurg de aci înainte, 
până să iasă la propoveduire, sunt cuprinse în 
aceste puţine cuvinte. După o scurtă fulgerare 
a dumnezeîrii Sale, când îşi arată neatârnarea 
chemării Sale dumnezeeşti de condiţiunile ome
neşti, Iisus rămâne în viaţa obişnuită omenească 
de supunere către părinţii Săi, dar supunerea 
Sa fiind îndeplinirea cea mai desăvârşită a acestei 
datorii.

2. Cum se poate împăca aceasta însă că el, 
Dumnezeu, se supunea la doi oameni ?

Dar Iisus a făcut aceasta nu din vreo tre
buinţă a firii Lui, ci pentru trebuinţa noastră. 
Supunerea Sa a fost voită şi îndeplinită pentru

‘) Această fină şi gingaşă zugrăvitură, în care nicio singură tră
sătură nu e călcată, nici în ce priveşte adevărul naturii, nici în 
ce priveşte frumuseţea pe care o cuprinde,... n’a putut fi plăs
muită de mâni omeneşti, care, când au fost lăsate în seama lor 
singure, totdeauna au ajuns la grosolănie si exagerare, după cum 
se arată în evangheliile apocrife, (Keim, Jesus of Nazarat trad. 
engleză, 2, pag. 137), citat după Plummer, Op. cit., p, 78.
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cn şi noi să luăm, nu căile mândriei cari des
part pe oameni, ci cărarea umilinţei, care e rod
nică şi ne apropie unul de altul. «Ce ar fi cel 
care te învaţă virtutea, dacă n’ar fi şi om pios ? 
hc Întreabă Sf. Amvrosie. Deci supunerea lui 
Iisus n’a fost izvorâtă din neputinţă, ci din 
pietate* ’). Şi noi vedem că Iisus in adevăr s’a 
Hupus aceste umilinţe, după- cum spune Sf.

Pavel: s’a deşertat pe sine, chip de rob luând, 
tntru asemănarea oamenilor făcându-se... s'a 
smerit pe sine, ascultător făcându-se până la 
moarte, iar moarte de cruce. (Filipeni 2, 7—8).

Nici vorbă că Iisus îşi putea aîege altă stare. 
Dar şi-a ales-o pe aceasta ca mai bună şi mai 
folositoare pentru noi. Ar fi putut rămânea în 
jurul templului, în preajma locului unde se tot 
auzeau cugetările despre Dumnezeu şi unde ar 
fi aruncat tot mai viu scânteile dumnezeirii Sale. 
Dar nu. A fost mai bine cum a ales el. In Ierusalim 
iute s’ar fi trezit urile celor întrecuţi de lumi
nile şi înţelepciunea Sa, aşa cum acestea s’au 
trezit mai târziu. Dovada înţelepciunii a fost în
săşi această cale urmată, prin care ne-a deschis 
şi nouă cale măreaţă de pregătire prin tăcere 
şi umilinţă.

3. Acesta este singurul loc în care ni se mai 
poineneşte în evanghelie despre Dreptul Iosif. 
De aici Înainte, se întinde tăcere desăvârşită. 
Fără îndoială, el a murit mai nainte de păşirea 
Mântuitorului în public la propoveduire, şi de 
aceia nu se mai pomeneşte de el de aici înainte.
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4. Mai încolo, evanghelistul pomeneşte despre 
ce a pomenit şi la stihul 19, anum6 că Maria 
păstra toate cuvintele acestea. Trebuie să înţe
legem prin cuvinte ce am înţeles şi acolo: toate 
lucrurile care dăduseră pricină să se vorbească 
de ele. Dacă Sf. Luca pomeneşte despre acest 
fapt şi acum, 12 ani după ce Maria mai făcuse 
aceasta, e pentru a arăta că vechile amintiri ale 
Măriei erau vii şi că alăturea de ele, pune şi acest 
fapt nou, care i-a pus sufletul în mişcare acum şi 
merită să fie trecut în şirul marilor amintiri. Prin 
acest fapt, trăiesc acum iarăşi vii amintirile de 
altădată.

5. Evanghelistul întrebuinţează stihul 52 ca o 
trecere spre ceiace a urmat, cum a făcut şi la 
stihul 40. Acolo a încheiat o perioadă din viaţa 
Mântuitorului şi ne-a deschis o zare spre ce a 
urmat. Aici, asemenea, încheie altă perioadă şi 
ne arată în câteva trăsături cum s’a desfăşurat 
viaţa Mântuitorului în viitor. Ne spune că el 
sporea cu înţelepciunea şi cu vârsta. Cuvântul 
acesta din urmă ne arată dezvoltarea sa tru

*) Citat dup* Hyan, Op. cit., p. 178.

pească, iar sporirea în înţelepciune ne-o arată 
pe cea lăuntrică, sufletească.

Intre comentatori este discuţiune dacă să zicem 
sporea cu vârsta ori sporea cu statura. Dar deo
sebirea nu e mare. Cuvântul grecesc care se 
găseşte în acest loc (rqkuia) poate însemna sau 
una sau alta.

Că sporea şi cu darul lui Dumnezeu, aceasta 
ne arată că toată mergerea Sa înainte se înde
plinea sub buna ocrotire a lui Dumnezeu. Iar 
că sporirea se îndeplinea şi la oameni, aceasta 
înseamnă că oamenii vedeau înălţarea Sa neîn
cetată şi o gustau ca pe o înzestrare vrednică 
de preţuirea lor.

V
Tâlcuirca practică

1. Ceiace ne izbeşte mai întâi în această bu
cată este cucernicia cu care Iosif şi Maria îşi 
îndeplineau datoriile lor religioase. In fiecare an 
veneau la Ierusalim, iar fiul lor, de asemenea, 
odată ajuns la vârsta majoratului religios, nu se 
putea să lipsească dela îndeplinirea acestei da
torii. Deci ei toţi ne sunt pildă şi îndemn ca 
să ne îndeplinim cu grijă datoriile noastre 
religioase.

2. Iosif şi Maria, perzând pe Iisus, sunt ca 
oamenii care au suferit o grea lovitură şi nu au 
niciun sprijin. Dar omul îndurerat cu atât mai
mult trebuie să caute pe Dumnezeu. Iosif şi Maria 
îndată s’au pus pe căutare. Şi au găsit pe Iisus 
cel căutat. Aşa şi oamenii vor găsi pe Dumnezeu, 
dacă-1 caută. Dar nu-1 vor găsi oricum şi ori
unde, ci umblând pe căile vieţii in care te în
tâlneşti cu El. Iosif şi Maria auj găsit pe Iisus 
în templu. Nici oamenii nu-1 vor putea găsi în 
viaţa lumească, ci luându-şi de tovarăşi pe Iosif 
şi Maria.

3. Dacă Iisus se desparte de părinţii Săi săi şi 
rămâne în templul lui Dumnezeu, pârându-se a- 
ceasta ca o călcare a datoriei către cei cărora 
le era dator ascultare ca un fiu către părinţi, 
învăţăm de aici că, înainte de toate, sunt dato
riile către Dumnezeu. Legăturile între oameni 
pot fi cât de mari şi de sfinte. Ele sunt însă 
în urma datoriilor pe care le avem către Dum
nezeu.

4. Iutâia oară deschide Mântuitorul gura în 
auzul nostru şi cel dintâi cuvânt pe carel spune 
este: Dumnezeu... trebuie să fiu  în cele ce sunt 
ale Tatălui meu. Deci şi de aici învăţăm că cea 
înrâi datorie a omului este către Dumnezeu. 
Trebuie să fim în casa Părintelui nostru înainte 
de toate, pentrucă prin aceasta toată viaţa noas
tră se sfinţeşte.

Arhim. SCRIBAN



CUM SĂ SE CUNOASCĂ GRADELE
din clerul monahal după portul cam ilafcei şi al cuculionului
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Toţi monahii, în genere, eând se tund în shima 
monahală, li se pun pe cap cuculionul şi cami- 
lafca, care constau, cuculionul dintr’o căciulă fă
cută din pâslă neagră şi întărită şi dintr’un voal 
negru de o materie subţire lucrată din lână, fie 
de maici, fie din comerţ. Acest voal are cusute 
în lături aproape de umeri, câte o bucată lungă 
de 50 c. m., şi lată de 12 c. m., şi la capete câte
o bucată de mătase neagră. Aceste şuviţe se nu
mesc aripioare, deoarece camilafca întreagă se zice
logodna îngerescului chip, când se dă celui că
lugărit. Acum, ca sa facem o deosebire între mo
nahi şi Preoţii monahi, ar trebui reglementat ca 
toţi monahii să poarte, cuculionul cu camilafca res
pectivă, iar ierodiaconii şi ieromonahii, potcapitul 
cu margini, şi la camilafca mătasea dela capătul

aripioarelor să fie de culoare violetă, asemenea şi la 
cei cu ranguri de singheli, protosingheli, etc.

In prezent se văd prea multe variaţiuni, mai 
cu seamă la camilafce unii poartă mătase roşie, 
alţii verde şi mai des cuculioanele de pluş şi în 
diferite culori, ceiace dă un aspect nu prea cuviin
cios purtătorilor de rasă noi începători, micşorând 
prin aceasta prestigiul clerului monahal.

S’ar putea înlătura foarte uşor această nepo
trivire, dacă sfântul Sinod, prin înţelepciunea I. 
Prea Sf. Prelaţi, ar da un decret asupra portului 
cuculionului, a potcapitului şi a distincţia nilor de 
treaptă în ierarhi ea clerului monahal prin sem
nele dela camilafcă şi potcapit.

ARHIM. IUSTIN
Stareţul Sf. Mănăstiri Cernioa

O BISERICĂ ROMÂNEASCĂ ÎN PRIMEJDIE

Ca ceice am slujit mulţi ani de zile la fru
moasa biserică a lui Mihail Sturza din Baden- 
Baden, Germania, mă doare inima sâ aud că se 
întâmplă ceva râu cu ea. Şi am auziţ Persoane 
sosite de puţină vreme de acolo mi au spus lu
cruri care trebuesc date în ştirea poporului şi 
stăpânirii româneşti, pentruca să nu lase a se 
prăpădi aşezământul lăsat de un domnitor român 
şi un de-şi are şi locaşul de veci, cu soţia (prin
cipesa Vogoride), cu un fiu şi o fiică a sa.

Am fost şi eu pe acolo după război, am şi 
slujit în biserică pentru Ruşii care se aflau în 
oraş şi nu aveau preot şi am găsit portar al casei 
preoţeşti, în care însă nu se mai afla niciun preot, 
pe un portar nou, beteag din războiul cel proas
păt, în locul celuilalt, alt veteran din războiul
dela i87o.

Noul portar nu avea mâna dreaptă şi mi se 
plângea de starea la care a ajuns. Dar părea un 
om cum se cade. Persoane venite de curând însă 
şi care au vizitat biserica, mi-au spus că l-au 
găsit cu totul beat şi că le spunea că. polican- 
drul bisericii a căzut jos şi s’a sfărâmat Cine 
mi-a spus aceasta, însă, adăoga că, dată fiind ple
carea portarului pe povârnişul beţiei, e mai de 
crezut să-l fi vândut.

Eu mi-aduc bine aminte de policandru, frumos 
lucrat din bronz masiv şi pe care, fără îndoială 
putea lua ceva parale. Să fi căzut jos, el, care, 
era legat cu puternice verigi de fier, e greu de 
crezut Şi dacă a căzut, ar fi făcut spărtură în 
frumoasele lespezi de marmoră colorată. Deci am

întrebat pe cine mi-a spus: Dar lespezile nu 
erau jos sfărâmate, unde a căzut policandrul, că doar 
erau greu ? Mi-a răspuns că nu. Aceasta însă 
ne-a întărit mai mult bănuiala că policandrul a 
fost dat jos şi vândut

Dacă s’a început lucrul acesta, se poate merge 
şi mai departe. Se pot vinde şi alte obiecte 
scumpe ale biscricii.

E  adevărat că epitropia a luat şi ascuns bine 
în oraş (biserica e afară din oraş) obiectele scumpe 
de argint, în urma unei spargeri în cavou acum 
vreo 4—5 , ani când hoţul a răscolit prin sicriul 
Principesei Vogoride să găsească lucruri scumpe. 
De aceia, când a trebuit să fac slujbă, acum 3 
ani, am fost nevoit să cer lucrurile de argint care-mi 
trebuiau.

Dar biserica numai are argintării. Are veş
minte foarte scumpe, unele de la întemeietorul ei, 
altele dăruite de Principesa Tatiana Gagarin pe 
când eram eu acolo.

Dacă şi acestea se vor vinde? însuşi cântăreţul 
Teodorescu, care mai era acolo, mi s’a spus că nu 
se mai găseşte în oraş, aşa că nimenea nu mai 
este să privegheze ce face portarul.

De aceia e nevoie ca Ministerul nostru de 
Externe să ia chestiunea pe mână. să se intere
seze şi să ia măsuri de apărare a unui avut ro
mânesc şi ortodox.

Noi am socotit de datorie să nu tăcem cele 
aflate şi să le dăm în ştirea lumii.

Arhim. SCRIBAN
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I N T E R N Ă

Desbaterile Sf. Sinod')
Şedinţa VI-a are loc în ziua de 14 Noembrie.
In această şedinţă, după ce s’a respins cererea unei 

societăţi din Cernăuţi de a comercializa icoanele ritu 
lui nostru, s’a hotărât reintregarea P. S. Valerian în 
toate drepturile arhiereşti pe seama Sfintei Episcopii a 
Râmnicului şi crearea unui Arhiereu Vicar pe seama 
Sfintei Episcopii a Constanţei, cu titlul de Silistreanul, 
apoi s’a intrat în discuţia celei de a 3-a chestiuni im
portante : Recăsătorirea preoţilor şi diaconilor văduvi.

P. S. Episcop lacov dă citire referatului Comisiunii 
respective. In esenţă, P. S. Sa a conchis pentru acor
darea recăsătoriei cu îngăduiri şi după o anumită pro
cedură.

I. P. S. Mitropolit Primat zice : Chestiunea asupra 
căreia P. S. Iacov ne-a făcut referatul, e o chestie 
foarte gingaşă şi merită să vă gândiţi cu toată cum
păna asupra ei. Ieri am soluţionat o chestie care nu 
presintă un caracter aşa de gingaş ca aceasta, şi to
tuşi, am avut oarecare şovăieli, în ceiace priveşte im
presia ce o va f^ce asupra poporului credincios care 
e ataşat tradiţiei Bisericii noastre. Cu atât mai vârtos
trebue să cumpănim această chestiune. Eu declar dis
cuţia deschisă.

P. S . Episcop Nicolae al Clujului. Chestiunea aceasta 
este o chestiune veche, şi rezolvarea o reclamă nu 
numai preoţimea văduvită, ci şi poporul. El vrea un 
preot întreg, cu casă întreagă şi cinstită. Preotul văduv 
nu îndeplineşte această întregire şi nu-şi îndeplineşte 
cu demnitate datoriile. Vrem noi, Sf. Sinod, perpetuitatea 
acestei stări de lucruri; dorim noi ca autoritatea lui 
să fie limitată şi în dragostea de muncă pe care ei o 
aşteaptă dela noi; să-l lăsăm mai departe în starea 
nenorocită în care se sbate ? Eu cu cugetul împăcat 
iau toată răspunderea, şi să rezolvăm o chestie ce nu 
mai poate dura.

La Protestanţi, pastorii lor, se recăsătoresc de mai 
multe ori. Dar, pentru că aceasta se face în formă le
gală, nu le micşorează întru nimic autoritatea. La noi, 
cei mai mulţi, din pricina văduviei, cad ; avutul lor se 
iroseşte; devin nişte nenorociţi. Am făcut parohienilor 
întrebare : Dacă un preot se văduveşte, ce să facem 
cu el ? Poporul întreg este pentru recăsătorire. El vrea 
ca preotul să aibă casă întreagă şi cinstită. Pentru re- 
zolvirea chestiunii P. S. Sa propune, că, întru cât che
stiunea e aşa de gingaşă, hotărârea ce se va lua, fie

• /

contra fie pentru, minoritatea să se supună majorităţii

*) Vezi Nr. trecut.

ori de care parte va fi aceia, pentru ca hotărârea să 
se îmbrace cu toată autoritatea deplină a unei hotă- 
rîri unanime. In conclusie vorbitorul propune să se 
primească conclusiile referatului şi să se dea o rezol
vire favorabilă chestiunei, care este aşteptată cu multă 
nerăbdare.

P. S . Vartolomeu. Văd că nu mai putem amâna 
chestia şi nu că ne grăbeşte din afară, dar ea a venit 
în discuţia noastră prin referatul ce ni s ’a făcut.

Nu sunt contra recăsătoriei preoţilor, dar eu sunt cu 
tot sufletul pentru apărarea depozitului sfânt ce ni s'a 
încredinţat şi căruia de trei ori i-am jurat credinţă, şi 
pe conştiinţa mea ar apăsa blestemul Sf. Apostol Pa
vel, care zice: „Anatema fie cel care nu va învăţa, etc“.

Eu care am jurat de trei ori, odată ca diacon, şi 
altă dată ca preot, şi în cele din urmă ca Arhiereu, 
n’am altă atitudine de cât să apăr cu toată energia 
depozitul sfânt, ce mi s ’a dat în pază. Totdeauna când 
avem să dăm o hotărîre în vreo pricină, să ne des- 
brăcăm de subiectivismul personal şi anume :

De a ne menaja pe noi, subiectivism care ar proveni 
din socoteala că chestiunea ce ni se propune e grea. 
In Biserică punctul acesta nu-şi găseşte justificare, pen
trucă Biserica a avut chestiuni mult mai grele pe care 
le-a resolvat, şi totdeauna a dus luptă împotriva ne
cazurilor.

Altă parte de subiectivism este aceia de comod şi 
anume, că şi noi avem slăbiciuni care ne expun 
la critica lumii, şi de aci pornirea de a face şi altora 
concesii. Nici aceasta nu-i admisibil, pentru că una este 
individul, cu slăbiciunile şi păcatele lui, şi alta este 
instituţia cu virtuţile sale. Noi nu avem dreptul de 
a acomoda instituţia cu slăbiciunile noastre, ci noi 
a tinde spre virtuţile Instituţiei.

Un alt subiectivism este cel colectiv. Sub formă de 
reclamă sau de interes, căutăm să fim în unisonul opi
niei publice a vremei. Acesta nu trebue iarăşi să-l 
ţinem în seamă, fiindcă opinia publică se poate forma 
după un ideal rătăcit de viaţă. Idealul lumii din zilele 
noastre este bunul traiu. Ori aceasta nu ne poate de
termina pe noi care avem alt ideal de cât bunul traiu, 
să ne supunem lui. Iată dar, de ce să ne ferim.

Acum care este învăţătura obiectivă?
Cum priveşte Biserica noastră căsătorirea şi recasă- 

torirea? Spiritul doctrinei noastre este în sensul de a face 
concesii dreptului natural? Nu! Doctrina noastră ne 
arată că Biserica noastră are în vedere vieaţa sufletea
scă, pregătirea aici pe pământ, pentru viaţa spirituală. 
Lupta ei este de dematerialisare; lupta ei este să ab
soarbă trupul nostru în spiritul nostru, iar nu contrariul
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Dar tirea omenească, cu dreptul natural, ce zice ea 
de această pasiune? Este ea firească? Găsim că da! 
Cea mai straşnică probă este tendinţa firii noastre că
tre spiritualisare. Din această tendinţă a pornit Bu
dismul, fecioarele creştine, monachismul creştin, pres
tigiul cel mare al unei şi singure căsătorii, etc. Ten
dinţa aceasta însă şi-a găsit expresia chiar în curen
tele cele mai positive, cum spre e x : Vestalele la Greci,
Flaminii la Romani etc. Iată în ce lumină trebue să

\

privim noi chestia.
Acum, cum s ’au format doctrinele, care a fost prac

tica, legiuirile, pilda bisericii noastre?
In timpul Mântuitorului Hristos mentalitatea păgână 

făcuse mare evoluţie în ceia ce priveşte căsătoria. Po
ligamia, la popoarele civilisate de atunci, era repudiată, 
iar monogamia era instituţia intrată în drepturile şi le
gile acelor popoare.

A doua căsătorie la Romani era socotită ca un fel 
de concubinaj deghizat. Creştinismul a mers şi mai 
departe. In lumea creştină, monogamia a fost împinsă 
până la o singură femeie pentru toată viaţa. Din cu
vintele Mântuitorului iese că monogamia este defini
tivă, cu singura excepţie a desfrânării. Sf. Apostol Pavej 
întregeşte şi mai mult monogamia. (Cor. VIII). Creş
tinismul face un pas mai departe în moralizarea ra
porturilor sexelor.

Cât priveşte pentru preoţi, din cele stabilite pentru 
creştini în genere, lor li s’a stabilit ceva mai superior, 
mai restrâns.

Eu mă bazez pe doctrina pozitivă că pentru preoţi 
se stabilesc reguli mai restrictive. In I Timoteiu, 3. şi 
în Timoteiu cap. 1. «Trebue să fie bărbat al unei femei» 
(Miâs ywouKpţ avyjp) Cum aceasta? Intr’o epocă anumită 
sau consecutiv?

S’au făcut interpretări asupra textului şi au fost in
terpreţi ca Vigilanţiu, Teodor de Mopsuestia, Teodorit 
al Cirului, Novaţienii, Gfiosticii, Monoteliţii, Maniheii, 
etc., cari admiteau monogamia succesivă. E cea mai 
mincinoasă interpretare, pentrucă se bazează pe ideia 
de poligamie, care în lumea păgână nu mai era ad
misă. Iar toţi aceşti interpreţi, ştim că toţi au fost con
damnaţi de Biserică. Intr’ait text St. Apostol Pavel între 
altele cere diaconeselor ca să nu fi fost decât îemeia 
unui bărbat. Dacă pentru oficiu atât de mic ca cel al 
diaconeselor se cere această restricţie, cu atât mai mult 
pentru cel al preotului.

Alţi interpreţi au căutat să găsească interpretări după 
pilda vieţii Sf. Apostoli.

Sunt interpreţi cari spun că toţi Apostolii au fost 
însuraţi; alţii că numai în parte.

Fost-au însuraţi Apostolii? De câte ori?
Toţi însă se opresc că au fost o singură dată, cei 

care au fost însuraţi.
Ce spune practica şi legiuirile Bisericeşti ?
Până în secolul al IlI-lea sunt în luptă două curente: 

Monogamia şi Celibatul.
Sunt mulţi pentru Celibat, ca Tertulian, Ieronim, etc.

Doctrinele care nu au fost condamnate de Biserică merg 
spre admiterea celibatului.

Dela Sec. IlI-lea începe legislaţia. Sinodul dela El- 
vira în Canonul 33 impune Celibatul. La 315 Sinodul 
de Ancira în Canonul 10 obligă la monogamie defi
nitivă pe diaconi, fie că aceasta a fost contractată 
înainte, fie după hirotonie, dar momentul după hiro
tonie e supus unor anumite restricţiuni. La Sinodul 
din Neo-Cesarea 314—315 s’a rânduit că preoţii nu 
pot avea decât o singură femeie şi aceia luată înainte
de hirotonie.

An după an legislaţia e mai severă cu tendinţa către 
celibat, iar căsătoria apare mai mult ca tolerată. La 
325 la Niceia Episcopul Osiu vine cu aceiaşi propu
nere ca la Elvira, celibatul strict şi desfacerea de femei 
a celor căsătoriţi. Dar ştiţi că Pafnutie s’a ridicat contra 
şi a susţinut căsătoria preoţilor, dar numai una singură#
arătând că o tradiţie foarte veche opreşte a doua căsă
torie.

Curentul acesta către celibat e atât de puternic, că
unii din creştini socoteau ca nevalabile oficiile preoţilor
căsătoriţi; Sinodul din Gangra pune stavilă acestui
curent popular şi pedepseşte pe preoţii care-şi leapădă
femeia. In apus însă, celibatul s’a impus foarte de
vreme. La 366 un Sinod din Roma îl impune până
la treapta de ierodiacon. Motivele acestui rigorism erau
trase din interpretarea că numai Sf. Apostol Petru a
tost căsătorit şi că preotul Vech. Testament când mergea
la altar, nu mai avea legături cu femeia sa. Iar Papa
Siliciu, care inspirase această măsură, scrie Episcopilor
din Spania şi celor din Africa să impue peste tot ce
libatul.

Şi în orient găsim ideia într’un discurs al lui Efrem 
Şirul, la moartea Episcopului Avram. In Apus celibatul 
se generalizează din Sec. al 5-lea, iar în orient e to
lerată căsătoria.

Până la Sinodul V—VI Trulan, în Orient nu mai 
găsim dispoziţiuni asupra căsătoriei preoţilor. Acest 
Sinod prin Canon. 13 apără definitiv monogamia. Se 
apără clericii de desfacerea căsătoriei şi în acelaşi timp 
se întăreşte monogamia.

Când aceasta este tendinţa Bisericii până în Secolul 
al 7-lea, pot eu veni să răstorn ceiace vremurile cele 
mai frumoase ale creştinităţii au stabilit, de dragul că 
s ’aprinde sângele cutărui preot văduv, şi să-i îngădue 
a doua femeie? Pot eu să înfrunt această tradiţie sfântă? 
Cum s’a pornit chestia?

Din Secolul 7 până acum, lumea a trăit în disciplină. 
Ea s’a pornit de clerul sârb din Austria, cler bine 
trăit, bine remunerat, apoi a trecut în Bucovina unde 
a găsit aceleaşi condiţii şi de acolo a trecut şi la noi.

Ceice a ridicat chestia pentru prima oară a fost Epis
copul Teofan şi după el Nectarie dela Vârşeţ, care dau 
asalt canonului Sinodului Trulan.

La 1906, preoţii Sârbi văduvi cer Congresului Naţio
nal dela Carlovăţ îngăduirea căsătoriei a doua, iar
Episcopul Milaş, dă o scriere lipsită de orice valoare
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po care a imitat-o şi Dr. Găină la Cernăuţi. Spre laudă 
Hucovinei, Voiuţki a fost cel care a arătat adevărul.

Mu sunt pentru această doctrină ce am expus-o aci.
Disouţiunea asupra acestei chestiuni urmând a se 

Lico cât se poate de larg, pentru ca Sf. Sinod să cu
noască cât mai multe păreri, s’a amânat continuarea ei 
pentru o şedinţă viitoare.

** *
Şedinţa VI~a are loc în ziua de 15 Noembrie.
Potrivit hoîărîrii din şedinţa precedentă, de a se crea 

un loc de arhiereu Vicar pentru Sf. Episcopie de Con
stanţa, în această şedin{ă se procedează la alegere. Sunt 
propuşi pentru acest loc: P. P. C. C. Arhimandriţi Dr. 
Iuliu Scriban, Gherontie Nicolau, Silivestru Morăraş, 
( ‘hesarie Păunescu, Filareţ Jocu şi Galaction Cordun. 
Dintre toţi au întrunit majoritatea legală şi au fost 
proclamaţi aleşi: E. P C. C. Arhimandriţi Dr. Iuliu 
Scriban cu 13 voturi albe şi patru negre ; Gherontie 
Nicolau cu 14 voturi albe şi 4 negre, şi Chesarie Pău
nescu cu 11 voturi albe şi 7 negre.

Apoi se trece la ordinea de zi.
Dintre chestiunile mai importante care s ’au desbătut 

şi rezolvat în această şedinţă notăm :
a) Sf. Arhiepiscopie de Chişinău a cerut, în urma 

împărţirii sale în trei eparhii, să fie ridicată la rangul 
de Mitropolie cu titlul de Mitropolia Basarabiei. In 
această chestie Sf. Sinod consideră cererea ca rezolvată 
prin dispoziţiile favorabile introduse în proectul de lege 
şi statutul de organizare unitară a Bisericii.

b) Atât la Sf. Sinod cât şi la Consistoriul Superior 
Bisericesc au venit diferite reclamaţiuni şl proteste, 
din partea Bisericilor provinciale, împotriva măsurilor 
luate de Ministerul Instrucţiunii Publice de a se re
duce numărul de ore al învăţământului religios, de 
a se înlătura preoţii din învăţământul religios din şcoa- 
lele primare şi de a se ridica dreptul P. P. S. S, Chi- 
riarhi de a controla acest învăţământ, măsuri, cari nu 
corespund cu legile în vigoare în provinciile respective 
şi cari jignesc adânc demnitatea Bisericii. In această 
şedinţă Sf. Sinod şi-a însuşit chestia şi a rânduit o 
cnerglcă intervenţie pentru respectarea legilor şi uzu
rilor în vigoare.

c) După referatul Comisiunii de petiţiuni, cetit de 
P. S. Episcop Visarion, Sf. Sinod hotărăşte crearea 
de muzee bisericeşti la toate reşedinţele episcopale, în 
care să se adune şi depoziteze toate obiectele, cărţile 
şi manuscrisele uzate, sau eşite din uz, bisericeşti ce 
prezintă importanţă artistică, istorică şi arheologică.

d) Căile Ferate Române de câtăva vreme au pus la 
dispoziţie mijloacele materiale necesare pentru crearea 
unui serviciu de propagandă religioasă culturală prin
tre muncitorii şi funcţionarii acelei direcţii. Pentru a 
sc lămuri situaţia canonică a preoţilor cari fac acest 
scrviciu şi spre a nu se da loc la acte cari ar trece 
peste autoritaiea canonică a P. P. S. S. Chiriarhi, Sf. 
Sinod a hotărît:

l. Sa se aducă mulţumiri Onor. Minister de Co

municaţii pentru sacrificiile materiale ce face cu ser
viciul de propagandă religioasă printre muncitori;

2. Să nu se facă numiri de preoţi în aceste servicii 
de cât după recomandarea P. S. Chiriarh respectiv ;

3. Când preoţii accştia vor trebui să treacă în altă 
Eparhie, de cât aceia de care depind canoniceşte, să 
ceară blagoslovenie dela Chiriarhul locului, odată pen
tru totdeauna, şi,

4. In fiecare an acest serviciu să facă Sfântului Sinod 
raport asupra activităţii sale.

c) Şi în fine ultima chestiune hotărîtă în această 
şedinţă a fost raportul anual de situaţia Revistei „Bi
serica Ortodoxă44. După referatul făcut de 7. P. S. 
Gurte, s ’a dat descărcare de gestiune materială şi s’a 
decis a se lua măsuri energice pentru urmărirea şi în
casarea grabnică a abonamentelor rămase neplătite. De 
asemenea s’a hotărât din nou obligativitatea abonamen
tului la revistă a tuturor parohiilor din ţară, fără ex
cepţie.

** *
Şedinţa VH-a s'a ţinut în ziua de 16 Noembrie dis-

cutârdu-se şi resolvindu-se următoarele chestiuni:
a) Trimiterea unei delegaţiuni de anchetă şi studiu

la Sf. Munte, compusă de P. S. Episcop Visarion, d. 
Dragomir Demetrescu şi Creţulescu, cari să cerceteze 
şi să pună capăt neorânduelilor şi agitaţiilor ivite 
printre monahii români petrecători în monastirea ro
mânească Prodromul.

b) Chestiunea cea mai însemnată din această şe
dinţă însă a fost cererea Sf. Arhiepiscopii de Chişi
nău de a fi ajutată de către Sf. Sinod pe lângă Gu
vern pentru înfiinţarea unei Academii teologice la 
Chişinău. O şcoală de învăţământ superior teologic cu 
dreptul de a conferi titluri academice fără însă a fi în
corporată în regimul Universitar legal. Refeientul ches
tiunii a fost P. S . Episcop Roman al Oradiei Mari 
care a opinat în mod favorabil.

In discuţia angajată, P. S. Episcop Lucian al Roma
nului a fost pentru a se amâna chestia până ce va 
veni la ordinea zilei chestiunea reformei învăţământului 
teologic şi să se rezolve împreună. Iar P. S. Episcop 
Variolomeu este împotriva creării unei academii de teo
logie, cu caracter Universitar, desprinsă de legile cari 
guvernează învăţământul superior, cum se voeşte pen
tru viitoarea Academie din Chişinău. Totuşi P. S. Sa 
acceptă un tip de şcolă superioară teologică—academie
— însă după un plan şi după un piogram altul de 
cât cel al învăţământului teologic actual şi în acelaş 
timp şi independent de stat. Un atare tip P, S. Sa îl
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studiază pentru a-1 aplica în Eparhia P. S. Sale.
1. P. S. Mitropolit Primat opinează că, în cadrele 

vieţii autonome pe care o are, Biserica Basarabeană, 
ar putea să-şi înfiinţeze un Seminar Superior cu în
văţământ de 4 ani, care, în fond, n ’ar fi de cât o ins
tituţie cu învăţământ superior, însă fără pretenţie de a 
conferi titluri academice, titluri cari nu valorează nimic
fără o serioasă pregătire ştiinţifică. I. P, 5. Gurie al
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Chişinăului rămâne la cererea sa, dar dacă o atare şcoală 
nu se poate înfiinţa decât în cadrele legii Univesitare 
şi încorporată unui cerc universitar, I. P. S. Sa pri
meşte încorporarea ei în centrul Universitar Iaşi.

La urmă 1. P. S. Mitropolit Primat propune să nu 
se abandoneze chestia aceasta şi să fie din nou stu
diată In legătură cu învăţământul Seminarial. Sf. Sinod 
primeşte propunerea aceasta, îngăduind Sf. Arfrepis- 
piscopii din Chişinău putinţa de a-şi crea un Seminar 
Superior cu 4 ani.

%

La sfârşit se iau multe măsuri privitoare la Institutul 
Biblic.

In această şedinţă d. Ministru al Cultelor participă 
spre a lua avizul Sf. Sinod cu privire la întocmirea 
bugetului Ministerului Cultelor pentru exerciţiul viitor 
şi arată că adăogirile şi sporurile proectate în viitorul 
buget au în vedere nivelarea salariilor preoţilor din 
Transilvania cu licenţiaţii din Vechiul regat şi în ve
derea suprimării numeroaselor categorii de salarizare a 
preoţior, stabilind numai două categorii: a) Categorie 
fără studii superioare şi b) Categorie cu studii supe
rioare: Doctorii şi licenţiaţii în teologie, cărora asimi-

»

lează şi pe toţi absolvenţii seminariilor teologice din 
Transilvania.

La acestea P  S. Episcop Vartolomeu protestează 
împotriva nedreptăţii duble ce se cauzează preoţilor cu 
titluri academice din vechiul re g a t: întâi prin faptul că 
sunt degradaţi în privinţa calificativului studiilor la sim
plu rang de absolvent de seminar teologic din Ardeal, 
titlu care până în prezent n ’a fost recunoscut de nicio 
universitate din lume ca equivalent titlului de licenţiat
în teologie; şi al doilea, nu li se dâ nicio centimă mai 
mult, în vreme ce tot sporul prevăzut în buget, pentru 
anul vi’tor, se dă numai clerului din Ardeal.

Sf. Sinod rândueşte ca I. P. S. Mitropolit Primat şi 
P. S. Episcop Vartolomeu să participe la Comisia bu
getară a Ministerului Cultelor.

Şedinţele Sf. Sinod, cu aceasta, se proroagă pentru un 
timp nedeterminat.

Pr. T. SIMEDREA

Documente despre biserică din vremea 
ocupaţiunii nemţeşti.

In timpul ocupaţiunii nemţeşti, apărea în Brăila 
un ziar cu titlul Donau-Armee-Zeitung (Foaia 
armatei dela Dunăre) şi cu subtilul Amtsblatt der 
Kommandantur Braila (Foaie oficială a Coman- 
danturii din Brăila). In nr. 127 al ei, cu data 
de 25 Iulie 1917, se făcea într’însul o aspră cri
tică Mitropolitului Conon. Documentul acesta 
nefiind cunoscut, socotim de datoria noastră să-l 
scoatem din uitare şi neştire şi să-l publicăm aici.

Un Mitropolit războinic.
Se spune că intrând în război, marele rabin din Berlin 

ar fi ţinut de a sa datorie să se ducă la împărat şi să-l 
asigare de desăvârşita credincioşie a populaţiei evreeşti.

Majestate, ar fi spus el împăratului, poporul pe care-1 
păstoresc e cu trup şi suflet alăturea de Maiestatea Voas
tră; el se roagă zi şi noapte lui Iehova oa să proteagă 
armatele germane şi să le ducă la victorie. Eu personal 
veghez ca poporul mau să nu se abată dela această da
torie şi nu se poate ca Cerul îndurător să nu asculte rugile 
noaBtre fierbinţi.

Foarte frumos ceeace î-mi spui d ta, rabine, a răspuns 
zâmbind Wilhelm, dar ce se întâmplă dacă şi colegul d tale 
din Paris face aceiaş lucru pentru Franţa ?

Rabinul, oare nu se aşptepta la acest răspuns tăios al 
împăratului, a rămas oa zdrobit pe gânduri. Şi în adevăr, eu 
ce obraz se mai prezintă el împăratului său, dacă se va 
dovedi că rabinul dela Paris are pe lângă Iehova mai multă 
trecere deeât dânsul ?

Fii pe paoe, prea sfinte, îl încuraja împăratul, şi pnnându-i 
prieteneşte mâna pe umăr, îi zise cu bunătate :

,Eu de sentimentele patriotice ale credincioşilor d-tale 
nu m’am îndoit niciodată şi nici nu mă îndoiesc. Aveţi 
pentru aceasta toată reounoştinţa mea şi a poporului meu. 
Dar o să te rog un lucru, scumpul meu: dacă ai în ade
văr oarecare trecere pe lângă D-zeu — şi sunt sigur că ai 
destulă— roagă-1 să rămâio neutru; de rest, voiu îngriji 
eu singur.

Nu ştiu dacă rabinul din Berlin a ascultat sfatul împă
ratului şi a încetat să-l amestece pe D-zeu în treburi cari 
nu-1 privesc. Sunt însă sigur că, dacă în locul rabinului ar 
fi fost mitropolitul primat si României, acesta ar fi conti
nuat să 1 înduplece pe Dumnezeu să iasă din neutralitate 
şi să-l decidă să se înscrie la „Acţiunea Naţională".

I. P. S. S. Mitropolitul Konon, a schimbat din prima zi 
a răsboiolui european, toiagul de păstor cu bastonul de ma
reşal. Intre oondueătorii asociaţiilor războinice, care răsări- 
seră oa oiupercile din pământ, şi capul biserfoii, exista o le
gătură din cele mai strânse şi ar fi să comit o nedreptate 
istorică, o adevărată crimă faţă de viitorime, dacă aşi lipsi-o 
de amănuntul interesant, că în acţiunea de pregătire a opi
niei publice în favoarea războiului, mitropolitul-primat al 
Ungro-Vlahiei a avut un rol aproape preponderent.

In ciuda învăţăturilor de înfrăţire universală propovă
duite de blândul Hris os şi în ciuda marei răspunderi pe care
o avea în stat, ca şet al Bisericei, mitropolitul nostru primat 
s’a dedat doi ani dearându-1 la o propagandă războinică 
dezmăţată, care a făcut ca până şi d. Ionel Brătianu, in- 
feodat doar destul politicei acţioniste, să se apuce îngrozit 
cu mânile de cap.

La sărbătorirea noului an 1915, care s’a făcut oa de 
obicei cu mare pompă la Mitropolie, Primatul a ţinut un 
discurs războinic de o vehemenţă rară, discurs care a în
trecut în lipsă de tact şi bun simţ tot ce s’a spus până 
atuncea la „ Dacia w şi „Eforiew.

Şi la această solemnitate, care în nioi un caz nu trebuia 
să se depărteze de caracterul ei strict religios, au asistat, 
afară de familia regală şi guvern, toţi membrii corpului 
diplomatic, inclusiv plenipotenţiarii Puterilor Centrale.

Nioi măcar datoria de gazdă n’a respeotat’o, după cum 
vedeţi, înalt Prea Sfinţia Sa; a atins prin discursul său im
prudent susceptibilitatea unor oameni, cari, daoă-i dezbrăcăm
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ohiar de oalitatea lor oficială, încă trebuiau respeotaţi, în* 
trucât au venit acolo ca mosaflri poftiţi, poftiţi după toate 
regulele protocolului.

De sigur că d. Brătianu, pe vremea aceea prim-mi nistru 
şi ministru de război, s’a simţit dator să repare stângăcia 
Primatului. Cu atât mai mult, eu cât regele însuşi, vizibil 
impresionat, l-a îmboldit la aceasta cu un semn discret) 
oare, îmi închipui, n’a fost de loc pe placul Reginei Mana.

înalt Prea Sfinte, a zis cu un zâmbet silit pe buze d. 
Brătianu; aţi vorbit oa un desăvârşit ministru de război. 
Să mi daţi voie acuma să vorbesc eu ca mitropolit. Facem, 
cum vadeţi, scbimb de roluri.

Şi d. Brătiauu a ţinut un discurs de circumstanţă, rece 
şi convenţional, care desigur, n’a convins pe nimeni. Mi
tropolitul s’a simţit însă împăcat, pesta măsură de fericit 
că a putut să se răfuiască faţă în faţă cu reprezentanţii 
Puterilor Centrale al oăror duşman a devenit tot aşa de pe 
neaşteptate, pe cât de neaşteptat i-a căzut în creştet şi mitra 
de şef al Bisericei.

încurajat de d. Brătianu, care cu toată reprimanda dela 
Mitropolie, a văzut cu oohi buni acţiunea agitatorică a Mi
tropolitului, I. P. S. Sa. a continuat să facă până în ultima 
zi pe agentul pătimaş al qaadruplei. A aţâţat mereu spiri
tele prin circulări şi predici şi s’a străduit, asudând, să do
vedească poporului oredincios câtă înrudire strânsă există 
între cele două biserici de Răsărit.

Funcţia înaltă ce a ocupat în Stat şi în Biserică n’a luat 
de sigur Mitropolitului Konon dreptul de a avea, ca orice 
om, anume sentimente sau convingeri politice; convingerile, 
câtă vreme sunt cinstite şi dezinteresate, sunt vrednice de 
respect. Dar când eşti cap al Bisericii, trebuie aceste con
vingeri să le păstrezi pentru tine. Nu i-a fost îngăduit să 
le trâmbiţeze în public pentru două motive : întâi, pentrucă 
e preot şi ca atare nu poate avea decât o singură convin
gere, aceea care se rezumă în sfintele taine ale Bisericii; 
al doilea, pentrucă, îndeplinind o funcţiune care prin rolul ei 
soctel exclude orice fel de politică, care în fond nu este
decât o patimă ca orice patimă omenească, nu putea să 
arate preferinţe pentru o politică sau alta.

Cât de vinovat dar s’a făcut mitropolitul Konon practi
când o politică pur războinică, — una oare cade şi mai mult 
în contrazicere cu preceptele de iubire umană ale lui Hristos ?

Un apostol al Bisericii să îndemne lumea la măcel, la 
vărsare de sânge. Este admisibil?

MitropQlitul Konon a făcut mai mult decât atât. Pilda 
rea venind dela el cel dintâi, ea a avut o repercusiune fu
nestă asupra întregului cler, — de sus până în jos Preoţii 
uitau de Biserică, — orele lor de slujbă coincidând cu cele 
de întrunire; dar de multe ori însuşi altarul a servit ca 
tribună de propagandă războinică, pentrucă cea delawDaciau 
fiind mereu ocupată de diverşii Tache Ioneşti, fireşte că 
preoţilor cu mâncărime de limbă nu le-a rămas disponibil 
decât altarul.

Mitropolitul ştia toate acestea şi le încuraja. El le în
curaja şi Poklevski-Koziel râdea satisfăcut.

Desigur că bunul Nazarinean, dacă s’ar fi coborât între 
1915— 1916 la Bucureşti, ar fi fost răstignit pentru a 
doua oară. Un cui imens ar fi bătut însuşi Konon mitro
politul. Cât despre învăţăturile lui Hristos, ele au fost arun
cate de mult cu brutalitate la coş, ca oeva inutilizabil.

R.

E X T E R N Ă
Conferenţa religioasă din Constantinopol

Căsătoria preoţilor văduvi.— Vârsta intrării în cler.— 
Piedicile la încheierea căsătoriei.— împuţinarea 

sărbătorilor — Serbarea a 1600 de ani dela Sinodul 
din Niceia- — Scene sălbatice împotriva Patriarhului

din Constantinopol
Aceste dale sunt scrise de mulf, de anul trecui din Conslan* 

finopol. N’au pulul fi publicafe până acum din pricina
îngrămădirii materiei.

Constantinopol, 3 Iunie. — In cele trecute, am soris 
despre felul cum s’a deslegat chestiunea calendarului. Nu 
arătasem cum s’a dezlegat definitiv chestiunea căsătoriei a 
doua a preoţilor văduvi. Acum să continuu şi ou aceasta.

In şedinţa VII, la 30 Mai, s’a aprobat definitiv şi căsă
toria II a preoţilor văduvi. Ei pot răsufla acum uşuraţi, 
bine înţeles, dacă şi sinoadele respective aprobă, fiindcă 
conferinţa noastră e numai un aşezământ vremelnic, în 
care Bisericile se înţeleg ce să facă. Lucrul hotărâtor este 
tot al sinoadelor. Dar oricum, credem că, de oarece înseşi 
sinoadele s’au înţeles să se ţie o astfel de conferenţă, ele 
vor primi hotărîrile.

♦

Bucuria preoţilor nu va fi deplină, fiindcă nu s’a dat 
dezlegare la căsătorie în bloc, ca la mireni, ci fiecare caz 
merge la aprecierea episcopului, care referă la Sinod şi nu
mai Sinodul dă voie.

Oricât preoţii noştri văduvi nu vor fi mulţămiţi deplin, 
trebuie să înţeleagă că s’a făcut un mare pas în fo
losul lor.

Singura împotrivire în şedinţa VI, fusese a episcopilor 
ruşi. Arhiepiscopul Alexandru, rămas siDgur la şedinţa VII, 
fiindcă colegul său Anastasie plecase la Cârlovăţ, nu s’a 
mai împotrivit, ci a cerut numai o regulare a chestiunii

%

pe cale canonică. Intr’un luug raport al lui, citit în această 
şedinţă, ajungea la această încheiere. Deci, în principiu, 
aproba şi el această dezlegare.

In vorbire particulară, mi-a spus şi mie ca e bine că 
a’a învoit preoţilor văduvi a II căsătorie. Deci în confe
renţa noastră de aici acum nu se mai opune nimeni la 
aceasta.

După aceia s’a discutat despre căsătoria preoţilor celi
batari care pot veni dela alte Biserici la Biserica orto
doxă.

S’a primit şi aceasta.

Vârsta pentru episcopat
Şedinţa a VIII s’a ţinut la 1 Iunie. S’a discutat despre 

vârsta oare trebuie să se ceară la intrarea în cler. Expu
nerea chestiunii a ţinut mult, nu fiindcă era o chestiune 
grea, ci fiindcă şi aici, ca şi la Bucureşti, uneori se vor
beşte prea mult.

S’a hotărît să se puie 22 de ani pentru hirotonia dia
conului, 25 pentru a preotului, 25 pentru a diaconului 
călugăr, 30 pentru a ieromonahului.

Eu am urmat discuţiunea aceasta fără plăcere, fiindcă 
găseam că nu e nicio pagubă dacă urmăm practica în
fiinţă. In Patriarhia Constantinopolului însă au fost oazuri
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apropiate de diaconi făcuţi la 18 ani, şi organele ei voiau 
aoum o lege oare să puie frâu.

S’a discutat vârsta pontru alegerea la episcopat şi s’a
hotănt 30 de ani — pentru noi iar ohestiune de prisos,
fiindcă avem 40 de ani prin legea Statului. La alţii însă
nu e aşa. Mitropolitul Gavriil al Muntenegrului, care e cu
noi la conferinţă, şi mai tânăr ca mine cu 8 ani şi e deja
de 13 ani în episcopat. A fost făcut episcop înainte de 
30 de ani.

Chestia sărbătorilor
Am trecut la chestiunea sărbătorilor, daoă să se mai îm

puţineze numărul lor prin trecerea unora pe ziua Dumi
nicii. S’a spus că e vorba numai de sărbătorile sfinţilor, 
pentrucă nu se pot strămuta cele în oinstea Domnului 
Hristos şi a Maioii Domnului. Mitropolitul sârb a spus oă 
şi a le sfinţilor greu se pot muta, fiindcă sunt intrate în 
obiceiul poporului. Le schimbam noi, dar nu le schimbă 
ei, a spus, S’a hotărât să se lase fiecărei Biserioii dreptul 
de a hotărî cum crede ea, fiindcă în fieoare ţară ortodoxă 
sunt şi sărbători locale, care nu sunt la fel una cu alta.

Incheerea căsătoriilor
Âm putut treoe şi la a treia ohestiune : piedeoile la că

sătorie din pricina rudeniei.
S’a citit raportul meu despre starea acestei ohestiuni în 

Biserica ortodoxă românească, s’a citit raportul Sârbilor şi 
s’a găsit oă aplicarea piedicilor este deosebită în ţările oare 
au oăsătoria civilă faţă de cele care o au numai pe cea 
bisericească.

Patriarhul a rezumat oe se spusese până atunci şi a găsit 
oă, fată de deosebirile care sunt, e mai bine să rămâie fie
care Biserioă on practica pornită în sânul ei, care nu face a 
deosebire simţită între una şi alta.

Am primit cu toţii soluţiunea aceasta.
In vremea aceasta zgomote de glasuri multe au început 

a răsuna la uşă şi totodată zângănit de arme. Mitropolitul 
din Durazzo mi-a spus oă nu e nimic. Sunt manifestanţi ne- 
mulţămiţi pentru schimbări făoute într’o parohie. Nu bă
nuia el ce-1 aşteaptă.

1600 ani de la Sinodul din Niceia
Am treout la altă chestiune : pregătirea pentru serbarea 

a 1600 de ani de la sinodul din Niceia, care va trebui să 
fie în 1925.

ldeia am adus-o eu aici din însărcinarea Mitropolitului 
Nicolae dela Sibiiu. Fiindcă am adus-o eu, Patriarhul tot 
pe mine m’a însărcinat să vin cu un raport amănunţit.

S’a oitit raportul meu, discuţiune s’a făcut puţină, fiindcă 
toţi au fost de părerea oă trebue să facem serbarea, iar în 
ce priveşte amănuntele a rămas ca Patriarhia să se ocupe 
de aceasta şi să comunice mai târziu Bisericilor ortodoxe.

Cu aceasta am încheiat şedinţa, hotărând cea viitoare pe 
a doua zi, adică pe Sâmbătă 2 Iunie.

Scandalul de la Patriarhie
Am treout într’o odaie alăturată, urmând ca de acolo să 

trecem la masă. Era ora 1) Patriarhul era şi el într’o odaie 
vecină mai mică.

In vremea aoeasta, zgomotele iar au început a se auzi 
pe scări şi la uşă. Eram la oatul II. Uşile au fost încuiate 
şi am început să deosebesc cuvinte. Se auzea Kato o Pa- 
triarhis (jos Patriarhul 1). In curte se vedea o rară ceată 
de dezmăţaţi şi dezbrăcaţi care călcau ou nepăsare pe 
pajişti.

N’au treout câteva minute şi uşa cea închisă s’a deschis- 
Cum, nu ştiu, dar se deschise şi a intrat un poliţist turc 
doi, zece şi cu ei o droaie de derbedei desculţi şi îmbră

caţi pe apucate. Au pătruns în sala în care eram noi şi 
dând din mâni au început a zbieră: Kato o Patriarhist 
Kato o Patriarhis!

Mi s’a spus că fao pe nemnlţămiţii pentru mutarea unui 
episcop-vicar din mahalaua Galaiei la Balucli, altă mahala, 
şi de aceia vin să manifesteze.

Dar când te uitai la ei şi-i vedeai băeţi de 20 de ani 
nespălaţi, barcagii de pe Bosfor, iar alăturea poliţia tur
cească şi care nu făcea nimic pentru a împedeoa, îţi dădeai 
seama oă aioi este ceva pus la cale de puteri asounse. Că 
doar nu pe barcagii era să-i doară inima de afacerea ad
ministrativă că un vicar a fost mutat de colo oolo.

Şi în adevăr, desfăşurarea lucrurilor a arătat că la mij
loc este mâna poliţiei turccşti. Era un atentat împotriva 
persoanei Patriarhului. Pentru asemenea faptă, poţi găsi ori
unde 60—70 de derbedei, că mai mulţi nu erau, iar între 
ei mi s’a spus oă erau şi bolşevici ruşi, că au fost auziţi 
vorbind ruseşte, şi agenţi de poliţie civili.

După ce au ţipat cât au vrut în odaia unde eram noi, mem
brii conferenţei, au cercat la uşa unde era Patriarhul şi au 
deschis-o şi pe aceia. Poliţia nici acum nu împiedeca nimic.

Au pătruns la Patriarh şi de acolo se auzeau glasuri 
aţâţate.

Ah ! oe olipe amare am trăit ! Să văd pe oel întâi ierarh 
al lumii ortodoxe tratat în felul acesta ! Şi tocmai pe Pa
triarhul Meletie, un om de o rară fineţă şi distincţiune....

De la 1 şi ceva până pe la 4 d. a., a durat chinul bie
tului Patriarh care parlamenta cu acei sălbateci, li cereau 
demisia, iar el a dat probă de puternica zezistenţă, nevoind 
să ascuţte de ei.

Noi, delegaţii străini, dacă am văzut situaţiunea gravă 
şi cum Turcii în chip vădit urmăresc să i se întâmple 
ceva Patriarhului, am dat goana în oraş să dăm alarma la 
legaţiile noastre. Dela Patriarhie n’am pntut vorbi fiindcă 
derbedei, instruiţi anume, tăiaseră 3 din 4 fire telefonice. 
Aleseseră şi ziua de vineri, Duminica turcească, să nu gă
seşti pe nimenea ca să te plângi, şi încă ora amiezei când 
oamenii sunt împrăştiaţi.

M’am dus la serviciul maritim român de am vorbit cu 
legaţia românească, mitropolitul sârb la legaţia lui, arhiepis
copul rus Alexandru la cea americană.

Acum, fie prin intervenirea noastră, fie prin firul rămas 
la Patriarhie de care am aflat mai târziu, au fost înştiinţaţi 
franfcejii şi italienii. Un număr de jandarmi dintre cei dintâi 
şi de oarabinieri dintre oei din urmă au ajuns la Patriarhie 
pe la ora 4. Până la ora asta, sq. petrecuseră scene gro- 
xave. Derbedeii plătiţi au luat cu forţa pe Patriarh, apu- 
cându-1 da mâini, de gât, de picioare, de păr, lovindu-1, tâ- 
rându-1, împingându-1 şi insultându-1, iar poliţia turcească 
dădea şi ea mână de ajutor. Şi aoum se vede vraişte odaia 
din care l>au zmuls.

Nu se poate şti ce urmăreau, Dar au izbutit să 1 târâie 
din odaie, l-au sooborât pe nişte scări tot mai jos spre 
curte şi-l tot împingeau înainte.

In clipa aceasta s’au arătat francejii şi italienii, şi vi
tejii barcagii au şters-o cu poliţia turcească cu tot.

Iată sfânta noastră Biserică ortodoxă terfelită în halul 
acesta în persoana unui vrednic patriarh. Dară în sufletul. 
Românilor mai este o scânteie din credinţa strămoşilor lor 
trebuie să sară în apărarea cinstei Bisericii noastre. Cu
vântul lor trebuie să se audă. Toate ţările ortodoxe trebuie 
să-şi arate solidaritatea credinţei lor. Noi să nu rămânem 
cei din urmă.

Ce am scris despre acestea e numai o parte din ce a fost 
N’am spus că derbedeii, până să ajungă la noi, au bătut 
pe membrii sinodului şi i-au alungat Mitropolitului din Du
razzo, care a sărit în apărarea Patriarhului, i-au rupt haina 
şi i au furat 30 de lire. E cel care*mi spunea în şedinţă 
că nu e nimic...
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Lucrările noastre au fost întrerupte. Trebuia să avem 
şedinţă azi, darn’am avut. Ziua a fost trecută cu proteste 
la puterile străine şi vestire la conferenţa dela Lausanne.

Nici eu nu mai ştiu oâtă siguranţă pot avea la palatul 
Patriarhiei unde sunt. Am telegrafiat Primatului nostru, ce
rând grabnică mijlocire pentru apărarea persoanei Patriar
hului şi a lucrărilor noastre.

Oare popoarele ortodoxe n’au nimic de spus? Ele nu-şi 
apără oredinţa lor ?

Arhim. SCRIBAN

Sfinţirea Bisericii Române din Sofia

Biserica românească din Sofia sfinţită cu mare pompă în ziua Marelui Ierarh 
Nicolaey 6/19 Decembrie 1923 de cătră P. S Visarion Puiu. Episcopul de 

Bălţi, împreună cu I  P. S. Mitropolitul Ştefan al Sofiei t 
asistaţi de un numeros cler românesc şi bulgăresc. :

Actul sfinţirii bisericii româneşti din Sofia, care a 
avut loc în ziua Marelui Ierarh Nicolae, 6/19 Decem
brie, 1923, răscoleşte în sufletele noastre două fapte 
deosebit de importante din trecutuf nostru bisericesc. 
In primul rând ne ducem cu mintea la frumoasa activitate 
de odinioară a bisericii noastre, care depăşind graniţile 
statului românesc, a atins punctul ei culminant în timpul 
domniei lui Vasile Lupu-Vodă şi a lui Constantin 
Brâncoveanu. Se putea vorbi în acel timp de o politică 
externă bisericească, de un rol de seamă pe care bi
serica română l-a avut între celelalte state omodoxe, ba 
chiar de o întăetate a bisericii noastre faţă de biserica 
Marii Roşii, prin concepţia înaltă de care ea s ’a con
dus, cum şi prin scopul cultural pe care l-a înfăptuit. 
Astăzi deşi avem un Minister al Cultelor, totuşi politica 
din afară a bisericii pare că nu-1 interesează. Au fost 
atâtea fapte la ordinea zilei şi Miniştrii, care se pe
rindă în fruntea acestui departament, fără a urmări
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vr’o concepţie mai înaltă pentru biserică şi neam, lasă 
să le scape momente importante, care ar putea rămâne 
în istoria neamului nostru. Mă gândesc la chestiunea 
Patriarhului şi a Patriarhiei de Constantinopole, la ideia 
unui Sinod ecumenic, la situaţia Mănăstirilor româ
neşti de la Sf. Munte, la păstrarea credinţii şi a graiului 
strămoşesc prin biserică la românii răspândiţi în deosebi 
în Peninsula Balcanică, la apropierea dintre popoarele 
vecine prin acţiunea comună a bisericilor, care trebue 
să premeargă acţiunii politice, fiind mult mai durabilă 
decât aceasta, la misionarismul comun ce trebue dus 
contra sectelor şi alte multe de ordin mai secundar.

In al doilea rând, conştiinţa românească, care inundă 
peste graniţele acestui stat, nu poate fi mai temeinic 
păstrată şi întărită decât prin biserică. Am sub ochii 
mei un tablou al şcoalelor şi bisericilor din Peninsula 
Balcanică, publicat de revista generală a învăţământului, 
care au funcţionat până la intrarea României în răz- 
boiu. Multe din aceste biserici şi şcoli şi-au stins can
delele lor şi astăzi întunerecul necredinţii a cuprins sufle
tele româneşti lipsite de cuvântul Evangheliei lui Cristos... 
Ce dureroase erau mărturisirile românilor din Valea 
Timocului, ca să nu-i pomenesc de cât pe aceştia, 
făcute cu acest prilej, că nu pot auzi şi ei fie chiar şi 
mustrarea unui preot în graiul lor strămoşesc... S’au 
depus multe petiţii la consulatul român din Bulgaria, 
prin care se implora ca statul nostru să se gândească 
şi la nevoile lor sufleteşti.

Iată de ce, sfinţirea bisericii româneşti din Sofia de
păşeşte cu mult marginile unui obişnuit act cultural- 
religios şi ia proporţia unui eveniment pentru români- 
mea din Balcani. Măreţia acestui act bisericesc a fost 
admirabil simţită de români, fiindcă au ţinut să par
ticipe la ea delegaţiuni de bătrâni înlăcrămaţi de prin 
mai toate satele aromâne, aruncate pe cine ştie ce înde
părtate meleaguri ale Pindului ori ale stâncoşilor Bal
cani. N’au pregetat a suporta săptămâni întregi drumul 
obositor şi anevoios. Trebuiau să asculte pe Vlădicul 
românesc cum îi chiamă la credinţă, cum le dă bine
cuvântarea în graiul lor părintesc şi a arăta cât doresc 
de mult a-i săruta vestmântul sfinţit...

— Omul e atât de mic şi clipa aşa de mare.,, cine 
ştie dacă va mai putea apuca alta...

*# #

Şi din tară pornisem vr’o 80 de persoane. Oficia
lităţi, preoţi, profesori, ziarişti, români macedoneni, ne
gustori, reprezentanţi ai diferitelor societăţi culturale, 
reprezentanţi ai studenţimii au luat în preajma iernii 
drumul cel lung spre capitala Bulgariei. De sigur, că nu 
era numai acest eveniment, ce ne mâna într’acolo... Tre
cusem Dunărea pe la Rusciuc... Bătrâna Dunăre... 
parcă simfia şi ea gândul nostru... Se frământa mai 
domol... Valuri mărunte plescăiau în prora vasului, îm-
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biindu-ne să pornim cât mai curând... Nu simţiam vântul, 
tăios ce ne ’nţepâ pe la urechi... ci căutam, să desco
perim în abureala ce se ridica deasupra apei debarcaderul 
portului Rusciuc.

Feţe bisericeşti cu Mitropolitul Vasilie în frunte, o 
figură tare simpatică şi plină de multă vervă, aşteptau 
cu celelalte oficialităţi între care prefectul judeţului, pro- 
toierei Marin Hangiejf şi Petre Tulescov delegaţi din 
Sofia, sosirea Vlădicului românesc P. 5. S. Visarion Puiu 
şi a Secretarului General al Ministerului de Culte
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Dr. V. G. Ispirf cu numeroasa lor suită, pe care-i salută 
în numele Sinodului.

Un val de bucurie inundă inimile celor ce se văd, ca 
la regăsirea a doi prieteni de mult timp despărţiţi de 
vitregia timpului. Rămânem frumos impresionaţi de 
această simpatie, care readuce în sufletele noastre vre
murile de frăţietate şi bună înţelegere de odinioară. 
Am risipit numai decât momentele din urmă, care 
baricadau încă să iasă în plină iveală simţiri vechi şi 
adânci de cuminţenie şi sinceră înţelegere.

De aci pornim la sediul prefecturii, unde oaspeţii 
sunt salutaţi de reprezentanţii clerului bulgar trimişi 
din Sofia.

La Cazinoul municipal a avut apoi loc un banchet de 
120 persoane, unde s’au ridicat numeroase toasturi. 
Remarc cuvintele Mitropolitului Vasilie, care sunt ca
racteristice asupra afinităţii celor două ţări surori. 
„Bisericile române şi bulgare, a spus I. P. S. Sa, 
sunt legate cu multe şi indisolubile legături de unire 
frăţească. Având la început aceiaşi dascăli, împrumu
tând reciproc cunoştinţe şi puteri pastorale, ele au 
avut bucurii şi mâhniri comune. Până acum o jumă
tate de veac o robie comună a fost peste amândouă. 
Românilor şi Bulgarilor nu li se permitea a se ruga 
în limba lor naţională, fiindcă numai în greceşte, lati
neşte şi evreeşte se putea oficia lui Dumnezeu. Lupta 
lor contra acestei rele înţelegeri a fost comună, căpă
tând libertatea de a se ruga în limba lor maternă. Şi 
dacă în Hristos nu-s nici Elini şi nici Iudei, cum spune 
apostolul Pavel, apoi fiecare trebue să fie slobod a se 
ruga în graiul său strămoşesc. în Sofia se va sfinţi 
biserica românească, pentru care se luptă şi biserica 
bulgară, ca fiecare să cinstească pe Dumnezeu în graiul 
său. Bucură-se pentru solemnitatea sa biserica română, 
bucură-se şi cea bulgară. Pentrucă bucuria bisericii 
surori e şi bucuria sa. Şi pentru că această solem
nitate e şi solemnitatea lozinicii bulgare: ca fiecare 
popor să-şi aibă biserica sa şi să se roage lui Dum
nezeu în limba sa.

I. P. S. Sa aminteşte cu satisfacţie că Românii n ’au 
recunoscut schisma impusă bisericii bulgare dela Con
stantinopol, fiindcă au cerut a se ruga lui Dumnazeu 
în limba lor. Menţionează de asemeni faptul, că bise
rica românească nu s ’a formalizat a procura Sfântul Mir 
bisericii bulgare, când aceasta se afla în nevoe. Face 
urări pentru colaborarea ambelor biserici. “

Marele nomofilax al bisericii româneşti D-r Dra- 
gomir Demetrescu aminteşte cu acest prilej, ca cel mai 
bătrân dintre profesorii tuturor facultăţilor de Teologie 
ortodoxă, că este luptător pentru o cât mai strânsă 
unire a bisericilor ortodoxe şi convocarea unui Sinod 
ecumenic. Aminteşte de unitatea religiunii celor două 
biserici şi de unitatea culturii lor, care ani îndelungaţi 
a fost apropiată. Ca un simbol al acestei uniri sufle
teşti, vorbitorul, remarcă asemănarea cântecelor po
pulare române şi bulgare. O unire care e adânc în
cuibată în sufletul celor două popoare. Orchestra in
tonează cântece naţionale bulgare aplaudate de oaspeţii

români. Ne luăm apoi rămas bun. La ora trei ocupăm 
vagoanele destinate delegaţiunii, însoţiţi fiind de „Moş 
Vlădica Vasilie", cum e numit în popor bătrânul Mi
tropolit şi de prefectul judeţului până la halta Rusciuk.

*# *
Trenul se pune în mişcare urcând încet în susul 

Dunării, de parcă ai impresia, că ieşim din Gara Se- 
verin şi ne ’ndreptăm paralel cu malul apei spre staţia 
Balota.

Trenurile în Bulgaria nu se grăbesc... Un singur 
personal deserveşte pe zi interesele locuitorilor între 
Rusciuc şi Sofia. Tăiem dealungul câmpia manoasă a 
Dunării şi ne afundăm odată cu noaptea răcoroasă în 
stâncile golaşe, dar maiestoase ale Balcanilor, printre 
care ne răsucim până ’n zorii dimineţii.

Parte din timp se petrece în discuţii şi cântece. înde
osebi preoţii români şi cei bulgari cântă cântări bise
riceşti — troparul, condacul dela Naşterea Domnului, 
Sfinte Dumnezeule, etc., şi chiar arii populare — unii 
pe româneşte, alţii pe bulgăreşte.

înainte de a pătrunde în defileul balcanic, dăm de 
localităţile atât de scumpe neamului nostru : Plevnaf 
Griviţa, Poradim, etc. Ne uităm pe fereastră în bezna 
nopţii spre a desprinde ceva din acele suferinţi înă
buşite ale trecutului nostru răsboiu....  Pământ sfânt....
amestecat cu sângele vitejilor căciulari... Disting câteva 
movile, care par în întunerecul tainic adsvărate mau- 
solee păstrătoare a oaselor celor jertfiţi pentru scăparea 
muscalului veşnic nerecunoscător... Rămăsese ca la 
întoarcere să vizităm câmpul, unde au avut loc luptele 
din 77 şi capela ridicată în amintirea acestor eroi...

Abia spre dimineaţă putem admira măreţia rece a 
stâncilor din Balcani care păreau minunate castele me
dievale, acăţate pe vârful munţilor şi prevăzute cu nu
meroase turnuri crenelate, pietrificate de veşnicia vremii. 
Urmărim valea Ischerului până ieşim în câmpie. La poa
lele munţilor apare şi Sofia, capitala Bulgariei, oraş mo
dern, curat, bine pavat, înconjurat la N şi N — V, de 
munţi înalţi—ai de impresia unei staţiuni climaterice.

La gară suntem întâmpinaţi de episcopul Paiste de 
Znepole, vicarul Mitropoliei din Sofia, arhimandriţii: 
proîesor universitar Eftimie şi Mihail> rectorul semi- 
nariilor, Ştefan şi Boris dela Mitropolia din Sofia, cum 
şi reprezentanţi ai guvernului. Episcopul Visarion este 
primit şi ospătat la Sinodul bulgar, iar ceilalţi sunt îm
părţiţi pe la hoteluri.

La ora 4 p. m., se săvârşeşte la biserica română marea 
vecernie de cătră Mitropolitul Ştefan, iar episcopul ro
mân oficiază deniile cu personalul preoţesc respectiv.

Seara a avut loc la Sf. Sinod un banchet la care 
au asistat Prelaţii sinodali, Mitropolitul Sofiei, Episcopul 
Visarion, Episcopul Pai sie, protopresbiterul Ş te f Ţan- 
co ff decanul Facultăţii de Teologie şi secretarul Sf. 
Sinod H ristu Popoff

Colonia română oferă de asemenea un banchet oas
peţilor români şi notabilităţilor bulgare.

A doua zi forfoteală mare în capitala Bulgariei. Şiru
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rile de soldaţi indicau solemnitatea deosebită ce avea 
loc pe o stradă puţin lăturalnică. Biserica româneasca» 
ce se ridică maiestos după un colţ de case, forma 
punctul de atracţie a unei numeroase asistenţe. Când so
sesc, se făcea tocmai înconjurul Sf. Biserici. Slujba se

doilea rând ca ea servă drept un simbol puternic, 
fiindcă stabileşte o verigă de unire între cele două bi
serici ale celor două popoare vecine.

Stăpânite numai de dorinţele şi interesele lor materiale, 
popoarele şi-au sbuciumat atât viaţa lor lăuntrică, cât şi

oficiază de 7. P. S. S. Mitropolitul Ştefan al Sofiei îm- cea externă, ajungând adesea la ciocniri şi chiar răs-
preună cu P. S> S. Visarion Puiu, Episcopul de Bălţi 
asistaţi de un numeros cler românesc şi bulgăresc.
Răspunsurile se dau de corul bulgăresc al Catedralei
condusă de Nicolaeff, fie în româneşte, fie în bulgăreşte. 
Slujba decurge foarte armonic şi impresionant. Se stu
diase în amănunte cele mai detailate mişcări. Momen
tele principale revin Episcopului român : Ungerea Bi
sericii cu Sf. Mir, Cetirea Sf. Evanghelii, Ieşirea cu Sf. 
Daruri şi altele. Răspunsurile au loc alternativ când 
într’o limbă, când în alta.

Cu toată ordinea pe care soldaţii caută să o men
ţină, asistenţa e atât de numeroasă, încât îngreuiază 
chiar mişcările preoţilor şi diaconilor în faţa uşilor îm
părăteşti. Remarc din mulţime; pe d. Langa Răşcanu 
ministru român la Sofia cu doamna, V  G. Ispir se
cretarul general al Ministerului Cultelor, Dr. Dragomir 
Demetrtscu, Stancu Brădişteanu d»rectorul general al 
Cultelor, d-1 K alfo ff ministrul de Externe bulgar, con
silierii legafiunilor Serbiei şi Greciei, M incoff secretarul 
Ministerului de externe, Dr. Trelinoff Directorul Ge
neral al Cultelor, Colonelul Pastia ataşatul militar român, 
D-l Ghiulamila preşedintele coloniei române, N, 
Chiurciu preşedintele societăţii româno-macedonene, 
scriitorul macedonean N. Batzaria, profesorul slavist 
St. Nicolaescui etc.

înainte de începerea Sf. Leturghii, 7. P. 5. S. Mitro
politul Ştefan a rostit o frumoasă cuvântare despre 
importanţa evenimentului zilei. „îşi exprimă bucuria 
câ o parte din credincioşii lui — colonia românească 
se înzestrează cu un Lăc*ş propriu, unde se vor ruga 
în limba lor maternă. Mulţumeşte lui Dumnezeu, că în 
conliturghisirea frăţească a clericilor ambelor naţiuni 
se pecetlueşte unirea între aceste biserici surori.

Roagă pe Dumnezeu ca această solemnitate mo
destă să servească la ambele popoareu.

Mulţimea foarte mişcată de frumoasele şi sincerele 
cuvinte ale înaltului Prelat, care este şi un distins orator, 
răspunde prin o adâncă înclinare cu „Aminu.

La sfârşitul Sf. Leturghii, ia cuvântul P. S. Visarion 
Puiu, care spune între altele, că e delegat de 7. P. 5.
S. Mitropolitul Primat Miron în numele Sf. Sinod 
pentru a săvârşi împreună cu 7. P. S. S. Mitropolitul 
Ştefan al Sofiei, odată cu prăznuirea Marelui Ierarh 
Nicolae, şi sfinţirea bisericii româneşti cu hramul „Sf. 
7reimeay ridicată de cătră colonia română din Sofia. Cu 
această ocazie, P. S Episcop aduce mulţumirile P. S. Sale 
tuturor celor ce s’au osârduit la ridicarea acestui Sfânt 
Lăcaş, cum şi I. P. S. Mitropolit Ştefan pentru bună
voinţa ce a arătat în această împrejurare. Biserica 
românească, continuă P. S. Sa, are o deosebită însem
nătate. In primul rând pentru că ea strânge laolaltă 
toate raporturile sufleteşti ale coloniei române, iar în

boae sălbatece. Dacă însă aceste popoare ar avea la 
baza lor de desvoltare principiile Evangheliei creştine, 
viaţa lor ar fi cu totul superioară, iar raporturile dintre 
ele pline de cea mai sinceră frăţietate.

Principii însă ca cel al proprietăţii atât de discuta
bile, ca şi cel al naţionalităţii cu graniţe atât de greu 
de stabilit, în loc să dea naştere la consolidarea vieţii 
interne, au fost prilejuri de înăsprire şi învrăjbire între 
popoare. Lăsând deci trecutului şi judecăţii istorice 
aceste împrejurări, sâ ne rugăm astăzi pentru pacea 
şi unirea tuturor bisericilor, topind în căldura dra
gostei creştine toate înăspririle ce ar mai fi şi zorile 
unei vremi de creştinească înfrăţire să înceapă a ne uni 
chiar de acum. Dunărea din care facem deobiceiu hotar 
despărţitor, precum uneşte şi adună apele sale din 
Carpaţi şi din Balcani, tot aşa ne cheamă în mod sim
bolic şi pe noi popoarele din văile lor la unire.

Deasupra tuturor acestor hotare schimbătoare, dea
supra tuturor tratatelor şi învoirilor vremelnice dintre 
popoare, în care soarta amestecă popor cu popor, fac
tori mult mai puternici hotărăsc soarta lor în viitor. 
Dacă popoarele ar fi luat scutul acelor puteri sufleteşti, 
viaţa diferitelor naţionalităţi ar fi în armonie şi linişte 
sufletească. Să folosim clipele de acum, cu ocazia sfin
ţirii bisericii de aci, ca început a unei noui prietenii 
sincere pentru înobilarea raporturilor sociale dintre cele 
două popoare.

P. S. Sa accentuiază aceasta cu atât mai mult, cu cât 
dela răsboiu încoace, ies la iveală curentele unei gân
diri bolnave, care impun bisericii ortodoxe o strajă mai 
puternică în apărarea tezaurului Evangheliei creştine.

Ştiut fiindcă sabia desparte şi ucide, iar crucea
uneşte şi protejă, să fie, ca acest moment sa însemne 
începutul unei adevărate şi tainice prietenii dintre cele 
două biserici şi popoare.

P. S. Sa aduce apoi salutul iraţilor romani de acasa, 
cum şi binecuvântările I. P. S. S. Mitropolit Primat al 
României şi încredinţează scutului pajurii române şi 
grijei guvernului bulgar, biserica românească de a ră
mâne cămin de mângâiere coloniei rotnâne din Sofia".

Urmează apoi cuvântarea d-lui Ministru Langa Răş
canu, care arată, că deşi clădirea a fost terminată 
încă din 1905— 1906 totuşi sfinţirea ei nu se face 
decât anul acesta. Nu e desigur locul aci a enumăra cau
zele care au provocat această întârziere. Trecând peste 
ele, ţin să exprim recunoştinţa mea, în primul rând,
7. P. S. S. Mirony Primatul României, care a înlăturat 
toate greutăţile ce ne stăteau în cale. De asemeni ini
ţiatorului acestui gând, care e d-l Mişu Ministrul Pala
tului regal şi d-lui Ghiulamila, care a strâns fondu
rile necesare pentru facerea reparaţiilor. Şcoala ce se 
va înălţa în curând alăturea, va forma, împreună cu
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biserica, un templu închinat conştiinţii româneşti, —  
în mijlocul poporului bulgar. Aduce mulţămiri de re- niHy 
cunoştinţă şi Mitropolitului Ştetan al Sofiei pentru so
licitudinea şi bunăvoinţa arătată cu acest prilej.

Românii şi Bulgarii au format în mijlocul celorlalte 
popoare un zid comun de apărare a credinţelor lor şi
speră în aceiaşi prietenie şi in viitor".

O foarte inimoasă cuvântare rosteşte deasemenea 
D-l Ghiulamila, căreia îi dăm loc în rezumat, în rândurlie 
ce urmează: „Noi, românii din Sofia, a spus între altele 
domnia sa, avem dreptul la cea mai mare bucurie din 
câte am cunoscut până acum. A te boteza şi cununa în 
limba ta, a-ţi îngropa părinţii şi a face rugăciuni pentru ei
în graiul strămoşesc, a fi povăţuit şi îndrumat de pre
otul neamului tău, toate acestea pentru adevăratul om 
nu însemnează puţin lucru. Ele sunt tot atât de ne
cesare ca şi hrana zilnică. N’a existat popor făra 
religiune şi nici religiune fără Lăcaş sfânt de închi
năciune. Al doilea motiv al bucuriei noastre stă înW A

faptul, că vedem astăzi doui fraţi buni: biserica română 
şi cea bulgară dându-şi mâna în faţa unui lucru bun, 
frumos şi drept. Ne bucurăm, că greutăţile care ne

i

stăteau în cale au fost înlăturate, aşa incat dragostea 
şi bunăvoinţa se pot înţelege de minune. Am ferma 
convingere, că prin înţelegerea acestor două biserici, 
pornim cu paşi repezi şi la înţelegerea politică a celor 
două ţări vecine, care, drept vorbind, n’au avut nici 
odată interese contrarii, ci interese comune, ba, încă au 
format în trecut şi un imperiu comun.

Şi acum, după ce am arătat motivele, care îndrep
tăţesc bucuria noastră, să arăt şi plăcuta datorie ce 
apasă asupra coloniei române. Ideia clădirii unei bi
serici a datat de când a fost deschisă şcoala pentru 
prima dată la Sofia, deci încă din 1895, întrucât era 
ştiut că, pentru prosperarea şcoalei, era nevoe şi de o 
biserică. Persoana nobilă şi plină de dor de neam>
care a luat hotărarea definitiva pentru clădirea unei 
biserici şi care a intervenit pe lângăguvernul nostru din 
ţară în acest scop, a fost Excelenţa Sa  d. Mişu> ac
tualul ministru regal al palatului din Bucureş ti, că
ruia să-mi fie permis a-i aduce aci mulţumirile noa
stre. Desigur că mulţumire şi recunoştinţă pentru trecut 
ca şi pentru prezent trebue să aduc Statului român şi 
pentru momentul de faţă şi d-lui Ministru Langa Răş- 
canUy precum şi D-lui Secretar General Dr. Ispir, care, 
mulţumită intervenţiunilor pe lângă cei în drept din 
ţară, au obţinut săvârşirea sfântului act de astăzi. Ală
turi de d. Mişu, au luptat şi contribuit prin muncă 
mai toţi bunii români de pe atunci. Unii dintre ei s’au 
dus la locul de odihnă, alţii trăesc încă, dar cu toţii 
vor trăi atâta timp, cât această biserică va fi loc de închi-

românească.naciune şi cat timp va exista o suflare 
Printre cei care ne-au părăsit şi care privesc din locul 
în care sunt, bucurându-se şi iau parte la această 
măreaţă serbare, ţin să amintesc pe Sachi lrifon> Ni
colae Papagheorghe, Sima Ghiulamila, Alex. Irifon , 
Spiru Paligora, Nicolae Craja ş. a. Laudă şi ve- 
cinică odihnă lor !

Piatra fundamentală a acestui Lăcaş a fost pusă la
1 Mai 1905, la care tot ca şi astăzi au luat parte amân
două bisericile prin Mitropolitul Parthenie al diocesei 
Sofia şi preotul român Sgalla Deşi biserica fusese 
terminată încă din 1906, din împrejurări independente
de voinţa noastră, sfinţirea ei n’a putut avea loc până
astăzi.

Un alt ostaş, care a contribuit mult la înfăptuirea 
solemnităţii de azi, este şi I. P. S, S. Mitropolitul 
Primat Cristea, care, dimpreună cu întregul sinod al 
bisericii române, a dat bine-cuvântarea cuvenită şi a 
trimis pre unul din cei mai buni episcopi ai ţării pe 
P. S. S. Visarion Puiu să ne sfinţească biserica. Le 
exprimăm aci mulţumirea şi recunoştinţa noastră.

Dar toate acestea nu se puteau face, iubiţi fraţi, 
fără bunăvoinţa şi ospitalitatea guvernului bulgar şi a 
bisericii autocefale bulgare, cărora de asemeni le 
aduc mulţumirile mele.

Mai sunt şi alţi luptători, care cu curaj şi iubire de 
neam ca şi cei numiţi până acum, au jertfit mult 
pentru realizarea şi clădirea Sf. Lăcaş, dar cărora mo
destia nu le îngădue să fie numiţi aici. Urmaşii insa 
vor şti să le recunoască meritul proporţional cu munca
şi jertfa lor. Mulţumeşte asemeni şi oaspeţilor români 
şi bulgari, cum şi tuturor celorlalţi de alt neam, care 
nu s’au dat la oparte de la o călătorie atât de obo
sitoare numai spre a ne vedea în cele mai mari mo
mente ale bucuriei noastre.

Dumnezeu să aibă în pază acest sfânt lăcaş şi să 
bine-cuvinteze lucrul ce se va săvârşi aci. Amin.

După terminarea Sf. Slujbe, luăm parte la un 
banchet oferit de I. P. S. S. Mitropolitul Ştefan la 
Union-Club. La toas turileridicate, se accentuiază din 
nou strângerea legăturilor de prietenie.

Sunt demne de remarcat cuvintele I. P. S. Mitropolit 
„desprenecesitatea convocării unei conferinţe la Bucu
reşti, care să se ocupe cu toate problemele de interes 
general ale tuturor bisericilor ortodoxe pentru menţi
nerea unei continui colaborări a reprezentanţilor 
acestor biserici în vederea afirmării tot mai mult a 
ortodoxismului.14

Studenţii bulgari oferă şi ei o masă colegilor stu
denţi români.

#* *
In scurtul timp ce ne mai rămâne, căutăm şi vizităm

instituţiunile mai de seamă din capitala Bulgariei.
Călătorul, fie chiar şi de câteva ceasuri în trecere 

prin Sofia, nu se poate opri, fără a nu vizita monu
mentala catedrală a „Sf. Alexandru N e w s k i ridicaţi 
cu grele ruble ruseşti încă înainte de răsboiu, dar ră
masă nesfinţită până în ziua de astăzi din cauza eve
nimentelor din Rusia. Nu se greşeşte, când se afirmă» 
că acest monument e unul din podoabele ortodoxis
mului.

Biserica are trei altare, la pictura cărora au lucrat cej 
mai buni pictori din Rusia şi Bulgaria. Ea este înălţată 
în amintirea Ţarului Alexandru al III. eliberatorul Bul
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gărilor. La sfinţirea ei, care va avea loc în curând, se 
crede că vor participa numeroşi reprezentanţi din bise
ricile ortodoxe.

In faţă şi puţin la dreapta se află localul S f  Sinod, 
iarăşi o clădire nouă şi bine întreţinută, cu o foarte 
frumoasă sală de recepţie. Aci sunt găzduiţi membrii 
sinodului când vin din provincie, fără a fi nevoiţi să 
cutreere ca prin alte părţi pe la hoteluri după câte o ca
meră, pe care de multe ori nici n ’o găsesc, de cât în 
schimbul unui bacşiş, care să întreacă cel puţin costul

1  w  * •odau.
Alături se află localul „Sobraniei“, clădire veche şi 

galbenă, fără pretenţii, dar care răsună adesea de fră
mântări şi patimi academic expuse, dar cu inspiraţii 
streine, redate totuşi ca convingeri tăete din plămădeala 
sufletului bulgar.

In faţa Sobraniei se află marea statue a ţarului 
Alexandru al 111-lea al Rusiei. Pe plăcile laterale ale 
statuei sunt scene din răsboiul ruso-româno-turc, de 
când a provenit şi independenţa Bulgariei. Nu lipseşte 
nici placa, care reprezintă pe regele Carol I cu ocazia 
predării comandantului turc. Iar între ostaşii, care 
asaltează poziţiile, aşezaţi pe placa din faţă, se văd şi 
căciularii români cum se strâng în jurul drapelului, cu 
ochii ţintă la inamic....

In amintirea eroilor români căzuţi pe câmpiile Bul
gariei, Regele Carol a aşezat pe soclul statuei o coroană 
de oţel în anul 1910.

Tot privind Statuia, uitasem că mă aflam în ţară străină. 
Mi se părea, că sunt în faţa unui monument din mij
locul Bucureştilor, ori a Iaşilor. Abia târziu mi-am 
revenit din contemplarea mea, când auzii cuvântul 
„na pravda“ la spatele meu. -Eram încă în Sofia — 
unde zace o parte din trecutul nostru, pe care nimic 
pe lume nu-1 poate nici şterge şi nici nesocoti...

Vizitarăm de asemenea Muzeul istoric foarte im
portant prin mulţimea pietrelor şi a inscripţiilor vechi 
pe care le conţine. Din giamie a fost transformat în 
muzeu şi în curând se va ridica pe locul lui o clădire 
măreaţă.

Mai trecem în vizită Universitatea, care încă nu are 
un local propriu, Seminarul teologic şi alte instituţiuni 
culturale.

Cum în oraşul Sofia se află şi un cimitîr al solda
ţilor români căzuţi în timpul marelui răsboiu, consi
derăm ca o datorie pioasă de a participa la săvârşirea 
unui parastas şi a evoca amintirea celor rămaşi pe 
pământ strein...

Cimitirul eroilor — aşezat nu departe de gară — are 
un frumos monument cu o pajură deasupra şi e atât 
de curat întreţinut, o dovadă şi mai mult de zelul ce 
însufleţeşte această colonie — o adevărată oază în mij
locul românilor răspândiţi în Balcani — prin înflori- 
toarea ei stare materială, culturală, socială şi naţională..#

Pentru seară ne pregătim de plecare, hotărâtă pentru 
ora şapte. O ploae torenţială ne mână, spre gară fără 
a mai sta mult pe gânduri, unde diferiţi reprezentanţi 
ai autorităţilor bulgăreşti ne petrec, promiţându-ne în
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toarcerea vizitei, odată cu venirea primăverii. Ne des
părţim... Trenul se pune în mişcare, iar eu adâncit în 
sufletul meu de cele văzute, mă simţiam împăcat, că 
descoperisem acel necunoscut, care mă atrăgea cu o 
putere tainică spre capitala Bulgariei...

ŞERBAN IONESCU

Corbii

1. încercări de unire între bisericile ortodoxe
şi catolice

La 18 Februarie 1922, s’a format la Viena 
un Comitet religios ucrainian în scopul următor:

„Comitetul religios ucrainian este nelimitat 
din punctul de vedere al durabilităţii şi al nu
mărului membrilor. Scopul său este să înles
nească tendinţele poporului ucrainian către in
dependenţa religioasă şi să înalţe nivelul moral 
în Ucraina, având ca scop definitiv de a ajunge 
la unirea Bisericii Ucrainiene cu Biserica catolică.

La început societatea a fost condusă de mem
bri de confesiune unită (greco-uniţi) şi catolici. 
Adunarea generală a societăţii, între altele a ho- 
tărît următoarele:

1) Fundarea de cursuri universitare la Viena, 
cu scopul de a informa pe preoţi şi pe mireni 
asupra situaţiunii în Ucraina, adică de a pregăti 
publicul pentru propaganda catolică în Ucraina.

2. Fundarea unei Obşti după vechiul tip ucrai
nian, adică un fel de congregaţiune a Bisericii 
ucrainiene.

3) Deschiderea la Viena, când vor strânge 
banii trebuincioşi, a unui seminar pentru pre
gătirea de misionari catolici pentru Ucraina.

In vara anului 1922, cursurile universitare la 
Viena au fost ţinute în clădirea institutului de 
psihologie, sub direcţiunea profesorului Ubers- 
berger. S ’au ţinut prelegeri despre istoria şi geo
grafia Ucrainiană, istoria bisericii ruse şi despre 
unirea bisericilor, etc. pentru pregătirea membrilor 
şi slujitorilor nouai biserici Dar încercarea n’a 
izbutit, sputie profesorul rus A  Pogodin, şi pare 
că această societate nu prea are mare importanţă.
(N. V. 23 Aug. 1923).

II. Prigonirea preoţilor catolici şi atacurile îndrep
tate împotriva Scaunului Papal

Jurnalul polonez „Gazetta dvovska“ comunică 
că preoţii polonezi, condamnaţi la munca silnică, 
se găsesc în condiţiuni îngrozitoare, suferind în 
închisoare nu numai de lipsuri, ba chiar de 
foamei Unul dintre cei închişi, preotul Eismond, 
din pricina încercărilor şi-a perdut mintea. N e
norocitul este ales de ceilalţi închişi şi lăsat fără 
nici o îngrijire şi supraveghere. In vremea din 
urmă, au mai fost arestaţi şi alţi preoţi la U m»n 
şi Jitomir (N. V. 21 Aug. 1923).
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După terminarea procesului preoţilor catolici, 
„Pravda“ a deschis o campanie de presă împo
triva Vaticanului şi a Papii. Intr’un articol: „De 
ce nu-1 judecă şi pe Papa“, autorul invinueşte 
pe Papa de a fi „principalul organizator al re
zistenţii acela care estes ufletul şi «prin urmare 
„singurul vinovat de moartea numeroşilor înfo
metaţi11, apoi insistă asupra necesităţii de a ju
deca pe Papa, pentrucă, spune el, „o sentinţă 
în contra Papii ar avea o influenţă morală con
siderabilătt, pentrucă Papa este considerat de 
către credincioşii catolici ca infailibil, ca sfânt, 
aproape supraomenesc. Şi înţelegeţi, cum într’o 
bună zi iată-1 judecat ca un simplu muritor, 
condamnat chiar, şi încă pentru care motiv ? 
Pentru că s’a împotrivit, pentru că n’a voit să 
fie ajutaţi oamenii pe care i muncea foamea şi 
cari stau să moară. Asta ar fi să facem să cadă 
vălul milenar al minciuni, să arătăm cu degetul 
ce se ascunde în dosul lui. Ar fi de ajuns atât 
pentru a arăta, milioanelor de oameni orbiţi 
până acum, pe căpetenia bandei Bisericii în 
adevăratul lui ipostas. (Foi et Vie No. din i 
Iunie 1923).

I _  __

III. M i ş c a r e a  a n t i r e l i g i o a s ă  î n  p r o v i n c i e

In regiunea Odesii, după „Izvestia“ , populaţia 
ar fi gonit pe preoţi de pretutindenea. Se sem
nalează manifestări antireligioase în Siberia, la
Blagovesctnsc, la Cita, la Chabarovsk (Rul). La 
Gomei, paştile ovreesc n’a mai fost sărbătorit de 
cstre lucrătorii ovrei cari în timpul sărbătorilor 
au continuat lucrul în fabrici. Chiar în ziua săr
bătorii şi în cele următoare, tinerimea munci
toare a organizat demonstraţiuni oscile religiunii. 
La Batum, la Odesa, la Nicolaevsc, la Harcov, 
tinerimea jidovească a pretins să se confisce si- 
nagoga şi să fie prefăcută în club, şcoală sau alt 
aşezământ cultural. La Pensa, direcţiunea epar
hială, Biserica Vie şi asociaţiunea vechei biserici 
apostolice, au predat autorităţilor sovietice Cate
drala din Pensa. Clădirea trebue să fie transfor

mată în bibliotecă. Asistenţii înfometaţilor, vreo 
zece clopote ridicate de prin biserici (Pravda i 7
III. Foi et Vie Nr. din 15 Iunie I923).

„ Pravda “ remarcă faptul că propaganda anti
religioasă în Rusia albă n’a clintit de fel viaţa 
religioasă a populaţiunii. Jurnalul propune ime
diata intensificare a propagandei religioase în 
această parte de ţară şi să se ia măsuri energice 
în contra influenţii din ce în ce mai în creştere 
a uniţilor şi a catolicilor (N. V. 22 Aug. 1923).

Alţi corbi
IV. Acţiunea bisericii metodiste episcopale

Episcopul metodist Nielsen a sosit a doua-oară 
la Moscova; el a rugat biserica vie să-i împăr
tăşească scopurile sale. Biserica vie a decis atunci 
să adreseze bisericii metodiste o scrisoare prin 
care-şi explică scopurile şi datoriile sale. Scrisoarea 
a fost înmânată episcopului Nielsen (N. V. 22. 
Aug. 1923).

Misiunea metodistă care lucrează în Cehoslo
vacia şi în Polonia sub direcţia episcopului Beau- 
champ se pregăteşte să pătrundă în Ucraina. 
„In curând, zice episcopul, nădăjduim să pătrun
dem în Ucraina şi, în câteva săptămâni, trebue 
să mergem la Kiev pentru a pregăti pătrunderea 
operei noastre în această parte a Europei. Mă 
tem mult ca nu cumva o lucrare de evangheli
zare şi de educaţiune creştinească în Rusia să 
nu se isbească de greutăţi enorme, dar experienţa 
făcută în cursul ultimilor ani de muncă în Eu
ropa centrală, ne încredinţează că popoarele slave 
sunt mult mai accesibile vestirei evangheliei, aşa 
cum nu sunt popoarele latine". (W. G. Thonger, 
în Rev. meth. episc. No. din 1 Iunie 1923).

V. M i ş c a r e a  p r o t e s t a n t ă

Un congres internaţional panluteran s’astrâns 
la Eisenach (Saxa) dela 19— 25 August 1923. 
S ’au întâlnit aci aproape două sute de delegaţi 
representând 23 de ţâri. Rusia era representată 
la acest congres prin 7 delegaţi (Le christianisme 
au X X  siecle din 23 August 1923).

Pr. T. S1MEDREA.
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Albina catolică dela 10 Februarie are un ar
ticol de fond în care vorbeşte despre vizita di
plomatică făcută la Bucureşti de preotul Beipel, 
cancelarul Austriei. Organul catolicilor din Ro
mânia spune că Monsegniorul Seipel, cu toate 
multiplele sale ocupaţiuni, slujeşte zilnic liturghia 
şi găseşte încă şi timp de spovedit. Chiar şi în 
Bucureşti a liturghisit în fiecare dimineaţă. 
Suntem de acord cu Albina, că se cuvine toată 
lauda şi cinstea înaltului prelat, pentrucă nu-şi

uită de biserică cu toată vâltoarea politică în 
care se sbate şi că pilda lui ar putea fi urmată 
şi de clericii ortodocşi. Socotim însă ca o lipsă 
de bună cuviiţă din partea Albinei şi ca o in
sultă adusă bisericii noastre ortodoxe afirmarea, 
că «numai în legătură cu Roma veşnică, clerul 
creştin îşi poate păstra neştirbit caracterul şi 
demnitatea preoţească». Ştiam până acum că 
numai papa e crezut infalibil, dar după cât se 
pare, catolicii din România şi afiliaţii lor, au
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Început să socotiască de nesupuşi greşelii pe 
orice preot sau călugăr papistaş. Fac progrese 
oamenii.

** *
Tot Albina publică în acelaş număr o dare 

de seamă despre conferinţa ţinută la Ateneul 
din Bucureşti, de către d. deputat G\ Tripon 
despre: «Contribuţiunile Ardealului la opera de 
tntregire a neamului». Nu ştim ce va fi spus d. 
Tripon, care e unit, în conferinţa sa, dar Albina 
li pune în gură cuvintele, că «lupta românilor 
pentru liberare a fost susţinută în mare parte 
de biserica unită». Istoria adevărată şi impar
ţială vorbeşte altfel de cât d. Tripon al Albinei. 
f£a strigă celor ce au urechi de auzit, că bise
rica unită oficială, cu prelaţii ei, a fost în
totdeauna o unealtă a maghiarismului dela Pesta 
şi că, dacă în rândurile uniţilor au fost şi buni 
români, apărători ai drepturilor naţionalităţii lor 
obijduite, aceia au fost de regulă certaţi cu 
unirea. Procentul uniţilor cari şi-au renegat nearmatl 
este cu mult mai mare de cât al ortodocşilor, 
iar lealitatea celor mai mulţi din ei faţă de 
statul român, după înfăptuirea unităţii naţionale, 
e mai mult de cât dubioasă. Ca să se ştie.

** *
ldeea europeană, dela 19—20 Ianuarie, co

prinde un lung şi foarte temeinic articol al cu
noscutului profesor de psihologie de la facul
tatea de litere din Bucureşti şi academician, 
domnul C. Rădulescu-Motru, întitulat: «Religia 
şi politica la sate». Prin extinderea sa şi prin 
felul în care e scris, articolul acesta este un 
adevărat studiu de psihologie religioasă cu apli
care la pătura rurală a poporului nostru. In ciuda 
atâtor intelectuali superficiali şi a orăşenilor, 
cari, necunoscând sufletul ţăranului — afirmă că 
cl este ireligios sau cel mult păgân, ca unul ce 
e robit superstiţiilor, domnul Motru dovedeşte 
că ţăranul român e adânc religios. Fundamen
tele religiei lui sunt: tradiţia şi misterul. Pe tra
diţie şi pe sufletul bisericii ortodoxe se înteme
iază creştinismul ţăranilor români ortodocşi şi 
chiar al celor ce se dau drept uniţi cu Roma. 
Creştinismul primitiv s’a păstrat neschimbat de 
tradiţiune în ortodoxism. Şi celelalte biserici re- 
vindecă Creştinismul primitiv, dar pe când Cre
ştinismul ortodox are sufletul pe care i l-a dat 
tradiţia, tn celelalte biserici are sufletul pe care
i l-au împrumutat interpreţii teologi şi inimile 
care s’au inspirat în mod individual din învăţă
tura lui Chrfstos.... Pentru ortodoxism, adevărata 
învăţătură a lui Christos nu este de cucerit după 
Christos prin interpretări iscusite ale minţii, ci 
ca stă în tradiţie. Aceasta face din ortodoxism
o biserică stabilă, ferită de shisme, şi prin a

ceasta o credinţă menită să se confunde cu însuş 
sentimentul naţional al celui care-1 îmbrăţişează, 
pe când catolicismul se pierde în sentimentul vag 
al universalităţii, iar protestantismul este un sen
timent legat de personalitatea credinciosului. Or
todoxismul fiind bazat pe tradiţie, găseşte în 
şufletul fiecărui popor rădăcini naturale, pe care 
se ridică din secol în secol mai cu temeiuj pe 
când bisericile creştine apusene sunt streine de 
tradiţiile diferitelor popoare şi adesea chiar se
duşmănesc cu ele. Biserica ortodoxă devine astfel 
o adevăradă instituţiune de stat, prin care se 
întreţine continuitatea naţională} cum nu este o 
altă biserică.

Acestd câteva idei luate din partea principială
a studiului domnului Motru sunt' de ajuns ca să 
probeze că în el avem o adevărată apologie, 
din puuct de vedere filozofic, a ortodoxismului. 
Tot aşa de important este studiul până la sfârşit. 
După ce dovedeşte că ţăranul român a fost şi 
este religios şi creştin ortodox şi că acestui fapt 
se datoreşte statornicia cu care el şi-a apărat, 
pe lângă credinţă, şi patrimoniul naţional, dom
nia sa arată primejdiile care ameninţă în viitor 
tradiţia religioasă a poporului român. Acestea 
sunt mai ales două: politicianismul şi evreii. 
Mântuirea nu stă de cât în păstrarea neştirbită 
a tradiţiei religioase sau a credinţei ortodoxe, 
ori a creştinismului primitiv, ceea ce este tot 
una, în sufletul poporului dela ţară şi în ridi
carea prin cultură a păturii ţărăneşti.

Studiul domnului Motru merită să fie citit şi 
aprofundat de toţi câţi simt româneşte şi doresc 
în mod sincer îndreptarea stării morale de plâns, 
în care ne aflăm. II recomandăm insă în deosebi 
preoţilor noştri, cari vor găsi în el arma cea 
mai puternică pentru apărarea şi susţinerea or
todoxiei în lupta ei zilnică cu celelalte confe
siuni şi secte. Ar fi de dorit ca el să încapă şi 
pe mâinile românilor uniţi, pentru ca să-şi dea 
seama cât de superior este ortodoxismul, de 
care ei sau depărtat, catolicismului, în ale cărui 
braţe de Moloh, îi împing din ce in ce mai mult 
conducătorii lor bisericeşti şi că, continuând a 
rămâne mai departe uniţi cu Roma, ei nu vor 
mai fi buni români.

*
* *

Revista Gândirea Nr. 11 publică, la cronici, 
un articol al poetului Nichifor Crainic despre 
cazul dela «Cuibul cu barză».

Darea în judecata bisericească şi caterisirea 
preotului Teodor Popescu dela biserica Cuibul 
cu barză, pentru Învăţături care ies din cadrul 
ortodoxiei, au 'stârnit violente şi nesfârşite discu- 
ţiuni şi au produs turburări în multe spirite. Câţiva 
din enoriaşii părintelui Popescu s’au erijat în 
apărători şi susţinători ai ideilor sale şi au pu-
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blicat şi publică broşuri pline de venin şi ocări 
la adresa câtorva din fruntaşi clerului capitalei, 
precunm: a părintelui Arhim. Scriban, a părin
telui Grigore Pişculescu, a păr. Dumitru Geor- 
gescu, a păr. Nazarie şi a altora. Ziarul «Dimi
neaţa» şi-a pus coloanele la dispoziţia tuturor 
celor cari vor să scrie ceva în această chestiune, 
ori-care le-ar fi punctul de vedere, şi întreţine 
astfel o continuă' agitaţie. S’a scris în acest jur
nal pentru păr. Popescu articole de poetul D. 
Nanu, de avocatul Dincescu, de profesorul uni
versitar Popovici Taşcă şi de însuş păr. Popescu, 
iar acestora le-au răspuns păr. Arhimandrit 
Scriban, păr. Grigore Pişculescu, şi păr. Popescu- 
Mălăeşti. Alte jurnale s’au mărginit să publice 
câte un articol sau două de reportaj sau numai 
simple informaţii, In care unele au aprobat, iar 
altele au desaprobat mişcarea pornită dela Cuibul 
cu barză.

Ciscuţiunea intră acum într’o nouă fază prin 
intervenirea poetului Nichifor Crainic.

Domnul Crainic, unul dintre fruntaşii litera
turii noastre contimporane, este licenţiat în Teo
logie şi a luat o atitudine mijlocie între punctul 
de vedere al părintelui Teodor Popescu şi în
văţătura bisericii ortodoxe cu privire la cultul 
sfinţilor. Pe când păr. Popescu vede în sfinţi nu
mai nişte eroi religioşi şi nu admite nici rugă
ciunile de intervenire ale sfinţilor către Dum
nezeu, după trecerea lor din viaţa pământească, 
nici rugăciunile noastre către ei, iar. biserica 
noastră propovedueşte şi unele şi altele, domnul 
Crainic recunoaşte pe cele dintâi, dar nu admite 
pe cele de al doilea.

Acest punct de vedere nu e ceva nou, ci a ‘ 
fost susţinut, prin veacul IV, de ereticul Vigi- 
lanţiu. El se deosibeşte şi de al păr. Popescu şi 
de al bisericii ortodoxe, e un pas înainte faţă 
de păr. Popescu şi un pas înapoi faţă de bise
rica noastră.

Ca teolog, domnul Crainic îşi întemeiază astfel 
punctul său d e . vedere:

Problema dogmatică ridicată în jurul «Cui
bului cu barză> este o problemă nedeslegată,
pentru că se referă la «viaţa de dincolo»,.....
care formează capitolul cel mai obscur al dog
maticii.

Credem că domnul Crainic numeşte nedesle
gată «problema» cultului sfinţilor, pentrucă aşa-i 
convine Domniei sale, iar nu pentrucă este ne
deslegată, căci biserica a rezolvit în chip practic 
acestă «problemă» chiar dela începutul fiin
ţării ei, de 1900 de a ni, prin aceea câ întot
deauna a venerat şi a adresat rugăciuni sfinţilor, 
iar ştiinţificeşte sau mai exact teologiceşte şi în 
chip formal, a rezolvit-o în sinodul VII ecumenic 
şi în sinodul dela Iaşi din anul 1642. In deo
sebi «Mărturisirea ortodoxă» a lui Petru Movilă,

aprobată de acest din urmă sinod, este foarte 
lămurită, complectă şi precisă în acest punct şi 
nu-i vedem lipsurile şi contrazicerile nici în alte 
puncte, oricât ar susţine aceasta marele ne- 
mofilax al ortodoxiei, domnul Dragomir Deme- 
trescu, pe care-1 citează în sprijinul său domnul 
Crainic, şi oricât ar fi aprobat-o congresul constan- 
tinopolitan de anul trecut.

învăţătura şi practica bisericii de nouăsprezece 
ori seculară răspund cu succes la a doua afir- 
maţiune a domnului Crainic, că «după doctrina 
lui Iisus şi după mintea sănătoasă, nu e rugă- 
cine de cât rugăciunea către Dumnezeu». Sfinţii 
părinţi şi marii dascăli ai bisericii, cum şi su
medenie de luminaţi cărturari bisericeşti dincurge- 
iea veacurilor, atât din biserica ortodoxă cât şi 
din cea catolică, vor fi înţeles doar şi ei doc
trina lui Christos şi vor fi avut şi ei un pic de 
minte sănătoasă, când au admis şi învăţat că 
creştinii se pot ruga şi sfinţilor. Mintea sănă
toasă spune că rugăciunile adresate sfinţilor 
sunt îndreptate către Dumnezeu, numai că nu 
sunt adresate Lui direct, ci prin mijlocirea sfin
ţilor, căci biserica învaţă lămurit, cum se spune 
în «Mărturisirea ortodoxă», că «sfinţii nu ne vin 
într’ajutor cu puterea lor, ci ei numai cer pentru 
noi harul lui Dumnezeu». Sfiinţii duc, ca să zicem 
aşa, rugăciunuile noastre la Dumnezeu şi se aso
ciază la cererile noastre către Dumnezeu, adăo- 
gând la ele şi solirile lor, aşa că rugăciunile 
adresate lor sunt adresate lui Dumnezeu şi dacă 
sunt împlinite, sunt împlinte de Dumnezeu, iar 
nu de sfinţi.

Domnul Crainic crede că a descoperit «vi
ţiul de cugetare teologică», temelia falsă pe 
care se sprijină rugăciunile către sfinţi şi care 
ar fi următorul raţionament: «Dacă sfiinţii se
roagă pentru noi, să-i rugăm deci să se roage 
pentru noi». Ei bine, acest raţionament este 
absolut corect din punct de vedere logic şi cu 
totul îndreptăţit, necesar chiar, din punct de 
vedere moral.

Când afirm, că sfinţii se roagă pentru noi lui 
Dumnezeu, ca să zicem aşa proprio motu, şi a- 
ceastă afirmaţiune domnul Crainic nu numai că 
o admite, ci o întăreşte şi cu citate din Sfânta 
Scriptură, de ce ar fi un viţiu de cugetare, să 
trag din această premisă concluziunea, că se 
cade ca şi noi să rugăm pe sfinţi să se roage 
pentru noi ? Sfinţii o fac şi tără rugăciunea 
noastră, de ce dar ar fi ilogic să-i rugăm să 
facă ceeace ei In tot cazul fac?

Şi dacă sfinţii ţin de a lor datorie să se roa
ge pentru noi, n’ar fi imoral din partea noastră, 
cari ştim aceasta, să stăm indiferenţi faţă de ei, 
să aşteptăm să ne vie mântuirea de-a gata, să 
ne-o dea Dumnezeu numai pentru rugăciunile 
sfinţilor, fără nici o conlucrare din parte-ne?
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Cred că nici o logică şi nici o morală din 
lume n ’ar aproba această atitudine.

Starea de provizorat In care se află fără de
osebire toate sufletele răposaţilor până la jude
cata de apoi, nu împiedică întru nimic pe sfin
ţ i — după însuşi domnul Crainic — să ia parte 
la fericirea cerească (numai că aceasta nu este 
deplină) şi să se roage lui Dumnezeu pentru noi. 
De ce dar n’ar putea auzi şi rugăciunile noastre ? 
Pentrucă nu sunt atot prezenţi şi atot ştiutori ? 
Nici nu e nevoe de aceasta. Telefonia fără fir 
ne oferă o explicaţiune foarte potrivită pentru 
aceasta. Stai acasă la tine, în pat sau la birou, 
cu un mic aparat la ureche şi auzi pe cutare 
om de stat francez, englez sau american vor
bind dela tribuna parlamentară sau la întrunire 
publică, ori pe cutare cântăreaţă sau cântăreţ 
italian cântând pe scena teatrului Scala din Mi
lano, sau a altui teatru din Roma, Neapoli etc. 
Dacă e posibil aceasta pentru un suflet îmbră
cat în greaua haină a trupului, datorită unui 
mic aparat şi unui dispozitiv special născocit de 
mintea omenească, de ce n’ar fi posibil unui 
suflet desbrăcat de materie, unui suflet care, 
chiar în timpul cât a fost în tovărăşia trupului, s’a 
arătat superior sufletelor de rând, de ce i-ar fi 
imposibil să audă, să vadă chiar, fără ajutorul 
vre unui aparat acustic sau optic, tot ce se gră- 
eşte, tot ce se făptueşte pe pământ? E aceasta 
cugetare absurdă sau copilărească?

Rugăciunile bisericii, ale celor vii pentru cei
morţi, nu pot fi luate pe drept ca un argument 
împotriva rugăciunilor către sfinţi, pentrucă bise
rica se roagă pentru sufletele celor păcătoşi, ca 
să li se uşureze suferinţele, iar nu pentru cei 
drepţi şi sfinţi, cari se roagă ei—cum în atâtea 
rânduri o spune domnul Crainic însuş — pentru 
cei vii.

In sfârşit ,,foarte dreapta observaţie de psi
hologie religioasă*4 pe care domnul Crainic o 
atribue părintelui Popescu, că adică cultul inter- 
venţionist ar suprima strădania lăuntrică a cre
dinciosului de a se desăvârşi, pentru că plătind 
d. p. acatist unui sfânt, conştiinţa lui e împă
cată: sfântul, cu trecere la Dumnezeu, se roagă 
pentru el, această observaţie se potriveşte cu 
învăţătura păr. Popescu, care tăgădueşte şi ru
găciunile sfinţilor pentru noi, nu se potriveşte 
însă de loc cu poziţia intermediară pe care o 
ia domnul Crainic în această chestiune, căci da
că omul dă acatist, se roagă şi el sfântului res
pectiv, ca acesta să se roage lui Dumnezeu 
pentru el, ceea ce este Învederat mai mult de 
cât dacă nu trebue să se roage sfinţilor, pentru 
că ei se roagă lui Dumnezeu pentru noi fără a 
fi rugaţi de noi.

Observaţia părintelui Popescu se îndreaptă 
dar împotriva susţinerii domnului Crainic.

Atât ca răspuns la articolul domnului Crainic. 
Expunerea măi pe larg, sistematic şi documen
tat a cultului sfinţilor, aşa cum se învaţă şi 
practică el de biserica noastră ortodoxă, o vor 
găsi cititorii în mai multe articole ce vor apare 
în corpul acestei reviste.

Ca încheiere, un sfat pe care-1 dau domnului 
şi de care nădăjduesc că nu se va supăra, pen
tru că i-am fost dascăl, sunt cu mult mai îna
intat în vârstă de cât domnia sa şi ca atare pot 
vorbi dintr’o experienţă mai bogată şi-i spun, 
fără nici o răutate lucruri pe care ori cine le va 
recunoaşte, că pot fi de folos ori cui.

Domnia sa n’a făcut bine, că a atacat în ter- 
ment riolenţi pe părintele Arhimandrit Scriban 
şi că a aruncat, în treacăt, o ploae de săgeţi 
părintelui Grigore Pişculescu şi câteva întrebări 
cu subînţeles părintelui Popescu-Mălăeşti. Dom
nia sa critică pe părintele Scriban, că a răspuns 
pe un ton nepotrivit şi arogant scriitorului Nanu 
în polemica ce a avut cu el. Dacă însă Domnia 
sa a fost rău impresionat de felul de a polemi
za al păr. Scriban şi nu aprobă tonul Sfinţiei 
Sale, de ce cade în aceiaş păcat? De ce nu s’a 
oprit la o critică obiectivă, ci a alunecat pe po
vârnişul subiectivităţii şi a recurs la expresiuni 
tari şi asemănări jignitoare ? N’a făcut bine dom
nul Crainic, că a turnat gaz peste foc, căci 
întinderea şi aţâţarea mai cu tărie a focului nu 
e de folos nimănui. Dacă Domnia sa e pentru 
întoarcerea la legea talionului, s’ar putea găsi 
cineva care să i-o aplice şi Domniei sale şi lu
crul n’ar fl plăcut.

Sfătuesc dar şi rog pe. domnul Crainic, care 
e încă tânăr şi are cultură teologică, să se si- 
liască să încetăţeniască printre literaţi, în acel 
genus irascibile vaturn, cum îi numiau strămoşii 
noştri romani, spiritul de blândeţe, îngăduire re
ciprocă şi de dragoste eare a fost întronat în 
lume de Dumnezeu-Omul Iisus şi practicat de 
toţi adevăraţii creştini de totdeauna. Să propo- 
veduiască aceasta prin scris şi prin viu graiu, 
dar s’o adeveriască şi cu fapta, şi atunci va cu
lege lauri pe care nimeni nu-i va putea disputa.

PR. I. MIHÂLCESCU.

D. Nanu, Lupta între Evanghelie şi Tipic,
Intre Logică şi Sofism. Bucureşti 1924. 64
de pagini format în 8. Preţul 15 lei.

E  o carte izvodită din prilejul certei pentru 
propaganda dela Cuibu-cu-Barză. Autorul, care e 
poet, e cu totul de partea acelei mişcări. El în
suşi e acel care a început cearta în ziare, a stârnit 
pe scriitorul-preot Gala Galaction, pe Păr. Po
pescu-Mălăeşti, şi pe scriitorul acestor rânduri. 
După ce noi l-am răspuns, continuă acum discu- 
ţiunea pe calea broşurilor. Au mai eşit şi alte 
broşuri din cuibarul dela Cuibu-cu-Barză, iar acum
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acesta iese pe urma acelora. E  de aşteptat că şi 
acesteia au să-i mai urmeze altele.

Autorul s’a ambiţionat, vrea să stea la vorbă 
cu noi, vrea să nu care cumva să se pară publicului 
că a rămas doborât B cu totul împătimit de a se 
vedea stăpân pe câmpul de luptă şi a privi cu 
mulţămire că nimenea nu i a putut sta împotrivă.

Se crede renăscut şi mântuit, ca orice cuibu- 
barzist, cu toate acestea sufere grozav de deşăr- 
tăciunea care bântuie mult printre artişti (prin 
urmare tot omul vechiu mai tare ca închipuirea 
că e renăscut), de a trona peste toţi şi a se uita 
la noi de sus.

»

Dar bietul om nu are nici elementele pentru 
a duce o astfel de discuţiune. K1 nu pricepe unde 
greşeşte, el nu vede cum ideile sale se leagă 
greşit, nu are fineţea ochiului celui deprins cu 
materia şi care îndată descopere unde e buba. 
De aceia leagă una cu alta fantazii goale şi i se 
pare că „ argumentează

O asemenea carte e un monument de igno
ranţă. Intr’însa foiesc viermii unei neputinţe care 
totuşi se opinteşte să te încredinţeze că poate 
mai mult ca toţi. Tot materialul îngrămădit pentru 
a-şi dovedi priceperea în materie, izbândeşte mi
nunat de bine să dovedească ce construcţiuni săl
batece e în stare să clădească orbirea încăpăţânată

Ce să analizăm noi în această carte ? Să scrii 
alta de cinci ori mai mare ca să-i dovedeşti negru 
pe alb cum autorul orbăcăieşte în văzduhuri?

K cu totul de prisos. Nu se află orb încăpă
ţânat care să primească spusa altuia. Bl ştie una 
şi bună, şi e cu atât mai încăpăţânat, cu cât e 
mai nepriceput în ce s’a apucat să discute.

De aceia nici nu ne vom apuca să facem ana
liza acestei cărţi. Nu putem, cheltui atâta oste
neală pentru o minte omorâtă de închipuirile ei. 
Nu merită, iar noi avem altceva mult mai 
bun de făcut decât a ne perde vremea cu nişte 
frânturi de gânduri îmbinate silnic şi peste orice 
realitate. Deci nu vom analiza, ci numai facem 
ce am făcut până aici: caracterizăm. Numim lu
crurile pe numele lor. Spunem că această carte e o 
ciudăţenie intelectuală, o închegare silnică, pe care 
o citeşti doar ca să te minunezi de plămădeala 
uimitoare în care se pot vărsa gândurile unui om.

Dar pentru cititorii acestei reviste, tot suntem 
datori să mai facem ceva: să nu dăm numai ca
lificative, ci să le sprijinim pe ceva. Nu vom 
face întreaga analiză a cărţii, fiindcă, precum am 
spus, înseamnă a perde vremea zadarnic. Trebuie 
însă să facem dovada că în adevăr d. Nanu nu 
are nici elementele unei discuţiuni temeinice şi, 
deci, odată ce am făcut acestea, să ne scutim de 
a mai cerceta ce mai scrie în tot întinsul cărţii 
sale. Căci, dovedit odată că omul nu ştie ce dis
cută, se face limpede înaintea ochilor oricui că 
e de prisos să mai cercetezi materialul îngrămădit

de un om care n’a avut priceperea de & face 
măcar o bună culegere.

Deci hai la dovadă. *•
Mă rog, ce mai e de aşteptat de la un creştin 

decât ca să ştie măcar Crezul ? Sau dacă nici pe 
acesta nu-1 ştie, dar cel puţin când te apuci de 
polemică cu cineva, iei cartea şi citeşti şi citezi 
exact, ca să poţi argumenta în faţa adversarului 
bine şi deplin. Mai cu seamă când cineva vine 
să se împotrivească nouă, care ştim măcar Crezul, 
dacă nu putem tâlcui Biblia ca d. N an u ; când 
cineva se crede renăscut şi ne ţine nouă cuvânt 
de înfruntare în puterea renaşterii sale, — trebuie 
să fie mai meşter în mânuirea unor asemenea 
bucăţi elementare din învăţământul creştinesc şi 
pe care le ştiu pânâ şi copiii.

Apoi iaca nu. D. Nanu îşi răscoleşte mintea, 
vrea să se servească de Simbolul credinţei pentru 
a face dovedire împotriva noastră, şi nici pe acela 
nu-1 ştie. II poceşte ca un biet ucenic, nedeprins 
să umble cu asemenea piese, şi o face chiar de
la început. Chiar pe dosul învelişului cărţii are 
o „observaţiune“ şi acolo se poticneşte atât de 
copilăros, dar cu fruntea strânsă de o seriozitate 
care te face să râzi, că trebuie să-ţi zici: Apoi 
dacă mântuitul acesta aşa ştie el să scrie într’o 
materie în care crede că poate înfrunta pe alţii, 
să rămâe sănătos . . . .  e muncă perdută să citeşti 
cartea unui om care te poate numai zăpăci.

D. Nanu zice că Simbolul credinţei e o do
vadă că închinarea la sfinţi e o erezie. Şi ne ci
tează bucata din el, prin care vrea să arate că 
închinarea se cuvine numai lui Dumnezeu, nu 
şi sfinţilor. Apoi ia ascultaţi şi d-voastră cum 
sună crezul nostru în gura d-lui Nanu: „Şi în sfân
tul Duh, Domnul de viaţă dătător, care împre
ună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi mărit“. 
N u vă sună ciudat la ureche? Că noi îl ştim 
altfel: „Şi întru Duhul Sfânt, Domnul, de 
viaţă făcătorul, carele dela Tatăl purcede, care 
împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi 
mărit14.... D. Nanu suprimă cuvintele „carele dela 
Tatăl purcede", iar în ceiace reproduce din acest 
text schilodit, nici măcar aceia nu reproduce 
exact. Nu se zice „de viaţă dătătorul“, ci „de 
viaţă făcătorul “. Lucruri ştiute din copilărie, ui
tate de cei mântuiţi şi cărora la dau atâta în
semnătate, încât nu iau măcar osteneala de a 
pune mâna pe o carte, atunci, când citează ceva 
şi e vorba de preciziuni şi de bucăţi puse între 
semnele citării.

Iată cât de slab e d. Nanu în astfel de lu
cruri şi cu cât de puţină seriozitate procedează! 
Oare face să mai iei cartea să i-o citeşti din 
scoarţă în scoarţă şi s’ĉ  pui la analiză, când îl 
vezi cât de şubred a pornit o chiar din capul 
locului 1 Asta e metoda de lucru a unui om care 
v re a  să lucreze se rio s , să  n e  înfăţişeze o a rg u -
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mentare strânsă, să ne închidă gura cu adevărul 
sau 1 Adevăr susţinut cu piese inexacte !

Şi mai băgaţi de seamă alta, tot acolo: el zice 
că de oarece numai despre Sf. Duh cu Tatăl şi 
cu Fiul se spune în formula din Crez, că sunt 
închinaţi şi măriţi, urmează că e o erezie a spune 
că închinarea li se cuvine şi sfinţilor....

Da amarnic cap mai are d. Nanu ! De două 
luni de zile tot răscoleşte cărţile de logică ca să 
ne arate că noi nu ştim a cugeta, şi uitaţi-vă 
cum cugetă dumnealui: de oarece Gheorghe şi 
Vasile şi Hristache merg pe stradă, urmează că 
numai ei merg! Aceasta arată că unii oameni 
care-şi iau frumoasa chemare de poeţi, nu tră
iesc în lumea simţurilor şi a realităţii, ci a ve
deniilor şi a plăsmuirilor care te uluiesc şi te 
fac să zici: Pentru Dumnezeu! ăştia sunt oameni 
care trăiesc în neant, nu în lumea în care ne miş
căm şi pe care o vedem J Ei au o logică specială, 
trăiesc într’o lume de vrajă, aşa că nu te mai 
poţi înţelege cu ei. Şi dacă aceasta le e tăria în 
ce priveşte arta lor şi-i duce la creaţiuni admi
rabile, fie, dar să nu vie cu pretenţiunea de a-şi 
da închipuirile lor drept realităţi pentru noi. Căci 
iată, realitate nu e. Crezul spune că, Tatăl, Fiul şi 
Duhul Sfânt sunt închinaţi şi măriţi, dar nu spune 
că un anumit soi de închinare nu li se cuvine 
şi sfinţilor, pentrucă omul este creat după chipul 
şi asemănarea lui Dumnezeu şi omul care păs
trează în fiinţa lui curat chipul lui Dumnezeu, 
se învredniceşte de o putere prin care merită un 
soi de închinare, fiindcă în el a lucit aşa de măreţ 
puterea lui Dumnezeu. Dovadă este faptul că, în 
starea măririi, în care cei creaţi au trecut după 
moarte, ba unii chiar de pe pământ, s’au învred
nicit de puteri peste neputinţa noastră pămân
tească. Sf. Ilie s’a înălţat la cer, iar împreună cu 
Moisi s’a arătat lui lisus pe Muntele Tavorului.

Am-

d-lui Nanu, care scoate din formula Crezului închi
narea exclusivă a lui Dumnezeu, pe când ea nu înlă
tură de loc o închinare mediată. Acolo se spune 
că persoanele Sfintei treimi sunt închinate şi 
mărite, adică cu închinarea care se cuvine lui 
Dumnezeu, dar nu se spune că sunt singurele în
chinate şi mărite, cu o închinare de alt grad.

Şi apoi pentru ce d. Nanu se sprijină pe această 
piesă? Dumnealor au înlăturat Tradiţia. Crezul 
e din Tradiţie. Atunci de ce se slujeşte de piese pe 
care le-au înlăturat? Adică Tradiţia e bună când 
le vine la îndemână, încolo peste gard cu ea ?

Ca să ne dea dumnealui o situaţinne adevărată 
a Tradiţiei, ar trebui să-şi puie întrebarea care era 
credinţa Bisericii în veacul IV, când s’a alcătuit 
Crezul? Apoi atunci va descoperi că în acea 
vreme exista deplin credinţa că sfinţii merită 
chinare, cum se credea şi mai înainte, şi de aici 
urmează că d. Nanu ne înfăţişează o falsă stare 
a Tradiţiei, cârmuindu-se numai după cât crede 
dumnealui că descopere în Crez.

Dar ce să discuţi lucrurile acestea cu d. N anu 1 
Ce ? înţelege el chichiţele unor chestiuni pe 
care nu le-a învăţat? Poate vedea el la fiecare 
pas obiecţiunile care se ridică înaintea ochiului 
deprins cu astfel de materii ? Este exact în starea 
lucrătorilor socialişti care au prins şi ei două 
crâmpeie din ce se numeşte ştiinţă, şi apoi încep 
a argumenta că nu este Dumnezeu. Face ca în
văţătorii care au citit două cărţi de vulgarizare 
şi apoi cer să se dea afară religia din şcoală!

Câte lucruri îi scapă d-lui Nanu, fiind un 
biet cârpaci în astfel de chestiuni! El ia toate 
cu toptanul, ca la măcelărie, şi nu vede ama-
nuntele şi nu poate face disecţiunea fină a mânii 
meştere prin lunga umblare cu astfel de chestiuni.

Lui îi scapă până şi propriile lui amănunte: A 
scris că toate exemplarele au să poarte iscălitura 

Doar Vechiul Testament (Ps. 8i, 6) spune, şi lui, şi uite că al meu nu poartă nicio iscălitură!
Mântuitorul se sprijină pe acest citat (Ioan io, 
34): voi dumnezeu sunteţi, despre oameni, întru

Aincât sunt plăsmuirea lui Dumnezeu şi trăind 
ei scânteieri dumnezeeşti, urmează că, cu atât 
mai mult celor care au păstrat nestrămutat 
chipul lui Dumnezeu li se cuvine un soi de în
chinare, după care arată bine şi Păr. I . Mihâl- 
cescu în acest număr, că toată conştiinţa Bisericii 
a mărturisit că li se cuvine. A spune că Dum
nezeu e închinat şi mărit, nu înlătură deci o 
cinstire şi a sfinţilor, fiindcă lor nu li se acordă 
ce se dă lui Dumnezeu. D. Nanu greşeşte când 
porneşte această discuţiune, întemeindu-se pe cu
vântul de închinat şi încă luat după textul ro
mânesc. Nu, aceasta nu se poate. Aici numai 
decât trebuie avut în vedere textul grecesc, pentrucă 
acolo putem face deosebirile trebuincioase între 
ce dăm lui Dumnezeu şi ce dăm sfinţilor, pentru 
n se vedea că noi nu facem confuziuni. Insă şi 
aşa se poate vedea felul argumentării greşite a

E poet şi trebuie să fie mai meşter ca noi în 
limba românească, şi uite-1 că scrie ca analfabeţii: în
săşi misionarul (p. 64) în loc de însuşi misionarul....

Dar ce să ne mai perdem vremea cu e l! Ori-unde 
deschizi cartea, te cruceşti de halandala ideilor, de 
uşurinţa cu care primeşte orice crede că-1 poate 
sluji, de nepriceperea cu care întrebuinţează mate
rialul pe care i l-au dat alţii. Primeşte fără niciun 
simţ critic, fără să priceapă de e bine de e rău ce face. 
|  [ Cine i-a dat izvoare contra Bisericii anglicane, 
ca să tragă încheierea că eu umblu cu ateii ?

Dă-1 păcatelor că nu ştie ce spune... Om mai
scrie noi despre astea undeva în chip de dis
tracţie ori pentru a înlătura unele atacuri perso
nale, primite şi acelea ca orbul, fără niciun dis
cernământ, fără a avea o orientare de două 
boabe în chestiune, dar pentru aici ajunge.

Cititori pot vedea că şi-ar pierde vremea cu
o astfel de carte.

ArM m . 8CMIBA2i
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P a p a ş i L e n i n .—Cu prilejul morţii şi înmormântării 
şefului republicii sovietelor, a lui Lenin, papa a ţinut 
să-şi exprime condoleanţele sale. Mintea muritorilor de 
rând, a celor supuşi păcatului, nu poate pricepe înal
tele raţiuni de care a fost călăuzit muritorul, socotit 
de adepţii săi, fără păcat, la facerea acestui pas. Lenin 
a făcut să piară în închisori, în surghiunuri şi de glonţ 
sute de mii de oameni, toţi creştini, şi printre ei mii 
de clerici, dela vlădici până la ţârcovnici, cari n ’au fost 
numai ortodocşi, de cari puţin îi pasă papii, ci şi ca
tolici de ai lui. El a făcut să sufere toate mizeriile pro
venite din lipsă zeci de milionane de oameni nevinovaţi. 
Din porunca lui s ’a pornit împotriva bisericii cea mai 
sălbatecă prigonire. Deciu şi Diocleţian şi Iulian Apos" 
toiul, cari căutau să distrugă creştinismul, pentrucă 
ameninţa existenţa religiunii păgâne, în care ei credeau, 
au rămas cu mult în urma acestui monstru ateu. El 
pornise la luptă împotriva oricărei credinţe religioase, 
declarase făţiş războiu lui Dumnezeu, sfida cerul. îm
păraţii romani, prigonitori ai creştinismului, dau foc 
bisericilor sau le dărâmau, dar nu le profanau şi ne- 
cinstiau, cum a făcut Lenin, care le-a transformat în 
cinematografe, teatre de varietăţi, cazinouri etc. împă
raţii păgâni osândiau pe creştini după ce-i ascultau şi 
judecau şi nu-şi băteau joc fără nici un scrupul de 
credinţa lor, dar Lenin a pus să ucidă în massă pe cei 
cari au voit să-şi păstreze şi au cerut să li se res
pecte credinţa lor pravoslavnică şi a dat voe connaţio- 
nalilor lui Iuda, ca sub masca de liber-cugetători, să-şi 
bată joc în chipul cel mai scandalos şi neruşinat de 
credinţa goimilor muscăleşti. Ce rost a avut dar con
doleanţele papii la moartea acestui Antichrist ? Au în- 
semnat ele ceeace însemnează condoleanţele în deobşte, 
adică o sinceră părere de rău pentru trecerea din această 
viaţă a celui pentru care se exprimă condoleanţele, sau 
au fost o simplă formalitate ? In cazul dintâi, căpetenia 
bisericii de rit latin aprobă toate crimele săvârşite îm
potriva creştinismului şi a creştinătăţii, aprobă războiu1 
declarat lui Dumnezeu de fostul Ţar Roşu, ceeace este
— horribile dictu — sacrilegiu, apostasie. In al doilea 
caz, Sanctitatea sa Papa este vinovat de acel păcat pe 
care Mântuitorul l-a biciuit fără cruţare la fariseii din 
vremea sa, de păcatul ipocriziei sau făţărniciei. Se va 
zice, poate, c ă ‘a ierta este creştineşte şi că papa, ex
primând condoleanţele sale pentru moartea lui Lenin, 
i-a dat prin aceasta iertarea creştinească. Nu. De o mie 
de ori nu. Papa putea să arate că iartă pe răposatul 
rob al Satanii şi că în virtutea „puterii cheilor" îl des- 
leagă de tot păcatul sufletesc şi trupesc şi în veacul 
de acum şi în cel ce va să fie, citind o „misă solemnă" 
sau acordându-i o „indulgenţă generală", dar nu ex- 
primându-şi condoleanţele, pentrucă aceasta însemnează 
solidarizare morală cu fără de legile lui, aprobarea pur

tării lui şi pălmuirea bisericii şi nu se cade ca aceasta 
să vină tocmai din partea acelei căpetenii bisericeşti 

: care se pretinde „fără greşală".

C u r ia  r o m a n ă  ş i  s o v ie te le .— Se trâmbiţează în
toată lumea, că în curând sovietele îşi vor trimite un 
reprezentant diplomatic pe lângă Sfântul Scaun. Sovie
tele dau aceasta ca un succes al lor şi aşa este, pen
trucă, din cauza nesocotitelor lor străduinţe de a face 
ca utopicele idei comuniste să se răspândiască în toate 
statele, acestea au rupt legăturile diplomatice cu ele şi 
numai puţin le-au reluat. Primirea unui agent diplomatic 
al sovietelor de către Sfântul Scaun este dar un succes 
netăgăduit pentru ele. Dar pentru Sfântul Scaun? Desigur 
diplomaţii Vaticanului vor căuta să prezinte faptul ca 
un succes al lor. Vor pretinde, că Sfântul Părinte se 
poate simţi cu drept cuvânt mândru, că republica aceea, 
care a decretat isgonirea lui Dumnezeu din hotarele 
ei, îşi pleacă acum umilită capul şi se roagă să stea 
de vorbă şi să aibă în viitor legături cu căpetenia uneia 
din bisericile creştine şi cu organizaţia în fruntea căreia 
el stă. Aşa să fie însă ? Vin sovietele oare cu smerenie, 
fac ele vre-o declaraţie de ce anume fel de sentimente 
sunt însufleţite, de ce gânduri sunt conduse, când îşi
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exprimă dorinţa de a intra în relaţiuni diplomatice cu 
Vaticanul ? Arată ele prin ceva Sfântului Părinte că dis- 
poziţia lor sufletească are în ea ceva asemănător cu a 
fiului pierdut din Evanghelie, când a luat eroica hotă- 
rîre de a o rupe cu mizeria păcatului şi a se întoarce 
la tatăl său ? Ne temem, că nu. Ne temem, că sovie
tele se vor feri să facă vre-un fel de declaraţie şi că 
Sfântul Scaun nu va îndrăzni să i-o ceară, ci se va 
mulţumi cu nădejdea că, de-acum încolo, credincioşi1 
romano-catolici din republica sovietelor vor fi mai la 
adăpost de urgia oficială, care va continua să se des- 
făşure cu aceeaş furie — fără nici o împotrivire din 
partea diplomaţiei Vaticanului — împotriva credincio
şilor ortodocşi. Se va repeta adică ceeace s’a făcut şi 
cu turcii: Sfântul Scaun îşi va lua obligaţia să susţie 
şi apere la nevoie interesele sovietelor, iar acestea să 
cruţe pe catolici, fără ca să schimbe ceva din tactica 
şi apucăturile lor, fără ca să renunţe la războiul de 
distrugere pornit împotriva celorlalte confesiuni creştine 
şi în deosebi al celei ortodoxe. Am văzut pe papă 
dându-şi mâna cu mahomedanii, pentru a nimici pe 
creştinii ortodocşi şi armeni din împărăţia turcească, îl 
vom vedea acum întinzând aceeaş mână pătată de sânge 
şi sovietelor, ca să sugrume pe toţi creştinii de alt rit 
de cât cel catolic din fosta împărăţie a Ţărilor pra
voslavnici.

'  B o a la  lu i T ro ţch i.—Abia s ’a coborît în întunericul 
mormântului trupul chinuit de boală grea şi îndelun-



gată a căpeteniei bolşevismului, al lui Lenin, şi undele 
telegrafiei fără fir duc lumii vestea, că colaboratorul lui 
•mulul lui, râvnitorul locului lui, fiinţa cu mult mai 
fără inimă de cât el, cel ce răspunde la numele de 
Troţchi, ovreiul care a contribuit cu mult mai mult de 
cât rusul Lenin la nenorocirea fără seamăn care s’a 
abătut asupra împărăţiei Ţarilor,—este greu bolnav, este
bolnav de o boală care nu iartă, de oftică, într’o sta
ţiune climaterică din Caucaz. Doctorii spun, că bol
navul nu e deocamdată în primejdie de moarte, ci că 
se va putea însănătoşi, dar după o serioasă şi lungă 
cură. Se pare că degetul lui Dumnezeu a început să 
se arate. Moartea lui Lenin, boala lui Troţchi şi revo
luţia care se anunţă că s’a pornit în toate părţile Ru
siei în contra regimului bolşevic se poate să fie înce
putul prăbuşirii necredinţei religioase transformată în 
sistem politic.

Concordatul între statul român şi Vatican, Se
vorbeşte din nou de încheierea unui concordat între 
statul nostru şi Vatican. Fostul ministru al Cultelor şi 
Artelor, domnul Constantin Banu, ar fi cel însărcinat 
cu conducerea lucrărilor pentru realizarea acestui scop. 
Tratativele ar fi să se urmeze la Bucureşti. Acum, după 
ce s’a votat şi pus în aplicare noua constituţie, prin 
care s’a determinat rolul de dominantă al bisericii or
todoxe în stat şi raportul ei principial cu celelalte bise
rici creştine din coprinsul hotarelor regatului român, e 
mai uşor de fixat în amănunte care trebue să fie ati
tudinea statului faţă de fie-care biserică în parte. Nu
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ştim deocamdată în ce fel concepe guvernul concor
datul ce ţinteşte să încheie cu biserica Romei, nici ce 
mai gândesc în acestă privinţă şi ce atitudine vor lua 
capii bisericii noastre şi clerul în genere, socotim însă 
că un asemenea pact, necunoscut până acum în istoria 
bisericii şi a neamului nostru, dacă va trebui să se în
cheie, nu trebue să se facă în pripă, nici la întunerec, 
ci pe îndelete şi în plină lumină a zilei. Ar fi de dorit 
dar ca anteproectul concordatului să fie adus la cuno
ştinţa publică şi supus celei mai largi discuţiuni, pentru 
ca temelia pe care el se va încheia, dacă se va încheia, 
să fie cât mai solidă.

Uniţii prinşi cu ocaua mică. Ministerul Instruc
ţiunii a oprit introducerea în şcoalele secundare a ur- 
mătoarelor două manuale didactice : „Istoria bisericii 
«reştine universale4* de D. Georgescu şi „Noţiuni de is
torie, liturgică şi constituţie" de N. Brânzău, «pentrucă 
coprind idei vătămătoare statului şi bisericii noastre^. 
Autorii ambelor manuale sunt uniţi. Interzicerea a produs 
cea mai vie indignare în rândurile uniţilor, cari au 
sărit ca muşcaţi de şarpe. Prelaţii lor au protestat cu 
energie, iar presa unită a criticat în cei mai aspri ter
meni dispoziţia ministerului, susţinând că manualele 
de religie se aprobă numai de autoritatea bisericească 
şi că nici sub dominaţiunea ungurească nu s’a întâm
plat, ca să se fi adus unui manual didactic, mai ales 
de religie, ar conţine idei vătămătoare statului. Minis
terul a rămas neclinit în hotărîrea sa. Nu cunoaştem pa-

sagiile incriminate din manualele în chestiune, dar nu 
putem admite, că ministerul a luat această aspră măsură 
chiar în mijlocul anului şcolar, fără ca autorii acelor ma
nuale să se fi făcut vinovaţi de grave abateri dela res
pectul ce se cuvine statului şi bisericii dominante, aba
teri care altfel ar pătrunde şi în sufletul tineretului, 
şcolar unit. Credem că sub unguri nu s ’a întâmplat 
aşa ceva, pentrucă atunci frica de pedepsire exemplară 
a celui ce s’ar fi făcut vinovat de o asemenea faptă a 
ţinut în frâu şi.condeiele şi limbile, dar acum, în statul 
român, nu numai românii de sânge, ci şi toate liftele, 
îşi permit să critice fără nici o sfială ori ce şi pe ori 
cine. Luaţi de acest curent nenorocit şi domnii Geor- 
gesen şi Brânzău vor fi dat curs liber în cărţile dum
nealor, ideilor şi sentimentelor pe care le au şi le 
exprimă faţă de biserica ortodoxă şi de statul român 
diferitele ziare şi reviste unite, care numesc biserica 
noastră cu aer de dispreţ „pravolslavnică", iar statul 
„stat bizantin şi fanariot14. Să fi poftit să facă unul din 
aceştia cea mai slabă aluziune dubioasă faţă de statul 
maghiar sau de biserica reformată sau catolică, şi nu
mai decât ar fi înfundat temniţa. Acum însă le fac ne
pedepsiţi faţă de statul şi biserica română. E bine dar 
că a început să se ia sancţiuni.

D ă rn ic ie  o r to d o x ă .  Bunul român şi creştin orto
dox, moldoveanul G. Sion, care a dăruit universităţii 
din Cluj bogata sa bibliotecă şi o nestimată colecţie 
de stampe vechi, a dăruit de curând bisericii unite din 
Cluj o frumoasă candelă, lucrată după un model aflat 
în biserica sfântului Marcu din Veneţia. Darul său a fost 
însoţit de o scrisoare, din care transpiră cel mai lumi
nat şi cald patriotism, care nu ţine în seamă deosebi
rile confesionale la românii „cari au aceiaş cuget şi 
aceeaş simţire". Enoriaşii acelei biserici, în frunte cu 
potropopul Dăianu, au exprimat donatorului via mul
ţumire ce le-a produs darul său. Fapta domnului Sion 
ilustrează felul generosităţii ortodoxe, care trece şi 
peste hotarele trase între confesiuni. Tare aş vrea să 
ştiu, dacă vreodată un unit sau un catolic a dat ceva 
pentru o biserică ortodoxă şi mult mă tem că, dacă 
s ’ar întâmpla o aşa minune, autoritatea bisericească 
l-ar certa amarnic pe nesocotitul binefăcător şi l-ar a- 
meninţa cu afurisenia în caz când ar îndrăzni să facă 
şi a doua oară la fel.

» ^

O greşală de tact a foilor unite şi catolice. 
Şcalele unite din Blaj nu mai sunt destul de încăpă
toare pentru tineretul care dă năvală să înveţe carte. 
Mitropolitul Suciu a făcut de Crăciun un călduro3 a- 
pel către foştii’ elevi ai acelor şcoale să contribue fie 
care care cu ce va putea, pentru a se face noui clă
diri. In fruntea listei de subscripţie s’a înscris însuşi 
Mitropolitul cu 100,000 da lei. Ajutoarele băneşti vin 
eu belşug din toate părţile. Printre cei ce trimet aju
toare sunt şi mulţi ortodocşi, iar ziare şi reviste ortodoxe 
nu se dau la o parte de a îndemna pe ori cine poate să 
vină în ajutorul şcoalelor blăjene. Astfel jurnalul „Li
bertatea" al părintelui Moţa din Orăştie, are în numă
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rul său dela 24 Ianuarie un însutleţitor îndemn către
cetitorii săi „de a răspunde fie care, după puteri, fru-

t

moaşei şi dreptei chemări" a Vlăd:căi Blajului.—E foarte 
bine şi vrednic de toată lauda ceea ce fac ortodocşii 
cari-şi dau obolul pentru şcoalele din Blaj şi de ase
meni foarte bine iac foile ortodoxe care îndeamnă la 
aceasta, că doar va da Dumnezeu să se facă apropie
rea între noi şi fraţii noştri uniţi cel puţin pe tărâmul 
şcolar, dacă deocamdată nu se face pe cel bisericesc. 
Cu toate că uniţii şi foile lor n ’ar face aceasta faţă de 
o şcoală pusă sub ocrotirea bisericii ortodoxe, noi to
tuşi îndemnăm pe toţi preoţii şi creştinii români orto
docşi să colecteze ori cât de modeste sume pentru a- 
coperirea nevoilor şcolare ale Blajului. Nu ne putem 
opri cu acest prilej, să nu spunem pe faţă cât de rău 
serviciu fac acestei drepte şi sfinte cauze şcolare foile 
unite şi catolice, care scriu şi reproduc articole în care 
neputinţa statului de a veni în ajutorul şcolilor din 
Blaj este prezentată ca o rea voinţă, pentru care se nă
pustesc cu cuvinte grele asupra ministrului şi ministe
rului Instrucţiunii şi a guvernului. Nu ştiu cei ce scriu 
la aceste foi — şi dacă nu ştiu le spunem noi — că la 
universitatea din Bucureşti sunt începute adaose de 
clădiri din nainte de războiu şi stau şi azi neisprăvite ? 
Că instututul de fisiologie are aceeaş soartă, deşi e în
ceput tot nainte de războiu ? Că două localuri de liceu 
stau de ani de zile numai înălţate din cărămidă, ne- 
tencuite şi unul din ele şi neacoperit? Că muzeul et
nografic aşteaptă de zece ani să fie terminat ? Că cele 
mai multe localuri de şcoli sunt neîncăpătoare şi a- 
proape ruinate ? Şi toate se găsesc în acest hal din 
lipsă de fonduri. Unde o să dea şi statul mai întâi ? 
Să nu cieadă dar fraţii uniţi, că noi înnotăm în bel
şug material, că nu ducem nici o lipsă, că statul ne ar 
da nouă tot ce ne trebue îndată ca deschidem gura, 
pentrucă suntem ortodocşi, iar pe ei i-ar oropsi, pen
trucă sunt de altă credinţă. Indurăm cu toţii lipsă, pen
trucă aşa sunt vremurile şi trebue s ă %ne înarmăm cu 
răbdare pentru prezent şi cu nădejde tare în Dumne
zeu, că va fi încă bine în viitor şi să ne străduim din 
inimă să facem şi ceeace stă în puterile noastre.

Numărul sfinţilor catolici a sporit cu unul. Pe 
la mijlocul lui Ianuarie — scrie Unirea — s’au ţinut la 
Viena mari serbări în onoarea fericitului Bellarmin, din 
ordinul jezuiţilor, care (ordin) a mai dat bisericii 100 
de tericiţi şi 13 sfinţi. Panegiricul ţinut cu acest prilej 
în biserica Universităţii de însuş cancelarul Monseigne- 
rul Seipel, a adus o lume imensă la picioarele noului 
fericit, către care atunci s’a înălţat mai întăi rugăciu
nea publică: „Beate Roberte, ora pro nob is" .— Robert 
Bellarmin a fost unul din marii teologi pe care i-a pro
dus ordinul jezuiţilor. De naţionalitate era italian. S’a 
născut în anul 1542 şi a murit în anul 1621. A fost 
profesor timp de 12 aai la colegiul jezuit din Roma, cu 
care prilej a alcătuit lucrarea sa de căpetenie : „Dis- 
putaţiuni despre controversele credinţei creştine împo
triva ereticilor acestui veac". Mai târziu a fost rectorul 
acelui colegiu, apoi provincial al ordinului jezuit în

regatul Neapolului, după aceea cardinal şi în sfârşit 
arhiepiscop de Capua, post pe care însă nu l-a ♦păs
trat până la sfârşitul vieţii. Ca membru al comisiunii 
închiz;toriale, el a luat parte la condamnarea lui Ga- 
lilei, care susţinea că pământul se învârteşte în jurul 
soarelui, iar nu soarele în jurul pământului, Dela el 
au mai rămas o lucrare patristică: „De scriptoribu’s 
ecclesiasticis*, un catechism şi un lung şir de polemici. 
Papa actual a decretat pe Bellarmin „fericit". După 
rânduiala catolică, fericiţii nu sunt sfinţi în înţelesul 
strâns al cuvântului, ci un fel de sfinţi mai mici. Be
atificarea se socoteşte ca o treaptă spre sfinţenie. Ea 
se dă de papă în urma unei complicate şi lungi cer
tări, făcute de congregaţia riturilor asupra vieţii morale 
şi a minunilor ce se cere să fi săvârşit cel propus 
pentru beatificare. Fericiţii nu sunt veneraţi, ca sfinţii, 
în întreaga biserică papală, ci numai într’o ţară, într'o 
provincie, într’un ordin călugăresc sau chiar numai în
tr’o singură biserică. Notiţa de mai sus din Unirea nu 
lămureşte care este întinderea veneraţiei ce se dă lui
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Balarmin ca fericit. Cu timpul, fericiţii sunt ridicaţi la 
treapta de sfinţi, prin actul zis canonizare, şi după o 
altă procedură ceva mai puţin complicată de cât cea 
pentru beatificare şi după ce fericitul a făcut cel pu
ţin două minuni.

PR. I. m ih Xl c e s c u .

Când eşti preot şi când popă ? —  A desooperit-o 
Albina (6 Martie c .): Când nu*i superi ou ceva, eşti preot- 
Cum le strici liniştea, eşti popă.

Fiindcă doi protopopi uniţi au trecut la Biserica orto- 
doxv, ei nu mai sunt acum nici revrendissimi, nioi venera
bili, nici măcar simpli preoţi : sunt numai popi...

„Albina" şi Cuibu cu Barză. — Citim în Albina
dela 7 Martie o : „Luni Sfântul Sinod a primit o întâm
pinare dela un oarecare Chiriouţă, preot din judeţul Putna, 
prin oare deolară că împărtăşeşte în totul eredltiţa paro- 
lui dela „Cuibul cu Barză" şi cere să fie judecat şi osândit 
cu Pr. Tudor Popescu,

Nu 6ste niciun preot ou acest nume în Putna. Eate unul 
la Galaţi şi altul la Botoşani.

Păstraţi averile bisericilor. — In şedinţa dela 4 
Martie o. a Senatului, s’a desfăşurat .o disouţiune la oare 
face să ne oprim. Venind la şirul discuţiunilor să se trate
ze despre cererea bisericii Sfinţii Voevozi-Albă din Ro
man ca să-şi poats vinde o oasă a ei, I. P. S. Mitropolitul 
Primat D. D. Dr. M iron  s’a ridioat şi a protestat împo- 
triva năzuinţei arătate de unele epitropii bisericeşti dela 
oraşa de a vinde proprietăţile bisericilor. Oare, a zis înalt 
Prea Sf. Sa, epitropiile şi credincioşii nu sunt în stare de 
a aduce biserioilor îmbunătăţirile de trebuinţă decât numai 
înstrăinînd bunurile lor ! Acesta nu e semn bun. Unde 
mai este puterea credinoioşilor de altădată oare ştiau să 
îngrijeasoă de bisericile lor I Nepoţii nu sunt în stare să 
păstreze ceiace moşii şi strămoşii au adunat la vremuri 
grele, şi vor să vândă acum ceiace n'au adunat ?
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Cine are dragoste de biserică, a continuat Mitropolitul, 
să deschidă punga şi să dea. Să nu dăm ţării priveliştea 
dureroasă că am ajuns să vindem moştenirile părinţilor. 
Protopopii, preoţii şi enoriaşii să se apuee de reparat bi- 
sericile, mai nainte de a fi ameninţaţi să le cadă acoperi
şurile în cap. Să nu vindem niciun petec din pământurile

w

bisericilor. Credincioşii să dea dovada că-şi iubesc biserica 
îtrămoşeasoă.

Cuvintele înalt Prea Sfinţiei Sale au fost primite cu mare 
însufleţire şi au îmboldit şi pe alţii să ia cuvântul. D. 
General Lambru a spus că se miră văzînd că bisericile 
nu mai pot fi reparate fără a fi nevoite aă-şi vândă ave
rea. Cere Senatului să voteze un proiect de lege urzit de 
Sfatul ţării însuşi, prin care să se expropieze toate imobi
lele din jurul bisericilor, imobile oare nu le lasă spaţiul 
necesar.

Dr. Hasnaş a spus că nu se poate orea preoedentul ca 
bisericile să nu-şi poată vinde proprietăţile.

I. P. S. Mitropolit Primat a spus din nou că nu e bine 
să dăm bisericilor din oraşe dreptul de a-şi vinde propri
etăţile, *dar nu ne vom opune să se vîndă aşezămintelor 
de cultură sau de binefacere, nici la ţară ; eăci biserica 
fiind strîns legată de viaţa poporului, trebuie să aotiveze 
manifestările de viaţă ale poporului românesou.

D. Ministru Alexandru Lapedatu a răspuns că a găsi 
proiectul pentru vinderea bisericii numite din Roman gata 
întocmit la Ministerul Cultelor, după cum a găsit şi sute 
de cereri ale bisericilor de a-şi vinde imobilele lor, că deşi 
proieotul e iscălit de d-sa, nu şi-l însuseşte şi oă Senatul 
• slobod să aprecieze cum va voi.

Pus proieotul la vot, este înlăturat, cu 58 de voturi oon- 
tra şi numai 6 pentru.

Tot atunoi s’a respins luarea în consideraţie a proieotului 
de lege votat de Cameră, prin care epitropia bisericii Ma
dona Mântuleasa din Craiova este autorizată să şi vândă
imobilele din aoel oraş str. Lipscani Nr. 8 şi 10 prin li- 
oitaţiune publioă.

In aceiaşi şedinţă, s’a luat în disouţiuna proieotul de 
lege prin care epitropiile bisericilor Maica Precista şi 
Greci din Piteşti sunt autorizate a vinde de veoi o pă
dure de 40 de hectare. Au vorbit contra Păr. Marin Pre- 
ofescu, senator, d. N. G. Popovicit senator, iar d. Minis
tru Lepădatu a cerut sooaterea proiectului dela ordinea 
silei.

Iată, deci, că de acum înainte biserioile trebuie să-şi 
oaute alte mijloaoe de reparat.

Să poarte preotul inel sau nu?. — Aşa ne în
treabă Păr. Gh. Constantin eseu din Conţeşti, Teleorman 
şi ne spune că preoţii tineri îi poartă şi că la o adunare 
între mai mulţi preoţi, unii au {pst pentru, alţii contra. 
Dintre preoţii tineri, la acea adunare, spune Păr. Constan- 
tinesou, purtarea inelului a fost susţinută de Păr. Dobre 
Mangâru, „unul dintre preoţii cu multă cultură teologică 
din acest judeţ, invocând motivul că inelul ar fi semnul 
distinot al căsătoriei. Alţii, mai bătrâni, susţineau că ine
lul nu trebuie purtat de preot, căci la mulţi la hirotonie 
li s’a spus de arhiereu că s’au logodit ou altă mireasă, cu 
Biserica u.

Noi vom răspunde la aoeasta prin mai multe [eonsidera- 
ţiuni :

1. Băgăm de aeamă că purtarea inelului n’a fost obiş
nuită între preoţi. Fie el semn de oăsătorie, cu toate acesn

itea nimănui nu i-a venit în minte până acum să-şi afirme 
oăsătoria prin inel. Tradiţiunea înrădăcinată în tot clerul 
ortodox face că purtarea inelului se arată oa o noutate, 
oăreia, abia acum i se caută îndreptăţire. Ea fireşte oă pro - 
duce nedumerire, ca pentru un lucru care n’a mai fost şi 
este băgat de seamă abia aoum. Cinei întrebuinţează? 
Numai unii din preoţii tineri. Ei sunt duşi de şivoiul lu
mii, oăreia îi place să poarte inel. De aceia să nu mai 
umble cu îndreptăţiri căutate abia acum. Ei sunt numai şi 
numai ouoeriţi de obiceiul lumesc. Deşi nu putem spune 
că acesta e un luoru rău, căci doar se găseşte ca un rit, 
întrebuinţat la logodnă, deci are ou el sfinţirea bisericea
scă, ou toate acestea punem întrebarea : Dacă numai atâta 
ar fi şi n’ar fi purtarea inelului în obiceiul lumii, ar mai 
căuta unii preoţi să poarte inel ? Fără îndoială că nu. E 
numai căutarea de a fi la rând cu lumea, într’un obioeiu 
care nu e urât, e adevărat, dar care e una din manifestă' 
rile luxului.

Nu este cazul de a pomeni aioi ^cuvintele Sfântului Pa
vel : Toate-mi sunt slobode, dar nu todte îmi sunt de 
folos7 (I Cor. 6, 12).

2. Inelul nu e semnul oăsătoriei, oi al logodnei. Al oă- 
sătoriei e după obioeiul lumii, nu după al Bisericii. Prin 
urmare, de drept, tu afirmi prin inel numai logodna, nu 
oăsătoria. Apoi atunoi, daoă nu ai o manifestare deosebită 
a căsătoriei, ce zor ai s’o afirmi pe a logodnei? Şi să se 
bage de seamă că aioi fiind vorba numai de păşirea după 
gustul lumii, nioi acest semn nu-şi mai îndeplineşte rostul 
lui de a spune oă eşti căsătorit, fiindcă este foarte multă 
lume care nu-1 poartă, deşi e trecută prin căsătorie, după 
cum sunt şi mulţi oare-1 poartă, fără a fi căsătoriţi. Inelul 
răspunde azi, în obiceiul lumii, numai gustului de a se 
împodobi.

3. Mi se pare foarte frumoasă spusa preoţilor bătrâni 
că prin oăsătorie te-ai logodit cu Biserica şi deoi, oa în
cheiere, aoeasta îţi dă alte însemne de deosebire (portul 
preoţesc), care presupun şi oăsătoria. Intru oât Iisus Hris
tos spune oă ceice iubeşte pe tată, pe mamăt pe Jiu sau 
pe fiica mai mult decât pe mine nu este vrednic de
mine, urmează oă slujirea Bisericii treoe peste oel el alte 
şi le aoopere cu formele ei de viaţă.

Aşa întemeiază scriitorul acestor rânduri acea spusă a 
preoţilor bătrâni.

4. Portul inelului e obişnuit numai în Biserica Romei şi
e semnul autorităţii cârmuitoare. In învestitura catolică se 
ouprinde toiagul pastoral şi inelul. Se înţelege, e vorba 
numai de episcopi. Preoţii nu poartă inel. Prin urmare,
iarăşi, nu e oeva al Bisericii noastre.

6. Pe Păr. Mangâru îl ounoaştem de aproape, fiindcă
l-am avut şcolar, deşi nu prea multă vreme. Dar îl cu
noaşte ai bine prin râvna sa după ce a eşit din şcoală
pentru a se cultiva fără încetare. U ştim oă se duce vara 
la cursurile dela Vălenii de Munte, îl ştim că se intere
sează de tot oe se tipăreşte în ramura bisericească, îl ştim
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că a purtat bărbăteşte o polemică în Noua Revistă Bi - 
sericească cu fostul Ierodiaoon D. Cornilescu, privitor 
la traduoerea unor cuvinte din Noul Testament în chesti
unea serbării Duminicii. Totuşi, în chestiunea aceasta, noi 
vedem altfel decât Sf. Sa, şi fiindcă îl ştim că-şi apără 
părerile ou vioiciune, noi nu-1 împedecăm de a şi le spune, 
şi acum, ci respectăm cugetarea sa proprie de a da dezle- 
gare unor probleme nelămurite.

In ce priveşte altă întrebare a Păr. Constantinescu, de 
ce în calendarul bisericesc al d-lui D r . Chiricescu ziua 
Sfinţilor Trei Ierarhi e însemnată numai cu crucea neagră 
adică fără ţinere, pe oând tipioul o pune cu ţinere, răs
pundem că nu ştim. Semnalăm însă lucrul, fiindcă d. Dr. 
Chiricescu e redaotor al acestei reviste şi poate răspunde. 
Adăogăm însă dela noi că şi în calendarul revistei Lumi
nătorul din Chişinău e caşi la Dr. Chiricescu, pe oând 
în calendarul foii Lumina Satelor din Sibiiu, în al Mă
năstirii Neamţului şi în al Păr. Runc&anu, e aşa cum 
crede Păr. Constantinescu oă trebuie să fie, adică e înse
mnat cu roşu.

„Biserica Bomânească".— Sub acest titlu, revista 
bisericească săptămânală 'Ihe Guardian din Londra (29 
Fevr. 1924) scrie următoarele:

Am semnalat din timp în timp paşii oare au fost făcuţi 
pentru a aduce Biserica Anglioană în mai strânsă atingere 
ou Bisericile Ortodoxe din Răsărit şi,am însemnat cu plă
cere calda primire pe care reprezentanţii noştri au avut-o

s’a întărit şi mai mult, încât apare aoum în patru pagini 
format mare şi ou material mult îmbunătăţit-

Inilorirea acestei foi ne buoură, pentrucă ea înseamnă 
înflorirea simţului moral, pe care totdeauna îi găsim cin
stit înfăţişat în aoeastă foaie. Aşa cum scriam despre Nea
mul românesc, aoum mai bine de 15 ani, în revista bi
sericească Cuvântul Adevărului, care apăreâ odată în Râm - 
nicul-Vâlcii, aşa putem scrie şi aoum, fiindcă ooncepţi- 
unea despre viaţa cuviincioasă şi despre rânduiala care tre
buie să stăpânească în traiul nostru româneso, nu s’a sohim- 
bat la această foaie. Ea aduce o cugetare de temeinicie şi 
seriozitate, care trebuie să intre în plămădeala mişcărilor 
noastre sociale. Cazurile izolate, când părerile noastre pot 
fi altele, nu schimbă ţinuta generală a acestai foi şi nu 
pot. schimba nici aprecierea pe oare suntem datori să i-o 
aducem. De aceia, se vede, sun t atâţia şi preoţii oare stau 
aproape de aoeastă foaie şi al căror scris îl întâlnim când 
şi când pe paginile ei.

Noi cu plăcere am constatat oă, din toate ziarele româ
neşti, singurul oare a protestat împotriva reclamei făoute
filmului la Gargonne, care s’a desfăşurat la un cinemato
graf din Bucureşti, a fost Neamul românesc. Până şi 
ziarele oare-şi zio foi patriotice şi că susţin drepturile sim
ţului românesc, până şi acelea nu s’au deosebit de cele mai 
destrăbălate foi, în reclama făcută acelui film. Dovadă că 
şi patriotismul lor merge până la gologan....

De aceia, încă odată, ne bucurăm de întărirea foii Nea
mul românesc şi-i ură să meargă şi mai din plin şi

viitor.

E

în Constantinopol, Ierusalim, Greoia şi Serbia. S’ar fi părut să avem prilejul de a semnala şi alte izbânzi ale ei în 
că, până în vremea de faţă, niciun contaot formal nu s’a 
stabilit cu cea care este acum una din oele mai mari Bi
serici naţionale răsăritene, adică cu Biserica din România.
Sunt semne însă că unii preoţi din acea ţară ar fi bucuroşi 
să-şi aibă partea lor în opera de legături reciproce, care 
sunt laturea trebuincioasă anterioară pentru orice unire mai 
formală. Printre aceştia trebuie să socotim pe bărbatul de 
progres care e Arhimandritul Scriban şi care a reprezentat 
deja Biserica Românească la adunări internaţionale. Ca ur
mare a războiului, România a ajuns o ţară ou 17,000,000 
în loo de 7,000,000 de locuitori, cât avea mai nainte, şi 
cu toate că nu toţi aceştia sunt ortodocşi, ba nioi chiar
Români, totuşi nu este îndoială că poziţiunea Bisericii a- 
flate într’un Stat de aşa proporţii va fi mai însemnată 
decât până acum şi ar fi bine dacă s’ar depune silinţe 
pentru a cultiva relaţiuni mai strânse între autorităţile 
din Buoureşti şi noi înşine. Biserica Angliei are o trebu
inţă tot mai mare de a avea mici grupe de specialişti care 
să se închine studiului fiecăreia dintre feluritele Biserici 
ale Europei de Răsărit. Suntem siguri că ele (grupele) şi-ar 
primi tot ajutorul dela comitetul al oărui prezident este 
Dr. Gore.

„Neamul rom ânesc".— In vremea când multe ziare
pier şi despre altele se aude oă sunt pe cale de a pieri, 
constatăm cu plăcere că ziarul Neamul românesc se în-

câ-tăreşte. Dele forma sărăoăcioasă pe care o avea acu 
teva luni, oând apărea numai în două pagini, a început apoi 
să apară în patru pagini format mic. De puţină vrer 9 însă

Rugăciunile Patriarhului Ierusalimului.
multă vreme de când nişte persoane ascunse trimet feluri
ţilor credincioşi câte o rugăciune, pe oare îi îndeamnă şi 
ameninţă s’o copieze de câte nouă ori şi s’o trimeată la 
nouă persoane, că dacă n’or face-o, o să li se întâmple ceva 
rău. Şi de zeci de ani umblă obiceiul acesta, şi numai oe 
te trezeşti iar cu câte o astfel de rugăciune la câte 2— 8 
luni sau şi mai târziu. Unii poate se îngrozesc şi chiar 
şi îndeplinesc porunca de a o scrie de nouă ori şi a o 
trimete la alţi nonă inşi. Cineva care se vede că a primit 
una din astea zilele acestea, ne întreabă pe noi că oe e, 
cu aceste rugăciuni? Noi îi răspundem că trebuie să fie 
isprava vreunor maniaci religioşi şi nu trebuie să li se 
dea nicio urmare. Odată se spunea oă sunt uneltiri ale 
propagandei catolice. Dar nu putem spune oeva lămurit 
fiindcă nu se vede un obiect anume urmărit de vreo pro- 
pagandă.

Ne aducem foarte bine aminte că chestiunea acestor ru
găciuni s’a discutat odată mai amănunţit prin presă. Eram 
student la Internatul Teologic dela Radu-Vodă din Buou
reşti. Apăreau pe atunci ziarele mult citite de oerourile
bisericeşti şi naţionaliste România Jună şi Apărarea 
Naţională, prin anii 1899 — 1900. Şi pe atunoi umblau 
astfel de rupăciuni, despre care se spunea că le trimete 
arhiepiscopul Vienei. Cu acea împrejurare, mult veneratul 
Episcop Silvestru al Huşilor a scris un articol în Apă
rarea Naţională, pe care noi, studenţii dela Radu-Vodă,
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l-am gustat cu multă însufleţire. Combătea năzuinţele în
chipuite ale arhiepiscopului Vienei şi ne aduoeru aminte oă 
o f&ouse ou o măestri* oare ne»a umplut de încântare. E 
o bucată care e păcat că a rămas închisă în nişte coloane 
ale unui ziar de mult pierit. Ar merita scoasă din nou la 
iveală şi a împrospăta amintirea figurii atât de curate şi 
vrednice care a fost Episcopul Silvestru.

✓

Iată gânduri care ni se trezesc în legătură cu rugăciu
nea despr e care am fost întrebaţi.

Aim-

Izbucnirea împotriva scrierilor imorale.—Tre
cem printr’o olipă când se discută împotriva scrierilor imo
rale şi a tuturor desfăşurărilor desfrâului public. Reviste 
ca Pardon, Tilibomba, Tiribomba, şi multe la fel, dar 
mai cu seamă filmul la Gargonne, care nu s’a putut înfă
ţişa în Francia, dar s’a putut în România, cu ajutorul celor 
mai româneşti ziare, — an necăjit bunul simţ, care a în
ceput să protesteze. Mai întâi s’a mişcat Liga culturală, 
care a apelat la scriitorul acestor rânduri, ca ceice se oou- 
pase ou combaterea scrierilor imorale, ca să lucrăm 
preună. După ce ne am sfătuit cu delegatul Ligii, d. Pro
fesor C. Dinu din secţiunea Bucureşti a numitei Ligi, am 
făcut o convocare mai largă, a mai multor societăţi cultu
rale, pentruca să păşim ou puteri unite, şi anume: Socie
tatea Ortodoxă, Asociafiunea generală a clerului) Sin
dicatul ziariştilor, Tinerimea română, Societatea cle
rului „ Ajutorulw din Bucureşti şi altele. întruniri am avut 
până acum două la sediul Societăţii YMCA  din str. Săi- 
oiilor, unde s’au luat hotărârea să ne adresăm parchetului. 
Sâmbătă, 1 Martie c., am fost cu d. C. Dinu la primul- 
procuror al tribunalului I lfo v , oare nea primit foarte 
bine şi ne-a spus să-i dăm noi materialul de urmărire, fiindcă 
justiţia e copleşită de multe lucrări şi nu are răgaz de a 
urmări toate publicaţiunile imorale. Noi i-am înfăţişat un 
dosar cu astfel de publicaţiuni, în care ne-a cerut să su
bliniem părţile mai săritoare în ochi din punotul de vedere 
al imoralităţii. A urmat apoi o întrunire proprie a Ligii 
oulturale, în oare s’a luat hotărârea să fie date în judecată 
editurile revistelelor care scriu spurcăciuni.

După aceia am avut bucuria de a afla de interpelarea 
ţinută de d. P . Gârboviceanu în Cameră împotriva acestui 
fel de publicaţiuni. I-a răspuns d. Ministru Tătărăscu} nu 
prea hotărât, întru cât a spus că nu avem în legi destule 
mijloace pentru a face astfel de urmăriri. La aceasta însă 
spunem noi că probabil d. Tătărăsou n’a urmărit mai de 
aproape această chestiune, pentrucă în codul nostru penal 
se află destule articole pentru a face astfel de urmăriri. La 
oea întâi întrunire a noastră dela YMCA, venind vorba de 
aceasta, şi d. Dinu propunând să cerem întroducerea 
lege a unor articole pentru urmărire, d. R. Seişanu, re
dactor la ziarul Universul şi avocat, a spus: „Nu e nevoie! 
Astfel de articole se află în codul penal. E vorba numai 
să fie aplicate". E oeiace am spus noi de atâtea ori că în
şişi judecătorii nu întrebuinţează materialul pe oare-1 au 
în legi, din pricină că nu-i ajută opiniunea publică. In 
cazul unei urmăriri, încep unele ziare să râdă de di că n’au 
ooncepţiuni moderne, că sunt înapoiaţi şi de! sunt şi ei 
oameni, se impresionează şi o lasă mai moale cu urmărirea.

Ain

De aceia trebuie să se mişto însuşi publicul pentru a ajuta 
justiţia şi a înfrâna pe dezmăţaţii care îndrăaneso numai 
fiindcă nu are oine-i trage la răspundere.

Chestiunea a pătruns acum şi în presă. In urma inter- 
pelării d-lui deputat P. Gârboviceanu, Adevărul (8 Martie 
1924) spune că imoralitatea nu e numai în revistele soâr- 
nave şi că acestea sunt numai o manifestare a unei imo
ralităţi hrănite şi pe altă oale, cum sunt obiceiurile noastra 
politice, şi apoi că e greu de făcut urmărirea tipăriturilor 
necurate, pentrucă nu se poate şti unde încetează euviinţa 
şi începe necuviinţa. La acestea însă răspunde fosrte bine 
Neamul Românesc (10 Martie 1924) c ă  d a o ă  pentru unele 
lucrări cu nume mare, precum Madame Bova ry de Gus- 
tave Flaubert, poate fi întrebare de sunt morale sau imo“ 
rale, întrebarea aceasta nu-şi mai are loc când e vorba de 
reviste ca Dracu, care sunt vădit imorale şi fără niciun 
merit artistic. Deci să nu facem greşala a le pune pe 
aceiaş picior cu Madame Bovary.

Amarul nostru e însă în altă parte. Se disoută acum. 
Dar cât se va discuta ? Nu e întâia oară când se face 
aceasta. Ne aducem aminte de un caz la fel: de interpelarea 
de acum mai bine de 20 de ani a senatorului Alexandrescu, 
care s’a uitat de parcă nici n’ar fi fost, dovadă că se 
discută aoum din nou, caşi cum s’ar lua dela capăt. Şi to
tuşi sunt atâtea lucruri nouă, care ar trebui să dea mai 
multă intensitate disouţiunii de acum. E faptul că ches
tiunea se ridică mai vie din Apus, întru cât însăşi Liga 
Naţiunilor a luat chestiunea pe mână.

Răul e faptul de bază care stă la rădăcina tuturor acestor 
amorţeli: nu avem opiniune publică prin care viaţa ob
ştească să fie influenţată mai viu. Organele Statului nu sunt 
îmboldite de temelia simţirii obşteşti. Cu toate acestea mai 
rămâne ceva care poate face mult bine, fiindcă sunt tot 
organe ale opiniunii publice: sunt societăţile de cultură care 
nu trebuie să amorţească odată ce o chestiune s’a ridioat. 
Aici e şi rolul clerului, de a păstra totdeauna viu inte
resul opiniunii publice pentru astfel de ohestiuni. Asocia- 
ţiunea generală a clerului, Societatea „Ajutorul44, Societatea 
Ortodoxă au o însemnată chemare, pe care însă nu ştim 
daoă vor să şi-o ia în serios...

Noi de aici însă nu vom tăcea şi vom lucra pentru 
trezire,

Ş T I R I

Miei adventişti. — Adventiştii se plâng tot
deauna că-s prigoniţi şi că ei nu bat pe nimenea. 
Şi se găseşte totdeauna d. D. Teodorescu dela 
Adevărul, care le sare în apărare. Dar adventiştii
nu sunt totdeauna atât de miei pe cât vor să 
pară şi pe cât se arată. Căci iată o ştire proas
pătă că acestor miei le-au crescut colţii:

Preotul Marinescu-Moţăţei telegrafiază Asocia
ţi un ii generale a clerului că, într’o discuţiune cu 
adventistul Stanca, a fost lovit cu bastonul de 
acesta, insultat, înjurat şi îmbrâncit în faţa mar
torilor. '
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morţilor la cunoştinţa tuturor preoţilor. De asemenea, rom
Universul dela i Martie, cu data de 2 Martie c., face o analiză răspunsului d-lui Ministru Lapedatu,
vestea că Sâmbătă, la 2 Martie c., comitetul tovă- rostit tn Senat după al Prea Sfinţitului Varto-
răşiei pentru arderea morţilor „ Cenuşa“ îşi va ţinea lomei.
şedinţă la Primăria din Bucureşti pentru a discuta 
planurile de zidire ale cuptorului de ardere a 
morţilor.

Carte gata de tipar.— E gata să ias& din
tipar la Sibiiu o nouă lucrare a Arhimandritului

Primarul Bucureştiului se afla de faţă la Ateneu Scriban: Noua Pastorală în Biserica românească.
în seara de Decemvrie, când d. Radu D. Rosetti 
şi-a ţinut conferinţa sa de propagandă pentru 
arderea morţilor, şi luând eu cuvântul împotriva 
celor susţinute, i-am spus că nu se cuvine ca

Apropiere între preoţi şi Chiriarh.
La Sf. Mitropolie din Bucureşti în fiecare Marţi 
se adună câte 20— 25 de preoţi din Bucureşti,

Primăria, care e organ public, să sprijine o ac- iar înalt Prea Sf. Sa Mitropolitul Primat vine
ţiune protivnică religiunii dominante a Statului. în mijlocul lor şi discută despre chipul cum ar
Slobozi s’o facă particularii, dar un aşezământ trebui întărită activitatea preoţilor prin predici
public ca Primăria nu. sau alte măsuri şi se hotăreşte ce trebuie aă facă

Se vede însă că Primăria nu înţelege. Ba o pe viitor, pentrucă această activitate numai decât
ţine înainte cu sprijinirea Cenuşei.

Se înţelege însă că puţin îi pasă ei când vede că
să începă a se afirma. Mitropolitul întreabă pe 
fiecare preot în parte, se interesează de munca

preoţii sunt atât de nepăsători! Ce ? Oare ajunge lor şi dă îndrumările de trebuinţă. Lucrul acesta
că doi preoţi să se ducă să se plângă la minis- început din luna Fevruarie şi s’au ţinut până
terul cultelor pentru acest fapt, aninat şi el de acum patru astfel de întrevederi,
alte fapte pentru care se arată mai mult interes!

Ne vom trezi cu crematoriul, şi atunci miş
carea va fi prea târzie.

Parohii nouă

Ain
Aociaţhtnea generala a clerului are o răspundere 

chestiunea aceasta, fiindcă congresul a votat
o moţiune, care s’a tipărit în nr. trecut al acestei 
reviste.

Profesori preoţi Ia şcolile militare.
Ziarele dela 16 Martie c. ne aduc ştirea că ur
mătorii preoţi au fost numiţi profesori de morală

Prin înaltul Decret Regal Nr. 8892j924 ţi po
trivit art. 2 din legea Clerului Mirean şi art. 4 
din decretul acestei legi, se înfiinţează pe ziua 
de 1 Ianuarie 1924, în conformitate cu preve
derile bugetare ale anului în cur», parohiile ur
mătoare :

In Eparhia Ungro-Vlahiei.
1) Parohia a Il-a Lunguleţu, comuna Lungu-

la şcolile militare mai jos arătate: Păr. Econ. I. leţu, judeţul Dârnboviţa cu biserica parohială Sf.
Ionescu la Şcoala de Infanterie din Dealul Spirei, Gheorghe, prin deslipire de la parohia Lungu

leţu aceiaş judeţ, ce se va numi pe viitor I-a
Lunguleţu j

2) Parohia „Fieni“ comuna Fieni, judeţul 
Ploeşti; Păr. I  Lungulescu la Şcoala pregătitoare Dâmboriţa, cu biserica parohială Sf.'Nicolae de
din Craiova; Păr Protopop referent Dr. I  Au- care va ţine şi satul Berivoeşti, ambele prin des-
rtlian la Şcoala de sub-ofiţeri de infanterie din lipire dela parohia Măţăeni, aceiaş judeţ ;

Bucureşti; Păr. N. Ghervescu la Şcoala pregăti
toare de ofiţeri din Bacău; Păr. Petre Stănescu 
la Şcoala pregătitoare de ofiţeri de rezervă din

Oradea-Mare şi Păr. Vasile Mereţ la Şcoala de 
sub-ofiţeri de infanterie din Braşov.

Carte teologică nouă. — A apărut Intro
ducerea în Noul Testament de Arhim. Scriban.

3) Parohia Ulmeni comuna Spătărei judeţul 
Teleorman, cu biserica parohială Sfântul Du
mitru, prin deslipire de la parohia Spătărei a-
celaş judeţ ;

4. Parohia Cârligaţi comuna Vodă-Carol, ju-
E un volum de 224 de pag. în formatul cărţi- deţul Teleorman, cu biserica eparhială Sf. Treime
lor de şcoală şi se vinde la librăria Universala prin deslipire de la eparhia Vodă-Carol
din Bucureşti, Calea Victoriei 27 cu preţul de 
31 de lei.

Discurs însemnat. — Abia acum a apărut
în Monitorul Oficial discursul însemnat al Prea 
Sfinţitului Vartolomei al Râmnicului, ţinut în Senat 
la sfârşitul lunii Decemvrie. Din el s’au publicat 
numai bucăţi în revista Crucea şi în Telegraful 
Român din Sibiiu. Noi ne vom face o datorie de 
a-1 publica aici în întregime, pentrucă să ajungă

In Eparhia Râmnicului-Noul-Severin

6 . Parohia Dobromira comuna Vârvoru, ju
deţul Dolj, cu biserica parohială Cuvioasa Pa- 
raschiva, de care va ţineâşi satul ̂ Criva, prin 
deslipire de la parohia Vârvorul, aceiaş judeţ ;

7. Parohia Zlâtărei comuna Stefâneşti judeţul 
Vâlcea, cu biserica parohială Sf. Nicolae, de 
care vor ţineâ şi satele : Olteni, Valea-Caselor,



INSEMNAR1 MĂRUNTE 189

Zărneşti şi Podul Pescenii, prin deslipire de la 
parohia Stefăneşti, acel judeţ.

In Eparhia Moldovei şi Sucevei
5. Parohia Pângăricilor comuna Pângăraţi, 

Judeţul Neamţu, cu biserica parohială înălţarea 
Domnului, de care va depinde şi satul Scăricica 
cu Sanatoriul Bisericani, prin deslipire de la pa
rohia Pângăraţi;

In Eparhia Argeşului
8. Parohia Siberia comuna Călineşti, judeţul 

Olt, cu biserica parohială St. Voevozi, de care 
vor ţineâ şi satele: Arpadia şi Călineşti, prin des
lipire de la parohia Gura-Vadului, acelaş judeţ;

poate avea mulţămirea acum de a putea sluji 
într’un local de închinare care stă în fruntea ce
lorlalte prin podoaba şi strălucirea lui.

Cunoscutul pictor I. Ţincu, profesor la Seminarul 
Central, văzând câ pictura bisericilor noastre a fost 
executată până acum de diferiţi zugravi fă ră  pregă
tirea necesară, a hotărât ca, din primăvara acestui 
an, împreună cu D-niî : Henţia şi Pavel Popescu- 
Molda, pictori, cu pregătire specială şi din străină
tate, să se devoteze picturii bisericeşti Bizantine.

Revista noastră, văzând această hotărîre lăudabilă, 
îşi îndeplineşte o plăcută datorie de a aduce la cu
noştinţa Clerului Român, iniţiativa D-lui Ţincu, 
demnând preofimea din întreaga ţară, a se adresa 
pentru asemenea lucrări, colegului uostru dela Se

in-

In Eparhia Romanului
10) Parohia Leloaia comuna Comăneşti, ju

deţul Bacău, cu biserica parohială Sf. Nicolae, 
de care va ţineâ şi satul Supan, prin deslipire 
de la parohia Comăneşti, acelaş judeţ.

Prin înaltul Decret Regal Nr. 801 din 29 Fe
bruarie a. c., şi în conformitate cu prevederile 
bugetare ale anului în curs s’au mai înfiinţat

mtnar.

Vestirea asoeiaţiunei generale a preoţilor

Prea Iubite Frate în Domnul,
Durerile ce ne fac nouă înşine, -nevoile vieţii 

şi conştiinţa că suntem în slujba neamului ro-
care ne cere să-l scăpăm de sălbăticiamanesc

vremurilor — pline de un egoism peste măsuri
următoarele două parohii în eparhia Mitropoliei de mare — ne-au adunat în mare număr la con-
Ungro-Vlahiei :

1) Parohia ,,Meletia“ comuna Pietrile, judeţul 
Vlaşca, avâd ca biserică parohială biserica cu 
hramul Naşterea Domnului, prin deslipirea de 
la parohia Pietrile, acelaş judeţ, şi

2) Parohia ,,Griviţa“, comuna Griviţa, judeţul 
Ilfov cu biserica parohială din Bucureştii-Noi, 
prin deslipire de la parohiile Militari, Crângaşi 
şi Băneasa, acelaş judeţ.

Prin înaltul Decret Regal Nr. 728)1924-, se 
aorobă deslioirea satului Latenu iudetul Ialomiţa

greşul- din 30, 31 Oct şi 1 Noemb. în Bucureşti.
Gândul ce a stăpânit pe fiecare era să găsească 

calea cea mai bună pentru propovăduirea neur
mată a Invăţăturei sfinte a Domnului.

Dacă mulţi, din pricină că-i orbeşte necredinţa, 
nu văd ce mare însemnătate are propovăduirea 
fără încetare a Invăţăturei păcii şi înfrăţirei dintre 
oameni, urmaşii noştri, copiii noştri, vor vedea, 
vor simţi şi ne vor binecuvânta. — De aceasta să 
fim siguri!

Şi cu toţi într’un glas, fără împotrivire, calea 
ce căutam am găsit-o. Kste munca de apostolat—

de la parohia ,,Borduşani“ şi alipirea lui la pa- fără preget — a tuturor preoţilor.
Aceştia însă trebue să aibă traiul zilnicrohia ,.Fâcăeni“ acelaş judeţ, de care este în 

apropiere

Sfinţire de biserică. — In ziua Sfântului
Dimitrie Izvorâtorul-de-mir, s’a sfinţit biserica 
din târgul Răducăneni, Fălciu. Ka a fost pre
făcută, înoită şi îmbunătăţită cu tot ce trebuie 
unei biserici, prin osârdia şi stăruinţa parohului 
Păr. Dimitrie Ciocârlan, care a muncit foarte 
mult pentru această înoire.

Sfinţirea s’a făuct de Prea Cucernicul Proto- 
iereu al judeţului, Păr. Econ. I. Hagiu, fiind de 
faţă prefectul judeţului şi alţi bărbaţi de seamă.

Târgul Răducăneni, vechiu de 150 de ani, 
avea pânâ acum 3 sinagogi o biserică romano- 
catolică, iar cea ortodoxă era cea mai umilită. 
Prin prefacerea şi înoirea ei însă, lucrurile s’au 
schimbat, şi parohul ortodox, Păr. Ciocârlan,

asi
gurat. Aşa cum sunt azi preoţii, muncitori cu pal
mele, meseriaşi şi lăsaţi la gusturile schimbătoare 
ale mulţimei, nu pot fi apostolii pe care-i vrem. 
Ne trebuesc oameni liberi, cari să-şi poată ţine 
demnitatea. Aşa trebue să fie preoţii 1

Acei adunaţi în congres, s’au arătat plini de 
foc, la lupta ce se deschide pentru ridicarea pres
tigiului Bisericii şi Clerului ei. Focul acesta însă, 
nu trebue să fie foc de pae, ce pâlpâie numai 
câteva minute şi se stinge uşor. Trebue să arză 
cu putere, să împrăştie dogoare în jur, ca să 
poată topi nepăsarea ce ne înconjoară şi ni se 
pune în cale. Căci trebue să nu uităm, că azi în 
ţara noastră, este aşa de mult răspândit duhul 
necredinţei, al vrăşmăşiei chiar faţă de Biserică, 
în cât la fiece pas ne isbim de piedici. Oeâr- 
muitorii ţării, ţin Biserica numai „ca un monu-
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2. Duminică 3/16 Martie: Sfinte Dumnezeule,
Prea Sf. Treime : Dumnezeu Fiul.

Prof. Gh. Maior.

3. Duminică, 10/23 Martie: Tatăl nostru : Dum
nezeu Tatăl.

Prof. I. Beleujă.

4. Duminică, 17/30 Martie: Tatăl nostru: îm pă
răţia lui Dumnezeu în cer şi pe. pământ.

Prof, N. Colan.

5. Duminică, 6 Aprilie n . : Tatăl nostru: Omul,
viaţa de toate zilele şi g rija  fentru suflet.

Preof V. Nistor.

6. Bunavestire (25 Martie) 7 Aprilie n . : Rugăciunea
Născătoarei de Dumnezeu, cultul Sjtnţilor.

Profoiereu 1. Dăncilă.

7. Duminică, 13 Aprilie n.: Crucea, — Simbol al
creştinătăţii.

Prof. Dr. A. Crâciunescu.

8. Duminica Floriilor, în 7/20 Aprilie : Cum să ne
rugăm. j

Profoiereu asesor Tr. Scorobef.

La Vecernii vor da răspunsurile pe rând: Corul in
stitutului teologic, al Şcoalei normale „Andrei Şagunaw 
şi al Reuniunii meseriaşilor români", cântând, îna
inte şi după meditaţii şi alte cântări religioase.

P. Stimaţii stăpâni, cari au în serviciul lor feciori sau 
fete, precum şi patronii ucenicilor, sunt rugaţi stăruitor 
să le facă posibil, să-i îndemne a lua parte la curs 
şi să controleze pe urmă dacă şi-au îndeplinit această 
îndatorire morală, în interesul bunei lor educaţii reli
gioase, al cărei rod nu va întârzia a se resfrânge asupra 
felului cum îşi vor împlini şi îndatoririle lor către stă
pâni.

Prestigiul năzuinţelor noastre ar câştiga mult, dacă 
stăpânii şi patronii înşişi s’ar simţi îndemnaţi a lua 
parte, înfrăţindu-şi rugăciunile cu ale celor din servi
ciul lor. A ne ruga, este o îndatorire creştinească de 
obşte şi tinerimea ar simţi odată mai mult că acolo 
deopotrivă suntem toţi fraţi şi fii ai aceluiaş Părinte 
ceresc.

%

Sibiiu, 1 Martie n. 1923.

Preot P. Moruşca, Eugenia Tordăşianu,
secretar prezident*

m u l ţ ă m ir i

Epitropia bisericii Sf. Nicolae din Zavalu, Dolj, 
aduce vii mulţămiri d-şoarei Nela Consl. A. Ră- 
dulescu, comerciantă şi industriaşă din oraşul 
Corabia, Romanaţi, care a dăruit bisericii din 
Zavalu, Dolj, un acoperământ de iconostas de ca
tifea neagră de mătase, brodată cu fir şi mătase 
în colori, cu acul, preţuind 800 de lei.

Dumnezeu să ţie în seamă dărnicia inimii sale!

Asemenea d-nei Floarea Ioan C. Maniţescu, 
comerciantă din comuna Gighera Dolj, care a 
dăruit bisericii din Zavalu un epitrahir de iută

englezească, bine lucrat şi împodobit cu galon şi 
fir, preţuind 850 de lei.

Dumnezeu s’o încarce cu toate darurile Sale.
%

Epitropia Parohiei Sf. Ioan Botezătorul din 
oraşul Tecuci, aduce viile sale mulţămiri d-nelor: 
Maria I. Vartic, profesoară, pentru dania sa fă
cută bisericii acelei parohii şi anume o perdea 
pentru uşile împărăteşti, < lucrată din pânză ţără
nească în chip foarte fin şi înfăţişând Sf. Cruce, 
iar de o parte şi de alta câte un potir şi Sf. 
înger, toate lucrate în file ; apoi d-nelor Olga 
Căpitan Chiriţă şi Ioana Locoi. Parfene, pentru
o poală de iconostas, lucrată pe pânză de borangîc 
şi cu ţurţuri.

Dumnezeu să le aibă în Sf. Sa pază !

Comitetul întocmit pentru înoirea bisericii 
vechi Sf. Nicolae din Sulina, Tul cea, aduce viile 
sale mulţămiri:

1. Onoratei Comisiuni Europene a Dunării, 
pentru suma de lei 160.000 dăruită acelui comitet 
prin stăruinţa d-lui ministru plenipotenţiar C. 
Conţescu şi a d-lui Eugeniu Bon ac hi, delegatul 
României în Comisiunea Europeană a Dunării, 
ca contribuire pentru repararea bisericii;

2. D-şoarei Elena Budeleanu, Portf1' Brăila, 
care a adunat şi dăruit bisericii suma de lei 
4.330 cum şi un rând de acoperăminte pentru 
Sfintele V ase;

3. D-lui Comandor Jijie din Galaţi, care a dă
ruit peatra de pe Sf. Masă, preţuind lei 5.000;

4. D-lui Traian Dumitrescu dela Şantierul na
val din Galaţi, care a dăruit epitaful bisericii, o 
ramă de lemn de stejar sculptat, preţuind ca la 
lei 5.000 şi tot d-nia sa a adunat în oraş suma 
de lei 1.040 pentru geamul dela ramă;

5. D-lui Elefterie Jalbă, Sulina, care a îmbrăcat 
Sf. Masă cu două rânduri de feţe şi, în sfârşit, 
tuturor bunilor credincioşi şi celor de altă con
fesiune din localitate, care au subscris suma de 
lei 5 2.806.

Pe toţi să-i aibă Dumnezeu în sfânta Sa pază!

B ib lio g ra f ie

Dr. Vasile Gheorghiu, E p is to la  c ă t r e  R o m e n i  cu
introducere şi comentar scurt, secţiunea I, până la 
cap. 8,39. Cernăuţi 1923, format în 8, 74 pag. editura 
autorului, fără arătare de preţ.

M.Dupin, R e g u le d e D r e p i  ş i  d e  M o ra lă ,  s c o a s e  
d in  Sf. S c r ip tu ră ,  traducere de M. N. Pacu. Galaţi 
1923. Format în 8 de 176 de pagini, preţul 35 de lei.

Arhim. Galaction Cordun, A ş e z ă m â n tu l  S f in te i  
B is e r ic i  O r to d o x e  p e n t ru  v e n e r a r e a  ş i  in v o c a re a  
s f in ţ i lo r  in  ru g ă c iu n i .  68 de pag. în formatul căr
ţilor de şcoală. Bucureşti 1924, fără arătare de preţ.
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No. 1090. C A T A L O G
De cărţile de ritual, literatură bisericească, icoane şi imprimate, ce se află de vânzare la Tipogr.

Cărţilor Bisericeşti, str. Princ. Unite 60, Bucureşti.— Valabil dela 15 Martie 1924.

Cărţi noi de ritual
Lei B.

1) Aghiazmatarul
2) Apostolul.

100,
60,

3) Carte de T edeum ............................
4) Cartea de rugăciuni pentru tot Ro-

18,

mânui calitatea I - a ......................15,
5) Idem calitatea Il-a . 12,
6) Catavasierul...................................... 32,
7) Ceaslovul m i c ................................. 35,
8) Dumnezeeştile Liturghii 42,
9) E v a n g h e l ia ...................................... 130,

10) E v h o lo g iu l ...................................... 100,
. . 15,

720,
11) Liturghia sf. Ioan Gură de Aur .
12) Mineele (12 v o lu m e ) ......................
13) Noul Tastament ediţie nouă portativă 22,
14) Un volum din M in ee .....................60,
15) Octoihul M a r e ................................80,
16) Paraclisul, Acatistul şi vieaţa sf. Di

mitrie ............................................12,
17) Acatistul Sf. Haralambie . . . .
18) Prohodul D o m n u lu i ......................
19) Psaltirea cal. I I ................................ 45,
20) Panahida............................................
21) Rânduiala Proscomidiei (tablou) .
22) Rânduiala Ridicării Panaghiei .
23) Slujba Sfinţirii Steagului. . . .
24) Rânduiala Sfinţirii Steagului unei

şcoli de P. S. Iacov Bârlădeanu.
25) Slujba Sfinţirii Bisericii . . . .
26) în v ie r i i .................................18,
27) Tipicul Arhieresc de Ep. Silivestru

B ă lăn escu ...................................... 6,
28) T r i o d u l ...........................................  300,

Cărţi vechi de ritual
29) Biblia ediţia de Buzău (legată 1 volum)
30) » » broşată .
31) Carte de Tedeum ediţia de Buzău .
32) Slujba Sf. Filofteea ediţia de Buzău.

Cărţi de rugăciuni
33) Pâine spre Fiinţă, cal. I broşată .

3.50
3.50

34)
35)
36)
37)
38)

II broşată 
» III broşată

5,
3,
2,

» I leg. în pânză 18,50
» II cartonată. 
» III cartonată

6,
5,

Cărţi de literatură bisericească, broşate
39) Activitatea preoţilor în campania

1916-1918 de Ec.C. Nazarie 1921
40) Adventismul din punct de vedere

15,

biblic, naţional şi moral-practic 15,
+1) Autocefalia Bisericii Române .
42) Biserica Stavropoleos......................
43) Cele 14 Trimiteri (epistole) ale Sf. Ap.

5,
10,

Pavel (tâlcuire, deTeofilact, 3 voL) 35,

u i
44)
45)

35,

70,

Calendarul pe toţi anii . . . ’.
Comentariile epistolei către Evrei 

traduse după Sf. Ioan Hrisostom 
de P. S. Teodosie Atanasiu .

46) Cuvântări şi Pastorale de I. P. S.
Mitrop. Primat Dr. Miron Cristea. 50,

47) Evanghelia sau viaţa şi învăţătura
Dom. Iisus Hristos de Melhisedec 10,

48) Iconografiia...................................... 15,
49) Istoria Sfântă a Vechiului şi Noului

Testament (cu lit. cirilică).
50) Istoria Predicii la Români de Diac.

10,

51)
22, 52)
60, 53)

/

80, 54)

1 2 -
1 0 -

—

55)
56)

45,—
12,— ]
6, 57)

1 0 - 58)
5 , - 59)

60)
7 - 61)

1 2 - 62)
18,—

6,
300, 63)

* 64)
5,50 65)
3,50 66)

Dr. G. C o m ş a ....................... 35.
Legea Organică a Sf. Sinod . . .  4,
Mărturisirea Ortodoxă..................25,
Schit Crasna de Al. Ştefulescu . 8,
Studiu despre Ierarhie . . . . 5.

Cărţi de muzică bisericească.
A nastasim ata* ............................ 25.
Antologie pe note bisericeşti după

Macarie 5,
Imprimate şi registre de contabilitate

Un stat p a r o h i a l ........................... 2,
Un stat simplu pentru Mănăstiri . 2 ,
Un stat mijloc pentru Mănăstiri . 2 ,
Un carnet cu 50 certificate de botez. 20,
Un carnet cu 50 certific, de cununie 20,
O serie mare registre de contabilitate 

compusă din: /  reg. partizi, i  reg. 
plăţi, i  reg. încasări, 3 bugete,

conturi, 5 coperte şi 2 borderouri. 56 50 
Un singur registru mare de partizi. 12,5 j

plăţi 12,50
încasări 12,50

67
68
69
70
71
72
73
74

75
76

77
78
79

O serie mică registre de contabilitate 
compusă dintr’un reg. mic de par
tizi, 1  reg. mic de plăţi, /  reg. mic 
de încasări, j  bugete, j  conturi şi
5 c o p e r te ...................... .....

Un singur registru mic de partizi.
> > » » » plăţi .
» > » » » încasdr.

42,50
8,50
8.50
8.50

Un compt......................................... 2,
Un buget......................................... 2,

......................1 ,
.  . . .  . 1 ,

Un borderou......................................
O Copertă (Mapă)...........................
Un registru pentru înscrierea căsă

toriţilor ............................................40 ,-
Un reg. pentru înscrierea botezaţilor 40, 
Un registru pentru înscrierea în

mormântaţilor .................................40,
Un registru de intrarea hârtiilor. 25,
Un registru de ieşirea hârtiilor 
O Gondică de expediţie.

25,
35,
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FLORIILE, PATIMA ÎNVIEREA DOMNULUI
I.

I

asemenea locaşuri, care, când nu sunt ale stri
căciunii, sunt în orice caz ale lenii şi ale pier
derii de vreme.

Ferice de acela care n’a lăsat să i se răpească 
odorul sfintelor amintiri şi care, la astfel de clipe, 
se ridică cu fruntea luminoasă şi cu chipul voios, 
trăind din toată mireazma pe care vremurile 
vechi au adus-o până la noi. Acela va fi ca un 
pom răsădit lângă izvoarele apelor, carele rodul 
său va da la vremea sa; şi frunza lui nu va 
cădea, şi toate oricâte va pace vor spori. (Psalm.
1, 3).

II.

Când ne gândim la Florii, toată fiinţa noastră 
zvâcneşte de mulţămire. Atâtea amintiri se ridică 
iar vii din adâncul nostru în această sfântă zi.
Ea vine odată cu trezirea vieţii pe pământ, după 
lunga amorţire a iernii. Ivirea acesteia ne câştigă 
şi pe noi şi intrăm în ziua Fioriilor însoţiţi de 
această trezire care ne face să gustăm viaţa mai 
din plin.

Bucuria frumoaselor amintiri ale serbării, adăo- 
gată cu toată tresăltarea din jurul nostru, face 
că această zi ne e deosebit de scumpă. Slujba 
acestei zile e mai veselă, fiindcă e cu ramuri

*

de salcie. Cu ele în mână, ne simţim în tovă
răşia vechilor locuitori ai Ierusalimului, care au 
întâmpinat pe Mântuitorul cu ramuri de finic.
Noi suntem datori să nu lăsăm să se stingă 
duioasele amintiri, şi tocmai făcând aceasta, 
simţim pe tăcute că suntem la datoria noastră 
şi ne-am înfrăţit cu acei care strigau odată 
Osana /  acum 2000 de ani. Alcătuim cu ei un 
singur alai şi inimile noastre se deschid la bu
curia care a fost în acea zi.

Dela sărbătoarea Floriilor, începem a ne aduna 
în fiecare seară la biserică, in toată săptămâna 
Patimilor, şi această adunare are un farmec deo
sebit, deşi lumea de azi e mai rece în gustarea în una din cele mai cumplite înfăţişări ale lui.......
sfintelor amintiri. Dar acel ce simte, nu se lasă In aceiaş oraş, a fost cu putinţă că oamenii, care
turburat de moliciunea sufletească din jurul lui, au primit de Domnul cu însufleţire, după cinci

Dar dacă toată încunjurimea firii şi toate amin
tirile din vechi stârnesc această bucurie în omul 
care nu şi-a perdut legătura cu trecutul, de ce 
oare are şi el încă şi mai mult decât amor
ţirea celorlalţi ? De ce oare chiar şi el are fiori 
de durere, când trece cu mintea de pasul ace
stei serbări şi priveşte la desfăşurarea celor ce 
au mai urmat cu Domnul Hristos, după alaiul 
cu care a fost primit la ziua Floriilor? De ce, 
străbătând cu mintea faptele oamenilor din aeeste 
zile, se umple de gânduri posomorâte şi de 
scârbă ?

Din pricină că în aceste zile, omul se iveşte

ci el se întovărăşeşte cu acei care simt ca dânsul zile să strige : Ia -l!  Ia-l răstigneşte-l! Fapta
şi ia parte cu toată cuviinţa la întreaga podoabă aceasta aruncă o foarte tristă lumină asupra stării
a serbării şi la tot cursul celor ce urmează. omului şi ne face să ne cutremurăm de sălbă-

Acei care uită de acestea şi trăiesc ca şi cum ticia care se poate ascunde într’însul.....  Intr’o
aceste sărbători n’ar fi pentru ei, au ceva care a clipă oarecare, omul se găseşte pe culmea în
murit în fiinţa lor. Intr’înşii s’a şters o parte din care-şi revarsă sufletul lui către altul, în clipa
fi ăgezimea şi dulceaţa vieţii moştenite, şi în locul următoare se scoboară în adâncul urii, rupând
acestora, au primit in schimb uscăciunea vieţii toată puntea spre iubirea şi trăsăltarea curată
de cârciumă, de cafenea, de berărie şi de club, pe care a avut-o mai înainte.
In care fiinţa omului se toropeşte, fiindcă sim- Sunt scriitori cari spun : Ei nu! cei care au
ţirile înalte nu pot creşte şi nu se pot hrăni în strigat împotriva Mântuitorului nu sunt tot cei
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care l-au primit. Cu toate acestea nu trebuie să 
ne minunăm dacă au fost tot aceia. Mulţimile 
aşa sunt. Trec iute dela una la alta. Cum vezi 
valul, că odată se suie şi apoi iute se scoboară 
în adânc, aşa e şi cu valurile de oameni. Sunt 
cele mai nestatornice fiinţe. Aşa e omul când îl 
iei singur; dar încă atunci când îl iei cu grămada 
şi unde îndrăzneşte şi mai mult, fiindcă fiecare 
se simte la adăpostul vecinului şi nu se mai teme 
de răspunderea care-1 apasă când e singur! Vitejia 
mulţimii e vitejia laşităţii. Dar aşa e. Omul e

* * ♦

♦ 4

care-1 pot cuprinde într’o anumită clipă şi pe 
care cei meşteri au ştiut să le dezlănţuiască.

Şi să nu ocărâm numai mulţimile că sunt 
astfel. Chiar şi oameni luminaţi sunt duşi de 
curent, nu-şi păstrează stăpânirea asupra lor şi

\

grăiesc, în astfel de împrejurări, ca nişte desă
vârşiţi analfabeţi. Gustave le Bon spune în unul 
din volumele sale că în timpul marei revoluţiuni 
franceze, în tribunalul care a osândit la moarte

I

pe regele Ludovic XVI, era şi un bărbat de 
seamă care era de partea regelui. Când la vot, a

• , •

viteaz, fiindcă îi dă mâna. Rar e omul viteaz |  votat pentru uciderea lui. Când s’a întors acasă,
prin însuşi sufletul lui, când şi singur fiind, 
arată acelaşi suflet hotărât şi nedomolit. *1'?' ■ 

fs

a spus frângându-şi mânile: «Vai de mine ! ce-am 
făcut ! ce-am făcut> !

‘ * *

Charles Diehl, cunoscutul bizantinolog francez, 'A M Iată, aceasta e o deplină istorie a omului.
scrie în unul din volumele frumoasei sale lucrări $ £  Cercetaţi-vă singuri şi veţi descoperi cu groază

*
. k  .

Pages byzantines despre un personagiu din fa- f  *  despre voi înşivă că săriţi prea iute dela una
milia împărătească a Bizanţului, care era un jb '^ la  alta. Aţi primit binefaceri dela oameni, aţi

cu bucurie ajutorul lor la vremea grea şi
vi se părea că n’aveţi să uitaţi fapta niciodată

I

şi făceaţi tot felul de făgăduinţe. Şi trece câtăva 
vreme, starea ta se schimbă, se îndreaptă, dar 
uiţi cu totul pe cel care ţi-a făcut bine. Nu sari 
pentru dânsul când are el nevoie. Ceva nu-ţi 
place la el, şi îndată îl osândeşti. In clipa aceia, 
dacă-ţi aduci aminte: «Vai, ăsta e omul care m’a 
scăpat în cutare împrejurare 1» atunci te îngro
zeşti că ai putut ajunge la atâta nesimţire şi 
neuitare!

Ei, toţi suntem aşa. E cumplită starea aceasta 
a noastră, şi dacă am descoperit-o, datori sun
tem să strigăm cu cuvintele vameşului din evan
ghelie : Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosul I
Şi în al doilea rând, trebuie să căutăm mijloa
cele de a ne îndrepta.

bărbat înzestrat cu mari calităţi, din acelea mai |  
cu seamă care vrăjesc mulţimea, precum vitejia, 
îndemânarea, isteţimea, îndrăzneala, calităţile prin 
care, dacă le ai, mulţimea nu-ţi bagă in seamă 
nici păcatele care pot sta alături. Şi era acest 
bărbat copilul resfăţat al mulţimii bizantine. Şi 
totuşi acest alintat a murit schingiuit şi batjo
corit de mulţime pe străzile Constantinopolului, 
purtat călare pe un măgar.

E  de ajuns să înceapă unul fapta rea. Iute 
se găsesc alţii care să-i urmeze. Mai cu seamă 
când individul simte că în mulţime domneşte 
cutare curent, atunci dorul de a o linguşi ispi
teşte pe individul răzleţ să îndrăzească a tace 
şi el ceva, nu că i-ar plăcea s’o facă, dacă ar 
fi singur, ci pentru a se trufi că mulţimea îl 
aprobă.

Aceasta e o deşărtăciune a omului şi o găsim 
tare înfiptă în psihologia lui.

Aşa a fost şi cu purtarea mulţimii din Ieru
salim faţă cu Mântuitorul. E  cu totul în felul 
acelei mulţimi de a fi făcut astfel.

De aceia cine priveşte Patima Domnului, se 
umple de întristare, gândindu-se şi la acest 
blăstăm al fiinţei omeneşti, că este atât de 
nestatornică în bunele ei porniri şi poate trece 
ca fulgerul dela o stare la alta. In adevăr, în 
astfel de împrejurări, omul nu se arată om, ci pentru a găsi leacul.

III.
Dar cum ?
Aici e greul vieţii noastre. Cu puterile noastr e 

n’o facem. Câte frumoase sisteme de cugetare 
nu s’au născocit ca să-l facă pe om bun, şi el 
numai părul şi-l schimbă, dar ajunge la chipuri 
ale răutăţii mai cumplite decât cele văzute până 
acum.

Tot privind la şirul Săptămânii Patimilor şi 
la încheierea ei, vom căpăta buna învăţătură

fiară, adică fiinţă care stă căzută în prada in- Mântuitorul Hristos a trecut prin încercarea
stinctelor. Nu picurările înalte ale culturii şi ale aceasta, că a văzut mulţimea primindu-1 cu tre-
minţii ascuţite îl stărânesc, ci poftele sălbatece săltarea, şi apoi hulindu-1. Şi noi găsim că
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I

la cât găseşte el pe acest pământ, ci culege din 
mijlocul veşniciei şi al nemărginirii.

Omul religios e o taină, dar o realitate. In 
el înviază ceva. Este o fiinţă trecută din moarte 
la viaţă.

Cu astfel de ochi trebuie să privim noi Săp
tămâna Patimilor. Ea este drumul propriei noa
stre vieţi. Şi dacă nu băgăm-de-seamă că încer
căm y, asemenea pustiire, ea este însă ascunsă 
în noi. In fiinţa noastră e jaf şi amar. Suntem 

tuitorul a înfrânt Golgota,i a înviat. El este sin- izbiţi de stârpiciune. Puterile noastre se secâ-

această hulă ne-o aruncăm noi înşine. Căci 
suntem plini de inimă uneori şi fiare a douazi. 
Suntem oamenii poftelor şi culegem dela cei 
din jur, nu stăpânirea de a le alunga dela noi, 
ci îmboldirea de a le săvârşi încă şi mai mult 
după gustul altora.

Singurul leac este Acel care a biruit şi îm
potriva Patimii de pe Golgota. Oamenii atâta 
s'au priceput să facă şi atâta au făcut. Şi pe
noi oamenii atâta ştiu să ne înveţe. Dar Mân-

gurul care poate clădi şi în noi cetatea împo
trivirii. Numai în fierbinţeala simţirii religioase 
omul se ridică pe sine mai pre sus de el însuşi 
şi mai cu seamă în fapta urmării lui Iisus Hristos. 
Cuvintele sale dela Sfântul Ioan^ (15, 11) fără
de mine nu puteţi face nimic, sunt un mare 
adevăr.

tuiesc. Numai Hristos ne poate face să înviem, 
şi abia atunci să ne dăm şi seamă de primejdia 
în care ne aflăm.

Străbateţi cu astfel de gânduri Marea şi Jal
nica Săptămână, şi veţi găsi că multe sunt de 
plâns şi în noi, şi numai urmând pas cu- pas 
viaţa Domnului, în cugetare şi în faptă, vom

Omul atârnă prea mult de el însuşi, ca să da de luminişul în care, tresăltând de bucuria
poată face ceva împotriva apucăturilor lui, dela învierii Domnului, să tresăltăm de fericirea că
el însuşi. In supunerea către Iisus Hristos însă, am putut învia şi noi... Că din moarte la viaţă
omul încearcă cu sine fapta minunată că desco- şi de pe pământ la cer Hristos Dumnezeu ne-a
pere în sine puteri de întrânare necunoscute. 
Acestea îi vin de acolo că el nu mai este măr
ginit numai la zăcămintele acestei lumi, numai

trecut pe noi. (Canonul învierii, oda I).
Arhim . BCRIBAU

CULTUL SFINŢILOR IN FAŢA DESCOPERIRII DUMNEZEEŞT1

Orice dogmă sau învăţătură de credinţă creş
tină trebue să-şi aibă temelia în revelaţiunea 
sau descoperirea dumnezeească, iar aceasta este 
depusă sau se cuprinde în Sfânta Scriptură şi 
în Sfânta Tradiţiune, care se numesc izvoarele 
credinţei.

Cele mai multe adevăruri 'de credinţă sau 
dogmatice se cuprind atât în Sfânta Scriptură, 
cât şi în Sfânta Tradiţiune, iar altele numai în 
Sfânta Tradiţiune, pe când nu e adevăr de cre
dinţă care să fie cuprins numai în Sfânta Scrip
tură. Unele din adevărurile dogmatice se cuprind 
apoi destul de amănunţit şi limpede în ambele 
izvoare ale credinţei, pe când altele sunt numai 
indicate în Sfânta Scriptură, şi se expun pe larg, 
se precizează şi lămuresc de Sfânta Tradiţinrie.

Această fundamentare deosebită a adevăruri
lor de credinţă rezultă din faptul că Sfânta 
Tradiţiune este mai veche şi mai cuprinzătoare 
decât Sfânta Scriptură.

Ce este dar Sfânta Tradiţiune şi în ce raport 
stă ea cu Sfânta Scriptură?

** *

Tradiţiune în general (traditio, Trapddoat?) este 
transmiterea dela om la om, dela generaţie la 
generaţie a unor adevăruri, deprinderi, practici, 
obiceiuri, etc. Orice îndeletnicire şi instituţiune 
omenească îşi are tradiţiunea sau tradiţiunile sale.

Tradiţiunea religioasă este transmiterea de o- 
biceiuri, practici şi învăţături religioase. Ea poate 
fi de mai multe feluri.

După origină, poate fi dumnezeească sau ome
nească, după cum provine dela Dumnezeu sau 
dela oameni. Aceasta din urmă este în biserica 
creştină iarăş de două feluri: curat sau ome
nească apostolică, adică aceea care provine dela 
sfinţii apostoli consideraţi numai ca prepoziţi 
ai bisericii, iar nu ca organe ale revelaţiei, şi 
bisericească, adică aceea care provine dela că
peteniile bisericii din timpul postapostolic.

Tradiţiunea dumnezeească provine: sau dela 
Mântuitorul însuş şi se numeşte tradiţiune dom
nească, sau dela sfinţii apostoli, cărora le-a fost 
împărtăşită de Sfântul Duh şi poartă numele de 
divino-apostolică.

După cum se raportă la învăţătura de cre
dinţă sau la disciplină, tradiţiunea dumnezeească
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mai poartă şi numele special de iradiţiune dog
matică şi iradiţiune disciplinară.

Numele de sfântă se cuvine şi se dă de cu
noscători numai tradiţiunii dumnezeeşti.

Tradiţiunea mai poate fi privită şi din punc
tul de vedere obiectiv şi subiectiv. Obiectiv, ea 
este una cu adevărurile pe care le cuprinde, iar 
subiectiv este actul transmiterii acelor adevăruri.
In înţelesul obicinuit, noţiunea de tradiţiune im
plică în sine ambele aceste forme sau momente.

Organul prin care se transmite şi păstrează 
nealterat tradiţiunea este biserica învăţătoare 
sau ierarhia bisericească.

Dacă vrem aCum să precizăm noţiunea Sfin
tei Tradiţiuni sau s’o definim, putem zice:

Sfânta Iradiţiune este totalitatea acelor ade
văruri descoperite de Dumnezeu, care nu se cu
prind în Sfânta Scriptură, ci au fost propove- 
duite de sfinţii apostoli prin viu graiu şi au fost 
păstrate de biserică curate şi neschimbate până 
în zilele noastre,

îndreptăţirea Sfintei Tradiţiuni ca izvor al cre
dinţei, alături de Sfânta Scriptură şi deopotrivă 
cu ea, reiese din însăş Sfânta Scriptură. E lucru 
îndeobşte cunoscut şi mai presus de orice dis
cuţiune, că Mântuitorul Hristos a propoveduit 
vestea cea bună sau Evanghelia, adică întreaga 
sa învăţătură, numai oral şi a întărit cele spuse 
prin minuni şi prin punerea în aplicare a celor 
cu caracter practic. Ceva scris, El n’a lăsat. 
Sfinţilor apostoli le-a poruncit de asemeni, în 
mai multe rânduri (Matei 28, l8 Î0J Marcu 16,15; 
Luca 24,47; Ioan 17, ,8), să predice prin viu graiu, 
iar nu să scrie. Faptele Apostolilor şi istoria bise
ricească ne adeveresc că sfinţii apostoli s’au 
conformat poruncii dumnezeescului lor învăţă
tor şi au propoveduit cuvântul mântuirii peste 
tot locul prin viu graiu, care are mai multă pu
tere decât scrisul, pentrucă la vorbă, se adaogă 
şi înrâurirea personală a vorbitorului, care e 
uneori imensă, pe când scrisului îi lipseşte acest 
preţios element. Chiar când plecau din localită
ţile în care predica lor prinsese rădăcini şi-şi 
câştigaseră aderenţi, ei lăsau în locul lor uce
nici, cari să continue a învăţa mai departe tot 
prin viu graiu, şi n’au recurs la scris decât în 
cazuri rare şi excepţionale.

De ce au procedat astfel Mântuitorul şi sfinţii 
apostoli, e uşor de înţeles şi anume: Mai întâiu, 
pentrucă efectul cuvântului vorbit este cu mult 
mai mare decât al celui scris şi al doilea, pen
trucă în vremurile acelea erau foarte puţini cei
cari puteau scrie şi citi, iar materialul de scris 
era greu de procurat şi scump, aşa că dacă 
Creştinismul ar fi fost să se răspândească prin 
scris, lăţirea lui s’ar fi făcut foarte încet.

Sfântul apostol Pavel, care mai mult decât 
oricare dintre apostoli şi-a pus condeiul în ser

viciul creştinismului, ca unul care era mai ver
sat atât în cunoaşterea Legii mozaice, cât şi în 
filosofia păgână, spune că ,,Credinţa e din auzite“
(Romani 10,17) şi scrie Tesalonicenilor: „Staţi,
fraţilor, şi ţineţi predaniile care v’ aţi învăţat, ori 
prin cuvântul, ori prin epistolta noastră. (II Tesa- 
loniceni 2, u ), iar Corintenilor le zice: „Fă laud 
pe voi, fraţilor, că de toate ale mele vă aduceiţi 
aminte ş i precum am predat vouă, cele predate 
ţineţi“ (I Corinteni 1 1,2). In ambele citate, cu
vintele „predaniiu şi „cele predate“ au înţelesul 
de „tradiţinne“ şi se referă la întreg depozitul 
credinţei, care se întemeiază în prima linie pe 
propoveduirea prin viu graiu.

Sfântul evanghelist Ioan îşi închee cele din 
urmă două epistole cu aceste memorabile cu
vinte: „încă multe am a vă scrie, dar nu voiu 
să le scriu pe hârtie şi cu cerneală, căci nădăj
duiesc să viu la voi şi să grăiesc gură către gură, 
ca bucuria voastră să fie  de plină''‘ (II Ioan 12) 
şi: „Multe încă am a-ţi scrie, dar nu voiu cu 
cerneală şi condeiu, ci nădăjduesc ca fără zăbavă 
să te văd şi să grăim gură către gură“ (III Ioan 
13—14).

Precum sfinţii apostoli au primit poruncă dela 
Domnul să predice prin viu graiu, tot aşa au 
poruncit şi ei ucenicilor lor. „Propovedueşte cu- 
vântula— scrie sfântul Pavel lui Timotei — stărue 
asupră-i cu timp şi fără timp... Priveghiază în 
toate, îndură răul, fă  lucrul de evanghelist, în-
deplineşte-ţi slujba(t (II Timotei 4 ,2, 5). La rân
dul său, Timotei e îndatorat să trimită şi el a- 
semeni pe alţii la predică: „Celece ai auzit dela 
mine cu multe mărturii, încredinţează-le la oameni 
vrednici de credinţă, cari vor fi în stare să în
veţe şi pe alţii“ (II Timotei 2,, 2)-

Tot Sfânta Scriptură spune, că ea nu coprin
de întreaga învăţătură a Mântuitorului şi deci 
toate adevărurile de credinţă. Sfântul evanghe
list Ioan accentuiază aceasta de două ori în E-
vanghelia sa'. „încă multe alte semne a făcut Iisus 
înaintea ucenicilor săi, care nu s’au scris în car
tea aceasta“ zice el întâia oară (20, 30). „Încă 
alte multe a făcut Iisus, care de s’ar fi. scris 
câte una, nici în toată lumea mi se pare, • că 
n a r  încăpea cărţile ce s’ar fi. scrist{ zice el a 
doua oară (21 , 25).

Sfinţii evanghelişti n’au scris tot ce a făcut şi 
a învăţat Iisus, pentrucă uici unul din ei n’a 
urmărit să descrie viaţa Mântuitorului cu toate 
amănuntele şi să redea întreaga Lui învăţătură, 
ci fiecare din ei a urmărit sau a avut în vedere
o anumită idee, un scop special, în vederea că
ruia a ales învăţăturile şi faptele care corespun
deau mai bine scopului urmărit şi le-a rânduit 
cum a crezut mai nimerit. Astfel se ştie că sco
pul Evangheliei dela Matei este de a dovedi, 
că Iisus este într’adevăr Mesia cel prezis de
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prooroci şi aşteptat de adevăraţii Israiliteni şi 
că deci în persoana Lui s’au împlinit toate proo- 
rociile relative la El; scopul Evangheliei dela 
Marcu este de a întări în credinţă pe creştinii 
din Roma şi a le lămuri în limba lor o mulţime 
de termeni greceşti cuprinşi în Sfânta Evanghelie; 
scopul Evangheliei dela Luca este de a dovedi 
păgânilor, că Iisus este Mântuitorul întregului 
neam omenesc, iar nu numai al Iudeilor, iar
scopul Evangheliei de la Ioan este de a dovedi 
dumnezeirea lui Hristos împotriva ereticilor din 
acel timp.

Epistolele sfinţilor apostoli sunt deasemeni 
scrise pentru a reîmprospăta sau lămuri pe de
plin diferitelor comunităţi sau personalităţi creştine 
unele învăţături nu destul de bine înţelese, sau 
pentru a curma niscaiva neînţelegeri sau neorân- 
dueli, ori a biciui unele păcate. Nici ele nu pot 
cuprinde, dar, totalitatea adevărurilor de credinţă.

Sfânta Scriptură nu e apoi în toate punctele 
destul de limpede şi lămurită şi nu se lămureşte 
numai prin sine însăş, adică un loc printr’altul
— cujn susţin protestanţii — ci are nevoe de o 
lămurire, care trebue să fie tot dumnezeească. 
Astfel, sfântul apostol Petru spune, că în epis
tolele sfântului apostol Pavel sunt lucruri greu 
de înţeles, pe care cei nedeprinşi cu adevărata 
tălmăcire a Sfintei Scripturi, le tălmăcesc spre 
pieirea lor (II. Petru 3, 16).

Ceeace lipseşte din Sfânta Scriptură se com
pletează, iar ceeace nu e destul de lămurit se 
limpezeşte, dar, de Sfânta Tradiţiune, care — după 
cum îndeplineşte un rol sau altul — poartă nu
mele de completivă sau explicativă.

Astfel înţelese, Sfânta Scriptură şi Sfânta Tra
diţiune formează un singur tot şi cuprind întreaga 
revelaţiune dumnezeească.

Deoarece însuş cuprinsul sfintei Evanghelii s’a 
păstrat prin tradiţiune până ce a fost scris—ceeace 
s’a început abia la vre-o 30 de ani după în
vierea şi înălţarea Domnului — şi deoarece tot 
prin tradiţiune s’a fixat şi numărul şi întinderea 
cărţilor care compun Sfânta Scriptură a Noului 
Testament, se poate zice că Sfânta Scriptură este 
cuprinsă în Sfânta Tradiţiune, care e mai veche 
şi a prezidat la închegarea Sfintei Scripturi, sau
că e numai o parte din ea.

Privită prin această prismă, Sfânta Tradiţiune 
stă chiar mai presus de Sfânta Scriptură.

** *
Importanţa cea mare a Sfintei Tradiţiuni o 

recunosc toţi Sfinţii Părinţi.
Chiar din veacul I auzim pe Părinţii Aposto

lici vorbind de Sfânta Tradiţiune.
«Eu nu cred $ă pot lolosi aşa de mult din 

cărţi, ca din graiu viu al bătrânilor» zice Papias 
(Eusebiu, Ist. bis. 3,40). Policarp propoveduia

— după atestaţiunea lui Eusebiu şi a lui Irineu—
ceeace învăţase dela apostoli f i  erau predate de 
biserici, pe care le socotia ca singure adevărate. 
Clement Romanul scrie : «Să ne conducem de 
minunata şi sublima rânduială a tradiţiunii. In 
cap. 11 al epistolei către Diognet citim: «După 
ce am fost ucenic al apostolilor, m’am făcut în
văţător al neamurilor. Ceeace mi s‘ a predat, dau 
şi eu ucenicilor vrednici de a cunoaşte adevărul». 
Eghesip s’a silit să strângă la un loc cât mai multe 
din tradiţiunile sfinte, dar lucrarea lui 'Txo|xv6[xaxa, 
constând din cinci cărţi, s’a pierdut.

In veacul II, sfântul Irineu accentuiază cu 
tărie tradiţiunea apostolică împotriva tradiţiunii 
falşe, care pretindea că a fost păstrată în se
cret, a ereticilor. «Ce ar fi fost — zice el — dacă 
apostolii nu ne-ar fi lăsat scrieri ? Nu trebuia să 
se urmeze rânduiala tradiţiei pe care ei au 
predat-o acelora cărora le-au încredinţat bise
ricile ? Această rânduială o urmează multe po
poare barbare, care cred în Christos fără hârtie 
şi cerneală, având mântuirea săpată în inimi şi 
păstrând cu scumpătate vechea tradiţie». (Ad- 
versus Haereses, III, 4. 2). El adaogă apoi, că 
adevărata învăţătură trebue căutată în „bisericile 
apostolice“, ai căror episcopi (cu toţii la un loc, 
nu individual) posedă «.harisma adevărului» prin 
care «se garantează adevărata credinţă fi dreapta 
interpretare a Scripturii». 7ertulian obiectează 
ereticilor, că ' ei nu se pot întemeia nici pe tra
diţiune, nici pe Sfânta Scriptură, căci ambele sunt 
numai ale bisericii întemeiate de apostoli. Numai 
aceasta ne poate da chezăfia adevărului, a originii 
dumnezeefti fi a înţelesului Sfintei Scripturi fi 
'Sfintei Tradiţiuni. Ereticii au pierdut legătura 
cu bisericile întemeiate de apostoli. învăţătura 
lor nu e apostolică, ci de provenienţă mai nouă. 
Deaceea nu e adevărată. Neadevărată şi nejus
tificată este şi întemeierea lor pe Sfânta Scrip
tură şi Sfânta Tradiţiune». (De praescriptionibus 
haereticorum).»

In veacul III, Origen îndeamnă să se păstreze
tradiţia bisericii cum s’a transmis prin succe
siune dela apostoli şi cum se afla pe vremea 
sa în biserică. «Trebue a crede — adaogă el — 
numai ceeace nu este în contrazicere cu tradiţia 
bisericii şi apostolilor», (Ilepi ăpy&v cartea I, n.
2). Clement Alexandrinul învaţă, că «cei cari 
explică Scripturile protivnic tradiţiilor bisericii, 
au pierdut principiul adevărului. Sfântul Ciprian 
zice : «Este uşor sufletelor pioase şi simple, să 
se ferească de rătăcire şi să afle adevărul, căci 
îndată ce ne adresăm la izvorul tradiţiunii dum
nezeefti, rătăcirea dispare» (epistola 63).

In veacul de aur al literaturii creştine, sfântul 
Epifanie scrie : Trebue a urma fi tradiţia, căci 
nu găsim totul în Scriptură. Prea sfinţii apostoli 
au lăsat câte cevâ în Sfânta Scriptură, iar altele
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în Tradiţie, ceeace întăreşte sfântul Pavel prin 
cuvintele : «Aşa precum vi le-am dat» (1 Co- 
rinteni 11,2). (Ilav&piov 60,6). Marele Vasile în-

preconcepute — au recunoscut existenţa foarte 
veche a tradiţiunii în biserică.

Astfel, Reinhold Seeberg, actual profesor de
vaţă : «Intre adevărurile şi învăţăturile care se Teologia sistematică la universitatea din Berlin
păstrează în biserică, avem unele din învăţătura 
scrisă, iar altele Le-am primii din tradiţiunea
apostolilor prin succesiune tainică. Şi acelea şi

şi unul din fruntaşii direcţiunii ortodoxe din 
sânul luteranismului, tratează pe larg această 
chestiune în monumentala sa lucrare de Istoria

acestea au aceeaş putere pentru pietate. Aceasta Dogmelor şi încheie cu aceste cuvinte: «Există
este de netăgăduit pentru orice om fie cât de 
puţin cunoscător al aşezămintelor bisericii, căci 
dacă socotim ca fără valoare obiceiurile nescrise 
şi autoritatea cea mare care rezidă în ele, în
semnează că atacăm pe faţă Evanghelia în punc
tele ei de căpetenie şi înfăţişăm cele descope
rite în ea ca vorbă goală» (canonul 91). Asemeni 
şi sfântul Ioan Gură de aur zice : «Ei (apostolii) 
nu ne-au lăsat iotul în scris, ci multe ni le-au 
transmis prin viu graiu. Şi unele şi altele sunt 
vrednice de credinţă... Când este tradiţia, nu 
mai căuta nimic».

La sfârşitul veacului al patrulea şi începutul

în acest timp anii 90—140 o tradiţiune
nescrisă, o învăţătură a bisericii, a cărei origină 
se ridică la apostoli şi la lisus Christos. In ea 
se cuprindeau temeiurile catehezei şi ale predicii, 
cum şi ale păstoririi sufleteşti a comunităţilor.
Dacă în calea acestei cunoaşteri n’ar fi stat 
pornirea confesională protivnică ideei de tradi
ţiune, profesată de catolici, cercetătorii ar fi 
descoperit-o de mult». Şi împotriva colegului 
său Adolph Harnack, leaderul direcţiunii raţio
naliste, autor, între altele, şi al unei faimoase 
Istorii ă Dogmelor, Seeberg stabileşte că acea
tradiţiune nu constă numai din idei generale,

celui de al cincilea, marele dascăl al apusului, ca: iertarea păcatelor, pace, mântuire, dreptate,
fericitul Augustin, scrie : «Sunt multe lucruri pe 
care le ţirre biserica ecumenică şi care cu drept 
cuvânt sunt socotite ca rândueli apostolice, cu

pietate, ci cuprindea şi adevăruri foarte bine 
definite şi concret formulate, cum dovedeşte şi 
învăţătura celor doisprezece apostoli (R. Seeberg,

toate că nu s’au transmis prin scris». (De bap- Dogmengeschichte, voi. I, pag. 169 sqq. ediţia
tismo 5, 23, 31). Contimporanul mai tânăr al 
lui Augustin, Vincenţm de Lirini, ne-a lăsat în 
primul său Commonitorium, cea mai strălucită 
expunere a principiului tradiţiunii bisericeşti. 
Sfânta Scriptură — zice el — nu poate f i  normă
îndestulătoare pentru facerea deosebirii între în
văţătura ortodoxă şi părerile eretice, din cauză
că, fiind adâncă, e interpretată în chip felurit. 
Trebue dar să recurgem la tradiţiune, după care 
cată să fie  tălmăcită şi Scriptura. El dă şi de
finiţia clasică a Sfintei Tradiţiuni, care este : 
ceeace s’a crezut pretutindeni, întotdeauna şi de 
către toţi — Quod ubique, quod semper, quod ab 
omnibus creditum est. Martorii tradiţiunii sunt 
părinţii cari au rămas în sânul bisericii şi cari 
statornicesc aceasta în sinoadele ecumenice.

Sinoadele ecumenice şi cele locale s’au înte
meiat în combaterea ereziilor atât pe Sfânta 
Scriptură cât şi pe Sfânta Tradiţiune, ba chiar 
mai mult pe aceasta. Aşa au făcut sinoadele 
ecumenice : întâiul, al doilea, al treilea, al pa
trulea, al şaselea şi al şaptelea. Astfel părinţii 
adunaţi la acest din urmă sinod zic : «Noi păs
trăm fără  nici o schimbare, scrise sau nescrise, 
toate tradiţiunile sancţionate de biserică. Mergând 
pe această cale, care este cea adevărată, calea 
împărătească, şi urmând dumnezeeştilor învăţă
turi ale sfinţilor părinţi şi tradiţia bisericii ecu
menice..., hotărîm....»

Chiar printre teologii protestanţi s’au găsit 
câte unii, cari — mai puţin stăpâniţi de idei

II, 1908).
** *

Când dar Sfânta Tradiţiune are valoare aşa 
de mare, cum văzurăm până aci, când ea este 
deopotrivă cu Sfânta Scriptură, pe care o com
pletează şi lămureşte, ba chiar am putea zice, 
că stă mai presus decât ea, pentru că e mai 
veche şi mai întinsă, când de păstrarea ei 
curată şi neschimbată nu ne putem îndoi, 
pentru că se face de biserica adevărată ; 
care nu e supusă greşelii, ca una ce e veşnic 
asistată de dumnezeescul ei întemeietor şi con- 
dusă de Sfântul Duh, atunci un adevăr sau o 
învăţătură de credinţă, care se întemeiază numai
pe Sf. Tradiţiune, sau mai mult pe Sfânta Tra
diţiune de cât pe Sfânta Scriptură — cum este 
de pildă, cultul sfinţilor — nu este întru nimic 
mai puţin întemeiat sau mai puţin sigur decât 
altul întemeiat în prima linie pe Sfânta Scrip
tură.

Numeroasele, variatele şi preţioasele mărturii 
despre cultul sfinţilor în cele dintâi opt veacuri 
ale existenţei bisericii, în acel timp când pati
mile omeneşti nu sfâşiaseră încă unitatea bisericii 
lui Christos ]), sunt dovada cea mai puternică 
şi mai sigură, că origina acestui cult este, in
discutabil, dumnezeească şi ca atare nu ne este 
îngăduit să lăsăm la oparte, să modificăm sau să

*) Vezi articolul : Clasicitatea creştină şi cultul sfinţilor, în 
numărul precedent al acestei reviste.



CULTUL SFINŢILOR 199

vinovaţi -ŞŞBjg cărţi scrise fiecare cu un anume scop şi tratând
" deci anume chestiuni, iar nu toate chestiunilede erezie.

Când este sigur, că cultul sfinţilor a fost 
practicat în biserică din epoca apostolică, când 
nenumăraţi sfinţi mucenici, părinţi şi dascăli ai 
bisericii, sinoade locale şi ecumenice, obiecte 
sfinte, inscripţiuni funerare, etc., etc., ne strigă 
într’un glas: * Cinstiţi pe sfinţi, cereţi ajutorul 
lor către Dumnezeu*, putem noi să n’o facem, 
putem să ne îndoim de vreun punct din dogma 
care exprimă cultul lor ?

Ceeace au practicat şi învăţat atâţia sfinţi, 
ceeace a practicat şi învăţat biserica fără între
rupere şi fără schimbare timp de o mie nouă 
sute de ani, să n’aibă oare puterea de a ne 
convinge, că venerând pe sfinţi ne aflăm pe 
calea cea dreaptă, împlinim o rânduială dumne- 
zeească, iar nu una omenească ?

E cu putinţă unei minţi întregi să bănuiască 
măcar, că toţi înaintaşii noştri, toţi creştinii din 
toate timpurile au fost victima unei rătăciri, a 
unei amăgiri cumplite, şi numai unii dintre noi 
văd adevărul, îşi dau seama de rătăcire şi caută 
să se scuture de ea ?

Dacă numai o clipă am fi înclinaţi să admitem 
aceasta, ar urma atunci să tragem cu buretele 
peste toate punctele credinţei noastre creştine, 
să facem tabula rassa din toate cuceririle ştiinţei, 
să călcăm în picioare orice ideal pe care nf-1 
pune înainte cultura, pentrucă toate pot fi ră
tăciri, amăgire, minciună...

Se amăgeşte, se înşală, rătăceşte mama, care 
cere cu lacrămi fierbinţi ajutorul prea curatei 
Maici a lui Dumnezeu pentru însănătoşirea mi
cuţului ei doborât de fierbinţelele boalei, sau 
fecioara nevinovată care se roagă Ei să fie întă
rită în ispită, ori bărbatul care porneşte în călă
torie lungă şi primejdioasă sau începe o treabă 
anevoioasă, dacă chiamă într’ajutor pe un sfânt 
oarecare?

Dacă Dumnezeu nu ne ajută când îl rugăm 
prin mijlocirea unui sfânt, cu atât mai puţin ne 
va ajuta când ne rugm lui direct şi în acest caz 
trebue să încetăm de a ne mai ruga.

Aceasta este concluzia firească şi logică la 
la care se ajunge, dacă se nesocoteşte tradiţiu
nea pe care se întemeează cultul sfinţilor.

** *
Venerarea şi chemarea într’ajutor a sfinţilor 

are temeiu şi în Sfânta Scriptură, iar nu numai 
In Sfânta Tradiţiune. Temeiul scripturistic şi în 
deosebi cel din Noul Testament e însă mai puţin 
precis decât cel tradiţional, mai întâi pentrucă 
nu erau încă sfinţi cari puteau fi veneraţi pe 
vremea Mântuitorului şi al doilea, pentrucă Sfânta 
Scriptură nu este— cum am mai spus— un 
tratat sistematic de Teologie, ci o colecţie de

cuprinse în Crezul creştin.
Dovezile ce vom găsi aici sunt mai mult in

directe.
O asemenea dovadă pe care o găsim în Vechiul

Testament este : respectul sau venerarea ce se 
da celor drepţi sau sfinţi chiar în timpul vieţii lor
pământeşti. Două exemple vor învedera aceasta, 
întâiul : Proorocul Ilie eia om din popor, dar 
pentrucă era drept şi avea darul proorociei şi 
a îndrăznit să mustre pe regele Ahab pentru 
fărădelegile lui, se bucura de multă stimă, încât 
şi Audie, dregătorul casei regale «a căzut îna
intea lui cu fa ţa  la pământ şi a zis : Tu eşti 
domnul meu Ilie ? «(III. împăraţi 18, 7—8). Al 
doilea : Proorocul Elizeu, primind cojocul lui 
Ilie când acesta se înalţă la cer, lovi cu el apele 
Iordanului, care se despărţiră în două şi el trecu 
printre ele ca pe uscat. Văzând această minune 
fiii proorocilor din Ierihon, ziseră : «S’a odihnit 
duhul lui Ilie peste Elizeu şi venind s’au închi-

_ + 
nat lui până la pământ». (IV. împăraţi 2 , 15). 
Tot despre Elizeu citim, că femeia sunamiteană 
al cărei fiu îl înviase «a căzut la picioarele lui 
şi i s’a închinat până la pământ». (IV împă
raţi 4,37).

Atât Ilie cât şi Elizeu primesc un respect pe 
care-1 impune calitatea lor de profeţi şi care 
esta dar de natură religioasă şi de un grad care 
întrece respectul omenesc obicinuit, în cât îl pu
tem socoti cu drept cuvânt veneraţiune.

In sprijinul acestei afirmaţiuni vine faptul, că 
plecarea eu faţa la pământ se practica de ebrei 
numai faţă de îngeri. Astfel, despre vrăjitorul 
Balaam citim, că, după ce Dumnezeu l-a făcut 
să vadă pe îngerul său stându-i în cale cu sabia 
scoasă, el «s’a plecat cu fa ţa  la pământ şi s’a 
închinat lui» (Numeri 22, 31). Asemenea şi Iisus 
Navi «a căzut cu faţa la pământ şi s’a închinat» 
îngerului pe care l-a văzut în Ierihon (Iisus
Navi 5, 14>.

In fine, obiceiul ce iudeii aveau şi pe vremea 
Mântuitorului de a împodobi mormintele proo
rocilor este dovadă sigură de veneraţiunea pe 
care ei o dau bărbaţilor sfinţi după moarte.

Intr’unele din cărţile Vechiului Testament se 
arată ş: raţiunea pentru care sfinţii trebue ve
neraţi. Astfel, în Levitic 1 1 , 44 găsim aceste 
cuvinte: «Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru şi 
vă veţi sfinţi şi veţi fi sfinţi, pentrucă eu, Domnul 
Dumnezeul vostru, sfânt sunt», iar în Proverbe 
(11, 20) stă scris:» Urâciune sunt înaintea Dom
nului cei cu inimă stricată, iar cei ce umblă fără 
prihană îi sunt plăcuţi», ceeace însemnează, că 
ebreii erau îndemnaţi de însuş Iehova să preţuiască 
atât sfinţenia în sine, care le era pusă înainte 
ca ţintă sau ideal moral şi religios spre care să
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tindă, cât şi pe cei cari ajungeau în viaţa lor 
pământească la un grad oare care de sfinţenie, 
«căci — cum zice Silvestru de Canev — dacă 
cineva cinsteşte într’adevăr tot ce este bun şi 
sfânt, nu poate să nu cinstească acestea şi în 
aceia în cari ele se apropie mai mult de idealul 
sfinţeniei lui Dumnezeu; şi din contră, dacă ci
neva nu cinsteşte ceeace este bun şi sfânt în 
cei mai înalţi şi mai desăvârşiţi purtători şi tipuri 
de sfinţenie, nu va cinsti nici sfinţenia însăş» 
(Teologia dogmatică ortodoxă, voi. V, pag. 164).

In psalmi se osândeşte adesea ca păcat câr
tirea împotriva celor drepţi, iar despre aducerea 
aminte de ei se spune că va fi veşnică (psalmul
1 1 1 , 6) şi în înţelepciunea lui Solomon (2, 16, 
21 , 22) se consideră vrednice de cinste sufle
tele curate.

Intr’un cuvânt, am putea zice dar, că raţiunea 
pentru care erau veneraţi sfinţii atât în riaţă 
cât şi după moarte era virtutea sau virtuţile cu 
care era împodobiţi.

In Noul Testament, Mântuitorul Christos con
firmă porunca Vechiului Testament: «Domnului 
Dumnezeului tău să te închini fi  Lui singur să 
..slujeşti* (Matei 4, 10), ceeace nu-L împiedică 
însă să zică apostolilor săi: « Voi prietenii mei 
veţi fi.... de acum nu vă mai numesc slugi, căci 
sluga nu ştie ce face Stăpânul său, ci vă numesc 
prieteni, pentrucă tot ce am auzit dela Tatăl 
meu am arătat vouă*. (Ioan 15, 14, 15); «CV/
ce vă primeşte pe voi, pe mine mâ primeşte şi cel 
ce mă primeşte pe mine, primeşte pe cel ce m’a 
trimis pe mine». (Matei 10, 40); «Cel ce se lea
pădă de voi, de mine se leapădă şi cel ce se lea
pădă de mine, se leapădă de cel ce m a trimis
pe mine*. (Luca 10, 16). — Din aceste cuvinte 
se vede că cinstea de care Mântuitorul soco
teşte vrednici pe sfinţii apostoli şi pe toţi ade
văraţii săi urmaşi nu este protivnică închinării 
şi servirii cuvenite lui Dumnezeu, ci dimpotrivă 
este o sporire a ei, este cinstire dată indirect 
lui Dumnezeu şi ca atare este cu totul îndrep
tăţită şi constitue o datorie pentru noi.

Aceasta se vede limpede şi din următoarele 
cuvinte tot ale Mântuitorului: «Aşa să lumineze 
lumina voastră înaintea oamenilor, ca, văzând
faptele voastre cele bune să preamărească 
pe Tatăl vostru cel din ceruri». (Matei 5,
16). Va să zică, pentru faptele bune, de laudă, 
de cinste, vrednice de urmat ale oamenilor se 
preamăreşte Dumnezeu, ceeace însemnează, că 
venerarea, cinstirea sau cultul ce se dă sfinţilor 
se raportă indirect la Dumnezeu, pe care sun
tem datori să-L iubim din toată inima, şi din 
tot sufletul şi să dovedim aceasta în orice 
fel şi prin toate mijloacele ce ne stau la înde
mână.

Cultul sfinţilor este dar, după învăţătura Mân

tuitorului, o parte întregitoare a cultului lui 
Dumnezeu.

Sfântul apostol Pavel scoate în evidenţă şi o 
altă latură a cultului sfinţilor, latura educativă. 
După ce într’un întreg capitol din epistola sa 
către ebrei (cap. 11) arată şi laudă laptele iz
vorâte din credinţă ale patriarhilor şi drepţilor 
Vechiului Testament, în primul verset al capito
lului următor, el ne îndeamnă să luăm pildă dela
ei şi să păşim cu răbdare la lupta ce ne este 
pusă înainte.

Aceasta o lămureşte şi învaţă el şi mai lim
pede prin următoarea poruncă directă: *Adu-
ceţi-vă aminte de mai marii voştri, cari v au
grăit cuvântul lui Dumneteu şi, privind la să
vârşirea vieţii lor, urmaţi-le credinţa»
(Ebrei 13, 7).

Aceste câteva temeiuri din Sfânta Scriptură 
sunt destul de puternice să justifice cultul sfin
ţilor în general.

** *
Cu privire la chemarea într’ajutor a sfinţilor, 

Stânta Scriptură învaţă să cerem ajutorul sfin
ţilor, ca al unora ce sunt aproape de Dumnezeu, 
plăcuţi Lui şi cu trecerea la El; că sfinţii aud 
rugăciunile noastre şi după ce au trecut din 
lumea aceasta; şi că ei se roagă necontenit 
pentru cei ce sunt în viaţă.

a) Datoria de a chema pe sfinţi într ajutor şi 
putinţa ce ei au să ne ajute se văd într’o mul
ţime de locuri ale Sfintei Scripturi. Astfel, în 
Vechiul Testament citim, că însuş Dumnezeu 
porunceşte lui Abimelec, regele Gherarului, să 
ceară lui Abraam să se roage pentru el, zicând:
«El este prooroc şi se va ruga pentru tine şi vei
trăi» (Facere 20, 7). Tot Dumnezeu porunceşte 
celor trei prieteni ai lui Iov, să-i ceară să aducă 
jertfă în locul lor şi să se roage tpentru ei: 
«Mergeţi la robul meu Iov, şi să aducă jertfă  

pentru voi şi să se roage pentru voi, pentrucă
de n’aş privi faţa lui şi n’ar fi el pentru 
voi, v’aş fi pierdut, căci n’aţi grăit ade
vărat asupra robului meu Iov» (Iov. 42, 8).
Aceia au fâcut precum li s’a poruncit *şi Dum
nezeu a ascultat rugăciunea lui Iov», zice au
torul cărţii cu aceiaş nume (ibidem vers 9). In 
două împrejurări, când fiii lui Israil se aflau în 
mare strâmtorare, ei au rugat pe Samuel să nu 
înceteze a striga către Dumnezeu pentru mân
tuirea lor, Samuel le-a răspuns: «6 a nu fie miey 
ca să păcătuesc către Domnul Dumnezeu înce
tând ăe a mă ruga pentru voi*. (împăraţi 7, 8 , 9,
12, 23).

In Noul Testament, sfântul apostol Pavel, cu 
toată viaţa sfântă ce ducea, cere creştinilor să 
se roage pentru el. * Vă rog pe voi, fraţilor — 
scrie el Romanilor — pentru Domnul nostru Iisus
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Christos fi pentru dragostea Duhului, ca împreună 
cu mine să vă nevoiţi în rugăciuni pentru mine 
către Dumnezeu, ca să mă izbăvesc de cei neas
cultători în Iudeia fi să fie slujba mea în Ieru
salim bine primită sfinţilor» (Romani 15, 30—3 ).
«Fraţilor, rugaţi-vă pentru noi», scrie iarăş marele 
Apostol Tesalonicenilor (I Tesal. 5, 25). Aceeaş 
rugăminte o adresează cl apoi şi comunităţilor 
din Efes, Colose şi Corint, iar sfântul apostol Iacob 
îndeamnă pe toţi creştini să se roage unii pentru 
alţii şi adaogă, ca întărire: «că mult poate rugăciu
nea dreptului cea fierbinte» şi aduce ca exemplu pe 
proorocul Ilie, care, prin rugăciunea sa, a făcut să 
nu plouă trei ani şi jumătate, iar după aceea să 
plouă, când s’a rugat el (Iacob 5, 16—18).

In toate aceste cazuzi este vorba de rugăciuni 
făcute de sfinţi în timpul vieţii lor pământeşti, 
iar nu după trecerea din această viaţă. Dacă 
însă Dumnezeu primeşte rugăciunile sfinţilor când 
sunt încă în trup, ba chiar ne îndeamnă să cerem 
intervenirea lor către El pentru noi, însemnează, 
că în principiu Dumnezeu primeşte şi, când vrea, 
împlineşte rugăciunile adresate Lui de sfinţi 
pentru oameni şi dacă le primeşte când sfinţii 
sunt în viaţă, cu atât mai mult urmează că le 
primeşte după ce trec din această viaţă, pentrucă 
atunci sunt mai aproape de Dumnezeu, se împărtă
şesc din slava sa şi împărăţesc cu lisus Christos.

Credinţa că sfinţii se roagă lui Dumnezeu şi 
după trecerea din această viaţă o găsim expri
mată în proorocia lui Baruh. «Doamne atotţii- 
torule, Dumnezeul lui Israil—se ruga proorocul—
ascultă rugăciunea celor mai nainte ador
miţi din Israil şi a fiilor tăi, cari au grefit 
înaintea ta» (Baruh 3 , 4). De asemeni, în cartea 
a doua a Macabeilor (15, 11, 14) se povesteşte o 
întâmplare minunată din care transpiră aceeaş cre
dinţă : Iuda Macabeul a văzut în vis pe fostul arhiereu 
Onia rugându-se pentru popor cu mâinile ridicate 
şi arătând la un bărbat cărunt şi înconjurat de slavă, 
a zis: «Acesta este iubitorul de fra ţi sfântul Iere-
mia, proorocul lui Dumnezeu, care mult se
roagă pentru popor şi pentru sfânta cetate».

In Noul Testament, Mântuitorul spune în para
bola cu bogatul şi săracul Lăzăr, că bogatul, care se. 
chinuia în focul gheenei, după ce a rugat în zadar pe 
Avraam pentru sine, i-a cerut să trimită pe Lazăr să 
spună fraţilor săi ce-i aşteaptă, dacă vor fi nemi
lostivi ca el (Luca 16, 27—28). Dacă un păcătos 
osândit la munca iadului s’a rugat pentru fraţii săi 
din viaţă, cu atât mai mult o fac aceasta sfinţii.

b) Că sfinţii aud rugăciunile noastre şi după 
ce au trecut din această viaţă, o întăreşte Sfânta 
Scriptură printr’o mulţime de exemple. Mai întâi 
ea ne înfăţişează pe sfinţi, încă pe când sunt 
îmbrăcaţi în trup, ca înzestraţi cu puterea supra
naturală de a şti lucruîi ascunse, care se petrec 
la o mare depărtare, ori în viitor, etc. Astfel,
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proorocul Elizeu a ştiut ce făcuse, pe ascuns de 
el, sluga sa Ghiezi (IV împăraţi 5, 20—26), a 
descoperit regelui din Israel planurile regelui Si
riei (ibidem 6, 12), a prevăzut foametea şi bel-

*

şugul (ibidem 7, 8), etc.; tot Elizeu a văzut mul
ţime nenumărată de îngeri (ibidem 6, 17); alţii, 
precum Isaia (6 , 1—5) şi Ezechiel (2, 1—8) au 
văzut pe Dumpezeu cu ochii lor trupeşti; sfântul 
apostol Pavel a fost răpit până în al treilea cer 
şi a auzit cuvinte ce nu se pot spune (II Co- 
rinteni 12, 2—6); sfântul apostol Petru a citit 
în inima lui Anania şi a soţiei lui Safira viclenia 
lor (Faptele Apostolilor 5, 3) etc. etc.

Apoi se spune în Sfânta Scriptură, că sfinţii 
*sunt asemenea cu îngerii» (Luca 20, 36) şi, ca 
şi ei, cunosc lăuntrul nostru şi întoarcerea pă
cătoşilor, căci <mare bucurie se face în ceruri 
pentru un păcătos care se pocăeştei> (Luca 15, 10); 
că ştiu ce se petrece în iad şi pe pământ, căci 
Avraam aude suspinurile bogatului nemilostiv din 
iad, cu toate că prăpastie mare îi despărţia, şi 
ştie că poporul israelit ţine legea dată lui de 
Moisi şi de prooroci, cari au trăit cu mult în 
urma sa (Luca 16, 24—27, 29, 31). Dacă deci 
sfinţii în viaţa lor pământească ştiu şi fac lu
cruri care nu se datoresc decât puterii supra
naturale a harului dumnezeesc, este foarte firesc 
să admitem, că sufletele lor, după despărţirea 
de trup, când petrec în cer, în nemijlocită apro
piere de Dumnezeu, contemplă tot ce se petrece 
pe pământ în lumina cea neapropiată a Dum- 
nezeirii, cum zice sfântul apostol Pavel : «Acum 
vedem ca prin oglindă şi în enigmă, atunci însă 
vom vedea pe Dumnezeu fa ţă  către faţă> (I. Co-
rinteni 13, 12).

c) Că sfinţii se roagă necontenit lui Dumnezeu 
pentru noi în cer, rezultă din viziunea amintită 
mai sus a lui Iuda Macabeul şi din citatul, ase
meni de mai sus, al proorohului Baruh din Ve
chiul Testament şi din mai multe locuri ale 
Apocalipsului din Noul Testament. Aci, sfântul 
evanghelist Ioan vede mai întâi două-zeci şi patru 
de bătrâni, cari cad înaintea mielului şi ţine fie
care în mână «alăute şi năstrape de aur pline
de tămâieri, care sunt rugăciunile sfinţilor».
(Apocalips 5, 8). După aceea vede un înger cu 
cădelniţă de aur, căruia i s’a dat tămâe multă
«ca s’o aducă împreună cu rugăciunile tuturor şfin- 
ţilorype jertfelnicul cel de aur, care este înaintea tro
nului lui Dumnezeu» şi cum <s’a suit fum ul tămâii 
din mâna îngerului, înaintea lui Dumnezeu, dim
preună cu mgăciunile sfinţilor>. (Ibidem 8, 3—4).

Iată dar destule locuri şi temeiuri din Sfânta 
Scriptură, care, lămurite şi completate de Sfânta 
Tradiţiune, formează temelia tare şi neclintită 
pe care se reazimă cultul sfinţilor.

«

Pr. I. MIHALCESCU
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Scurte studii introductive în literatura biblică a vechiului Testament

Psalmii
Nici o parte din toată Cartea Sfântă, deşi tra

dusă neînţeles şi pe alocurea greşit, nu s’a citit 
şi nu se citeşte şi azi aşa de mult ca «Psalti
rea*. Este o mare greşală şi o nepreţuită pa
gubă că această colecţie de poezii nu se dau 
poporului în o traducere mai înţeleasă.

N’am gândul să dau aci o traducere a psal
milor. înţelegerea lor temeinică este legată de 
oare care studii tehnice. In numărul trecut al 
acestei reviste, am dat noţiuni de poezia ebraică. 
Şi psalmii sunt poezii. Acum mă voiu ocupa 
de alte noţiuni trebuitoare studiului psaltirii: de 
cuprins, de autoii etc., dar mai cu osebire de 
«titlurile» sau mai bine zis «suprascrierile» psal
milor. Acestea ni se înfăţişază în traducerile 
noastre aşa fel, încât nu este cu putinţă să în
ţelegi ce caută acele cuvinte — ce ţi se par fără 
rost — la începutul psalmilor. Studierea acestor 
suprascrieri are multe greutăţi. Fiecare le va 
înţelege când va citi şi-şi va da socoteala de 
rostul lor. — In limba română n’am aflat nici 

*

un studiu asupra lor. De altfel este de sine în
ţeles că în Biserica noastră, unde studiile cari 
să lămurească poporului cartea sfântă sunt ne
cunoscute, cum vor putea ^ ă  apară studii mai 
de migăleală şi de cercetare mai amănunţită a 
acestor cărţi? Deşi regula ar fi ca să se facă în - 
tâiu stndii -ştiinţifice şi apoi să se treacă la ex
plicarea cărţii sfinte.

Numele psalmilor. Numirea generală în textul 
ebraic este □‘'pfifi cu variantele D^H

T. m as s or etic: Ps. 1 8 LXX* a 1— 8

sau r>n
[subînţeles “1SD] la rabini; sau în transcrierea 
cu litere grece, la Origen, oscpapâeXXstţi., la Ipolit 
oscppa âeXsip.; Eusebin as'pqp {kXXrjV (Ist. eccl. 
6 65 Mig. XX 581; iar Ieronim sephar thalim.

Massora întrebuinţează forma femenină m?ntl
“ISD. '

•  • •

LXX-a are i|>aXjj,oi, ^aXţj.6? care a trecut şi
în vulgatul: psalmus.

In Noul Testament [3î6Xo? <̂ aX[j.d>v. (Luca 20 
Faptele Ap. 1 , n)~
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9 10*= „ 9
11— 113 ■= „ 10— 112

114— 115 = 113
116 M  = 114
116 io-:» = 115

117 146- „ 116 145
147. W1 = „ 146
147.12.20  “ „ 147

148 150 = „ 148— 150

In Fapt. Ap. 1333 se citează ps. 2<7. ca: ’Ev 
tcp <|;aXţj.â> Ilpcottp, ceeace dovedeşte că ps. 
1 va fi fost unit cu ps. 2, socotindu-i ca Intro
ducere la întreaga colecţie.

LXX-a are la sfârşit încă un psalm, care a 
fost scris de David „6ts âţiovc {xa/Tj [xs-câ ToXiad" 
(când s’a luptat cu Goliat). Dar acest psalm 
est „s^oftev xoo dpt9-[JL0u(( (în afară de număr). 
W. Wright (în „Procedings of the society of
bibiical archaeology“ Iunie 1887) spune că a găsit 
în texte siriace alţi 4 psalmi; 2 de David, 1 de 
Hiskia şi unu din popor scris dupăce Cirus le-a 
dat voe să se întoarcă în Palestina.

împărţirea. Toţi aceşti psalmi sunt grupaţi în 
5 cărţi:

Cartea
)>
))

n

I-a ps.
II-a

III-a
IV-a
V-a

))

1
42
73

41,
72,
89

90— 196
107— 150

In unele manuscripte ale LXX-ei — Codex Ale- 
xandrinus—avem <j;aXT7)piov ce însemnează: harfă,
instrument cu coarde (va6Xa = 7DJ).

Cuprinsul. Psaltirea, cum o avem azi, cuprinde 
150 de psalmi.

Textul masoretic ebraic diferă/ de LXX-a In 
numerotare, căci pe unii psalmi îi uneşte, pe alţii reprodusă şi în I Croniflb, cap
îi desparte.

Fiecare din aceste cărţi se închee cu o do- 
xologie. Aceste doxologii se găsesc traduse şi 
în LXX-a, deci sunt foarte vechi.

De observat este că aceste cărţi nu cuprind 
un număr egal de psalmi. Nu numai că în unele 
cărţi sunt psalmi mari,' dar şi ca număr se deo
sebesc. Cartea I-a are 41 psalmi; Il-a = 31; 
a IlI-a 17; IV-a =  17; V-a 44.

Unii au zis că această împărţire a fost făcută 
după modelul Pentateuhului în 5 cărţi. Este numai 
o părere fără temeiu. Cel mult se poate admite o
oarecare analogie cu Pentateuhul (comp. Ftirst, 
Canon des Alt. Text p. 67). Principiul de care 
s’au condus la împărţirea în cărţi, nu-1 putem 
găsi. Poate n’a fost nici unul.

Cum fiecare carte se isprăveşte cu o doxolo- 
gie, după obiceiul iudaic, aceste doxologii au 
fost motiv de împărţire în atâtea cărţi. Doxolo- 
giile sunt foarte vechi, căci nu numai că se găsesc 
în Septuaginta, dar doxologia din ps. 106 este

16 g sq. Deci şi 
împărţirea în 5 cărţi, trebue să fie foarte veche.
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Clasificarea psalmilor după cuprins. Priviţi b). Nu se poate hotărâ care este comunitatea:
în general, psalmii sunt produsul reflexiunei şi poporul întreg, sau o parte din el.
gândirei nutrite de viaţa trăită sub stăpânirea şi c). Tot ceeace găsim în psalmi: idei ca şi
îndrumarea legii mozaice, cum şi de cunoştinţa lui experienţe religioase, pot fi şi individuale, dar
Dumnezeu şi a ideilor despre însuşirile Lui, că- şi tipice pentru ideile şi sentimentele mulţimii,
pătate prin lupta din această viaţă dintre corp Poetul s’a făcut organul vorbitor al ideilor şi
şi spirit. Ei ne dau ştiinţă de dorinţele inimii sentimententelor poporului. Aşa în câţ nu putem
omeneşti şi de purtarea omului faţă de Dum- trage o v linie de hotar între ce este personal şi
nezeu şi poruncile Sale, cum şi de darurile şi ce este general.
mustrările ce au venit asupra omului din graţia Caractere poetice bine definite, cu anumite
divină. trăsuri caracteristce, ca în poeziile profane, nu

Sunt o icoană a priceperii şi pătrunderii voinţei putem găsi, dar nici căuta. Nu trebue să uităm
divine şi a legilor date de Dumnezeu, în toată că în psalmi, ca în toată scriptura, descoperirea
felurimea lor de porunci şi făgăduieli, ameninţări dumnezeească este dată prin duhul sfânt sub a
şi răsplată. cărui înrâurire lucra prozatorul ca şi poetul.

Individuală, subiectivă, este această icoană, Unii psalmi au fost compuşi pentru a fi cân-
nu obiectivă, dar cu atât mai de preţ. taţi şi citiţi în mulţime, la serviciile religioase.

Aceasta ne arată că psalmii sunt cântece reli- Alţii sunt individuali, dar cuprind idei şi senti- 
gioase. mente ce pot fi şi ale mulţimii.

Luaţi în parte, psalmii se pot grupa cu mare
•  •

In ei se oglindeşte sufletul omului ca şi al
mulţimii sub două feţe.

De o parte simţirea că, aşa cum trăeşte, stă în greutate pe categorii,
legătura cea adevărată cu Dumnezeu; omul îşi Ideile cuprinse în un psalm se găsesc şi în
face datoria şi de aceea vede în Dumnezeu pe altul şi adeseori amestecate cu altele cu totul
răsplătitorul şi îndrumătorul lui la care se uită diferite. Dacă îi caracterisezi numai din punct
cu încredere şi desăvârşită linişte sufletească. de vedere general, nesocoteşti trăsurile speciale
Sunt în viaţă — ce-i drept— multe lupte, m u lte^ |#? i din potrivă.
piedici, ispite chiar grele, dar credinţa cea t a r e p f f  Dintre clasificările mai vrednice de amintit
izbândeşte. Cei răi vor fi pedepsiţi, cei b u n i^ j | t sunt ' • .
răsplătiţi! Acesta-i ultimul strigăt al inimei şi a-lfeţ^ 1) După sen tim en te le  de cari era stăpânit
poi pace şi linişte alinătoare de gânduri. f e â tP oetu^:

De altă parte însă se vede şi o stare c h in u i-P ^  Psalmi de laudă în care se preaslăveşte 
toare: Constrastul între ideal fi realitate. Domnului: 33, 96, 98, 100, 103, 113,
simte înconjurat de vrăşmaşi. Strigă pe Domnul.lf  ̂ ’ m_care se muUămeşte şi
Dar nu-i răspunde şi duşmanii merg î n a i n t e . puterea lui Dumnezeu , sau pentru
Grea luptă! Grea problemă! Atunci se gândeşte&t‘4|j ,re.a- ^ L trUi
că poate fi singur de vină, prin păcate proprii u • ’ , \  ^  ,
şi se roagă de iertare. Dar de multe ori so c o - l |J | |sau s âva Û1 în Ierusalim: 24,84, 87, 122, 125 
teşte că nu-i de vină şi strigă pe Dumnezeufe|ypul:erea arătată în natură. 8, 19, «9, 93, 104,
să-l răzbune, să-l scape de duşmani. I i i 1,48’ ^ a ţia  şi bunătatea lui pentru mântuirea

* * • j *  ̂ ... * * , din păcate ca 32: sau din mari nevoi şi strâm-
Aceste idei au fâcut pe mulţi să spue că p s a l - ^ ^ .  9 18 21 30, 40, 46, 48, 57, 65, 68,

mu nu sunt poezii ale unu,a sau altu,a, ci e t o j g g /6> g2> 9?> 107>> n6> ng> 124> 129; 138> 146)
ece e a e  poporu ui. ^ '1^147. Din aceştia sunt psalmi mulţi de mulţămire.

<Eu>, care se găseşte deseori în psalmi, r e p re -E |f  £). Psalmi în care poetul este stăpânit de 
zintă comunitatea, nu autorul individual. In adevăr,^ l^ ’durere, întristare şi căinţă. Psalmi de pocăinţă -. 
şi LXX-a, Targumii, Midraş, mulţi părinţi b i s e r i - | ^ 6) 38> 51> 87; de tânguire, tn care se ccre linişte 
ceşti, unii rabini ca: Raşi, Ibn Esra, Kimchi d in |; lăuntrică: Ps. 69; sau libertate f i  bucurie pentru 
cei vechi, şi cercetători ca Olshausen şi a p o i | ^ | tot neamui : 42) 43, 74, 89, 102, 120, 137; de 
Smend, din cei noi, socotesc mulţi psalmi c a | ^ - ‘ plină de speranţă: 4, 10, 23,31, 41,
psalmi ai poporului. „EuH din psalmi este 62—64, 75, 77, 91, 121, 131; sau cerere de
rul. Smend zice chiar, că toţi psalmii sunt cân-|;. ^ scăpare din nevoi şi strâmtorări, ce privesc pe 
tece ale poporului, nu poezii compuse de a n u -£ : | |un singur om> 3> 5) 7) 12) 13 , 17, 25, 26, 28,
mite persoane. 1 ^ 3 5 ,  39, 54, 56, 59,61,70,86,109,130, 140— 143,

Dar această părere este fără temeiu, căci:|^: cari sau apasă asupra neamului întreg: 11, 44,
a). Adesea ori în psalmi autorul se deose-D . 6 0 ,  71, 79, 80, 83, 85, 90, 94, 108, 115, 123, 

beşte de comunitate; este în potrivă cu popo-fei ■ 126, 144; sau rugă pentru rege-, 20, 132.
___ I T^V *  __M  J m  n _  O O  _ \  T"1____1 ____• A __  _• ______  A 1 _  A _  _  1» •rul. De pildă. Ps. 22. - 4  ^ , ♦ c) Psalmi în cari poetul, cu ton liniştit, pă-
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truns de puterea şi slava Domnului, arată da- 
totia omului faţă de Dumnezeu— psalmii didac
tici 1, 15, 34, 36, 37, 49, 50, 52, 53, 58, 73, 
78, 82, 101, 106, 112, 119, 127, 128, 133, 139.

d). La aceştia trebuie să adăogăm psalmii, 
cari se raportă la Mesia direct: 2, 16, 22, 45, 
72, 1 1 0 /sau în mod tipic: 8, 23, o9, 109, 132,
— psalmi mesianici.

2. După obiectul cuprinsul fiecărui psalm.
Psalmi cari vorbesc: a). Despre Dumnezeu şi 
lucrurile divine fără privire la cele din lume şi 
anume:

Despre fiinţa şi prosna dumnezeească;
Despre credinţa religioasă în guvernarea lumii 

de Dumnezeu; în cultul dumnezeesc; şi aşa cum 
se arată această dorinţă în viaţă.

b). Psalmii cari au de obiect diferitele situaţii 
omeneşti diu viaţă, personale sau generale: plân
gere, rugăciune, mulţămire, prevenire pentru vii
tor, luând lecţii din trecut.

Amândouă aceste împărţiri nu pot fi desăvâr
şite, căci sunt psalmi, care se pot pune în mai 
multe categorii, cuprinsul lor fiind bogat şi variat.

Mai aproape de adevăr este cea dintâi împăr
ţire.

3. Alţii au împărţit psalmii după stil:
I. Imne în care se cântă lauda Domnului, 

puterea Lui, slava Lui.
K. Psalmii: a) De mulţămire în care ideia 

' principală este liberarea din strâmtorare:
b). De rugăciune, în care ideia principală este 

ruga de mântuire din nevoi.
c). De mângâiere în care ideia principală este 

credinţa şi nădejdea în Dumnezeu.
III. Cântece religioase în care se îneepe cu 

descrierea unei stări trecute sau de faţă şi după 
aceea cugetările şi ideile ce rezultă din ele.

IV. Psalmii amcstecaţi, adică în care se află
1 şi rugă şi mulţămire şi învăţătură.

Această împărţire a făcut-o comentatorul ger
man Staerk, dar nu va puteâ fi adoptată nefiind 
potrivită ideilor cuprinse în psalmi.

Psalmi în cultul religios. Caracterul religios 
al cuprinsului psalmilor ne arată că scopul scrierii, 
compunerii şi adunării lor la un loc n’a fost, în 
primul rând, dragostea de literatură poetică sau 
satisfacerea unui imbold şi talent poetic, ci mai 
mult scopul practic, şi anume: practic religios.

Psalmii au fost cântece religioase ce se între
buinţau în serviciul religios. La toate popoarele 
din Orient cântarea şi jocul însoţeau actele re
ligioase de cult, sărbătorile publice ca şi par
ticulare, fie de bucurie fie da întristare. Aşa a 
fost şi la Ebrei. Dovezi sunt în Is. 5 12; 24»;

la cununii în Ier. 7 34, Ez. 26 w; la îmormân- 
tări în II Cr. 35 25. Ier. 9 I7. ao. Amos 5 t6. etc. 

Cu cântece şi jocuri s’a prăznuit trecerea
prin marea roşie (Exod 15). Zilele de sărbătoare
le înveseleau cu sunetul trâmbiţelor (Nun 1 0 10 ,,). 
învingerea lui Sisera de Barac a fost cântată de De- 
bora (Tud. 5). Căderea lui Abimelek, prâznuită 
cu cântece şi jocuri (Jud. 9 27). Beniaminiţii au 
furat fetele, cari veniseră la joc (îud. 21 20. 15,„.I7). 
Profeţii însoţeau proorociile- lor de cântări din 
gură şi instrument (I Samuel 10 5. ca şi II Sa-
muel 6 5( i5, Amos 5 23* Ez. 9 3,3 0 2Î; II Cr. 20 2ţ, 27,28).

Cântarea a fost cultivată în şcolile prooroci
lor (I Samuel 10 *. II Regi 3 15). Eusebiu (Praepar, 
evang.XI,. M. Tom. 21 col. 852) spune că proorocii
învăţau pe discipulii lor cântece. Aşa înţelegem 
cum Clement Alexandrinul numeşte pe David 
(paXX(ov xal Tupo'pvj'cs'jcov (în Stromata 6 M. Tom. 
9 col. 309).

Cum era atunci aranjată muzica la serviciu, nu 
ştim. Dayid întroduce ordine în cântarea dela 
templu şi împarte pe cântăreţi în 24 clase. A- 
ceştiajcântau la serviciul dela templu, nu poporul.

Adesea ori cântau psalmi întregi. Dar de multe 
ori şi bucăţi din ei; de pildă în I Cron. 168,J2 
este psalmul 105 ,5. Şi tot acolo, versul 23—33
este din psalmul 96 j_,8; iar în vers 24—36 se 
caută din psalmul 106; şi apoi tot din psalmul 
106, dar versul 46—48. Deci se alegeau bucă
ţile de cântat. Alegerea o făcea desigur cântă
reţul singur. Cu vremea însă s’a făcut obiceiu 
ca la cutare prilej să se cânte un anume psalm. 
Aşa sunt psalmii — numiţi TDfi — orânduiţi a
se cânta la jertfa de dimineaţă, — TOFU Ziua
întâia a săptămânii, Duminică — se cântă psalmul 
23 (24 LXX); Luni psalm 47 (LXX 48); Marţi 
psalm 81 (82); Miercuri psalm 93 (94) şi o parte 
din psalmul 1 0 1 ; Joi psalm 80 (81); Vineri 
psalm 92 (93); Sâmbătă psalm 92. In LXX şi 
psalmul 38 este pentru Sâmbătă.

In afară de aceştia, mai găsim cântându-se 
psalmul 80 (81) la anul nou, dimineaţa; iar după 
amiazi psalmul 29.

La Pesah ca şi la Cincizecime (ni}D$ri JH) se
întrebuinţa ps. 104 şi 105 (106). In timpul tăierii 
mielului paschal, se cântau ps. 113— 118.

De asemenea, la sărbătoarea corturilor JH
(HlDDn) se cântau unele părţi din ps. 118.

+
#

Tot la sărbătoarea corturilor din ziua 2—8-a
se cântau ps. 29, 50 I6 sq.; 94 16 sq.; 94 a sq.; 
8 1 7 sq.; 82 5 sq. şi 65. Psalmii, cari se cântau 
la aceste sărbători, se numesc: musaf, adică 
cântări ce se cântă la jertfele adăogate la aceste
să;bători.

** *
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Mai târziu în sinagogă găsim acelaşi obiceiu : 
ps. 7 se cântă la Purim; 29 la sărbătoarea săp
tămânilor (— ni'JDîtf —); 30 la sfinţirea templului ;\ *
83 şi 133 la Pesah; 137 la ziua distrugerii tem
plului la 9 ab (August).

In deosebi ps. 113— 118—aşa numitul Hallel— 
este întrebuinţat la cele 3 sărbători mari.

** *
In zilele de sărbătoare şi în familie se cântau 

psalmi.
In ziua de Pesah Haleli (adică psalmii 113— 

118) se cântau jumătate înainte de masă, ju
mătate după masă.

Pentru cântarea psalmilor în familii nu existau 
anumite reguli. Cânta fiecare ce voia şi la ce 
prilej găsea potrivit. Şi, sau cânta un psalm în
treg, sau numai o parte; sau chiar introduceau 
ceva din alt psalm.

** *

Pe vremea Mântuitorului, acest obiceiu era 
foarte lăţit. In Mat. 11 „ ca şi Luca 7 M se face 
aluziune la cântecele copiilor când se joacă. In 
Luca 15 25 este veselia tatălui când s’a înnapoiat 
fiul pierdut; şi alte multe numeroase locuri.

De sigur că în asemenea împrejurări se cân
tau şi psalmi.

** *
Numai această întrebuinţare a psalmilor in 

cultul religios ne lămureşte de ce în cartea sfântă 
avem. numai 150 psalmi.

I Regi 5 12 numai Solomon a compus 1005 
cântece.

Rabini numără numai 147 psalmi.
Totuşi numărul de 150 este foarte vechiu 

căci 11 are şi LXX â şi traducerile siriace.
** *

De asemenea înţelegem de ce unii psalmi, 
cu caracter vădit subiectiv, au adaosuri ce cu
prind sentimente ale adunării, ale colectivităţii.

Un cânt, o poemă exprimă, în regulă gene
rală, sentimentul ce a frământat mintea poe
tului.

O cântare religioasă trebuie să fie expresia 
mulţimii.

In psalmii noştri avem mulţi cu caracter us- 
biectiv vădit, dar poetul inspirat s’a făcut ecoul 
ideilor şi sentimentelor mulţimii. De pildă: ps.
3, 14, 25, 28, 34, 51, 53, 60, 106, 125, 131. 
Sau în ps. 102, unde versurile 14—23 şi ps. 
144 unde versurile 12—15, după textul ebraic, 
par ar fi de alt ton de cât restul psalmului.

** *
Tot aşa ne lămurim de ce unii psalmi sunt 

frânturi din alţi psalmi sau din alte compoziţiuni 
poetice. De pildă: ps. 40 v. 14— 18 este pus 
în urmă ca ps. 70, numai cu o scurtă Introdu
cere. Psalmul 14 este un cânt mai lung decât 
ps. 53 cu care se aseamănă. în I Cronice 
16 8_22 sunt strânse, în un cânt, frânturi din 
psalmii 96, 105, şi 106. Psalmul 57 8_,2 cu 60 v. 
7— 14 formează împreună psalmul 108.

Tot aşa ne explicăm de ce în Septuaginta 
găsim unii psalmi câte 2 uniţi la un loc. De 
pildă: ps. 9 şi 10 din textul ebraic în LXX-a 
este ps. 9. Psalmii 114 şi 115 în LXX-a este 
113.

Sau din un psalm a despărţit două. De pildă: 
din ps. 116, din textul ebraic, LXX a a făcut 
ps. 114 şi 115. Şi din ps. 147, a tăcut 146 şi 
157. Foarte posibil că traducătorii Septuagintei, 
în manuscriptul după care au tradus, au găsit 
psalmii împărţiţi aşa cum îi avea la serviciul 
religios în o anumită parte.

Acestea ne arată că întrebuinţarea în cult a 
jucat un mult mai mare rol în adunarea psal
milor, decât interesul curat poetic.

Talentul poetic a fost numai un mijloc, un 
organ al celui de sus, de a slăvi Dumnezeirea 
în cântări religioase

Pr. POPESCU MĂLĂEŞTl

!) In numerele viitoare alte chestiuni privitoare la psalmi,

învingerea principiilor socialiste ar însemna sfâr
şitul neamului nostru, sfârşitul rostului şi demnităţii 
noastre ca făp turi omeneşti, însemnează desfiinţarea 
a tot ce-i nobil şi dumnezeesc îu lume. Din parte-mi 
voi consacra înteaga mea viaţă luptând contra aces
tui curent) care atacă viaţa şi bună-starea ţării noastre

Minislrul V. G0LDIŞ
în adunarea partidului naţional din flrad

în Septemvrie 1919

Unde s a  văzut cay neaşteptând ca justiţa să se ros
tească, să se tragă toate concluzinnile şi să se intre- 
l'rindă toate atacurile în contra unui om care, toată

viaţa lui, n1 a făcut de cât %ă lupte pentru triumful ideilor 
naţionale? Atunci cine este sigur de cinstea lui, când 
fiecare ar proceda aşa ? In tot cazul, cred că nu este în 
obiceiul presei din toată lumea ca să te pronunţi 
asufra vieţii unui om neaşteptând cuvântul justiţiei.

Minislrul INCULEŢ,
în intervicwul către Dacia din

15 Sept. 1919

Să preţuim oamenii dufă muncă şi rezultait nu 
4upă vorbe şi certificat.

Revista RĂSĂRITUL
din 1 Sept. 1919
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TRUFIA Şl UMILINŢA'
De mâne începem postul cel mare, zilele aşe

zate de biserica noastră, ca să ne vindecăm de 
cea mai cumplită boală, anume de păcate. Se 
cade, deci, ca mai ales în aceste zile gândul să 
ne fie muncit de boala aceasta, precum şi de 
leacurile ce ar stârpi-o, cu atâta mai mult, cu 
cât niciun om nu poate zice că ar fi scutit de 
dânsa. Cetim doar în Sf. Scriptură: «N u este om 
drept pe pământ care să facă bine şi să nu gre- 
şască» (Ecles. 7, 21). Fiecare cugetă în inima 
sa cu deadinsul spre răutăţi în toate silele (Fa
cerea 6, 5). Din inimă ies gândurile cele rele : 
uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, min
ciunile, hulele (Mat. 15, 19). Făcutu-ne-am cu 
toţii necuraţi...., veştejitu-ne-am cu toţii ca frunza , 
şi fărădelegile noastre ca vântul ne-au răpit (Isaia 
64, 6). N u este drept înaintea Ta (Doamne) nici 
unul dintre cei vii (Psalm. 43, 2).

Boala păcatelor este nenorocirea tuturor ne
norocirilor, căci ea a pus puterile sufleteşti ale 
omului în cea mai mare nerânduială, a îndemnat 
şi îndeamnă simţurile,, noastre mai mult la cele 
rele decât la cele bune, a prefăcut mintea noastră 
într’un muc slab de lumină care nu ne poate lu
mina deplin căile vieţii, ci ne lasă mai mult în 
întunerec, a făcut din voia noastră o corabie 
fără cârmaciu, mânată de furtuni pe toate va
lurile primejdiilor morţii şi mereu respinsă să se 
apropie de limanul de mântuire al lui Dumnezeu. 
Iată de ce Sf. Scriptură se foloseşte de cuvin
tele: orbie, surzenie, boală, somn, moarte, când 
ea vrea să ni-1 arate pe bietul om aşa, după 
cum el aievea este sluţit sau schimonosit de 
lepra păcatelor.

Rămânem uimiţi, când gândim la nenorocirile 
grămădite asupra pământului din pricina păca
telor. Păcatul i-a lipsit pe strămoşii noştri Adam 
şi Eva de fericirea raiului, a adus asupra lumii 
potopul, a nimicit cu foc şi cu pucioasă ora
şele Sodoma şi Gomora,. a înecat pe Faraon 
împreună cu oastea lui în Marea-Roşie, a pri
cinuit pustiirea Ierusalimului, i-a spulberat pe 
Jidovi ca pleava peste to ltă  faţa pământului.. 
Păcatele sunt pricina tuturor nevoilor şi sufe
rinţelor, de cari suspină şi gem toţi oamenii şi 
toată lumea. îngâmfările, spurcăciunile trupeşti, 
pizmele, lăcomiile, mâniile, minciunile, înegririle, 
înşălăciunile, sfezile, batjocurile, dezbinările, asu
pririle, prigonirile, răzbunările, războaiele, toate 
durerile, năcazurile, chinurile, bolile şi moartea,

1) Ideile din acest art. au fost expuse ca confereaţi în Cer* 
nâuţi la 13 Marti* 1021.

toate acestea şi altele asemenea sunt numai puii 
clociţi de fiara tuturor fiarelor, anume de păcat. 
Păcatele au pătat şi au stricat faţa tuturor făp
turilor lui Dumnezeu.

Şi să gândim numai, ce jertfă a trebuit să se 
aducă pentru împăcarea păcatelor! Singur Iisus 
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a trebuit să iee 
trup omenesc, ca să ne mântuiască de blăstâ- 
mul călcării legii dumnezeeşti. El, care din 
vccinicie era la Tată! Său şi prin care s’a făcut 
toată lumea, E! a trebuit să pătimească pentru 
păcătoşi. El, Sfântul şi Dreptul, a trebuit să 
moară pentru noi nedrepţii, ca să ni deschidă 
din nou calea cătră fericirea pierdută a cerului. 
Să gândim, cum Domnul şi Mântuitorul nostru 
a fost cu to tu l. nesocotit de oameni, a fost ne
cinstit, batjocorit, pălmuit şi bătut. Să ne uităm 
la El, cum Ii curge sângele pe crucea de pe 
Golgota, şi să ascultăm cum El strigă în cum
plitele Sale chinuri de moarte: Dumnezeul meu! 
Dumnezeul meu! de ce m’ai lăsat? (Marcu 15, 34). 
Sâ gândim că în clipa, în care Iisus Hristos şi-a 
dat sufletul, ,,întunerec s’a făcut peste tot pă
mântul şi soarele s’a întunecat** (Luca 23, 44), 
catO'piteazma bisericii s'a rupt în două de sus 
până jos, şi pământul fa  cutremurat şi pietrele 
s'au despicat şi mormintele s'au deschis (Matei
27, 51—53). Iată, toate acestea le-a pricinuit 
păcatul. Ticăloşia lui este dar nespus de mare.

Izvorul din care curg nenorocirile tuturor pă
catelor, ni l arată Sf. Scriptură. Ea ni spune 
anume câ prin Cuvântul lui Dumnezeu, adică prin - 
Iisus Hristos — s’a făcut întâi lumea cea nevă
zută a duhurilor în rânduiala cea mai strălucită; 

.rânduiala aceasta a fost însă stricată întâiaş- 
dată tot prin cuvântul unuia dintre duhurile 
cele mai depline care a zis: De-asupra stelelor 
cerului voiu pune scaunul meu, fi-voiu asemenea 
Celui Preaînalt, adică asemenea lui Dumnezeu
(Isaia 14, 13— 15). Duhul ceice a grăit astfel a 
fost cel dintâi din lume care a călcat voia lui 
Dumnezeu prin păcatul înălţării, sau mândriei, 
sau îngâmfării, sau trufiei, sau sumeţiei. Lui i-au 
urmat şi alte multe duhuri bune cari s’au pre
făcut în draci şi diavoli sau demoni, iar el, în
cepătorul răutăţii, s’a- făcut domnul ori stăpânul 
lor. Astfel se adeveresc cuvintele Sf. Scripturi că 
începutul păcatului este trufia (Is. Sir. 10, 13).

Dupăce apoi acelaşi Cuvânt al lui Dumnezeu, 
Iisus Hristos, a făcut toată lumea cea văzută şi 
la urmă pe om, diavolul — tatăl minciunii şi 
ucigaşul de oameni din început (Ioan 8, 44) — a
învălit un fir de sămânţă din planta otrăvitoare

%
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n trufiei în cuvântul cel dulce al linguşirii şi l-a 
furişat, cu iscusinţă, în inima Evei, zicându-i: 
nu veţi muri cu moarte, câ ştie Dumnezeu că, 
ori in ce zi veţi mânca din pomul cel oprit, se 
vor deschide ochii voştri şi veţi fi  ca nişte Dum
nezei, cunoscând binele şi răul (Fac. 3, 4—6). 
Acel veninos fir de sămânţă, aflând loc prielnic 
în inima Evei, îndată a încolţit, a înflorit şi a 
dat roadă îmbelşugată a întunecării minţii, a 
slăbirii voiei şi simţirii, roadă a tuturor chinu
rilor omeneşti şi a morţii.

Pentrucă păcatul săvârşindu-se, naşte moarte 
(Iacov 1 , 15), bine înţeles nu numai moarte tru
pească înainte de vreme, ci şi moartea cea ve- 
cinică şi mai ales aceasta. De aceea datori sun
tem să ne apărăm de primejdiile păcatelor mai 
dihai decât de oricare alte primejdii, datori 
suntem să ne luptăm împotriva lor cu toată 
bărbăţia creştinească. La lupta aceasta ne în
deamnă apostolul Pavel, zicând: îmbrăcaţi-vâ în 
toată armatura- lui Dumnezeu ca să puteţi sta 
în contra meşteşugirilor diavolului\ (Efes 6, 11).

Trufia, după cum am văzut, fiind cea dintâi 
meşteşugire, cu care diavolul a izbutit să aducă 
asupra omenirii toate nenorocirile, oare care 
armă a lui Dumnezeu ne poate asigura deplina 
izbândă în contra acestei meşteşugiri ? Răspunsul 
este: Umilinţa ! Umilinţa e cea dintâi şi cea mai 
de lipsă armă în războiul contra păcatelor, că 
zice sf. Grigorie: precum trufia e rădăcina tu
turor fărădelegilor., aşa umilinţa e rădăcina tu
turor virtuţilor. Adevărul acesta ni-1 arată şi ap. 
I’avel cu cuvintele: A  lui Dumnezeu zidire sun
teţi. (1 J^or. 3, 9). Adică cum suntem noi zi
direa lui Dumnezeu ? Iată cum: La sf. Botez 
primim una din cele dintâi petre ale temeliei 
pentru această zidire în sufletul nostru, anume 
credinţa în Dumnezeu. Pe această peatră trebue 
să clădim apoi mai departe, ca şi un zidar harnic, 
petrele tuturor celorlalte virtuţi, adică nădejdea 
tn Dumnezeu, iubirea de Dumnezeu, înţelepciunea, 
dreptatea, bărbăţia, cumpătarea creştinească şi 
tot aşa înainte, până ce clădirea tuturor virtu
ţilor noastre va fi .ca o «biserică sfântă». (Efes.
2, 21) şi numai Dumnezeu va locui în această 
biserică a sufletului nostru. Dar să ne întrebăm: 
cine poate crede în Dumnezeu, fără să se umi
lească ? Cine poate avea altă virtute fără umi
linţă ? Nimeni pe lume! De aceea cu tot dreptul 
«ice sf. Casian: Clădirea virtuţii nu ne poate 
înălţa în inimile noastre, dacă nu e pusă m ai 
în tâi umilinţa la temelie. De aceea zice şi feri
citul Augustin: <De vrei sjă fiinţare, începe dela 
lucrul cel mai mic; dacă cugeţi să-ţi faci o clă- 
dirc măreaţă de vrednicie sufletească, cugeta mai 
întâi la fundamentul umilinţei h .  Tot fericitul 
Augustin, Întrebat fiind de un anume Dioscorus 
ce să facă să vie la calea adevărului şi să

m

fie creştin deplin, iată, ce răspuns i-a dat în 
scris :

« Tu mă întrebi, care-i lucrul cel dintâi, ca
să poţi ajunge la deplinătatea creştinească, şi eu
îţi răspund: Umilinţa. Şi care-i al doilea lucru ? 
Umilinţa. Ş i care-i al treilea ? Umilinţa. Ş i încă 
mai ce ? Umilinţa!».

Cum că umilinţa este nu nfamai cea dintâi, 
ci şi cea mai de iipsă armă în contra păcatului 
trufiei şi îndeobşte în contra tuturor păcatelor, 
aceasta ni-o arată sf. Grigorie cu cuvintele:
< Cine vrea să-şi adune virtuţi, fă ră  umilinţă, 
acela cară colb în vânt». Şi acelaş sfânt părinte 
mai zice: Dacă nu ai virtutea umilinţei, apoi jă  
chiar fapte dumnezeieşti, ele rămân deşarte. De 
aceea zice şi fericitul Augustin: «Dacă umilinţa 
nu merge înaintea a tot binele ce-l facem, şi 
lângă dânsul şi după dânsul, atunci îngâmfarea 
şi desvinovătirea noastră ne ia totul n mâni*. 
Sau nu ştim că fariseul cel ce s’a rugat cu su- 
meţie în biserică împreună cu vameşul n’a aflat 
mila lui Dumnezeu, iar vameşul cel umilit s’a 
dus îndreptat la casa sa ? Şi oare n’a zis lisus 
Hristos cu prilejul pildei aceleia că cel ce se va 
înălţa se va umili, şi cel ce se va umili se va
înălţa? (Mat. 23, 12).

Nu e dar de mirare, dacă sf. Ioan Gură de Aur 
zice la pilda aceasta: Dacă aş trebui să am eu 
una din acestea două, anume toate păcatele pe 
lângă umilinţă sau toate viituţile pe lângă tru
fie, atunci mai bucuros aşi vrea să am toate pă
catele pe lângă umilinţă, decât toate virtuţile 'pe
lângă trufie". Oare de ce mai bucuros ? Foarte 
uşor de înţeles: De oarece cu umilinţa omul 
încă tot e în stare să învingă orice păcate şi să 
se mântuiască, iar dacă este el trufaş sau semeţ, 
atunci nu-1 aşteaptă alta ceva decât peirea, chiar 
de ar face fapte dumnezeeşti, cum zice sf. Grigorie.

Şi acum să ne întrebăm ce este umilinţa ? 
Umilinţa nu e nimic alta decât a cunoaşte cu a- 
devărat şi a f i  adânc pătrunşi de convingerea, 
cât de neputincioşi suntem noi fa ţă  cu Dumnezeu, 
fa ţă  cu toţi oamenii şi fa ţă  cu lumea îndeobşte. 
Dacă dobândim odată această cunoştinţă şi con
vingere, dar nu înşelătoare, ci întemeiată numai 
pe adevăr, atunci va peri din noi orice gând 
de trufie ce l-am avea; atunci noi singuri ne vom 
socoti mici şi neînsemnaţi şi vom xavea destulă 
pricină nu numai să nu ne sumeţim de fel, ci 
din potrivă să ne simţim slabi şi nemernici, pre
cum şi suntem aievea, oricât de mare s’ar părea 
că e vaza şi puterea noastră. Şi adică să ne 
întrebăm, ce pricină am avea noi să ne trufim ? 
întreabă şi sf. apostol Pavel: Ce ai tu, ce riai
fi primit ? Iar dacă ai primii, ce te făleşti ca şi
cum riai f i  primit ? (1 Cor. 4, 7). Singuri de 
sine noi nu avem curat nimic, nici viaţa, nici
mintea cu puterile ei, nici sufletul cu însuşirile
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lui, nici trupul cu simţurile, formele şi mădu- 
lările lui, nici întâietatea naşterii din părinţi no
bili, nici strălucirea agerimei minţii, nici bunătă
ţile norocului, mai pe scurt nimic şi iar nimic. 
Sau poate noi singuri ne-am dat viaţa, mintea, 
sufletul, trupul ? Noi singuri ne-am ales să fim 
născuţi într'un palat plin de tot binele pămân
tesc, şi nu în nişte colibi sărăcăcioase? Noi sin
guri ne-am pus pe trup câte un cap luminat şi 
înzestrat cu pricepere uşoară, cu judecată ageră 
şi cu tot felul de ştiinţi şi iscusinţi ce alţii nu 
le au ? Noi singuri am putut ajunge la cutare 
slujbe înalte, la cutare cinste şi mărire? Iată, 
câte pricini avem să nu ne trufim, ci din con
tră să ne micşorăm şi toate ale noastre să le 
socotim numai ca daruri primite dela Dumnezeu, 
daruri ce El ni le lasă numai până când Lui îi 
place.

Singuri de sine nu avem nimic alta decât să
răcie, neputinţă şi mai ales păcate în aşa mă
sură, încât, dacă ar fi cu putinţă, să ne vedem 
icoana noastră aşa, după cum este ea de curată 
înaintea ochilor lui Dumnezeu, atunci, cu bună 
seamă, fiecare am striga: ia, Doamne, ia icoana 
mea dela ochii mei, căci nu mai pot suferi a mă 
uita la dânsa! In acest înţeles zice şi sf. Gri
gorie cel Mare: ,,Dacă te uiţi tu singur la tine 
în lumina adevărului, fără  să te prefaci, şi te 
priveşti fă ră  părtinire, atunci nu mă îndoesc că 
vei fi umilit şi singur te vei socoti vrednic de 
dispreţ

Dar poate ar întreba cineva: Oare umilinţa 
arătată în felul de până acum nu înseamnă că 
ne jertfim toată vrednicia şi singuri ne înjosim 
din cale atară şi ne facem de nimic ? Oare trebue 
să ne umilim totdeauna şi să nu zicem bunăoară 
nici un cuvânt, ci să ne ţinem gura închisă chiar 
şi atunci, când suntem greu vătămaţi cu nedreptul? 
La întrebarea aceasta iată ce ne răspnnde feri
citul Augustin: «Nu orice umilinţă este adevă
rată. Umilinţa adevărată e iscusită, ea ştie a 
ţinea în tot locul măsura şi a merge spre ţinta 
cea dreaptă. Este o umilinţă a fricei de rob şi o 
umilinţă a neştiinţei şi a bolânziei. Umilinţa ade
vărată ştie deosebi locul, timpul f i  împrejurările >,
sau — cum zice sf. Grigorie cel Mare — <ştie a 
se păzi cu grijă să nu întrecem măsura, şi aşa 
să ne lepădăm de drepturile ce ni se cuvin«.

Umilinţa adevărată cere să nu ne credem mai 
buni [decât nimeni altul şi să fiu ne ridicăm 
asupra nimănui. Foarte adese ori se întâmplă că 
unul se face mai mare decât altul, socotindu-se 
pe sine a fi mai înţelept, mai cu vază, mai avut, 
mai cinstit ş. a. m. d. Câte certe şi neînţele
geri şi desbinări nu nimicesc pacea dintre atâţia 
creştini numai din pricină, că unii vreau să fie 
mai mari şi mai tari şi mai cuminţi decât alţii 
şi nimeni nu se lasă a fi cu capul mai plecaţi

Câte clevetiri, zavistii şi duşmănii nu se iscă 
numai din pricină că unul a primit vre-o cinste, 
de care fiecare se ţine mai vrednic!

în privinţa aceasta, iată ce ne spune sfântul 
Ambrosie: După învăţătara sfântului apostol 
(Pavel) creştinii trebue să socotiască fiecare mai 
de cinste pe altul decât pe sine (Filip. 2, 3) şi 
mai mult să-l preţuiască pe altul decât pe sine. 
Supuşii să serviască cu drag, iar cei mai mari 
să nu se îngâmfe. Săracul să nu se ridice asupra 
bogatului, iar bogatul să se plece cu blândeţe spre 
cel sărac, şi pentru avuţiile vremelnice să nu ce
reţi mai multă cinste, decât ceeace i se cade cuiva 
pentru purtarea sa cea bună». Şi zice şi sf. Ioan 
Gură de aur: «Noi trebue să-i onorăm nu numai 
pe cei mai în vârstă decât noi, ci şi pe cei de o 
vârstă cu noi, căci încă nu se chiamă umilinţă, 
dacă facem ceeace siliţi suntem să facem. Noi 
trebue să facem plăcere şi să dăm cinste şi celor 
ce sunt mai mici decât noi şi să le dăm întâie
tatea. Dacă cineva s'ar putea lăuda chiar cu 
faptele cele mai bune, el nu va avea nici un fo
los din ele, dacă singur pe sine nu se va socoti 
ca cel de pe urmă». Ne învaţă doar singur lisus 
Hristos, zicând: Când eşti chiemat de cineva la 
ospăţ, nu te f>une lă locul cel dintâi...., ci mergi 
de te pune la locul cel mai de pe urmă» (Luca
14, 9—11). Aceste cuvinte ne dovedesc că noi 
avem să ocolim şi toate onorurile precum şi 
laudele. Fericitul Augustin zicea totdeauna, când 
auzia că alţii îl laudă: «Ei mă laudă, dar eu 
mă cunosc pe mine mai bine decât cum mă cu
nosc ei, şi încă mai bine mă cunoaşte Dumnezeu 
care ştie, că mie nu numai nu mi se cuvine 
onoare, ci mai vârtos tot dispreţul şi iadul.

Cel mai scump învăţător al umilinţei ni este 
lisus Hristos, căci tot traiul, cât El l-a petrecut 
pe pământ, este o neîntreruptă şi neasemănată 
umilinţă, şi cum I-a fost traiul, aşa I-a fost şi 
cuvântul sau învăţătura. Ca ori şi care alt copil 
omenesc, aşa şi el e purtat 9 luni în trupul 
maicii Sale, după cum cetim la evanghelistul 
Luca 2, 6—8 : Ş i au fost, fiind ei în Viefleiem, 
s’au umplut zilele ei să nască. Ş i au născut pe 
F iul Său. Umilinţa aceasta e înăsprită cu locul 
în care acel Fiu se află la naştere şi în care e 
pus după aceia. Şi L-au înfăţişat pe Dânsul— 
zice evanghelistul Luca — şi L-au pus în iesle, 
pentrucă nu avea loc în casă (2, 7). El încă nu 
grăeşte, fapta aievea că e născut într’un staul, 
e înfăşat în scutece şi pus în iesle, fapta aceasta 
grăeşte cum nu se poate mai lămurit despre 
nemărginita Lui umilinţă. Plin urmare învăţătură 
dumnezeiască a lui lisus Hristos nu e numai 
cuvântul Lui cel viu din sfintele evanghelii, ci 
şi tăcerea şi toată purtarea Lui, căci numai El 
este atotînţeleptul învăţător, care întreaga Sa 
viaţă ni-a lăsat-o ca cea mai strălucită pildă,
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ni şi tăcerea şi toată purtarea noastră creşti- 
iK.uscă trebue să fie cu totul potrivite cu învă- 
iurile Lui. După ce s’a n .scut, El, Fiul lui
I )umnezeu, e în ochii lumii fiul unor oameni 
săraci; El, stălucirea măririi lui Dumnezeu, pri
meşte chipul robului; Ei, Căruia — singur zice

I s’a dat toată puterea în cer şi pe pământ, 
( ste înfăşat şi culcat în iesle ca cel mai sărac 
dintre toti săracii pământului. Poate fi ceva mai 
umilit decât Dumnezeu în fire omenească şi în 
. Iiip omenesc ? Poate fi ceva mai înjositor de
cât scutece pentru Acela care toate le cârmu- 
i.'.şte cu puterea cuvântului Său? Poate fi ceva 
mai nemernic decât Ieagănul-iesle pentru Acela 
o re  şade de-a dreapta Tatălui în cer?

O neînchipuit de mare umiiinţă a arătat Iisus
I Irisţos la botezul Său, după' legea jidovească, 
adecă la tăierea Sa împrejur care s’a întâmplat 
a opta zi după naştere! De acea umilinţă gră- 
Cyte proorocul Isaia zicând: E l nu va striga, 
nici va lăsa (să se audă) şi nici se va auzi afară 
glasul Lui. Trestia sfântă nu o va zdrobi şi 
inul ce fumegă (adică macul) nu c va stinge 
(12, 2—4). Iosif şi preacurata fecioară Maria 
fig apoi cu pruncul Iisus la Egipt. Doamne,
< âtă umilinţă! El lasă chiar staulul, ce-I era 
sălaş şi părăseşte ţara, căreia, ca copil mic, 
nu-i putea face nici un rău, numai ca să oco- 
Icască pe domnitorul Irod, a cărui putere, în a- 
Hemănare cu puterea Durnnezelui Prunc, e mai 
puţin decât nimica toată. Dela Egipt El se în
toarce cu crescătorii Săi la Nazaret, dându-ni din 
nou o nesfârşit de drăgălaşă icoană a umilinţei 
Sale. Căci lumea II ţine de fiul lemnarului şi 
ICI, deşi este însăşi înţelepciunea cea vecinică, 
lotuşi iasă să iasă la iveală numai atâta pricepere 
:,ii ştiinţă, câtă se potrivea cu vârsta Sa fireasca. 
Sfântul evanghelist Luca zice: Iar Pruncul creştea 
şi se întăria cu 'Duhul, umplându-se de înţelep
ciune şi darul lui Dumnezeu era peste Dânsul 
,st era subt ascultarea lor (2, 51—53). Numai 
când a fost de 12 ani, toţi învăţătorii legii 
dumnezeieşti din biserica din Ierusalim s’au
minunat de înţelepciunea Lui (Luca 2. 46—48), 
dându-ni astfel a înţelege că şi tineretul nostru 
Ircbue crescut aşa, încât nicio înţelepciune să 
uu-i fie mai preţioasă şi mai scumpă, decât în
ţelepciunea ce ni-o dă legea dumnezeiască.

Ajungând la vârsta de 30 de ani, Iisus Hri- 
Htos a venit... la Iordan către Ioan, ca să se 
hoteze de dânsul. Dar Ioan 11 opria pe E l zi
când : Eu trebue să mă botez de line, şi Tu vii 
hi mine P Ş i răspunzând Iisus, a zis către dân- 
\ul: Lasă acum, aşa se cade nouă să plinim toată
di eplătea (Mat. 3, 13— 16). Sfântul Ioan Bote
zătorul vestia celor ce veniau la dânsul pocăinţa 
iţi boteza numai pe păcătoşii cari şi mărtu- 
liniau păcatele (Marcu 1, 5). Ni putem închipui

acum, câtă umilinţă a dovedit prea sfântul Fiu 
al lui Dumnezeu, când El —■ «Împăratul împă
raţilor şi Domnul Domnilor» — după cum II 
numeşte sf. evanghelist Ioan (Apoc. 19, 16) — 
asemenea celorlalţi oameni păcătoşi, se pogoară 
în apa Iordanului şi, la cuvintele de sfială ale 
Botezătorului Său, răspunde: «lasă acum, că aşa 
se cade nouă». El nu zice măcar: aşa se cade 
Mie, ci *aşa se cade nouă», adică nouă tuturor
oamenilor, la cari şi El se numără, dându-ni 
astfel pildă că şi noi trebue să ne umilim nu
mai decât, dacă vrem să ni ierte Dumnezeu 
păcatele. — După botez, Iisus se duce în pustie, 
unde posteşte 40 de zile şi 40 de nopţi, ne- 
mâncând nimic, şi se lasă ispitit chiar de dia
volul, ca iarăşi să ni arate acea nemărginită u- 
milinţă, de care apostolul Pavel zice că Et era 
dator întru toate a se asemăna fraţilor (adică 
tuturor oamenilor) şi însuşi fiind ispisit, poate şi 
celor ce se ispitesc să li ajute, fiindcă noi nu-L 
avem pe El Arhiereu, care să nu poată pătimi 
împreună cu neputinţele noastre, ci ispitit întru 
toate după asemănare, (numai) fără de păcat
(Evei 2, 17, 18 şi 4, 15).

Sfântul Ioan Botezătorul, auzind din temniţă 
despre lucrurile cele minunate ce le făcea Iisus, 
a trimis odată la Dânsul pe doi învăţăcei ai 
săi să L întrebe: Tu eşti (Mesia sau Mântuitorul) 
cei ce vine, ori să aşteptăm pe altul P Şi Iisus n’a 
zis, cum ar fi zis vre’un sumeţ: da, eu sunt cu 
bună samă, ci umilit a răspuns celor doi: M er
geţi şi spuneţi lui Ioan cele ce le auziţi şi vedeţi 
(Mat. 11 , 2—5), neatingând aşa de loc vaza 
botezătorului Său, ci mai vârtos onorându-1. 
Altă dată vine la Iisus un tânăr şi-L întreabă: 
Bunule învăţător, ce voiu face, ca să am viaţa 
de veci? Şi E l i-a zis lui: ce-mi zici bunP N i
meni nn este bun, numai unul Dumnezeu (Mat. 
19, 16—18). Iată, cât de mult se umileşte Iisus!

El nu voeşte a fi nimic, nici măcar bun, şi 
astfel ne învaţă cu pilda Sa, ca şi noi să ne 
ferim a ne închipui că singuri de sine avem vre-o 
bunătate, de oarece tot binele şi tot darul de
săvârşit vine numai dela Dumnezeu, Părintele 
luminilor. Mulţime de locuri din sf. Scriptură 
ne dovedesc că Iisus*a ocolit toate laudele o- 
meneşti, poruncind să tacă chiar şi aceiace pri-
miau dela Dânsul cele mai mari binefaceri. A-

/

şa i-a poruncit omului, pe care l-a curăţit de 
groaznica boală a leprei, „să nu spue nimănui“ 
că l-a vindecat, ci să meargă numai să se arăte 
preotului şi să ducă darul pentru curăţirea sa 
(Luca 5, 14). Ba cetim că El şi pe duhurile 
cele necurate, ce strigau: « Tu eşti Fiul lui Dum
nezeu /» — mult le certa, ca să nu-L vădească pre
Dânsul (Marcu 3, 11— 13). Oare este încă de 
lipsă să mai înşirăm şi alte dovezi despre ne
spus dc marea umilinţă a lui Iisus, când ştim că

%
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El ia cina cea de taină a spălat picioarele 
apostolilor Săi şi chiar ale vânzătorului Său Iuda? 
Mintea noastră abia poate cuprinde umilinţa 
aceasta a Omului — Dumnezeu Iisus Hristos, şi 
totuşi umilinţa Lui a mers încă şi mai departe, 
că, precum zice apostolul Pavel (Filip 2, 8): E l
s’a smerit pe sine, ascultător făcându-se până la 
moarte, moartea cea de pe cruce.

Dar Iisus ne învaţă umilinţa şi cu cuvântul. 
Cel dintâi cuvânt al Său din predica de pe munte 
este : Fericiţi cei săraci cu duhul, că a celora este 
împărăţia cerurilor (Mat. 5, 3). După cum învaţă 
toţi sfinţii părinţi şi învăţători ai bisericii noastre, 
cei săraci cu duhul sunt oamenii cari-şi umilesc 
mintea înaintea învăţăturilor dumnezeeşti. Deci 
Iisus fericeşte mai întâi pe cei ce primesc învă
ţăturile Sale cu toată umilinţa, dragostea şi 
bucuria. Umilinţa o pune El la temelia împărăţiei 
Sale. Deaceea şi zice fericitul Âugustin că «toată 
înţelepciunea se întemeiază pe umilinţă». La ve
nirea Sa în lumea noastră, Iisus şi-a dovedit mai 
întâi umilinţa, voind să fie născut într’un staul 
şi culcat în iesle. Şi tot umilinţa este cel dintâi 
cuvânt ce I iese din gură, când El îşi începe 
sfintele Sale învăţături pentru mântuirea noastră. 
Apostolii Petru, Iacov şi Ioan «s’au apropiat* 
odată «de Iisus, zicând : Cine este mai mare în 
împărăţia cerurilor ? Şi chemând Iisus un prunc, 
l-a bus în mijlocul lor şi a zis : Adevăr zic vouă, 
de nu vă veţi întoarce să f i ţ i  ca pruncii, adică

_

de nu vă veţi lepăda de faptele de întâietate, de 
mărire şi domnie, şi de nu veţi fi aşa de umi
liţi ca pruncul acesta, căruia nici prin gând nu-i 
trec astfel de pofte, nu veţi intra în împărăţia 
cerurilor. Deci ori-cine se va umili pe sine ca 
pruncul acesta, acela este mai mare în împărăţia 
cerurilor. Ş i ori-cine va primi pe un prunc ca 
acesta în numele meu, pe mine mă primeşte,
adică cine primeşte pentru Mine umilinţa cu 
gândul nevinovat al unui prunc, acela primeşte 
adevărata mea învăţătură, Ba Iisus rosteşte chiar 
cea mai aspră vorbă pentru ceice ar sta îm
potriva învăţăturii Sale despre umilinţă, zicând: 
Iar cine va sminti pe unul din aceşti mici cari 
cred întru mine, mai bine este să i se spânzure o 
piatră de moară de grumazul lui şi să se înece
în adâncul mării (Mat. 18, 1—7), adică cine 
ar sminti pe alţii să se lepede de învăţătura 
umilinţei lui Hristos, râvnind onoruri, ranguri şi 
măriri sau sumeţindu-se, un om ca acela mai 
bine ar fi să piară, decât să facă astfel de pă
cate. Umilinţă i-a învăţat Iisus şi pe apostolii 
Iacov şi Ioan împreună cu mama lor, (Mat 20, 
20—29) care ceruse lui Iisus să şadă unul de-a 
dreapta şi altul de-a stânga întru împărăţia Lui, 
zicându-li : N u ştiţi ce cereţi. Umilinţă i-a învăţat 
şi pe ceilalţi 10 apostoli cu cuvintele : cel ce va 
f i  între voi întâi să fie  vouă slugă, pentrucă şi

Fiul omenesc (Iisus Hristos) n a  venit să I  se 
slujească Lui, ci E l să slujească şi să-şi deie 
sufletul răscumpărare pentru mulţi. De am avea
toate faptele cele bune şi am ti chiar ca nişte 
sfinţi, Iisus şi atunci ne învaţă să ne umilim, 
zicând : Când faceţi toate cele ce s'au poruncit 
vouă, ziceţi: slugi netrebnice suntem, că am făcut 
ce am fost datori să facem (Luca 17, 10).

Iisus ne îndeamnă : învăţaţi dela M ine, că 
Eu sunt blând şi umilit cu inima (Mat 1 1 , 29). 
Cuvintele acestea fericitul Augustin le tâlcueşte 
aşa : Ce lucru minunat ! Fiul lui Dumnezeu, Cu
vântul cel ce toate le-a zidit, se face învăţătorul

- _

nostru, zicând : învăţaţi dela M ine! Dar ce să 
învăţăm dela Tine, Doamne ? Să învăţăm a face 
lucruri nefăcute, un cer nou, un pământ nou ? 
Tu ştii că la aşa ceva noi suntem cu totul ne
putincioşi, deci ce să învăţăm dela Tine ? «în 
văţaţi dela Mine, că Eu sunt blând şi umilit cu 
inima». Şi umilinţa Ta (Doamne) noi toţi s’o 
învăţăm ? Dar multora li vine greu să primească 
învăţătura aceasta, şi Tu totuşi vrei s’o primească 
toţi? Da, toţi! Căci nu tuturor li este dat să în
vie morţi, să vindece bolnavi, să grăiască în 
limbi, mai pe scurt să facă minuni, şi Iisus nici 
nu-i va cunoaşte de ai Săi pe mulţi făcători de 
minuni, dar umiliţi pot fi cu toţii, căci cătră toţi 
sunt rostite cuvintele : <Învăţaţi dela Mine că 
Eu sunt blând şi umilit cu inima».■ Aşa dar nu 
numai păcătoşii şi pocăiţii, ci şi drepţii şi cei 
ajunşi la deplinătate au toată pricina să se umi- 
liască, deoarece Iisus voeşte să învăţăm umilinţa 
cu toţii, nu dela păcătoşi ori dela altul careva, 
ci dela Dânsul.

Să învăţăm dar a fi blânzi şi umiliţi cu inima 
ca Mântuitorul nostru Hristos, căci El ni-a arătat 
şi cu pilda vieţii Sale şi cu cuvântul Său că, 
fiind însuşi Dumnezeu, a luat chip de rob şi s’a 
tăcut asemenea oamenilor întru toate, afară de 
păcat, voind astfel ca împărăţia cerurilor să fie 
numai a umiliţilor.

«Umilinţa» — zice sfântul Ioan Climacul — 
«este o nespusă frumuseţă a sufletului, o bogăţie 
care cu nimic nu se poate înlocui, şi un dar aşa 
de strălucit al lui Dumnezeu, încât preţul lui 
numai de cer poate f i  hotărît». Iară sfântul Ioan 
Gură de aur zice: «Umilinţa este o scară, pe
care te poţi urca la toate virtuţile. Cine şi~o pune 
la îndemână, acela îşi poate rădica clădirea de
plinătăţii ori cât de sus ar voi*.

Să ni punem şi noi fiecare la îndemână scara 
aceasta, pentrucă cetim : «Domnul pe cei umi
liţi cu duhul îi va mântui» (Psalm 33, 17), «mă
rirea merge înaintea celor umiliţi» şi «cât eşti de 
mare, atâta te umileşte, şi vei afla milă înaintea 
Domnului Dumnezeu* (Pild. Sol. 16, 4—-6).

Preolul CONST. MORARII)
Ccrnăuji
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CUIBUL CU BARZĂ"
Răspuns rândurilor publicate şi semnate de Nichifor Crainic în revista „Gândirea11

Anul III, No. 11 de Preolul MANEA POPESCU

)

I
Intr’o celulă dela mansarda unei case mari, 

locuia de câtva timp un tânăr cu plete lungi, 
pălăria tn forma unei roţi de car şi veşnic cu 
ţigarea în gură. Deşi trecuse un timp bunicel 
decând tot urcâ aceiaş scară, comună multor 
locatari, totuşi nimeni nu izbutise să se apropie 
de el, să-i scoată o vorbă, să afle ceva despre 
rostul lui. Intr’o seară, veni mai de vreme acasă, 
îşi aprinse lampa şi se aşeză la masa de cetit. 
Dar uitase să- lase bani pentru gaz şi lampa se 
stinse repede. Cotrobăi prin cufărul cu vechi
turi şi găsi vre-o două capete de lumânări. Nici 
astea însă nu ţinură prea mult şi vrând, nevrând 
trebui să se culce. Dormi el două-trei ceasuri 
visând tot lumină, zori de zi, raze de soare. In 
timpul acesta, un locatar dela etajul dedesubt, 
venind acasă din oraş, aprinse, la intrare, un 
bec de gaz aerian, care aruncă lumină până la 
fereastra tânărului. Tânărul, deşteptându-se din 
somn, zări lumină la fereastră şi i-se păru că e 
ziuă, era încredinţat că e lumina revărsatului zo
rilor, e lumina pe care soarele o trimete avan
gardă pământului acoperit de întunerec. Se a- 
şeză la fereastră, aprinse ţigarea şi se simţea 
foarte încântat că „soarele răsare", a răsărit 
chiar. Pe când stătea el astfel, părând un punct 
negru în lumina palidă a becului de gaz aerian, 
pe stradă treceau câţiva oameni spre casă. Unul 
din ei îşi întoarse capul şi văzu punctul negru, 
adică pe tânărul dela fereastra mansardei şi zise 
către ceilalţi: „Ce-o sta liliacul acela la fereastră 
în puterea nopţii ?“ Altul, dintre ei, care auzise 
câteceva despre viaţa stranie a tânărului dela 
mansardă, răspunse: „Lasă-1, dragă, e un biet 
poet care a zărit lumina ce-i bate în fereastră 
dela becul de gaz al vecinului de jos şi crede 
că a răsărit soarele. Te-asigur că poţi să-l o- 
inori şi tot va susţine că lumina pe care o vede 
•1 e pornită dela soare“.

Acesta e motivul pe care un scriitor, nu ştiu 
care, însăilează o frumoasă nuvelă, ca să ne a- 
rate cât de departe sunt poeţii de realitate şi 
eât de uşor se pot înşelă ei, sau unii dintre ei, 
atunci când e vorba să se pronunţe asupra unui 
lucru trăit, văzut, pipăit, experimentat şi netă
găduit de niciun om cu simţul realităţii, în afară 
«Iacă nu e de bună credinţă. Şi când am cetit 
rândurile prietenului şi fostului meu coleg de 
studii Ioan Dobre atunei — Nichifor Crainic azi,

nu ştiu de ce mi-am adus aminte de acel poet 
ciudat, ce lua lumina unui bec de gaz drept 
lumina soarelui. Poate pentru aceia, pentrucă 
prietenul Crainic stărueşte foarte serios să con
vingă pe cetitorii „Gândirii1* că expreotul Teodor 
Popescu e o „flacără*1, care „topeşte armătura 
oricărei îndoeli**, un „Brand românesc**, „un 
bloc de conştiinţă, de voinţă şi de sinceritate** (!!), 
care „în zelul lui de a se identifică cu sâmbu
rele doctrinei, a fost acuzat de greşeli periferice**,
— e în sfârşit un soare aşteptat cu nerăbdare 
în nopţi de insomnie. Dacă e aşa, atunci într’a- 
devăr că prietenul Crainic a ajuns tocmai ca 
tânărul dela mansardă şi atunci sunt pe deplin 
lămurit de ce mi-am adus aminte de nuvela a- 
ceasta cetind rândurile intitulate „Cuibu-cu-bariă“ 
din Gândirea. Fapt e însă că, oricât ar susţine 
poetul că becul e soare, becul rămâne tot bec 
de gaz.

Atitudinea prietenului Crainic dă însă mate
rial nou pentru continuarea nuvelei, aşa că dacă 
ar mai trăi acel scriitor — autorul nuvelei — ar
putea să transforme nuvela într’o adevărată farsă, 
sau într’o comedie delicioasă. D e. pildă, după 
lămurirea pe care unul din trecători o dă ce
lorlalţi, că, cel dela fereastră e un poet care a 
luat lumina becului drept lumina soarelui, ar 
pune pe poet în comica situaţiune de a dovedi 
că nu e adevărat, că e chiar lumina soarelui. 
Şi în sfârşit comedia s’ar termina cu invitaţiunea 
sarcastică a trecătorilor: „Dragă poete, mergi 
de te culcă**.

Intr’adevăr, pe când prietenul Crainic se scăldâ 
în lumina becului — Teodor Popescu, cu încre
dinţarea că soarbe razele soarelui, iată, se în
cepe discuţiunea prin presă şi învăţaţii, respec
taţii şi abilii mânuitori de condeiu ai bisericii 
noastre de azi: Părintele Gala Galaction, Părin
tele profesor I. Popescu-Mălăeşti şi P. C. Pă
rinte Arhim. Scriban încearcă, fiecare în felul 
său, să lămurească pe cei lesne crezători sau 
nepricepuţi că lumina aceea nu e dela soare, 
ci dela un bec de gaz pornit din motoarele 
protestante ale Germaniei trufaşe.

Prietenul Crainic socoteşte această lămurire 
o insultă şi încearcă să dovedească contrariul.

In primul rând, contestă autoritatea şi com- 
petinţa în materie a celor trei fruntaşi ai bise
ricii, pentru a şi desvoltă în urmă argumen‘ra

ţiunea prin care să ne dovedească eă lumina e
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dela soare, nu dela bec. Ciudate ascunzişuri mai 
are şi fiinţa omenească! In ce situaţiune pun 
ele de multe ori pe om! Chestiunea s’ar putea 
termină repede, cu doua cuvinte: ,,Dragâ poete, 
mergi de te culcă“ ! Dar, dupăoât se pare, prie
tenul Crainic cere din partea reprezentanţilor 
bisericii ortodoxe lămuriri a:gumentate, şi mai 
cere urbanitate în discuţiune, dela alţii însă, 
pentrucă D-sa ar fi dorit să aibă această po
doabă, dar n’a putut s’o cumpere până în pre
zent. Deci un răspuns trebuie.

II
Urbanitatea nu constă numai în formă, în a-

* 9 

legerea unor cuvinte fără nimic trivial în conţi
nutul lor, dacă iei pe fiecare în parte, — ci stă, 
într’o foarte mare măsură, în cugetarea ce ră
sare din îmbinarea lor. Există deci o'vulgaritate

%

de formă, de cuvinte, dur există o vulgaritate 
de fond, de cugetare cu mult mai vinovată de 
cât cea dintâi, mai ales când se ascunde sub 
cuvinte recunoscute ea urbane. Şi dacă priete-

w

nul Crainic vrea cu orice chip să susţină câ 
discută chestiunea deia Cuibucu-barză în ter
meni urbani, e peste putinţă să tăgăduiască vul-

 ̂ •

garitatea de cugetai e etalată pe două pagini şi 
jumătate în revista „Gândirea14. In revista ,,Gân
direa“ lucruri negândite! — Iată contrastul ciu
dat ce izbeşte pe orice cetitor al rândurilor 
semnate de Nichifor Crainic.

îndeosebi, în critica pe care o face celor trei 
personalităţi distinse ale bisericii ortodoxe de 
azi, abundă vulgaritatea de cugetare. Prietenul 
Nichifor Crainic contestă părintelui' Gala Galae- 
tion autoritatea de a se pronunţă în chestiun 
de doctrină ortodoxă. Şi de ce credeţi? Pentrucă 
părintele Gala Galaction, în larga şi cunoscuta 
sa generozitate, a putut îmbrăţişa cu entuziasm 
întâiu marxismul, apoi sionismul şi în sfârşit or
todoxismul creştin. Concluziunea, după Nichifor 
Crainic e, că, cine a trecut prin aceste etape, a 
pierdut orice putinţă de a mai îmbrăţişa orto
doxismul creştin şi cu atât mai mult autoritatea 
de a-1 apăra, oricât zel ar depune. '

De unde această concluziune, dragă Crainic 
Pe ce logică o intemeiezi ?

Un spirit, prin diferite împrejurări, poate sâ 
colinde multe meleaguri, poate să guste din 
multe cupe aurite pe dinafară dar cu otravă 
înlăuntru. Laudă lui însă când într’un morr nt 
dat aruncă cu hotărîre acea cupă din mân . şi 
se îndreaptă către hsus, însenindu-se în oastea 
luptătorilor pentru biruinţa bisericii întemeiată 
de El pe pământ. Ajuns aci, după multă fră
mântare şi chibzuială, cunoscător desăvârşit al 
tuturor germenilor ce furnică în sufletele celor - 
ce nu vor să ştie de lisus, devotat credincios 
şi luptător neobosit pentru triumful adevărului

absolut găsit în biserica lui lisus, — nu are au
toritate să apere acest bun sufletesc câştigat 
cu atâtea sudori ?

Iată deci, cum prin vulgarităţi de cugetare,
#

prietenul Crainic caută să îndrepteze atenţiunea 
cetitorilor spre alte lucruri, ca să nu prindă 
adevărul.

Aită vulgaritate de cugetare: Părintele’ pro
fesor Popescu-Mălăeşti socoteşte pe expreotul 
T. Popescu protestant, pentrucă vorbeşte în 
predicile sale despre un mântuitor personal. Şi 
se întreabă Crainic cu candoare: Oare există şi 
un Mântuitor impersonal?

Fireşte că nu există un mântuitor impersonal. 
Biserica noastră ortodoxă, pe baza evangheliei 
şi a scrierilor sfinţilor Apostoli, învaţă câ Mân
tuitorul e al tuturor şi deci si al fiecăruia în 
parte şi mai învaţă tot pe baza N. Test. că fie
care suflet se poate împărtăşi de mântuirea să
vârşită prin jertfa de pe Golgota şi sfinţirea a- 
dusă de Duhul Sfânt prin Biserica întemeiată de 
lisus, căreia El i-a dat mijloacele mântuitoare 
(botezul =  rescumpare din păcatul strămoşesc) şi 
sfinţitoare cuprinse în cele 7 taine şi adminis
trate de ierarhie. Teoria protestantă a mântui
torului personal îniătură aceste mijloace şi face 
din mântuitorul personal un mântuitor direct. 
E o deosebire mare nu-i aşa ? De ce să trecem 
aşa uşor peste ea, când lucrul Se poate sim
plifică de tot: sau crezi cum învaţă biserica or
todoxă, şi atunci eşti şi te poţi numi creştin 
ortodox, sau crezi cum învaţă protestantismul, 
şi atunci eşti protestant.

A treia vulgaritate de cugetare, care Întrece 
orice limite, priveşte persoana P. C. Arhim. 
Scnban. Şi nu numai vulgaritate de cugetare, 
dar o remarcabilă vulgaritate de simţire. E o 
chestiune de sentiment, de simţ moral, pe care 
Nichifor Crainic, o şterge dintr’odată cu buretele 
mâniei. Nu mi-1 pot închipui pe Crainic, în mo
mentul când a scris aceste rânduri, decât 
starea sufletească şi făcând exact gesturile pe 
cari le atribue P. C. Arhim. Scriban.

Această ieşire brutală şi lipsită de senz moral 
contra Aihim. Scriban — fostul director, profe
sor şi sprijinitor moral în măsură mult mai mare 
al seminaristului Ion Dobre, decât al altor co
legi ai lui — îşi are însă tâlcul ei comico-dra- 
matic.

1 . Natura ingrată l-a făcut pe Nichifor Crainic 
un duşman neîmpăcat al oglinzilor şi fotogra-, 
fiilor. Ceeace n’a putut suferi in vieaţa sa e o- 
glinda şi în deosebi fotografia. Vederea unei 
fotografii îl turbură atât de mult, încât orice ar 
fi pe lângă ea rămâne neobservat de el. Atunci, 
de ce să ne mirăm dacă din tot ce a văzut el 
scris de Arhim. Scriban, n’a rămas decât cu im
presia zguduitoare de nervi a fotografiei!

Ain
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2. Pe Arhim. Scriban „nu-1 interesează cultul 
sfinţilor, ci cultul importantei sale persoane pe 
care ţine s’o pună cu orice prilej în evidenţă'*,
zice cu nevinovăţie Nichifor Crainic. Dece zice

t

astfel? Pentrucă Arhim. Scriban a avut curajul 
să declare răspicat: „Dar înseamnă foarte mult 
ce cred eu“. Fără îndoială, că în vremea aceasta 
de îndoială, de scepticism, când toată lumea se 
închină azi unui idol şi mâine altuia, când ca
priciile şi bunul plac formează legea vieţii, nu 
e plăcut să te ridici în faţa tuturor şi să le spui: 
„Dacă pentru voi nu înseamnă nimic ceeace 
credeţi, pentru mine înseamnă foarte mult». E 
aceasta o mustrare, o palmă usturătoare pe care 
o aplici mulţimii necredincioase, Şi din această 
mulţime, se vede treaba, că face parte şi prie
tenul Crainic, prin care se rosteşte nemulţumirea 
ei vinovată. Rămâne totuşi un adevăr statornic, 
că o personalitate poate fi numai acela care 
ştie ce crede, mărturiseşte cu putere şi e con
ştient, de însemnătatea credinţei sale. Mai ales 
când această credinţă nu e, în esenţă, orodusul

? /  J '

minţii sale, ci are la b*ză adevărul absolut des
coperit de Iisus Hristos.

Şi apoi să mi îngăduie prietenul Crainic să-i 
amintesc, că, dacă vede în mărturisirea catego
rică şi hotărită a Arhim. Scriban un „cult al 
importantei sale persoane, pe care ţine să-o 
pună cu orice prilej în evidenţă”, a fost şi el 
odată un închinător plecat şi smerit, care îmbră
ţişa cultul acestei persoane. E vorba de cuvân
tul plin de poezie şi mai ales de omagii pe care 
absolventul Seminarului Central, Ioan N. Dobre, 
îl ţinea, în anul 1912, la masa de despărţire 
întinsă în curtea Seminarului Central, Arhiman
dritului Scriban. Atunci, cum se explică această 
schimbare ? — Conseguenţa, fie măcar mutuală, 
e altă caracteristică a personalităţii. E dureros.

3. Ei bine, dar Arhim. Scriban ,,a iscălit în 
vremuri tragice pentru ţara aceasta un act de 
trădare“ . Trebuia Nichifor Crainic să închee cu 
această repetire a unui fapt de mult rezolvat, 
pentru a-şi justifică actul de trădare pe care el 
îl săvârşia chiar în momentul când îşi scria rân
durile,— fără să observe, în plus, că el însuşi îşi 
pune numele, în corpul aceleiaşi reviste, în care 
cetitorul va găsi alături de Nichifor Crainic, şi 
numele a două persoane calificate de el însuşi 
ca atare: Ioan Slavici şi G. M. Iyanov. Ţi-aduci 
aminte, dragă Nichifor, cu câtă satisfacţiune ce
teai articolul din Tribuna Ardealului în care poetul 
şi scriitorul Octavian Goga vorbia de „Două mor- 
minte“ ? Unul era chiar al D-lui I. Slavici, „tră
dător al cauzei Românilor din Ardealul stăpânit

fi

de Unguri“ , alături de care tu iscăleşti acum în 
aceeaş revistă. Să se bage bine de seamă: D. 
Crainic atacă pe Arhim. Scriban pentru o cauză 
isprăvită corect şi cinstit prin achitare... Cu toate

acestea primeşte la revista unde e redactor şi 
nu se sfieşte a pune alăturea de al său, articolul 
d lui Slavici, care a fost condamnat!

Consecvenţă şi mai cu seamă logică poetică! 
Te pomeneşti că după cum este o licenţă poe
tică în stil, o fi una şi în logică!

Să se bage bine de seamă : Noi nu voim să 
trezim vechi rane, nici nu luăm atitudine în 
chestiunea aceasta, nici' nu voim să spunem o 
vorbă rea sau bună despre d. Slavici, care e 
socotit vrednic de atâta apreciare, dacă’şi poate 
tipări scrisul său într’o revistă cu pecetea Prin
ţului Moştenitor şi umbrită de patriotismul poe
tului Crainic. Dar punem faţă în faţă atitudinile 
sale ciudate în faţa faptelor, într’un fel califi
cate de el odată şi care azi nu-1 mai îndato
rează la nicio consecvenţă.

Şi acum al doilea caz: în care, iarăşi, nu noi 
aducem ocări şi calificări, ci le lăsăm d-lui Crainic, 
care singur le-a făcut şi deci poartă răspunderea 
şi consecvenţa lor: Ţi-aduci aminte cu câtă scârbă 
vorbiai — pe când eram studenţi— de actul de 
trădare, săvârşit de G. M. Ionescu,. originar din 
Sofia, care dupăce-şi făcuse studiile la seminarul 
nostru, cu bursa statului nostru. Reîntorcându-se 
în Bulgaria, patria lui, nu a găsit să răsplăteacă 
cu altceva bunăvoinţă Statului Român, decât să 
scrie articole la gazetele bulgăreşti, în care-şi 
bătea joc de ţara noastră! Acum îţi pui numele 
alături de acela, pe care atunci l-ai fi scuipat în 
faţă, de l-ai fi întâlnit! Atunci ce crezare putem 
noi da cuvintelor tale, azi într’un fel, mâine 
într’altul ?

" k

Astfel crezi tu că poţi să dărâmi autoritatea  ̂
unui Gala Galaction, Popescu-Mălăeşti şi Arhim. 
Scriban ?

♦

Poate se vor fi găsind oameni cari să citească 
cu bucurie rândurile tale! Această bucurie însă 
e a Satanei, deci trecătoare. Nu eu astfel de 
săgeţi frânte se pot doborî zidurile de granit 
ale nnei cetăţi. Şi nu cu astfel de judecăţi pri
pite se spulberă autoritatea unor personalităţi, 
ca cele de cari e vorba Pentrucă uşor te poate 
întreba cineva: Tu, Nichifor Crainic, cu ce au
toritate te pronunţi în chestiuni de doctrină or
todoxă sau creştină în genere ? Că eşti licenţiat 
în Teologie ? Universitatea nu-ţi poate da decât
directive. Tainele sfinte şi veşnice ale Teologiei 
le înveţi, începi să le cunoşti abia atunci când 
te-ai apropiat de altarul bisericii lui Hristos, 
unde ai singurul prilej să simţi cât de slab eşti 
tu, ca om; câtă răspundere ai, ca preot, pentru 
sufletele încredinţate ţie şi unde iarăş ai singurul 
prilej să te convingi de ajutorul dumnezeesc ce-ţi 
stă alături gata să te foloseşti de el. Din aceste 
împrejurări izvorăşte puterea ce-ţi umple în
treaga fiinţă şi care te îndeamnă să . aperi cu 
bărbăţie învăţătura bisericii, în care se află
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depus adevărul absolut. Nimeni deci nu poate 
vorbi în numele bisericii şi nu poate avea auto
ritatea de a susţine o credinţă sau altă, de nu-i 
va fi dat însăş această biserică autoritatea. Şi 
cu toate acestea, tu vrei să-ţi iei atitudinea de 
împuternicit şi îndreptăţit să spulberi calităţi ce 
nu stau în puterea ta să le dai şi nici nu le ai 
măcar.

Sau, poate vorbeşti din autoritatea convinge
rilor ce ţi-ai format la «flacăra sincerităţii lui 
Teodor Popescu care topeşte armătura oricărei 
îndoeli»? Flacăra aceasta va fi topit ea în tine 
restul oricărei sincerităţi, dar să ştii că un singur 
lucru nu poate să topească: doctrina ortodoxă 
pe care Mântuitorul a încredinţat-o bisericii 
noastre, cum şi autoritatea bărbaţilor destoinici 
cari vorbesc în numele acestei doctrini, pentracă 
această flacără provine dela un bec de gaz, nu 
dela soare.

III
Dar Nichifor Crainic doreşte şi o discuţiune 

pur pricipială a chestiunii, dacă trebuie sau nu 
să îndreptăm rugăciuni către sfinţi. Deaceia să-i 
împlinim dorinţa: să ne desbrăcăm de persona
lism şi să vedem pe ce temeiuri susţine biserica 
noastră ortodoxă cultul sfinţilor, în care se cu
prinde şi invocaţiunea lor.

După părerea prietenului Crainic, cultul sfin
ţilor înseamnă «pomenirea lor evlavioasă», pen
trucă ei sunt «treptele pe care ne suim către 
Hristos.... aşa cum fiecare piatră sporeşte zidu
rile convergente în cupola din văzduh». Atât, 
adică nimic mai mult decât cuprinde în sine 
comemorarea unui bărbat de stat, poet mare, 
general vestit, etc. Aceştia ne întăresc paşii şo- 
văeînici spre urmărirea cu stăruinţă a unui ideal 
care priveşte vieaţa pământească; ceilalţi, adică 
sfinţii, sunt treptele de piatră pe cari ne suim la 
Hristos — idealul ce înfruntă veşnicia. Şi cu toate 
acestea este o deosebire mare între unii şi alţii. 
Zboară şi cioara şi vulturul. Când zic însă: vulturul 
zboară, mă gândesc la o pasăre care spintecă văz
duhul cu repeziciunea unei săgeţi de fulger. Nu-i 
destul să fii om mare de stat sau general vestit 
pentru a sta pe aceiaş treaptă cu sfântul cutare în 
faţa lui Dumnezeu. lisus însuşi o spune, când, în
trebat fiind de ucenici: Cine este mai mare întru 
împărăţia cerurilor? El răspunde, arătând un 
copil: «Cine se va smeri pe sine ca pruncul 
acesta, acela este cel mai mare întru împărăţia 
cerurilor». (Mat. XVlII. 4). Deci numai cine are 
calitatea de creştin va fi mai mare în faţa lui 
Dumnezeu. Orice om de bună credinţă va tre
bui să consimtă că sfinţii mucenici, ierarhii mari 
etc. pe cari biserica noastră îi face mijlocitori 
între muritori şi Dumnezeu, au putut atinge cel 
mai înalt punct de vieţuire creştinească şi ei

deci, după cuvântul lui Hristos, sunt măcar ceva 
mai mari în faţa lui Dumnezeu decât alţi băr
baţi cu merite de altă natură. Acum, oricine 
poate şi e liber să creadă sau pe Nichifor Crainic 
şi atunci consideră pe sfinţi şi-i priveşte ca pe 
orice oameni cari s’aii remarcat prin ceva, sau 
crede pe lisus şi atunci priveşte pe sfinţi ca pe 
cei mai mari în faţa lui Dumnezeu.

Se ridică întrebarea însă: Fie, sfinţii sunt mai 
mari în faţa lui Dumnezeu, — urmează de aci 
că trebuie să îndreptăm rugăciunea către ei ? 
Intâiu şi întâiu, trebuie lămurit că biserica orto
doxă nu îndreptează rugăciuni către sfinţi ca şi 
cum ei, cu dela ei putere, ar împlini cererile 
creştinilor. Ci când zic: mă rog unui sfânt, în
ţeleg că-1 pun pe el mijlocitor între mine şi 
Dumnezeu, îl rog adică să-mi ducă rugăciunea 
la Dumnezeu. După această lămurire, să vedem 
acum dece îndreptăm noi rugăciunile către sfinţi, 
dece îi socotim ca mijlocitori între creştini şi 
Dumnezeu ? Intervenţionismul acesta în dobân
direa mântuirii nu înlătură strădania lăuntrică a 
omului, tăcând din el un simplu cumpărător pe 
bani al mântuirii ?

Ceice acuză biserica noastră că s’a tăcut roabă 
a literei şi a uitat sau a nimicit spiritul, — printre 
cari s’a înscris acum şi Nichifor Crainic — ei 
înşişi cad sub această acuzaţiune, pentrucă ne
găsind litera, porunca precisă şi categorică de a 
se rugă sfinţilor, nu pot prinde spiritul Evan
gheliei, ca şi al întregii Biblii, care porunceşte 
hotărît şi lămurit să ne rugăm sfinţilor. Ciudată, 
dar mai ales caraghioasă situaţiune! Să acuzi pe 
cineva tocmai de ceeace tu eşti vinovat! Pen- 
truce s’a întrupat lisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, 
dacă nu pentru a satisface această nevoie a in- 
terveriţionismului, în care se zbătea omul, fără 
putinţă de ieşire ? Pentruce — dacă socoteşti că 
prin intervenţia Lui omul a căpătat putinţa de 
a intra în starea de mântuire — în ultima con
vorbire ce a avut cu Apostolii, le spune lămurit 
că le va trimite pe Mângâitorul, Duhul adevă
rului, care va spune lor toate ? Pentruce, după 
înviere, lisus dă Apostolilor puterea de a lega şi 
deslega, deci purerea de a fi intermediari între 
creştini şi El ? Iată lucruri scoase din evanghelia 
lui lisus şi din care poate înţelege orice om de 
bună credinţă: 1 . Că omul se zbăteâ în ghia- 
rele nevoiei unui intervenţionism puternic; 2. 
Că intervenţia lui lisus prin întrupare şi jertfa 
depe Golgota n’a dat omului o stare de desă
vârşită şi perpetuă mântuire pentrucă jertfa Lui 
a răscumpărat păcatul cel vechiu, strămoşesc; şi
3. Că lisus însuşi a recunoscut nevoia interven- 
ţionismului perpetuu prin trimiterea Sfântului 
Duh şi prin acordarea dreptului Bisericii de a 
fi mijlocitoare între om şi harul mântuitor, ca 
administratoare a celor şapte taine. Se găseşte
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sau nu acest interventionism în Noul Testament ? 
IC peste putinţă să tăgăduiască cineva. Şi totuşi 
acest intervenţionism, recunoscut de toată lumea, 
n’a putut înlătura strădania lăuntrică a omului, 
iar intervenţionismul sfinţilor tace din om un 
cumpărător cu bani al mântuirii. In fond, şi in
tervenţionismul lui Iisus, ca şi cel al sfinţilor, 
poate înlătura strădania omului, dacă ceice au 
sarcina de a administrd bunurile harice sunt 
nişte ticăloşi speculanţi. Aceasta însă e altceva, 
e un păcat legat de un om, nu o lipsă a doc- 
trinii creştine, fie ea ortodoxă, catolică sau pro
testantă. Şi când cineva observă acest lucru e 
dator să lovească în omul speculant, nu în doc
trina bisericii, care rămâne aceiaş, indiferent de 
ticăloşia omenească. Când vorbeşti de doctrină, 
nu amestecă şi păcatele omeneşti.

întrebarea e însă pe ce temeiuri susţine bi
serica noastră acest intervenţionism al sfinţilor. 
Nichifor Crainic cere literă, vrea un citat din 
Noul Testament. Eu îi voiu da şi litera, dar îl 
voiu ruga «să-şi ridice ochii peste zidul de li
teră şi va vedea dincolo de el spiritul».

Am văzut mai sus că sfinţii, în faţa lui Dum
nezeu, sunt mai mari. Aşa spune Iisus şi tre
buie să credem. Tot Iisus spune, în ultima con
vorbire cu Apostolii:

«In casa Tatălui meu multe locaşuri sunt; iar 
de nu, nu aş fi zis vouă: Voi să merg să gătesc 
vouă loc? (Ioan XIV 2). Va să-zică ceice s’au 
deosebit printr’o vieţuire cretină înaltă, nu numai 
că sunt mai mari în faţa Tatălui, dar au şi lo
caşuri anume gătite de Iisus în chiar casa Ta
tălui. Poziţiunea lor deci faţă de Dumnezeu e o 
poziţiune deosebită din toate punctele de vedere.

In afară de aceasta sfinţii au şi un rol deo
sebit. Ne-o spune însuşi Iisus în pilda săracului 
Lazăr şi bogatului nemilostiv. «Părinte Avraame, 
milueşte-mă şi trimite pe Lazăr să-şi întingă vârful 
degetului în apă (în apa mântuirii =  Hristos) 
şi să-mi răcorească limba mea» (Luca XVI, 24). 
Sau poate Nichifor Crainic va zice că aci e 
vorba de rugăciunile pe cari cei din vieaţa cea
laltă le fac îţitre ei, îndreptăţite în aceiaş chip 
în care sunt îndreptăţite rugăciunile creştinilor 
prin biserică ? Totuşi un lucru trebuie reţinut, 
adică rolul de intermediari, ajutători, pe care 
Iisus îl atribue sfinţilor. Ne mai trebuie acum 
un citat din care să vedem dacă nu cumva Iisus 
atribue sfinţilor acest rol de intermediari între 
ceice se află sub pedeapsă în lumea cealaltă şi 
oamenii de pe pământ. Căci dacă avem acest 
citat, atunci, sfinţii nu exercită oare aceiaş rol 
când creştinii în vieaţă se îndreaptă către ei cu
rugăciuni ? Chiar mintea sănătoasă, raţiunea îţi 
spune că, dacă un sfânt poate să-mi aducă mie 
o veste din lumea cealaltă, de ce n’ar putea

duce şi dela mine o veste, (o rugăciune) în 
lumea cealaltă ?

Avem acest citat ? Da, îl avem, în aceiaş pildă 
a săracului Lazăr şi bogatului nemilostiv. Iată 
ce cetim la versetul 27: «Rogu-te dar, părinte, 
(a zis bogatul nemitosţiv), ca să-l trimiţi pe dân
sul (pe Lazăr) în casa tatălui meu, pe pământ, 
căci am cinci fraţi; să-le mărturisească lor, ca 
să nu vină şi ei la acest loc de osândă» (Luca 
XVI 27 şi 28). Iată în ce lumină vie ne pune 
Iisus rolul de intermediari, dat de Dumnezeu 
sfinţilor! Prin calitatea, poziţiunea şi rolul ce au, 
sfinţii sunt, în deplină consonanţă cu cuvintele 
lui Iisus, mijlocitori către Dumnezeu, aşa cum 
învăţă biserica noastră ortodoxă, şi cum au sta
tornicit sinoadele ecumenice, în deosebi cel de 
al Vll-lea. Creştinii vechi astfel au înţeles şi au 
făcut, scriitorii patristici, toţi, absolut toţi, astfel 
au scris şi au poruncit să ţină toţi ceice sunt 
şi vor să rămână creştini.

Nichifor Crainic ar vrea să i-se dea un citat 
categoric, o poruncă dată de Iisus cam cu aceste 
cuvinte: «Poruncă aveţi dela mine, să vă rugaţi 
sfinţilor». Altfel, cum facem din sfinţi alţi Dum
nezei, fiinţe absolute, omniprezente, atot ştiu
toare ? Evlavia creştinilor primari n’a avut ne
voie de această poruncă expresă, dragă Nichifor, 
pentrucă se nutria din spiritul evangheliei, care 
porunceşte să te rogi sfinţilor şi nu se poticnia 
de litera pe care o ^auţi tu în zadar. Ei ştiau 
bine tot ce-a spus Iisus şi între altele îşi adu
ceau aminte că Iisus a zis: «Orice veţi cere 
întru numele meu, eu voiu face». (Ioan XIV, 14). 
Şi când se îndreptau cu rugăciunea către un 
sfânt mucenic, întru numele lui Iisus, o făceau şi 
erau încredinţaţi că Iisus o primeşte cu bucurie. 
Tot această evlavie îi scutea de a se întreba— 
ca tine azi — dacă sfinţii sunt sau nu fiinţe ab
solute şi atotputernice, pentrucă din locurile 
aduse mai sus, ca şi din altele multe, ei erau 
convinşi că între biserica luptătoare şi cea trium
fătoare e o strânsă şi indizolubilă legătură lăun
trică şi după cum preotul se roagă, mijloceşte 
la Dumnezeu pentru creştin, tot aşa, dacă nu în 
măsură mai mare, poate şi un sfânt să pri
mească rugăciunea celui în viaţă şi să mijlocească 
la Dumnezeu pentru împlinirea ei, dacă e dreaptă. 
Se înţelege că, dacă lipseşte această evlavie, nu» 
mai poate sta în picioare nici credinţa în cultul 
sfinţilor şi nu ştiu ce fel de credinţă s’ar mai 
putea găsi într’un asemenea suflet.

Manifestarea lui Nichifor Crainic rămâne deci 
o altă dovadă a necredinţei ce roade azi vieaţa 
societăţii noastre, iar declaraţia lui plină de ifos: 
«Părintele T. Popescu nu este singur», e tot 
una cu a înfăşură scândura de brad uscat cu le
gături de paie pentru a fi ferită de foc.
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De câte ori am voit sâ seriu un articol întru munci cu braţele, ca şi în trecut, spre a-şi ago-
apărarea preoţimii noastre, am stat la îndoială, nisi existenţa familiei, dacă enoriaşii nu vor f i

în stare să-i procure strictul necesar.
Protestele teolate ale unora dintre preoţi ex

primă numai nemulţămirile, atât materiale, cât şi 
nostru laic dela oraşe nu se poate împăca aşa morale, de modul cum sunt trataţi fraţii de către

crezând că nu este potrivit acest lucru din partea 
unui cleric. Dar aproape zilnic ni se prezintă

când avem a constata că publiculocazium

uşor cu ideia că preoţia este instituită pentru 
purtarea de grijă a sufletului, şi că din acest 
punct de vedere priviţi, preoţii se deosebesc 
cu mult de slujbaşii vremelnici ai statului.

Pentru aceia cel afierosit altarului şi însăr
cinat a conduce pe calea mântuirii sufletele în-

ocârmuitorii statului; niciodată însă ei n’ău ame
ninţat că vor lăsa în mijlocul drumului jugul cel 
greu la care sunt înhămaţi, ci-1 vor duce până 
la sfârşit, cum l-au dus totdeauna, de când există 
un popor român, călăuzit de o lege creştinească. 

Preotul în niciun caz nu s ’ar îndura să pă-
credinţate lui, numai moartea îl va putea scăpa răsească pe iubiţii lui credincioşi, dar nici ace-
de această grea răspundere.

Asupra acestei deosebiri, între un preot şi un 
funcţionar laic, m’a făcut să reflectez întrebarea 
hazlie a unui învăţător, că preoţii nu se pun în 
grevă, nu demisionează în bloc, ca profesorii, 
în cazul când nu li se măresc salariile? Cred po
trivit să răspund aici la întrebarea acelui domn fost şi este născut şi crescut în mijlocul popo-
învăţător cum şi tuturor celor ce ş’ar închipui rului, feciorul Păr. Nicolae sau al lui Moş Stan,
că ar putea avea vreodată de partea lor şi pe 
preoţi, ca nemulţămiţi, ca răzvrătiţi ai ordinei 
în Stat.

ştia nu s’ar putea să-i calce cuvântul, când i-ar 
chema la stat şi jertfă, fie pentru binele lor 
propriu, fie pentru al ţării, 
f Şi pentru-ce această apropiere, această afini
tate de sentimente între preot şi săteni ? Pentru 
aceia că preotul adeseori şi mai totdeauna a

Nu numai că jurământul făcut la săvârşirea 
tainei hirotoniei îl leagă pe preot de biserică 
pe viaţă, dar de la primul contact cu enoriaşii 
în parohie, se stabileşte între noul paroh şi păs
toriţii săi o legătură sufletească, indisolubilă, 
încât, chiar de ar avea oare-cari scăderi sau 
viţii, n’ar vrea să se despartă de «moş părin
tele» lor cu nici-un chip. Astfel este datina 
strămoşească păstrată prin tradiţie şi prin prac
tica bisericii, ca tot creştinul să fie în contact 
cu preotul, de la naştere până la moarte, mai 
ia tot pasul vieţii ; şi în lipsă de alt cărturar

lipsit din sat atât cât a fost la învăţătură. Ii 
cunosc familia, neamul de om cinstit, iar acum,

m

când a învăţat carte şi vorbeşte în numele lui 
lisus Christos, cu atât mai mult se încred în 
spusele lui.

El nu este un funcţionar de rând, venit de 
aiurea sau trimis de stăpânire spre a îndeplini 
o sarcină vremelnic.

De aceia se explică pentru ce mutările unora 
dintre preoţi lasă multă amărăciune între păs
toriţi.

Să lăsăm trecutul, căci istroria ne dă destule 
probe despre rolul preoţimii şi al Bisericii în 
păstrarea neamului.

Să dăm rând prezentului să ne arate de ce
sau de îndrumător sincer, săteanul nostru la este în Stare preoţimea română să lucreze pentru
preot a alergat să ceară sfaturi în orice împre
jurare grea a vieţii.

Datorită acestei împrejurări, s’a infiltrat în su
fletul sătenilor noştri acel respect şi acea încre
dere faţă de părintele lor, ca mijlocitorul între 
Dumnezeu şi oameni, iar în inima preotului acea ridice acele biserici măreţe la sate şi să le în-

neam şi lege.
Oare prin cine se ajută şi se strâng colectele 

la sate pentru instituţiile de bine-facere, dacă 
nu prin preoţi?

Cine îndeamnă şi convinge pe credincioşi să

iubire faţă de păstoriţii săi, pe cari n’ar putea 
să-i părăsească sau să le refuze sfatul cerut în 
tot timpul.

De aceia nu numai că nu vor demisiona, în 
cazul când nu le-ar ajunge indemnizaţia de la 
Stat, ci chiar de li s’ar retrage cu totul acel 
neîndestulător salariu, niciun preot nu va pă
răsi postul, nu va dezerta dela datorie, ci va 
împărţi neajunsurile cu iubiţii lui enoriaşi. Va

zestreze cu odoare scumpe, la cari statul nu 
contribue cu nici un ban, dacă nu preotul ?

Să ne desmintă d. Ministru al Instrucţiunii, 
dacă nu a găsit în fruntea comitetelor şcolare 
preoţi energici, cu ocaziunea inaugurărilor de 
şcoli !

Iar în timpuri grele, când ţara gemea sub cu- 
tropirea duşmană, cine susţinea curajul sătenilor 
şi muia cerbicia duşmanului, dacă nu singur
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preotul? Şi pe front nu tot preotul prin cuvân
tări patriotice stimula dorul de patrie, iar în 
toiul luptei a luat arma în mână şi conducea 
trupa înainte în locul comandantului căzut pe 
front!

Cine doreşte să se convingă de aceasta, să ci
tească cartea Păr. Nazarie. '«Activitatea preoţilor 
în campanie» şi se va uimi de laudele şi admiraţia 
preoţilor mobilizaţi la unităţile lor.

S’a văzut efectul cuvântării şi autoritatea mo
rală a preotului faţă de săteni, fie în timp de 
pace, fie în timp de primejdie.

Oare în timp de pace nu avem duşmani, nu 
avem nevoie de strejari neadormiţi ? Ce sunt 
vânturile bolşevice, curentele anarhice, ideile so
cialiste, dacă nu cei mai de temut duşmani, 
cari de mult ar fi subminat şi zăpăcit pe ţă
ranul nostru simplu, dacă ar fi lipsit din mij
locul satului mentorul lui singur, «tata părintele» 
fără- cuvântul şi fără ştirea căruia nu poate să 
facă nici un pas ?

Sâ se înţeleagă de toţi că preoţimea română 
constitue armata puternică pentru pacea internă, 
mobilizată în tot momentul, precum armata în- 
cazarmată ne asigură liniştea ţării în afară, ne 
păzeşte hotarele de duşmanii ce ne înconjoară.

Să se ştie că preoţimea este o forţă vie în 
statul român, care nu poate fi nici nesocotită, 
nici despreţuită.

Ar trebui să se cunoască şi acest lucru, că 
muncitorul de pământ care cu sudoarea frunţii 
lui asigură hrana tuturor, dar de multe ori drept 
răsplată este despreţuit pentru incultura sau 
pentru mojicia lui, uneori această desconsiderare 
o împărtăşeşte şi părintele lui sufletesc din partea 
păturei aşa zisă cultă dela oraşe.

De aceea ne doare în suflet când vedem că 
prin ziare se fac aluziuni nu tocmai măgulitoare 
la adresa preoţilor, că cutare fost ministru este 
«fecior de popă» sau «ginere de popă dintr’un. . 
sat» şi deci acest fapt i-ar coborî prestigiul sau 
titlul de nobleţe sau mai nu ştiu ce.

In Universul din 7 Decemvrie 1923 pe un 
scriitor d’ai noştri îl prinde mirarea şi nu-i vine 
să creadă cum un preot distins şi un patriot 
înflăcărat ca «Gabriele D’Annunzio» a putut să 
încheie o aşa de frumoasă viaţă fâcându-se că
lugăr!

Ce mentalitate îngustă la intelectualii noştri!

De ce n’ar fi şi n’ar intra şi în ele elemente dis
tinse, culte, cari să se devoteze binelui obştesc! 
Oare n’am avut şi noi ierarhi . distinşi cari au 
lucrat nu numai pentru biserică, ci şi pentru 
ţară şi neam ?

Dacă învăţaţii noştri nu cunosc în clerul nostru 
o origine nobilă, să citească istoriografia bisericii 
apusene, unde cele mai înalte demnităţi sunt ocu
pate de conţi, baroni şi chiar da prinţi, cari au 
îmbrăcat rasa preoţească, nu din vre-o constrân
gere, ci din convingere şi din dragoste pentru 
Iisus Hristos.

La toate popoarele şi în toate religiunile, preoţia 
a fost socotită cea mai cultă şi cea mai distinsă 
clasă a societăţii. Numai la ortodocşi, şi în spe
cial la noi, Românii, nu poate să încapă lucrul 
acesta în mintea multora că preoţia este sfântă, 
de neam împărătesc şi că astfel trebuie consi
derată. .

De teama unei întâietăţi politice, s’au căutat 
vădit a-i scoborî preotului şi starea materială 
şi autoritatea morală în faţa poporului. Şi astfel 
stând lucrurile, ne mai mirăm că tineri idealişti 
fug de preoţie şi caută să-şi formeze viitor în 
alte direcţiuni, unde li se deschid perspective 
de înaintare repede şi de stimă!...

Pe făgaşul acesta greşit, pe care am apucat, 
vor trece încă mulţi ani fără să putem săvârşi 
unificarea tuturor Românilor din provinciile ali
pite, căci în zadar vor fi toate reformele sociale, 
economice, administrative, ş. a. dacă nu vom 
căuta să intensificăm, să desvoltăm, conştiinţa 
în fiecare ins, că el este român neaoş şi creştin 
adevărat din moşi strămoşi, singurele pârghii 
cari l-au hrănit şi l-au îmbărbătat a se lupta 
dârz cu toate neamurile streine de legea şi de 
limba lui, în mijlocul cărora a trăit atâtea veacuri, 
fără să-l clintească o clipă din hotărîrea şi din 
drumul lui.

Şi acest lucru, această mare reformă morală, 
nu se poate efectua de cât ridicând la adevărata 
şi cuvenita stimă, autoritatea preotului, ca astfel 
cuvântul lui să fie ascultat, predica lui să fie 
convingătoare, elocinţa şi prezenţa lui în tot locul 
să mişte masele populare, în direcţiunea (ară
tată) indicată de Mântuitorul lumii şi dorită de 
binevoitorii neamului românesc.

Pr. ILIE R. NEAOOE 
Guşoieni-Vâlcea

Adevărul nu se naşte învăluit în perioade lungi şi silogisme greoaie, după cum 
vrea să ne facă a crede înţelepciunea falsă a cărţilor. El apare din adâncimile necu
noscute ale sufletului nostru, în lungi perioade de meditare, ca scânteeri din.întunerec. 
Nu sticlele laboratorului, nici tomurile filosofilor, ci priveliştea naturei vine să aprindă 
scăpărările minţei şi să arunce în lumea gândurilor fermente uriaşe.

ST. ZfcLLTlN
în Idei a Europeană
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Ce activitate cere imperios vremea faţa de criza morală actuală ?
Câmpul de activitate al diferiţilor factori sociali 

şi mai ales a preotului e întins. Piedicile ce se
întâmpină sunt numeroase. Faţă cu aceste ade
văruri, ar trebui ca preotul să fie scutit de în
sărcinări care direct şi, la drept vorbind, privesc 
pe alţi factori sociali. Să nu se înţeleagă că 
preotul nu trebuie să sprijine acţiunile ce ur
măresc binele general. Astăzi însă, faţă cu criza 
morală cunoscută şi faţă cu nesfârşitele urmări 
funeste ce decurg depe urma ei, pentru ce 
preotul nu şi-ar mărgini activitatea în acest scop ? 
Dacă i se dau multe atribuţiuni, le va putea 
împăca pe toate ? Cred că nu. «Nimeni nu poate 
sluji la doi domni». Când te gândeşti la lipsa 
de preoţi şi la vastul câmp al secerişului, te 
întrebi: Ce bine se urmăreşte, dacă se înmulţesc 
însărcinările? Care sunt acelea? Se cere preotului 
s’o facă pe doctorul şi agronomul în enoria 
sa. El trebuie să sfătuiască pe enoriaşi cum 
să lucreze pământul, cum să se ferească şi să 
se trateze în caz de boală. Se va zice: Sunt 
rele aceste sfaturi şi nu ne privesc şi pe 
noi într’o măsură oarecare ? Drept este. Ştim 
bine că sufletul e în strânsă legătură cu trupul. 
Ştim, iarăşi, că suferinţa unuia se răsfrânge asu
pra celuilalt. Avem datorii şi răspunderi atât 
faţă de sufletul, cât şi faţă de trupul enoriaşilor 
noştri. Când însă materialismul criminal şi ego
ismul jubilează, e bine ca noi, slujitori, ai altarului,

*

să grăim de agricultură, de medicină, cooperative, 
etc.? Astfel de cuvântări nu sunt agreate de 
credincioşi. S’ar putea obiecta : Poporul e ne
ştiutor, prin urmare poate să judece rău ceeeace 
e bine pentru el. Şi dacă e aşa, dela norod va 
lua preotul directivă în activitatea sa pastorală ?

Dacă ne-am lua după ceeace spun oamenii, 
ar trebui să lăsăm enoriaşii în părăsire, pradă 
bolilor şi nevoilor de tot soiul. Poporul e mis
tuit de oftică şi de alte boli, zace în suferinţă. 
Vom putea să întoarcem privirile în altă parte ?

• *

Creştinesc lucru ar fi ? Argumentarea ce şi-ar 
face în acest fel, n'ar fi lipsită de adevăr şi 
abilitate.

Sâ fim însă îngăduitori şi să judecăm fără 
părtinire. Norodul în adevăr are suferinţele şi

nevoile lui. Ne-am întrebat serios din ce pricină 
sunt ele? In majoritatea cazurilor sunt conse
cinţa crizei morale actuale!... Să se arate o 
naţie pe pământul acestei lumi, unde oamenii 
să fie cu frica de Dumnezeu, cu dragostea cre
ştinească în inimi şi să se dovedească că sufe
rinţele nu sunt alinate cât de cât. Cine poate 
să desmintă adevărul, s’o facă! [Sufletul creşti
nilor noştri e setos de hrană sufletească, de 
«apa cea vie». De asta însetoşează acum. Pe 
asta o doreşte cu ardoare. Cu cuvântări despre 
boli, agricultură, etc., nu i o potolim. Sufletul 
va căuta în acest caz alte izvoare. Apa multora 
e amară şi plină de otravă şi, din nefericire, 
mulţi se îndreaptă pe aceste cărări. De foame mai 
rabdă omul, setea însă se cere imperios poto
lită. Să luăm în consideraţie acest adevăr ele
mentar.

înainte de a da enoriaşilor hrană pentru trup, 
să le potolim setea arzătoare, după adevărul şi 
Legea lui Dumnezeu. Creştinul doreşte, vrea 
să-l audă pe preot grăind de adevărurile eterne 
ale vieţii. Dacă nu vom face aşa, să nu se stre
coare cumva în sufletele credincioşilor bănuiala 
că suntem legaţi cu lanţuri puternice de lumea 
pământească, — vremelnică.

Drept judecând, pe cine privesc direct înda
toririle amintite ? Pe doctori şi agronomi. Să 
nu supere pe nimeni întrebarea : Cu ce ne-au 
ajutat d-or în activitatea pastorală? Ce idei 
creştineşti au împrăştiat printre poporeni ? Nu 
sunt dintre doctori unii atei ? Dacă se nemereşte 
ca un doctor necredincios să fie îngrijitorul sănă- 
tăţei dintr’o plasă, ce poate să facă în materie 
de credinţă ? Să dărâme, ori să clădească ? Să 
ne gândim serios cum se pune chestiunea.

Mai mult, n’ar fi rău să se ştie ce bine s’a 
tăcut bisericei noastre, ce activitate de regene
rare morală cu ajutorul religiei, au început ? 
Există o atare activitate undeva? Dacă da, cu 
Dumnezeu înainte. Se va spune: Doctorul are
de furcă cu o plasă întreagă şi nici nu se pri
cepe în trebile preoţeşti. Fiecare la lucrul său. 
Bine. Nouă dece ni se cer însărcinări care-i pri
vesc direct pe d-lor ? Pentrucă nu-i treaba
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noastră? Nu cred. Intr’o ţară cu un organism 
sănătos, fiecare mădular e dator să lupte pentru 
întărirea celuilalt şi toate trebuie şă conlucre 
pentru întărirea organismului. Dacă un membru 
se crede dispensat de această însărcinare, logic 
cerută,— răul se va râfrânge asupra totului.

Şi la noi oare starea de lucruri nu e aceasta ? 
Dacă însă vremea cere o luptă comună, dacă 
ochii tuturor se îndreaptă prietenoşi spre ogorul

sufletesc al credinţei noastre, ca spre adevărata 
şi singura mântuire, putem porni la lucru ?

Ce folos că vom avea buni agricultori, oameni 
zdraveni, dar fără suflet!... Aşa privită chestiu
nea, poate să ne arate drumul cel adevărat. In 
consecinţă, voiu încheia cu vorbele Sfintei Cărţi: 
«Căutaţi mai întâi' împărăţia lui Dumnezeu, şi 
toate celelalte se vor adăoga vouă».

Preol MINA GASPAR
Parohia CosUşti, i*d. Botoşani.

Datorinţele preoţilor cu privire la cercetarea bolnavilor

Iisus Christos, care a venit în lume pentru 
mântuirea omenimii, să o scape de sub jugul 
păcatelor sufleteşti şi trupeşti, ne-a dat cel mai 
măreţ exemplu ca să cercetăm bolnavii, precum 
spune la Sf. Mat. 25, 36 : «bolnav am fost şi 
m’aţi căutat».

In acest capitol vorbeşte Is. Chr. de judecata 
cea din urmă, cum vor ti răsplătiţi cei de-adreapta 
Tatălui ceresc cu fericirea veşnică, iar cei de-a- 
stânga cu pedeapsa vecinică, de care se vor face 
părtaşi şi aceia care nu cercetează pe bolnavi.

Aceste cuvinte le rosteşte Is. Chr. în general 
despre toţi oamenii, iară pentru noi, preoţii, au 
cea mai .mare însemnătate.

Asupra preoţilor, ca urmaşi ai apostolilor, apasă 
mai mult datoria ca să îngrijească de bolnavi, 
care sunt fii lor sufleteşti.

Fiecare creştin, fie el adevărat sau mai nătâng, 
are nevoie la boală, de prezenţa preotului, care 
să-i aducă mângâierea sufletului, mărturisindvi'şi 
bolnavul păcatele sale cu căinţă adevărată.

Preotu-1 îl deslesgă de legătura păcatelor şi-l 
împărtăşeşte cu Sf. Taine. Această mângâiere o 
aşteaptă bolnavul cu mare nerăbdare şi să nu în
târzie preotul nici o ciipă de a împlini bolna
vului poate dorinţa cea din urmă. Şi în evan
ghelie avem cuvintele care spun: «Pe bolnavi 
mânile le veţi pune şi bine le va fi>.

Deci rezultă că rugăciunea preotului, cetită pe 
capul bolnavului cu toată evlavia, are şi un mare 
cfect trupesc asupra bolnavului. Având bolnavul 
credinţă tare că prin preot lucrează puterea dum
nezeească, nu arareori se întâmplă ca bolnavului, 
pe lângă iertarea păcatelor, să i se deie şi pu
terea trupească.

Şi din practica vieţii pastorale a fiecărui preot, 
tic bună seamă se adevereşte aserţiunea aceasta.

Şi dacă Is. Chr., cât timp a petrecut pe pă

mânt, a avut milă cu atâţia bolnavi şi i-a tămă
duit, cu cât mai mult noi, preoţii, trebuie să 
cercetăm bolnavii, cari fac parte din turma spi
rituală şi pentru care avem să ne dăm seama 
înaintea judecătorului.

Din istoria sf. a Test. Nou, cunoaştem că şi 
apostolii au practicat cercetarea bolnavilor şi au 
tămăduit multe boale în popor cu puterea dum
nezeească predată lor.

Cercetarea bolnavilor din partea preoţilor aduce 
şi alte foloase practice.

Se ştie că Românul nostru e şi superstiţios 
şi având o concepţie slabă despre religiune, re
curge de multe-ori în cazuri de boală la mijloace 
de însănătoşare mai puţin bazate pe credinţă şi 
ştiinţă medicală.

Bolnavul cheamă mai întâi baba descântătoare 
din sat ca să-l descânte fiind speriat sau deo- 
chiat. Şi atunci baba îşi pune iscusinţa în apli
care. Iscodeşte fel de tel de mijloace şi află de
multe-ori o boală care nu există. Boala adevă
rată se agravează şi cine să intervie cu succes? 
In prima linie e preotul cu sf. Taine şi rugă
ciunile sfinte şi apoi cu sfatul.

Preotul ca om cult, având cunoştinţi de re
gulele de igienă şi dietă, îi dă sfatul să se în
frâneze dela multe mâncări stricăcioase şi în 
grabă îi dă sfatul să cheme medicul ca să-i deie 
de urma bolii adevărate. Medicul resp., îndemnat 
de preot, îşi dă toată silinţa, face o diagnoză 
potrivită şi ucide germenii bolii cu mijloacele 
sale ştiinţifice. Bolnavul scapă de boala trupească 
şi iată a două mângâiere a bolnavului şi satis
facţia preotului că a scăpat un enoriaş dela 
moarte. Să cercetăm deci bolnavii ca să nu ne 
atragem osânda vecinică la judeţul din urmă.

Pr. DIM. FRÂNCU, paroh 

Dorofeia (8ucovina).
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DE

ST. BERECHET♦

In vremurile când ţara noastră era mică, nu 
prea era neliniştită de sectele, care astăzi bântuie 
poporul nostru românesc. Din clipa ce neamul 
nostru a intrat în hotarele sale fireşti, acestea

*

se înmulţesc văzând cu ochii. Faptul acesta a 
deşteptat atenţiunea conducătorilor politici şi mai 
cu se8mă a celor duhovniceşti, şi de aceia au 
luat cu toţii diferite măsuri. Pe deopearte au 
înfiinţat o catedră de «misiuni» (noi am fi nu
mit-o de combaterea sectelor deoarece denumirea 
de «misiuni» nu corespunde adevărului)^ la 
Facultatea noastră de teologie din Bucureşti. Nu 
cunosc programul acestor cursuri, pe care le face 
d-1 Vasile Ispir, începându-le nu de mult. Dar 
o întrebare se ridică înaintea noastră cu îndrăz
neală: de ce s’a pus numai la Facultatea de 
teologie o asemenea catedră ? Oare sectele bân-O
tuie numai la oraşe ? Este o datorie a celor ce 
conduc viaţa bisericească ca să .se  gândească 
dacă nu este bine ca această catedră să se în
fiinţeze şi la fiecare din seminariile existente, 
pentrucă, dacă este vorba de dezvoltarea acestor 
secte, apoi ele se întind tot cu aceiaşi repezi
ciune atât prin târguri, pe la margini, cât şi pe 
la sate, dacă nu cu mai multă grabă pe la sate, 
unde mintea omului este mai simplă şi mai uşor 
de convins. Singurul seminar unde se predă acest 
obiect este seminarul teologic din Chişinău, şi 
adăugăm, nu ştiu până când. Nu toţi semina
riştii pot urma cursurile teologice din Bucureşţi şi, 
afară de aceasta, chiar şi fără de un curs anu
mit, nu există literatura specială pe care ar 
putea-o citi cfelce ar dori aceasta. In Bulgaria 
lipsa aceasta s’a văzut şi Sf. Sinod a căutat să 
o completeze, punând acest obiect şi la tânărul 
seminar din Plovdiv (Filipopoli), unde este pro
fesor chiar alcătuitorul cărţii despre care vom 
vorbi mai jos. In Serbia, chestia sectelor s’a 
dezlegat prin interzicerea prin lege a întinderii 
oricărei secte. Este de discutat dacă această 
hotărâre este bună sau rea.

O a doua măsură pe care au luat-o condu
cătorii noştri, este aceia de a înfiinţa prin buget

posturi de misionari, cari să cutreere ţara dela
un capăt al ei până la altu1, pentru a stârpi 
această boală foarte molipsitoare. Dar aceste 
posturi înfiinţate pe hârtie nu au nici până as
tăzi doritori. Si cum s'ar ivi aceşti oameni, dacă

y  >

nu sunt pregătiţi? Unde an învăţat ei lucrul 
acesta vrednic de toată atenţiunea şi iscusinţa 
a prea puţinor oameni ? La noi s’a discutat o 
chestiune cu totul lăturalnică de cât aceia care 
trebuia să fie ajutată şi să fie pe deplin lumi
nată : dacă persoana profesorului trebuie să fie 
sau nu îmbrăcată în haina preoţească. Şi aceasta 
este o nouă chestiune şi nu ştiu dacă partizanii 
hainei preoţeşti pot birui, aplicând chestiunea la 
vremea în care trăim. Totdeauna bisericile cari 
au pus chestiunea în acest chip şi pe un astfel de 
teren, au greşit drumul. Definiţiunea bisericii este 
limpede: ea este adunarea tuturor celor cari 
cred în învăţătura lui lisus Hristos. Şi dacă cer
cetăm munca cărturărească din ţările ortodoxe 
pe terenul teologiei ortodoxe, numărul celor ne- 
îmbrăcaţi în haina sacerdotală întrece pe acela 
al celor îmbrăcaţi într’însa. O asemenea teorie

0

este susţinută astăzi numai din interese perso
nale de castă. Interesele bisericii sunt altele şi 
lumea vede lucrurile anume ca noi.

Prin urmare, chestiunea care o punem aici 
este următoarea : ca să existe posturi de misi
onari, trebuie să avem literatură trebuitoare. Cum 
trimetem pe aceşti ostaşi la luptă aşa de grea 
fâră armele necesare ? Cum lăsăm pe plugar, fără 
unelte de muncă ? Niciun domeaiu teologic nu 
este aşa de sărac, ca cel privitor la secte şi com
baterea lor. La noi, nici seminaristul, nici teo- 
logul, nu cunosc nici măcar în ce constă esenţa 
fiecărei secte. Cum ar putea şti el chipul cel is
cusit de combatere al lor?

In vara anului 1922, când plecam din gara 
Sofia spre Vama, am avut prilejul să discut cu 
un adventist, anume însărcinat de comunitatea 
sa să călătorească în tren şi să vândă Biblii, 
discutând şi răspândindu-şi ideile sale printre citi
torii şi ţăranii, cari mergeau la casde lor. Imediat
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autorităţile căilor ferate l-au îndepărtat. In ţara 
noastră totul este tolerat, dar nici măcar nu 
avem putinţa să ne. apărăm credinţa noastră 
strămoşească. Primele lucrări contra adventis- 
mului, au apărut la noi care au ca temelie lite-

*

ratura rusă pe care au putut să o citească numai 
rarii studenţi ai Academiilor spirituale ruse. Una 
din aceste cărţi este cartea P. C. Părinte Cons
tantin Nazarie, care a născut şi altele la fel, cum 
este şi a Pr. Dimitrie Georgescu din Bucureşti. 
Nu avem până astăzi un curs complect, sau un 
manual pentru a putea fi citit de toţi teologii 
noştri din România întregită. Această carte ar 
putea fi o bună călăuză pentru toţi cei însărci
naţi cu o astfel de lucrare grea.

Aici, în Chişinău, prin hărnicia şi priceperea 
unui pumn de oameni bisericeşti, s’a înfiinţat de 
un an de zile o «Asociaţie de tipărituri fie ori
ginale, fie traduse din limba rusă, care să dea 
literaturei teologice şi istorice tot ceiace ne lip
seşte şi care ar forma o completare fericită. 
Prima carte a fost lucrarea d-lui Şt. Ciobanu, 
întitulată : « Cultura românească în Basarabia sub 
stăpânirea rusească» care a adus un material 
necunoscut pentru literatura noastră românească 
în legătură cu neamul nostru, care a purtat pe 
sufletul lui apăsarea unui jug strein. A doua carte 
este «Şase cuvântări despre natură» ale arhie
piscopului Inochentie de Odesa şi Herson, tra
duse de fostul episcop de Huşi, Nicodim, scoase 
în ediţia doua din care Asociaţia nu mai are de 
cât foarte puţine exemple. A treia lucrare pe 
care am pus-o sub tipar, este marea operă de 
peste 500 pagini a lui M. A. Calnov, intitulată:
«Combaterea învăţăturilor mincinoase ale sectan
ţilor raţionalişti ru?i*. Lucrarea aceasta a fost 
alcătuită de autor şi scoasă în a doua ediţie la 
Odesa, fiind socotită ca una din cele mai bune 
lucrări prin metodul şi limba de expunere a 
tuturor chestiunilor în legătură cu sectele. Ea 
s’a impus în deosebi după anul 1905, după re
voluţia rusă, care prin legile sale de atunci a 
admis toleranţa faţă de confesiuni, lucru care a 
adus îndrăzneală în taberele sectanţilor şi ei 
*’au pus pe~ lucru. Activitatea Io* nu s’a rezumat 
numai în deschidere de localuri de rugăciuni, ci 

%u scos la lumină şi o mulţime de Colecţiuni 
cu cântece pe cari le cântă adepţii acestor secte.
Luciul se repetă exact şi la noi. Deaceia socotim 
că facem un lucru bun şi folositor dacă punem

sub tipar o aşa de însemnată luirare. Ea co
prinde lămurirea a 24 de chestiuni: Despre sf.
Tradiţie j biserica lui Hristos; preoţia cea ade
vărată din biserica lui Hristos; închinarea şi 
chemarea în rugăciunile noastre a S f. îngeri şi 
a celor plăcuţi lui Dumnezeu ; venerarea sf. 
moaşte ; chemarea, Sf. Fecioare M aria; rugă
ciunea pentru cei morţi,; graţia lui Dumnezeu 
cea mântuitoare ; sf. botez; ungerea cu sf. m ir;
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sf. împărtăşire; pocăinţa şi mărturisirea; sfinţirea 
sf. mir; despre trebuinţa închinării externe a lui 
Dumnezeu sau a rânduelilor şi simbolurilor creş
tine ; sf, cruce şi semnul crucii; sf. posturi ale 
bisericii creştine; despre schimbarea prăznnirii 
Sâmbetei cu Duminica ; despre sufletul omenesc, 
firea lui spirituală şi despre starea lui conştientă 
după moarte a omului; despre a doua venire a 
lui Hristos, sfârşitul lumei şi judecata obştească; 
şi despre noua viaţă a celor drepţi şi a păcăto
şilor; despre jurământul făcut în numele Dom
nului şi despre îngăd irea războiului şi împotri
virea celui rău*. Acestea sunt capitolele cuprinse 
în această carte, care va formă dicţionarul de 
texte aşezate la locul cuvenit şi aşa fel, încât 
fiecare le va afla repede şi cu lămurirea dată. 
Toată lucrarea este tradusă. Acum avem sub

«

tipar primele chestiuni, căci se va publica în 
broşuri (cu paginaţia în continuare pentru acele 
exemplare, cari vor formă volum întreg). Tipă
rirea lor în broşuri se face pentru a fi mai uşor 
la cumpărat şi pentru a ne ajuta cu ceiace vom 
putea prinde din vânzarea primelor cărticele la 
scoaterea de sub tipar a celorlalte. Aceste mă
suri pline de grijă le luăm fiindcă în împrejură
rile de astăzi este în adevăr o mare îndrăzneală

m

să mai tipăreşti ceva. Socotim că seminariile
teologice, Facultăţile de teologie, preoţii, mo
nahii şi ierarhii bisericei noastre ne vor dâ de 
ştire asupra numărului de exemplare cari le vor 
face trebuinţă, atât pentru biblioteci cât şi pentru 
trebuinţele lor personale. Alăturea de tipăriturile 
Institutului biblic, munca noastră nu se va risipi 
fără rost în biserica noastră. Ceice scrie aceste 
rânduri socoteşte, că este chiar o datorie ca 
fiecare margine cu noile ei cunoştinţe de limbi 
să aducă acest prinos pentru ajutare la marea 
operă românească. Exploatarea cunoştinţelor fiilor 
neamului românesc din noile provincii este o da
torie cu care fiecare este însărcinat. Credem că 
ne împlinim această datorie scoţând dintr’o limbă 
puţin cunoscută toate comorile trebuitoare teo
logiei româneşti.
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CHEMAREA BISERICII ORTODOXE
IN OPERA DE CONCENTRARE A CREŞTINISMULUI

ft

Temeiuri de a nădujdui

I.
O asemenea întrebare pare exagerată, văzând 

ruinele aduse de războiul cel mare şi păgu- 
birea pricinuită prin acestea celei mai mari părţi 
ale Bisericii Ortodoxe. In adevăr, ce chemare 
deosebită să mai aibă Biserica noastră Ortodoxă, 
când ar fi destul, şi încă mare lucru, să-şi poată 
lecui măcar în parte ranele grele care i s’au adus I 
Rusia, marea Biserică Ortodoxă, cu care ne puteam 
lăuda înainte de război, că are şi o manifestare 
în afară de graniţele ei şi că păşeşte ca o concurentă 
temeinică :împotriva altor confesiuni creştineşti, 
Rusia trebuie să lupte din greu pentru a-şi păstra 
fiinţa ei creştinească ortodoxă, împotriva unei 
cârmuiri fioroase, vrăjmaşă a tot ce este creştin. 
Este destul pentru ea, dacă-şi poate întrebuinţa 
toate puterile ca să nu i se risipească turma şi 
să se înfăţişeze cu ea întreagă şi întărită atunci 
când vremurile se vor însenina. Răsăritul Ortodox 
a fost făcut praf de vijelia războiului şi de urgia 
turcească. Atât de jalnic suna glasul Patriarhului 
din Constantinopol, în vestirea sa către celelalte 
Biserici creştine, că cele şapte Biserici ale Apo- 
calipsei nu mai su n t! înfrângerea oştirilor greceşti 
de către Turci a însemnat pustiirea cumplită a 
aşezărilor ortodoxe. In regatul grecesc, apoi, atâtea 
turburări, care nu lasă poporului slobodă îndrep
tare şi gândire la chestiunile bisericeşti.

In asemenea împrejurări mai este loc să ne 
gândim la o chemare deosebită a Bisericii Orto
doxe în aceste vremi ?

Din cele ce vor urma,*se va putea vedea că 
oricare ar fi pagubele suferite de Biserica Orto
doxă, ea nu se poate osândi la inacţiune, ci lăsând 
pe unii să facă unele, în locurile primejduite, cei 
mai slobozi trebuie să facă altele, acolo unde 
starea lor îi îngăduie, pentru a face faţă şi altor 
trebuinţe ale Bisericii Ortodoxe.

De altfel, într’o măsură mai mare sau mai mică, 
toate organismele sociale au fost mult păgubite 
prin războiul popoarelor. Statele pe de o parte, 
feluritele Biserici pe de altă parte, au fost puse 
la grele încercări. Afară de aceasta, chestiuni care 
erau şi înainte de război, dar nu într’o stare atât 
de aprinsă, precum mişcarea socială, au luat după 
război proporţiuni mult mai mari, care ating de 
aproape viaţa organismelor vechi şi le silesc să-şi 
apere mai aprig fiinţa lor.

De aici urmează că asupra fiecăruia apasă pro
bleme mult mai grele ca cele de înaintea războiului 
şi, cu. toată existenţa îngreuiată, trebuie să faci

faţă şx acestor greutăţi nouă. In înzestrarea orga
nismului viu, este şi puterea de a se adapta. 
Această putere îi dă chipul de a face faţă trebu
inţelor nouă şi a nu peri. Cu vremurile de după 
război au venit asupra Bisericilor şi astfel de 
trebuinţe. Ele trebuie să ia aminte la starea schim
bată a lucrurilor şi să-şi chibzuiască măsurile 
potrivit acestor trebuinţe. încă din 1900, un în
semnat preot şi scriitor bisericesc francez spunea: 
„Problema socială se ridică ameninţătoare în zarea 
popoarelor şi dacă Biserica nu găseşte chipul de 
a o dezlega, civilizaţiunea e ameninţată să piară“'). 
Cu cât mâi mult această problemă există acum !...

Dacă o astfel de privelişte te umple de îngri
jorare, sunt pe de altă parte şi pricini de bucurie 
şi care-ţi dau nădejdea în biruinţă.

După grelele suferinţe ale războiului, lumea 
nădăjduieşte o viaţă mai bună. Ba doreşte o atare 
mai asigurată, în care să nu mai fie ameninţată 
de nenorociri ca cele prin care a trecut. Ka în
ţelege că nenorocirea ei a izvorât dintr’o păcătoasă 
îndrumare a sufletelor, dintr’o greşită îndrumare 
a vieţii, căreia atâtea milioane i-au căzut jertfă, 
şi aşteaptă ca toată starea aceasta să se schimbe 
într’o orânduire nouă, care să urmărească mai 
mult ca înainte gândul dreptăţii şi al milii de 
ceice sufăr.

B adevărat că starea de fapt nu dă bune nă
dejdi că aşa va fi. Starea sufletească de după 
război e încă şi mai rea decât cea care a fost. 
Plângerile sunt şi mai multe decât înainte. Cu 
toate acestea lumea nădăjduieşte. Cu cât suferin
ţele sunt mai mari, cu atâta nimenea nu vrea 
să creadă că mai poate fi ce a fost. Cu o aşteptare 
apocaliptică, toţi privesc în zare şi caută noua 
orînduire de lucruri care să însemne o schimbare 
pentru sistemul de cârmuire care a adus omenirii 
atâta prăpăd. Şi tocmai din pricină că lucrurile 
nu se văd îndrumate pe calea aceasta, este mai 
mult necaz în suflete că îmbunătăţirea întârzie a 
veni. Mai mult decât oricând, toţi sunt cuprinşi 
de încredinţarea că o schimbare este de neînlă
turat şi trebuie să vie. Parcă ar fi aşteptarea unei 
vremi de aur, în care toţi să fie mai fericiţi. Dacă 
ceice nădăjdueşte acestea e o fire mai religioasă, 
atunci aşteptarea sa ia un colorit mai în legătură 
cu unele doruri ale credinţei, aşteaptă venirea 
împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ.

Vorbind despre starea de nepregătire a Bise
ricilor pentru a folosi această nouă orientare a 
sufletelor, un preot englez scrie: «Noi am prins

1) Vezi r«vis*a le Ckrixtiunisme sociai. faris Dtccwbre ly£3, 
pag. 1021.
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|iuţin din dispoziţiunea vremii noi şi din zilele 
nirfc sunt înaintea noastră, dacă nu am băgat de 
senină că o întinsă schimbare vine peste lume, 
rn nimic nu va mai fi socotit drept garantat şi 
nimic respectat în instituţiunile noastre sociale,

stau ele cu gândul frăţiei, în clipa când vor să 
înfrăţească pe alţii ?

Bisericile îşi dau seama de neputinţa acţiunii 
în astfel de condiţiuni, şi de aceia, îndată după 
război, s’au şi pornit pe o muncă de concentrare

ele
economice şi religioase care se luptă cu dreptu- a puterilor lor. Adevărul este însă că după război
iile şi frăţia omenească. Noi nu ne mai putem 
întoarce ca naţiune după război la vechiul sistem 
der exploatare a muncii, la înşelăciuni, împreju
rimi năsănătoase şi întunecarea vieţii copilului 
printr’o muncă peste măsură. Noi vrem să vedem
0 lume mai bună, mai luminoasă, o lume în care 
«ii nu mai fie vechile inegalităţi săritoare în ochi.
1 n inima oricărui om care cugetă drept este ceva aceasta de răzleţire de până acum. Deci, în această

numai cat şi-au intensificat acţiunea şi ca 
munca lor trezeşte mai mult răsunet şi luare- 
aminte, fiindcă lumea e mai pregătită acum a 
asculta astfel de glasuri. Dar cele mai vioaie 
dintre aceste Biserici s’au apucat de lucru încă 
înainte de război, pentru a începe o lucrare de 
integrare a creştinismului şi a eşi din starea

care răspunde acestei nădejdi. Nu vor lipsi recruţii 
unei astfel de cauze. Jertfa şi agonia lumii nu 
vor fi fost în zădar, dabă ea aruncă la oeparte 
rele şi nedreptăţi, şi atunci vom vedea ivindu-se 
o .lume mai vrednică“ 1).

Cuvintele acestea ne dau a înţelege că noi

privinţă, avem a face cu unele creaţiuni de îna
intea războiului, cu altele după război. In mijlocul 
acestei mişcări de integrare avem a face cu marea 
atenţiune care se arată Bisericii Ortodoxe şi în 
aceasta se poate înţelege care poate fi chemarea 
ei şi ce ar putea face ea, pentruca steagul ei să

ne-am afla acum numai într’un provizorat şi că poate ajunge un steag de concentrare creştinească
o orânduire a vieţii sociale mai potrivită cu tre- tot mai vie.
Iminţele lumii ar fi pe cale a se naşte. Starea Aici vine chestiunea dela care am pornit, că,
de înaintea războiului ne-a dus la grozava ciocnire cu toate suferinţele de azi din Biserica Ortodoxă,
pe care am văzut-o, şi încă înainte de isbucnirea ea nu poate perde din vedere chemarea vremii
ci, se bagă de- seamă în lume o ferbere şi o aş- de faţă şi câtă silinţă trebuie să desfăşure, pentruca
teptare a nenorocirii. Ka a venit, iar dacă nu creştinismul în forme tradiţionale să prindă mai
venea aceasta, veneau alte ciocniri: mişcări sociale bine rădăcină în sufletele oamenilor. B clipa psi-
violente înăuntrul popoarelor, care se prevedeau 
la unele din ele. Ca să rămâie însă toate lucru
rile precum au fost şi încă şi mai înrăutăţite,

hologică de a putea face aceasta mai uşor decât 
altădată, fiindcă lumea vede că un creştinism numai 
raţionalist, cum a fost al sectelor protestante, duce

aceasta umple de mânie orice inimă cu simţ drept la un invidualism exagerat şi care slăbeşte chiagul
şi care năzuieşte după mai bine.

O asemenea stare vine cu grele probleme 
pentru Biserică şi sunt toate semnele că, unele 
Iiiserici mai mult, altele mai puţin, îşi dau 
seamă de greaua sarcină şi răspundere care apasă 
asupra lor. Ele trebuie să se silească a contribui 
pentruca această- stare mai bună să vie nu pe 
alte căi, ci prin munca lor. Pot fi şi alte puteri 
în lucru, dar puterile Bisericii trebuie să fie în 
mijlocul acţiunii, pentruca această îndreptare să toare.
se facă în mare măsură prin mijlocirea ei.

In scopul acesta, este de trebuinţă închegarea

prin care oamenii unui aşezamant se simt strâns 
legaţi unul de altul. Un asemenea creştinism, 
fără consfinţirea tradiţiunii, prin care credincioşii 
stau strânşi legaţi în jurul unui trecut de mărire 
şi lumină, nu poate alcătui acea temelie de con
centrare creştinească de care lumea are nevoie.

Pe acesta îl poate da numai Biserica Orto
doxă şi el, treptat-treptat, poate sluji pentru a 
strânge sufletele într’o astfel de concentrare vii-

II.

Chipul îndeplinirii
Dacă chestiunea răzbaterii ideilor Bisericii Or

todoxe în mijlocul omenirii ni s’ar pune fără 
privire la starea dimprejur, adică socotind numai 
mijloacele care ne stau acum la îndemână în sânul 
feluritelor ramuri ale Bisericii Ortodoxe, lucrul 

înşele sunt răzleţite şi, reci una faţă de alta, fără ni s’ar părea peste măsură de greu. Deşi nu poate

popoarelor spre simţiri de frăţie, în jurul unor 
cugetări mai vrednice decât cele care le-au cârmuit 
până acum şi care le-au dus la jaf şi ucidere al 
unuia asupra altuia. Bisericile au în adevăr che
marea să facă o nouă educaţiune şi să înlăture 
din suflet pornirile acelea care duc la sfâşiere.

Dar cum să facă Bisericile aceasta când ele

comunicare, ba încă şi în vrăjmăşie ? In mijlocul 
lumii împărţite şi învrăjbite, Bisericile dau cea 
nuti tristă privelişte şi oricând pot fi întrebate cum

l) kev. I. A. Skaktepeare, The Churches *i the Ci »ss-Ro*ds 
(Uiaeiicile la răsp&Atie). Loadra 1913, pag. 6 — 9.

fi vorba de un lucru cu neputinţă, dar noi nu 
suntem nici deprinşi şi nici organizaţi pentru un 
astfel de lucru. Chestiunea însă este mult uşu
rată când rotim ocliii împrejur. Acolo găsim con
diţiuni foarte priincioase pentru o intrare ni ai 
adâncă a cugetării şi a felului de a fi al Bise



224 BISERICA ORTODOXA ROMÂNA

ricii Ortodoxe în mijlocul omenirii. In adevăr, 
Biserica Ortodoxă n’a trezit antipatii îa mijlocul 
omenirii, cum a trezit Biserica Romei. Cu toate 
împrejurările istorice, mult mai priincioase pentru 
ea( Biserica Romei mult mai greu ar putea dez
lega această cliestiune în folosul ei, din pricina 
antipatiilor pe care le-a stârnit în omenire, prin 
pretenţiunile ei arătate . în cursul istoriei, Biserica 
Ortodoxă însă nu odată a fost privită drept adă
post al conştiinţelor creştineşti, doritoare de a 
sorbi mireazma trecutului sfânt şi curat, şi mulţi 
au venit spre ea, ca sa înoade iar firul cel rupt 
al unităţii creştineşti.

In veacul XVII, teologii dela Tiibingen s’au 
îndreptat către Biserica Ortodoxă, ca să intre în 
sânul ei, şi au început disuţiunile cu Patriarhul 
Constantinopolului Ieremia II. Fireşte că nu s’a 
putut, din pricină că ei erau eşiţi din graniţele 
tradiţiunii şi nu mai voiau să se întoarcă la ea. 
Dar după aceia, oridecâteori o grupare creştinească 
a voit să se apropie de formele vechi ale creş
tinismului, ea s’a gândit ia Biserica Ortodoxă. Şi 
chiar când n’a tratat cu ea deadreptul, şi-a afir
mat însă mărturisirea ei de credinţă într’un fel 
foarte apropiat de al Bisericii Ortodoxe.

Când a început mişcarea veche catolică, ea s’a 
gândit mai întâi la Biserica Oortodoxă, să se 
unească cu ea. Dacă lucrul n’a ajuns la un capăt 
bun atunci, fapta nu e încă isprăvită, fiindcă 
se poate să ajungă mai târziu. Chestiunea aceasta 
e încă în curs, fiindcă vechii catolicii stau cu Bi
serica lor răzleţi şi încă vor să se unească cu noi.

Dacă ne gândim la mişcarea mariavităr ivită

III.

Ain Biserica Romei
boiului, trebuie

cu puţini am înaintea raz- 
sâ facem aceiaşi observaţiune. 

Deşi n’a intrat în legături oficiale cu Biserica 
Ortodoxă, ci numai cu cea veche-catolică, totuşi 
schimbările pe care le-a introdus o apropia mai 
mult de Biseria Oortodoxă ).

Dar lucrarea cea mai serioasă în privinţa aceasta 
a fost pornită din sânul Bisericii anglicane, care, 
încă înainte de războiu, şi cu atât mai mult după 
război, a legat cu Biserica Ortodoxă relaţiuni care 
pot ajunnge foarte departe, ducând la acea pă
trundere a ideilor ortodoxe de care am vorbit.

Tocmai această privire a unor ramuri din creş
tinismul apusean către Biserica Ortodoxă e faptul 
care uşurează dezlegarea chestiunii dela care am 
pornit şi ne dă chipuri, prin care, cu toate greu
tăţile, problema nu ne mai apare împreunată cu 
greutăţi din cale afară de mari.

Noi trebuie să privim câteva căi prin care Bi
serica Ortodoxă a intrat în vremea din urmă în 
atingere cu unele ramuri din Apusul creştinesc 
şi care ne vor. deschide o înţelegere mai deplină 
despre putinţă împlinirii acestui lucru.

') Vezi cartea mea Evenimente, actuale din Biserica Roti.ei, Si‘>iiu
1916, p. £0~21>

Asociaţiunea anglo-răsărîteană.
k

încă de înaijitea războiului, Biserica Anglicană 
năzuieşte după -o legătură mai deplină cu Bise
rica Ortodoxă. Afară de dispoziţiunea personală 
răzleaţă a unui bărbat sau altul din sânul acelei 
Biserici, cum a,n fost multe cazuri în trecut, şi 
persoane oficiale au căutat legături m%i apropiate 
cu Biserica noastră. Nu au fost rare cazurile când 
bărbaţi cu situaţiuni oficiale în Biserica Anglicană 
au venit în Rusia, înainte de război, ca la cea 
mai mare Biserică Ortodoxă şi deci ca la o re
prezentare mai puternică a ortodoxiei, pentru a 
îrxtemeia legături mai statornice cu ea. Noi înşine 
am reprodus în revista Viitorul1) o ilustraţiune 
care înfăţişează pe răposatul Mitropolit Antonie 
al Petersburgului împreună cu arhiepiscopul de 
York din Biserica anglicană. Pe de altă parte, un 
episcop rus a poftit el pe' un preot englez în Rusia, 
ca să ţie mai multe cuvântări şi să lămurească 
Biserica Rusiei despre starea Bisericii Anglicane. 
Preotul a venit, a ţinut nişte conferinţe dc mare 
interes, au fos publicate în 1912 şi ar merita 
traduse pe româneşte. Ba încă, tocmai în inte
resul chestiunii de care ne ocupăm, este de tre
buinţă . ca, după cum dorim ca ideile ortodoxe să 
pătrundă dincolo de graniţele noastre, tot aşa şi 
noi trebuie să luăm cunoştinţă de starea creşti
nilor care vor să se apropie de noi, pentruca şi 
noi să prindem o dragoste mai vie de această 
chestiune. De aceia e de toată trebuinţa ca o carte 
ca aceasta să fie bine cunoscută în sânul orto
doxiei, pentruca ea să şi dea bine seama de starea 
de fapt şi de dispoziţiunile Bisericii anglicane.

Opera de pătrunderere a concepţiunii ortodoxe 
în sânul altor Biterici nu se poate îndeplini din- 
tr’odată şi nici în întregime în scurtă vreme. Tre^ 
buie procedat cu metodă şi căutat a îndeplini 
programa pas cu pas şi bucată' cu bucată Tre
buiesc câştigate punctele ‘ cele mai uşoare şi, 
odată stăpâni pe acestea şi întăriţi cu 
păşim mai departe la cele mai grele. Cum stau 
lucrurile acum, ele singure ne îndrumează spre 
aceâstă metodă. Căci în întâmpinarea noastra ies 
pe de o parte anglicanii, pe de alta organizări 
deoeebite, mai depărtate decât noi ca doctrină bi
sericească, dar totuşi dorind legăturile cu noi. Deci 
nu este aceasta o cale de pătrundere în mijlocul 
lor şi a-i câştiga pentru ideile tale, când ei şin

ele, sa

guri caută tovărăşia cu tine ? Şi iată că ei sin
guri îşi dau seamă că de unii eşti mai aproape, 
de alţii mai departe şi, prin urmare, dela sine se 
înţelege că întâi trebuie să câştigi pe cei mai de 
aproape şi apoi pe cei mai depărtaţi.

a) Numărul diu i  Dec. 1912—15 Ian. 1913, p, 19,
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hi revista Biserica Ortodoxă Româna (Ianuarie 
1424), am arătat scrisoarea preotului american 
( iii>rge Montgomery din partea Consiliului Federal 
nl Bisericilor din America, în care el însuşi caută 
legăturile cu Bisericile Ortodoxe, cu scopul de a 
veni în ajutorul lor. Intre altele, organizaţiunea 
i'onsiliului Federal, care este o uniune a 29 de 
Biserici americane, lucrează şi pentru sprijinirea 
Bisericii Ordodoxe, lucru pe care l-a făcut cu 
mare răsunet până acum, susţinând pe Patriarhul 
«lin Constantinopol împotriva Turcilor, şi pe cel 
ilin Ierusalim împotriva catolicilor. Apoi iată: 
însuşi acest preot Montgomery, care a fost prin 
România şi a intrat în legături cu scriitorul 
necstor rânduri, singur ne spune că mai propriu 
fste pentru noi să avem legături mai întâi cu 
Biserica Anglicană *). Apoi oare nu înseamnă 
aceasta că cea întâi cale deschisă înaintea noastră 
pentru a răspândi ideile ortodoxe în celelalte Bi
serici este „legătura cu Biserica Angliei?... Fără 
doar şi poate. In Biserica Anglicană acest proces 
e şi pornit. Scriitorul acestor rânduri a şi publicat 
mai de mult în revista Biserica Ortodoxă, decla- 
rnţiunea a peste 5000 de preoţi anglicani prin 
care ei mărturisesc credinţa Bisericii Ortodoxe. 
Această declaraţiune a apărut în revista an
glicană, plină de prietenie către Biserica Or
todoxă, The Christian East, • în toate limbile 
Bisericii Ortodoxe şi în româneşte. Atât de mult 
ţineau ei ca să se ştie în toată ortodoxia că măr
turisesc credinţa eil Şi tot pentru acest scop, şi 
noi am publicat-o şi în ziarul Universul, pentruca 
tji publicul nostru să ia cunoştinţă de acest fapt 
rar şi să pregătim opiniunea publică pentru pri
mirea ideiei de răzbatere a Bisericii Ortodoxe 
şi aiurea. Iar după aceasta, anul trecut, am fost 
martur la conferinţa interortodoxă din Constan
tinopol, când episcopul anglican Dr. Charles Gote 
a venit în plină conferinţă şi a spus că aduce 
eu el adresa iscălită de peste 5000 de preoţi angli
cani : acea de care am pomenit mai sus, prin care 
ei mărturisesc credinţa ortodoxă.

Iată, deci, că lucrurile sunt înaintate şi nu este 
nevoie de a începe ceva din nou. Dâra este por
nită bine de alţii şi drumul ne este deschis pentru 
n aduce acţiunea noastră. Numai că şi noi trebuie 
iu cunoaştem această dâră şi nu cumva mişcăriie 
cnre se fac din afară să găsească urechi surde la 
noi. De aceia cel întâi pas al nostru în chestiunea 
/ thpândirii ideilor noastre şi de a câştiga sufletul 
nit or Biserici pentru ele, este a ne interesa înşine 
di' cursul acestor lucruri, a le face să fie un lucru 
urmărit cu drag de noi. Când vom ajunge la 
«coasta, vom fi înşine cei care vom ajuta la îm
plinirea acestei mari lucrări, care nu poate fi un 
lucru izolat, îndeplinit numai între câţiva.

») Vezi sciisoarea pomenită din Biserica Ortodoxă, pag. 52—53.

Noi am primit scrisoarea unei dame engleze, 
care ne cere lămuriri despre Biserica Ortodoxă 
şi să-i răspundem la un şir de chestiuni despre 
Biserica noastră, pentrucă, zice ea, publicul englez 
nu ştie mult despre Biserica Ortodoxă şi este în 
interesul apropierii dintre Biserica Anglicană şi 
cea Ortodoxă ca de o parte şi de alta să ne cu
noaştem unii pe alţii. Apoi dacă din Anglia s’a 
găsit cineva dintre mireni care să urmărească cu 
dor acest soi de'chestiuni şi să caute a şti fel de 
fel de amănunte despre Biserica Ortodoxă, este 
de trebuinţă ca şi dintre noi să se găsească d« 
acei care fac lucrul acesta. Indiferenţa noastră sau 
ignorarea acestor chestiuni nu va fi de natură a 
duce la un răspuns priincios şi a da o dezlegare 
bună chestiunii dela care am pornit.

De aceia e de trebuinţă să cunoaştem amănunţit 
toată mişcarea din Biserica engleză, fiindcă ea în
săşi ne pune pe drumul bunei dezlegări a chestiunii.

Dar ce să cunoaştem mai întâi ?
Să cunoaştem mişcarea însemnată începută în 

Anglia îti 1906 şi întinsă de atunci încoace, prin 
care se urmăreşte tot mai marea apropiere de 
Biserica Ortodoxă, până chiar la eventuala unire 
cu dânsa. Dacă înainte de războiu s’au petrecut 
acele întâlniri şi s’au desfăşurat acele discuţiuni 
în Rusia, de care am pomenit mai nainte, după 
război mişcarea a tot crescut Şi a crescut tot din

- iniţiativa Bisericii Anglicane, pe când noi nu 
ne-am mişcat de loc sau prea puţin. Cu o 
asemenea amorţire şi nepăsare însă, nu dezlegăm 
nimic şi toată chestiunea concentrării creştineşti 
în jurul steagului nostru şi a inoculării cuge
tării ortodoxe în sânul altor Biserici, nu se poate 
îndeplini. Trebuie să deschidem ochii mari şi să 
luăm poziţie către faptele vremii care ne privesc 
de aproape, pentru a da şi noi răspunsul nostru 
şi a face pasul care ne priveşte.

Din sânul Bisericii Anglicane a apărut după 
război o foarte temeinică şi foarte simpatică re
vistă pentru cultivarea relaţiunilor cu ortodocşii: 
The Christian East (Răsăritul Creştin), pe care
o mărturisesc drept revistă de seamă şi revistele 
scoase de preoţii catolici {I’Europa Orientale din 
Roma). Această revistă e închinată în fiecare nu
măr studiilor privitoare la Biserica Ortodoxă şi 
la apărarea ei. Se mai ocupă cu astfel de studii 
şi o revistă catolică. Echos d’ Orient. Dar ce fo
los ? Aceasta o face totdeauna numai în vederea 
târârii noastre spre Roma şi totdeauna cu înfă
ţişarea mincinoasă a învăţăturii ortodoxe, pentru 
a scoate din ea pretenţiunile papale. Nu e aşa 
însă cu The Christian East. Aici e prietenie şi 
îmbrăţişare. In fiecare număr găseşti articole ale 
ortodocşilor, cum şi ale anglicanilor pentru orto
docşi. Primeşti prin ea cele mai însemnate ştiri 
din lumea ortodoxă, pe care nu le primeşti pe
altă cale. Slujeşte ca un punct de întâlnire toc-

3



BISERICA ORTOD0XA ROMÂNĂ

mai pentru noi, ortodocşii, care trăim atât de 
răzleţ, mai cu seamă în vremea de acum.

Ei bine, ce e această revistă?
E  însuşi organul asociaţiunii de care vorbim 

în acest capitol: Asociaţiunea anglo-răsăriteană. Ea 
se află azi sub prezidenţa unui ortodox şi a unui 
anglican:- Arhiepiscopul Agatanghel al Iarosla- 
vului şi Rostovului din Rusia şi episcopul Lon
drei. Această asociaţiune s’a înfiinţat în Iulie 1906 
în Londra, sub numele The Anglican and Eas- 
tern- Orthodox Churches Union (Uniunea Bisericii 
Anglicane şi a celei Ortodoxe-Răsăritene), care 
apoi a fost inaugurată la 10 Octombrie din a- 
celaş an. Această asociaţiune, apoi, întovărăşită cu 
alta, numită The Eastern Church Association, s’au 
topit în una singură, care există până azi, sub 
numele de The Anglican & Eastern Church Asso
ciation, şi care desfăşură o vie activitate pentru 
a intra într’o cât mai strânsă legătură cu noi, 
ortodocşii. Ea şi-a ţinut a 17-a aniversare a ei 
acum câteva luni în Londra, la 14 Noembrie 
1923, printr’o liturghie ortodoxă la biserica ru
sească şi printr’o adunare după amiazi. Acolo s’au 
auzit cugetări pline de prietenie pentru Biserica 
Ortodoxă. Predica, la sfârşitul slujbei ortodoxe, 
a fost rostită de un preot anglican, decanul 
(superiorul), bisericii din Winchester. Anglica
nii au o călăuză, un frumos volum, care-i 
îndrumează să urmărească toată slujba ortodoxă, 
sub titlul Guide to the Divine Liturgy in the East 
(Călăuză către Dumnezeeasca Liturghie în Ră
sărit). In adunarea care a urmat, Păr. J. A. 
Douglas din Biserica Anglicană a vorbit despre 
călătoria lui în Răsărit anul trecut, când a fost 
şi pe la noi, în Bucureşti. A arătat până la ce 
punct înaintat au ajuns legăturile cu Biserica 
Ortodoxă, discuţiunile pe care le* a avut cu Mi
tropolitul Kievului (adăpostit acum în Serbia), 
care recunoştea valabilitatea hirotoniilor din Bi
serica Anglicană şi le punea pe acelaş picior cu 
cele din Biserica Romei. A povestit despre urâta 
impresiune pe care o stârnesc. în Răsărit veştile 
că Biserica Anglicană ar trata şi cu Biserica Ro
mei şi că toate aceste veşti răcesc pe Răsăriteni 
de Anglicani, că în Biserica Ortodoxă se simte 
lipsa spiritului de solidaritate şi a celui misionar. 
A  spus că, mai mult decât oricând, este nevoie 
de o „Entente cordiale “ (înţelegere din inimă) 
între amândouă Bisericile ’).

Ceiace este vrednic de ştiut este că aceşti an
glicani se silesc să cunoască de aproape Biserica 
Ortodoxă, să se apropie de ea, să intre în felul 
ei de a fi, să se asemene cât mai mult cu creş
tinismul tradiţional al Răsăritului. Intr’o fotografie 
făcută în America a unei mici adunări de angli
cani şi ortodocşi, am văzut un preot anglican în

portul nostru ortodox, cu potcapul şi camelafca 
noastră monahală pe capul său. Năzuinţa lor este 
de a se face asemenea nouă, şi nu a căuta să ne 
facem noi asemenea lor. De altfel aceasta este 
tocmai calea împlinirii a ceiace ce căutăm n oi: 
Răzbaterea spiritului şi învăţăturii ortodoxe în 
mijlocul lor. Silinţa lor este acum de a căuta să 
înlăture părerea din mijlocul nostru că ei ar fi
o Biserică protestantă, cum este părerea obişnuită 
între noi. Cartea de care am pomenit, cu confe- 
renţele preotului anglican ţinute în Petersburg, 
tocmai aici ţintesc : Să dovedească înaintea noastră 
că ei sunt o veche biserică creştină, rămasă în 
vechile tradiţiuni, şi fără a se fi abătut prin 
prăbuşirea religioasă protestantă care a fost în veacul 
XVI. Fireşte, suntem datori să i ascultăm, şi celece 
am ştiut până acum într’un fel, după unele izvoare, 
să vedem dacă nu cumva vor fi şi altfel, după 
alte izvoare. Cartea pomenită aruncă în această 
chestiune lumini pe care noi nu le cunoaştem 
până acum şi e de tot interesul să vedem cum 
stau lucrurile cu această Biserică creştină, care cu 
atâta râvnă umblă după legăturile cu noi şi prin 
care putem începe programa de concentrare creş
tinească în jurul Bisericii Ortodoxe. Dacă la acea
stă carte am alătura tratatul răposatului profe
sor Comninos dela şcoala teologică din H alki'), 
în care dovedeşte valabilitatea hirotoniilor din Bi
serica Anglicană, ne-am forma o ideie şi mai 
limpede despre starea acestei chestiuni şi ne-am 
îndruma mai bine în dalea de urmat pentru a 
ajunge la concentrarea pomenită. Deci acest tra
tat nu s’ar putea isprăvi numai la ce cuprindem 
noi aici ca expunere a noastră. El trebuie să fie 
însoţit de piese de studiu. Trebuiesc traduse toate 
aceste lucrări, trebuiesc adăogate materiale prin 
care se arată frământarea religioasă din Anglia 
şi apelul care des se face la Biserica Ortodoxă, 
pentru a înţelege însemnătatea clipei de acum şi 
cât de potrivită este ea pentru a păşi, treaptă cu 
treaptă, la îndeplinirea concentrării pomenite.

De aceia, ca să încheiem această parte, trebuie 
să spunem că cel întâi pas al nostru pentru dez
legarea întrebării dela care am plecat, este acesta, * 
începerea legăturilor mai apropiate cu anglicanii. 
Ele au dat foarte bune roade până acum pentru 
cei care le-au început şi ne-au arătat pe angli
cani în cea mai frăţească atitudine către noi. Pe 
seminariştii sârbi, refugiaţi în timpul războiului 
şi care stăteau fără îngrijire religioasă în Francia, 
i-au luat anglicanii şi le-au dat toată îngrijirea 
în ţara lor, sub cârmuirea preoţilor sârbi, ajutaţi 
de cei anglicani. Am găsit pe unii din aceştia la 
congresul studenţilor creştini în Glasgow, Anglia, 
acum 3 ani, şi apoi la Oxford. Aceste legături nu 
pot decât folosi amânduror Bisericilor şi ele sunt

1) Vezi Tht Church Times, Londra, 16 Noembre 1923. ') Apărut în Tht Christian East pe Septembre 1921.
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' idea care nu se poate încunjura, dacă voim să şi chiar ortodocşi scriu în ea. In numărul ei pe
vedem spiritul creştinismului nostru tradiţional 
irtodox străbătând laturile depărtate ale creştinis-

Iulie-Decembre 1923, găsim o largă expunere des
pre chipul unirii Bisericilor de Mitropolitul or- 

inului apusean iubitor al tradiţiunii. Pentru aceasta todox din Nubia, Egipt. Din această expunere
Insă trebuie să arătăm şi noi tot atâta interes către aflăm despre cuvintele Mitropolitului că „Vechii-
«•1, cât arată şi el către noi. Toate piesele pome- catolici doresc arzător din tot sufletul unirea din

tre amândouă Bisericile11. Ba el constată că în toate 
discuţiunile de acum, privitoare la unirea Bise
ricilor, ea nu se poate face cu toţii creştinii, pen
trucă unii sunt cu totul îndepărtaţi de noi pe
terenul principiilor. Protestanţii sunt căzuţi în 
raţionalism, tăgăduiesc revelaţiunea, şi atunci în
ţelegerea cu ei e cu neputinţă. „Altfel însă, zice 
Mitropolitul, e cazul cu episcopalii (adică cu Bise
rica Anglicană) şi cu Vechii-catolici. Discuţiunile 
urmate cu aceştia au fost foarte înălţătoare, 
special tratările cu episcopul Herzog, despre care 
Mitropolitul s’a exprimat cu cuvinte de cea mai 
mare veneraţiune. Vechii-catolici doresc arzător
din tot sufletul unirea dintre amândouă Bisericile*1.

uite mai sus trebuiesc urmărite şi citite de noi 
ou luare-aminte, pentru a ne face o cugetare ori
entată.

Oricâte căi altele se vor căuta şi găsi pentru 
dezlegarea problemei dela care am plecat, peste 
aceasta nu se poate trece, fiindcă e cea mai apro
piată şi care ne izbeşte privirea mai des, prin 
multele fapte care se petrec pe acest teren. Deci 
>i noi trebuie să urmărim această cale, fiindcă 
vom găsi într’însa foarte mult material şi mij
loace de a pune Biserica noastră Ortodoxă în 
chipul de a-şi sădi mai departe duhul său de 
pace, iubire şi caldă cinstire a trecutului de viaţă 
•urată şi sfântă.

Acum putem trece la alte privelişti pentru urmă
rirea temei noastre.

Ain

1

IV.

Biserica veche-catolică

Pe aceiaş teren de principii ca Biserica Angli- 
«•iină stă şi Biserica veche-catolică. Tot caşi cea 
dintâi, şi aceasta e o Biserică despărţită de Roma, 
«le cărei depărtări de tradiţiunea creştinească nu 
!«•-a mai putut suferi şi s’a lepădat de ea acum 
mai bine de 50 de ani.

Biserica veche-catolică a trăit de atunci răzleaţă, 
dar totdeauna mânată de dorul de a se întoarce 
tu sânul marei familii a trediţiunilor creştineşti. 
Un contact a avut ea cu noi la 1875, între 12 
ţi 16 August din acel an, când s’a ţinut vestita 
nmferenţă dela Bonn, sub prezidenţa vestitului 
Icolog german, începătorul vechiului-catolicism, 
canonicul Dr. Franz Dollinger. La acea confe- 
renţă au venit să ia parte mulţi reprezentanţi 
din noua Biserică veche-catolică, din Biserica Or- 
lodoxă şi din cea Anglicană. Din partea noastră 
uu fost Episcopii Melchisedee al Romanului şi
1 ihenadie al Argeşului. Conferenţa n’a ajuns la 
tiu capăt mulţămitor, dar năzuinţele după unire 
nu rămas nestinse în toate aceste ramuri.

Biserica veche-catolică întreţine o revistă, cu 
numele de Internationale kirchliche Zeitschrift (Re
vista bisericească internaţională), în care neînce- 
lut se ocupă de chestiunile apropierii dintre Bi- 
m:rici şi în primul plan al acestei apropieri ea 
vede Biserica Ortodoxă, fiindcă înţelege apropie
rea şi chiar unirea numai pe temeiul vechiului
oreştinism tradiţional, aşa cum e şi învăţătura 
noastră. In această revistă neîncetat găsim tratări 
despre chestiunea apropierii şi unirii Bisericilor

Episcopul Herzog este episcopul vechiu-catolic, 
despre care Mitropolitul nostru ortodox din Nubia 
se rosteşte cu atâta preţuire. Şi cum am văzut, 
înalt Prea Sf. Sa vede chipul apropierii dintre 
Biserici tot cum am arătat şi noi: mai întâi prin 
anglicani şi prin vechii-catolici, fiindcă aceştia 
stau pe principiul despre creştinismul tradiţional.

Deci privind spre vechii-catolici, avem aceiaşi 
situaţiune caşi cea pe care am văzut-o în capi- 
tulul de mai nainte. Trebuie să-i cunoaştem şi 
pe vechii catolici şi să urmărim năzuinţele lor. 
Pentru urmărirea problemei noastre, cum ne a- 
propiem de anglicani, aşa trebuie să ne apropiem 
şi de vechii-catolici.. Câştigul va fi aceiaş în a- 
mândouă cazurile: a apropia mai mult Biserica 
Ortodoxă de felul de gândire al lor.

Internationale kirchliche Zeitschrift are tocmai 
ca problemă de a studia şi lămuri chestiunile 
vechii Biserici creştine, pentru a -uşura prin a- 
ceasta unirea Bisericilor. Dar o asemenea năzuinţă 
ne este cât se poate de folositoare, pentrucă a 
studia Biserica veche înseamnă a te apropia de 
noi. Căci noi păstrăm creştinismul aşa cum a 
fost el în cele mai vechi timpuri. Iată, deci, în 
însăşi năzuinţa unei asemenea Biserici, chipul de 
a putea face o parte din creştinătate să se strângă 
în jurul nostru şi să avem Biserica Ortodoxă 
drept tabără de concentrare a creştinătăţii împrăş
tiate.

Intervenind şi noi în mijlocul năzuinţelor unor 
asemenea Biserici, le vom atrage spre formele 
vechi ale creştinismului nostru şi le vom feri de 
atingerea primejdioasă cu creştinismul protestant, 
care şi el a intrat în contact din Suedia cu Bi
serica Anglicană. E  timpul să lucrăm noi, pen
trucă tocmai să putem îndeplini pătrunderea 
mai adâncă a creştinismului nostru vechiu or
todox şi a împiedeca alte infiltraţiuni.
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V

Punctul tntâi
Legăturile cu anglicanii şi cu vechii-catolici 

trebuiesc privite drept punctul întâi din progra
mul pătrunderii ortodoxe în lume. De aici îna
inte, lucrarea se îngreuiază. Cu toate acestea ea 
nu e cu neputinţă. Presupune însă neîncetata 
noastră urmărire şi ocupare cu această chestiune, 
pentrucă Biscrica Ortodoxă nu poate fi preţuită 
în toată puterea şi însemnătatea ei decât dacă 
se vede şi din partea noastră un viu interes, pen
tru această chestiune şi căutarea cu îmbrăţişare 
frăţească de a intra în legătură cu ceilalţi creştini.

Odată câştigat punctul I, se uşurează mult do
bândirea restului, adică apropierea de ramurile 
mai depărtate de creştinismul tradiţional. întăriţi 
noi odată prin pătrunderea concepţiunii orto
doxe în cele două ramuri numite mai sus, se în
ţelege că alcătuim o tabără tradiţională mai pu
ternic închegată. O nouă însufleţire va cuprinde 
acest trup, reconstituit pe temeiurile vechi ale 
credinţei ortodoxe, şi mult mai asigurată va fi 
păşirea apoi şi mai departe.

Nu trebuie ascunsă puterea impresiunii, dintre 
factorii prin care sufletul omenesc este câştigat 
către o atitudine sau alta. Odată câştigat punctul

Durerea Vinerii celei Mari

i

Duminica Floriilor
Şi mulţi din norod îşi aşterneau veştmintele lor pe 

cale, şi alţii tăiau stâlfări din copaci şi le aşterneau 
pe cale. Iar noroadele cele ce mergeau înainte şi cele 
ce mergeau pe urmă, strigau zicând: „Osana Fiul 
lui David, binecuvântat este ceice vine întru numele 
Domnului I Osana întru cei de sus!“ Matei, 21, 8-9.

Aceste cuvinte din evanghelia Floriilor le citea bă
trânul boier Ştefan Orheianu, casnicilor lui, care erau 
soţia sa, o fată de 13 ani, cu dădaca ei, şi celelalte slugi 
ale casei, în dimineaţa acelei Duminici.

După obiceiul boierilor de altădată, bătrânul îşi făcuse 
rugăciunea în tovărăşia celor de aproape ai săi şi o 
încheiase acum cu cântare şi cu cuvintele de isprăvire.

In ziua aceia, fata lui, Ilenufa, un copil foarte isteţ 
şi cu mintea destul de coaptă pentru a judeca mai 
mult decât o fată de vârsta sa, a întrebat pe tatăl e i :

— Dar cum se poate, tată, că Evreii mai întâi au 
primit pe Iisus la Florii cu ramuri în mână şi cu hainele 
aşternute pe cale şi cu chiote de bucurie, iar apoi, în 
Vinerea Mare, l-au răstignit. Asta e o faptă îngrozi
toare !

— O ! aşa e, fata m ea! E groaznic că Evreii au dat 
morţii pe însuşi Mântuitorul care venise să-i scape!

acesta, el va produce mare impreiiune şi nu va 
întârzia să fie apreciat şi să câştige multe inimi 
nefixate.

In clipa de acum, multe inimi sunt mai în
toarse către tradiţie decât înainte. Creştinismul 
protestant, descurajat de înfrângerea Germaniei 
şi socotind că umblarea sa mai mult pe căile 
raţionalismului nu i-a fost de folos, caută unele 
forme de cult, prin care să aprindă mai mult 
flacăra credinţei. Aceasta e o stare de spirit de 
preţuire a tradiţiunii, care dă în forma colectivă 
a cultului elemente misticc puternice, afară de 
cele prin lucrarea individuală a predicei. Protes
tanţii au avut mult pe aceasta din urmă, prea 
puţin pe cea dintâi. Indreptându-şi iar ochii spre 
cult, iată o stare de spirit care-i poate apropia 
să preţuiască mai viu Biserica Ortodoxă.

Dar aceasta nu va fi decât dacă mai întâi vor 
vedea marele fapt că ea a pătruns şi a prins ră
dăcină în nnele ramuri ale creştinismului apusean, 
cum sunt cele despre care am tratat până acum.

De aici se deschide apoi cellalt câmp întins, 
al contactului cu celelalte ramuri creştine, care 
înseamnă urmărirea mai departe ale celorlalte 
puncte din programa noastră.

Şi pe acestea trebuie să le căutăm acum.
A rhim . SC R IB A N

şi soarele Sfintelor Paşti

Ei socotiseră că Domnul Hristos are să întemeieze pe 
pământ o împărăţie, şi acum îi făceau alai ca unui 
împărat obişnuit depe pământ. Domnul Hristos însă 
n ’a împlinit dorinţele şi aşteptarea lor prin intrarea sa în 
Ierusalim. A rămas în starea umilită, cum a venit. 
Evreii şi-au văzut poftele lor zădărnicite, s ’au mâniat, 
l-au dus pe cruce şi l-au ucis I

«Şi astăzi oamenii fac tot aşa, a spus boierul Ştefan 
înainte, cu inima străbătută de durere. Ei tresaltă o 
bucată de vreme înaintea Domnului, îi strigă Osana'. 
şi apoi, dacă nu-şi văd nădejdile împlinite, dacă n’au 
căpătat fericire şi înflorire pământească, se despart de 
el şi-i strigă: „Ia-1, ia-1, răstigneşte-l!*1

Zicând acestea, boierul Ştefan s’a uitat la soţia sa, 
în ai cărei ochi ieşiseră lacrimi, şi au schimbat unul 
cu altul o privire care arăta că au înţeles. A h ! şi ei 
trecuseră prin aceasta! După ce au cântat o bucată de 
vreme Domnului, apoi şi-au întors faţa dela el!

Gândurile Ilenuţei au rămas tot la povestirea despre 
Florii, pe care ea a mai citit-o odată în Noul Testa
ment al ei, şi apoi s’a dus la fereastră, privind în zare 
şi stăpânită tot de acele gânduri. Dar îndată s’a întors 
către părinţii ei şi a strigat cu glas hotărît, dar plină 
de bucurie:

— Şi eu aş vrea să împrăştii ramuri de Florii îna
intea Domnului şi să-i 6trig: „Osana Fiul lui David!



* *

Binecuvântat este ceice vine întru numele Domnului! 
Osana întru cei de sus!"

— Dar ai să rămâi statornică lângă Domnul şi ai 
n ă - 1  însoţeşti până şi la cruce, draga mea, zise boierul 
cu glas adânc?

Ilenuţa s’a întristat şi a z is :
— Da de ce nu aş rămânea statornică ? Matale ştii 

cât iubesc eu pe Domnul şi că vreau să rămân cu el!
Mişcat de vorbele copilei lui, tatăl i-a petrecut mâna 

peste frunte, mângâind-o, iar mama a strâns-o în braţe. 
Atunci însă a băgat de seamă că Ilenuţa, care şi aşa 
nu prea avea ea îmbujorare în obraji şi era gingaşă, 
de data asta era şi mai galbenă şi ochii ei negri luceau 
mai aprins din faţa ei iubitoare.

— Eşti tu bine, Ilenuţo, ca să poţi merge cu noi la
biserică, a întrebat-o îngrijată mama ei, Cocoana 
Catinca?

— Vezi bine că sunt, scumpă mamă, răspunse fe
tiţa, şi-mi place aşa de mult când băieţii şi fetele merg 
cu ramurile în mână dela şcoală la biserică şi cân tă ! 
Ce mult mi-ar plăcea să fiu şi eu între ei şi să cântăm

*

impreună Domnului Hristos !
Ilenuţa a eşit iute cu dădaca ei din odae şi s’a dus 

Mă se gătească de mers la biserică.
In anul acela, Paştele cădea foarte curând. Vânturi 

«spre de Martie mai suflau încă în acea zi de Dumi
nică şi fulgi rari de zăpada încrucişau lucirea nu prea 
caldă a soarelui.

4

Curtea boierească a lui Ştefan Orheianu de lângă 
autul Davideni din Bucovina, era aşezată pe o înălţime, 
cum la jumătate de ceas departe de bisericuţa din mij
locul satului. Ilenuţa s ’a scoborât iute la vale, ca să fie 
Iii vreme lângă intrarea bisericii, când o fi să treacă 
şirul şcolarilor cu ramuri în mână, în frunte cu învă
ţătorii, şi cântând: „Osana Fiul luiDavid! Binecuvân
tat este ceice vine întru numele Domnului! Osana 
Intru cei de sus"!

încet şi-a luat drumul la vale şi boierul Ştefan, îm
preună cu Coana Catinca, pe care o sprijinea la braţ. 
Dar inimile lor de părinţi nu erau tot atât de vesele 
ca ale fiicei lor. Trecuseră 10 ani de când în ceata 
de copii cari mergeau dela şcoală la biserică cu ra
muri în mâni, se afla şi fiul lor cel mai mare, Gheor- 
ghiţă, care acum era departe — departe şi de ei şi de 
Dumnezeu. Cu duioşie se gândeau la trecut, la fiul 
lor, cucernic pe atunci, care striga inimos O sana! 
Domnului Iisus, după ce în ajun, în Sâmbăta lui Lazar, 
*e împărtăşise împreună cu ceilalţi copii din şcoală.

după aceia zilele părinţilor au fost tot cu mulţămire 
pentru fiul lor. El s ’a dus să înveţe carte mai departe 
la liceul din Cernăuţi, şi părinţii nu aveau teamă pentru
ol, câ-1 ştiau cucernic şi erau încredinţaţi că Dumnezeu 
arc să-l păzească. Scrisorile lui o dovedeau, şi dacă 
mai apoi ele s’au mai rărit, boierul Ştefan nu era ne
liniştit. Cocoana Catinca găsise uşor pricina : băiatul 
era încărcat de treabă şi nu găsea totdeauna răgazul 
nă-şi poată revărsa inima către părinţi. Dar ei nu aveau
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îndoială că fiul lor a rămas tot cuviincios, cuminte şi 
mai cu seamă plin de râvnă către Domnul Iisus.

Era muit de atunci, se mângâiau acum numai cu 
amintirea, dar zburase. Gheorghiţă venea acasă în fie
care vacanţă şi toţi se bucurau de deşteptăciunea şi 
învăţătura lui, de inima bună pe care o păstrase şi de 
dragostea pe care o arăta către toţi. Dela o vreme 
însă părinţii au început să bage-de-seamă că inima lui 
se mai răcise pentru lucrurile credinţei. Când copilul 
a trecut mai departe cu învăţătura şi a ajuns apoi la 
universitate, vechea sa cucernicie a început a păli- 
Dar părinţii nu găseau vină lui Gheorghiţă, ci-şi făceau 
imputări tot lor.

N

— Oh! dacă ne-am fi rugat atunci pentru el mai 
cu inimă, suspina mama! Dar eu m’am rugat numai 
pentru sănătatea lui şi nu m’am gândit şi la fericirea 
sufletului lui de pustiirea vrăjmaşului...

Boierul Ştefan mai avusese un fiu, care s’a îmbol
năvit şi a zăcut multă vreme. A tost îngrijit cu toată 
iubirea, dar după un an şi jumătate, a urmat în dru
mul veşniciei pe alte surori care muriseră mai nainte. 
Şi-a dat sufletul liniştit şi blând, cu credinţa în Domnul 
Hristos, mult jălit de părinţii lui, care însă îl ştiau 
acum că se odihneşte în sânul Domnului. Nu le mai 
rămânea acasă decât Ilenuţa, ca să mângâe inima pă
rinţilor. Gheorghiţă, după ce se depărtase plecând la 
Cernăuţi după carte, se depărtase încă şi mai mult 
pentru a studia dreptul la Viena, Dar el se depărtase 
mai cu seamă sufleteşte. Traiul între alţii îl mai în
străinase de obiceiurile şi cugetările de acasă. Viaţa 
de oraş, amestecul cu alţi tineri, cu alte obiceiuri, mai 
cu seamă după ce a trecut la universitate, i-au strămu
tat sufletul spre alte gânduri.

După un an de universitate la Cernăuţi, a voit să 
intre în marină. Familia nu l-a lăsat. Fapta aceasta 
l-a dezlipit şi mai mult cu sufletul de cei din familie. 
Atunci s ’a hotărît să-şi urmeze studiile de drept la 
Viena. Dar aici s’a afundat într’o viaţă care a făcut 
tot mai mare despărţirea sufletească între el şi cei de 
acasă. Necredinţa l-a copleşit şi l-a făcut să cadă în 
păcate. Făcea haz pe socoteala credinţei celor de acasă, 
până ce, amăgit de prietenii săi, a lăsat şi universita
tea, cu gând să plece în America şi să ducă acolo o 
viaţă slobodă. Dar tatăl său a aflat aceasta la vreme, 
a prins pe fiul său în Brema, unde era gata să se 
suie pe vapor, şi l-a putut aduce din nou la studii, sub 
o priveghere apropiată. Cu toate acestea, oricâte ru
găciuni făceau părinţii pentru el, Gheorghiţă nu mai 
era fiul duios de altădată, când eşea în tru , întâmpina
rea Domnului la Florii, cu ramuri de salcie. El a rămas 
tot străin şi de Dumnezeu şi de casa părinţilor, la care 
trebuia acum să se întoarcă după isprăvirea studiilor 
în Viena.

La toate acestea se gândeau acum părinţii lui, când 
priveau ceata de băieţi care se mişca veselă spre bise
rică. Ce fericiţi erau când şi fiul lor se afla în ceată!

Slujba bisericii le-a liniştit gândurile. Au ascultat cu 
multă luare-aminte cuvântarea preotului despre Patima

DUREREA VINERII CELEI MARI
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Domnului, care a luat asupra sa suferinţe neînchipuite, 
pentru a împăca pe om cu Dumnezeu şi a ne face 
iarăşi uşoară apropierea de Tatăl ceresc. Gândindu-se 
la chinurile Domnului, nu s’au mai gândit la ale lor şi 
s’au potolit. Şi-au zis că a gusta suferinţa înseamnă a 
umbla pe calea Domnului.

Ilenuţa fusese foarte mişcată de slujba preotului şi 
de cuvintele deosebite pe care el le-a spus pentru copii, 
„Dacă voi i-aţi eşit întru întimpinare, le-a grăit el, lisus 
vrea să intre şi El în inimile voastre şi să locuiască 
acolo, fiindcă El v’a cumpărat cu însuşi sângele său 
^vărsat pe cruce. Voi i-aţi strigat Osana! dar oare inima
voastră bate pentru el? Voiţi să-l urmaţi pana şi la 
cruce ? Aţi gustat iubirea lui şi voiţi să rămâneţi lângă 
el nu numai acum, ci toată viaţa" ?

Aceste cuvinte au rasunat vii in inima gingaşa a 
Ilenuţei. Şi ea se mângâia cu vorbele cu care cucerni
cul preot şi-a încheiat cuvântarea sa: „Atunci şi Fiul 
lui Dumnezeu vă va dărui cununa vieţii veşnice». £ 

Când copiii au sărutat icoana şi au luat anafora la

săr-

sfârşit, Ilenuţa era plină de dorinţa de a-şi închina viaţa 
Domnului şi a fi nedespărţită de el şi pe pământ şi în 
viaţa de veci.

In ziua aceia toată biserica era împodobită de 
bătoare. Epitropii bisericii avuseseră grijă să dăruiască 
haine frumoase şi copiilor celor mai săraci. La ieşirea 
din biserică, toţi scânteiau de bucurie, şi Ilenuţa le strân
gea mâna la toţi, că-i cunoştea, iar în gândul ei se 
ruga pentru ei să-i dăruiască Dumnezeu cu binecuvân
tarea sa.

„Fetiţa cea dragă dela curteM— aşa o numeau cei-
#

lalţi copii. „Dar era aşa de răguşită»! a spus o fată. 
Alta a adăogat: „Mânile îi erau aşa de reci!» iar a 
treia a spus: „Aşa de greu a suit dealul şi s'a sprijinit 
mult pe dadaca ei!"

In adevăr, Ilenuţa nu se simţea bine. Dar s’a stă
pânit, şi când a ajuns acasă, a rugat pe îngrijitoare 
să nu spuie părinţilor nimic până după masă, că pe 
urmă se aşează singură în pat. Cu toate acestea n ’a 
mai fost nevoie să spuie cineva părinţilor, fiindcă Co
coana Catinca a băgat-de-seamă numai-decât. Ea încă 
de dimineaţă a văzut că fiica ei era mai galbenă decât de 
obicei, iar acum îndată a simţit-o că are ferbinţeli. Iute 
a aşezat-o în pat, şi Ilenuţa a trebuit să spuie că are 
dureri în gât. Au trimes la oraş după medic, care n’a 
putut veni decât spre seară. El a găsit pe Ilenuţa cu
prinsă de puternice friguri şi a întărit temerile părinţi
lor că are anghină.

Ce groază când s’a auzit aceasta din gura medicului 
şi când vestea a străbătut toată curtea! Copila se bu
cura de iubirea tuturor, până la cel din urmă argat, şi 
pe toţi i-a cuprins o vie durere. Cocoana Catinca nu 
se mai depărta de lângă patul fiicei ei, şi nu dormea 
nici noaptea, cu toate că medicul trimesese dela oraş 
o îngrijitoare anume, deprinsă să caute de bolnavi. Boie
rul Ştefan petrecea noaptea într’o odaie alăturată, 
ferbinte rugăciune către Dumnezeu pentru copila sa«

Medicul îi spusese că boala fetei s ’a ivit cu semne

Ain

foarte grele şi, faţă de gingăşia trupului ei, viaţa ii e 
în mare primejdie. Voia oare Domnul ca, la începutul 
săptămânii de chinuri pentru El, să înceapă şi suferin
ţele morţii pentru iubita copilă?... Aşa se întreba tatăl
cu inima stransa şi ca o sabie ascuţită ji strabatea inima!

«

Mama încă nu bănuia cât de greu era ameninţată 
viaţa fiicei ei. Ea ştia numai că niciun pas nu poate 
face fără voinţa lui Dumnezeu şi se ruga lui să-i poto
lească inima, fie în bucurie, fie în durere. In genunchi 
la picioarele lui, ea ştia numai să închidă ochii şi cre
dea fără şovăire.

Către miezul nopţii, a venit şi tatăl lâ patul bolnavei. 
A găsit pe Ilenuţa foarte neliniştită de friguri şi i-a zis 
cu alinare: «Fii mângîată şi neclintită, draga ta te i! 
Domnul este cu tine şi în mijlocul suferinţei!»

O lumină a licărit atunci peste faţa Ilenuţei şi cu gla
sul ei răguşit a şoptit: Osana\ Peste inimile părinţilor, 
cuvântul acesta a curs ca o răcorire, fiindcă ei ştiau 
acum că şi în mijlocul suferinţelor boalei, fiica lor se 
gândea să strige întru întimpinarea Domnului şi să-i 
arate iubirea s a !

Zilele care au urmat au trecut "pentru curtea boierea
sca intre o temere şi alta. Uneori se părea că starea 
Ilenuţei mai arată oarecare nădejde, pe urmă însă se 
vedea bine cum puterile ei slăbesc şi toţi se neliniş
teau. Mama ei o îngrijea cu o iubire fără margini, răbda 
cu sufletul supus lui Dumnezeu şi nu se mai gândea 
decât numai dela o zi la alta. Tatăl se lupta greu cu 
sufletul. Să fie oare că Dumnezeu îi va cere jertfa lui 
Avraam, ca să-şi dea copilul iubit al inimii sale?.... Şi 
încă altă întrebare îl arunca în grea luptă lăuntrică.... 
Să cheme oare pe răcitul Gheorghiţă la căpătâiul surorii 
sale, care, după cum tatăl bine ştia, încă iubea foarte 
mult pe fratele ei, deşi Ilenuţa nu îndrăznea să vor
bească în faţa lui despre ceice era departe?

II.

Vinerea Patimilor

Când Domnul şi Mântuitorul nostru atârna spânzurat 
pe cruce la Golgota şi suferea cumplit pentru noi, 
„atunci întunerec s’a făcut peste tot pământul dela al 
şaselea până la al nouălea ceas“. Pe toţi cei care sunt 
ai săi, Domnul îi cheamă să-i urmeze lui prin cruce!

Şi la curtea din Davideni era în ziua aceia un întu
nerec ca al Vinerii Patimilor. Căci după socoteale ome
nească, Ilenuţa trebuia să zboare de pe pământ astăzi, 
în însăşi acea zi a morţii Domnului. In inima părinţilor se 
stinsese orice rază de nădejde pentru viaţa copilului 
lor. Ei erau gata să bea paharul pe care Domnul li-1 
întindea!

Ceiace însă întărea inima lor să fie gata de a aduce 
jertfa, era privirea spre copilă. Căci cu toate că sufe
rea îngrozitor, ea nu se plângea, ci, în puţinele vorbe 
pe care le mai putea grăi, nu-şi mărturisea decât cre
dinţa ei tare şi iubii ea ei vie către Mântuitorul.

Dimineaţa, când a auzit sunetul clopotelor pentru 
slujba Sfântului Aer, şi-a împreunat mânile şi s’a rugat
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ferbinte cu cuvinte de care-şi aducea aminte din cân
turile Patimei.

4

Mai târziu, a rugat pe tatăl şi pe mama ei să-i citească 
ceva din evanghelie despre povestirea Patimii, şi când 
il citea, însoţea şi ea cuvintele cu glasul ei slăbit, repe- 
tAnd cele auzite. Şi a cerut să-i cânte Primăvară dulce, 
şi răguşeala glasului n ’o lăsa să-şi facă auzit şi dul
cele ei glas, care ştia să cânte Domnului cu atâta duioşie!

Dar apoi puterile copilei au slăbit tot mai mult. In-
tunerecul şi umbra morţii au părut că-şi întind tot 
mai mult veşmântul tăcerii lor peste capul ei.

Spre seară, Dumnezeu i-a dăruit un somn lirtiştit, 
pc care buna îngrijitoare s’a silit să i-1 păzească ne- 
turburat. «Sora Ana», cum i se zicea ei, a rugat pe 
boier şi pe cocoană să se folosească de clipa aceasta 
şi să treacă în odaia de alăturea spre a se mai odihni 
puţin. Boierul şi-a dus soţia la patul ei. Puterile aces
teia se măcinaseră cumplit de atâta nelinişte şi veghere. 
A ajutat-o să se suie în pat şi apoi s ’a aşezat pe mar
ginea patului lângă ea. După ce s’a odihnit puţin, a 
zis către bărbatul său: «Scumpe Ştefane, pe când noi 
ne luptăm aici sub crucea Domnului pentru viaţa iubi
tei noastre copile, copilul durerilor noastre stă peste 
nouă ţări şi mări, departe de cruce, şi-şi merge dru
mul lui în lume!»

Ah, scumpă Catinco! tu rosteşti tocmai ceiace» 
dc la îmbolnăvirea Ilenuţei, apăsa atât de greu pe inima 
m ea! Eu m’am rugat mult lui Dumnezeu, şi chiar ieri
i -am trimis lui Gheorghiţă câteva rânduri duioase, spu- 
nundu-i că Ilenuţa e greu bolnavă!

Bine ai făcut! strigă soţia lui, Dumnezeu să te
răsplătească !

N’am voit să ţi-o spun mai înainte de a avea 
răspuus de la Gheorghiţă, răspunse boierul.

Din faptul că soţul ei pomenea iar pe nume pe fiul 
sau şi că i-a scris cu dragoste, nu numai despre tre
buri şi cu asprime părintească, cum făcuse el de atâţia 
ani, Cocoana Catinca a înţeles că aceasta este o roadă 
binecuvântată a crucii.

* «

Din cea mai adâncă pornire a inimii, soţii au îngenun- 
chiat atunci amândoi şi s’au rugat împreună ferbinte 
pentru viaţa Ilenuţei, cum numai părinţii ştiu să se
roage. Glasul lor rostea cu cuvinte taiate de suspiuuri: 
no  Doamne Iisuse! grăbeşte-te spre ajutorul nostru, 
cată vreme fiica noastră mai este în viaţă, cum ai făcut 
Iu fiica lui Iair. Dar facă-se voia ta"!

Stăvilarele rugăciunii s’au deschis atunci iarăş în 
mima boierului şi el a început a se ruga cu glas mare 
yi fierbinte pentru fiul său; „O Doamne lisuse, care

Cine a auzit această rugăciune a tatălui şi a fost 
adânc zguduit de dânsa ? Nimenea altul decât fiul, pen
tru mântuirea sufletului căruia părinţii se luptau sub 
cruce atât de greu...

Gheorghiţă Orheianu încă nu primise scrisoarea ta
tălui său. Săptămâna Patimilor a trecut din nou pe 
lângă sufletul lui fără să lase urme. Nici-o clipă nu i 
s’a oprit gândul la Acel care suferise atât de mult pen
tru dânsul, ci s’a folosit de vacanţă pentru a pleca în 
escursiune cu prieteni de ai lui, şi s’au veselit berechet. 
In seara de Joia Mare, era înapoi din frumoasa plim
bare, dar cu capul ameţit, cu inima pustie şi cu gân
dul să plece din nou aiurea a două zi, în Vinerea 
Mare. Totuşi Domnul l-a ferit de o nouă ispitire şi, 
milostivirea sa, a tras în sfârşit la Sine pe cel atât de 
mult rătăcit. Abia păşise în locuinţa lui, când omul cu 
veşti de departe îi aduse o telegramă. Gheorghiţă se 
miră, o deschise iute şi citi puţinele cuvinte: „Veniţi 
îndată acasă ; Ilenuţa e pe moarte ! Hristofor». Acest 
Hristofor era cel mai vechi şi mai credincos dintre 
oamenii curţii. El ţinuse pe genunchii săi pe toţi copiii 
boierului. Cu bucurie şi mulţămire văzuse crescând pe 
Gheorghiţă, dar tot el, cel dintâi, ca bărbat cucernic, 
băgase-de-seamă cu durere, Iar întoarcerea în vacanţă 
a tânărului său stăpân, că acesta se depărtase de 
credinţă.

Credinciosul servitor suferea împreună cu părinţii 
pentru tânărul care era dragostea sa de altădată. In 
toată lungimea vremii, nu lăsa să treacă o dimineaţă şi 
o seară, ca să nu se roage pentru manfuirea „iubitului 
tânăr stăpân“, cum îl numea totdeauna. Boierul Ştefan 
vorbea foarte, rar cu bătrânul său Hristofor despre fiul 
de departe, ceva mai des Cocoana Catinca, dar, îi făcea 
totdeauna rău să vorbească despre el. Neîncetat însă 
credinciosul servitor o mângâia zicând: „CocoanăCatinco, 
iubitul şi tânărul nostru stăpân nu se poate perde. 
Domnul nostru şi-a vărsat sângele şi pentru el. Numai 
să ne rugăm noi cu credinţă înainte"!

Când bătrânul a văzut zdrobirea de inimă a părin
ţilor pentru boala Ilenuţei, s’a rugat şi el în odăiţa lui din 
adâncul inimii pentru sănătatea iubitei copile, şi apoi 
a :ămas o clipă pe gânduri. îndată a strigat: «Iaca, 
Dumnezeu acum îmi arată drum ul! Gheorghiţă trebuie 
să vie la părinţi pentru mângâiere, şi poate îl mântuie 
Domnul, daca vine la patul copilei bolnave de moarte \ a

Hristofor se apucă îndată de scrise şi trimise o te
legramă— a doua zi seara Gheorghiţă putea sosi. El pre
găti toate pentru primirea celui ce avea să se întoarcă.

Tocmi o trăsură şi-o trimese la gară. Avea să-l a-
ui pătimit moartea pe cruce, pentru a ispăşi vina ome
nirii întregi şi a săvârşi o mântuire veşnică, milostiv 
Iii de pe crucea ta şi trimite razele iubirii tale de oa
meni spre a mântui şi pe rătăcitul nostru fiu şi a-1 a- 
duce la tine! Iartă-ne şi nouă greşelile pe care le vom 
h făcut către fiul nostru, milostiveşte-te spre noi şi 
»lft-nc nouă pacea ta! O Doamne! da-i ajutor, mân- 
luic-1 ca să se întoarcă la Tine şi să Te cunoască
drept Cârmuitorul şi Mântuitorul lui. Amin“ .

ducă numai pana in sat, pentruca să nu se prindă de 
veste la curte sosirea unei trăsuri. Şi a mers pe drum 
întru întâmpinare, şi când a văzut pe călător că se a- 
propie, l-a luat şi l-a dus în odaia lui pe o uşă dosnică.

Ştirea telegrafică l-a turburat cu totul pe Gheorghiţă. 
Dintre toţi, inima lui era încă lipită cel mai mult de 
Ilenuţa. Mai nainte, când vorbea de credinţa ei, când 
ea se ruga, el vedfca în aceasta „o dulce vorbire de 
copil" şi nu voia să-i risipească închipuirile ei, Deci
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iubirea către drag* surioară trăia însă adânc ascunsă 
în inima lui.

Şi această copilă trebuia să moară? Şi părinţii lui... 
Ori cât 8« silaa el să alunge această întrebare din urmă,

durerii. Cu toate acestea o pace şi o liniştită înfăţişare 
sfântă stăpânea peste chipul ci. Cocoana Catinca a 
tremurat când a văzut pe Gheorghiţă căzând în genunchi 
lângă pat. Boierul abia putea să-şi mai stăpânească

Ilenuţa a deschis ochii mari, când a auzit glasul fra
telui şi a zis liniştită: „O ! eu ştiam că Domnul are să 
te aducă aici! Rămâi la El, care te-a rescumpărat“.

Tocmai atunci a sosit şi medicul, şi cei din jur au 
văzut cât de lipsit era de nădejde. Totuşi a rugat pe 
părinţi să-l mai lase să întrebuinţeze un mijloc, la care 
Dumnezeu putea să adaoge şi binecuvântarea Sa. Dacă 
bolnava avea să poată dormi după aceasta, mai era 
nădejde de a o scăpa cu viaţă. Pentru aceasta însă în 
odaie trebuia linişte deplină. Medicul urmăreşte lung 
lucrarea mijlocului întrebuinţat. Linişte neturburată dom
neşte în odaie. Amândoi părinţii întinseseră spre Gheor-

cugetul lui i-o tot scotea înainte. Vestea primită îi zguduirea. Gheorghiţă n ’a avut când să primească seri-
zguduise atât de mult, încât el năprasnic s’a potolit. soarea....
din zbuciumarea vieţii de până atunci. Nu s’a mai pus 
pe odihnă, ci chiar în noaptea aceia s ’a apucat să se 
gătească de drum, pentruca dimineaţa să şi poată pleca.
Tot drumul s’a gândit numai dacă va mai găsi cumva 
pe Ilenuţa în viaţă. Cea dintâi întrebare către bătrânul 
Hristofor a fost: „Mai trăieşte?“ Cil grabă a scos el 
aceste cuvinte şi încordat şi-a aţintit ochii asupra bă
trânului servitor, care a apucat pe Gheorghiţă de mână 
şi cu glas adânc i-a spus: „Da, domnişoruleGheor
ghiţă, trăieşte, dar medicul nu mai are nicio nă
dejde. Astăzi în sfânta şi marea Vineri, are s ’o i-a la 
dânsul Mântuitorul, care a murit şi pentru ea! Fie el 
lăudat şi lui să-i mulţămim că Ilenuţa îl cunoaşte ca 
pe Domnul şi Mântuitorul şi cu bucurie are să se ducă 
la el, când are s ’o cheme Ea cu bucurie i-a strigat 
Osana! în Duminica trecută!

„Bieţii părinţi ! să-şi peardă şi fiica, după ce fiul \[ 
s’a perdut sufleteşte" ? zise bătrânul apăsat. O mare 
nelinişte cuprinse pe Gheorghiţă. „Pot să mă duc s’o 
văd V* zise el cu temere.

„Nu, încă nu. Dar am să te duc în odaia de alături", 
zise Hristofor. Când ei se aflau pe coridor însă, că să 
deschidă uşa, au auzit rugăciunile părinţilor pentru 
amândoi copiii lor. Şi Dumnezeu a deschis acum 
urechea fiului, care atâta vreme n’a voit să asculte stri
gătul spre pocăinţă, şi a fost adânc cutremurat şi pen
tru întâia oară a simţit el în inimă adevărată căinţă.

In odaie s’a făcut tăcere, şi ceice stăteau afară au 
auzit o uşă deschizându-se încet. Hristofor a şoptit:
„Boierii au intrat acum în odaia bolnavei. Vino şi

ghiţă mânile pe care el le-a sărutat în tăcere. Ei nu 
l-au întrebat cum a ajuns acolo. Numai una simţeau 
ei, că fiul lor stă cu dânşii sub crucea Domnului.

Ilenuţa îşi încrucişa mânile, ca semn că trebuiau să 
se roage, şi şoptea: „Iisuse al meu“, Sora îngrijitoare 
înţelegea că ea cerea să se cânte bucata din Prohod, 
pe care o auzise cântată de copii la biserică şi pe 
care a început s’o spuie tare cu înseşi cuvintele ei. Şi 
după aceasta bolnava s ’a liniştit ca prin minune, răsu
flarea a mers neturburată şi mai uşoară, faţa i s’a aco
perit de înfăţişarea păcii, o schimbare s’a făcut în 
chipul ei — dormea ! Era somn spre nouă viaţă pe 
pământ ori spre moarte, din care avea să se trezească 
în veşnicie ? Numai Dumnezeu putea şti şi umilit 
spuneau părinţii: Facă-se voia t a !

Vinerea Patimilor era pe sfârşite cu întunerecul ei... 
Avea oare soarele Paştilor să lumineze peste casa 
boierească ?

dumneata înăuntru şi stai îndărătul uşei deschise, până 
ce vine medicul, care poate te ia cu el înăuntru. Dea 
Dumnezeu să iasă toate bine!w Ţinându-şi răsuflarea, 
Gheorghiţă a ascultat toate zgomotele dinăuntru. Mai 
întâi a auzit el un geamăt de durere, apoi un uşor sughiţ
înăduşit (era glasul mamei), apoi un glas şters de copil, 
eare scotea greu cuvintele: „Astăzi, ch'iar astăzi încă
am să fiu la El?... O tată, mamă, e adevărat? — Ah da!— 
voi rămâneţi aşa de singuri — dacă eu mă duc la Mân
tuitorul!... Dar Gheorghiţă n are să vie la voi?— Salu- 
taţi-1 de multe ori din partea mea.—O! şi el trebuie să 
creadă în Domnul lisus, pentruca şi el să poată fi feri
cit şi să vie la mine!» «Bolnava a tăcut o clipă, apoi s’a 
zvârcolit neliniştită. Greutatea răsuflării iar o apăsa, 
părinţii au sprijinit-o— atunci a eşit din buzele ei un 
glas dureros: „Unde e Gheorghiţă1* ?

„Sunt aici* ! răspunse un glas tremurător, şi cel dorit 
s ’a apropiat de patul bolnavei. El nu s ’a mai putui 
ţinea şi a uitat toate chibzuielile. Părinţii, ocupaţi cu 
copila, nu băgaseră-de-seamă că fiul lor stătea de câteva 
clipe îndărătul uşei deschise şi privea spre bolnavă, 
care zăcea ca un crin alb. Faţa drăgălaşă purta urmele

Paştii e
Da, el a luminat măreţ şi frumos, dulcele soare de 

primăvară, în dimineaţa zilei învierii, şi a trimes pe 
pământ raze calde şi înviorătoare, peste care săptă
mâna de mai nainte trimesese vânturi atât de aspre ! 
Viaţă nouă putea ţâşni acum din pământ. Cea veche 
trecuse şi toate se înoiseră acum.

Dar ce chip slab era acest soare faţă de Soarele 
vieţii, Fiul lui Dumnezeu cel înv ia t! El adusese la lu
mină soarele vieţii netrecătoare peste noaptea păca
tului şi a morţii!

Fapta mântuirii era acum împlinită. Nu trebuiau 
oare să tresalte Cerul şi Pământul ?

Şi peste curtea boierului Ştefan Orheianu, soarele 
Paştilor se ridicase minunat şi măreţ ! Domnul 
dicat rugăciunea părinţilor mai pre sus de cererea şi 
de înţelegerea lor. Când ef îl aşteptau pentru iubita 
lor copilă în noaptea Vinerii Patimilor, numai ca Mân
tuitor, care s ’o slobozească din dureri şi s’o ia întru 
împărăţia sa, el s’a arătat ca puternicul şi milostivul 
Ajutător ! El a văzut cu milostivire credinţa părinţilor,

a n -
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ca şi a a lui Iair, şi a trimes somn fetiţei, ca s’o 
trezească la viaţă nouă.

Somnul Penuţei a ţinut mult. Dar viaţa n’a zburat 
dintr’însa, ci treptat-treptat, iar a venit oarecare rume- 
neală pe obrajii de ceară şi din nou au început a se 
urăta semnele vieţii. Puterea frigurilor a fost frântă 
când, prin acel somn mântuitor, bolnava a putut da 
într’o sudoare binefăcătoare.

A doua zi dimineaţa, când s ’a trezit, Ilenuţa a putut 
«pune rar şi cu mare oboseală: „Iubiţi Părinţi, am 
visat aşa de frumos! Iisus Hristos era cu mine. El nu 
mai spânzura pe cruce, ci avea o haină albă şi un 
steag de biruinţă !M După o scurtă oprire, a spus iar: 
Am văzut în vis cum El m’a luat de mână şi m’a adus 
la voi, şi împreună cu voi era şi Gheorghiţă!... Unde 
este fratele meu? Doar era aici!».

Gheorghiţă .îndată a venit lângă dânsa, şi ea la privit 
cu drag. Dar*tatăl ei i-a spus: „Draga tatii, Domnul 
iar te-a dăruit nouă; acum însă odihneşte-te liniştită!14

Cu toate că bucuria părinţilor era fără margini, că 
Ilenuţa mai trăia încă, totuşi ei au petrecut Sâmbăta 
Mare încă plini de îngrijorare, fiindcă medicul le-a spus

*

că fiica lor nu e scăpată de primejdie, din pricina marei
slăbiciuni care a cuprins-o. De data aceasta Ilenuţa îşi 
amesteca glasul în vorba celorlalţi mai puţin decât în 
cele mai grele zile ale zăcerii. Era prea slabă s’o mai 
poată face.

Abia în noaptea Vinerii celei Mari, tânărul Gheor
ghiţă Orheianu, care până atunci trecuse nepăsător şi 
în neştire peste grelele chestiuni ale vieţii şi morţii, a 
gustat în toată asprimea ivirea lor năprasnică peste 
capul lui. Toată no'aptea aceia el a petrecut-o în greu 
zbucium. Se temea că Dumnezeu are să ia de pe pă
mânt pe mica şi nevinovata lui surioară, ca pedeapsă 
pentru păcatele lui. El se minuna de puternica credinţă 
a părinţilor lui, pe care niciodată n ’a înţeles-o ca în 
noaptea aceasta, sub apăsarea crucii. El a stat multă 
vreme singur în odaie, numai din când în când privind 
spre bolnavă. Părinţii l-au lăsat în voia lui, fiindcă 
vedea că Domnul însuşi lucrează în sufletul fiului lor. 
Iar spre seară, când a venit bunul duhovnic al fami
liei, Părintele Vasile, ceice în fiecare zi s ’a rugat cu 
fetiţa bolnavă şi cu părinţii ei, a întâlnit şi pe fiul cel 
rătăcit întors acasă. La plecarea preotului, Gheorghiţă 
l-a rugat să-i dea voe să-l însoţească acasă. .

In odaia de rugăciune a preotului, a urmat apoi o 
lungă spovedanie a tânărului, umblat atâta vreme pe 
căi rătăcite, a cărui necredinţă a întristat peste măsură 
pe fostul lui profesor de religie. Păstorul sufletesc a 
chemat acum cu toată tăria pe cel pocăit la adevărata
ispăşire a pacatelor lui şi i-a arătat cum poate căpăta 
iertarea, simţind toată durerea pentru ce a făptuit şi 
alergând la Mântuitorul celor păcătoşi, la Iisus cel Răs
tignit! Preotul a îngenunchiat apoi împreună cu Ghe
orghiţă, s’a rugat împreună cu el pentru sutletul lui 
şi ca Dumnezeu să-l primească din nou între fiii săi, 
ca pe fiul cel rătăcit.

După aceia i-a citit rugăciunea de dezlegare a păcate

lor şi l-a sfătuit să se ducă şi la părinţii lui, să-şi verse 
sufletul prin adevărată mărturisire şi să le ceară iertare 
pentru lunga supărare pe care le-a adus*o.

Bătrânul boier şi soţia părăsiseră pentru o clipă odaia 
bolnavei, când ea aţipise puţin. Atunci a venit Gheor
ghiţă la ei şi le-a spus foarte mişcat: „O! scumpii mei
părinţi! pentru numele lui Iisus, iertaţi m ă !“ „Şi tatăl 
său i-a răspuns cu glas măreţ: „Pentru numele lui 
Tisus, care a pătimit pentru păcatele noastre ale tutu
ror, eu şi mama ta te iertăm întru toate ! începe o viaţă 
nouă de credinţă, şi pacea Domnului să fie cu tine!4* 

Gheorghiţă a fost adânc mulţămit pentru iertarea
părinţilor săi, totuşi în seara aceia o adâncă întristare 
rămânea încă peste sufletul lui. Fiinţa cea veche o
părăsise, cea noua ii era inca străină.

După slujba învierii, la care cei sănătoşi luaseră 
parte, cu mulţămire pentru darul lui Dumnezeu, dar 
încă apăsaţi de durerea de acasă, a venit peste el li
niştea somnului, cu nădejdi nouă pentru a doua zi.

Soarele zilei de Paşti îşi trimetea razele lui peste pa
tul lui Gheorghiţă. Şi el se sculă din noaptea aceia ca 
dintr’un mormânt. învierea Domnului îl învia şi pe el 
la cugetări de nouă viaţă, pe care s-o înceapă de a- 
colo înainte.

Când a simţit pe faţa lui raza caldă a soarelui şi 
s’a trezit, i-au venit în minte atâtea sărbători fericite 
ale învierii Domnului din trecut, când tresălta de bu
curie. De data aceasta însă, avea să sărbătorească nişte 
Paşti şi mai fericite, fiindcă acum ştia şi credea* că 
Domnul, care se sculase din mormânt, îl rescumpărase 
şi pe el din puterea păcatului.

O simţire nemai cunoscută până atunci, de nemăsu
rată bucurie, străbătea inima s a ! S’a pus în genunchi şi 
a mulţămit lui Dumnezeu din tot sufletul. Atunci a 
intrat la el bătrânul Hristofor, l-a luat de mână şi i-a 
z is : „Laudă suflete al meu pre Domnul! Acum pot 
pleca în pace, când iubitul meu a găsit din nou peA- 
cela de care atâta vreme voia să scape! Slavă veşnică 
fie Domnului celui înviat!“

Ah! bunule Hristofor! Dacă dumneata nu m*ai fi 
chemat, încă şi azi aş fi în întunerec, departe de ai mei, 
departe de.Dumnezeu!

Oare crezi dumneata, Conaşule Gheorghiţă, că eu 
te-am chemat? Te înşeli! Bătrânul Hristofor a făcut 
numai ce i-a poruncit, un Stăpân mai înalt, când el a 
văzut durerea şi jalea bieţilor părinţi pentru doi copii
ai lor pe m oarte; caci pe moarte erai şi dumneata. Ile- 
.iuţa s’ar fi dus spre viaţă veşnică, dar dumneata spre
moarte veşnica, daca milostivul Dumnezeu nu te-ar fi 
trezit spre viaţă nouă !

Tânărul Gheorghiţă a mulţămit din tot sufletul bă
trânului slujbaş al casei că i-a spus verde tot adevărul. 
El s ’a dus îndată la părinţii lui, care stăteau cu faţa 
mulţămită lângă patul Ilenuţei. Un plăcut aier de di
mineaţă se revărsa înăuntru prin fereastra deschisă. 
Soarele zilei de Paşti arunca o scânteiare trandafirie 
peste chipul fetiţei. Cu ochii lucind de curată bucurie, 
ea a deschis buzele şi a spus:
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— Hristos a înviat! şi am înviat şi eu cu El!
— Adevărat a înviat! a răspuns fericitul tată. El a 

înviat, şi cu noi a făcut lucruri mari. Te-a dăruit nouă! 
Lui fle-i lauda şi mulţămirea în totdeauna şi pentru 
toate!

Atunci a intrat în vorbă şi Gheorghiţă, făcându-şi 
mărturisirea lui:

— Şi pe mine cel înviat m’a sculat la viaţă nouă! 
Până şi ieri, când eram încredinţat de iertarea păcatelor 
mele prin Domnul cel Răstignit, inima mea încă tre
mura de întristare şi durere. Azi însă sunt pe deplin 
vesel şi mângâiat, fiindcă simt apropierea Domnului 
care a înviat cele din înăuntrul meu şi m’a trezit spre 
o nouă viaţă.

Mama şi-a îmbrăţişat fiul cu adâncă iubire. Ea nu 
îacetase niciodată de a se ruga pentru el şi a nădăjdui. 
Chiar şi în acea săptămână a Patimilor, când se temea 
de moartea fiicei ei, în adâncul inimii ea tot nădăjduia 
pentru mântuirea fiului ei. Numai cu două zile mai 
înainte încă, şi ea nu putea vedea cum ar putea fi 
aceasta şi nu avea de adus înaintea crucii Domnu
lui decât numai durerea ei. Domnul o răsplătea însă 
acum din belşug: îl dăruia pe amândoi copiii!

In ziua aceea, când iar a venit medicul, le-a putut 
spune bucurat şi mulţămit că Ilenuţa cu adevărat a 
scăpat de primejdie şi a adăogat el însuşi cu umilinţă: 
„Dumnezeu a ajutat cu minunile lu i !“

Vestea de bucurie s’a întins îndată în toată curtea, 
la toţi credincioşii servitori, care au purtat-o pretutin- 
denea în sat. Locuitorii satului luaseră toţi parte vie 
la durerea boierului şi acum din gură în gură umbla 
vestea bucuriei şi toţi lăudau minunea lui Dumnezeu.

A doua zi de Paşti, după slujba liturghiei, preotul 
a făcut şi slujbă de mulţămire lui Dumnezeu, după 
cererea boierului, pentrucă Dumnezeu a dăruit în casa 
sa viaţă şi trupească şi sufletească. Şi toţi locuitorii
şi-au ridicat şi ei gândurile, mulţămind lui Dumnezeu 
că au văzut bucurie în casa bunului lor boier. Şi
când bătrânul Ştefan Orheianu, însoţit de fiul său,
acum pocăit şi înviat, a părăsit biserica şi a strigat

„Hristos a înviat*! către sătenii care-1 priveau cu mare 
mulţămire, aceştia i-au răspuns :

— Adevărat a înv ia t! Coane Ştefane, şi Dumnezeu 
să-ţi ţie viaţa şi sănătatea jupânesei şi a copiilor!

Chipul boierului era ca o lumină, iar tânărul Gheor
ghiţă, care de atâţia ani nu mai călcase în locul sfânt, 
zâmbea aşa de mulţămit! Toţi sătenii vorbeau de el şi 
lăudau pe Dumnezeu că a dat o îndoită bucurie pă
rinţilor toropiţi de durere acum trei zile.

Dacă ziua întâia a Sfintelor Paşti n ’a fost cu toată 
izbucnirea veseliei, ca la marea zi a Învierii, din pri
cina întristării dela curte, în ziua aceasta însa, tresăl- 
tarea a fost fără margini. Cocoana Catinca a rămas 
lăngă patul bolnavei, dar boierul Ştefan şi cu fiul său 
au venit la jocul ţăranilor şi au vorbit cu bătrânii sa
tului şi au cinstit cu locuitorii şi au ciocnit ouă 
roşii. Tânărul Gheorghiţă a intrat în horă şi a jucat 
şi s’a veselit cu bucurie curată cu cei cu care se jucase 
odată împreună şi fuseseră la un loc la şcoală şi fă
cuseră unii cu alţii de atâtea ori sărbătorile Sfintelor 
Paşti.

Iar la curte au venit multe femei şi fete şi şi-au 
arătat bucuria către Cocoana Catinca pentru \findecarea 
fiicei ei, şi fetele au adus şi o cunună cu flori proas
pete să Ie puie la patul Ilenuţei.

Şi aşa ziua Domnului a adus în sat bucurie mare, 
care a fost în cer şi pe pământ.

Au mai trecut încă săptămâni până la deplina vin- 
decare' a Ilenuţei, şi încă şi Gheorghiţă numai încet 
îşi putea croi deprinderile unei vieţi nouă. Dar Dum
nezeu lucra şi toată întristarea s’a întors deplin întru 
bucurie.

Când, în ziua aceia, soarele s ’a plecat spre asfinţit, 
a rămas încă pe cer soarele vieţii celei noi, Domnul 
nostru Iisus Hristos, care neîncetat a luminat spre 
pace, bună stare şi fericire casa boierului Ştefan Or
heianu. Şi toţi ai casei s ’au bucurat şi s ’au încălzit 
fără abatere la razele Lui, întru deplină statornicie 
către El şi neclintită fericire.

A. TURTUREANU.

M IŞCAREA ÎM POTRIVA BEŢIEIy f

Tare ne temeni că încetează! Dar nu trebue să încetăm noi, 
cei care simt trebuinţa poruncitoare de aduce o astfel de luptă. 
De aceia, pentru a înviora pe ceice uşor se lasă, un crâmpei 
din lupta aceasta, trebue să fie acela de a aduce la cunoştinţa 
cititorilor tot ce se lucrează în această privinţă.

1. Deocamdată trebue să pomenim de fapta bună pe care o
fac în această privinţă doi preoţi: /. Chirică din Iaşi şi
1. Trifa din Sibiu. Despre metodele lor, încununate de izbândă, 
va trebui să venim cu arătări mai largi mai târziu.

2. Trebue să pomenim ca de un frumos act, de o circulară a 
I. P. S. Mitropolit al Moldovei, către preoţii din eparhia Mitro
poliei, prin care-i îndeamnă să ducă lupta împotriva beţiei şi 
cum s’o ducă. Găsim într’însa îndemnuri frumos spuse pe ro
mâneşte pentru auzul sătenilor, cum şi porunci către preoţi, pe 
care‘am dori să le ştim urmate:

a) «Nu este îngăduit nici unui slujitor bisericesc a primi ca 
să fie tratat — sau cinstit—|cu băuturi spirtoase îmbătătoare, de 
către enoriaşi, atât cu prilejul serviciilor religioase în familie, ca : 
botez, nuntă, ziua numelui, pomenire, etc., cât şi în alte împrejurări.

b) «Toţi slujitorii bisericeşti nu vor bea nici o băutură îmbă
tătoare, afară de puţin vin sau bere. In orice caz, sub niciun 
cuvânt, slujitorilor bisericeşti nu le este permis să bea în câr
ciumă, nici vin, nici orice altfel de băutură, căci e o ruşine şi se 
dă pildă rea poporului.

c) « După primirea acestor dispoziţii, veţi vesti în biserică pe 
toţi enoriaşii, că veţi refuzade a mai binecuvânta mesele date 
la ’pomeniri pentru cei morţi, sau a hramurilor la care s’ar adu
ce băuturi spirtoase alcoolice, căci mai totdeauna adunările dela 
ospeţe pioase se isprăvesc cu bătăi şi crime».

3. In însemnata revistă literară Cele trei Crişuri din Oradea- 
Mare (Martie 1924), găsim un însemnat articol despre beţia în 
România de profesorul de universitate Dr. C. Bacaloglu. Acesta 
scrie cu părere de rău despre nepăsarea dela noi, despre ră- 
sunarea în pustiu a conferinţeior medicilor Dr. Obreja şi Mino- 
vici; dar cu laude despre dâvzenia guvernului Statelor-Unite îm
potriva beţiei.



CRONICA BISERICEASCA 235

CRONICA BISERICEASC
I N T E R N Ă

CUVANTARE
ţinută de F. S. Episcop Iacov al DunSrli de Jos, cu prilejul 

inaugurării localului şcoalei Nr. 11 din Galafi, faţă fiind Domnii 

Miniştri I. I. C. Brătianu, Dr. C. Anghelescu şi I. 0. Duca

Domnilor Miniştri
Şi

Iubiţii mei fii şi fiice în Domnul,
Ori de câteori se infiinţează sau se clădeşte o 

şcoală, se aJaoge, prin această osâtdnică şi pa
triotică faptă, câte o pietricică la edificiul culturei 
noastre naţionale. Şi cu drept cuvânt, pentrucă, 
după cum soarele, cu lumina şi căldura lui, este 
absolut indispensabil pentru viaţa materială a în
tregii firi pământene, aşa este şi cu învăţătura de 
carte, cu lumina intelectuală, pentru viaţa sufletească 
a omului în de obştie, şi în deosebi pentru acel 
ce trăeşte într’o societate bine organizată.

Nevoia de a-şi cui ti vas au lumina mintea a sim
ţit-o făptura omenească de atunci de când a zi
dit-o şi a aşezat-o Dumnezeu pe pământ Aceasta 
se vede din numele ce s’au dat, din cea mai 
adâncă vechime, de către om, fiinţelor şi lucru
rilor, cum şi din curiozitatea de a se întreba şi 
de a întreba despre ele şi despre fenomenele în
conjurătoare,—  fapt ce se vede repetându-se şi în 
veac se vor repeta de către copii. Şi dacă omul 
n’a putut pretutindenea şi mai din vreme a-şi 
înavuţi mintea cu trebuitoarele cunoştinţi şi a-şi 
cultiva, în aceiaş timp, şi limba —  aceasta se da
toreşte, bine înţeles, împrejurărilor felurite, în care 
dânsul s’a aflat.

In ţara noastră, înainte vreme, ca şi în .alte 
ţări, la începutul vieţii lor culturale şi după aceea 
într’un îndelungat timp chiar, cu dăscălia sau 
învăţătura de carte, s’au îndeletnicit, în cea mai 
mare parte şi în mod particular, preoţii şi das
călii bisericilor; iar localurile, în care dânşii o 
predau, erau pridvoarele sfintelor locaşuri. Pro
gramul de învăţătură, după cum se ştie, se măr
ginea la cunoştinţele din cărţile bisericeşti,—  pe 
lângă care se adăoga scrierea şi operaţiunile ele
mentare din Aritmetică.

învăţământul primar şi-a făcut viacul, în forma 
aceasta, bisericească-particulară, până prin secolul 
trecut. încă de pe la începutul acelui secol, ve
dem pe Domnitorul Alexandru Constantin Mo- 
ruzi, care, prin hrisovul din 24 Maiu 1803, 
în afară de Iaşi, a înfiinţat şcoli publice la Foc
şani,-Bârlad, Galaţi şi Chişinău,— în care, pe lângă

Aîn-

româneşte, se învăţa şi elineşte,— punând îndato
rire dascălului de româneşte ca să predee şi scrisul, 
precum şi cântarea bisericească. Şi cât pentru lo
calurile acelor şcoale, din celelalte târguri, zice 
acel hrisov, să fie pe unde or fi,— iar şcoala din 
Galaţi, să fie în monastirea Mavromol, după cum 
şi mai înainte (Uricar, III, p. 25). Asupra
semnătăţii şi trebuinţei de învăţătură, amintitul 
Domnitor, între altele, zice: „ Fără învăţătură (de 
carte şi creştere) cu toate pravilele (legile), oa
menii, fără să-şi dea seama, vor cădea în cele mai 
necuviincioase fapte, căci tot omul fără învăţătură, 
dându-se cu totul patimilor, se face mai sălbatic 
de cât toate fiarele, iar cel cu învăţătură.., le pune 
(pe toate) la bună rânduială şi în lucrare spre 
bine în vreme bine cuviincioasă.., (Uricaru, III,
P- 2 5 )-

O îndrumare serioasă şi statornică, luat-a în
văţământul primar public, dela 1832 încoace. Se 
înţelege că la mijloc era şi nevoia de mijloacele 
materiale pentru susţinerea lui, după cum aflăm 
din ziarul, de pe atunci „Albina Românească“, 
în care se spune că: „Prin introducerea Regu
lamentului Organic, casa şcoalelor, primind un 
statornic venit însemnător, epitropia şcoalelor a 
putut da ramului de învăţătură, o nouă întin
dere. Şase şcoale începătoare s’au aşezat la po
litiile departamentale, Roman, Huşi, Bârlad, Ga
laţi, Focşani şi Botoşani, către care se adăogise 
şcoala comunală de la Piatra" (Uricaru, IX, p.
J73))-

Şcoala primarii publică dela Galaţi, s’a început 
atunci cu profesorul Tomul Giuşcă, absolvent al 
seminarului „Veniamin", dela monastirea Socola 
din Iaşi (Uricaru, VIII, p. 181), şi care, în urma 
examenului dat la 16 Iulie 1832-, a fost numit 
ca profesor, de către Epitropia şcoalelor din Mol
dova, în fruntea căreia era atunci Mitropolitul 
Veniamin. Giuşcă a deschis şcoala, aci, la Galaţi, 
în ziua de 5 Septembrie 1832. (Ureche, Istoria 
Şcoalelor, I, pag. 203).

Se spune că, în 1834, când Vodă Mihai Sturza 
se întoarcea dela Constantinopol, unde se dusese 
spre a-şi primi întărirea dela Sultan, Giuşcă con
tribui foarte mult la strălucita primire a Dom
nului, ce i s’a făcut atunci de Gălăţeni, îmbrăcând 
I20 elevi, în haine albe şi încingându-i câte cu 
o cordea albastră, după modelul arcaşilor din ta
bloul lui Ştefan Vodă, dinaintea Cetăţii Neamţului.

La Ţiglina, elevul Teodor Codrescu (editorul
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"dricarului de mai târziu), care se deosebea prin
tr’o lentă mare albastră, eu o stea de argint, i-a 
prezentat raportul din partea comitetului şcolar 
(local), iar corul de elevi i-a intonat cântarea 
compusă de profesorul Giuşcă: „Azi Moldova se 
renaşte, azi slava ei străluceşte... (Uricaru, VIII, 
p. 181, şi Uricaru, VII, p. 203). Giuşcă a stat ca 
profesor, la Galaţi, numai până la 1 Octomvrie 
1839, când a demisionat din cauză de boală. Re
tras la Bârlad, locul său natal, a intrat, mai pe 
urmă, în magistratură,— a fost apoi Preşedinte al 
Municipiului, şi în fine, deputat, în care calitate 
moare la 4 Maiu 1867 (A mea broşură, fraţii 
Gh. şi Nic. Roşea Codreanu, Bârlad 1908).

In afară de amintitele şcoale primare publice, 
înfiinţate în 1832, s’au mai înfiinţat în 1865 
multe şcoale primare în ţară, între care şi aci la 
Galaţi, aşa că acum în oraşul nostru avem 11 
şcoale de băieţi şi 9 de fete.

In fine, în perioada dela unirea principatelor, 
Moldova şi Muntenia şi până astăzi, pretutin- 
denea s’au înfiinţat şi clădit multe şcoale, în ora
şele şi satele noastre din vechiul regat— mai ales 
în timpul Ministerului răposatului Haret, apoi a 
D-lui Poni, D-lui Duca, şi acum a actualului 
Ministru al Instrucţiunii, Domnul Dr. Anghe- 
lescu. Şcoala aceasta ce se inaugurează acum, va 
purta numele marelui nostru bărbat de stat Ioan 
I. C. Brătianu.

Ni se umple inima de bucurie, când vedem 
ridicându-se clădiri aşa de frumoase şi de co
respunzătoare scopului pentru care sunt destinate. 
Primăria oraşului Galaţi şi-a dat şi-şi dă 
cetat şi ea silinţa pentru luminarea tineretului, 
şi deci,— pentru promovarea culturii noastre na
ţionale. Dar şi corpul didactic, dela această şcoala 

din întreg Galaţul a ştiut ca întotdeauna 
să-şi facă cu prisosinţă datoria,— meritând pe de
plin lauda, recunoştinţa şi binecuvântarea tuturor

neîn-

D o m n i l o r  M i n i ş t r i ,
I u b i ţ i i  n t e i  f i i  ş i  f i i c e  î n  D o m n u l ,

In faţa vremii de astăzi, când România

înfiinţate în anul 1832. In care I n s t r u c ţ i i , chiar 
dela început, «e spune : „Sarcina profesorului, fiind 
creşterea tinerilor, ce i se încredinţează, rolul ei 
trebuie să fie în formarea lor,— în creştini evla- 
rioşi, cetăţeni credincioşi şi de folos Patriei14.

Şi ca urmare acestei dispoziţiuni, tot acolo se 
reglementează: fiecare şcoală să-şi aibă preotul 
său duhovnic, pentru mărturisirea şi împărtăşirea 
profesorului şi a elevilor; ca elevii să meargă la 
biserică, în Duminici şi Sărbători, sub povăţuirea 
profesorului; şi în fine, că,—  despre îndeplinirea 
acestor datorii religioase, să se raporteze regulat, 
la Iaşi, Epitropie.i Şcoalelor.

Şi aci voiu adăoga şi nevoia ce se simtfc în 
timpul nostru, de a se forma cercuri religioase, 
pe toată întinderea ţării, dintre elevii şi elevele 
şcoalelor primare şi a celor secundare

Pe lângă toate acestea, ştiindu-se cât de ane
voioasă este zidirea în suflete a bunei creşteri şi

•  •

pentru a se putea ajunge, în această privinţă, în 
chip cât mai lesnicios, la un bun rezultat, cre
dem, de o neapărată trebuinţă, ca şcoala să se 
pună în legătură cât mai apropiată şi cât mai 
necurmată cu părinţii elevilor, cu tutorii sau gaz
dele lor, prin dese consfătuiri, ca aşa cele orân
duite de profesor la şcoală şi de părinţi acasă, 
să se ştie şi să se urmeze cu stăruinţă şi în mod 
reciproc.

De s’au făcut şi se fac acestea în interesul edu
caţiei, cu atât mai bine.

Este de regretat însă, că sunt şi părinţi de 
aceea, în care dragostea pentru copii, în atâta îi 
copleşeşte în cât de timpuriu îi lasă în voia inimii 
lor, nădăjduind că şcoala le va îndrepta relele 
deprinderi. Acele familii îşi uită de datoriile lor, 
de născători, ne luând în seamă de poveţele şi 
îndemnurile Sf. Apostol Pavel, care le zice: „ Pă
rinţi, creşteţi pe copiii voştri întru învăţătura şi 
certarea DomnuluiV (Efes. VI. 4). Iar când, la 
vreme, le vine în ajutor şi şcoala, bine înţeles, 
trebue a lucra cu aceasta, cum am zis, mână în
mână.

s’a
Numai cu chipul acesta vom avea oameni de 

ordine şl conştienţi de datoriile lor de cetăţeni 
şi de buni români,— în mâinile căror să putem 
încredinţa viitorul Ţării, viitorul Neamului, căci, 
a se da învăţătură, fără a se interesa cineva, cum 
se cuvine, şi de creşterea sau de zidirea sufle
tească a tineretului,— este a-i face mai mult rău 
de cât bine.

Ş i acum, amintindu ne încă odată de legătura

întregit şi aspiraţiunile de veacuri ale Neamului 
nostru s’au realizat, —  se cere acum o muncă şi 
mai încordată, ca cea din trecut, din partea a 
tot ce e Român şi mai ales din partea tuturor 
factorilor culturali, pentru consolidarea ţării şi 
trăinicia Neamului. In care direcţiune, e de ime
diată nevoe a se da o deosebită şi stăruitoare 
luare aminte ca, pe lângă învăţătura cărţii şi a dintre biserică şi şcoală, din vremile trecute, cum
lecţiunilor teoretice din Religie, să se dee tine- şi de pregătirea ce s’a făcut prin ele, pentru tim-
retului şi o îngrijită, serioasă şi stăruitoare edu- purile prin care au trecut Ţara şi Neamul nostru,
caţiune sau creştere morală întemeiată pe princi- trebue să ştim că numai aşa vom putea străbate
piile sfinte ale Evangheliei, în aşa chip precum şi noi prin greutăţile prezente şi viitoare, dacă ele,
le-au aşternut Epitropii şcoalelor din Moldova în nu vor rămânea izolate una de alta; căci, după
ale lor Instrucţii pentru şcoalele primare publice, cum o pasăre nu poate zbura cu o singură aripă,
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tot aşa şi poporul nostru nu va putea propăşi 
mai lesnicios şi mai sigur, de cât prin concursul 
sitrâns-unit şi necurmat dintre şcoala şi biserica 
noastră strămoşească.

Darul şi bine cuvântarea celui Atotputernic să 
fie cu noi cu toţi, ochii minţii pururea lumi- 
nându-ne şi paşii vieţii neîncetat îndreptându-ne 
spre tot lucrul bun şi de folos Ţării şi Neamului 
nostru Românesc.

Amin.

Zugrăvirea capelei dela Institutul Socie
tăţii Ortodoxe din Bucureşti.

In ziua de Duminica Ortodoxiei, 3j 16 Martie 
a. c., s’a făcut cu mare strălucire ceremonia 
redeschiderii paraclisului din Institutul Societăţii 
Ortodoxe din Bucureşti, care fusese închis o 
bucată de vreme, din pricina pictării lui, la care 
a lucrat toată iarna pictorul Popescu-Molda. 
De faţă au fost A.S.R. Principele Carol cu Princi
pesa moştenitoare Elena, I.P.S. Mitropolit Primat 
D. D. Dr. Miron, ministrul Cultelor d. Lapedatuy 
d. Dr. Angelescu ministrul instrucţiunii, d-na 
Principesă Alexandrina Cantacuzino, p r ez i -  
denta Societăţii Ortodoxe, întregul comitet al 
Societăţii, d-na Perianu, directoarea şcoalei cu 
corpul profesoral şi multe alte persoane de dis- 
tincţiune.

Pictura a fost făcută cu multă îngrijire în stil 
bizantin, şi a fost lăudată de toţi cei de faţă.

Au ţinut cuvântări I. P. S. Mitropolit Miron 
şi d-na Principesă Cantacuzino. In cele ce ur
mează, înşirând cuvântarea Principesei:

înalt Prea Sfinţite, Alteţă Regală, 
înaltă Domniţă, Domnilor Miniştri,
Sfinţi Părinţi, Doamnelor şi Domnilor.

Acest sfânt lăcaş, în care astăzi putem ridica rugă
ciunea de slavă a biruinţei, a fost sfinţit întâia oară, 
abia isprăvit, în ziua de 8 Septembrie 1916, adică în 
toiul luptelor crâncene ale marelui războiu pentru uni" 
tatea neamului. Astăzi avem mulţumirea să desăvâr
şim lucrarea începută atunci şi oprită în loc de raz 
boiu, care ne-a împiedicat a zugrăvi capela noastră. 
Aci, în zilele de răstrişte  ale ocupaţiunii capitalei 
veneau să se îmbărbăteze răniţii noştrii, scumpii ostaşi 
ai ţării. Aci am îngenunchiat cu toţii la 15 August 
1917 şi, întru’un gând cu fraţii noştri de peste Mil- 
cov, ceream izbânda de veacuri aşteptată. Aci, chiar 
sub baioneta duşmană, nu a încetat a fi slăvit regele 
jării, regele tutulor Românilor. Aci, avem mândria să 
putem spune că nimeni nu a şovăit şi că acest locaş 
sfânt a fost purtătorul de credinţă nebiruită a sufle
telor româneşti. Aci, atâţia fii scumpi ai ţării şi-au 
dat obştescul sfârşit. Aci, s’au înfruntat cu bărbăţie 
furtunile care ca un vârtej veniseră peste noi. Aci, între

aceste ziduri umile, s’â trăit adânc în toată măreţia ei
tragică epopeea de jertfă a neamului acesta cara a 
cucerit odată mai mult dreptul său lâ viată. Aci, isto
ria acestor vremuri rămâne tipărită în litere de sânge 
pe fiecare piatră. Aci, cu limbă de moarte, ostaşul 
român ne încredin{â so{ia şi copiii săi rămaşi una 
văduvă şi ceilalţi orfani. Aci, îndeplinind porunca 
sfântă a acestor morţi scumpi, am luat pe cei dintâi 
orfani de război şi am pus temelia prin propriile noas
tre mijloace, fără ajutorul statului, a ocrotirii orfa
nilor de război din Oltenia şi Muntenia, pe când în 
Moldova tot prin noi, şi prin puterile noastre lua 
fiinţă aceiaşi ocrotire a copiilor ţării. Aci, i-am adă
postit şi au venit cu noi la acest altar să slăvească 
pe Domnul şi pe Regele ţării şi Regina Mamă, Regi
na vitează când s ’au reîntors în capitala lor.

Acestea sunt amintirile ce leagă poporul nostru 
de acest aşezământ ridicat din dărnicia Iui, a âcelor 
mulţi, săraci, miloşi şi credincioşi creştini.— Cuibul 
acesta, clădit pentru slăvirea creştinismului român 
este menit astăzi mai mult ca oricând a da vieţii 
noastre familiare şi sociale adevărata ei înfăţişare, 
care trebue să aibă la temelie un profund şi sincer 
creştinism, nu numai în forme, dar şi ca substrat ade
vărat al întregului nostru organism social.

O {ară nouă de 17 milioane suflete aşteaptă redeş
teptarea morală şi religioasă. — Un popor tânăr vân
jos, sănătos, a cărui viaţă izbucneşte la fiecare pas 
în ritmuri de idealism, cere a se ridica, a se înalţa, 
cere din toate puterile lui să i se dea o hrană sufle
tească. — Ei bine acestui popor noi avem datoria 
să-i dăm lumină pe temelia credinţei, care a fost, este şi 
va rămâne caracteristică însăşi a neamului nostru, 
căci nicăierea ca la noi un neam nu a fost menţinut 
în fiinţă decât prin credinţă, nicăieri istoria unui po
por nu este ca a noastră o lungă mărturisire de cre
dinţă şi o biserică nu a putu t ţine piept atâtea vea
curi dearândul tutulor cotropitorilor. Nicăieri credin{a 
nu a dat loc la atâtea războaie, căci apărători ai cre
dinţei erau Şerban Voevod Cantacuzino luptând sub 
zidurile Vienei şi Ştefan cel Sfânt la Rădăuţi

In numele acestei credinţe, voevozii noştri ridicau 
mănăstiri şi biserici care sunt istoria vie a neamu
lui nostru de luptători ai creştinătăţii. Această cre
dinţă in biserica noastra naţionala trebue astăzi mai
mult ca oricând să o întărim.

Am avut norocul şi cinstea să ne întregim neamul. 
Acum rămâne să-l închegăm in aşa fel, încât să fie o 
stâncă puternică de neatins. Şcoala şi biserica, mama 
şi familia sunt apostolii acestei pregătiri sufleteşti, 
pe care se reazămă însăşi temelia statului. — Fără o 
biserică vie, care sa pue pe preot la cotitura vieţii 
fiecărui cetă{ean, fără o şcoală, nu numai progamatica 
dar în contact permanent cu sufletul tineretului, fără 
o mamă conştientă că este îngerul păzitor al vetrei, fără
o familie pătrunsă de răspunderea ce o au părinţii de su
fletul copiilor, mai mult chiar decât de sănătatea lor, 
fără o via{ă socială eare să aibă la tswelie crfdinta
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solidaritate, o înaltă concepţie de moralitate,—nu se 
poate restabili echilibrul de care avem atâta nevoe. 
Fie-ne îngăduit astăzi, în ziua în Care prăznuim după 
datine ortodoxismul, să cerem ca cu toţii să ne re
culegem şi să ne pătrundem de nevoia de a ne apro
pia de biserică, de a-i reda un rol activ în diriguirea 
sufletelor, mai ales a tineretului nostru. Copin noştri 
să trăiască, cum o făceau bătrânii, alături de biserică, 
care să ne strângă pe toţi în jurul ei şi sub această 
înaltă ocrotire să uităm patimile ce ne pot despărţi. 
Aceasta este însăşi menirea societăţii „Ortodoxe Na
ţionale a Femeilor Române".
*

Operă de educaţiune Naţională în slujba bisericii 
şi a neamului, ea nu urmăreşte decât întărirea socie
tăţii româneşti şi pregătirea unor femei de inimă, soţii
vrednice, mame duioase, cetăţene gata la jertfă pentru 
patrie, creştine adevărate, a căror viaţă să fie o pildă 
vie pentru urmaşii Ibr.— In nădejdea că sămânţa ce
o aruncăm va da roade bine cuvântate şi ca operă 
începută cu atâ ta  trudă în mijlocul indiferenţei unora, 
dar şi a patimilor neîmpăcate a celor care se ridică 
totdeauna în contra oricărei munci cinstite,—opera 
aceasta totuşi va rămânea spre cinstirea acestor vre
muri, arătând viitorimei ce a putut face iniţiativa 
privată în câţiva ani.

Gândul nostru recunoscător se îndreapta către în
treaga dinastie făuritoare alături de popor a Româ
niei întregite.

Mulţămim din adâncul sufletului A. A. L. L. Regale 
Principelui şi Principesei României pentru cinstea ce
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ne-au făcut-o, venind aci în mijlocul nostru spre a ne 
îmbărbăta. A. S. Regală Principele Carol ridică, prin 
fundaţia C a ro l  un monument culturii româneşti şi 
astfel nădăjduim că se va interesa de opera noastră 
culturală, iar A. S. Regală Principesa Elena, venită din 
ţara din care eroii cugetării domnesc şi astăzi peste 
lume, credem deasemenea că va preţui sforţarea fă
cută de noi pentru propăşirea culturală a ţării.

Mulţămim I. P. S. Mitropolit Miron, înaltul Vlădică 
care întrupează nădejdile ortodoxismului, şi tuturor 
înalţi Prelaţi şi Sfinţiţi Părinţi, mulţămim de asemenea 
şi Domnilor Miniştri ai Instrucţiei Publice şi Cultelor 
şi tuturor autorităţilor care au binevoit a lua parte la
această solemnitate.

Direcţiunei acestui aşezământ, în special D-nei şi 
D-lui Perianu, ţinem să le mulţămim pentru sforţarea 
făcută, căci prin munca şi grija D-lor s ’au strâns fon
durile necesare pentru zugrăvirea acestei capele. Mul
ţămim, de asemenea, tuturor donatorilor care cu atâta 
bunăvoinţă au întâmpinat apelul nostru. Aci, în casa 
Domnului, vor fi în veci binecuvântaţi, iar D-lui pictor 
Paul Molda îi rămânem adânc recunoscători pentrucă 
a primit a ne da tot concursul la desăvârşirea aces
tei opere.

Scumpilor noştri profesori le urăm a face din acest 
lăcaş focar de lumină, dar mai ales cuib de suflete 
creştine, iar copilele noastre să-şi aducă aminte că

femeia poate fi podoaba unui neam, dar şi nenoroci
rea sa.

Dumnezeu să ne ajute ca toate fetele noastre să 
fie zâne bune, mame şi bunice de feţi frumoşi viteji
şi înţelepţi!

Chestiunea Concordatului cu Vaticanul 
în România

Chestiunea aceasta s’a mai ridicat odată, acum 
vreo 3 ani. S’a făcut o mişcare atunci, au răsunat 
glasuri în Senat, răposatul Tache Ionescu era pentru 
încheierea lui. I. P. S. Mitropolit Miron a vorbit îm
potriva unui astfel de act, şi apoi totul a intrat în
tăcere. Nu s’a putut face.

Credeam că s ’a liniştit şi nu se va mai pomeni de 
el. Anul acesta însă, odată cu începerea lui, iată că 
din nou a început a se vorbi. Ziarele au adus veşti 
amănunţite despre tratative care s-’au urmat între 
nunţiul papal din Bucureşti, Mons. Doici, şi însărci
natul Guvernului nostru, d. G. Banu, fostul ministru 
de Culte. Tratativele erau foarte înaintate, Se făcu
seră toate pregătirile pentru ca însărcinatul nostru 
să meargă la Roma şi să se dea acolo întocmirea 
definitivă actului, care apoi trebuia înfăţişat Parla
mentului spre votare.

Paralel cu această acţiune însă, a mers alta. Opi- 
niunea publică ortodoxă şi reprezentanţii ei s ’au 
alarmat de această veste şi au început o mişcare 
protivnică. La Societatea clerului „Ajutorul" din 
Bucureşti, s’au ţinut mai multe întruniri, care urmau 
să pornească apoi o mişcare mai vie împotriva în
cheierii concordatului.

Mişcarea aceasta, cel puţin până acum, a avut 
efectul căutat. Lucrările pentru încheierea concorda
tului au fost mult încetinite.

• x

La acest fapt, s ’a mai adăogat altul, stârnit tocmai 
de mişcarea preoţilor: Ziarul Universul a pornit o 
anchetă în această chestiune şi s’a adresat pentru 
aceasta mai multor persoane însemnate din Biserica
noastră şi din cea unită, ca să-şi spuie părerea. Cu-

t

vintele care s’au spus cu acest prilej au avut darul 
nu numai să mai încetineze, dar, pe cât se pare, chiar 
să oprească în loc toată lucrarea pentru încheerea 
unui concordat cu Papa.

Interviewurile publicate au avut darul să aducă 
înaintea opiniunii publice, lumini puternice, prin care 
ea să poată judeca mai bine ce este acest concordat. 
Chiar şi cei cari ar mai fi pu tu t avea păreri că e bine 
să se încheie acest concordat, au trebuit să le pă-

♦

răsească.
A răsunat mai întâi cuvântul, plin de însemnate 

informaţiuni şi de bune aratări despre ce e de făcut, 
al înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Primat D. D. Dr. 
M iron , care a spus că e surprinzător ca noi să ne 
ocupăm acum să organizăm cultul catolic în ţara 
românească, dându-i un concordat, când nu avem încă 
votată legea de organizare a Bisericii Ortodoxei
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După aceea a venii interviewul foarte documentat 
nl înalt Prea Sfinţitului Mitropolit D. D. Dr. N ico lae  
dela Sibiu, care a arătat, cu cazuri trecute din Un
garia şi Austria, că încheierea unui concordat e de 
prisos şi că a încheia la noi un concordat înseamnă 
a face un act pentru 400.000 de Unguri. E prea mult 
să ne mai dăm şi grija unui concordat pentru o aşa 
minoritate!

I. P. S. Mitropolit al Moldovei D. D. Dr. P im e n  
a declarat că se alătură la punctul de vedere al Mi
tropolitului Primat.

Cu foarte mult material demonstrativ juridic şi 
istoric a venit apoi un lung interview al Prea Sfinţi-
I ului Episcop al Râmnicului D. D. V arto lo m ei, care 
a arătat cu toată limpezimea şi cu cea mai bună do
vedire, în Universul dela 29 Martie a. c., ce act fără 
de niciun folos ar fi un concordat. Un aşa bogat in
terview nu-1 putem reduce aici la câteva fraze. De 
aceea îl vom reproduce în întregime în numărul vii
lor al acestei reviste.

In alt număr al Universului, a urmat arătarea pă
rerilor Principesei Alexandrina Cantacuzino, prezi- 
denta Societăţii Ortodoxe.

In numărul dela 12 Aprilie a. c., se află părerile cu 
totul protivnice concordatului, ale inimosului advocat 
Popescu Tudor.

Priincioase încheieri concordatului au fost părerile 
Mitropolitului unit dela Blaj D. D. Dr. V a s i le  şi va 
apărea de acum înainte şi interviewul episcopului 
unit dela Lugoj D. D. Dr. A le x a n d ru .

Cu toate acestea părerile prelaţilor şi persoanelor 
însemnate din Biserica Ortodoxă românească au trezit 
cel mai mare răsunet şi chestiunea concordatului, cel 
puţin pentru acum, se poate socoti zădărnicită.

Chestiunea dela Cuibu cu Barză înaintea 
Sfântului Sinod.

In urma judecării Părintelui Teodor Popescu dela 
biserica Cuibu-cu-barză din Bucureşti, de către Con- 
«istoriul eparhial din Bucureşti, pentru învinuirile care
I s’au adus că face propagandă protestantă, Sf. Sa a 
lost osândit la caterisire, adică înlăturare din rându
rile preoţilor. Păr. Popescu făcând recurs la Sf. Sinod, 
acesta a însărcinat o comisiune să cerceteze motivele
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recursului său. In această cercetare, comisiunea sino
dală a avut mai multe întrevederi cu recurentul, 
din care Prea Sfinţiţii Membri Episcopii Vartolomeu şi
lucov, Arhiereul Teofil, în frunte cu I. P. S. Mitro
polit Nicolae dela Sibiiu, şi-au putu t face o ̂ părere 
despre starea de fapt a acestei chestiuni. In urma 
referatului comisiunii la Sf. Sinod, acesta a pronunţat 
sentinţa prin care a judecat de bună hotărârea Con- 
«iHtoriului, deci a respins recursul, a menţinut cateri- 
H l i e < i  şi, mai mult, a excomunicat din şirul preoţilor 
ţi credincioşilor ortodocşi pe numitul preot.

Cu aceasta, s’a dat o dezlegare definitivă chestiunii 
dela Cuibu-cu-Barză, care a turburat atâta vreme 
(înştiin ţa  creştinească din Biserica noastră.

Sărbătorirea unei munci la Tipografia 
Cărţilor Bisericeşti.

Este o chestiune de înaltă moralitate să nu se treacă 
în tăcere peste lunga muncă a cuiva, săvârşită cu 
cuviinţă şi cu hărnicie zeci de ani de zile. Este o 
bună pildă care se dă tineretului de a se pomeni şi 
a se cinsti în faţa lui a tâ ta  muncă, cheltuită de cei 
mai în vârstă, în slujba feluritelor aşezăminte ale ţării.

Pe de altă parte, este o mângâiere şi pentru cel
sărbătorit de a face un popas odată în drumul muncii
sale, a se uita îndărăt şi a vedea că n’a trăit degeaba 
pe pământ, lasă şi el o urmă şi a putut da o mână 
de ajutor unui aşezământ care a crescut şi prin pu
terile sale. Şi cu cât mai mare mângâierea, când poate
vedea că nu numai el, ci şi alţii vin de se opresc,
privesc şi preţuiesc munca s ă v â rş i tă !

Acest frumos prilej a fost dat la Tipografia Căr
ţilor Bisericeşti de personalul de Tipografie, care, în 
frunte cu directorul ei, n’a voit să treacă fără a p o - . 
meni şi a sărbători împlinirea a 40 de ani de muncă 
tipografică a d-lui Zamfir Ionescu—domnul Firică, după 
cum îl numim noi mai des.

Pornit pe drumul muncii tipografice dela anul 1878, 
dela 1883 a lucrat numai în ateierele Tipografiei Căr
ţilor Bisericeşti, mai înainte de aceasta ca ucenic, iar 
dela această dată ca lucrător deplin. Dela 1885 a 
lucrât ca şef peste toate atelierele ei şi a lucrat astfel 
până în ziua de azi.

Şi tipografia a înaintat în toată această vreme, în 
multe privinţe, prin priceperea şi râvna d-lui Firică, 
ajungând să producă adevărate podoabe de tipografie, 
cum sunt multe volume eşite din teascurile ei.

Această muncă a fost sărbătorită printr’un banchet 
în ziua de 16 Decembrie 1923 la consumul Steriu din 
Bucureşti, Bulevardul Maria, cu care ocaziune s ’au

»

rostit multe inimoase cuvântări care au bucurat inima 
d-lui Firică şi i-ău dat bucuria de a vedea că 40 de 
ani de osteneli nu trec în zadar şi i-au întărit ho tă
rârea de a nu înceta cu râvna sa pe viitor.

Cu acest prilej s’a bătut şi o medalie şi s’a scos 
un volum de sărbătoare, în care se cuprind toate 
cuvântările rostite pentru acea sărbătoare, volum care 
şi el este o podoabă de execuţiune tipografică.

Ne unim şi noi împreună cu inimoşii care au săr
bătorit pe d. Firică şi-i urăm ca şi alţi mai mulţi, să putem 
sărbători şi cei 50 de ani, când îl dorim să ajungă 
şi să treacă înainte to t harnic, sănătos şi voios 1

C o m i s  l i  Facultatea de Teologie din Bucureşti
La Facultatea noastră de Teologie din Bucureşti, se află va

cante mai multe catedre. Două din e le: Catedra de Teologia 
practică şi cea de Noul Testament au fost publicate vacante şi 

libere pentru a ti ocupate prin concurs. Pentru cea d’intâiu nu 

s’a înscris nimenea. Pentru cea din urmă Păr. I. Ghia din Cra

iova. Concursul s’a început în luna trecută în Bucureşti, sub 

preziden|a Părintelui Prof. Dr. V. Gheorghiu din Cernău|i, dar 

nu s’a desfăşurat tot cursuf lui, ci a fost închis. Va trebui să 

urmeze o nouă publicare.
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E X T E R N A

Alegerea noului Patriarh al Consianlmopolaiui

Se ştiu tristele evenimente petrecute la Constan- 
tinopol în anul trecut, în urma cărora vrednicul Pa
triarh Meletie IV a plecat în tr’un lung concediu la 
Sf. Munte, la începutul lui Iulie anul trecut, iar apoi, 
de oarece nu se mai putea întoarce, din pricina Turci
lor vrajmaşi, a trebuit să demisioneze, în luna Oc- 
tomvrie. In luna Noemvrie s’a făcut alegerea noului 
Patriarh, care a fost'ales în persoana Mitropolitului din 
Halcedon Grigorie şi a primit ca Patriarh numirea de 
Grigorie VIL La 13 Decemvrie 1923, s’a făcut întro
narea înalt Prea Sfintei Sale, care fără îndoială, n’a mai 
fost aşa de însufleţită, cum a fost întronarea Patri
arhului Mehtie cu aproape doi ani mai nainte. Şi se 
înţelege de ce... Pe atunci aliaţii erau stăpâni în Con- 
stantinopol, şi mai cu seamă Englejii sprijineau muit 
pe Patriarhul retras azi la Sf. Munte. Azi stăpâni sunt 
Turcii, care fac tot felul de greutăţi creştinilor, şi a- 
ceştia nu se mai pot mişca slobod. Cititorii îşi adu: 
aminte de isprăvile lui Papa Eftimie, un preot grec 
din Asia sprijinit de Turci, care a îndrăznit să facă 
tot felul de nelegiuiri împotriva Bisericii sale ortodoxe 
şi care a fost afurisit apoi de Sf. Sinod din Constan- 
tinopol. In astfel de împrejurări, se înţelege, Biserica 
nu se mai putea mişca liber şi de aceia întronarea 
Patriarhului Grigorie n’a putut fi ce a fost a fostu
lui Patriarh Meletie, deşi şi aceasta a fost de altfel
destul de pompoasă.

Iată ce scrie The Church Times din Londra (21 
Dec. 1923) despre aceasta întronare:

Era mare vioiciune la Constantinopol, în ziua de 6 Fe
bruarie 1922, când Meletie IV a sosit din Londra în 
Tadla şi a fost întronat. Era o luminoasă zi de primă
vară. Cornul de Aur era încărcat cu vase plutitoare de 
toate înfăţişările, cu neputinţă de descris, în trecerea spre 
debarcaderul din Fanar. Străzile erau înţesate, oraşul ve
sel şi împodobit ou steaguri, reprezentanţi ai naţiunilor 
aliate se aflau în catedrala Sfântului Gheorghe, spre a-i ura 
bunăvenire.

In chip necesar, înfăţişarea nu mai era aceia, în ziua 
de 13 Decemvrie 1923, când urmaşul său, Grigorie VII, 
s’a aşezat pe tronul Sfântului Ioan Gură* de*Aur. Trupele 
britanice şi steagurile greceşti s’au dus din Constantinopol, 
Turcii s’au întors îndărăt şi jumătate din cei care, însufleţiţi, 
au urat bunăvenire lui Meletie IV în acea zi însemnată 
pentru el, azi sunt morţi sau în exil, iar cei rămaşi au bune 
pricini de a se feri să faoă demonstraţii. Nu mai puţin 
însă, vechile ceremonii au fost păstrate, pe cât ou putinţă. 
Delegaţiunea obişnuită compusă din trei Mitropoliţi, a ple
cat dis de dimineaţă cu vaporul la Kadikeoi (Calcedon), ca 
să înmâneze Noului Patriarh chemarea Sinodului.

Luându-şi rămas bun dela poporul peste care a păstorit
timp de 10 ani; Grigorie VII a yenit ou ei la Fanar, unde

împrejmuirile Palatului Patriarhal şi străzile apropiate erau 
pline cu ortodooşi, oare nu puteau răbda să rămâie departe. 
Din pricina lui Papa Eftimie şi a celor împreună ou el, se 
luaseră măsuri ca noul Patriarh să nu se dea jos la de
barcaderul public, după cum se vestise, ci la una din ves
titele case vechi din mahala, semănând cu nişte cetăţui, la 
o foarte mică, deşi primejdioasă depărtare de Patriarhat. 
Grigorie VII a trecut astfel fără împedecare printre mul
ţimea îngenunchiată până la catedrală, unde el a fost pri
mit de tot Sinodul şi de Mitropoliţii oare locuiesc în Con
stantinopol. Păşind spre altar şi făcând îngenuncherile obiş
nuite la Sf. Masă, el a primit toiagul pastoral din mânilt 
Arhiepiscopului de Cezareia (în locul Mitropolitului de He- 
raoleia, care, după tradiţiune, are sarcina de a preda Pa
triarhului toiagul, dar oare nu se mai afla acum, acolo, în 
urma pustiirii acelei eparhii), apoi Patriarhul a fost împodobit 
cu sacosul şi ou însemnele slujbei sale, a fost condus la 
vechiul Tron Patriarhal, despre care se spune câ a fost al 
Sfântului Ioan Gură-de-Aur şi .că era odată în St. Sofia, 
şi a fost aşezat în el cu solemnitate. După aceasta el a 
binecuvântat mulţimea. Au urmat panegiricile obişnuite, 
ouvântăriie pastorale şi felicitările, şi toate s’au sfârşit cu 
obişnuitele bineouvântări pe care Patriarhul le-a dat mul
ţimii în curte.

In timpul acesta, guvernul din Angora n’a dat nioio in- 
dicaţiune despre Grigorie VII...

Recunoaşterea lui Grigorie VII de către Bisericile auto
cefale, mai cn seamă de către cea sârbească şi românească 
şi aprobarea simpatică a acestei alegeri din partea creşti
nismului în genere, vor ti fără îndoială fapte însemnate 
oare vor hotărî felul cum se va dezlega chestiunea.

In cele de mai la vale, tipărim înştiinţarea noului 
Patriarh către Primatul nostru despre suirea sa pe 
tronul pariarhal, cum şi răspunsul Primatului. Astfel 
de scrisoare Patriarhul a trimes şi Primatului Angliei, 
pe care, împreună cu răspunsul Primatului englez, o 
citim în revista bisericească din Londra The Chris- 
tian East (Răsăritul creştin) din Fevruarie 1924. 

Urmează scrisorile pomenite:

Scrisoarea Patriarhului Grigorie Vii al Con
stant] nopolu lui către Primatul României

Prea Sf. şi Prea Cinstite Mitropolit al Ungro-Vlahiei, 
Exarh a toată România şi Preşedinte al Sfântului şi vene
ratului Sinod al Sf. Biserici Autocefale ortodoxe a Româ
niei, în Hristoa Dumnezeu prea iubit nouă şi prea dorite 
frate şi eoniiturghisitor al Smereniei Noastre, Domnule Miron, 
pe Prea Sfinţia Voastră, preţuit Nouă, frăţeşte în Domnul 
îmbrăţişându-vă, prea dulce vă salutăm.

Cu voinţa lui Dumnezeu, după retragerea şi pe urmă 
demisiunaa definitivă a Prea Sfinţitului Patriarh Ecumenic, 
Domnul Domn Meletie, în împrejurări critice, văduvind Prea 
Sf. Tron al Patriarhiei Ecumenice, cu părerea unanimă şi 
votul canonic al Prea Sf. Irarhii de pe lângă noi, a fost 
chemată Smerenia noastră la moştenirea lui. Supunându-Ne 
Domnului şi ascultând vocea Prea Sf. frăţimi de pe lângă
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noi, am plecat grumazul la Sf. Slujire şi am primit po- 
runca mare şi onorabilă, dar în aoolaş timp, astăzi mai 
grea de purtat decât oricând. Am primit această sarcină,

pe Bunul şi Iubitorul de oameni Domnul Dumnezeul şi 
Mântuitorul Nostru să vă dăruiască toată puterea şi ajutorul

Am
« Aan-punând nădejdea Noastră în Dumnezeul răbdării şi al i 

gâerii, care singur poate să ne ajute, să facem oeva, pen-

Său cel Sfânt spre a cârmui pe calea mântuirii mult 
cercata turmă pe care Ei V’a încredinţat-o spre păstorire. 

Din parte-Ne dragostea Noastră frăţească mult a pătimit
tru biserica şi poporul creştin; dar şi dragostea caldă a pentru nevoile şi înceroările Sfântului Soaun Ecumenic, şi
Sfintelor Biserici Ortodoxe Autocefale Surori şi simpatia, în vremuri când ajutorul Nostru a fost de nevoe, l-am dat
oătre multele Noastre încercări, nu mai puţin au întărit şi 
întăresc nădejdea Noastră.

Pentru aceasta, deci, începând împlinirea slujirii sfinte, 
ou bucurie şi nădejde, după obioeiul sfânt, ne grăbim, ca

fără economisire. Aşa şi acum încredinţăm pe Sanctitatea 
Voastră că nu vom înceta a ruga pe Bunul Dumnezeu să 
Yă aibă în Sfânta Lui pază şi să Vă izbăvească de toate 
încercările şi necazurile ce Vi s’ar mai pune în oale, dar

de pre acest preacinstit şi greu încercat Tron, să îndreptăm încă, şi Noi, pe cât puterile Noastre Ne vor îngădui, vo
frăţeasca Noastră salutare de comuniune în Domnul, oătre arăta că Sfânta Noastră Biserică de Răsărit, Una Sfântă
toţi Prea Sfinţiţii Patriarhi şi Prea Fericiţii şi Prea Cin- Soborniceasoă şi Apostolească. este indisolubil unită în
stiţii Preşedinţi ai tuturor sfintelor Biserici Autocefale 
Surori. In faţa întregii Biserici mărturisind credinţa şi 
făgăduind a păstra întreg şi ii6vătămat depozitul Sfânt, 
rugăm cu stăruinţă pe DomuuJ, oa să bineouvinteze cu 
răsplata bunătăţilor, pe toţi cei sfinţiţi prin mărturisirea 
Sf. Botez.

Rugăm şi dragostea tuturor fraţilor sfinţi, ca precum 
întotdeanna, aşa şi acum, să ne
rugăciuni şi cereri şi dacă undeva se iveşte trebuinţă, să 
nu lipsească stând alături de noi.

vină în ajutor, cu sf.

Răspunsul Primatului României
cătrc

Patriarhul Grigorie VII al Constantinopolului

SANCTITATEA VOASTRĂ,
Cu nespusă dragoste frăţeasoă am primit şi am luat cu

noştinţă Noi şi Sfântul Sinod al Sfintei noastre Biserici 
Autocefale Ortodoxe Române de preţuita Sanctităţii Voas~ 
tre sorisoare din 14 Decembrie 1923 prin care comunicaţi 
Smereniei Noastre alegerea canonică, săvârşită ou voinţa 
unanimă a Prea Sfinţiţilor Ierarhi de pe lângă Sfântul de 
Dumnezeu păzitul şi ecumenicul scaun, şi uroarea Sancti
tăţii Voastre pe tronul de Arhiepiscop al Constantinopo* 
lului Romei-Nouă şi Patriarh Ecumenic, în scaunul vădu
vit prin demisia Prea Sfinţitului şi Prea Fericitului Patri
arh ecumenic D. D. Meletie în împrejurări atât de grele.

Noi şi Sfântul Sinod al Bisericii Autocefale Ortodoxe 
Române Ne bucurăm din suflet că, prin alegerea Sancti
tăţii Voastre în conformitate cu Sfintele Canoane, s’a a- 
juus să se dea pace acelui Prea Fericit şi Prea Sfânt Scaun, 
atât de turburat de necazuri în vremea din urmă. Biserica 
românească, precum a avut să se întristeze când Sfântul 
Scaun trecea prin vremea de restrişte, aşijderea acum se 
bucură împreună cu Sanctitatea Voastră şi prea măreşte pe 
Domnul că a trimis pace şi linişte Sfintei şi Marei Biserici 
Patriarhale, mult iubită şi prea preţuita Noastră soră.

Smerenia Noastră dimpreună cu toţi P. P. S. S. Mem
brii ai Sfântului nostru Sinod, odată cu aceasta, ţinem să 
mulţămim Sanctităţii Voastre pentru dragostea frăţească 
ni» Ne arătaţi înştiinţându-Ne de alegerea Sanctităţii Voas
tre ca Patriarh al Sfântului Scaun Ecumenic de Constan- 
tinopole şi în acelaşi timp să Vă felicităm şi sa Vă asigu- 
lkm de cea mai profundă simpatie. dorindu-Vă şi rugând

dragoste frăţească pătimind împreună cu surorile ce păti
mesc, luptând cu celece luptă şi bucurându-Ne cu. celece 
se bucură.

Ridicând către Domnul smeritele Noa3tre rugăciuni, cerem 
dela El, pentru Marea Sfânta şi Ecumenica Biserică Pa
triarhală, cum şi pentru bineeredincioşii şi prea iubiţii ei 
fii, să-şi reverse harurile Sale binecuvântate în sporirea
faptelor de dragoste creştinească cari întăresc şi înalţă 
neamurile, iar pentru Sanctitatea Voastră mulţi ani să
nătoşi, tărie duhovnicească, să puteţi birui furtunile ce a- 
saltează corabia mântuirii pe care El V’a pus vrednic cârmaci 
şi îmbelşugare în fapte da. mântuire.

Incedinţându-Mă fierbinţilor rugăciuni ale Sanctităţii 
Voastre, rămân ou dragoste frăţească şi veneraţie al Sanc
tităţii Voastre iubitor frate întru Hristos şi împreună 
liturghisitor.

Preşedinte 
MITROPOLIT PRIMAT 

(ss) Miron

Mişcarea religioasă tn Rusia
în cursul anului 1923.

1. Strîmtorările Bisericii ortodoxe

La 20 Aprilie 1923, în biserica Mântuitorului din Mos
cova, a fost strâns un mare sobor bisericesc pan-rus; 
el s’a reunit sub prezidenţa mitropolitului Antonin. 
E greu, după informaţiile cu totul opuse, pe care le 
dau cele două jurnale sovietice, de a şti numărul de
legaţilor fiecărei grupări a Bisericii ortodoxe. „Pravda* 
dă următorul re zu lta t : din 550 de delegaţi, 130 re- 
presentau biserica vie; 130 vechia biserică apostolică. 
6 grupul renaşterii bisericii, 3 al uniunii bisericii. 
„Izvestia" zice: adunarea numără 62 de episcopi, 32 
delegaţi ai „Jivaia tercov" (Biserica vie), 20 delegaţi 
ai grupei vechia biserică apostolică, 12 ai grupei Re
naşterea, 56 delegaţi eparhiali ai direcţiunii supreme 
a Bisericii, 287 delegaţi aleşi şi 6 membri ai direc
ţiunii supreme a Bisericii, în total 476 membri.

In numele direcţiunii supreme a Bisericii, preotul 
Vedenski adresează guvernului Sovietelor şi lui Lenin
următoarea salutare:

„Al doilea sobor Pan-Rus al Bisericii ortodoxe, 
inaugurându-şi lucrările, mărturiseşte Comitetului exe
cutiv central al Rusiei întreaga recunoştinţă pentru

4
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Ingăduirea ce a făcut-o fiilor aleşi ai Bisericii, de a 
se sfătui asupra chestiunilor ce-i interesează. Totdeo
dată soborul trimite un salut organului suprem al 
puterii muncitorilor şi ţăranilor şi căpeteniei o b ş te ş ti : 
Vladimir I. Lenin.

„Marea revoluţiune din Octombrie pune în practică 
principiile de Egalitate şi de Muncă cuprinse în doc
trina creştină. In lumea întreagă, cei tari asupresc pe 
cei slabi, şi numai aci, în Rusia sovietista, lupta împo
triva minciunii sociale a fost deschisă. Soborul este 
convins că orice creştin cinstit trebue să se găsească 
în rândurile celor ce se răsboesc pentru adevărul 
omenesc şi cari aplică marile principii ale revoluţiunii 
din Octombrie.

„Soborul hiritiseşte lui Vladimir Ilici (Lenin) o 
grabnică însănătoşire, pentru ca el să poată să-şi reia 
locul său în fruntea celor ce luptă pentru marele 
adevăr social".

Soborul, mai departe, trimite salutul său episcopului 
metodist Blake care, în numele metodiştilor americani, 
îşi exprimă dorinţa de a sprijini biserica ortodoxă.

Protoiereul Vedenski, în raportul său asupra bise
ricii ortodoxe, spune: „Biserica rusă trece printr’o 
dureroasă criză; este acoperită de răni“.

„Dar nu numai Biserica rusă este atinsă de boală, 
ci chiar creştinătatea întreagă sufere. Criza îmbră
ţişează Creştinătatea întreagă. Creştinătatea noastră, 
credinţa noastră sunt cumpărate de bancheri. In locul 
închinării la Hristos, împărăţeşte închinarea universală 
ă aurului. Dumnezeul actual al Bisericii nu este Hris
tos, ci Rockfeleru.

/

Vorbind de biserica lui Tihon şi a politicei sale 
Vedenski o arată sub numele de biserica Romanovilor, 
adica biserica care a slujit Ţarului, şi nu lui Hristos.

El se minunează de răbdarea puterii sovietiste şi 
s t r ig ă : «Trebue sfârşit cu Tihon. Dacă, In afacerea 
Tihon, nu sunteţi laşi, aveţi curajul şi spuneţi pe 
şleau, nu umblaţi cu şoapta de colo până colo. Du- 
ceţi-vă acolo unde se găseşte Tihon, muriţi dacă e 
nevoe, dar nu împingeţi pe alţii la pierzanie, (întreru
peri, e drept!) Spuneţi că nu Tihon e căpetenia 
noastră (nu, Tihon nu este căpetenia noastră, răs
punde soborul) şi după ce se va sfârşi cu Tihon, 
să asvârlim patriarhatul care nu-i de cât instrumentul 
politic al vechei biserici în luptă cu bolşevismul 
(Diferite glasuri: e d r e p t !“)

Atunci soborul, luând act de hotărîrea luată în 
ajunul soborului episcopilor, declară:

„Soborul socoteşte pe Tihon sperjur al adevă
ratelor învăţături ale lui Hristos şi sperjur al bisericii.

Intemeindu-se pe canoanele bisericii, soborul de
clară pe Tihon decăzut din demnitatea sa şi din ca
litatea sa de călugăr şi îl restabileşte în situaţia sa 
primitivă de mirean. Din această zi, patriarhul ajunge 
iarăşi mireanul Vasile Bielavin. Această hotărîre a 
fost semnată de 344 membrii ai soborului şi îmmâ- 
nată patriarhului Tihon în ziua de 4 Mai 1923.

După ce au discutat asupra chestiunii Sf. moaşte

a sfinţilor, declară căsătoria obligatorie pentru episcop 
şi permisiunea pentru preoţi de a se recăsători, ho-

«

tărăşte adoptarea Calendarului Gregorian, soborul se 
ocupă de reorganizarea administraţiunii bisericii. „Di
recţiunea supremă a bisericii" a fost suprimată şi în
locuită prin „Consiliul suprem al bisericii ortodoxe 
ruse“ alcătuit din 18 membri.

Soborul recunoaşte bisericile autocefale Ucrainiană 
şi Siberiană, şi în fine la „Polilironiu" fost adăogată 
noua formulă sacramentală instituită de către mitro
politul Antonin şi to t de el zisă întâia d a t ă : „Viaţă 
lungă Ţării Ruseşti şi guvernului ei care îndreptează 
destinele poporului pe temeliile muncii, fiind însufleţiţi 
de binele obştesc". (Foi et vie, Nr. din 1 şi 16 Au
gust 1923).

Episcopul metodist episcopal, doctorul Blake, îşi 
rezumează astei impresiunile sale asupra călătoriei ce 
a făcut în Rusia cu ocazia soborului de la Moscova 
şi asupra celor văzute de el acolo: „Am avut oca- 
ziunea, zice el, să vorbim cu Cicerin, ministrul aface
rilor străine, şi cu alţi leaders ai republicii sovietelor. 
Aceştia ne-au asigurat că constituţia sovietistă ga
rantează în mod formal fiecăruia libertatea religioasă, 
că nici o piedică n’ar fi pusă exercitării cultelor, fie
care fiind liber de a sluji şi adora pe Dumnezeu, 
cum va crede de cuvinţă, atât timp cât religiunea nu 
serveşte drept paravan al aţâţărilor contra-revolu- 
ţionare.

„Guvernul, sigur, este ateu. Această extremă reacţie 
împotriva autocratismului guvernului politic şi reli
gios al ţarismului, nu poate satisface sufletul rusesc, 
care posedă un fond adânc religios şi că excesele 
sale antireligioase nu fac decât să-l scoată şi mai 
mult la vădeală".

„Această noapte de necredinţă apasă greu ' asupra 
multor suflete, se simt mulţimi de jinduiri către lumină. 
Cine ştie dacă în Rusia nu suntem în ajunul unei pu
ternici Deşteptări religioase! In acest popor zac ins
tincte generoase" (Rev. du MSth. episcop, fr. Nr. din
1 Iulie 1923).

II. Activitatea patriarului Tihon după slobozirea
din închisoare.

Reprezentanţii bisericii metodiste episcopale, şi multe 
alte persoane, au intervenit cu insistenţă, la locurile 
înalte, în favoarea pariarhului Tihon. Dar după cât 
urmează din jurnalul „Novoe Vremia", se pare că slo
bozirea lui este datorită mai ales intervenţiei Consu
lului englez de la Moscova. îndată după eşirea sa 
din închisoare, patriarhul a slujit în piaţa Roşie la 
Moscova, un „moleben" (tedeum), la care a asistat 
şi Consulul engles. Mulţimea de popor, care umplea 
piaţa, şi-a arătat simpatia şi recunoştinţa sa consu
lului; după slujbă, patriarhul Tihon s ’a îmbrăţişat 
cu el şi au vorbit multă vreme împreună.

De când a fost lăsat slobod, patriarhul are mai 
multă autoritate decât înainte d^ închidere. Predicile 
îi sunt ascultate cu multă luare aminte, la bisericile
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unde slujeşte el vin mulţi muncitori, muncitoare şi 
soldaţi.

In predicele sale, patriarhul repetă neîncetat că 
biserica nu trebue să se amestece în politică. El 
opreşte pe preoţi să ia parte la viaţa politică a ţă
rii, pentru motivul că orice preot, de vreme ce s’a 
rânduit în serviciul lui Dumnezeu, prin acest fapt 
chiar, a eşit din viaţa lumească. Intre altele, patriarhul 
se rosteşte hotărît împotriva tu turor inoirilor bise
riceşti cari sunt protivnice canoanelor şi aşezămintelor 
bisericii. El nu recunoaşte cu niciun chip „Biserica . 
vie“ şi nici celelalte asociaţiuni bisericeşti, cari s’au' 
ivit în biserica ortodoxă.

Ziarul rus „Novoe Vremea", editat la Belgrad, pu? 
blică textul pastoralei date la 15 Iulie de către pa
triarhul Tihon. Această pastorală n’a fost tipărită 
în ziarele sovietice, dar este foarte răspândită în 
popor. Patriarhul spune în ea că, la 18 Mai 1922, 
data când el a fost închis în „curtea Troiţa", foştii 
preoţi Vedenski, Belcoff, şi Kalinovschi i-au cerut să 
li se încredinţeze lor cancelaria, pentru a pune în or
dine hârtiile ce ar sosi în lipsa sa. Patriarhul s ’a în
voit, şi i-a însărcinat să trasmită afacerile sinodului 
mitropolitului de Jaroslav, Agatanghel, care trebuia 
să înlocuiască pe patriarh. Mitropolitul fiind împie
decat de a veni la Moscova, aceşti trei preoţi se ho- 
tărîră să înlocuiască ei înşişi, cu episcopii Antonin 
şi Leonida, pe mitropolit şi să se pună în capul „Di
recţiunii supreme a bisericii".

Patriarhul declară că nici odată nu i-a autorizat 
pentru aceasta lucrare, tocmai contrariu de ceiace ei 
au vestit de mai multe ori.

Patriarhul declară că aceste afirmaţiuni nu sunt de 
cât minciuni şi înşelăciuni şi că feţele sus numite 
s’au agăţat de puterea bisericească prin usurpaţiune, 
din propriul lor îndemn, fără nici-o plenitudine a pu
terilor legale instituite de către canoanele bisericii 
noastre.

Toate ordonanţele sunt declarate nule şi neavenite; 
toate actele şi toate tainele ce au slujit sunt fără 
binecuvântare şi fără putere.

„Acum, zice mai departe patriarhul, eşind din zidu
rile închisorii şi luând cunoştinţă de afacerile bise
riceşti în amănuntele lor, reluăm deplinele noastre 
puteri de întâiul stă tător ce în mod vremelnic tras- 
misesem înlocuitorilor noştri, Agatanghel, dar pe 
care, din pricini neatârnătoare de voinţa sa, nu le-a 
putut folosi, şi începem executarea datoriilor noastre
pastorale"...

Patriarhul roagă pe Dumnezeu să restabilească pacea 
in biserica sa, şi roagă „pe acei cari, fie cu voie, fie
fără voe, fie din neştiinţă, în veacul acesta de răutate, 
n\iu clătinat şi, recunoscând puterea ilegală, au de- 
crtzut din unitatea bisericească şi de la binecuvân
tarea lui Dumnezeu", sâ-şi recunoască păcatele, să 
hc curăţească prin pocăinţă şi să se întoarcă în sânul 
mântuitor al bisericii una şi sobornicească". Semnat: 
Moscova, monastirea Donskoi, 15 Iulie;
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Tichon, smeritul patriarh al Moscovei şi a toată 
Rusia (Novoia Vremea Nr. din 26 August 1923).

In fiecare zi, patriarhul primeşte din diverse loca
lităţi ale Rusiei zecimi de declaraţiuni de la preoţi 
cerându-i să-i erte.

Credincioşii în mod categoric refuză să întreţină 
bisericile în care slujbele sunt făcute de „Jiviţi" 
(preoţii bisericii cei vii). Din pricina aceasta, multe 
biserici sunt închise ( N. V. din 2 August 1923).

Redactorul „Gazetei Roşii" Flerovski zice: mulţi 
din membrii „biserica Renaşterii" se întorc la pa- 
triharhul Tihon (N. V. din 10 August 1923).

III. Lupta între „Biserica Vie“ şi „Biserica Vechie“
Jurnalele sovietice anunţă că „jiviţi" sunt prigoniţi 

de către credincioşii ofensaţi în sentimentele lor re
ligioase şi chiar asasinaţi. In tr’un sat din gubernia 
Orei, un cunoscut membru al bisericii vii şi al sino
dului din Moscova, Venofontov, a fost atras într’o 
pădure şi ucis de către ţărani (N. V. 16 Aug. 1923).

Lupta între patriarh şi biserica vie continuă. La 
Moscova, în „Curtea Troiţa", biserica vie convoacă 
un sobor de laici pentru a discuta chestiunea resta
bilirii principiului sinodal în biserică şi al depunerii 
patriarhului.

*

Totuşi nici un membru al bisericii vii n’a suflat un 
cuvânt, pentru că toţi mirenii adunaţi s’au arătat par
tizani ai patriarhului, şi prin strigăte şi fluerături 
întrerupea pe „jiviţi" de a-şi desvolta ideile. După 
această adunare, mirenii, cu toţi, în corpore, s ’au dus 
la monastirea Donskoi să ceară blagoslovenie pa
triarhului (N. V. 12 August 1923).

„Izvestia‘‘ publică apelul sinodului bisericii vii în
dreptat în contra patriarhului Tihon. După ce bat
jocoresc pe patriarh, autorii apelului scriu: «Indurând 
toate suferinţele voastre şi căutând pacea bisericii, 
noi, cei mai bătrâni dintre preoţii şi protoiereii voştri, 
luăm asupra noastră, în acest moment solemn, sfânta 
sarcină de a scoate din biserica lui Dumnezeu tala
zurile agitaţiunii şi ale patimilor omeneşti. Declarăm 
că în fruntea orânduelilor bisericeşti, în locul Consi
liului suprem al bisericii, să stea Sfântul Sinod al 
Bisericii ruse ortodoxe. Declarăm că nu e vorba de 
grupări, împărţiri ori partide de îndrumări bisericeşti 
cu numiri felurite, ci numai de una singură Biserică rusă 
reînoită, sfântă, sobornicească şi apostolească. Intrăm 
în legătură cu toţi sfinţiţii patriarhi ai Răsăritului. Noi 
stăm pe terenul recunoaşterii reformelor necesare în 
viaţa bisericii, păstrăm cu tărie şi neclintiţi adevărata 
învăţătură a credinţii ortodoxe, tainele şi dogmele
sale».

Semnatarii acestui apel cer a nu da nicio încredere 
patriarhului Tihon. Urmează semnăturile a doispre
zece episcopi şi al unui şir de protoierei şi a lui V. 
Lvoff (N. V. Nr. din 23 August 1923).

Comitetele «bisericii vii» şi ale «Asociaţiunii obşti
lor vechei biserici apostolice» s’au învoit să facă 
front unic spre a lupta împotriva „Bisericii Vechi11 şi
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a patriarhului Tihon şi de a înceta orice discuţiune 
publică între biserici. (N. V. 3 Aug. 1923).

Un corespondent din Riga scrie jurnalului Novoie 
Vremea: „Pierzând biserica vie, guvernul sovietic acum 
se gândeşte să organizeze o nouă biserică, care va 
purta numele de «Biserica rusă naţională» (N. V. 22 
Aug. 1923).

Un discurs al primului ministru englez
Mac Donaid (socialist)

D. Ramsay Mac Donaid a ţinut, în ziua de 
6 Martie a. c., un discurs, la Brighton, în faţa 
aproape a 3000 de persoane adunate acolo sub 
auspiciile consiliului naţional al bisericilor libere
evanghelice (protestanţii liberi).

Vorbind de aplicările sociale ale creştinismului» 
Primul-ministru a făcut aluziune la diferendele 
ce există între patroni şi muncitori, la persoa
nele care plătesc pentru a obţine onoruri, la so
cialism, la observarea repaosului duminical, etc.

In ceiace priveşte grevele şi şomajul, d. Mac 
Donaid şi-a exprimat convingerea că arbitrajul 
e în stare să reguleze aceste chestiuni. K1 a afir
mat că atunci când lumea ar deveni mai morală, 
lupta de clasă ar dispărea.

In sfârşit, Premierul declară că lui nu-i plac 
Duminicile moderne, aşa cum sunt ţinute în 
Franţa; ar preferi să vadă aplicându-se bunele 
Duminici scoţiene, care sunt fundamentul adevă
ratelor caractere.

Fie că guvernul ar fi conservator, liberal sau 
travailist (socialist), nu veţi putea să faceţi mare 
ispravă cu un popor care nu vrea să facă nimic 
el însuşi şi care îşi pierde timpul petrecând în 
cântecele unui gramofon sau altceva de felul 
acesta, care nu e în stare să-şi întrebuinţeze 
timpul într’un chip mai folositor.

Eu sunt, a adaos d. Mac Donaid, dintre acei 
cari au credinţa în statul socialist; nu sunt nici 
ruşinat, nici înspăimântat, dar sunt două feluri 
de socialism : unul este o filosofie şi un sistem 
de viaţă, celălalt un mijloc electoral. Ideia de clasă 
este o otravă a spiritului social (Journal des Debats, 
Nr. 8 Martie 1924).

O inscripfiune la Dura
O inscripţiunc dată la iveală în ruinele vechi 

Dura, pe Eufrat, şi publicată de curând, pare a 
avea o oarecare însemnătate istorică. E  aceia care 
ne spune că în „anul 343 (al erei Seleucizilor, 
adică în era noastră) Ammonius, fiul lui Apol- 
lofan, fiu l lui Seleucus ridică (un monument) 
pentru a sa- mântuire şi aceia a lui Lisanias fi 
şi a f r a ţ i l o r adică fără îndoială a compatrio
ţilor lor.

Acest Lisanias trebuie să fie un personaj destul 
de cunoscut în părţile acelea în vremea aceasta,

pentrucă numele său nu e însoţit de niciun ca
lificativ. Dar noi ştim din Evanghelia Sf. Luca 
(III.- 1) că în anul 15 al împăratului Tiberiu, 
adică cu 2— 3 ani mai înainte, Lisanias era te- 
trarh la Abilene (în nordul Palestinei). Coinci
denţa nu vă pare uimitoare ?

Cum realitatea istorică a acestui Lisanias a fost 
cândva contestată (pe nedrept), poate uu este fără 
folos de a constata faptul.

Evreii si reforma Calendarului
94

Se ştie că o Comisiune a Societăţii Naţiunilor, 
„'Comisiunea Comunicaţiilor şi a transitului“, stu
diază un proect de reformă a calendarului care 
ar avea ca obiect adoptarea unui calendar per
petuu, pe baza de 52 săptămâni, plus, una sau 
două zile afară din cadre.

In privinţa aceasta, scrie /' Univers israe'lite:
„Comisiunea a cerut „Consistoriului central 

al Evreilor din Franţa “, de a-i face cunoscute 
observaţiunile ce ar putea avea de prezentat asu
pra proiectului. In numele acestei adunări, care 
a examinat chestiunea, preşedintele său, ba
ronul Eduard de Rothschild, a răspuns pentru 
a semnala consecinţelc ce ar avea deplasarea 
anuală a zilei Sabatului în cursul săptămânii 
pentru Evreii rămaşi- credincioşi observării Saba
tului, aşa cum ea este prescrisă de cărţile lor 
sfinte şi cum ea a fost fără întrerupere menţi
nută până în ziua de azi.

Prin adoptarea uneia sau a două zile afară 
din cadre, Sabatul devine mobil în raport cu săp
tămâna. De unde, pentru evreii pioşi, şi în deo
sebi în regiunile unde ei sunt în număr mare, 
ar rezulta perturbaţiuni diverse în viaţa lor eco
nomică şi socială. De aceia numai singură anun
ţarea reformei proiectate, şi-a-şi provocat printre 
ei o profundă mişcare şi o vie nelinişte.

Consistoriul cere comisiunii să ia în conside
raţie această situaţie.

Influenţe bizantine

In şedinţa din 7 Martie a institutului Franţei 
(Academia de Inscripţiuni şi Belles-Lettres), d. 
Ch. Diehl a studiat, după o notă trimisă de către 
un călugăr benedictin şi după frumoasele aqua- 
rele ale contelui de Pelliat, picturile din Biserica 
Abu-goş, de lângă Ierusalim. Ele constituesc un 
monument tare interesant al artei franceze în 
Palestina în epoca cruciadelor ca şi mosaicurile 
şi picturile bisericii Naşterii dela Bethleem. Ele 
înfăţişează o ciudată amestecare de teme bizan
tine şi de tradiţiuni latine, şi adeveresc cât este 
de mare, până şi chiar în bisericile ridicate de la
tini, influenţa modelelor şi partea artiştilor orien
tali. (J. d. D, 9 Martie 1924).

Pr. T. S1MEDREA.
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Ştiri din Biserica sârbească
t

A u to n o m ia  B is e r ic e i  s â r b e ş t i .—Guvernul sârbesc 
s ’a în{eles cu Sf. Sinod sârbesc că să dea bisericei sâr
beşti o completă autonomie pe următoarele temelii:

1. Statul acopere cheltuelile Bisericii, vărsându-se 
din câssa Statului în cassa Patriarhatului sumele 
trebuitoare în douăsprezece rate lunare egale.

2. Episcopiile şi parohiile au dreptul să impună 
credincioşilor lor orice dare de cult pe care o vor 
găsi de cuviinţă.

3. Religia se va preda în şcoalele primare de către 
parohi şi învăţători de religie, asupra asupra cărora 
vor supraveghea numai episcopii.

4. In şcoalele secundare acest obiect se va preda 
de către profesorii de religie, prin numirea lor de 
către Ministerul de Instrucţiune, după recomandarea 
chiriarhului respectiv.

5. Profesorii şi agregaşi dela Facultatea de Teo
logie se vor numi după recomandarea Sf. Sinod.

6. Programul de învăţământ religios şi manualele 
se elaborează şi se aprobă de Sf. Sinod.

La noi se lucrează fără plan. Se |vorbeşte  de uni
ficare, care nu vine, pentrucă nici alcătuitorii măcâr 
ai bugetului Ministerului Cultelor şi Artelor nu o 
doresc. Niciodată acest buget nu a fost mai neegal. 
Noi înţelegem unificarea sub ambele firme, a tâ t sub 
cea intelectuala, cât şi sub cea materială. Nu înţele
gem rostul creării acelor institute teologice ale căror 
diplome nu sunt echivalente cu cele dela facultăţile 
de teologie, precum nici leafa de bază a profesorilor 
acestor institute, care este de 2200 lei. Directorii de 
consistorii din Ardeal au ca leafă de bază 2200 iei, 
iar cel din Basarabia, deşi poartă âcelaş titlu, ^totuş 
are ca leafă de bază suma de 1800 lei. Cine "este de 
vină ?

F a p te le  d in  v ia ţa  n o a s t r ă  r o m â n e a s c ă  s u n t  cu 
n o s c u te  ş i  d e  B is e r ic a  s â r b e a s c ă .—Organul oficial 
al bisericei sârbeşti a aflat şi despre unele lucruri bune 
din sânul Bisericii noastre. Aşa, de pildă, în „Glasnik11 
Nr. 23, anul IV, 1923, la pag. . . se vorbeşte în cu
vinte frumoase despre înfiinţarea a două tipografiii 
bisericeşti: cea dela mănăstirea Cernica şi cea din 
mănăstirea Neamţului, în cari se tipăresc cărţi bise
riceşti. Astfel că Biserica românească se întoarce la ve
chile zile de slavă ale tiparniţelor de prin mănăstiri. 
După părerea noastră, acest lucru este bun, numai 
de ar ieşi cărţile din mâini călugăreşti şi fără greşeli 
ca cele vechi, unde nu era cu putinţă să găseşti o 
singură greşală măcar, ba culegătorii îşi mai cereau 
şi iertare pentru vreo greşeală strecurată din pricina 
slabei vederi a celor ce culegeau!

Al doilea lucru despre care se vorbeşte în aceiaş 
număr este despre întoarcerea P. C. Arhimandrit 
Scriban dela Constantinopole, unde s ’a discutat des
pre noul calendar al bisericilor ortodoxe şi cum în tr’o 
şedinţa a fost ascultat referatul acestuia de o comisie 
în frunte cu Primatul Miron şi alţii. Niciunul nu ştie 
însă că Patriarhatele de Alexandria, Ierusalim şi Da
masc au protestat contra adunării dela Constantino
pole, ca fiind necanonică, ei fiind omişi. Vom da cu

prinsul acestui protest în curând dintr’o revistă bul
gară.

Al treilea fapt pe care-1 semnalează biserica sâr
bească este şi acela al sfinjirii prea întârziate a Bisericii 
româneşti din Sofia şi se bucură de înţelegerea fră{ească 
dintre cele două turme ortodoxe- Noi am fi bucuroşi 
când ne-am cunoaşte reciproc prin studii serioase la 
noi acasă şi la ei, căci bucuriile născute la o masă 
bogată întâmplătoare mor degrabă. Acesta este in
teresul şi bucuria noastră cea adevărată. Să fie o 
dorinţă izvorâtă din duh bisericesc, şi nu din interese 
politice vremelnice.

In  S e rb ia  s e  în m u l ţe s c  m ă n ă s t i r i l e  d e  m a ic i .
Războiul care, mai ales, în Serbia a secerat foarte 
multe vieţi, a făcut prin aceasta să rămână multe 
suflete fără rost în lume. De aceea vedem un lucru 
care pe la Sârbi nu prea este obişnuit în măsura 
în care se obişnueşte prin alte ţări. Multe văduve 
s ’au adunat şi au închegat o mănăstire în împrejuri
mile Nişului, cu îngăduirea episcopului de Niş, Do- 
softei. Grija şi gândul cu care s ’au adunat aceste 
femei este de a aduna copiii orbi şi â-i îngriji. Fru
mos lucru săvârşesc aceste suflete coprinse de durere 
până la pogorârea în mormântul lor pământesc, dacă 
soarta le-a fost aşa ca să piardă pe cei mai apropiaţi 
ai sufletului lor.

B is e r ic a  s â r b e a s c ă  d in  A m e r ic a .— Colonia cre
dincioşilor sârbi aruncaţi de împrejurările vremurilor 
pe pământul american, în nădejdea unei vieţi trupeşti 
mai bune, ca şi românii noştri din Transilvania, 
şi-a întemeiat un organ al lor in t i tu la t: „Srpska 
Ţrkva =  Biserica sârbeasbă". Conducătorul lui este un 
vrednic preot, Petar T. Stiiatici, care-şi tipăreşte 
foaia achiar în Chicago.

U n az il p e  lâ n g ă  o  m ă n ă s t i r e  s â r b e a s c ă  d in  
A m e r ic a .  — Intru amintirea Sf. Sava, sfântul Sârbi
lor, poporul sârbesc şi-a clădit o mănăstire cu aceiaş 
nume, în apropiere de oraşul Liberty viile, prin munca 

şi energia protosinghelului Pavel.

P e n s i i le  v ă d u v e lo r -p re o te s e  d in  b i s e r ic a  s â r 
b e a s c ă .—De multă vreme .Ministerul de Culte sârbesc 
caută să deslege o grea problemă cu privire la pen
siile preoteselor văduve, cari şi-au pierdut pe băr
baţii lor în grozavul război, care a zdruncinat teme
liile poporului sârbesc, mai ales sub raport social. Până 
la războiul mondial, era un fond special pentru pen
siile acestora, dar acum acel sărman fond nu le ajunge 
nici macar pentru pâinea zilnică. Este curios. Pretu- 
tindenea în Biserica ortodoxă este aceeaşi plângere, 
aceeaşi lipsă de gospodărie personală. Statul voeşte 
să îmbrăţişeze totul şi toate şi se găseşte adesea în 
neputinţă să rezolve probleme cu caracter material. 
De ce se pun atunci piedici închegărilor de gospodă
rii de breaslă, impunându-se numai controlul Statului,

\

care are dreptul şi trebuie să-şi dea socoteală de 
viaţa tuturor indivizilor? Concentrarea întregei vieţi 
în mâ!nile încă slabe ale funcţionarului de Stat nu

A

duce totdeauna la rezultatele dorite.
ŞT. BERECHET.
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Reorganizarea seminariilor leologice de Preotul 
L Constantinescu-Lucaci, articol în Viitorul din 9 Sept. 
1923.

In Nr. din Noemvrie 192B al acestei reviste, am discutat 
ideile arătate de d. deputat Ştefan Ioan despre reforma 
seminariilor. Discuţiunea avea sa urmeze, ceiace însă n’am 
putut face pana acum din pricina altor materii. Să conti
nuăm acum însă cu părerile Părintelui 1 . Constantinescu- 
Lucaciy parohul dela Sf. Vineri-Herasca şi profesor în Bu
cureşti, care a scris tot în Vtitvrul (9 Sept. 1923), mo
tivat de articolul d-lui Ştefan Ioan.

*

Chestiunea, fiind la ordinea zilei de o bucată de vreme, 
de când se tot vorbeşte de reforma seminariilor, e şi mai 
mult scoasă în ochii publieului prin întrunirea ţinută de 
curând la Societatea clerului „Ajutorul" din Bucureşti, 
pentru grija pe care trebuie s’o avem de creşterea şi între
ţinerea studenţilor în teologie. In discuţiunile urmate cu 
acel prilej, s’a vorbit şi de creşterea primită în seminarii, 
şi iată deci chestiunea din nou pusă în faţa publicului, şi 
încă foarte viu. Ba încă unul din ceice au luat parte la 
discuţiune, bunul şi inimosul creştin d. Popescu-Tudor, s’a 
dus însuşi la Internatul Teologic dela Eadu-Yodă şi a venit 
de acolo cu constatări pe care le povesteşte şi pe care 
zicea că le va publica.

Deci este foarte la vreme să vedem ce se mai spune 
despre creşterea viitorilor preoţi şi cu acest interes, să 
privim şi art. Părintelui Constantinescu-Lucaci.

Sf. Sa spune că e de părerea d-lui Ştefan Ioan, dar 
numai pe un timp mărginit, ca să poată fi făcuţi preoţi la ţară 
şi absolvenţii unui seminar teologic. Această părere e spusă

3. Pentruca această operaţiune de alegere să ae poată 
face cu pricepere şi conştiinţă, Păr. Lucaci cere „conducă
torilor bisericeşti şi civili din toate timpurile, să creeze, 
cu toate jertfele posibile, un personal special de educaţiune".

„Acest personal, însoţind pe tinerii seminarişti în toate
mişcările lor, ziua şi noaptea, cum fac Romano-Catolicii 
sub ochii noştri, vor izbuti, pe nesimţite, să modeleze fiinţa 
seminariştilor în aşa chip, încât, odată cu creşterea lor, 
să imprime în carnea şi oasele lor învăţăturile şi exem
plele frumoase ale educatorilor, încât, devenind majori, sunt 
fiinţe devotate misiunii lor preoţeşti.

„In aceşti trei ani de observare şi conducere, toţi şoo- 
larii, cari vor dovedi în mişcările lor, în joourile lor mai 
ales, că au apuoături sălbatice, vor fi îndrumaţi la alte 
şcoli laice

Aici Păr. Lucaci oitează cazuri din viaţa sa prin oare 
a constatat că, urmărind de aproape o ţintă în materie de 
educaţiune, ajungi la rezultatul dorit. De aici încheierea, 
care uşor se poate înţelege că, lucrând cu o asemenea stă
ruinţă în seminarii, se vor căpăta aoeleaşi rezultate.

4. La acest Nr., Păr. Luoaci vorbeşte de corpul profe
soral şi spune că silinţele sale trebuiesc armonizate cu ale 
personalului de educaţiune, că toată munca acestuia din 
urmă e zădarnioă, dacă profesorii vor face o lucrare pro* 
tivnică. Spune că-şi aduce aminte cu drag de unii dintre 
profesorii săi dintre 1874— 1882, dar „mi se cutremură 
şi acum toată fiinţa, când mă gândesc numai la alţii cari 
n’au fost la locul loru.

Sf. Sa pomeneşte apoi cum a lucrat un an ca profesor 
la Seminariul Central în cl. III, spune că nu se rosteşte

ou privire la proiectul împotriva căruia s’a ridicat d. Ştefan încă asupra părerii d-lui Ştefan Ioan ca seminariile teo-
Ioan, ca să nu fie primiţi la preoţie decât numai ceice au 
terminat teologia la universitate. Cum vedem, şi Păr. 
Lucaoi e de părerea deputatului de Suceava, şi găseşte în
dreptăţirea acestui fapt spunând câ nu cultura schimbă pe 
tinerii seminarişti din drumul lor, ci lipsa simţitoare de 
educaţiune religioasă de astăzi.

Părerile Părintelui Lucaci sunt următoarele, pentru vii
toarea reformă a seminariilor :

1. Semin&riile sâ aibă 7 ani de cursuri, şi în ele să nn 
se poată intra decât în clasa I, de altfel ca şi până acuma, 
oăci obiceiul luat după război, de a se admite tineri şi în 
alte clase, e numai o excepţie adusă de împrejurări, dar 
nu o prevedere a regulamentului. După regulament, nu se 
poate intra decât în cl. I. Intrarea în altă clasă Păr. 
Lucaci o admite, dar tot numai ca o excepţie, pentru ab
solvenţii gimnaziilor Statului, şi aceasta numai atâta vreme 
cât programele de studii ale gimnaziilor şi ale seminariilor 
vor fi asemănătoare.

2. Cei dintâi 3 ani să fie un răstimp în care să se 
poată face o alegere între şcolari şi sâ nu fie lăsaţi să 
treacă în cl. IV decât numai cei găsiţi buni pentru preoţie. 
Ceilalţi să fie sloboziţi să urmeze aiurea.

logice să treacă sub nemijlocita cârmuire a Ministerului 
Instrucţiunii, fiindcă nu cunoaşte proiectul acestui reformei 
seminariilor, şl făgădueşte că atunci când va vedea pro
iectul, va mai scrie. Cu toate acestea n’am mai văzut ceva 
scris de Păr. Lucaci în această chestiune.

Şi acum, după ce am văzut părerile Sfinţiei Sale, să ne 
oprim puţin asupra lor.

1. Suntem şi noi de părerea că e destul să se dea pentru 
preoţii dela ţară cultura seminariului. Intr’un seminar în 
care se munceşte cu tragere-de-inimă şi cu râvnă, se poate 
da o învăţătură temeinică şi încă şi gustul prin care şco
larul ajunge de se poate cultiva mai departe.

Dar pentru aceasta e de nevoie ca seminariul să nu fie
scăzut din ce este acu *  1 Când dumneata ai a da un învă
ţământ bine încheiat, pentru întreaga viaţă a unui om* 
trebuie să-i pue în el tot, să nu te mai laşi în nădejdea 
că mai învaţă el în altă şcoală mai târziu. Apoi când ai 
toate acestea în vedere şi cât este de mult de învăţat, nu 
trebuie să-i împuţinezi anii dela 8 la 7. Opt ani de studiu 
nu sunt prea mult pentru toate câte are de învăţat semi
naristul şi căruia trebuie să-i dai un mănunchiu de învă
ţături bine rotunjit. Atunci pentru ce să-l scazi dela 8 la
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7 ani? Aceasta merge când te nădăjdueşti că mai vine şi 
altul după tine şi face el. Deci pentru cel care se duce la 
teologie, merge să facă nnmai 7 ani, dar pentrn oel care 
■e opreşte la seminar, nn.

Când s’a ajuns la tipul de liceu sau seminar cu 8 ani, 
nu s’a ajuns degeaba. S’a luat lucrul din străinătate, unde 
0e făcuse experienţa oă aşa e bine. Atunci de ce să te 
lepezi acum de roadele acestei experienţe?

Învăţământul secundar e un învăţământ de temelie. Unii 
rămân toată viaţa numai cu el. Pe lângă aceasta, el cu
prinde vremea oând se formează direcţiunea sufletească a 
şcolarului. Acest răstimp trebuie să dureze destui ca să 
aibă timpul când să fixeze pe tânăr la ceva şi să i dea un 
material întreg.

Deaceia nu împărtăşim această părere a Părintelui Lucaci. 
Când este vorba să ai atâtea probleme pentrii seminarist : 
să i dai: 1. cultura generala; 2. cultura teologică specială; 
3. cultura pedagogică, în vederea pregătirii de învăţător, 
oei 8 ani de studiu sunt un minimum peste carc nu se 
poate trece.

Noi am arătat pentru ce ţinem să fie 8 ani şi nu 7 
Păr. Lucaci n’a arătat şi rămâne să arate de acum înainte 
pentru ce cere 7 ani.

2. Ca şcolarii să poată intra numai în cl. I a semina- 
riilor, e foarte bine, Această părere o avem şi noi de mult 
şi aici suntem alăturea de Păr. Lucaci. Motivarea este că 
seminarul nu e numai un ciclu de materii care trebuiesc 
studiate, ci mai cu seamă o educaţiune care trebuie ur
mată. Apoi aceasta trebuie luată din vreme şi nu e indi
ferent dacă iei pe şcolar din cl I. sau din cl. IV. Şcolarul 
care-ţi vine la vârsta de 16 ani poate veni cu apucături 
rele, cu cugetări blestemate, care sa strice toată lucrarea 
ta de mai târziu şi să facă rău în şcoală. Nu urmează că dacă 
şcolarul vrea să intre în seminar, înseamnă că nu le are p e 
acestea şi că el dă dovadă că inima sa e pentru preoţie. Nu, fe
rească Dumnezeu ! Motivele pentru care cineva vine la 
seminar sunt foarte multe. De multe ori te aduc părinţii, 
nu numai chemarea ta sufletească, şi părinţii au în vedere 
fel de fel de interese pe socoteala băiatului, în care intră 
ohip de oăpătuială în sat, legături prin căsătorie, şi câte 
altele multe şi mărunte ! Motivele ideale sunt mai rare şi 
pe oameni deseori îi vezi că ei caută izbânda socotelilor lor 
şi nu se prea sinchisesc de răspunderile preoţiei.

Pe lângă acestea, viaţa publică românească nu prea e 
dusă cu bună rânduială. Dacă laşi pe copil slobod până 
la 16 ani şi pe urmă vrei să-l duci la seminar, pentru 
mulţi e prea târziu. El a avut când să prindă şi obiceiur 
păcătoase, pe când în preoţie trebuie să dai numai oameni 
juraţi trupeşte şi sufleteşte. A spune că doar ce treabă are 
seminarul decât să scoată deprinderile rele din suflete, în
seamnă a voi să încurci munca din seminarii cu probleme 
foarte grele. El are destul de lucru cu educaţiunea spe* 
oială care trebuie dată. A-l mai încărca şi cu chemarea de 
şcoală de corecţie, ca să îndrepte pe şcolarii care vin de 
wfară cu apucături urâte, e prea mult. Nu avem vreme de 
pierdut şi cu aceasta. S’o facă alţii. Şcolarii răi sunt acei 
oare răpesc unui harnic director de seminar cel mai mult 
timp. E vremea oare ţi se fură dela alte treburi. Câtă vreme

a cheltuit scriitorul acestor rânduri ca director de seminar 
cu şcolarii răi şi care nici nu s’au îndreptat !

Mai este o pricină care cere primirea seminariştilor dela
ol. I. Dacă este să-i primeşti mai târziu, ce fac ei dela 
şcoala primară până la intrarea în seminar ? Urmează la 
gimnaziu, nu-i aşa ? Dar cine îşi poate da copilul la gim
naziu? Numai cel care-1 are în localitatea lui. Dar sătenii, 
care nu au gimnaziu decât în prea puţine sate mari, ce au 
să facă ? Să ţie copiii în gazdă la oraş în vederea intrării 
peste 3 —4 ani în seminarii? E cel mai.bun prilej pentru 
ei să se poată strica la oraş în viaţa de gazde.

Deci şi din acest punct de vedere e mai bună măsura 
ca copilul să intre în seminar dela cl. I. Afară de condi- 
ţiunile generale ale moralei, ale educaţiunii speciale şi ale 
culturii, condiţiunile speciale ale ţării noastre cu populaţi- 
uneă sătească fără şcoale, cere ca ea să-şi poată da oopilul 
la seminar chiar din cl. I. Când am avea şi prin multe 
localităţi de ţară gimnazii bine cârmuite, cu o educaţiune 
creştinească frumoasă, atunci n’am avea nimic de zis ca 
din aceste gimnazii să poată trece şcolarii deadreptul la 
seminarii. Dar starea aceasta e numai un biet deziderat. 
Sunt gimnazii cârmuite de preoţi: la Olteniţa de Păr. Cos 
tache, fostul meu elev, la Cudalbi, Covurlui, de Păr. To- 
dicescu. E un fapt foarte îmbucurător. Dar câte sunt ast
fel de gimnazii prin care să avem chezăşia unei astfel de 
creşteri ?

3. Alegerea de operat între şcolari, propusă de Păr. Lucaci 
prin care şcolarii găsiţi cu apucături rele să fie trimişi la 
alte şcoale şi să nu li se mai dea drumul la preoţie, e 
foarte bună. Dar nu şi poate da roadele, dacă este mărgi
nită numai la cei 3 ani dintâi ai seminarului. Aceasta e 
numai vremea până la 15 ani, pe când tocmai de aci îna
inte începi a băga de seamă pornirile şcolarului. Clasa IV, 
V sunt mai hotărâtoare pentru a băga-de-seamă oe apucă
turi pentru viitor are şcolarul decât cei 3 ani dintâi. Până 
acolo ai mai mult copilării. De acolo înainte, poţi vedea 
semnele omului pentru viaţa întreagă.

Deci măsura trâmbiţată de Păr. Lucaci, bună în sine, ar 
fi şi mai bună dacă ar avea o aplicare mai largă, când 
să'şi poată da roadele mai deplin.

înlăturarea elementelor nepotrivite pentru preoţie e o 
chestiune care şi pe noi ne-a muncit de mult şi am căutat 
chipul deslegării. Ca director al Seminariului Central, de 
multe ori am propus, în rapoarte la Ministerul Instrucţi
unii, mijloacele de a scăpa de şcolarii care arătau apucă
turi nepotrivite cu starea preoţiei. Dacă dădeai pe unul a- 
fară, ţi se spunea că băiatul pierde ani de zile de studiu, 
fiindcă trebuie să ia liceul dela clasa I. Eu propuneam e- 
galarea în totul a programei seminariului cu a lioeului în 
cele 4 clase dintâi, deci şi introducerea limbii franceze, 
care lipsea din seminar, aşa că şcolarul, înlăturat, de pildă 
din cl. V, ar fi avut gata cele 4 clase de liceu şi nu pier- 
dea toţi anii trecutului. Lucrul acesta însă nu s’a făcut şi 
de aceia totdeauna înlăturarea unui şcolar era împreunată 
cu o mulţime de greutăţi. Mulţi şcolari s’au streourat la 
preoţie şi cu eşit preoţi răi.

Mai este şi altă pacoste: daţi afară din seminariul tăû  
trec la altul şi ies de acolo. Cu chipul acosta s’au furişat
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în preoţie elemente oara ar fi trebuit să ia alt drum şi care 
azi nu fac bună figură în preoţie şi se silesc la fiecare 
pas să rupă zăgazurile vieţuirii cerute de preoţie.

Iată deci că chestiunea pusă de Păr. Lucaci e o chesti
une de mare însemnătate, nedezlegată până azi, şi care, lă
sată aşa, aduce pagube vieţii bisericeşti. Ea este încă mai 
însemnată decât în măsura arătată de Sf. Sa, întrucât am

torul, cu spiritualii şi cu ce elemente mai pot ti avea la 
îndemână pentru o bună educaţiune.

Iu ce-i poiveşte pe profesorii mireni, nu le putem cere 
mult. Să ne mulţămim când ei îşi fac bine slujba lor spe
cială şi când nu contrazic silinţele celorlalţi. Fără îndoială, 
ar fi de dorit să putem cere mai mult dela ei. Dar în 
felul oum au fost şi ei crescuţi, nu le putem cere să se

arătat ca nu trebuie mărginită numai la cei 3 ani dintâi, aprindă pentru scopurile seminarului şi să iacă educaţiune
ci la toată vremea studiilor seminariului. creştinească. Aoeasta n’au s’o poată face. Ar fi de dorit să

4. Celelalte păreri ale Părintelui Lucaci, precum crearea vedem manifestările lor creştineşti, seminariştii să-i vadă
buni inchinători în cultul public şi oameni oucernici, nuunui anume personal de educaţiune pentru seminarii, armo

nia dintre profesori şi acest personal sunt păreri foarte e- 
xacte, Dar până acum nu pot avea decât o valoare numai 
teoretică, pentrucă nu există chipul de a le pune în prac
tică. In adevăr, un astfel de personal, după dorinţa Părin
telui Lucaci şi a noastră a tuturor, nu există. El nu se 
poate izvodi aşa, din senin. Starea întreagă a Biserioii 
noastre nu este priinoioasă pentru zămislirea unui aseme
nea personal. Şi sa vrei să faci acea educaţiune, pentru

numai profesori ai seminarului, aşa cum i*ai putea avea 
şi oriunde aiurea. Dar aceasta, oricât ai dori-o, n’ai oum s’o 
capeţi, fiindcă profesorii laici sunt oameni în felul societăţii 
noastre, nici mai calzi, nici mai reci..., oameni onorabili, 
mulţi chiar oameni învăţaţi, care fac cinste învăţământu
lui, dar care nu pot aduce cu ei căldura temperamentu
lui religios sau măcar atitudinea omului orescut religios. 
Ei nu pot să te ajute în ce priveşte educaţiunea strict

clipa de acum rămâi închis în neputinţă. Nu s’a căutat creştinească şi şcolarii pot avea o mie de împrejurări în
crearea unui astfel de personal şi el lipseşte acum. Toate 
jertfele pentru această ţintă, cum cere Păr. Lucaci, nu în
seamnă sa pui milioane în buget, ci prefacerea întreagă a 
unor deprinderi din sânul nostru, prin care se ajută ieşi
rea la iveală a persoanelor de ideal, în stare a influenţa 
şi pe alţii. Astăzi ele sunt împedecatfe de a-şi putea pune 
în lucru înzestrarea lor, şi atunci îndreptarea nu se poate 
aduce pe calea deprinderilor în care trăim noi.

Aceasta e o mare racilă a noastră şi nu se poate vedea 
cine şi oum ar aduce îndreptare. Obiceiurile politice ale 
noastre împedecă îndreptarea, şi atunci, în faţa acestei 
lipse, stăm fără dezlegare. Poate viitorul să ne arate o 
cale oare acum nu se poate vedea.

In oe priveşte chestiunea armoniei dintre profesori şi 
personalul educativ, chestiunea aceasta credem că stă mult 
mai bine ca pe vremea când Păr. Lucaci era seminarist. 
Astăzi nu mai sunt împotriviri sufleteşti între profesori şi 
aeest personal. Toţi profesorii sunt conştienţi oă ei trebuie
să faoă lucrare sănătoasă în seminar şi în vederea însăşi

tltă chestiunea scopurilor speciale ale seminariului. E 
dacii nu toţi snnfc pregătiţi şi nu pot izbândi în aceasta, 
dacă nu ştiu cum să facă mai .bine sau dacă sunt tempe
ramente care, fără . voia lor, nu posedă acea adaptare nece
sară pentru a da seminariului toată contribuţiunea de 
vioiciune şi însufleţire pentru ţinta ideală urmărită de 
seminar. Dar ca să fie în seminar profesori care, în chip 
voit, să contrazică drumul educaţiunii speciale de seminar,

care să vadă că profesorii lor nu arată o înclinare reli
gioasă deosebită. Tipuri de profesori mireni pe oare şcolarii 
să aibă prilejul de a-i vedea practicând oultul creştinesc, 
se găsesc greu. Să vadă ei pe outare profesor ou soţia şi 
copiii la biserică, spovedindu-se şi împărtăşindu-se, ar fi 
acte pe care şcolarii le-ar privi cu mare plăcere şi nu s’ar 
putea să nu lase urme în sufletele lor. Dar aceasta lipseşte.

Aceasta e starea eu categoria I. Nu ea poate da oreş- 
terea specială.

Rămân celelalte două categorii. Asupra acestora apasă 
mai mult şi de ele atârnă a putea faoe ceva, nu totul, în 
condiţiunile neprielnice dela noi.

In cs priveşte partea administraţiei, am vorbit în Nr. din 
Noemvrie 1923 al aoestei reviste. Ne rămâne să vedem 
partea profesorilor de teologie din seminarii pe care n’am 
discutat-o până acum şi ps care o vom vedea de aoi înainte.

Arhim. SCRIBAN

Cu prilejul discuţiunilor urmate, în întâia jumătate 
a lunii Martie, la societatea institutorilor din Bucureşti, 
asupra chestiunii, dacă religia trebuie predată în şcoa
lele primare de către preoţi sau de către învăţători, cei 
mai mulţi membri ai corpului didactic primar au fost 
pentru predarea ei de către învăţători şi institutori, mai

aceasta nu o crede Gândul de a lucra bine se află la
toţi, chiar când nu se ajunge la împlinirea lui şi nu este 
căutată qu o vioiciune pe care am dori-o.

Este altă lăture în care se poate discuta mai mult: Ce 
se poate face pentru a scoate din seminarişti elemente vii 
pentru Iisus Hristos, oameni care în judecăţile lor, să se 
călăuzească mai mult de ţintele veşniciei, prin oare pot 
influenţa în sens creştinesc viaţa trecătoare. Aici sunt trei 
categorii cari pot fi avute în vedere în seminarii: 1. pro
fesorii în genere ; 2. profesorii de teologie din seminarii; 
8. organele de administraţie ale seminariilor, adică direc-

puţini au fost pentru predarea de către preoţi şi un 
singur glas răzleţ, institutorul Ciorănescu, a fost pentru 
scoaterea cu totul a religiunii din şcoală. Domnul Cio
rănescu este cunoscut cititorilor revistei noastre, care 
s ’a mai ocupat de aberaţiile sale şi de sălbaticile-i a- 
tacuri la adresa bisericii şi a preoţilor. Fără o cultură 
generală serioasă, fără cea mai elementară pregătire 
pentru a putea discuta chestiuni religioase, fără o dis
ciplina logică a minţii şi fără pic de talent oratoric, 
domnia sa a vorbit de toate şi de nimic, a citat şi a 
folosit păreri, fapte, legende şi anecdote, pe care părin
tele Scriban le-a întors cu uşurinţă împotriva domniei 
sale. Părintele Scriban a demonstrat cu arhicunoscuta 
sa competenţă, cu vastu-i aparat literar, critic şi ştiin-
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(Mic, cu logica sa de fier şi în stilu-i lapidar, necesi- 
liileu studiului, religiunii pentru copii şi tineret în ge- 
n«re şi postulatul ca religia să se predea în toate şcoa- 
Ma de către preoţi. Părerile Prea Cuvioşiei sale au fost 
lulmise de toţi învăţătorii şi institutorii şi de autorita
tea şcolară superioară, reprezentată prin domnul direc
tor general Ghiţescu.

E de mirare dar cum România, organul oficial al 
partidului naţtonal român, publică, în numărul său de 
la 15 Martie un violent articol în aceiaş chestiune, a- 
mncând în faţă preoţimii cuvinte grele, şi ponosind-o 
că n’ar fi capabilă să predea religia în şcoale, că pre
tinde prea mult dela tinerele odrasle şi, că „mentali
tatea călugărilor, fioros de înapoiată, ar fi dispusă să 
dea lumea înapoi cu o mie de ani". Nu ştim cărei 
minţi ,,uimitor de înaintate" se datoreşte acest articol. 
Intre mentalitatea călugărului Scriban, la care se tace 
aluzie mai mult decât străvezie şi a autorului artico
lului e însă distanţă ca- dela cer la pământ, căci, a sus
ţine, că chiar cei din urmă preot de sat, care are opt 
clase de seminar, cu studii speciale de pedagogie şi 
practică pedagogică, nu e în stare să predea în şcoa- 
lele primare religia, pe care o cunoaşte şi o practică 
zilnic ca specialitatea sa, şi a nesocoti imensa valoare 
educativă a religiunii, recunoscută de cei mai mari pe
dagogi, sociologi, literaţi, oameni de ştiinţă şi de stat* 
e curată miopie intelectuală şi dovadă de mare lipsă 
de cultură. In deosebi noi, românii, nu ne putem dis
pensa de nepreţuitele servicii pe care religiunea ni le 
aduce atât pe tărâmul moral cât şi pe cel naţional. 
Este de mirat dar şi de regretat, că asemenea idei bol
nave se debitează în coloanele ziarului oficial al unui 
partid politic de ordine, şi care se intitulează şi „naţio
n a l  şi ai cărui fruntaşi sunt în mare parte „uniţi con- 
vinşi“. Ori cumva, poate, tocmai pentru acest cuvânt 
s’a îngăduit această ieşire împotriva clerului „neunit" 
al bisericii „shismatice" şi a „unui călugăr", care nu 
stă în cei mai buni termeni cu „conducătorii spirituali 
ai uniaţiei"? Ar fi trist, afară din cale de trist şi du
reros, dacă ar fi aşa, şi nu ne vine să credem, pen
trucă lovitura ce se încearcă a se da învăţământului 
religios ortodox, se îndreaptă fatal şi împotriva celui 
unit şi catolic şi protestant şi al oricărei alte religiuni. 
De aceia, încă odată, aceasta n ’o putem crede. Ne mai 
miră însă încă ceva: e un preot bucureştean, membru 
nu prea vechiu al partidului naţional şi care-şi dă în 
vileag din când în când prin coloanele „României" şi 
ale „Universului" fragilele sale încercări stilistice. Ar fi 
fost pentru Sfinţia sa un prilej bine venit de a se ilus
tra, punându-şi condeiul în slujba apărării unei cauze 
aşa de mari şi sfinte. De ce n ’o fi tăcut-o ? Nu s’a 
găsit nimeni să-l îndemne la aceasta?

In jurul candelei din San-Marco.— Frumoasa can
delă, executată după modelul celei atlate în biserica 
San-Marco din Veneţia şi dăruită bisericii unite din Cluj 
de către Mecenatul român, domnul G. Sion, a dat pri
lej părintelui protopop Dr. Ilie Dăianu, parohul bise-

teresantă predică, străbătută de. un* duh de sinceritate, 
pe care l-am constatat în totdeauna la părintele pro
topop Dăianu, dar care se întâlneşte toarte rar la alţi 
preoţi uniţi. Sfinţia sa nu se sfieşte să vorbească de 
unirea în aceiaş credinţă a tuturor românilor şi să-şi 
exprime nădejdea, că aceasta se va înfăptui în curând. 
„ O ! dacă am putea boteza şi noi — zice părintele Dă
ianu— cu botezul spiritului, ca să simţească toată creş
tinătatea, să simţească la botezul nostru măcar neamul 
românesc îndemn de a asculta şi a înţelege la fel în- 
tr'un gând şi într’o simţire această dumnezeiască solie 
venită d’adreptul din cer şi a cărei pomenire o prăz- 
nuim în fiecare an! Atunci, de sigur am avea mai multă 
dragoste unii faţă de alţii. Atunci ne-am dezbrăca de 
hainele vechi ale urilor moştenite dela streini şi dela 
duşmani şi ne-am înţelege la fel asupra rosturilor din 
trecut şi mai ales din viitor al neamului nostru. Atunci,
dupa închegarea unirii politice, cu care ne-a dăruit 
Dumnezeu, peste aşteptările şi peste vredniciile noastre 
poate, ne-ar învrednici Dumnezeu, pentru dragostea 
ce i-am purta şi de dorita unire a credinţei, după 
care în fiecare slujbă suspinăm, cerşind-o cu toţii la 
fe l , fă ră  deosebire. Dar, să nu desperăm, iubiţi creş
tini ! Dacă ne şi înspăimântă unele arătări protivnice a- 
cestei obşteşti porniri a sufletelor alese, avem în schimb
şi multe semne care arată, că se apropie fhm rea vre
mii şi pentru acest ideal creştinesc şi se aud glasuri 
de Inaintemergători, cari strigă: Gătiţi calea Domnu
lui, netede faceţi cărările lui..." Unul din aceşti Inainte- 
mergători este domnul Sion, a cărui faptă generoasă şi 
patriotică —■ continuă vorbitorul — „deşi nu o spune, 
par’că înţelege a-ne pildui, ca noi românii să ne iubim 
unii pe alţii, ori de ce confesiune am fi  azi, căci toţi
creştini suntem şi numai prin iubire se netezesc cără
rile unirii desăvârşite pe care o dorim**. „Urmând pilda>7
marilor luceferi ai neamului— zice în sfârşit părintele 
Dăianu — să facem, să ne pătrundem cu toţii de gân
dul, că avem aceiaş soartă cu toţii, cum am avut acelaş 
trecut, şi vom avea acelaş viitor mai auriu sau mai ar
gintiu, după cum ni-1 vom şti făuri, după cum ni-1 vom
şti caii in vapaia dragostei creştineşti, care trebue sa 
ne lumineze pe toţi în suflet. Şi când va fi aşa, va da 
Dumnezeu, ca răsplată a virtuţilor noastre, ca să se 
plinească glasul acelor Inaintemergători ai noştri, cari
au netezit cărările unirii politice şi sa plinim şi pocăinţa 
de lipsă pentru greşelile noastre ale tuturor, din toate 
părţile, spre a ne învrednici să se apropie de noi cu
adevarat împaraţia lui Dumnezeu şi şi să f im  închegaţi 
şi într o unire bisericiască cu toţi fra ţii noştri creştini 
şi să alcătuim o biserică mare şi măreaţă, ca şi a- 
cea a sfântului Marcu din Veneţia, în care să strălu
cească, ca şi acolo, toată frumuseţea colorată a răsări
tului auriu şi s’o străbată sufletul viu, creator de su- 
ilete, al Apusului luminat, dela care s’au adăpat toate 
neamurile lumii şi din care noi avem mai mult drept, 
mai multă datorie a ne adăpa, cu cât noi singuri sun
tem romani in lume..." Aprobam din tot sufletul tot ce 

ricii să ţină în ziua de sfântul Ioan (7 Ianuarie) o in- * spune părintele Dăianu despre unirea politică a tutu-
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ror românilor şi ne bucurăm şi de unirea bisericească 
întrezărită şi nădăjduită de Sfinţia sa. Ne bucurăm, 
pentrucă vedem în cuvintele luminatului şi bunulu1 
român, care este părintele protopop Dăianu, spre deo
sebire — cu durere spunem — de ale multor altor co
legi şi superiori ai săi de apostolat — mai multă sin
ceritate şi mai puţin sectarism. Sfinţia sa recunoaşte 
ceva şi răsăritului, pe care~l numeşte auriu, găseşte că 
are şi el o frumuseţe care constă din colori, pe când 
întreg sufletul viu, creator îl dă apusul, dar pentru alţii 
răsăritul este sinonim cu Bizanţul în decădere, cu pă
catele Bizanţului şi biserica română strămoşească, acea 
care a fost şi a strămoşilor lor până la fatala dată de 
1700, este biserica „shismatică“ sau „neunită“. Sfinţia 
sa înţelege o unire bisericească, în care — ca şi în ca
tedrala sfântului Marcu ■— să predomine elementele 
răsăritene, ortodoxe, străbătute şi vivificate de spiritul 
apusean, pe când fraţii săi uniţi visează o îngenun- 
chiare a bisericii ortodoxe la picioarele papei, o supu
nere totală şi necondiţionată faţă de dogma şi disci
plina bisericii Romei, ceeace nu se va putea în vecii 
vecilor... Socotim şi salutăm dar predica părintelui Dă
ianu ca un pas înapoi spre ortodoxia din care a ieşit 
biserica unită, ceeace însemnează un pas înainte spre 
unirea bisericească a tuturor românilor şi vedem în 
Sfinţia sa pe unul din Inaintemergătorii uniţilor, pre
cum Sfinţia sa vede în domnul Sion un Inaintemer- 
gător din partea ortodoxilor.

In chestia concordatului. Atitudinea hotărîtă pe care 
întreg clerul român ortodox prin organul său „Asociaţia 
generală a preoţilor", Societatea „Ajutorulw a preoţilor 
din Bucureşti, societatea studenţilor teologi, Societatea 
Femeilor ortodoxe şi poporul drept credincios au luat-o 
faţă de vestea, că guvernul ar intenţiona să încheie un 
concordat cu Scanul papal, a făcut pe catolicii români 
din fruntea foii catolice „Albinau să-şi iasă cu totul din 
sărite. Invectivele şi înţepăturile de care erau pline co
loanele acestei publicaţii la adresa bisericii noastre şi 
mai înainte de a fi fost vorba de concordat, s’au înmulţit 
acum şi mai mult, şi neputând vărsa întreg veninul ce 
au în suflet gazetarii români, de confesiune catolică, în 
mare parte feţe bisericeşti, au făcut loc articolelor pro
vocatoare. Astfel, în numărul său de la 9 Martie, „Albina4* 
publică un articol plin de cinism intitulat: „Ce se poate 
şi ce n u “. Autorul, care are grija să nu-şi dea numele, 
ceeace e regulă pentru gazeta catolică, îşi începe proza 
cu afirmaţiunea că statele sunt cele care au cerut bi
sericii catolice sa încheie concordate, ca astfel şi ele, 
în baza acestor convenţiuni, să poată exercita o in
fluenţă pe care nu le-o îngăduie canoanele; că bise
rica n’a fost grăbită niciodată să încheie concordate, 
dar că le-a admis din dorinţa de a trăi în relaţiuni 
prieteneşti cu statele.

Adevărul e însă, că statele au căutat să încheie con
cordate cu scaunul papal numai când au vrut să re
ducă din privilegiile bisericii, să mărginească amestecul 
ei în afacerile de ordin pur lumesc între graniţele lorf

ceeace de sigur nu convenia Capului bisericii catolice 
şi de aceea biserica nu se grăbia să încheie concor
date, dar vrând-nevrând, trebuia s’o facă. încheierea 
concordatelor s’a făcut dar de nevoie, înaintea căreia 
biserica a trebuit să-şi plece capul, iar nu din dorinţa 
ei de a trăi în bune relaţiuni cu statele, căci tocmai
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acolo unde nu s’a simţit nevoie de concordate, a trăit ea 
în mai bună înţelegere cu statul. Dovadă nerăsturnabilă 
că astfel s’au petrecut lucrurile, este, că întoteauna 
statele au denunţat concordatele sau le-au nesocotit 
şi şi-au luat libertate deplină de a proceda faţă de bi
serică cum le-a convenit mai bine, când li s’a părut 
că sunt stânjenite de aceasta în acţiunea lor.

„Dm punctul de vedere strict catolic, e preferabilă 
libertatea absolută a culteloruy declară mai departe au
torul, voind să se arate toarte conciliant şi să prezinte 
biserica sa însufleţită de un spirit de toleranţă cum nu 
se poate mai larg. Punctul de vedere „strict catolicM 
este tactica jezuitică pe care a urmat-o biserica papală 
de veacuri, dar care acum e demascată şi detestată, 
tactica de a recunoaşte ca bună şi a cere să se aplice 
^libertatea absolută a cultelor* acolo unde ea este în 
minoritate şi a exercita tirania cea mai odioasă, into
leranţa cea mai revoltătoare acolo unde ea este în ma
joritate şi o poate face. Aşa a procedat această biserică 
în Italia, în Franţa, în Spania, în Anglia, când a fost ea 
în majoritate şi în Austro-Ungaria. In deosebi în acest 
din urmă stat, în monarhia habsburgică, în care au trăit 
şi atâţia români şi însuşi autorul articolului — căci în 
vechiul regat românii catolici sunt ca şi inexistenţi — 
cum a fost privită şi tratată întotdeauna confesiunea 
ortodoxă şi aderenţii ei? Nu se revoltă sufletul auto
rului articolului, care pretinde că „cugetă ca bun ro
m ân11 la gândul, că biserica lui a servit ca unealtă 
oarbă, în mâna statului maghiar, pentru desnaţionali- 
zarea românilor? Ori puţin i-a păsat şi îi pasă lui de 
soarta conaţionalilor lui necatolici? Atunci să nu mai 
pretindă, că cugetă ca român şi să nu mai dea altora 
lecţii de patriotism, ci să-şi păstreze energia ce o chel- 
tueşte cu scrisul pentru alte chestiuni, iar în chestiu
nile naţionale să nu se mai amestece, pentru că cre
dinţa catolică este internaţională. Pe ea n ’o interesează 
naţionalitatea, ci numai credinţa cuiva. A fi catolic e 
a fi totul în ochii catolicului, a nu fi catolic, e a nu fi 
nimic. Dacă eşti catolic, poţi fi de orice naţionalitate 
eşti frate cu el, nu eşti catolic, poţi fi şi frate de sânge 
cu el, el tot ca pe un strein te va privi. Chiar dracul 
de ar primi să-şi zică romano-catolic, ar fi socotit frate 
cu ei, iar Dumnezeu de şi-ar zice ortodox, ar fi urgisit 
de ei.

Noi, ortodocşii, judecăm cu totul altfel. Noi zicem : 
Orice om aparţine prin naştere unei naţionalităţi, pe 
care de fapt n’o poate pierde nici într’un caz şi nicio
dată, chiar dacă se leapădă formal de ea, dacă o re- 
neagă. Fiind o rânduială dumnezeească, naţionalitatea 
nu poate fi nesocotită şi cu atât mai puţin dispreţuită, 
ci cinstită şi preţuită ca o realitate peste care nu se 
poate trece. Religia mai ales nu se cade să lucreze în
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vreun fel împotriva naţionalităţii. Insăş înfrăţirea tu- 
luror oamenilor, de orice neam şi rasă ar fi, n’are de 
»<eop nimicirea naţiunilor, ci dimpotrivă întărirea şi asi
gurarea lor, dar totodată şi apropierea sufletească a 
unora faţă de altele, înfrăţirea lor, traiul împreună şi 
alături unele de altele în pace şi înţelegere ca al mem
brilor unei familii. De dorit ar fi ca toate naţiunile să 
aibă aceiaşi credinţă, ca toate să fie chiar de aceiaşi 
confesiune. Când şi unde nu se poate, ne mulţumim 
yi numai dacă sunt creştine, oricare le ar fi confe
siunea şi ne mângâem cu nădejdea, că Dumnezeu le 
va aduce cândva în staulul oilor drept credincioase. 
Fiind călăuzită de aceste principii, ortodoxia — şi în 
deosebi cea românească — a fost întotdeauna şi este 
tolerantă. Inchiziţie, persecuţii religioase, nopţi sânge
roase â la ’sfântul Bartolomei, arderi pe rug ca a lui 
Qiordano Bruno, Savonarola, Huss şi alţii, nu se cu
nosc în istoria bisericilor ortodoxe. Cu statul apoi 
biserica ortodoxă a trăit în cea mai deplină înţelegere, 
fără să fi avut vreodată nevoie de pact scris sau con
cordat, ci numai pentrucă ea n ’a urmărit niciodată 
scopuri lumeşti, acapararea puterii temporale, ca bi
serica papală, pentrucă a îndurat împreună cu statul, 
ba uneori şi din partea statului, toate nevoile care s’au 
abătut asupra naţiei şi pentrucă privirile ei n’au fost 
nici când îndreptate undeva peste graniţele statului — 
cum este cazul cu toţi catolicii din lume, afară de cei 
din Italia — căci şeful bisericesc sau autoritatea bise
ricească supremă şi-a avut întotdeauna reşedinţa în- 
lăuntrul fiecărui stat, iar legătura cu patriarhia a fost 
şi este numai duhovnicească. Ortodoxul este dar prin 
definiţie, ca şi biserica lui, naţionalist, pe când cato
licul şi biserica lui sunt internaţionali. Că în unele 
timpuri şi în unele ţări, unii din creştinii ortodocşi, sau 
chiar membrii ai ierarhiei bisericeşti, nu vor fi fost pa
trioţi ideali, neprihăniţi, că vor ti păcătuit în această 
privinţă, e de regretat, dar acestea sunt numai escepţii 
şi o probă că n’au fost nici buni ortodocşi, pe când 
în catolicism e dimpotrivă: catolic adevărat şi patriot 
sincer şi luminat sunt noţiuni care se esclud una pe 
alta. Un exemplu mai evident şi mai duresos ca cel 
pe care-1 dau uniţii români nici nu se poate. Ei pre
feră să stea alături şi să lupte împreună cu ungurii 
catolici, duşmanii de moarte ai neamului nostru, decât 
să stea alături de noi, [fraţii lor ortodocşi, preferă să 
primească ordine de la Roma, care să le dicteze ce 
atitudine să i-a până şi în chestiunile cele mai mari 
naţionale decât să-şi aibă autoritatea lor supremă b r  
sericească în lăuntrul ţării, preferă ca guvernul ţării, 
să trateze soarta bisericilor qu papa, iar nu direct cu ei.

„Regimul unui cult este o chestiune politică, care 
priveşte pe stat şi numai pe stat... Amestecul altei con
fesiuni sau a clerului său în tratativele unui stat şi
o confesiune oare care constitue o aberaţiune, care 
până acuma, de cinci sute de ani de când se tratează 
şi încheie concordate, numai clerul neunit (sic) din Bu
cureşti a săvârşit-ot>. Aşa continuă catolicul român de 
la „Albinau.
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N’avem nevoie să întrebăm istoria ce au făcut pro
testanţii din ţările care au încheiat concordate cu papa, 
atunci şi acolo unde s’au încheiat, ci e deajuns să 
ne mărginim la cazul nostru şi dreptatea noastră va 
ieşi la iveală ca untdelemnul deasupra apei. Clerul ro 
mân ortodox intervine în chestiunea încheierii concor
datului, mai întâi pentrucă este şi se simte român şi-şi 
dă seama că şi concordatul este o primejdie naţională. 
Ca cetăţeni ai acestei ţări, ca români, au protestat şi 
vor protesta preoţii şi se vor opune cu ultima energie 
la închierea concordatului, care ar, însemna consfinţirea 
unor privilegii ale ungurilor, sub masca înşelătoare a 
catolicismului. Dacă uniţilor români le e indiferent, că 
pe lângă ei, s’ar folosi de aceste privilegii şi ungurii 
catolici, nouă nu ne este indiferent. Destul că au asu
prit pe fraţii noştrii o mie de ani. Nu se poate ca şi 
de acum înainte tot ei să dicteze şi să domnească în 
ţara noastră. Pentru ce să fie privilegiaţi la adăpostul 
concordatului? E de ajuns să aibă aceleaşi drepturi 
cari s’au recunoscut prin constituţiunea tuturor cul
telor şi care se vor lămuri cu deamănuntul prin legea 
care va fixa „regimul culteloru. Concepţia modernă a 
a statului democrat îngădue cetăţenilor să-şi spună pă
rerea lor în orice chestiune şi conducătorii statului 
trebue să se conformeze ei, când este însoţită de ma
joritatea populaţiei. Numai în concepţia statului abso
lutist, care s’a prăbuşit după războiul mondial, guver
nanţii puteau face ceeace voiau ei. Aceasta o ştiu de 
sigur prea bine catolicii de la „Albina" şi dacă le-ar 
conveni, s ’ar întemeia pe ea şi ar susţine-o cu ultima 
energie, dar pentru că nu le convine, se fac că n’o ştiu. 
Astfel, cum ne-ar putea imputa, că ne amestecăm în 
treburile lor ? Noi suntem preoţi, dar suntem şi români 
sau mai bine suntem preoţi români, onorabile, iar nu 
cosmopoliţi ca preoţii catolici, noi suntem familişt; şi 
ca atare cetăţeni deplini, cari purtăm toate sarcinile ce
tăţeneşti, ne îndeplinim toate obligaţiunile sociale sun
tem legaţi de ţară, iar nu ca paterii dumneavoastră 
celibatari şi pasări călătoare, azi aici, mâine în Paraguai, 
de aceea avem şi drepturi cetăţeneşti şi ne putem spune 
cuvântul în orice chestiune de interes general.

Intervenim în chestia concordatului şi ca preoţi, pen
tru că privilegiile dobândite de biserica papală din partea 
statului maghiar, pentrucă i-a fost slugă credincioasă 
în aducerea la îndeplinire a planului lui de desnaţio- 
nalizare cu sila a românilor ortodocşi, cum şi cele pe 
care şi le-a arogat după alipirea provinciilor transcar
patine la patria mamă, sunt şi o încălcare a drepturilor 
bisericii ortodoxe, care e biserica naţională şi dominată 
în statul român. Averile smulse din patrimoniul comun 
nu pot rămâne acumulate numai în mâinile catolicilor, 
ori care le;ar fi naţionalitatea, ci trebue împărţite cel 
puţin deopotrivă între cele două biserici declarate de 
constituţie naţionale, dacă nu se dau cu precădere celei 
dominante, cum a fost în statul ungar. Episcopi peste 
câteva zeci de parohii, preoţi peste câteva suflete, şi 
canonici cu nemiluita pe lângă fiecare episcop, nu s$ 
pot admite, pentrucă nu sunt numai o risipă a banulu
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public, ceeace noi ca cetăţeni cerem să înceteze, ci sunt
totodată şi încurajare şi ajutor de propagandă împo
triva noastră, a ortodocşilor şi a celorlalte culte. Ca 
să fie echitate, trebue stabilit numărul minim de su
flete care să formeze o parohie şi o eparhie, maximul 
de funcţionari pe care-1 poate avea fiecare chiriarhie şi
o proporţie între cheltuelile făcute de stat cu fiecare 
cult şi numărul aderenţilor lor. Statul catolic şi patro
natele, care sunt de asemeni aşezăminte de propagandă 
confesională împotriva noastră, ca şi ordinele călugă
reşti cu membri cari nu sunt cetăţeni români, ne jignesc 
nu numai ca români, ci şi ca preoţi şi de aceea cerem 
desfiinţarea lor şi ca să nu se încheie concordat, prin 
caie finţarea lor mai departe s ’ar consfinţi.

Nu ne amestecăm dar acolo unde nu ne fierbe oala 
noi, preoţii români ortodocşi, când cerem să nu se în
cheie concordatul, ci ne folosim de un drept sfânt al 
nostru, a cărui respectare o cerem spre folosul real 
atât al bisericii căreia slujim, cât şi al neamului ai 
cărui fii suntem. Statul român şi Suveranul să-şi exer
cite drepturile pe care le* au exercitat statul şi suvera
nul maghiar faţă cu biserica papală.

In fine, catolicul „Albinei" încearcă să facă o intrigă, 
dar planul i-a fost cusut cu aţă albă şi se vede deîa 
distanţă. El aduce elogii sfântului Sinod, că „ştie ce e 
îngăduit şi ce nu", căci „deşi singura autoritate în drept 
de a vorbi în numele bisericii autocefale", totuşi nu 
s’a amestecat în această chestiune şi-l scuză, că „—-preo
cupat de alte chestiuni — n’a avut 'timpul să dea în
drumările necesare clerului neunit din capitală44. Ţintia 
ucenicul lui Loyola să samene zâzania între sinodali 
şi preoţi, să amăgească pe cei dintâi ca să desaprobe 
pe cei de al doilea. Intriga nu numai că n ’a prins, ci 
a ieşit tocmai pe dos, căci curând după aceea I. P. S. 
Mitropolit Primat, I. P. S. Mitropolit al Moldovei, I. P. S. 
Mitropolit al Ardealului şi P. S. Episcop al Râmnicu

lui-Noul Severin au publicat prin ziarul „Universul" 
interviewuri în care s ’a pronunţat categoric şi docu
mentat împotriva concordatului. Aceasta a făcut pe ca
tolicii dela „Albina" să scrie în numărul ei dela 2 Apri
lie un alt articol plin de insulte la adresa distinşilor 
prelaţi mai sus pomeniţi, în care autorul aiurează dea-
dreptul, căci ce alta explicaţie s’ar putea gasi pentru 
afirmaţii ca acestea: „Ceice au vorbit, ca şi ceice se 
mişcă împotriva concordatului suut exponenţii unei doc
trine străine românismului*; sau: „Manifestările contra 
concordatului cresc, dar, acel pasiv care fatal va sili pe 
cei ce vorbesc României în numele unei disidenţe streine 
să-şi depue bilanţul în faţa istoriei şi a poporului ro
mân"; ori: „Şi atunci ca şi acum vom cere indulgenţă 
pentru ceice deservesc neamul şi patria , căci ceeace 
fac ei, nu fac dela ei, ci din pricină că reprezintă o 
doctrină ce se bate în cap cu sttjletul românesc şi cu 
interesele neamului acesta". Floarea episcopatului nos
tru exponent al unei doctrine streine Românismului?! 
vorbeşte României în numele unei disidenţe streine?! şi 
deserveşte neamul şi patria?! iar ortodoxia se bate în 
cap cu sufletul românesc şi cu inteiesele neamului ro
mânesc?! Dar, pentru Dumnezeu, domnilor catolici, 
spuneţi lumii să se ştie: ce interese streine reprezintă 
fruntaşii clerului nostru înalt? spune-ţi-o, s’o ştim şi 
noi, ca să cerem răstignirea ori lapidarea lor. Tăceţi: 
Ne aşteptam la aceasta, fiindcă ne cunoaştem marfa! 
vă ştim că sunteţi calomniatori din naştere şi prin e- 
ducaţie. Spuneţi-ne atunci, cine sunt susţinătorii inte
reselor românismului? Oare Glattfelder? Szeckenyi ? ori 
cei care au stat alături de ei în Alba Iulia, afară de 
biserica neamului,-înlăuntrul căreia se încoronau fău
ritorii României întregite, Regele şi Regina tuturor Ro
mânilor? Ar trebui să fiţi mai cumpăniţi la vorbă, dacă 
nu din simţul bunei cuviinţe, cel puţin, din calcul.

PR. 1. MIHĂLCESCU.

Î N S E MN Ă R I  M Ă R U N T E

Rugăciunea medicului. — In revista me
dicală 1’Oeuvre medico-therapeutique din Paris 
(Octomvrie 1923), găsim următorul articol care 
e interesant să fie cunoscut şi de cititorii noştri:

O rugăciune medicală! Ea va mira pe mulţi dintre noi. 
Nu câ profesiunea noastră ar avea privilegiul să numere 
în sânul ei mai mulţi credincioşi decât altele. La dreptul 
vorbind, în sânul ei găseşti mai cu seamă mulţi sceptici 
alăturea de mulţi credincioşi. Dar în cazul de faţă, nu e 
vorba de nicio confesiune; această rugăciune fără etichetă, 
S8 îndreaptă către Fiinţa supremă sub toate feluritele nu
miri pe care oamenii i le-au dat dela începutul lumii. Ea 
a fost oompusă în veacul XII de unul din ai noştri, un 
medic, Moise Maimonide, care în acelaş timp era teolog şi

filozof (1135-1204). Noi am aflat despre dânsa din Revuc 
de Medecine Romande (August 1922).

Această rugăciune de dimineaţă, un fel de Tatăl nostru 
medical, ne zugrăveşte starea de suflet a unui medio din 
acel timp, care se gătea să-şi înceapă ziua de lucru şi 
care, privind greutăţile, cazurile în care conştiinţa era 
pusă în joc, nerecunoştinţa pe care avea s’o întâlnească, 
se îndreaptă către Cel Prea-Inalt, pentru a-1 ruga să-l spri
jine în curgerea asprei sale zile. Mai întâi este de în* 
semnat că această rugăciune de dimineaţă nu este urmată 
şi de cea de seară. N’a ajuns până la noi ? Sau poate con
fratele nostru a socotit că, foarte ostenit de munca de peste 
zi, medicul nu trebuie să mai aibă decât graba de a se 
sui în pat, sau, în sfârşit, după experienţa făcută, a tras 
el încheierea că ziua acestuia, cu ostenelile şi necazurile 
lui, nu mai făcea să fie urmată şi de mulţămiri ? Nu face
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timiic, &â vedem însă ce dorea confratele nostru la înce- 
iitul zilei dela Cel Prea-Inalt:I

Ş T I R I
Decret în chestiunea averilor bisericesii din

Umfle sufletul meu de dragoste pentru arta mea
pentru făpturile Tale.
Nu lăsa ca setea câştigului şi alergarea după m ă

rire să mă aţâţe în îndeplinirea artei mele, căci aceşti 
vrăjmaşi ai Adevărului şi ai dragostei oamenilor ar 
f>tttea uşor să mă turbure şi să mă îndepărteze de 
nobila datorie de a face bine fiilor tăi.

Sprijină puterea inimii mele, pentrucă ea să fie 
totdeauna gata a sluji pe cel sărac şi fe  cel bogat, pe 
prieten şi pe vrăjmaş, pe cel bun şi pe cel rău.

Fă ca, în ceice sufere, efi să nu văd decât pe om, 
ca spiritul meu să rămâie. limpede lângă patul bol
navului, ca el să nu fie abătut de niciun gând străin, 
ca el să nu lipsească din tot ce experienţa şi ştiinţa lui 
l-au învăţat, căci mari şi sublime sunt cercetările ştiin
ţifice care au drept scop să păstreze sănătatea şi viaţa
făpturilor tale.

Depărtează de fă tu l lor pe şarlatani, grămada de 
părinţi cu mii de sfaturi şi pe paznicii care ştiu totul, 
căci aceştia sunt o liftă primejdioasă care, din cle- 
şărtăciune, fa c  să se zădărnicească cele mai bune in- 
tenţiuni ale artei şi adeseori pricinuiesc moartea fă p 
turilor.

Dacă cei ignoranţi mă ocărăsc şi batjocoresc, f ă  ca 
dragostea de arta mea, ca o platoşă, să mă facă  cu 
neputinţă de rănit, pentrucă să fo t stărui în calea 
adevărului, fără păsare de numele, fa im a  şi vârsta

m

vrăjmaşilor mei.
Dă-mi, Doamne, îngăduinţă şi răbdare fa ţă  de bol

navii încăpăţânaţi şi grosolani. Fă să fiu  cumpătat

Basarabia. Se ştie că de mai mult de un an de

în toate, dar setos în dragostea mea pentru ştiinţa.
In sfârşit, Maimonide îşi încheie rugăciunea fr in  

această prea frum oasă frofesiune de credinţă me
dicală : „Depărtează dela mine gândul că ştiu totul şj 
că pot totul. Dă-mi puterea, voinţa, şi prilejul de a-mi 
tot întinde cunoştinţele mele. Eu pot descoperi astăzi 
în ştiinţa mea greşeli pe care nu le bănuiam ieri; căci 
arta e mare, dar şi spiritul omului pătrunde tot mai 
mult înainte".

Ce este mai frumos decât această mărturisire de 
umilinţă, strămoaşa vestitei rostiri „Eu l-am pansaU 
Dumnezeu l-a vindecat“ a lui Ambroise Pare. A fi 
convins că ceiace credeai nu era decât o greşală şi că 
trebuie să învăţăm fă ră  încetare, este însăşi legea 
morală a nobilei noastre profesiuni. Numai aceia sunt 
cu adevărat medici, după spirit, care se conformă ei. 
Din nenorocire, în vremea noastă utilitaristă numărul

4

lor ameninţă să crească, în paguba acelora cari sunt 
medici numai dufă literă, cu diploma. Numai celor 
dintâiu li se cuvine această rugăciune, făcută pentru 
a-i păstra în credinţa lor desfre binefacerile şi no
bleţă artei.

PAUL RABIER

zile dăinuieşte o cercetare în chestiunea averilor bise
riceşti din Basarabia, dacă sunt averile unei obşti 
preoţeşti, şi deci avere particulară, ori dacă sunt 
averi ale Bisericii ca aşezământ, şi deci avere pu
blică. După mnlte dezbateri, urmate în S f  Sinod, ur
mătorul decret regal a fost dat fe  ziua de 7 Martie 
1924 :

FERDINAND I,
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa Naţională,

REGE AL ROMÂNIEI
m

La toţi de fa ţă  şi viitori sănătate
Asupra Raportului Ministrului Nostru Secretar de Stat 

la departamentul Cultelor şi Artelor sub Nr. 10273/a. o.;
Văzând mijlooirea Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Au

tocefale Ortodoxe Române;
Văzând Jurnalul Consiliului de Miniştri sub Nr. 859, 

încheiat în şedinţa sa dela 4 Martie 1924;
AM DECRETAT ŞI DECRETĂM :

Art. I- — Până la organizarea Bisericii Ortodoxe din 
întregul Regat, se institue o Epitropie „ad-hoc“ pentru 
administrarea averilor bisericeşti din Basarabia, tre
cute în mod ilegal în patrimoniul societăţei particu
lare „Uniunea Clericilor Ortodoxi din Basarabia14.

Epitropia se va compune din cei trei Prea Sfinţiţi 
Chiriarhi ai Basarabiei: I. P. S. Arhiepiscop al Chi- 
şinăului, P. S. Episcop al Hotinului şi P. S. Episcop 
al Cetăţii Albe-Ismail, ca membri de d re p t  şi din 
câte doi delegaţi din fiecare Episcopie, dintre care 
un fruntaş mirean, delegaţi ai Consistoriilor Epar
hiale, sub rezerva aprobării ulterioare a Congresului 
Eparhial respectiv.

Art. II. — Epitropia va administra acele averi în 
conformitate cu destinaţia lor şi sub controlul Sta
tului, în forma care va afla-o necesară şi’n măsura 
în care legile după care se administrează averile bi
sericeşti din Basarabia o permit, până la împărţirea 
în proporţie numerică, justă şi echitabilă a acelor 
averi, între cele trei Eparhii Comproprietare.

Art. III. — La lucrările epitropiei va participa şi un 
delegat al Ministerului Cultelor şi Artelor, iar ave
rile vor fi luate şi date în primire cu inventar.

Art. IV şi ultim. — Ministru Nostru Secretar de 
Stat la departamentul Cultelor şi Artelor, este în*- 
sărcinat cu aducerea la îndeplinire a dispoziţiunilor 
prezentului Decret.

Dat în Bucureşti la 7 Martie 1924.

Ministru Cultelor şi Arfelor,

Âl. Lapedatu

FERDINAND

Nr. 927

Medalieri. — - Prin înaltul Decret Regal nr. 
931 din 7 Martie 1924, s’a conferit meda'ia 
«Răsplata Muncii pentru Biserică> cl. I d-lui 
Cslenel Sergiu Grigoriu, comandantul Regi-
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meritului 8 de Vânători, Prea Cucernicului Pro- 
toiereu Sosipatru Grimalschi, Cucernicului Preot 
Anton Ctaveţki şi d-lui Nicolae Bac a lu, pro
prietar, toţi din localitate *), pentru râvna şi 
stăruinţa lor ca să se restaureze biserica din 
▼echea şi falnica cetate a Hotinului.

%

Asemenea prin înaltul Decret Regal nr. 929 din 7 
Martie 1924, s ’a conferit medalia „Răsplata Muncii 
pentru Bisericăw cl. I. d-lor: 1. Popescu-Pasărea, maestru 
de muzica bisericească la Seminariul Central din Bu
cureşti ; Damian Rânzescn, protopsalt la Sf. Mitropolie 
din Bucureşti şi profesor de cântări bisericeşti la şcoala 
de cântăreţi bisericeşti de pe lângă acea Sfântă Mi
tropolie; Gr. Grigoriu, protopsalt la Sf. Mitropolie a 
Moldovei şi profesor la şcoala de cântăreţi bisericeşti 
de pe lângă acea Sfântă Mitropolie; Teodor Popescu, 
conducătorul şcoalei de cântăreţi bisericeşti din Râm - 
nicul-Sărat şi d-lui Toma Adrian , conducătorul şcoalei 
de cântăreţi bisericeşti din lârgovişte. Asemenea, „Răs
plata Muncii pentru Biserică44 cl. II d-lor N. Popescu, 
cântăreţ bisericesc din lârgu-Jiu  şi profesor la şcoala 
de cântăreţi bisericeşti din acel o ra ş ; Petre Popescu, 
cântăreţ bisericesc şi profesor la şcoala de cântăreţi din 
Turnu-Severin şi d-lui G. Alupi, cântăreţ bisericesc şi 
profesor la şcoala de cântăreţi din Piatra-Neamţu.

N u m iri  în  M in is te ru l  C u l te lo r .  — Onor. Minister 
al Cultelor şi Artelor a dat următoarea deciziune pentru 
numirile care se arată în ea:

DECIZIUNE:
Noi, Ministrul Secretar de Stat la Departamentul Cultelor 

şi Artelor;
Văzând avizul Comisiunei Speciale de numiri şi îna

intări a Ministerului, dat prin procesul-verbal înregistrat 
la Nr. 15847/ a. o.;

DECIDEM:
Art. I. — Sunt declaraţi definitivi în posturile pe care 

le ocupă în Minister, Domnii: Zenovie Pâclişanu, I. 
Minulescu şi T. Gramatovici, Directori Generali cl. I. 
şi Domnii: Gheorghe Comşa şi Iosif Popp, Sub-directori 
Generali cl. II.

Art. II. — Domnul Andrei Grigorescu se încadrează 
pe ziua de 1 Ianuarie 1924 în postul de împiegat ţiitor 
de registre (sub-şef de biuror cl. II) la Imprimeria Mi
nisterului.

Art. III. — Se numesc pe ziua de 1 Martie a. c., Dom
nişoara Antoaneta Toanovici în postul vacant de ar
hitect cl. I din Direcţiunea Tehnică a Ministerului şi

_ , t

Domnul Adrian Popa în postul de Avocat Secretar al 
Contenciosului.

Art. IV şi ultim. — Domnul Director General al Cul
telor şi Personalului este însărcinat cu aducerea la în
deplinire a dispozifiunilor din prezenta Deciziune.

Dată la 22 Martie 1924.
Ministru,

(ss) AL. LAPEDATU
p. conformitate

Ai. Nazari

*) Nu ni sc spune care localitate. — Not« A. 5.

Preot în comisiunea pentru biruri. — împotriva 
comisiunilor care lucrează pentru rânduirea birurilor, 
s’au ridicat de multe ori plângeri că încarcă prea mult. 
Şi preoţii s’au plâns împotriva lor. Dar dacă ar fi preoţi 
în comisiuni, oare ei n ’ar fi mai drepţi, ca ceice cunosc 
starea poporenilor lor şi cât poate unul cât altul ? 
Poate părerea aceasta să se fi ivit în Bucovina, căci 
în comisiunea pentru stabilirea birului pe anii 1923-24, 
Prefectura a numit ca delegat judeţean în Suceava pe 
parohul ortodox român din Zahareşti, Păr. Exarh 
Eugeniu Turtureanu, un foarte vrednic şi respectat 
preot. Sf. Sa a mai fost delegat în asemenea comisiuni 
şi sub Austriaci şi s ’a achitat foarte bine de însărci
narea sa, după cum este cunoscut în acele ţinuturi ca 
bărbat priceput în mânuirea lucrurilor şi în împăcarea 
greutăţilor.

E o întrebare dacă aflarea unui preot în astfel ,de 
comisiuni n ’ar aduce mai multă uşurare a lucrurilor. 
Dar aici intră în chibzuinţă şi alte chestiuni: In ţinuturile 
unde lumea e deprinsă cu aflarea unui preot în astfel 
de comisiuni fapta nu stârneşte mirare. In România 
veche însă, unde preotul s’a mărginit mai mult la cele 
strict bisericeşti, aflarea sa în mijlocul unei operaţiuni 
fiscale fără îndoială că ar trezi mirare. Lucrul se vede 
însă că era obişnuit sub Austriaci, şi de aceia Păr. 
Turtureanu poate păşi acolo cu toată buna urmare pe 
care i-o dă frumosul său prestigiu social. Noi îi urăm 
spor la treabă şi tot folosul care trebuie să curgă dintr’o 
muncă pentru slujirea poporului.

Ospăţul „Solidarităţii". — Membrii Societăţii de
studii creştine sociale „Solidaritatea" de sub prezidenţa

t

d-lui Dr. Ştefan Bogdan, senator, s’au adunat la un 
ospăţ frăţesc în Bucureşti, la restaurantul „Europa*, în 
seara de 8 Martie la o re le  8V2 pentru a sărbă
tori împlinirea încă a unui an de muncă pe terenul 
studiilor şi activităţii sociale. Au fost de faţă: înalt 
Prea Sf. Sa Mitropolitul Primat D. D. Dr. Miron; d. 
Al. Lapedatu, ministrul cultelor; d. Dr. D. G. Boroianu, 
decanul facultăţii de teologie din Bucureşti, care e şi 
directorul revistei Societăţii; secretarul general dela 
Culte d. V. G. I s p ir ; prezidentul Societăţii d. Dr. St. 
Bogdan; Dr. Şerban lonescu, prof. universitar; d. St. 
Brădişteanu, director-general la Culte; d. Ioan Gh. 
Savin , inspector general la Culte şi mulţi alţi invitaţi.

S’au ţinut multe toasturi, într’o atmosferă plină de 
însufleţire, şi inimile s’au încălzit pentru planuri mai 
mari şi o activitate mai spornică pe viitor.

Alegere de episcop la Huşi. — Miercuri,
26 Martie a. c., s’a făcut alegere la Marele Co
legiu din Bucureşti pentru scaunul de episcop al 
Huşilor, în locul fostului episcop D. D. Nicodem, 
demisionat la 1 Ianuarie. Noul ales a fost Prea 
Sf. Sa Episcopul Dunării de Jos D. D. Iacov, 
care, prin această nouă alegere, a trecut dela 
Galaţi la Huşi. Prea S. Sa era prea cunoscut în
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noua eparhie, unde şi-a desfăşurat toată activi- felege, nu înviase moarta, nici nu fusese vie şi trezită 
tntca sa de preot şi profesor. acum din puterea focului, ci căldura nemăsurată o

răsucea acum ca pe o jucărie. Când fiu l a văzut a-Ii urăm spor la lucru şi izbândă în gândurile 
«Io progres din acest nou loc.

Alegere de episcop la Galaţi. — Luni, 31
Martie a. c., urma să se facă alegerea de episcop 
cntru eparhia Dunării de Jos, în urma alegerii 
’rca Sfinţitului Iacov pentru Huşi. Cu toate că 

luHeseră convocate toate corpurile Marelui Co
legiu: Sf. Sinod, Consistoriul Superior Bisericesc, 
(luinera şi Senatul, totuşi alegerea nu s’a putut 
luce, din pricină că nu s’au adunat destui de- 
mlaţi şi senatori ca să se poată alcătui o ma- 
oritate. De aceia alegerea a fost amânată pentru
o dată mai târzie.

A rd e re a  m o r ţ i lo r  s la b  s u s ţ in u tă .  — Vineri, 28 
Martie a. c. a fost la Ateneul din Bucureşti o confe- 
ronţă a d-lui Dr. Poenaru Căplescu, pusă la cale de 
ctunşarii (membrii societăţii „Cenuşa"), care vor să 
furişeze la noi obiceiul de a ne arde morţii. Cu toate 
cfl ştim pe Dr. Poenaru Căplescu ca un bărbat de is
pravă, care a susţinut cu temei şi cuviinţă o polemică

ceasta, a înebunit, iar doctorul s’a vindecat..

înfiinţare de parohie. — Prin înaltul De
cret Regal nr. 930 din 1924 se înfiinţează pe 
ziua de 1 Ianuarie 1924, parohia «Vatra Sa
tului», comuna Berevoeşti, jud. Muscel, cu bi
serica Parohială Adormirea Maicei Domnului, 
prin dezlipire dela Parohia Berevoeşti-Pământeni 
din aceiaş judeţ.

Prin înaltul Decret Regal nr. 73 din 1924, 
se confirmă pe ziua de 1 Februarie 1924, nu
mirea Părintelui I. N . Vasilescu, licenţiat în teo
logie, ca protoiereu în postul al II-lea al jude
ţului Buzău, in locul titularului demisionat.

Numire de protoiereu. — Prin înaltul De
cret Regal nr. 731 din 1924, se întăreşte pe 
ziua de 1 Martie 1924 numirea Părintelui Radu 
Grămescu, licenţiat în teologie şi paroh al pa
rohiei II „Cetatea11 jud. Dolj, în postul al II-lea

In Adevărul împotriva avorturilor pe care le susţinea de protoiereu al acelui judeţ, în locul Părintelui
Dr. Ygrecy cu toate acestea de data aceasta a fost din 
tmlo afară de slab. Publicul a amorţit, s ’a plictisit, a 
plecat fără nicio convingere pentru ce voiau cenuşarii, 
lnr domnii cenuşari au rămas fripţi.

Al. Pârvănescu, demisionat pe aceiaşi zi.

Tot conferenţe de astea să ţie, că lumea grozav o 
iă se ia după ei!

Dacă nici d-l Dr. Pop Poenaru-Căflescu nu le-a 
putut da o conferenfă mai bună, e dovadă că aceasta
0 o chestiune care seacă puterile omului şi-l face de 
M înfăţişează slab, chiar când el e om de valoare.

$i au venit cu proiecţiuni, fă ră  a aduce nimic nou, 
i't tot cele de la conferenţa din Decembrie, când i-a 
făfnit Arhim. Scriban.

Sunt bieţi naivi şi scurţi la înţelegere. Ce vor ei să 
dovedească dacă îţi arată ce fe l e omul după novă 
Inul de îngropare! Că are o înfăţişare urâtă şi ca 

ne scârbească de îngropare ! O ştim cu toţii. Dar 
iw i că urâţirea aceasta se petrece în pământ, nu în 
vil sul oamenilor, şi atunci ea nu interesează. Mai urât 
ştii însă că acea putrezire ascunsă o iei de acolo şi 
i» aduci la Ateneu s’o vadă oamenii cum se petrece...

Mnlte ciudăţenii mai vezi fe  lume!
Adică arderea nu are urâţenii ?...
Scriitorul Dragoslav ne-a povestit cum s’a vindecat 

mm doctor de pofta de a mai arde morţii. I-a foves-  

Hho insuşi doctorul. Acesta s’a dus în Rom ala cuptorul 
tip ardere al morţilor, ca să însoţească pe un prieten 
Hl lui, a cărui mamă trebuia arsă. Ş i a fost băgat 
Impui mort în cuptor, şi atunci s’a petrecut un fa p t 
tiit e a înebunit pe fiu l care-şi jelea mama. Odată a 
Ikiit foc părul din capul mamei sale moarte, iar tru- 
pul ci s’a îndoit de mijloc şi s’a sculat şezând. Se îft-

Medaliere. — Prin înalt Decret Regal nr. 
798 din 1924, s’a conferit d*lui Dr. Augustin 
Ioan, din Craiova, medalia „Răsplata Muncii pen
tru Biserică14 cl. I, pentru dania sa, cuprinsă în 
două case din str. Vornicul Done 18, oraşul 
Roman, făcută bisericii Sfinţii Voevozi (Albă) 
din Roman.

Aceiaşi medalie, cl. II, a fost dată d-nei Maria 
Petcu din Roman, pentru dania sa de 16000 
lei în efecte de Stat, făcută aceleiaşi biserici.

unea

MULŢĂMIRI
Enoriaşii parohiei Galata im  jud. Iaşi aduc vii mulţumiri 

d-lui Ioan Bandaci epitrop bisericesc al acelei parohii, 
care, cu soţia sa Elena, au avut dragostea de a o înzestra cu 
o catapeteasmă nouă, cheltuind 9000 lei, agonisiţi din i 
cinstită cu manile, Bisericii din Valea-Adâncă, în cimitirul 
din jurul cărei biserici ae odihnesc din timpul războiului 
sute de ostaşi ai României, cei mai mulţi din Divizia 
IY-Bucureşti.

In felul acela, bunul creştin a voit să mulţămească mi
lostivului Dumnezeu, că i-a ajutat să se întoarcă acasă din 
războiu şi din amara robie ungurească, în care o&zuse.

Dumnezeu să-l răsplătească înmiit!

Epitropia bisericii filiale S f  Nicolae din Netezeşti, 
Parohia Nuci, Ilfov, aduce vii mulţămiri următorilor buni 
creştini:

Tudor Niculae, Necalae Cişniu, Sultana ŞerbanFilip,
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Rada St. Pein, Stanţate T. Nicolae, Iancn StoianyTache 
Stoica, C-tin Stoenescu, D-tru T. Nicolae, Geor-

C-tiit Ştefan, Stoian Staicu, Stoica Peiu, Dobre 
Enache, Cristea Petrescu, Marin St. Mania, care au

»

cumpărat bisericii o sobâ Godin, costând 2600 lei. 
Dumnezeu să-i înoarce ou tot belşugul!

4

Epitropia parohiei Lipia I  din Lipia> Buzău, aduce vii 
mulţămiri enoriaşilor şi bunilor creştini care au ajutat bise
rica parohială cu sume de bani pentru:

1. Facerea unui clopot
2. Reparatul bisericii pe dinăuntru
3. Facerea a 62 străni de ştejar

în preţ de 7600 lei 
* „ „ 18000 f1
» n n 9300 „

4. Facerea unui rând de veşminte bis, „ „ ,  8800 „ 
43600 „

«

Asemenea mulţămeşte următorilor enoriaşi care, pe lângă 
ajutorul dat la cele de mai sus, a mai dăruit următoarele: 

1. Familiei Apostol Tuzu pentru :
Una cruce cu picior 
Una candelă

în valoare de 400 „

Una dveră şi faţă de iconostas „
» n » ^  »

420))
Sf. antimins

2. D-nei Rada Ciobanu pentru una cruce
de botez în valoare de 750 „

3. „ Rada Gh. Miu un preş pentru sf. altar

4.
în valoare de

Ecaterina Căpitan Mladinovici
pentru 1 dveră şi una faţă de 
iconostas ambele de catifea în 
valoare de lei

800 „

1570 „
Dumnezeu să le dea spor întru toate şi să le învredni

cească de amândouă fericirile !

Sf. Episcopie a Huşilor aduce călduroase mulţămiri 
d-lui Constantin Duda şi soţiei sale Ecaterina din satul 
RaiUj parohia Hănăseni-Murgeni, jud. lutova, pentru 
fapta lor creştinească de a fi dăruit lemnul trebuincios 
pentru facerea catapetezmei bisericii filiale Sf. Ierarh
Nicolae.

Asemenea d~lor Gheorghe Negară cu soţia sa Anica, 
Simion Negară cu soţia sa Smaranda, Gh. Ursu cu 
soţia sa Maria, Grigore Focşa, cu soţia sa Ecaterina 
şi M. Lupaşcu ou soţia sa Floarea oare au plătit săpă
tura în lemn şi zugrăveala meşteşugită, care a costat 
12,000 de lei a acestei catapetezme.

Pentru toate acestea, Dumnezeu să-i dăruiască din nese
catele Sale comori de bunătăţii

Sf. Episcopie a Huşilor aduce vii mulţămiri locuito
rului Vasile Sandu din parohia Fungeşti, jud. Vaslui,
pentru dania sa do un rând întreg de mineie legate în 
piele şi pânză costând 1920 de lei, făcută bisericii filiale 
din Curseşti.

Dumnezeu să-l aibă în sfânta Sa pazăl

Onor Minister al Cultelor şi Artelor aduce vii mul
ţămiri Preotului paroh din parohia Jilava , comuna Jilava 
Mi$rlari} Ilfov, apoi epitropilor şi enoriaşilor acelei parohii,

care au cheltuit dela ei 133,433 de lei pentru repara- 
ţiunile mari făcute celor două biserici din parohie.

Pe toţi să-i plătească Dumnezeu din darurile Sale cele 
bogate!

Onor. Minister al Cultelor şi Artelor aduce viile sale
mulţămiri d-nei Elena Căpitan Ţănescu din Bârlad pentru
dania sa cuprinsă într’un an vor1), şi d-nei Ecaterina Ne- 
delcu tot din Bârlad, pentru dăruirea unei icoane de argint,
amândouă daniile făcute bisericii Sf( Mina din Bârlad. 

Dumnezeu să le încarce ou toate Bunătăţile Sale!

Sf. Mitropolie a Moldovei şi Sucevei aduce vii mul
ţămiri d-lui General Gh. Alevra, mare proprietar, care 
a dăruit suma de 12,000 de lei pentru boirea acoperemîn- 
tului bisericii din parohia Stor eşti jud. Botoşani.

Ministerul Cultelor şi Artelor aduce vii mulţămiri 
d-nei Adina Moruzi, precum şi obştei locuitorilor din 
comuna Corlătescu, jud. Dorohoi, pentru darurile în bani 
făcute bisericii parohiei „Fandolica“ din acea comună.

Dumnezeu să-i îngrijească cu toate ocrotirile Salel

Ministerul Cultelor şi Artelor aduce vii mulţămiri 
d-lui Tudorache Mazilu, proprietar din Odobeşti, pentru 
mai multe obiecte, preţăluite la 4500 de lei, dăruite bise
ricii parohiale Sfânta Cruce din acel oraş.

Epitropia bisericii parohiale Sfinţii Trei-Ierarhi din 
Peatra-Neamţu aduce vii mulţămiri aşezămintelor şi per
soanelor mai jos însemnate, pentru danii făcute acelei bise-
nci, şi anume:

1. Onoratului Minister al Cultelor, din timpul minis
teriatului d-lui Octavian Goga, care a dăruit acelei bise
rici un rând întreg de odăjdii de fir niohelat dela fraţii 
Bloch, preţuind 5000 de lei, — danie făoută prin stăruinţa 
d-lui G. Nicolau, epitrop bisericesc şi fost deputat în 
acel timp;

2. d-lui lorguţu Lalu , pentrucă a dăruit becurile pentru 
lumina electrică;

3. Onoratei Prefecturi a judeţului Neamţu, prin d. 
Nicu Calmuschi, fost prefect pe atunci, care a dăruit un 
ra&d de cărţi de slujbă cu literă latină;

4. D-nei Eugenia locot-colonel N. Petrescu, profesoară 
în Târgovişte, care a argintat icoana Maicii Domnului, 
lucrarea costând 22000 de lei;

5. soţilor Edmond şi Elena Papp, enoriaşi ai bisericii, 
care au dăruit o cădelniţă de argint cizelată, costând 940 
de lei;

6. Soţilor Constantin şi Ecaterina Gheorghiu, pentru
dania lor făoută bisericii, cuprinsă într'un rând de cununii 
de argint şi oare au costat 800 de lei;

7. Mai multor enoriaşi, în frunte cu preotul paroh, pentru 
un rând întreg de veşminte negre, de care biserica avea 
nevoie.

Pentru toate aceste danii, milostiv să fie şi Dumnezeu 
către sufletele lor şi să i acopere cu toate ocrotirile

y) Aşa serie în comunicarea Ministerului, dar noi nu ştim < f 
înseamnă atest cuvânt.
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S P R E  Ş T I I N Ţ A

Comitetul redactor al revistei BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNA se compune din: 
/; P. S. Mitropolit Primat Dr. Miron Cristea, Preşedinte de onoare; P. S. Episcop 
Vartolomeiu, director; Prof. Dr. Ioan Mihâlcescu, prim-redactor ; Arhim. Scriban, secretar 
de redacţie. Redactorii revistei: i. Prolesorii facultăţii de teologie din Bucureşti: Dr. 
D. G. Boroianu, Dr. C. Chiricescu, Dr. Drag. Demetrescu, Dr. V. G. lspir, Econ. C. 
Nazane, Econ. Dr. I. Popescu-Mâlăeşti, Pr. Dr. Nicolae Popescu; 2. Prolesorii facul
tăţii de teologie din Cernăuţi: Dr. V. Gheorghiu, Dr. V. Şes an, Dr. V. 7 arnavschi, Dr. 
N. Cotos\ 3. Pr. Cicerone Iordăchescu, Iaşi, Dr. Romulus Gândea ̂ Cernăuţi. Dr. Ioan Lup aş s 
Dr. St. Cioroianu, Iconom Serghie Bej an, Dr. Gh. Ciuhandu şi d. St. Berechet.

Se primesc spre publicare şi articole dela alte persoane decât dela Comitetul redac
tor, în condiţiunile următoare:

Articolele originale se vor plăti cu 1000 de lei coala în formatul de faţă al revistei, 
traducerile şi recensiunile 800 de lei, cronicile şi răspunsurile 600 de lei.

Articolele care au fost publicate mai întăi aiurea şi care se vor reproduce pentru 
însemnătatea lor şi de această revistă, nu se plătesc.

Toate articolele trebuiesc scrise citeţ şi fără «va urma».
Orice corespondenţă privitoare la redacţie se va trimete pe adresa secretarului de re

dacţie Arhim. Scriban, Bucureşti, str. Cernica 3, sau pe a primului-redactor: Prof. /. 
Mihâlcescu, Bucureşti, Aleea Rignault 5.

Pentru tot ce priveşte administraţiunea revistei, interesaţii se vor adresa secretarului 
administrativ al revistei, d. D. Sireteanu, Bucureşti, localul Sfântului Sinod, la biserica Antim.

Revista se trimete tuturor parohiilor, ca şi în trecut. Persoanele particulare care vor 
voi sâ li se trimeată trebuie să se adreseze administraţiunii.

A B O N A M E N T U L
%

f

1 a n ............................ 100 lei. ^Pentru străinătate, se adaugă transportul.
1 număr  ................. 10 lei.

Toate abonamentele se trimet secretarului administrativ: d-lui D. Sireteanu, Bucureşti, 
Sf. Sinod, Biserica Antim.

(Vezi hotărârea Sf. Sinod în .Biserica Ortodoxă Română 1 Iunie 1923, pag. 658-659).

C. Nr. 78, — Tipografia Cărţilor Bisericeşti—1924



Bucureşti. Seria II. Anul XLII. Nr. 5 (518). Mai 1924
T “

DIN TRECUTUL CATOLICISMULUI IH ARDEALUL ROMANESC
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Intoleranţa bisericii «unite». — Rostul Austriei şi <unirea» . — Sucrescenţă înstrăinată de Viena şi de 
Unguri.— Istoriografie bis. la Români (Nilles şi Bunea) şi ocărîrea bisericii ortodoxe. — Autopros- 
lăvirea «unirii*. — Ucenicii lui A . Bunea şi mentalitatea de azi din biserica g. cat. — Începuturi de

reacţiune: P. Maior, N. Popea, Papiu Ilarian.

Procesul de înstrăinare sufletească, provocat 
în sânul Neamului Românesc de către Catoli
cismul austro-ungar şi pecetluit de Roma papală
prin decretul său dela........este numai principiul,
din care aveau sâ pogoare cu vremea şi alte rele 
pentru interesul de existenţă al nostru. Mijlocirile 
distructive aveau să se ivească şi ele, succesiv, 
pe arena vieţii noastre obşteşti, în paguba noa
stră şi în spre câştigul străinilor, cari au iscodit 
«unaţia» în Ardeal.

Intre aceste mijlociri, de înstrăinare sufletească 
între fraţi şi de surpare a unora prin ceialalţi, 
trebue să punem aci, în primul loc, aroganţa şi 
intoleranţa, specifice Papismului şi transmise bi
sericii g. catolice ardelene.

Oricare modest cunoscător al istoriei biseri
ceşti universale trebue să cunoască atitudinea 
necreştinească din evul mediu, a Papismului, cu 
.deosebire faţă de biserica ortodoxă. Papismul 
are pretenţiunea de a fi monopolizat pentru sine 
toată sfinţenia şi capacitatea de mântuire sufle
tească a Bisericii Domnului nostru Iisus Hristos, 
iar noi, ortodocşii, eram pogorîţi în consideraţia 
Papismului la o treaptă cu ereticii şi păgânii. 
Nichita Acominatul ne spune că, în vremea cru
ciatelor, răpirea vaselor şi odoarelor sfinte li-a 
fost, latinilor, crima cea mai mică faţă de ori
entali. Ei au călcat în picioare icoanele lui 
Hristos şi ale sfinţilor; au profanat odoarele 
sfinte; jucau în altar cântând versuri obscene 
şi au spurcat in modul cel mai scârbos padi- 
mentul şi păreţii bisericilor. *) Relicviile şi lucrurile 
sfinte ale Orientalilor le aruncau în mare, iar pe 
altarele din Constantinopol şi aiurea puneau să 
joace femei destrăbălate*), iar mai târziu, când 
de pildă la 1514 ruşii fură bătuţi de regele Po
loniei, Papa Leo X ordonă în Roma rugăciuni

*) Dr. A. Pichler: Gesch. der Trennung I. 296.
2) Prinz Max: Vorle*ungen liber die orient. Kirchenfrage. 1§1.

de mulţămită pentru nimicirea vrăjmaşilor nu
melui creştin?) cari erau Ruşii ortodocşi.

Spiritul arogant şi intolerant al Romei a rămas 
până şi astăzi; numai formele de manifestaţie
s’au îmblânzit prin spiritul luminat al civilizaţiei 
de atunci încoaci. Noi l-am resimţit şi în Ardeal, 
sub forma prigonirilor drastice — până şi cu tu
nurile generalului Bucov împotriva mănăstirilor 
ortodoxe ardelene, din veacul XVIII, — şi spi
ritul acesta este trecut şi în normativele bisericii 
g. cat. ardelene, care, pentru interesele Romei, 
este numai un instrument misionar al Papismului.
E vorba despre faimoasa Instrucţiune dela 1729, 
dată de una din Congregaţiunile Romane, către 
misionarii din Orient, cu privire la Comunica- 
ţiunea catolicilor cu ereticii şi schismaticii®).

In acest normativ papal — care n’ar avea ce 
căuta între normativele g. catolice, dacă n’ar fi 
obligator pentru conaţionalii noştri «uniţi»— se 
spune: «Fiecărui Prelat, Misionar şi Directoriu 
sufletesc să-i zacă la inimă a învăţa pe credin’-
cioşi şi a-i îndemna la încunjurarea acestor 
pericule, cari de comun au loc... în comunica-
ţiunea în cele divine cu Ereticii şi cu Schisma
ticii Orientului, cari deşi conservă încă în 
partea cea mai mare substanţa şi valoarea sacra
mentelor, totuşi nu lasă, ca catolicii să deie semne 
externe de reprobare şi de separare, care ar fi 
să se deie; de unde se întâmplă, că conforma
rea externă în aceiaş cult şi reverinţa către
Pseudo-mitiiştrii Liturgiei, nu poate libera
de pericolul scandalului pe nici un catolic, ori 
cât de tare ar fi în credinţă... Din care cauză 
oricari catolici, cari convin la acea celebrare 
de rit şi rugăciune şi.cult, In asemenea împre-

%
>

*) Paulus Iovius: Libellus de legatione Basilii ad Clementem 
VII. Basil, 1527, 7 (La S. Popescu, Primatul papal, pag. 121: 
Komae supplicationes sunt decretae veluti dcvictis cacsisqm chris- 
tiam ftominis hosiibus).

a) Instrucţiunea e cuprinsă în volumul actelor Conciliului pro
vincial I al mitr. g. cat., pag. 265 urm. __
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jurări nu pot fi curaţi de păcatul cottllinicaţi-
unei perverse sau cel puţin de păcatul scan
dalului periculos.

Nici nu-i excuză pretextul asistenţei curat pa
sive, căci din însuşi faptul se vede,. că cine ia 
parte la aceste funcţiuni ale Ereticilor sau 
schismaticilor, convine cu dânşii în unitatea 
rugăciunei, în unitatea cultului, în unitatea vene- 
raţiunei şi a ascultării de miniştrii cei stricaţi 
ai eresului şi schismei (perversos ministros hae- 
reseos, schismatisque)...

Iar când văd (orientalii), că catolicii intră în 
Bisericile lor, participă la riturile lor şi la sacra
mentele lor, oare nu va fi de crezut sau cel puţin 
de temut, că prin aceasta se vor întări şi mai 
tare în erorile sale?... Din care urmează, că... 
catolicul nu e secur în conştiinţă, dacă comunică 
cu ei în cele divine, întru asta specie de lucru... 
Iar dacă peste aşteptare s’ar întâmpla altcum 
(decât cum dispune această instrucţiune) să ştie 
toţi, cari se laudă cu numele de Catolic, că această 
S. Congregaţiune în contra transgresorilor va
aplică mijloace mai puternice, şi pre aceia 
îi va socoti de neapţi de conducerea sufle
telor şi de Misiuni în Orient.»

Iată explicaţia, pentru care motiv Ierarhii uniţi, 
dela pomenitele trei «concilii» încoaci, nu-şi pun 
nici piciorul într'o biserică ortodoxă românească, 
nici atunci când este vorba de vr’un eveniment 
mai mare al bisericii noastre ori al Neamului 
românesc, ca de ex. la încoronarea dela Alba- 
Iulia! In aceeaşi vreme, episcopii noştri, ca la 
adunarea jubilară a «Astrei», ţinută la Blaj, au 
asistat la liturghia mitropolitului unit, iar bătrâ
nul mitropolit ortodox Ioan Meţianu dela Sibiiu 
a cetit chiar «Crezul» la aceea liturghie!

Atitudinea aceasta, sectară a uniţilor, nu e dela 
Dumnezeu, ci dela congregaţiune a papală, şi ea 
ne serveşte dovada cea mai plausibilă, cum dog
mele şi intoleranţa agresivă ale Romei îi împing 
pe uniţii noştri, în mod fatal, înspre desăvâr
şita rumpere cu vremea a oricăror legături cu 
restul Neamului.

Pentru înţelegerea deplină a acestui curent de 
înstrăinare a uniţilor r • nâni adăugăm o explica
ţie de ordin istoric.

Adevărat, că, încă începând cu timpul lui Ata
nasie, catolicii maghiari intenţionau să rumpă 
orice contact al episcopului unit cu necatolicii1) 
Dar aceasta era o intenţie, mai ales a lor> a 
străinilor.

x)  Pe Atanasie îl făcuseră să jure şi să deie reversal în scris, 
că va supune controlului <teologului> iezuit până şi scrisorile 
particulare (Nilles) 284: rescindo omnetn corespondentiam, corn- 
municatiofiem et famili ar itatem cum omnibus schismaticis et haere- 
Ucis, etiam cum principe Valachiae... si tamen... alicui haeretico- 
rum scribendum necesse foret, literas theologo et consiliario meo 
prius communicabo). — Lui In. Clain încă i-se făcuse, din partea 
puternicilor străini, vină că în Viena stătuse de vorbă în mod 
familiar cu neuniţi (Dr. A. Bunea: Epp* In. Clain Micul, pag. 180).

Episcopii uniţi următori trăiau sub puterea 
aceleiaşi sugestiuni străine, dar mai ales din vre
mea, când începe a se forma la Roma incres- 
cenţă pentru biserică «unită».

Petru Maior şi cei semeni lui în concepţie, cari 
aprofundaseră şi studiul istoriei poporului român, 
mai vedeau şi altceva, decât interesele ultramon- 
tanismului. La Petru Maior, de pildă, catolicis
mul nu apăsa în balanţa sufletească cu nimic 
mai mult — ci, poate, mai puţin — decât inte
resele Românismului.

Dar, dela P. Maior încoaci, această balanţă a 
sufletului românesc din biserica unită devine con
turbată, din două motive. Biserica ort. română 
devine, în veacul XIX, dince în ce mai odioasă 
înaintea deţinătorilor puterii publice din stat, 
cari erau maghiarii, şi cari vedeau bucuros în
frângerea acestei biserici refractare, ceeace se 
putea ajunge prin favorizarea bisericii unite. De 
aci vine, că împăraţii Austriei şi organele poli
tice administrative, in Ungaria cât şi în Ardeal, 
recurg la mijloace fără de ruşine, spre a spori 
turma «unită» a Blajului şi a Orăzii.

Dar pelângă sugestiunile din această parte 
asupra bisericii unite, se remarchează o împre
jurare, de ordin politic, care era rostul Austro-
ungariei de odinioară în slujba Papismului.

Oricât de mult accentuiază Roma conserva- 
rea ritului şi aşezămintelor orientale ale uniţilor, 
dând în această privinţe mai multe asigurări, 
—totuşi «sub Pius IX (1846— 1878) s’a afir
mat mai mult ori mai puţin tendenţa de a lati
niza Orientul.*') Austria era chemată să con- 
lucre la această operă de uniune2) prin «ccle mai 
chemate organe*, cari erau, nu latinii, ci catolicii 
orientali, «prin legătura lor naţională, a aceleiaşi 
limbi şi a aceleiaşi liturghii.»3) Se mai remar
chează şi politica specială a Austriei şi a Casei 
de Habsburg, de a fi dat «uniţilor» din Austro- 
Ungaria posibilitatea unei existenţe din cele mai 
favorabile,4) spre a se organiza şi de a fi. înzes
traţi sub raportul material, ca nici una din bise
ricile ortodoxe din Austro-Ungaria.5) Şi nu e 
de mirat, că organizarea şi înzestrarea aceasta 
s’au făcut tocmai în vremea Papei Pius IX, dân- 
du-se uniţilor români la 1853 o organizaţie nouă 
în cele mai favorabile condiţii.

Către aceasta situaţie, mai este de a se adăuga, 
că «teologii Austriaci» aveau, ca ţintă de căpe
tenie, să studieze toate terenele din viaţa bise
ricilor orientale, să cerceteze istoria lor, toate 
prestaţiunile lor spirituale, religioase-bisericeşti

*) Dr. Albert Ehrhard: Die orientalische Kirchenfrage und 
Oesferreichs Beruf în ihrer Ltisung, p. 31.

а) Ibid 46 
>) Ibid 42
*) Ibid 34
б) A se consulta monografiile mele: Două organizaţii biseri• 

ceşti în Ardeal şi Papism Ortodoxism în Ardeal.
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:,ii culturale, spre a distruge prejudiţiile lor con
trare, spre a combate concepţiile rătăcite ale 
Orientalilor despre biserica apuseană şi despre 
primatul papal, în fine: de a deţermina calea, 
care poate duce la reunire.1)

*
In aceeaşi vreme când, astfel Austria se gândeâ, 

din interese politice ale sale, să catolicizeze suc
cesiv Orientul prin bărbaţii săi eclesiastici şi de 
cărturărie bisericească, se mai observă un fe
nomen paralel în timp: Mulţi tineri «uniţi» din 
toate părţile imperiului austriac, deci şi din Ar
deal şi din părţile ungurene, sunt trimişi la în
văţătură teologică la Viena, de unde vin formaţi 
jţata, ca tot atâtea unelte servile ale catolicis
mului şi buni prieteni, prin legătura dogmelor 
papale, cu curentul de maghiarizare, care şi el 
începe a prinde fiinţă sub aceeaşi cârmuire a 
papei Puis IX. Episcopul Vasile Baron E"d"'y: 
«lela Oradea (1843-1862), Ioan Szabo dela Gherla 
(18....-18....), Ioan Oltean dela Oradea (1870-1877) 
Ioan Vancea dela Gherla apoi ca mitropolit la Biaj 
(1865-1868 1892) şi mulţi alţi fruntaşi ai bisericii 
unite din aceeaşi vreme, sunt crescuţi şi formaţi 
tcologiceşte în atmosfera eclesiastică a Vienei şi 
ii Budapestei. Iar maghiarimea n’aveâ decât să 
mc bucure de această prielnică atmosferă sufle
tească, nouă, în care se formă pleiada de con
ducători ai bisericii g. cat. ardelene. Maghiarimea, 
care tocmai făcuse un bun experiment politic de 
maghiarizare a Rutenilor dela Muncaci prin clerul 
nitean format în institute r. catolice din Ungaria 
şi Viena, avea chiar motive să se bucure'şi să 
tragă mari nădejdi din această încrucişare dintre 
orientalii uniţi şi pepinierele catolicismulni austro- 
ungar. Ei, chiar se măguliau că, dela înfăptuirea 
dualismului (1867) încoaci, să continue opera, în
cepută de austriaci, «în spirit maghiar» fn locul 
prim faţă de Ruteni*) dar şi faţă de Români. Şi 
lu vreme ce maghiarii priveau ca absolut exclusă 
prietenia politică cu biserica ort. română, care 
Işi avea o largă autonomie bisericească pe baze 
teligioase şi naţionale8), tot atunci prietenia o 
jiu de posibilă cu biserica g. catolicilor noştri, 
•looarece aceasta, în temeiul legăturilor ei dog
matice şi de averi comune cu biserica latină- 
maghiară, ar gravită «spre Ungaria catolică, mai 
mult decât ştire România schismatică»4).

Aceasta erâ convingerea Maghiarilor despre 
uniţii noştri, şi nu ştiu ca cineva din partea 
acestora să fi contestat această supoziţiune afir
mând contrariul. Din contra, am avut prilejul 
«'auzim din partea unită, încă atunci pe vremuri,

’) Khrhard pag. 54.
■i Rcv. Budapesti Szemle, 1901, pag. 146.
•) Vezi d ex. gazeta Magyar Szo din Budapesta (25 Sgpt. 1904) 

<nI(rolul prim: Biserica gr. or. română şi autonomia ei în serviciul 
l*ullticci naţi naliste a Românilor extremişti.

*) Rev. Bud. Szemle: din 1901, pag. 113.
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declaraţii categorice, că biserica unită nu se poate 
lepădă de legăturile cu catolicii unguri, de a par
ticipa la congresele catolice regnicolare, pentrucă
întracolo îi mână credinţa lor şi averile comune 
cu biserica latină ungurească '). Aceiaş lucru l-a 
spus, într’o formă eufemistică, I. P. Sf. Mitro
polit al Blajului, în zilele trecute., că „biserica 
g. catolică merge alături de biserica «latină», 
şi nu cu Neamul, zicem noi! ®)

Ce dovezi ne mai trebuesc despre fatala des- 
binare, cu urmări incalculabil de rele şi sigure 
de prevăzut, cu privire la biseriba g. catolică?!

*

Rătăcirea aceasta vinovată a bisericii g. ca
tolice nu este un act întâmplător numai, ci un 
lucru pregătit în mod sistematic şi consecvent, 
şi prin alte mijlociri decât frauduloasa pervertire 
a situaţiei dogmatice şi decât legăturile mate
riale ale bunurilor pământeşti.

Catolicismul austro-ungar, deoparte, şi fruntaşi 
de ai bisericii g. catolice ardelene de altă parte, 
au căzut de acord să înfăptuiască programul lor 
subversiv şi de expansiune şi prin mijlocirea căr- 
turăriei bisericeşti. In această privinţă, ca repre
zentanţi tipici deoparte şi dealta stau: iezuitul 
Nicolau Nilles şi canonicul g. cat. blăjan Dr. A. 
Bunea. Primul începe a scocoti şi determină o 
direcţie nouă în istoria bisericilor orientale — or
todoxe şi unite — din imperiul habsburgic, iar cel 
de al doilea continuă aceiaş lucru, prin operile 
sale istorice, de ponegrire a tot ce este ortodox 
şi de proslăvirea Catolicismului, singur mântuitor 
de suflete şi sub raport naţional.

Iezuitul Nicolau Nilles publică, la 1885, în 
Innsbruck, două volume privitoare la biserica 
«orientală» din ţările regatului ungar8), sub pa
tronatul Academiei maghiare şi al celei române. 
Un publicist unit, iată cum caracterizează acea
sta carte4); «Nilles trece cu câte-o vorbă, două, 
peste lungul şir al momentelor duşmane unirii; 
întru cât le relevează, o face producând izvoare 
de a doua mână, scrisori, raporturi de ale agen
ţilor unirii şi umplând golul cu comunicări docu
mentate şi minuţioase despre acte de formă ne
vinovate ».

*) La 1913 se ţinuse un congres «regnicolar catolic>, la care 
luase parte şi II. Sa Episcopul Tr. V. Frenţiu şi alţi g. Catolici. 
Opinia publică românească s’a revoltat împotriva acelei pârtiei-' 
pări, mai ales că membrilor congresului li-s’a împărţit oficios şi 
o broşură, scrisă de Egdn L. es Kontra A.t ca i propuneau un 
răsboiu cu foc şi fer împotriva Românilor, fără privire lă confe
siune (Românul din Arad, d>n 16 nov. 1913). — Răspunzând Unirea 
dela Blaj scria:

„Suntem catolici şi ca atari avem nu numai chestii de ordtn efemet 
comune cu r.-catolicii, dar avem şi interese comune grave şi suntem 
fărtaşi la o mulţime de fonduri, cari reclamau mereu pe Episcopul 
să le reprezinte**. Românul din Arad, 19 Nov. 1913.

*) Universul din 26 Martie 1924. (nr. 168).
•) Symbolae ad illustrandam Historiam Ecclesiae orientalis m 

terris coronae S. Stephani, Oeniponte, 1885. (CXX f  1088 pagini).
4) Lucian Bolcaş: Chestiunea autonomiei bisericii rom. unite îu şirul

luptelor noastre pentru existenţa naţională, Buc. 1£00, pag- 44.—&

a
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Iar profesorul universitar, d. Dr. S. Drago- 
mir, în lucrarea sa recentă,1) ni dovedeşte câte
va cazuri, când Nilles a redat documentele trun
chiat, în favorul catolicismului.

Metodul acesta se potriveşte de minune cu prin
cipiul ordului iezuit: scopul sfinţeşte mijloacele!

La un an după ieşirea din tipar a lucrării lui 
Nilles, apare în Cernăuţi, din prilejul unei pas
torale cu tendenţă apologetică a lui Calinic, pri
matul României, o scriere2) în care se reoglin- 
deşte limpede tendenţa Catolicismului, de a ne 
ocărî ortodoxia şi cu deosebire biserica română 
ortodoxă.

Autorul acelei lucrări vede în «vechia Pra- 
voslavie» «numai o scoarţă crăpată şi scorbu- 
roasă, rău spoită pe din afară3). Iar sub rapor
tul naţional românesc, biserica noastră ortodoxă 
ar fi vinovată de următoarele lucruri: ni-a alte
rat caracterul naţional, până a-1 compromite; 
ni-a schimonosit limba, care numai în afară de 
biserică avieţuit; ne-a ţinut înnapoiaţi în cultură; 
chiar şi în veacul XIX ea a stat în coada tutu
ror mişcărilor naţionale; a făcut din Români, în 
toate vremurile, unelte ale tuturor ambiţiilor şi 
Intereselor străine; a depărtat posibilitatea unui 
mare Stat Românesc, chiar din evul mediu; ea 
este punctul de razim al cutropirei noastre din 
partea Rusiei.4)

Câte afirmaţiuni, atâtea neadevăruri tenden
ţioase! Da, începeau latinii, după deviza politi
cei religioase a Austriei catolice, să ne scrie isto
ria, ocărîndu-ne trecutul, pentru a putea înfă
ţişa Catolicismul ca singurul factor propagator 
al principiilor creştine şi al naţionalismului.

Aceasta este signatura lucrărilor istorice—cri
tice ale învăţatului canonic Dr. A. Bunea, care 
avea, cu vastul său aparat de informaţie istorică 
şi cu criticismul său istoric, să ducă la aceiaş 
rezultat final. Nu vrem nici pedeparte să-i dimi
nuăm opera în partea sa istorică-ştiinţifică, vred
nică de altfel de toată admiraţia şi gratitudinea, 
ci numai să-i remarcăm tendenţiositatea abso
lută confesională, mai ales că lucrările sale isto
rice au făcut o şcoală în istoriografia noastră bise
ricească, alimentând şi dând consistenţă- acelei 
conştiinţi religioase, excluzivistă şi intolerantă, 
care este patrimoniul sufletesc al bisericii g. ca
tolice ardelene, după metamorfozarea sa sub rapor
tul dogmatic-spiritual. De fapt, câtă depărtare 
este, de pildă, între concepţia şi stilul marilor 
istorici şi cărturari g. catolici din veacul XVIII 
şi până la I. M. Moldovan, şi între scrisul lui 
A. Bunea, se va vedea, în parte, chiar şi numai

*) Dr. S. Dragomir: Istoria desrobirei religioase 2. Românilor 
ardeleni, Sibiiu, 1920 pag. 41, 56, 59, 60.

a) Dr. Nerset Marianu: Pravoslavia Română si Dreapta cre
dinţă RomânS.

%

3) O. p. cit. pag.
4) Op. cit. 48—49.

cele câteva spicuiri, scoase din două lucrări ale 
sale, dintre cari una lucrată în coloborare cu
Dr. A. Grama.1)

N’a fost cuvânt de hulă, pe care să nu-1 fi 
aruncat, mai ales, A. Bunea în obrazul bisericii 
ortodoxe;, şi mai ales în al bisericii noastre «ne
unite ».

Biserica Românilor, de mai nainte de unire, 
«n’a fost pentru dânsul decât numai o biserică 
slavo-bizantină Chestiuni: II 312 «a Românilor», 
cum o apostrofase de mai nainte Nerset Marianu.

«Biserica neunită» a fost «instrument de des- 
naţionalizare, întotdeauna înainte de unire»*); 
«pravoslavia» a fost «pururea încontra intere
selor vitale ale Românismului»3); ortodoxia «a 
împedecat crearea unui mare stat românesc chiar 
din veacurile demijloc»4); biserica neunită nu va 
fi nici de aci înainte un factor important în viaţa 
noastră naţională5); biserica ort. «din Transilva
nia şi Ungaria» numai «la aparenţă serveşte in
teresele Românilor»6); ea «nu e capabilă de a 
conserva poporului român creştinismul»7); ea «e
o biserică din care spiritul lui Hristos dispare, 
cum se gată oleul din o candelă aprinsă»8).

«In bisericile autocefale a răsăritului» «nu ve
dem decât decadenţă, amorţire, apatie, indolenţă 
pe toată linia. Biserica nu mai atrage, clerul nu 
mai impune, religiunea nu mai mângăie, nu mai 
şterge lacrimi, nu mai însufleţeşte, nu mai nobi- 
litează în multe clase pe nimeni. Unele ca cele 
de pe la noi mai excită ceva interes cu formele 
teatrale de guvernament. Spiritul evangelic în 
clasele conducătoare e răcit, moleşit şi chiar pă
răsit, şi când acest spirit se va disolva şi în 
straturile de mai jos ale societăţii, atunci ce-i 
mai rămâne este: sfârşitul inglorios, viaţa este o 
agonie şi speranţa ei este moartea»9). In spe
cial biserica din Regat «şi astăzi, nu e româ
nească pentrucă o doare de soarta poporului, 
ci pentrucă aşa pretinde puterea de stat în al 
cărui serviciu se află; şi dacă mâne în loc de 
un ministru român ar şedea în «Sfântul Sinod» 
un ministru muscălesc, ea ar fi muscălească, căci 
este firea ei să fie servitoarea puterii de Stat»10)

*

Insinuările răutăcioase de felul acesta s’ar putea 
continua. Dar şi numai după aceste cuvinte de 
necreştinească ocară la adresa unui frate creştin,

*) Chestiuni din dreptul ţi istoria bis. rom. unite. Partea I de 
Dr. A. Grama, partea II de Dr. A. Bunea, Blaj, 1893.— Apoi: Dr. 
A, Bunea: discursuri. Autonomia bisericească. Diverse Blaj Î903,

*) Bunea: Autonomia, 486.
3) Auton. 467
4) Auton. 473

Auton. 475
6) Auton. 476
7) Auton. 477
8) Ghestiuni : II 326, 327, 330
8) Chestiuni: I. 261.
10) Chestiuni; II 251
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ac va înţelege bine tendenţa atâtor cuvinte de 
hulă, după cari, cu atât mai cu patos putea fi 
înfăţişată — în nişte lucrări istorice 1 — lauda 
«dusă bisericii apusene, ca «singură capabilă a 
înfrâna pornirile statelor ce atentează la indivi
dualitatea naţională a acelor popoară, cari caută 
adăpost în jurul ei»1). Mai mult chiar — aceasta 
avea să fie concluzia finală a istoriografiei dela 
Hlaj!— «Biserica unită» este «fala naţiunei ro
mâne»s); ea «singură e chemată şi capabilă a 
mântui în naţiunea română ideia religiunei, care 
in ceealaltă biserică românească — ajunsă de nau
fragiul pricinuit de vânturile şi viforurilor necre
dinţei — şi-a perdut, putem zice, toată puterea 
de a mai nutri şi încălzi sufletele».

Chiar şi idealul politic al Românilor din Un
garia şi Transilvania este o creaţiune a bisericii 
unite».3) Şi poate, numai Dumnezeu din Ceriuri, 
singur, nu este productul Romei papale şi a 
codaşilor ei din Ardeal!

Dar iată, cum apoteozează Bunea la 1900, 
„Unirea“ cu Roma 4). Dacă toate relele din tre
cut, de azi şi din viitor sunt legate de numele 
bisericii ortodoxe, nu e mai firesc, decât ca bună
tăţile şi viitorul de aur al Românismului să atârne 
in special şi numai dela primirea unirii.

,,Sfânta unire” ! Cuvânt sfânt de o însem
nare nemărginită, de o putere divină, de un 
cfect surprinzător!

« Tu ai sfărâmat cătuşile calvinismuluih), care
pe arhierei îi umilia, degrada 6) şi schinjuia, pe 
preoţi îi despoia de puterea dumnezeiască, pe 
popor de credinţa adevărată...

„La auzul tău, marele arhiereu Atanasie... şi 
fruntaşii clerului şi ai naţiunei române... primiră 
inspiraţiunea dumnezeească 7).

Roma primeşte... pe fiii îndepărtaţi ai Carpa- 
ţilor 8)... le trimise apostolii9), spre a recuceri 
plaiurile şi câmpiile vechei Dacii '°).

,,ln locul arhiereilor de odinioară plecaţi până 
la dejosire, laşi până la lăpădarea dogmelor 1!) 
creştine, obscuri până laperirea numelui lor, morţi 
fără a lăsa urme binecuvântate în calea vieţii lor, 
datu-ni-au Arhipăstori, după inima lui Hristos !*), 
cari neînfricaţi caută în ochii celor puternici,

•) Chestiuni: II 250
*) Chestiuni I, 253
*) Chestiuni II 358
4) Autonomia, pag. 518 — 22.
M Schimbându-le cu ale catolicismului şi maghiarismului.
•) Puteau fi mai mari umiliri decât acelea, prin care a fost 

trecut Atanasie?
7) In preţul bunătăţilor pământeşti făgăduite, dar niciodată în- 

invinţate integral.
H) Spre a întări tabăra catolicilor ardeleni şi spre a-1 întării 

pi* împăratul călcător în picioare al făgăduinţelor politice.
B) Pe Iezuiţii? vechi şi noui ?
,0) Pentru „monarhia Papei"?
“ ) Ca în congresul regnicolar catolic din 1870 şi în conciliile 

din 1872 şi 1882.
M) Nu cumva şi Grigorie Maior, care a zis: Nu-mi trebue 

ajutorul Precestii, că eu sânt fericit întru aceasta lume?!
(S. Clain, în Acte şi fragm. 116— 17).

apără drepturile naţiunei şi ale bisericii chiar şi 
faţă cu cei de o credinţă cu ei *)..

„ Tu ai dat unui. popor, care nu îşi cunoştea 
mgnirea sa în această patrie, un program na
ţional mare şi sublim, când prin arhiereul tău 
Inocenţie ai strigat puteric, că poporul român 2) 
trebue să fie recunoscut de a patra naţiune 
politică şi când prin graiul dulce şi ferme
cător al lui Bărnuţiu 3) i-ai proclamat „indepen
denţa naţională*1 pe ,,Câmpul libertăţii.

,,Tu ai dat... tuturor Românilor pe cei trei 
luceferi... pe firmamentul literaturei române, Şin- 
cai, Maior şi Clain 4).

,,Ai tăi fii au ţinut pururea sus şi nepătat 
stindardul naţional5).

„Celorce te-au părăsit şi te hulesc cu vorbe
urâte... spune-le, sfântă un ire! fără sfială, că
fără de tine nici biserica lor nu ar f i  ceeace
esteu 6).

*
Această şcoală a canonicului Bunea, înteme

iată sub raportul moral — 'dacă pot zice astfel— 
pe metamorfoza dogmatică a bisericii «unite» cu 
străinii şi desfăcută tot mai mult din legăturile 
tradiţionale şi de sânge cu ceilalţi Români, a 
prins şi la alţii. Ea a creiat o mentalitate speci
fică, mentalitatea «unită», despre care am mai 
scris,7) şi care se reoglindeşte în o întreagă se
rie de lucrări pline de injurii la adresa bisericii 
ort. române.

#

Nu ne putem raporta aci la toate lucrările de 
acest fel, ci remarcăm numai două mai de seamă,, 
purtând acelaş titlu Biserica şi Românismul, una 
de C. Cernăianu şi alta de Z. Pâclişanu. Ceasta 
din urmă se rezumă în afirmaţiunea: «Biserica 
română nu numai că nu a contribuit cu nimic 
la progresul cultural, la înălţarea şi întărirea na
ţionalităţii noastre, ci din contra, rolul ei în 
trecutul românesc a fost dintre cele mai funeste, 
«fiind aceasta biserică» de o sterilitate extra
ordinară, înficiată de un bizantinism ucigător de 
suflete, căreia îi lipsia şi îi lipseşte şi azi pute
rea de viaţă, energia şi avântul tineresc»8)

Mentalitatea aceasta de import isvorăşte din

*) Atanasie, Ioan Oltean, Ioan Szabo...
s) Dacă va primi unirea, deci numai unită.— Dr. A. Bunea

(Episcopul I. Inocenţie Klein pag. 82) ni spune că însuşi epis
copul reclamă: ,,Şi noi dorim, ca favorurile aceste să se restrângă 
numai la uniţi".

•) D a? Vom face cunoştinţă mai târziu cu opiniile lui despre 
unire.

*) Toţi trei rău certaţi cu unirea şi prigoniţi de oficialitatea 
Blajului unit!

6) începând cu fiii de preo|i uniţi, trecuţi pe vremea episco
pului Clain la „ritusul latinesc" şi până la maghiaronii din zilele 
de curând trecutei

6) Fără de „meteahna străină" (vorba lui Maior) n’am avea o 
„lege nouă popicească, dejghinare", între Români, ci am avea o 
singură biserică românească în Ardeal şi în întreaga Ţară Ro
mânească de az i!.

7) Schisifla Românească sau Unirea cu Roma, Sibiiu 1921 (nr. 
10 din „Biblioteca Bunului Pastor“ pag. 38 — 43.

8j Z. Pâclişan: Biserica şi Românismul, Cluj 1910 4 şi 57.
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însăşi fiinţa bisericii unite. Ea eşi pe faţă, cu 
toată laturea- sa umbroasă şi distructivă, pe vre
mea episcopului Bob, prigonitorul marilor luce
feri ai gândirii şi istoriei româneşti dela sfârşi
tul veacului XVIII şi distrugător al ortodoxiei 
din satele nenumărate ale Ardealului. Ea, această 
mentalitate, prinse fiinţă şi mai consistentă de 
pela jumătatea veacului trecut, prin mulţii cle
rici crescuţi pela Viena şi Budapesta, mai cu 
seamă pentru episcopiile g. cat. dinspre unguri, 
pe unde se şi înscenară — în veacul XIX şi ca
o urmare a politicei străine ce lucra prin uniţii 
noştri — repeţite agresiuni făţişe şi neruşinate 
vânători papalo-austro-ungare după sufletele Ro
mânilor ortodocşi, cari tocmai se sbuoiumau să 
iasă din legăturile ierarhiei comune cu Sârbii. 
Şi în vreme ce această mentalitate, bolnavă sub 
raportul moral, se înstăpânia în cârmuirea bise
ricii g. cat. în totalitatea ei — opinia publică 
românească, de pela jumătatea veacului trecut

m

încoaci, se trezeşte în cârcă cu secta iezuiţilor 
români deghizaţi şi cu şcoală de istoriografie bise
ricească ardeleană sectară, făurită de A. Bunea, 
care şcoală avea ter denţa, de a pune mâna nu 
numai pe frânele vieţii intelectuale şi culturale 
româneşti, ci şi pe conducerea vieţii politice a 
Ardealului românesc.

Curentul acesta de înstrăinarea Români'or de 
către olaltă prin mijlocirea religiunii, tu osân
dit din buna vreme decătre ceice vedeau larga 
primejdie naţională şi adânca prăpastie, înspre 
cari era împins neamul românesc prin ,,me
teahna străină11 a uniaţiei.

însuşi Petru Maior, el însuşi un ucenic al Ro
mei, un mare Român unit, în deosebire de epi
gonii săi mari Uniţi români, mustră cu asprime 
pe reprezentanţii acestui curent distructiv. El 
zicea: ,,Şi acuma se află unii prin părţile noas
tre, cari învăţând la Roma teologia, socotesc că 
numai acelea sunt adevărate, care le-au auzit 
la Roma, şi doar şi sângele şi l-ar vărsa pen
tru monarhia Papei. O, de ar f i  apărat Dum
nezeu neamul românesc de acest fel de oameni 
şi teologi. O, vremi! o, obiceiuri! ')

In vremi mai apropiate de noi, un vajnic lup
tător naţional, care a fost episcopul de mai apoi 
Nicolae Popea avea temeiu să arate în public;
la anul..., cu degetul după iezuiţii în fracuri şi 
fără de fracuri, cari „orice act, fie cât de naţio
nal, ei îl întocmesc înainte de toate după ca
lapodul lor cel confesional*'.

Cam în aceiaşi vreme, la 1868, în nemijlocitul 
prag al metamorfozei dogmatice din biserica 
unită, un alt bărbat erudit, fiu al aceleiaşi bise
rici, strigă cu putere împotriva primejdiei de 
înstrăinare sufletească a Românilor. Era învăţa

tul Papiu llarian1), care în areopagul ştiinţei ro
mâneşti, în sânul Academiei Române, rostea 
cuvinte de aspră mustrare românească: ,,Din 
cari toate se vede, că Şincai ca şi Clain episco
pul, Clain călugărul, Petru Maior şi toţi blăjenii 
luminaţi din secolul XVIII, cunoşteau tot răul
fatal produs prin unire... Voi, iezuiţi români
dela Oradea-Mare, dela Gherla... şi de aiurea, 
voi cari în aceste zile ale luminii şi ale libertăţii 
cutezaţi a îndemna pe Români să meargă la si
nodul catolicilor din Pesta, voi, care mergeţi cu 
cutezanţa până a da Românilor uniţi numele 
străin şi urât de catolici... Voi, cari, prin aceste
şi altele asemenea criminale apucături, cer- 
caţi a rupe de tot o parte însemnată a 
Românilor din corpul cel mare al naţiei,
auziţi pe profetul Şincai, şi pînă e timp conver- 
tiţi-văa.

Ce ar zice oare, Petru Maior şi Papiu llarian 
chiar şi numai ei doi din cei mulţi Români buni 
şi uniţi, dacă s’ar fi sculat din mormintele lor 
şi să vadă la Alba-Iulia, pe episcopii uniţi stând 
pe dinafară, în tovărăşia străinilor, la marele 
praznic de încoronarea triumfului Românismului, 
sau să fi auzit, din rostul mitropolitului dela 
Blaj cuvintele de mai ieri, că uniţii din Ardeal 
merg cu Roma necondiţionat?!
I f Chiar şi numai din sumarele excurse de până 
acî, întemeiate pe isvoare şi informaţii oficiale 
ale bisericii unite şi pe declaraţiuni ale condu
cătorilor acestei biserici, se desprinde, clar şi 
hotărât, concluziunea ce urmează:

Biserica aşa zisă «unită», cu Roma, care are 
şi pretenţia de a fi în aceeaşi vreme românea
scă prin concurenţă faţă cu biserica ortodoxă, 
singura biserică naţională şi românească, este
viciată prin originea sa, de a fi rod, nu al inspi- 
raţiunilor şi necesităţilor sufleteşti ale neamului, 
ci ca rezultai al unei transacţiuni religioase pe 
un fond politic şi din motive de interese lumeşti,
transacţiune încheiată între două locuri deose
bitoare. De aceia, atât prin originea, fiinţa şi 
prin afirmarea sa specific-bisericească, a rămas 
până şi azi să fie numai un corp oscilant între 
cele două lumi, câri rivalizează şi va rivaliza 
necontenit pentru stăpânirea definitivă asupra ei:
de a o readuce la ogaşele vechi al Ortodoxiei, 
din al căreia corp a fost smulsă, ori de a o atrage 
cu desăvârşire şi contopi în biserica latină.

Prin originea sa viciată, prin conştiinţa hiper- 
papistă, ce i-a fost sugestionată, şi presidează la 
cârmuirea destinelor ei; prin trufia şi intoleranţa 
sectară ullramontană. ce o stăpâneşte cu desă
vârşire; prin mentalitatea iezuită ce i-s'a infil
trai şi|s’a consolidat prin istoriografia sui generis, 
biserica unită ardeleană este osândită în mod fatal

4) Vechea N-itropHc Sibiiu 1870, pag. 138—9. *) Papiu llarian :_Viaţa^şî operele lui Gh. Şincai, pag. 32—44.
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să lucre şi mai departe la distrugerea unităţii 
sufleteşti ce a mai rămas încă în rândurile Ro
mânilor ardeleni, subminând astfel —  mai mult 
tnconştient, decât In. mod voit — în ultima ana
liză însăşi existenţa politică şi de stat a Neamu
lui Românesc.

Cu un cuvânt: Biserica unită, prin structura 
sa sufletească, prin tendenţele sale centrifugale 
!n temeiul comuniunei dogmatice cu un factor

NOI MATERIALE PENTRU
Chestiunea mitropoliei Proilaviei este una din 

chestiunile istoriei bisericeşti, care până în pre
zent nu a căpătat toată lumina pentru a nu 
mai fi un punct nelămurit în istoria bisericii 
noastre. Motivele, cari tăceau pentru ca această 
chestiune să rămână pentru decenii întregi în 
aceiaş loc, sunt multe, dar unul mai important, 
care veşnic se repetă şi acum, este greşala ce
lor ce se ocupă cu istoria bisericii noastre, că 
nu voesc că citească măcar acele lucrări şi reviste, 
care ne sunt trimese la Academia română de 
înşişi autorii lor. Am constatat, — nu ştiu pentru 
a câtea oară — că toate aceste cărţi şi reviste, 
fie' că ar fi ele trimise, ori de autorii lor, ori 
de diferitele academii de ştiinţă, nu sunt citite 
de nimeni, dar nu au măcar nici foile tăiate. 
Dacă aceste cărţi ar fi fost citite, fără îndoială, 
că de mult s’ar fi luminat multe colţuri din isto
ria noastră, atât civilă, cât şi bisericească. Din 
această cauză, învăţaţii noştri au rămas cu ace
leaşi idei, deşi ele ar fi putut să fie limpezite, 
lărgite şi definitiv fixate. Unilateralitatea noas
tră este foarte greşită mai cu seamă în mate
rie istorică. închiderea sufletului nostru în anu
mite hotare este foarte primejdioasă în ştiinţă. 
Toţi tinerii noştri, cari studiază istoria pleacă 
în Apus, unde nu pot găsi materialele istorice, 
privitoare la biserica şi ţara noastră, pentrucă 
nu cu ţările acestui Apus am stat în legături.

In al doilea rând, răul s’a mărit şi prin aceia 
că s’a nesocotit mărunta muncă a aceluia, care 
citeşte şi rezumează materia coprinsă, arătând 
părţile noi şi noile lămuriri pe cari antecesorii 
nu fuseseră în stare să le dezlege. Aşa de pildă, 
d-l Şt. Ciobanu, cunoscutul autor al biografiei 
«Mitropolitului Dosoftei», care ni-a lămurit pen
tru prima oară anul morţii şi al locului, unde 
a închis ochii acest mare ierarh al Moldovei. 
Aceste date erau cunoscute ştiinţei istorice încă 
din anul 1898, dar fiindcă nimeni nu citise acea 
mică cărticică, trimisă de A. S. Petruşevici din 
Lemberg, întitulată <Ioan III-lea , regele Polo
niei şi Moldova», scrisă în vreo 6 limbi, în care 
la' pag. 30 în citaţia de jos, într’o notă latino

exteritorial având pretenţii de suveranitate in- 
fahbilă asupra conştiinţelor — este dospeala, din 
care vor putea răsări) cu vremea, în mod firesc 
şi logic Croaţii Neamului Românesc!

Alte cercetări asupra trecutului bisericii unite 
vor verifica şi mai bine concluzia fixată mai sus.

Prol. Dr. Oh. CIUHANDU
asesor consistorial

MITROPOLIA PROILAVIEI
dc ŞTEFAN BERECHET

polonă ne spune, că în condica de socoteli a 
Frăţimei stavropighiale din Lemberg se zice,
că la 8 Februarie 1694 a plecat o seamă de cân
tăreţi la Julkiev la înmormântarea mitropolitu
lui Dosoftei,» de unde reiese, că la data 1898 
se cunoştea de istoriografie atât anul cât şi locul 
morţii mitropolitului Dosoftei. Ceia ce este şi 
mai trist este faptul că la noi autorii cari au 
monopolizat alcătuirea Z*. cărţi, tipăresc manuale 
pentru şcoalele secundare pline de aceste gre
şeli, astfel este cartea: «Manual de limba română 
pentru clasa VlII-a a liceelor de băeţi şi a şcoa- 
lelor secundare de fete de M ihail Dragomirescu 
şi Gh. Adamescu», ed. IV, 1922, unde la pag. 
116 spune: «-De aci se duce (Dosoftei) la Mos
cova şi prin stăruinţa patriarhului de acolo, e 
numit episcop al Azovului. Se crede însă că n-a 
primit această demnitate şi a murit la Taganroc 
în / / / /» .  Prin urmare, autorii acestei cărţi, din
tre cari unul este chiar şi profesor universitar de 
literatura română, menţin părerile învechite ale 
autorilor noştri români, cari şi ei la rândul lor 
imitaseră pe Golubinskii. Nu au citit nici mă
car lucrarea d-lui Şt. Ciobanu pe care m-am 
trudit în vremuri grele pentru tipar să o tra-* 
duc în româneşte, la Iaşi. Tot astfel stă lucrul 
şi cu o altă lucrare a cunoscutului A. I. Iaţimir- 
skii, scrisă în ruseşte, întitulată: «Grigorie Ţam
blac, schiţă despre vieaţa şi activitatea lui admi
nistrativă şi literară» apărută la Petersburg, în 
1904, care se găseşte şi la Academia română 
—de sigur trimisă de autor, — căci altfel nu o 
mai comanda nimeni. —Ei, bine, această impor
tantă lucrare a stat până în clipa în care am 
primit-o fără să i se taie foile. Deci privitor la 
Grigorie Ţamblac, istoriografia noastră biseri
cească română a rămas până astăzi cu aceleaşi 
idei pe cari le-a expus episcopul Melchisedec 
în lucrarea sa publicată în două reviste sub tit
lul : «Mitropolitul Grigorie Ţamblac, viaţa şi ope
rele sale*') şi Viaţa şi scrierile lui Grigorie Ţam-

*) Revista pentru istorie, arheologie şi filologie, an II, vpl. I 
Bucureşti, 1884, pp, 1—109,
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blac»1)  Cu un cuvânt, în istoriografia slavă mo
dernă sunt atâtea lucrări cari, fără nicio îndo
ială, aduc noi lămuriri, ne arată cu totul alte 
drumuri pe cari pot călători istoricii noştri şi, 
din nenorocire, sunt puţini secerători, cari ar 
trebui să secere în acest bogat câmp. Ceia ce 
este şi mai rău, mulţi din aceia cari ar fi putut 
lucra cu destul succes, au rătăcit pe alte căi, 
fiindcă în casa pentru care au muncit nu a fost 
loc, sau nu li s’a dat nicio atenţiune şi, mai pre 
sus de toate, s’a despreţuit şcoala din care au 
ieşit, care nu este grăbită în titluri.

Iată, deci, câteva pricini pentru care, şi în 
chestiunea pe care am arătat-o mai sus, istorio
grafia noastră a rămas în urmă de tot. Aici nu 
vom da decât noul material pentru a servi la 
lărgirea acestei chestiuni şi chiar pentru a des
chide un nou orizont în dezlegarea ei definitivă.

Cel care a scris asupra mitropoliei Proilaviei 
a fost episcopul Melchisedec în lucrarea sa în
titulată : « Chronica Huşilor şi a episcopiei cu ase- 
minea numire, dupre documentele episcopiei şi 
alte monumente ale ţerei:i> Bucureşti, 1869, în 
apendicele acestei cronici pp. 152— 167. Mate
rialul acesta îl expune mai târziu în ruseşte şi 
arhiepiscopul de Pscov, Arsenie Stadniţkii, în 
lucrarea sa întitulată: «.Cercetări şi monografii 
privitoare la istoria bisericei moldovene — Izslie- 
dovaniea i monografii po istorii moidavskoi ţerkvi,»
Peterburg, 1904, pp. 118— 130. Este adevărat 
că la acest din urmă autor găsim şirul de mi- 
tropoliţi ai Proilaviei mult mai limpede înşiraţi 
şi cu mai multe date, lucru mai uşor pentru el, 
după ce altul făcuse poteca prin pădurea neş- 
tiinţei acestui subiect. După aceştia mai dă d-1 
N. Iorga un document în greceşte al lui Daniil 
de Proilavia prin care invită pe arhimandritul 
Neofit de la biserica Sf. Gheorghe din Bucureşti 
ca să primească episcopia Hotinului după moar
tea lui Antim; dar acesta nu a voit să primea
scă. Scrisoarea este din 1765— 1766, Februarie
16. Această scrisoare în original şi traducere 
românească este publicată în «Analele Academiei 
române», seria Il-a, voi. XXVIII, 1906, pp. 
188— 189. Ultima lucrare românească, care în
cearcă să dea o limpezire definitivă acestei ches
tiuni este a d-lui Iustin Frăţiman, întitulată : 
<Studiu comparativ la istoricul mitropoliei Proi
laviei (Brăila)-», Chişinău, 1923. Autorul acestei 
lucrări, deşi a apărut de un an şi jumătate, nu 
a avut norocul să se bucure măcar de o re-

<

cenzie din partea persoanelor competente, fie 
pentru că stilul este grozav de greoi, fie pentru 
lipsa de sistemă în expunere, totuşi noi soco
tim că, oricum ar fi fost expusă chestiunea, me
rita toată atenţiunea, deoarece coprindea un

V biserica ortodoxă română, an. VIII, 1884, No. 6, 7 şi 9, pp. 
410-526, Bucureşti.

material inedit. Noi ne simţim datori a atrage 
din nou atenţiunea asupra materialului nou pe 
care-1 foloseşte d-1 Frăţiman, redându-1 în limba 
rusă, în revista noastră «Spicuitorul în ogor vecin 
anul JV» şi cu traducerea românească, pentru 
a împăca o trebuinţă ştiinţifică, iar în paginele 
revistei oficiale a întregului cler din România 
întregită pentru că această revistă apare cu mult 
mai înainte de cât a noastră şi pentru a face 
citarea trebuitoare în studiul pe care-1 vom pu
blica mai târziu tot în această revistă, unde va 
fi la îndemâna doritorilor de istorie bisericească

m

românească. Acest studiu este un capitol din 
Istoria bisericii româneşti dintre Prut şi N istru», 
la care ne trudim în vremea din urmă.

înainte de a dâ coprinsul acestor 14 docu
mente, cari au fost scrise în româneşte şi după 
aceia traduse în limba rusă a sfârşitului veacului 
al XVIII-lea, suntem datori să spunem numai 
câteva cuvinte despre împrejurările cum am dat 
peste ele. Am arătat mai sus, că, nu numai prin 
lucrările slave moderne găsim lucruri, cari ne 
interesează, ci şi prin prea numeroasele reviste 
ruse, bulgare, polone şi sârbeşti. Astfel este cu 
cazul de faţă : într’o revistă a eparhiei Odesei 
şi Hersonului, întitulată : „Informaţiunile eparhiei 
^Hersonului =  Hersonskiea eparhialinâea viedo- 
mosti*, pe anul 1860 în fascicula pe luna Sep
tembrie, a apărut un prea interesant articol pentru 
noi, întitulat : «Ucraina hanului =  Hanskaea
Ucraina», care articol a fost retipărit în ultimul 
număr al revistei societăţii istorice din Odesa, 
întitulată : «Notiţele societăţii imperiale de istorie 
şi antichităţi din Odesa — Zapiski imperators- 
cago odesskago obşcestva istorii i drevnostei», voi.
XXXI, 1913, pp. 1—22. Articolul este scris de 
către protoereul A. G. Lebedinţev. Noi de astă- 
dată dăm numai traducerea în româneşte a aces
tor 14 documente, părându-ne rău că nu avem 
putinţa să dăm şi pe cea rusească, pentru ca 
filologilor să nu le lipsească posibilitatea verifi
cării. Lipsa la Bucureşti în tipografia cărţilor 
bisericeşti de caractere ruseşti ne face să lipsim 
pe cititorii noştri de această mângâere. Din 
partea noastră am făcut tot ceiace ne-a stat în 
putere, ne-am osârduit să redăm textul româ
nesc, ca-şi cum ar fi fost originalul. Nu este al 
nostru de a spune reuşita, ci al celor ce-1 vor 
citi. Socotim, totuşi, că am reuşit mai mult de 
cât cel care le-a tradus pentru prima oară. Iată 
coprinsul documentelor :

Nr. 1.
Iacov, *) culmila lui Dumnezeu, arhiepiscop şi

mitropolii al întregei Moldove.
După harul, darul şi puterea preasfântului şi făcă

torului de viaţă Duh, (date smereniei noastre dela Ma- 
---------------  *

*) Fost* la Rădăuţi: 13 Noembrie 1750—Februarie 1760.
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loli* Arhiereu, Domnul nostru Iisus Hristos), iată, venit-a 
înaintea noastră acest diacon, numit Vasilie, care a 
luit hirotonit citeţ, ipodiacon şi diacon, de fratele 
nostru , domnul Inochentie 2), episcopul Huşilor. Dela 
noi, însă, cerut-a preoţia, pe care, mult ispitindu-1 şi 
icicetându-1 despre vrednicie, şi după mărturia ce a 
n11ws dela duhovnicul său, arătatu-s’a vrednic prin pu-
nriea mâinilor smereniei noastre. Hirotonitu-l-am preot 

datu-i-am puterea să slujească sfânta liturghie, să 
l'otoze, să ungă cu sfântul mir şi toate celelalte ce se 
(m de preoţie. Pentru aceasta datu-i-s’a dela noi această
• nrte de mărturie arhierească, pecetluită cu pecetia mi- 
hopoliei noastre şi iscălită cu a noastră mână ca să-i 
Mc lui spre credinţă. Anii dela facerea lumei 7266=1758, 
Iunie în 8 zile,

in original iscălitura aceasta:
lacov arhiepiscop şi mitropolit al Moldovei (L. P).

Din limba românească în cea rusească tălmăcită de 
preotul Simeon Neianovschii.

Cartea originală în limba românească a primit-o şi 
ificălit-o preotul Vasile Nalivaico 1).

Notî: Preotul Nalivaico, de neam din Moldova, este fiul locotenen- 
IiiluhFeodor Nalivaico. A învăţat în regiunea polonă (din Ucraina 
<le astăzi) în comuna Coşniţa să citească, să scrie şi să cânte 
Mlavoneşte. După întoarcerea în Moldova, a fost făcut diacon în 
I7()0 şi după aceia preot; în parohia din Moldova a slujit 14 
«iiI. El povesteşte cum în călătoria sa, acele locuri au fost pus
tiite de Turci, a trecut în satul Coşniţa din regiunea polonă, stând 
uri până la liniştirea lucrurilor, s’a întors înapoi la parohia sa 
Iii satul Curacinţa unde a stat o jumătate an, după o pustiire 
mai grea a plecat definitiv în Polonia, iar de acolo după pofti- 
n*a rotmistrului Petru Scarjinschii, în anul 1779, a venit în Slo
boda lui Tricrata din protopopiatul Elisabetgradului.

Nr. 2.
Daniil, cu mila lui Dumnezeu, mitropolitul Proi
laviei, Tomarovei, Hotinului, al întregului fărm 

al Dunării, al Nistrului şi al întregei
Ucraine a hanului.

După harul, darul şi puterea prea sfântului şi făcă
torului de viaţă Duh, date smereniei noastre dela prea 
înaltul Arhiereu, Domnul nostru Iisus Hristos, făcut-am 
l>o acest cucernic bărbat, Dimitrie Cerneavschi, venit 
Mib smerenia noastră şi cu plecată închinăciune, cerând 
treapta preoţiei, pe care mai întâi l-am încercat bine şi 
‘ ii osârdie în toate privinţele după pravila dumnezeiască, 
rare după mărturia, dată lui dela părintele duhovnic, 
•.‘ii ridicat la treapta de citeţ, subdiacon, diacon şi
chiar la cea de preot, aici in eparhia noastra, în targu- 
Norul Căuşani, în anul 1769, Februarie 27 zile, tot în
eparhia noastră in satul Sechireani la biserica cu hra
mul Acoperământului Preasfintei Născătoarei de Dum
nezeu, dându-i puterea de a liturghisi, boteza, cununa 
yi înmormânta şi celelalte taine, cari se ţin de preoţie 
sil lc săvârşească. Şi pentru întărirea preoţiei lui datu-i-s’a
nceostă carte, pecetluită cu obişnuita pecetie şi iscălită 
cu mâna noastră, şi oriunde s’ar întâmpla să se afle> 
oricine să se supună şi să fie dator să-i dea cinstea

de preot, ca slugei lui Dumnezeu şi unui vas ales al 
bisericei de Răsărit. Amin, amin, amin. Dată în Tighina 
în anul Domnului 1769, luna Februarie în 30 zile.

Daniil, Mitropolitul Proilaviei.
întăresc traduceraa acestei cărţi pastorale: protopopul 

de Braslav, Vasile Mocriţchi.
Observaţia 1. Denumirea de Proilavia se găseşte în diferite 

documente cu felurite variante: Proevlavia, Proevlavie, Proevîav 
şi Proev7avsc}iii. In scurta titulatură, de pildă, a semnăturii mitro
politului Daniil din această carte pastorală, el înlocueşte toate 
celelalte părţi ale titlului lui numai prin cuvântul „Proevlavia“.

In cartea pastorală a episcopului Hotinului — Amfilohie— citim: 
„ca toţi să-i aibă întru cinste: în Evlavia (adică pe preotul Teo- 
dosie cel hirotonit de el), şi oriunde i se va întâmpla să meargau. 
Aceste denumiri de „Proevlavia şi Pro\lavschiii% au fost înlocuite 
mai târziu, şi anume după primul război ruso-turc, adică în 1776, 
când aceiaş mitropolit Ioachim de Proilavia se semnează sub 
scrisoarea, adresată protoereului Andrei: „Ioachim al Brăilei". 
In 1783 mitropolitul Chirii a semnat o carte de dimisie a preo
tului Grigorie Iuniţchii astfel: „Chirii cu mila lui Dumnezeu,
mitropolit al Brăilei, Tomarovei, Hotinului şi al întregei Ucraine

2) Tomarova, această denumire se dă cetăţei Renilor, din sudul 
Basarabiei, deşi nu întâlnim în nicio titulatură de mitropoliţi 
denumirea de „Reni* în loc de Tomarova, dar preoţii hirotoniţi 
de ei, în declaraţiunile despre hirotonia lor, făcute organelor 
eparhiale din sudul Rusiei, întrebuinţează această denumire. De 
ex: preotul Mihail Şclearevschii, spune că el este hirotonit de
„preasfinţitul moldoveanul Ioachim, mitropolitul Proilaviei de Reniu.

petiţia
Nichi-

) Mai 1752-30 Octombrie 1782.

3) Iată între altele celece spune acest preot in însăşi 
lui către preasfinţitul arhiepiscop de Slovenia şi Herson, 
for, cerând să fie primit în eparhia lui.

#

Trâit-am în parohia mea numai 2 ani. In  această
vreme s’a început războiul cu Poarta otomană şi oştite 
turceşti s’au răspândit pretutindenea în acel ţinut, au 
început să distrugă sate şi cătune, arzându-le cu foc  
arzând împreună cu acestea, atât parohia mea9 cât 
şi biserica. Văzându-mă lipsit de iot avutul şi dorind 
să-mi scap numai viaţa, am plecat în Polonia, unde 
m’am înfăţişat protopopului ortodox de Braţlav, Va
silie Mocriţchii, şi i-am arătat cartea mea pastorală 
de hirotonie. Protopopul auzind suferinţele îudurate de 
mine dela Agareni, mi-a îngăduit să trăesc în pro- 
topopia lui, unde am şi rămas dela anul 1773 până 
ia 1783, răbdând dela uniţi tot felul de strâmtorări 
şi obijduiri. In acest din urmă an, 1783, luna lui Ma1 
in 9 zile, la sărbătoarea s f  Nicolae, pe moşiile cnea
zului Cetvertinschii) în satul Şirocaia Greblea% unde 
se a flă  şi până astăzi o biserică ortodoxă, uniţii în 
vremea slujbei privegherei au atacat pe credincioşi 
pentru a-i trece cu sila la unire, cu care împrejurare 
m -au arestat şi pe mine cu încă alţi doi preoţi orto- 
doxi, ne-au trimes la consistoriul lor din iârgul po
lonez Radomâşlj şi m-au ţinut la consistoriul lor în 
nu puţină nevoe, peste 24 de săptămâni. După ce 
m-au arestat, protopopul unit, Vasilie Leviţchii, mi-a  
obijduit soţia, a jefuit-o şi mi-a luat şi cariea pasto
rală de hirotonie, prezentându-o la acest consistoriu, 
unde a şi rămas. Scăpând de acolo în chip tainic, am  
venit la trupele ruseşti, cari se găseau atunci în Po
lonia, m’am prezentat protopopului Boşcovf preotul 
regimentnlui, „Sanct-Peterburg" care la rândul său 
m-a prezentat comandantului de corp, cneazului Sal- 
tâcov, căruia i-am spus toate necazurile mele\ lumi
năţia sa a jăcut milă cu mine, după dorinţa mea
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pâniri, cari sunt puse în bisericile dumnezeeşti ca su
praveghetori desăvârşii, păstrând pravilele sf. Soboare.

Pentru această pricină, despre hirotonire fără nicio 
îndoială a lui Teodor şi despre dimisia lui din eparhia 
noastră, ca mai puternică dovadă i s’a dat dela sme
renia noastră această carte de dimisie*.

Anul 1783, Septembrie 27.
Chirii, mitropolit al Proilaviei şi al Hotinului.
Aceste cărţi le-a tradus din limba greacă în limba 

rusă studentul sfintei teologii din Academia Chievului' 
Feodor Crupeanschii. La cărţile pastorale a 8-a şi 9-a.

Observaţie. Aceste cărţi pastorale aparţin preotului Teodor 
Niedriţchii. El s'a născut în Polonia, guvernământul Simielean- 
scaia, târguşorul Jabotina. In 1779, din cauza afacerilor socrului 
său, a plecat în Moldova, la Iaşi, în satele Ocna şi Cosa a găsit 
pe cunoscuţii săi, originari tot din Polonia şi pe preoţii Ioan 
Coşevici şi Petru Timoteev. Ei l-au sfătuit şi l-au ajutat să pri
mească treapta preoţiei şi după declaraţia lor despre starea şi 
căsătoria lui a fost hirotonit de preasfinţitul Chirii pentru o pa
rohie din eparhia lui, în protopopiatul Dubosari, în satul Peri- 
lita. După rugăciunea brigadierului Anton Stratonovici, în anul 
1783, el a plecat în Rusia Nouă la şanţul Dmitrovschii.

No. 10
Amfilohie, cu mila lui Dumnezeu, episcop

al Hotinului
„După harul şi puterea preasfântului, a tot făcăto

rului şi a începătorului de viaţă duh, date smereniei 
noastre dela Marele Arhiereu, Domnul nostru Iisus
Hristos: iată, venit-a înaintea noastră acest de Dumne
zeu chemat bărbat, cu numele Teodosie, care, cu multă
închinăciune şi smerenie, a cerut dela noi treapta preo
ţească: pentru aceasta noi, după datorie cercetându-1, 
şi din dumnezeeştile pravile ispitindu-1, după mărturia, 
ce ne-au adus dela părintele său duhovnic, ni s’au 
arătat nouă vrednic de treapta preoţească şi cu pute
rea preasfântului şi făcătorului de~viaţă Duh l-am hiro
tonit cu hirotonie desăvârşită; mai întăi ca cititor, ipo- 
diacon, diacon şi preot desăvârşit aici, în sfânta noas
tră episcopie în Hotin, în biserica, unde este hramul 
sfântului şi marelui Grigorie Teologul, şi i-am dat lui 
putere şi binecuvântare a săvârşi tot ce are legătură 
cu preoţia; l-am numit la parohie în satul Hlinoaia la 
biserica, unde se prăznueşte hramul sfântului marelui 
mucenic Dimitrie: p-ntru aceasta datu-i-s’a această carte 
dela noi în prea sfânta noastră episcopie cu pecetea 
sfintei episcopii pecetluită şi cu mâna noastră iscălită 
ca toţi să’l aibă întru cinste: în Evlavia, şi unde i se 
va întâmpla lui să meargă (să-l aibă) ca un vas ales 
şi cinstit al sfintei biserici şi slujitor al lui D-zeu. Amin."

Anul 1772 Decembrie 5.
In original iscălitura aceasta:

Amfilohie episcopul Hotinului. (L. P.)
Din limba ro'mânească în limba rusească a tradus 

preotul Simeon Neialovschii.
Observaţie. Teodosie este aceiaş preot Zdanevici despre care 

sc dă informaţie în scrisoarea mitropolitului Ioachim dela Nr. 7.

Nr. 11
lnochentie, cu mila lui Dumnezeu,

episcopul Huşilor.
„După darul şi puterea Prea Sfântului şi de viaţă 

făcătorului Duh, date smereniei noastre dela Arhiereul

Cel prea înalt, Domnul Nostru Iisus Hristos, venind 
înaintea noastră acest temător de Dumnezeu bărbat, 
cu numele Teodor, cu care smerenie a cerut treapta 
preoţească şi noi mult cercetându-1 şi după mărturia 
duhovnicului lui, găsindu-se vrednic; chematu-l-am şi 
l-am urcat la treapta de cititor, ipodiacon şi apoi l-am 
hirotonit diacon şi preot desăvârşit, numindu-1 în satul 
lasinova lângă Balta, dându-i putere şi blagoslovenie 
a sluji tot ce se cuvine preotului, şi anume: a cununa 
a boteza, a sfinţi Sfântul Maslu şi a sluji sfânta şi 
dumnezeiască Liturghie numai în arătatul mai sus sat. 
Iar dacă se va duce în altă parohie fără ştirea şi bla- 
goslovenia noastră să fie caterisit (oprit) dela toată 
slujba preoţească. Afară de aceasta i-am dat lui putere 
şi blagoslovenie q. mărturisi când vreun creştin va fi 
bolnav de moarte şi de faţă nu va fi alt duhovnic; iară 
altfel să nu îndrăzniască a mărturisi până nu va învăţa 
rânduiala cea obişnuită a mărturisirei, cum se cuvine, 
şi atunci i se va da carte de duhovnic. Pentru aceasta 
toţi să-l aveţi în cinste şi dragoste, ca pe un vas ales 
al sfintei biserici şi slujitor al sfintelor Taine, căruia 
pentru încredinţare i s ’a dat dela noi această carte pas
torală şi cu pecetea sfintei episcopii pecetluită, anul 
1775 Martie în 28 zilew.

In original iscălit aşa: lnochentie episcopul Huşilor.
Din limba românească în cea rusească a tradus-o 

preotul Simeon Necolavschii.

Nr. 12
*

Cartea pastorală de demisie, dată de lnochentie
Episcopul Huşilor, preotului Teodor 

Chirilov, în 23 Iulie anul 1780.
s

„F'acem ştiut despre acest preot şi anume despre 
Teodor Chirilov, pe care noi l-am hirotonit pentru 
satul lasinova din stăpânirea Hanului, la Balta, şi în- 
tâmplându-se că oştile ruseşti în 22 August 1775 se 
întorceau în patria lor, după războiul între Rusia şi 
Turcia, au luat cu dânşii pe parohienii lui; pentru 
aceasta noi am judecat să-i dăm lui blagoslovenie ar- 
hierească, unde dânsul îşi va găsi sat adică parohie» 
şi i-am dat drumul în Noua-Rusie. Anul 1780, Iulie
23 zile.

lnochentie Episcopul Huşilor.
Din limba română în cea rusă a tradus Andrei 

Gavrilov.“
Obtervaţie. Preotul Chirilov e de origină moldoveană. Fiind 

trimes în Polonia pentru a învăţa ruseşte a şi rămas acolo in 
satul Cernoe. „Deşi in-am silit, lămureşte el însuşi, ca să primesc 
de la preasfinţitul de Pereiaslav preoţia, dar din cauza prigonirilor 
asupra ortodoxilor din partea catolicilor şi uniţilor nu mi s’a în* 
gitduit aceasta, când însă am fost hirotonit de preasfinţitul Inochen- 
iie de Huşt, sosind in parohia destinată mie din satul, lasinova, nu 
am mai găsit niciun enoriaş, pentru că toţi plecaseră in Rusia, fiind 
duşi de maiorul Dobroţenâi, comandantul unui regiment de husari 
moldovenesc, şi din cauza aceasta am fost silit să mă întorc în 
Polonia.“

Nr. 13
Cu mila lui Dumnezeu Leon1) Arhiepiscop

şi Mitropolit al Moldovei
„După darul şi puterea făcătorului de viaţă şi a prea 

sfântului Duh, date smereniei noastre dela cel prea

') Leon Ghenea: Februar 1783 începutul anului 1789.
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Innlt Arhiereu, Domnul nostru lisus Hristos, pe acest 
vonit la noi evlavios bărbat Grigorie, care a cerut cu 
nmcrenie treapta preoţească, noi, în urma hotărârei 
Sfinţilor Părinţi în tot felul, ispititu-l-am şi prin ispita 
duhovnicească, în urma mărturiei prezentate nouă,care 
(mărturie) el a dobândit-o de la părintele său duhovnic, 
Chir Gavriil*) arhimandritul — găsindu-1 vrednic l-am 
urcat mai întăi la treapta de cititor şi ipodiacon, apoi 
l-iun hirotonit ca diacon şi preot desăvârşit ca să fie 
In biserica Adormirea Prea Sfintei Maicei Domnului din 
autul Slobozia, dându-i dezlegare şi blagoslovenie a 
lucra tot ce priveşte darul preoţesc: a boteza, a cununa 
n săvârşi sf. Maslu şi dumnezeiasca liturghie.

Pe lângă aceasta, i-am mai dat voe să mărtuiisiască 
numai în cazuri deosebite de boală, iar altfel nu i se 
<lă dezlegare, până când nu va învaţa în chip cuvenit 
datoria duhovnicului şi atunci i se va da desăvârşita 
dozlegare prin o carte pastorală specială.

Pentru aceasta pe arătatul preot în caz, dacă el se 
vu purta după datoria treptei preoţeşti, creştini orto
docşi să-l iubiţi şi să-l cinstiţi ca pe un slujitor al tai
nelor celor sfinte, căruia pentru încredinţare i s’a dat 
această carte cu iscălitura noastră proprie şi cu pece
tea mitropoliei noastre pecetluită.“

Anul 1787 luna Martie 27 zile (L. P.)
Leon mitropolit.

•) Este Gavriil Bănulescu Bodoni.

Nr. 14
Mărturiea Economului Leon

„Acest preot cu numele Chirii venit-a să găsiască 
pe preasfinţitul nostru şi să capete de la el carte de 
demisie. Fiind însă că Prea-sfinţitul1) se găseşte departe

!) Este vorba despre mitropolitul Chirii.
în aceste vremuri primejdioase, datu-i-s’a de la noi 
această mărturie că a fost numit asupra satelor din 
protopopia de jos, cari sate se numesc Teia, Speia şi 
Butur, şi întru cât dânsul trăind în ele până în vremea 
de astăzi a fost obijduit de cei necredincioşi, pentru 
aceasta dânsul a mers în Moldova, în ţinutul Orheiu- 
lui, în satul Rezina şi fiindcă îl ştim, datu-i-am la mână 
această mărturie pentru îndreptăţire."

Anul 1787 Iulie 16.
Econom Leon în satul Dubosari.

Observaţie. Acest document şi cel de la Nr. 6 aparţin preotu
lui Chirii Brilev. Cărţi pastorale nu i s’a dat, după cum se vede 
din comunicarea mitropolitului către protoiereul Andrei, pe cea 
pentru hirotonie trebuia să o primească de la preasfinţitul Ioa- 
chim, după ce va cerceta turma sa şi după ce va învăţa bine 
rânduiala slujbei. Din satul Teia, din pricina strâmtorărilor din 
partea celor necredincioşi, Brilev, după cum se vede din cere
rea lui către pieasfinţitul arhiepiscop Ambrozie, <a fost trans
ferat în ţinutul moldovean în mănăstirea de călugăriţe Rizinschii.»
Aici, la Rezina, a venit el peatru a primi cartea sa de demisie, 
care îi trebuia pentru a fi numit într’o parohie din eparhia Eca- 
terinoslavscaia, dar ne găsind pe preasfc*..:tul Ioachim, a primit 
certificat „pentru îndreptăţire“ de la economul Leon. Aceasta 
este legătura dintre aceste două documente. Brilev a sosit în 
Rusia după invitarea rudei sale, căpitanul Perepeliţân, care a şi 
cerut ca Brilev să fie numit preot în sloboda lui, Coroteac.

SOCOTELI CU UNIŢII
C Â T E V A  R Ă S P U N S U R I  $ 1  Î M P O T R I V I R I

1
In nr. său din Martie a c., revista unită din

Itlaj Cultura Creştină cercetează consideraţiunile 
«crise de noi, în nr., pe Ianuarie a. c., al acestei 
reviste, despre izbânzile bisericeşti avute de Bi- 
Hcrica noastră răsăriteană românească în curgerea 
unului trecut Şi după ce pomeneşte câte ceva 
din punctele însemnate de mine ca paşi de îna
intare ai Bisericii noastre, Cultura Creştină strigă 
mirată: Cum?... Numai atâta?... Atâta este acti
vitatea unei Biserici cu 12 milioane de credin
cioşi! Unde este munca ei pentru întărirea po
porului în credinţă? „Nici baremi cu un cuvânt 
mt pomeneşte despre activitatea internă a bisericei, 
despre misiunea desvoltată în sânul poporului 
pentru a-1 întări în credinţă, a-1 face să practizeze 
învăţătura sublimă a Mântuitorului, pentru a-1 
Ieri de boala molipsitoare a sectarilor anabaptişti 
<le tot soiul. Dacă aceasta e activitatea bisericii 
ortodoxe române, care— după zisa Păr. Scriban — 
urc cea mai mare răspundere între toate bisericile 
ortodoxe, ne putem închipui ce vor fi făcând ce
lelalte !“ Şi fiindcă eu împotriva căruia scrie unitul,

vorbeşte totdeauna cu simpatie şi părere de bine 
despre legăturile Bisericii Ortodoxe cu Anglicanii 
şi cu vecliii-catolici, dar nu cu Roma, Cultura 
Creştină zice că „ortodoxia neunită e adânc afun
dată în apele protestantismului".

Şi noi începem a răspunde chiar de aici...
Hai să zicem că ne-am afundat în apele pro

testantismului, cum zic ei... Dar se cheamă că, şi 
aşa, ne-am afla tot în graniţele creştinismului, pe 
care fireşte, noi nu-1 voim şi nu-1 înţelegem aşa, 
dar oricum am fi tot între creştini, oricât de sub
ţiat ar fi şi acest creştinism.

Dar ce te faci cu Roma, care e căzută în bra
ţele curatei idololatrii, cum am arătat, tot în nr. 
pe Ianuarie al acestei reviste (pag. 61), după 
cartea iezuitului Tyrrelf Şi a sărit arsă Albina 
catolică din Bucureşti şi a spus că ce fac eu e
o înşelăciune, care aruncă ocara pe^fruntea cuiva, 
fiindcă Tyrrell nu era iezuit, când a scris. Apoi 
venim noi şi la asta, dar vorba este pentru acum: 
Aducea omul dovezi că la Roma este idololatrie, 
prin închinarea care se aduce Papii?...

Ei iată, aducea, şi până nu răsturnaţi acestea,
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degeaba ne învinuiţi pe noi de protestantism. Prin 
urmare nu se poate răspunde numai pe chesti
unea dacă Tyrrell a fost sau nu catolic sau ie
zuit, ci dacă spusele lui sunt întemeiate. Şi el cita 
acolo cazul unei medalii de Paşti din anul 1909 
în diocesa Milanului, unde chipul Maicii Dom
nului se găsea împreună cu al Papii şi erau a- 
mândouă însoţite de cuvintele: Mărire Maicii 
Domnului, mărire sjântului Părinte... Ei ? ce e
aceasta ? E protestantism ori e ceva mai mult ?
Nu cumva e cădere în lumea zeilor păgâni?...
Ba e chiar aşa. Papa e zeificat şi pus lângă Maica 
Domnului şi, cum se strigă să se dea mărire 
Maicii Domnului, se strigă să se dea mărire şi 
Papii!

Dar vedeţi d-voastră: Albina răspunde la partea 
cu Tyrrell, dacă e iezuit sau ba, dar nu răspunde 
la partea grea a chestiunii... Nu poate.

Noi mai ştim altele, după cartea contelui 
Hoensbroeck : rufăria Papii e scoasă la vânzare ca 
obiecte sfinte înaintea credincioşilor.

Da, mă rog, acestea de unde sunt? că noi, cei 
învinuiţi de protestantism, n’am ajuns la asemenea 
ticăloşii ?... Şi au sa protesteze cei dela Cultura 
Creştină şi cei dela Albina, spunând că acestea luaseră obârşia în el? De aceia am pomenit de Con-
sunt bârfeli de oameni lepădaţi de credinţă. Dar ferenţa interortodoxă din Constantinopol; despre

Şi oricât ar fi în învăţătura Romei că Papa 
este urmaşul lui Petru, n’a spus Hristos că între 
apostoli nu va fi ca între oameni şi nu le-a dat 
pilda spălării picioarelor ?

Apoi când găsim la catolici astfel de lucruri, 
mai au ei îndrăzneală să cârtească împotriva aşa 
zisului protestantism al nostru ?... Făţarnice! vezi 
bîrna din ochiul tău, că aţi ajuns din nou să vă 
închinaţi lui Baal!

Aceasta cât priveşte „ protestantismul “ nostru 
şi dreapta-credinţă a catolicilor, iar acum să ve
nim la partea cealaltă, la darea-de-seamă a noastră 
dela care şi-a luat pricină Cultura Creştină să ne 
sâcâie. Să venim acum la cealaltă chestiune : Pro
gresele Bisericii româneşti ortodoxe în curgerea
unui an.

II.
In semnalările mele despre punctele de câştig 

ale Bisericii româneşti ortodoxe din curgerea anului 
trecut, am pus numai ce era fapt nou, nu şi munca 
cea din vechi care se îndeplinea ca o continuare 
a anilor trecuţi. De ce aş mai fi pus lucruri care 
se îndeplineau şi în anul în curs, dacă nu-şi

vezi că chestiunea nu stă aici, ci: sunt acestea 
fapte ori ba ?

Şi să spunem şi din alte izvoare: Noi înşine 
am fost la Roma şi am intrat în legături cu ti
neri preoţi catolici şi cu alţii mai în vârstă şi 
ne-au poftit la masa lor şi am aflat dela dânşii 
multe. I-am întrebat dacă e adevărat că episcopii 
se înfăţişează în genunchi înaintea Papii. Şi mi-au 
spus că da, şi că Leon X III îi ţinea în genunchi 
în tot timpul audienţei, şi că era câte un episcop

•  •gras care se ţinea greu in aceasta poziţiune şi 
şi abia se putea scula în picioare. Despre Piu X,
care era atunci în scaun, spuneau că e mai puţin

izbânda noastră în Constituţiunea României de 
anul trecut, când, cu toate ameninţările, Biserica 
Ortodoxă şi-a putut păstra situaţiunea de Biserică 
dominantă; apoi de Congresul Societăţii Orto
doxe la Galaţi, cu care prilej s’a putut inaugura 
un nou local de şcoală al Societăţii, deci o nouă 
înaintare ortodoxă. Ce rost are ca Cultura Creş~ 
tină să se mire zicând că n’am avut de semnalat 
decât numai atâta şi că unde este activitatea in
ternă a Bisericii?

Dar aceia, multă-puţină, este, ca un fapt obiş
nuit, nu ca un fapt deosebit al anului trecut 
Deci degeaba Cultura Creştină vrea să ne ocă-

pretenţios în această chestiune şi că nu-i lasă să rască, trăgând încheierea că, deoarece n’am po
stea în genunchi. Şi am întrebat pe cel care-mi 
povestea şi al cărui nume încă îl ţin m inte: Dar 
Sf. Ta te-ai înfăţişat vreodată în genunchi îna
intea Papii? Şi mi-a spus: Da, o singură dată, 
şi până acum simt greaţă pentru fapta de atunci!

Apoi ne întrebăm n o i: Ce caută de îngenunche 
episcopul înaintea Papii, că doar sunt în aceiaşi 
hirotonie ? Sunt numai 3 trepte ale ierarhiei bi
sericeşti. înţelegem că aceste trepte s’au ramificat 
şi ele în curgerea vremii şi că pot exista forme 
de respect chiar între membrii aceleaşi trepte. 
Dar este o măsură în lucruri. Când avem noi 
porunca lui lisus Hristos că ceice vrea să fie mai 
mare să fie tuturor slugă, aceasta nu se poate 
uita până acolo încât a face ca un episcop să stea 
în genunchi în faţa Papii. Dacă este aşa, ce mai 
rămâne din vorba Sfântului Grigorie al Romei 
care iscălea servus servorum Dei?

menit de cutare fapte, ek  nici nu Şi
adică cum ? într’o scurtă dare-de-seamă aveam eu 
să pomenesc despre tot câmpul obişnuit al vieţii 
bisericeşti? Se înţelege, aveam a pomeni numai
de ce era mai nou. Dar aceasta nu însemna că

\

toată viaţa Bisericii româneşti se cuprindea numai 
în atâta. Dacă aş fi luat eu pe fiecare preot în 
parte din cei pe care îi ştiu deosebit de harnici, 
n’am mai fi isprăvit. Da, da, domnilor dela Cul
tura Creştină, avem din aceştia, care se luptă cu 
sectele şi fac ispravă foartă bună. Unii sunt mai 
cunoscuţi, alţii mai puţin cunoscuţi, dar sunt oa
meni care lucrează. E  altceva dacă greutăţile sunt 
cu mult mai mari decât elementele pe care le 
avem pregătite pentru luptă. Dar ici şi colo se 
ridică elemente care ne fac cinste şi bucurie. 
Oricâte sunt lipsurile noastre, pe care nu le tă- 
găduim, fiindcă nu suntem făţarnici ca cei cu
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ncştcrea iezuită, cu toate acestea avem şi bărbaţi 
tu ic duc lupta. Dacă aş fi avut de făcut o dare-
• Ic scamă şi despre aceste chestiuni, ol aş fi avut 
•lentul de scris. Câte n’aş avea de înşirat numai 
dnipre Părintele Chirica din Iaşi, care e o po
doabă a clerului nostru şi care face cinste creş
tinismului în genere ca unealtă de cultură şi 
moralizare! Câte n’aş avea de scris despre Păr.
Inia din Sibiiu, şi despre atâţia alţii de care 

•un mai scris aici! Şi iată alt chip tânăr care se 
ijdică, Păr. Teleanu din Prahova, fost şcolar al meu, 
despre care voi avea prilejul să scriu în curând.

Aşa stau lucrurile, şi tăcerea mea în a r t . po
menit greşit e tâlcuită de Cultura Creştină în 
înţelesul în care vrea ea.

III.
Să vedem acum şi chestiunea cu Tyrrell.
Tyrrell n’a fost catolic din naştere. Bl s’a născut 

anglican şi a trecut mai târziu la catolicism, dus 
•Ic puternicul său temperament mistic. Apoi s’a 
Iftcut iezuit şi a scris lucrări de mari adâncime 
niiHoţească: Pentru vederile sale însă, care, dela o 
vreme s’a băgat de seamă că nu se potriveau cu 
dogma catolică, a fost dat afară din ordin şi ex
comunicat In anul 1908, a scris o carte de pole
mică împotriva Cardinalului Mercier, pe când era 
excomunicat Din această carte, cU titlul Medie- 
valismul, am citat noi bucăţile împotriva cărora 
r sărit arsă Albina, zicând că nu e adevărat că 
Hcclea sunt părerile unui iezuit Albina, se înţe
lege, avea în vedere că, în vremea când şi-a scris 
curtea pomenită, Tyrrell nu mai făcea parte din 
ordinul iezuiţilor, ci fusese dat afară cu doi mai 
nainte. Deci Albina iese cu dreptatea că nu un 
Irzuit a spus cuvintele citate de noi, ci numai 
1111 fost iezuit. Dar vorba e că aceste vederi Tyrrell 
lc-u avut şi în calitate de iezuit Deci chestiunea
11 u rămâne mărginită numai la punctul de timp, 
ducă, în clipa când Tyrrell scria, era ori nu iezuit, 
cl dacă într’o lungă perioadă a avut sau nu ace- 
ute păreri. Iată ce citim în această privinţă: „ Când 
Tyrrell a scris aceste propoziţiuni (cele împotriva 
Cardinalului Mercier), el şi era excomunicat Cu 
toate acestea el susţinuse acest punct de vedere 
fiică de mult, fără a-şi da seamă până unde au

ajungă părerile sale111) adică să se ciocnească cu
■ntoritatea bisericească. Deci părerile pomenite de 
noi au fost părerile unui iezuit, ale unui băr- 
Imt trecut din convingere la catolicism, şi prin ur- 
intire Albina n’are de ce se indigna şi nici nu poate 
Mpune că ne-a prins cu minciuna. I-am făcut dovada 
ca  şi în sânul catolicismului s’au ridicat oameni 
cure au spus că el cuprinde idololatrie, prin cultul 
cure se aduce Papii. Se înţelege, nu era să sufere 
Roma astfel de păreri. Dar vorba este: acestea

au fost părerile unui catolic şi ale unu: iezuit şi 
din pricina lor a fost alungat din rândurile iezui
ţilor şi ale credincioşilor Romei.

IV.
Să trecem acum la o nouă chestiune, care e 

scumpă celor dela Albina şi dela Cultura Creş
tină şi care e calul de bataie al dumnealor în 
toată susţinerea pe care o aduc catolicismului în 
ţara noastră.

1. Ce ne tot cântă ei nouă ?... Prin catolicism in
trăm în curentul Apusului luminat, ajungem la 
legătura firească cu fraţii noştri latini, ne aşezăm 
în însuşi cadrul sufletului nostru. Căci „notele 
distinct marcate în sufletele noastre sunt latinita
tea şi creştinismul. Până când nu vor fi ele armo
nizate deplin, neamul românesc va trăi numai cu 
jumătate din coeficientul său de vitalitate, con
tribuind numai cu o parte din comorile gândi- 
rei şi inimei sale la gândirea şi la viaţa proprie, 
la progresul şi la fericirea omenirei.ttI)

Chestiunea aceasta trebuie răfuită odată defi
nitiv, pentru a lua acestor inimi înguste arma 
din mână. In adevăr, toată argumentarea aceasta 
şi cu cea pe care o vom mai vedea, e dureros 
de şubredă. Ba cuprinde însă câteva elemente cu 
care poţi produce efecte oratorice şi a te face să 
pluteşti în meleaguri de emoţiune romantică. Ca 
chestiune însă de adevăr şi de bob numărat, lucrul 
e departe de a fi aşa. Pe această temă poţi dis
pune pe unii uşor-grăitori şi slab cunoscători, 
pe cei care se revarsă îndată în coloratură naţio
nală şi sentimentală, dar nu pe omul cunoaşterii 
exacte.

Când vei începe să ţii discursuri pe tema lati
nităţii şi a culturii, poţi căpăta foarte frumoase 
aprobări şi a secera multe aplause. Uniţii dela 
Blaj îşi dau seamă că aceasta e de fapt toată 
apologetica lor, în viaţa înstrăinată de masa româ
nească pe care şi-au croit-o, şi de aceia tot dau 
cu aceste argumente. Şi cu adevărat, ele sunt sim
patice şi ne sunt dragi şi nouă. Ideia de latini
tate şi de intrare în lumea Apusului luminat ne 
umple şi pe noi de emoţiune şi nu voim să stri
căm bucuria celor ce se bucură de ele. Dar ştim 
şi. câtă doză de poezie se ascunde în acestea şi 
nu ne putem înşela cu privire la starea de fapt 
Căci starea de fapt este alta şi, cu toat£ păstra
rea ideiei de latinitate, putem ajunge totuşi la alte 
încheieri decât cele dela Blaj.

Noi am fi foarte fericiţi să putem intra în cu
rentul latinităţii şi să scăpăm de multe apucături 
balcanice ale sufletului nostru. Căci dacă zic la
tinitate, eu înţeleg toată caracteristica de tărie, 
de stăruinţă, de rânduială, de disciplină, de trăi
nicie, de blândeţă în formă şi de temeinicie în

•) Kriedrich Srhiele & Leopold Zscharnack, die Religion in 
IUuhickle und Gegenwart. Tubiogen 1913, voi. 5 coloana 1422. 4) Dr. Ioan Coltor, Cultura Creştină, Ianuarie 1924, pag. 2—3.
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fond, pe care o aveau Romanii. Superficialitatea, 
trecerea iute dela una la alta, lipsa de stăruinţă, 
repezeala, lucrul de azi pe mâne, pornirea tot la 
improvizare şi nu la clădire trainică... acestea erau 
străine de psihologia Romanilor, dar în fond se 
găsesc des în psihologia celor de azi la noi, nu 
şi a Românilor mai vechi. De aceia noi am fi 
fericiţi să putem intra în caracterul din vechi al 
Romanilor. Vedem cărămizile lor dela Turnu- 
Severin tari ca peatra, citim despre căile clădite 
de ei, care trăiesc şi până azi, am văzut Via Appia 
din Roma cu petruiala de odinioară, şi ne zicem 
emoţionaţi: Aceştia erau supraoameni!... Ce turnau 
ei, nu mai perea!... Dintr’o stare de suflet ca a 
lor, puteau eşi cuvintele îndreptăţite, care s’au 
auzit la ei: Tu, Poporule Roman, adu-ţi aminte
că eşti jăcut să domneşti!

Oh! noi am fi fericiţi ca disciplina sufletească 
a Romanilor să-şi facă drum în viaţa noastră 
socială! înţeleasă latinitatea în felul acesta, n’ar 
putea fi decât o fericire pentru noi să stăm în 
cât mai vie legătură cu ea.

2. Dar aceasta e numai latinitatea care a fost, 
nu şi cea care este. Latinitatea de azi nu mai 
este cea din vremea Romanilor şi psihologia po
poarelor de azi zise latine nu mai este psiholo
gia poporului roman. Ea s’a prefăcut mult în 
curgerea vremurilor, şi când zic oamenii azi „ popor 
latin îuţeleg tocmai o psihologie protivnică ce
lei vechi, una care nu e stăpânită de trăsătura 
disciplinei, a regulei, a trăiniciei.

Apoi de o astfel de stare sufletească noi nu 
avem nevoie, pentrucă o şi avem, ci ne trebuie o 
stare sufletească nouă, în înţelesul de a fi mai 
disciplinaţi şi mai stăruitori la lucru. Dacă n’o 
găsesc pe aceasta, care-mi este folosul legăturii cu 
latinitatea? Dimpotrivă, dacă găsim aiurea starea 
de suflet a vechilor Romani, acolo trebuie s’o cău
tăm şi noi şi să ne ducem să ne inspirăm dela 
ea, căci ne va fi de un mare folos social. Dacă 
naţiunile latine ne-ar putea da această stare de 
suflet, se înţelege că o legătură mai strânsă cu 
ele ne-ar fi de folos şi nimenea nu s’ar putea 
plânge de ea.
g* Dar noi ştim prea bine că naţiunile latine de 
azi se plâng ele însele de multe apucături neorân
duite ale lor şi-şi caută singure pilde de aiurea 
pentru a schimba ceva în mentalitatea lor.

Felul de viaţă ca al vechilor Romani azi nu-1 
găsim la neamurile latine, ci la alte neamuri. 
Deci noi trebuie să căutăm mai cu seamă legă
tura cu acelea, pentrucă de acolo căpătăm şi învă
ţătură bună, dar mai cu seamă deprinderi sociale 
trainice.

Acesta e poporul englez, popor de puternic 
simţ pentru tradiţiune, de iniţiativă, de disciplină, 
de stăruinţă, de mare cinste şi rânduiala în viaţa

socială. Ne-ar fi de mare folos legătura cu cul
tura acestui popor, şi dacă este vorba de a intra 
în curentul de viaţă înaltă a Apusului, aici ajun
gem, nu unde vrea Cultura Creştină, pentrucă aici 
e culmea vieţii rânduite şi continuarea vieţii po
porului roman.

Lucrul acesta e atât de adevărat, încât până 
şi la poporul latin cel mai înaintat, la Franceji, 
se aud glasuri care cer introducerea deprinderi
lor engleze în sânul lui. E  o bucată de vreme 
de când a apărut cartea lui Demolins „A quoi 
tient la superiorite des Anglo-Saxons“ {De ce 
Anglo-Saxonii sunt superiori), carte tradusă şi pe 
româneşte de Brăileanu în editura Minerva 1915 ; 
şi apoi un bărbat de autoritatea lui Gustave le 
Bon susţine acelaş lucru, până şi în cea mai nouă 
carte a lui le Ddsdchilibre du Monde, Paris 1923. 
El spune că îndreptarea Franciei se poate căpăta 
prin schimbarea metodelor de educaţiune în felul 
englezesc, care dau tânărului mai mult spirit de 
iniţiativă şi întreprindere. In scopul acesta, el 
ceruse fostului prezident al Americei de Nord 
Roosevelt să înfiinţeze în Paris o universitate ame
ricană, care ar fi adus în Francia metodele edu- 
caţiunii anglo-saxone şi ar fi croit alte deprin
deri în viaţa franceză. Gustave le Bon a privit 
ca o mare nenorocire faptul că Roosevelt a murit 
şi aşa planul acesta a rămas neîndeplinit

Apoi dacă este aşa, noi ce avem de făcut? Fi
reşte, să căutăm mentalitatea socială trainică a Ro
manilor acolo unde o găsim. Şi fiindcă, cu toată 
părerea de rău, n’o găsim la latini, s’o căutăm la 
anglo-saxoni. Când este vorba de trăinicie şi de 
lucru făcut în chipul cel mai bun, nu sunt lău
date totdeauna mărfurile englezeşti mai pre sus 
de oricare altele? Iată, deci, unde găsim noi spi
ritul Romanilor şi de unde trebuie să ne inspi
răm pentru a ajunge iar la trăinicie şi temeinicia 
felului de viaţă al Romanilor.

Frin urmare, dacă este vorba ca prin unirea 
Bisericilor să ajungem a ne influenţa în felul vieţii 
sociale serioase, mai mult decât unirea cu Roma, 
se înfăţişează pentru noi ca bună şi de dorit uni
rea cu Biserica Angliei.

Să-mi dovedească acum domnii dela Cultura 
Creştină că această concluziune nu e bună. Iată, 
primim felul lor de vedere că să ne punem în 
legătură mai vie cu Apusul. Dar din acest Apus 
noi am ales pe cel care-1 socotim mai bun, că 
doar Apusul n’o fi numai Spania şi Italia. Noi 
socotim că Apusul englez e mai folositor pentru 
noi decât alte Apusuri. Căci nu putem sta numai 
pe terenul frazeologiei sentimentale, ci pe acel al 
adevărului deplin.

De! şi noi fraternizăm în jurul ideilor că Traian 
s’a născut în Spania, că legiunele romane au des- 
călicat în Dacia, că avem cu toţii un grai care ne 
umple de freamătul obârşiei comune din care cu
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loţii atu pornit şi pe care o simţim în sumedenie
• le cuvinte care sună la fel, după 2000 de ani 
dvspărţire!

Dar, în mare măsură, aceasta e numai istorie. 
Starea de faţă este alta. Bste că-cu toţii avem 
muri lipsuri, care nu pot fi îndreptate decât cu

document într’o revistă germană că doctoratele în 
teologie catolică din Roma nici nu sunt recuno
scute în Germania, din cauza slabei culturi pe 
care o presupun. Catolicismul se înfăţişează mai 
bine în Francia, fiindcă aceasta e o ţară cultă. 
Dar se mai poate spune tot aşa despre catolici- 

ulte mijloace decât cele pe care ei ni le-ar putea da. smul spaniol, de pildă?
Când spui „să stăm în legătură cu latinitatea,11 Deci dacă zici „Biserica Romei“, zici catoli-

rosteşti o năzuinţă sentimentală, săvârşeşti un act cism, cu păcatele şi scăderile lui, nu zici numai-
poetic, care-ţi place şi te înduioşează. Dar cine e 
de vină dacă, în realitatea faptelor, nu putem sta 
tui mai la poezie?

Să stau în legătură cu latinitatea, înseamnă să 
intru în concertul Boliviei, Perului, Mexicului. 
Apoi poate crede cineva serios că putem avea 
vreun folos de aici ? Acestea pot fi ele republici 
lutine, dar, după felul turburărilor din sânul lor, 
uraniană mai degrabă cu vechile 
ceşti, fără oamenii de valoare ai acelor republici 
«Ic altă dată. Din viaţa Romanilor, la ele nu e

gre

11 unic.
Şi chiar şi către aceste republici ne poartă gând 

•impatic şi totdeauna cu plăcere citim orice pas 
<le progres în America latină. Dar iarăşi, numai 
119a, prin gândul frăţiei de obârşie comună, nu ca

decât cultură italiană sau franceză şi intrare în 
concertul latinităţii. Biserica Romei e un aşeză
mânt aparte, care poate lucra pe teritorm italian 
sau francez şi în limbă latină sau italiană sau 
franceză, dar el e catolicism şi-mi adnce altceva 
decât continuitate latină dela Roma. Dela Traian 
şi până azi mai este evul mediu, care e ccva mai 
aproape de catolicism decât vremea împăraţilor 
Romani şi vezi că drumul unei asemenea lati
nităţi trece prin vremurile lui Cezar Borgia şi a
lui Iuliu I I  şi a lui Inocenţiu V III \ papa cu opt 
copii, şi noi de un asemenea latinism nu ave 
nevoie, că nici nu e latinism. Nu mai puţin la
tini suntem noi stând în legătură cu creaţiunea 
unui împărat roman, care e Constantinopolul şi 
cu alt măreţ împărat, care a fostlustinian... Cu

B& luăm ceva de acolo, căci sunt toate pline de aceştia adică nu suntem romani?
piicate şi trebuind să se disciplineze mult pentru 
» face cinste numelui de latin.

Deci nu poate fi vorba în chip serios că să 
lufun ceva din această latinitate catolică, căci nu

Deci dacă eu stau în legătură cu Francia şi 
cu Italia pe alte căi decât prin Roma catolică,
cum şi stăm, ce zor avem noi să ne mai încurcăm 
cu Vaticanul I Cu dânsul nu s’au înţeles cei le

it vom ce lua. Toţi aceştia pot fi moştenitorii Roma- gaţi de el prin vechi tradiţiuni, adică înseşi car
ii ilor după limbă, dar după starea sufletului nu. 
In ele este foarte multă neorânduială şi ucideri, 
mai rău ca în Balcani.

Apoi cu o astfel de latinitate vrea să ne puie

muirile Statelor latine din Apus... O să ne în
ţelegem noi ?

De aici se vede ce închipuire goală este a crede 
că, stând în legătură cu Biserica Romei, stai în

tu legătură Cultura Creştină I Să şi-o păstreze legătură cu latinitatea. Această Biserică nu-ţi aduc
pentru ea, că noi avem destul balcanism la noii 
nu ne mai trebuie şi balcanismul republicelor din 
America de sud.

Dintre toate ţările latine, nu rămân decât două,

nici cultură, cum n’a adus în America latină, îh 
S pania şi Portugalia, şi nici latinitate.

3. Viţiul de cugetare însă se vede şi mai cumplit
»lin legătura cu care putem folosi: Francia şi I- când priveşti Biserica Romei în toată lărgimea
tttlia. Dar, mă rog de unde dreptul de a spune vieţii ei, nu numai în cadrul mărginit al Italiei
01, dacă mă fac catolic, eu intru în legătură cu 
latinitatea, subînţelegând aici nu toată latinitatea, 
d numai Francia şi Italia?

Acesta e un mare viţiu de cugetare şi la Cul
tura Creştină şi la Păr. Ghibu, în ce a scris acesta 
initi nainte şi în noua sa carte Catolicismul U n 

i i  U t  esc în Transilvania şi Politica religioasă a Sta
tului român. Adică noi nu putem sta şi nu stăm

şi Franciei.
Cum adică? în Biserica Romei se găsesc numai 

Franceji şi Italieni ? Alte soiuri de oameni nu 
sunt? Nu cuprinde ea Slavi şi Nemţi şi U nguri?

Atunci cum întru în. legătură cu latinitatea 
dacă mă fac catolic ? De unde asta ?

Prin Roma intru în legătură cu catolicitatea. 
Apoi catolicitatea, dragii mei, nu cuprinde numai

tu legătură cu Francia şi cu Italia şi aşa, chiar latinitatea, ci intri în legătură şi cu Peile-Roşii
fftnî legătură cu Biserica Romei? Fără îndoială
i A stăm, iar adaosul catolic la aceste legături mai 
mult ar strica, fiindcă Roma catolică aduce altceva 
«lecât latinism italian şi francez. Aduce iezuitism 
şi făţărnicie, clişee de frazeologie goală, care mişună 
prin multe cărţi de teelogie catolică italiană. Cul
tura teologică în Italia e slabă şi noi avem un

şi cu Nfcgrii şi cu ce lifte mai voiţi de pe pământ.

4. Că această Romă puţin se sinchiseşte de lati
nitate, se poate vedea, din alianţa pe care a în- 
cheiato-o cu ungurismnl împotriva Românilor. 
Prin Biserica Romei, Ungurii şi-au putut urma 
foarte bine politiea lor împotriva noastră, cum

2
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dovedeşte Păr. Ghibu. Şi dacă nu era Biserica 
Romei unealtă pentru interese străine latiinităţii, 
ce zor avea politica austriacă să ne îmbie atât de 
mult la catolicism ? Dovadă că ea îşi urmărea 
politica ei prin catolicism şi iată, deci, şi dovada 
că, prin Roma, intri nu numai în legătură cu la
tinitatea, ci şi cu duşmanii latinităţii.

Şi dacă Roma este ocrotitoarea latinităţii, de ce 
a acordat U ngurilor drepţul de a înfiinţa episcopia 
unită de la Hajdu-Dorog şi de ce episcopii ro
mâni ixniţi, iubitori de latinitate, şi-au dat consim- 
ţimântul la înfiinţarea acelei episcopii?

Iată cât neadevăr este în afirmarea ca, unin- 
dti-te cu Roma, intri în legătură cu latinitatea şi 
iată cu ce şubrezenii de cugetare este susţinută 
la noi cauza Bisericii catolice.... fără îndoială, pen
tru oamenii simpli, pentru cei - cu cugetarea dela 
mână pân ’la gură.

Prin urmare putem primi foarte bine ideile 
C u l t u r i i  C r e ş t i n e  că „notele distincte marcate în 
sufletele noastre sunt l a t i n i t a t e a  şi c r e ş t i n i s m u l " ,  

dar de aici nu urmează de loc încheierea „hai 
să mergem cu Rom a"! fiindcă biserica Romei 
nu chezăşuieşte latinitatea mai bine decât alte 
forme de cultură. Ba o chezăşuieşte mai puţin, 
fiindcă ţinta Romei nu e latinitatea, ci catoi ici- 
tatea şi mai cu seamă papalitatea. Cu ce sunt 
mai aproape de latinitate domnii dela Blaj, cari 
scriu un grai cu sintaxă nemţită, pe care eu, 
preotul ortodox, n’o scriu, deşi nu sunt unit cu, 
Roma ? Şi des mă izbesc în scrisul lor de aceste 
întortocheri nemţite şi supărătoare, ei care tot 
dau că sunt aproape de latinitate! ’) Aceasta însă 
înseamnă că n’au luat nimic din latinitate şi, 
prin urmare, spun gogoşi când tot afirmă că 
Roma i-ar influenţa în această privinţă.

5. Dar cu cât urmăreşti mai la vale art. D rului 
Coltor, cu atâta te uluieşte strâmbătatea cugetării 
sale. Mişună scrântelile dela un rând la altul.

D’apoi bine, Doamne! pentru cine scriu ăştia ? 
pentru copii ? Şi mai iscălesc încă cu „Dr.“ ! 
Ce fel de doctori ? doctori dela Rom a!...

După de alde dumneaior să ne ispitim noi să 
mergem! doctori de asemeni poticneli!

1) In însuşi art. d-lui Dr. Ioan Coltor, citim ; „ ...toate aceste 
câştigate pentru România, pentru aspiraţiile, pentru viaţa ei, nu
mără mai mult decât tot ajutorul ce ni l-ar putea da, ca să fo
losim un argument per absurdum, Grecii ori Bulgarii“ !

Acel „numără/*, pus acolo, e un germanism, care pe româneşte 
trebuia dat prin „face“ sau „preţuieşte**. Un Român din Româ
nia vechilor graniţe nici nu înţelege ce caută şi ce înţeles are 
acolo acel „numără**. Eu înţeleg, numai fiindcă ştiu nemţeşte, aşa 
că trebuie să mă gândesc ia graiul Nemţilor, pentru a înţelege 
ce scrie latinistul dela Blaj !

Ciudată latinitate şi mare influenţă a Bisericii Romei !
Tot aşa, în nr. din Martie, art. D-rului Victor Macaveiu :
„Or, noi abia credem, că pe această cale se va putea ajunge 

la gândul intenţionat../*.
Pe româneşte nu trebuie acolo „abia“, ci „cu anevoie** sau 

„greu", Forma cu „abia** e acolo exact în locul nemţescului 
liaum şi nu <*ă limpede ideia pe care vrea s’o puie Românul, In 
tot cazul, nu e o formă românească.

Auzi dumneata... pe de oparte îţi spune că 
unindu-te cu Roma, intri în cadrele creştinis
mului latin, deşi latini sunt şi U ngurii şi Aus- 
triacii şi vre-o 20 de milioane de Germani. Pe 
urmă spune că, făcându ne prieteni cu Roma, 
căpătăm sprijinul celei mai mari autorităţi mo
rale din lume (adică a Papii), prietenia religi
oasă cu cele trei sute de milioane de creştini, 
cari azi privesc la neam.ul românesc ca la un 
neam balcanic,1) cari s’ar simţi însă uniţi într’o 
comunitate de interese sufleteşti, divine cu cei 
cari vor strânge ca mâne legături de dragoste 
cu Roma, pe care ei o adoră....“

Aţi înţeles bine ? Pe de o parte îţi spune că, 
' prin unirea cu Roma, intri în cadrul creştinis

mului latin, iar îndată că după aceia că „intri în 
comunitatea de interese sufleteşti cu cei 300000000 
de închinători ai Romei..." Va să zică şi cu Un
gurii şi cu mulţi dintre Slavi şi cu Nemţii!... 
Atunci cum intrăm în cadrul creştinismului latin ?

Iată contrazicerea !
Şi pentru ca să fie şi mai izbitoare, zice că 

prietenii noştri Cehoslovacii şi Iugoslavii nu vor 
descărca niciodată nicio lovitură de tun în cazul 
când ar fi să ne batem cu Slavii dela Nord, 
adică cu Ruşii. Dar Cehoslovacii sunt cei mai 
mulţi catolici, ;iar Iugoslavii pe jumătate ase
menea.

Apoi nu spui în aceiaş articol, d-le Doctor 
(dela Roma ?) că ne aflăm în comunitate de in
terese cu închinătorii Romei ?

6. De fapt este o greşeală de a susţinea apro
pierea de Roma cu motive de ordin politic, că 
dacă am fost alături de Franceji şi de Italieni 
în război, tot cu ei „vom duce şi vom purta lupta 
şi lupta cea mare, pentru reîntronarea în lume, 
în lumea întreagă, a împărăţiei celui restignit pc 
cruce. Cu ei ne vom împreuna armele, cu ei vom 
înfrunta furia valurilor protivnice, cu ei vom 
câştiga toţi laurii marilor glorii, marilor, dumne- 
zeeştilor triumfuri, pentru cari a fost lăsată pe 
lume rasa latină“.

Ce să răstorni mai întâi ? Aici foiesc greşelile 
şi siluirile dreptei judecăţi la flecare rând!

Chiar dacă e adevărat că vom fi şi pe viitor 
alături de Italieni şi de Franceji, dar ce are afaco 
aceasta cu Roma ? N u cumva Papa hotărăşte 
alianţele dintre Italia, Francia şi România!

Aşa de departe ajunge cugetarea doctorilor 
dela Roma !

Afară de aceasta, noi am mai fost în război 
alături şi de Kngleji... De ce adică nu sunt mo
tive politice de a fi aproape şi de Anglia ? Mu 
dacă e vorba de politică, noi vom întoarce o 
frază a D-rului Coltor spunând că „considere 11 •

%
»

1) Aici arn îndreptat puţin şirul frazei, ca sa fie înţelesul nidl
limpede, că latiniştii dela Blaj ÎI îngteiaază.
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u-le de natură politică, toate, dar absolut toate 
mo sfâtuesc la o apropiere sufletească de Biserica*1 
Angliei. Dr. Coltor scrisese de Biserica Romei. 
Noi zicem că nu. Motivele politice ne îndeamnă 
mai cu seamă spre Biserica Angliei, pentrucă 
uceia e însăşi Biserica Statului Bnglez, demni
tarii Bisericii sunt demnitari oficiali ai însuşi 
Statului englez, pe când demnitarii Bisericii Romei 
stau despărţiţi de viaţa oficială a Statului italian. 
IC mult mai strânsă legătura între statul englez 
■;i Biserica sa decât între Italia şi Vatican. Mai 
degrabă Biserica engleză poate ajuta ceva în pri
virea politică decât poate ajuta Vaticanul, care 
«t ii izolat faţă de Italia.

Iată că pe motivele politice iese altfel, nu cum 
vrea domnul Doctor dela Cultura Creştină.

Să presupunem noi că ne-am unit cu Roma... 
C'c i-ar păsa de aceasta Italiei şi Franciei ? Ce? 
te -ai unit cu ele ?

Că în unele împrejurări Italia şi Francia se 
folosesc de influenţa Vaticanului, e adevărat Că 
n alte împrejurări ele sprijină Vaticanul în nă

zuinţele sale de întindere, mai cu seamă în Ră
săritul nostru, iar e adevărat. Dar a crede de 
aici ce înseşi alianţele militare se hotărăsc după 
Inspiraţiunile Vaticanului, e prea mult.

Şi chiar aşa să fîe, oare astfel de socoteli se 
ni vine să avem noi în cap, când e vorba de 
făcut o unire religioasă ? Ar însemna să umblăm 
după pricinuiri lumeşti, acolo unde trebuie să 
avem în vedere temeiuri mai înalte creştineşti.

Dacă un act nu e poruncit de socotinţe izvo
râte din firea lui, ci de socoteli străine, ce preţ 
mai are el şi la ce rezultat mai poate duce?

Deci să-mi arate Cultura Creştină socotinţe re
ligioase pentru unirea cu Roma, nu chibzuieli 
di- politică externă şi militare. B o dovadă tocmai 
di* slăbiciunea lor religioasă, dacă le scapă din 
vedere pe acestea şi umblă după lucruri depăr- 
I ute de obiectul însuşi şi cari pot fi privite numai 
lArziu, după ce te-ai ocupat de celelalte. Aşa, Dr. 
i 'oltor spune că notele noastre distinctive sunt 
latinitatea şi creştinismul şi caută să demonstreze 
ev. ar câştiga latinitatea prin unirea noastră cu 
Roma, dar nu spune ce ar câştiga creştinismul. 
Apoi despre asta spune, domnule Doctor, că doar 
c vorba, înainte de toate, de unire religioasă.

Ne-am fi aşteptat să ne aducă consideraţiuni 
mai apropiate de cea religioasă, precum sociale 
;i culturale... Bl însa o ia dela coadă, dela cele 
militare şi politice!

mănarea lui Dumnezeu şi că toţi sunt chemaţi 
să aibă triumfuri dumnezeeşti. Sfinţi se pot ri
dica şi dintre slugi şi dintre robi şi din rasa 
neagră şi din cea roşie, şi înaintea lui Dumne
zeu nu este o rasă cu o chemare mai mare ca 
alta. Toate deosebirile pe cari şi le ticluiesc oa
menii sau cursul lucrurilor nu sunt şi deosebiri 
înaintea lui Dumnezeu. Aci numai sufletul ho- 
tărăşte şi după el te judecă Dumnezeu, ori din 
ce rasă vei fi făcut parte. Numai un popor a 
fost ales: poporul- evreiesc, iar dela Hristos nu

• este nici Bvreu nici Blin, nici bărbat nici femeie, 
nici rob, nici slobod, cum spune Sf. Pavel, ci 
toate sunt una în Hristos.

Atunci de unde scoate Dr. Coltor că rasa la
tină a fost lăsată de Dumnezeu ca să culeagă 
triumfuri dumnezeeşti ? Pentru ce depreciază ce
lelalte rase, că şi acelea sunt tot fiii lui Dum
nezeu ?

Bste vederea sa o cugetare religioasă ? Nu 
este o călcare în picioare a consideraţiunii reli
gioase ? A universalismului creştinesc ? De ce 
întoarce creştinismul înapoi în păgânism şi în 
iudaism ?

Şi ca să auzi aceasta dela un teolog unit cu 
Roma, adică tocmai din acei care fac mai multă 
gură pe tema universalismului Romei, e o do
vadă cât de puţin sunt pătrunşi de duhul uni
versalismului creştinesc şi că Roma n’a avut in
fluenţă asupra lor nici în laturea religioasă.

Mai deunăzi Albina făcea gură că ce tot vor
bim noi de unire cu Biserica Angliei, că, dacă 
e vorba de unire, înainte de toate se ridică dogma, 
iar în ce priveşte dogma sunt atât de mari deo
sebirile între noi şi Biserica Angliei, pe când nu 
sunt atât de mari între noi şi Roma...

Şi noi suntem de părere că, înainte pe toate, 
e dogma şi i-arn răspuns Albinei că aşa e, dar 
de ce umblă atunci, în susţinerea unirii, cu mo
tive extradogmatice, precum e tovărăşia cu latinii?

Iată că acum Dr. Coltor face mai ră u : Bl 
nici nu ţine seama de dogmă, ci calcă peste ea. 
Dumnealui a găsit că sunt rase lăsate de Dum
nezeu ca să culeagă mai mari triumfuri religioase.

Câtă îngustare a universalismului lui Hristos 
din parabola Samarineanului milostiv!

7. Dar mai ţineţi minte vorba dela început a 
D-rului Coltor, că noi, Românii, dacă nu suntem 
latini, lucrăm numai cu jumătate din puterile 
noastre, că multe puteri, pe care Dumnezeu ni 

Când este vorba de consideraţiunile religioase, le-a pus în suflet, sunt risipite, din pricină că
doctorul dela Blaj mai de grabă le calcă în pi
cioare. Zice că rasa latină a fost lăsată pe lume 
ca să câştige „toţi laurii marilor glorii, marilor, 
(111111 nezeeştilor triumfuri".

11 nde scrie aceasta, d-le Doctor ? Noi ştim că 
toţi oamenii sunt plăsmuiţi după chipul şi ase-

nu lucrăm în legătură cu Roma ?
Ii recunoaştem d-rului că a spus aceasta des

tul de frumos şi cu destul meşteşug, ca să poată 
impresiona pe cititor. Dar ce să facem dacă nu 
e adevărat ? Ce ? Noi suntem oameni care să ne 
putem vrăji cu încântarea vorbelor l
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această privinţă un foileton ( Viitorul6 Mai 1924), 
care arată câtă învăţătură se afla odată în ţara 
noastră tocmai din influenţare bizantină:

„Un mare număr de cărţi, dicţionare, lucrări 
de teologie, de filosofie, de istorie, au fost alcă
tuite la Iaşi. Unele au şi fost chiar tipărite aici. 

„Autorul lor, precum şi profesorii şcolilor din
Nu a fost Biserica Răsăritului mai cultă decât Iaşi, erau de sigur printre cei mai instruiţi oameni

Dr. Coltor vrea să spuie că, dacă ne-om uni 
cu Roma, sufletele noastre au să capete o mare 
putere de rodnicie, că ele acum sunt stingherite 
din zborul lor, din pricina legăturilor cu Răsăr
ritul incult....

De câte ori nu auzim noi vorba aceasta şi 
cât e de mincinoasă!

Biserica Apusului ? înflorirea creştinească nu a 
fost mai mare în sânul e i ! Şi dacă a urmat apoi
o eclipsă a Bisericii Răsăritului, nu a fost aceasta 
din pricini istorice care nu cad în vina nimănui? 
Dacă au venit Turciii şi a căzut Constantinopo- 
lul, a fost aceasta din pricină că Slavii şi cu 
Grecii sunt nişte păcătoşi, şi noi, Românii, gre
şim stând în legătură cu aceste neamuri păcă
toase ?

Dar 1. ce temei poate avea această cârteală 
împotriva Slavilor, când însăşi Biserica Romei 
are în sânul ei destui Slavi: Polonii, Cehii şi 
Croaţii? Va să zică Slavii nu sunt înapoiaţi ca 
rasă şi cum nu se ruşinează Biserica Romei de 
Slavii ei, aşa nu ne putem ruşina noi de Slavii 
noştri. Nu e vina lor, nici a noastrş, dacă împre- 
j urările politice au fost mult mai puţin prielnice 
pentru Slavii noştri şi a trebuit să ne luptăm 
fără încetare cu sălbaticii din Răsărit.

2. Starea culturală a Răsăritului a fost tot
deauna în chip interesat ocârâtă de catolici. Ea 
a fost însă mai bună decât a fost înfăţişată, iar 
tocmai starea Bisericii catolice a fost pe vremuri 
destul de păcătoasă şi de înapoiată, pe când nu 
avea de purtat lupte cu Turcii, cum purtam noi.

A fost dat vremii noastre să vie să facă drep
tate. Studiile bizantinistice au început a înflori 
de câteva zeci de ani, şi ele ne arată că lumina 
culturală a Răsăritului a fost mult mai vrednică 
de apreciat decât vor să ne facă a crede teologii 
catolici interesaţi. Scrierile lui Charles Diehl,\ deci 
a unui bărbat din lumea catolică, dar nu dus de 
consideraţiuni catolice, ci de consideraţiuni de 
adevăr, în deosebi scrierea sa Byzance, sunt o 
dovadă de frumuseţea civilizaţiunii bizantine şi 
de puterea socială a Bisericii Răsăritului.

Şi dacă a căzut Constantinopolul, oare nu toc
mai Răsăritul a adus lustruire Apusului prin 
bărbaţi de seamă fugiţi din Răsărit în Apusl

Pe măsură ce înaintează studiile despre epoca 
bizantină, se face şi Bisericii ocărâte a Răsăritu
lui mai multă dreptate. O găsim o Biserică de 
înaltă cultură, de inobilare a sufletului şi trebuie 
să ne simţim fericiţi că facem parte din ea.

De curând s’a ţinut la noi congresul bizanti
nologilor, în săptămâna de înaintea Floriilor. 
Acesta a dat prilej să se discute şi scrie iar des
pre lucrurile Bizanţului şi ce a însemnat el odi
nioară pentru cultura şi arta noastră. Profesorul 
nostru universitar dela Iaşi d. Tafrali a scris în

ai lumii întregi, în secolele al XVII-lea, alXVIII-lea 
şi începutul celui al XIX lea “.

Auziţi ? oamenii culturii răsăritene erau în vea
curile XVII, XVIII şi XIX „printre cei mai in
struiţi oameni ai lumii întregi"I

După cum spune Apostolul Pavel „de evan
ghelia lui Hristos nu mă ruşinez'* (Romani 1, 16), 
aşa trebuie să spuuem şi noi: de sfânta Biserică 
drept-credincioasă a Răsăritului nu mă ruşinez!

Dar sunt prea însemnate cele scrise de d. Ta
frali, pentrucă să ne mărginim numai la această 
scurtă citaţiune. Ele fac dreptate Bisericii ocărâte 
de catolici a Răsăritului şi noi trebuie să le cu
prindem aci. Deci le dăm în cea mai mare parte 
în celece urmează:

Bijuteriile, obiectele liturgice şi mai ales ţesăturile, brodate cu 
fir de aur şi de argint, împodobite adesea cu pietre nestimate, 
dovedesc o artă superioară, care se practica la curtea domni
torilor moldoveni, şi care nu-i decât o ramură târzie a artei 
bizantine.

Această artă a fost învăţată de lucrătorii şi lucrătoarele noas
tre de la maeştrii bizantini. La rândul ei însă, ea a exercitat o 
înfluenţă mare asupra ţârilor vecine.

Savanţii ruşi, mai ales Teodor Uspenski, recunosc că, înce
pând cu domnia lui Ştefan cel Mare, există o artă moldovenea
scă, admirată şi imitată mult în Rusia.

In arhitectură, deasemenea, Moldovenii, primind lecţiuni de la 
ilustrul Bizanţ, au ştiut să păstreze personalitatea lor şi să creeze 
o artă originală, pe care savanţii bizantinologi încep s’o cunoa
scă astăzi mai cu deamănuntul.

Cupola moldovenească atât de curioasă, atât de zveltă şi atât 
de înaltă, rezemându-se pe două baze, dintre care una în formă 
de stea, la exterior, formate ambele prin suprapuneri de arcuri, 
este o dovadă că arhitecţii noştri nu se mulţumeau numai să 
imiteze arta bizanţină, arta gotică sau arta Renaşterii, dar so 
străduiau să creezi forme noui. '

Această tendinjă se observă la bisericile din Bucovina, la bise
rica Sfântul Nicolae din Dorohoi, zidită de Ştefan cel Mare, la 
cele din Botoşani, din Hârlău, din mănăstirea Neamţu din ace
iaşi epocă, la cele din Iaşi, din veacul al XVlI-lea, şi la mulţi 
altele din tot cuprinsul Moldovei.

Iaşii se pot mândri de a fi fost unul din marile focare ale 
culturii bizantine, după căderea Constantinopolului.

Patriarhul se interesa mereu de Moldova şi de capitalele ei. 
Sub domnia lui Alexandru cel Bun, de pildă,’ la începutul seco
lului al XV-lea, s’au trimis preoţi instruiţi din Bizanţ pentru a 
propovădui legea cea bună la Moldoveni. Printre aceşti misio
nari, cel mai de seamă este Grigore Ţamblac, probabil din fami
lia Paleologilor, devenit mitropolit al Moldovei şi apoi al Kievului.

Din Bizanţ, ne-au sosit deasemenea pictori, arhitecţi, profesori, 
cari au contribuit într’o largă măsură să răspândească în Mol
dova cultura bizantină.

Această cultură s’a răspândit foarte mult mai ales sub dom
niile lui Vasile Lupu şi ale urmaşilor săi şi a atins apogeul suh 
cele ale domnilor fanarioţi.

In această perioadă, Iaşii, mai cu seamă, erau unul din rarele 
centre ale culturii bizantine.

Aici, se aflau şcoli însemnate, din care a eşit mai târziu renu* 
mita Academie Mihăileană. In ele, se predau literele vechi gre
ceşti, teologia, filosofia, ştiinţele şi matematicile.

Un mare număr de cărţi, dicţionare, lucrări de teologie, d§ 
filosofie, de istorie, au fost alcătuite la Iaşi. Unele au şi fost 
chiar tipărite aici.

Autorii lor, precum şi profesorii şcolilor din Iaşi, erau de sigur 
printre cei mai instruiţi oameni ai lumii întregi, în secolele «I 
XVII-lea, al XVIII-lea şi începutului al XlX-lea.
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AtAt Moldovenii, cât şi grecii din întregul Orient, cari voiau 
«A-tyl instruiască copiii, îi trimiteau să asculte lecţiunile acestor 
tHebri profesori.

Şcolile din Creta, din insulele Ioniene, şi din alte câteva oraşe 
din Peninsula Balcanică, au fost depăşite şi au trebuit să recu
noască superioritatea învăţământului din Iaşi şi din Bucureşti.

I.a mănăstirea Cetăţuia, de pildă, exista în secolul al XVII-lea' 
nun din rarele tipografii din Orient.

Acolo au văzut lumina atâtea cârţi, a căror listă nu este încă 
«lentul de bine stabilită

Mai multe mii din oamenii de cultură bizantină, celebri, mo
deşti sau obscuri, odihnesc astăzi sub pământul ospitalier al 
Moldovei.

Şi nu e rar ca cineva să întâlnească mormintele lor, purtând 
Inscripţiuni în limba greacă vulgară sau în cea antică, imitând
adesea ori pe cea a lui Omer.

La biserica Goliei, de pildă, la Sfântul Sava din Iaşi, aiurea 
!m\1, sunt lespezi de marmoră care acoperă persoane din familii 
fuNcinnate fanariote, şi pe care se pot citi, une ori în versuri 
omerice, origina şi faptele lor în Moldova.

Cultura bizantină, ale cărei urme le întâlnim şi în moravurile 
noastre, în tradiţiile noastre, în felul nostru de a gândi şi a 
alinţi, în meşteşugurile noastre, în câteva din produsele noastre 
llierare populare, a avut, după cum se ştie, o influenţă din cele 
mal fericite asupra redeşteptării noastre naţionale.

Grecii, cari au venit în ţările române, în secolele al XVII-lea 
ţl al XVIII-lea, să ne înveţe limba şi literatura lor şi să întărea
scă influenţa deja veche a civilizatiunii bizantine, erau admira
tori entusiaşti ai literaturii şi ai ştiinţii franceze. Ei ne-au în
văţat limba franceză, sau, în orice caz, ne-au dezvoltat gustul 
pentru cultura franceză, pe care au răspândit-o, cu mai multă 
autoritate, profesorii şi refugiaţii francezi, veniţi în număr mare 
la curtea domnească şi la casele boereşti.

Astfel, s’a arătat şi Moldovenilor şi Muntenilor drumul Parisului.
Influenţa franceză înlocuind pe cea a Bizanţului, a transfor

mat ţara noastră.
Ideile de libertate, de naţionalitate, de independenţă, venite 

din Franţa, au câştigat toate spiritele culte.
Moldovenii şi Muntenii au putut lua cunoştinţă de drepturile 

lor naţionale şi au conceput ideea unirii, care s’a realizat, mai 
întâiu la Iaşi.

Cultura bizantină, de dată mai recentă, sub Vasile Lupu şl 
fnnarioţi, are marele merit de a fi îndepărtat pe cea slavonă. 
Aceasta, după observaţia dreaptă a lui A. D. Xenopol, apăsa de 
vcacuri ca o stâncă asupra minţii şi sufletului românesc.

Când se vorbeşte numai rău de epoca fanariotă, de sigur că 
se face o mare nedreptate factorilor culturali, cari au contribuit 
atât de mult la în’ghebarea unei arte naţionale româneşti, la 
crearea unui curent naţionalist sub luminile culturii franceze, la 
alcătuirea unor legiuiri, care au înlocuit samavolniciile de mai 
nainte.

Patriarhia a organizat din nou bisericile din Muntenia şi 
Moldova. Jakint Critopol, în 1359, a avut un rol însemnat în 
organizarea mitropoliei din Muntenia; Grigore Ţamblac a fost 
dc asemenea unul din sfetnicii religioşi ai lui Alexandru cel Bun. 
Şl atâţia alţii, pe care din lipsă de spaţiu nu-i mai înşir.

Nicolae şi Constantin Mavrocordat au căutat să organizeze 
(firile române: Calimahi şi Caragea, inspiraţi* de legiuirile bizan
tine, le-au dat codici, care constitue un progres faţă de trecut.

In sfârşit, în viaţa socială, în viaţa religioasă şi în viaţa poli
tică întâlnim la fiecare pas influenţa culturii bizantine. Şi dacă, 
în unele puncte, ea se prezintă sub aspecte nefavorabile, în altele 
tnsă, ea ne dezvălue o fineţe, nu lipsită de farmec, atât de ca
racteristică şi atât de lăudată de prietenii noştri streini, cunos
cători şi admiratori ai Bizanţului, rafinat şi cult.

Iată, deci, că Biserica Ortodoxă nu înseamnă 
numai neputinţă şi întuneric, cum e bârfită, nici 
împedecare pentru sufletul românesc de a-şi des
făşură toată înzestrarea lui, ci tocmai ea aduce 
cu sine viaţă, înălţare, lumină şi subţiere în por
nirile naturale ale omului.

Că am şi suferit din pricina influenţei slavone, 
haide,... sunt împreunări ale faptelor istorice care 
nu se pot înlătura. Dar oare Apusul n’a suferit 
nimic din pricina Bisericii catolice? Pe lângă 
binele pe care l-a făcut, nu este istoria plină de 
tânguiri împotriva ei!

8. Dar este altceva de haz în art. D-rului 
Coltor; Zice că să luăm creştinismul latin, dar 
să-l păstrăm în haina bizantină, cu bisericile 
noastre frumoase şi împodobite...

Asta e chiar desfătător... Ocărăşti creştinismul 
bizantin, dar vrei să te lauzi cu produsele lui! 
Spui că sufletul românesc e împedecat în zborul 
său, dacă creştinismul său nu e latin, iar apoi 
îl ţii totuşi în legătură cu produse ale sufletului 
bizantin!

Dar ce este toată această artă şi împodobire 
de care vrei să te foloseşti şi pe care vrei s’o 
guşti, decât însăşi roada creştinismului bizantin?

Va să zică, pe de o parte spui că acest produs 
al lui îţi înalţă sufletul, iar pe de alta spui că, 
în alte graniţe decât ale creştinismului latin, nu 
poţi funcţiona cu toată intensitatea sufletului tău. 
Cum se poate că creştinismul răsăritean nu-ţi dă 
ce ţi dă creştinismul latin, dar totuşi te înalţă ? 
Dacă creştinismul latin e mai bun, de ce nu-1 
iei în întregime pe acela şi te mai încurci în 
produsele unui creştinism inferior?

Amarnică logică şi la aceşti latini dela Blaj, 
când doar spiritul latin e spirit de preciziune şi 
de limpezime!

9. In sfârşit, mai este una, în nr. din Febru
arie a. c. al Culturii creştine. Revista ia pricină 
din cele scrise de Păr. Galaction Pişculescu în 
chestiunea Cuibului- cu-Barză, cu care prilej acesta 
s’a plâns de unele slăbiciuni ale Bisericii noastre 
româneşti ortodoxe. - Autorul, care nu iscăleşte, 
spune că ce atracţiune să simtă ei către o Bise
rică, cum e a noastră, în care e atâta haos şi 
atâta robire faţă de Stat, cum a arătat Păr. Pişcu
lescu ?

Răspundem că slăbiciuni avem cu toţii, şi 
Biserica Romei să nu se trufească de geaba, că
i le putem arăta noi înşine. Dar noi nu voim 
s’o batjocorim, nici nu ne bucurăm de slăbiciu
nile ei. Noi nu uităm că e ramură a creştină
tăţii şi-i dorim toată înaintarea.

Deosebirea este însă că noi, teologii ortodocşi, 
nu suntem crescuţi la şcoala făţărniciei iezuite, 
ci suntem cârmuiţi de blânda Biserică a Răsări
tului. Noi spunem lucrurile cum sunt şi nu tăi- 
nuim relele pe care le avem, ci le spunem cu 
dorul de a le îndrepta. Noi ne înfăţişăm lumii 
aşa cum suntem, fără făţărie şi fără a căuta să 
ne arătăm altfel de cum suntem. De aceia numim 
lucrurile pe numele lor şi nu tăcem racilele pe 
care le avem. Călugăriţele noastre umblă mai 
slobode pe stradă, într’o călcătură mai firească, 
fără căutarea de a poza şi cu nimic studiat pen- 
tuu a produce efect Cele catolice sunt tot cu 
ochii în pământ şi simţi îndată atmosfera de 
artificialitate şi de calcul care le învăluie.

Deci Cultura Creştină să nu-şi ia îndemn îm
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potriva noastră din atitudinea noastră de grăire 
verde, pentrucă acesta e un argument pentru noi, 
nu împotriva noastră. Pentru noi nu este deloc
o atragere, când vedem pe teologii şi scriitori foi
lor catolice că nu pot scrie despre unul de ai 
lor fără a-1 ridica în slăvi. Fie cât de mediocri, 
la ei toţi sunt sfinţi şi învăţaţi.

O asemenea făţărnicie noi n’o putem suferi ş1 
ne place mai de grabă să ni se scrie cum a scris 
Păr. Pişculescu, numai adevărat să fie, decât să 
ne lăudăm în chip mincinos, cum e obiceiul blă- 
jenilor.

Că la noi viaţa politică a făcut multe încăl
cări în Biserică, d e ! ne plângem. Dar ce să zici 
de Biserica Romei care ne ocărăşte pe noi că 
am căzut pe mâna politicei, iar în sânul ei s’a 
putut ca Ungurii s’o întrebuinţeze aşa de mult 
spre scopurile politicei lor de apăsare naţională, 
cum a arătat aceasta amănunţit Păr. Ghibu! Ve
dem în acest caz Biserica Romei fiind o curată 
unealtă învârtită de socoteli politice, spre ţintele 
politicei uugureşti. Iţi mai face această Biserică 
impresiunea de stâlp şi întărire a adevărului, cum 
spune Apostolul Pavel lui Tim otei!

Iată de ce Cultura Creştină nu trebuie să se 
trufească cu noi pentru articolul Părintelui Ga- 
laction Pişculescu. Să-şi vadă de păcatele Bise
ricii ei, cum ne silim şl noi să îndreptăm lipsu
rile noastre.

io. Şi mai am una de răfuit cu Albina.
A spus că noi, unindu-ne cu Biserica An

gliei, am ajunge slugă la dârloagă, Şi i-am răs
puns în nr. pe Ianuarie a. c., al acestei reviste, 
că mult mai mult am ajunge slugi, dacă ne-am 
uni au R.oma. Am spus că întreaga atitudine a 
episcopilor uniţi e atitudine de oameni slugarnici 
că, până şi îmbrăcăminte, se înveşmântează în felul 
prelaţilor Romei. Şi Albina mi-a răspuns că nu e 
adevărat, că portul prelaţilor noştri din Biserica 
unită e un port special, dar nu ca al Apusenilor.

Dar să-i întreb eu acum: Acest port special în 
conformitate cu ce gusturi s’a introdus? Nu cu 
acela de a fi asemenea cu Roma ? De ce, dacă 
nu sunt slugi nu se aseamănă cu ortodocşi^, că 
doar dumnealor zic că vor forme răsăritene? De 
ce nu sunt la îmbrăcăminte asemenea cu Mitro
politul rutean unit de la Lemberg Andrei Şeptiţkif 
De unde moda de umblă aşa de tunşi şi frizaţi ? 
N u din dorul de a fi ca la Roma ?

Parcă, dacă e vorba de slugărnicie, numai din 
atâta se dovedeşte ea! Se d.ovedeşte ea din multe, 
din tot felul de a fi asemenea catolicilor. De unde

i i .  Iată însă un fapt proaspăt, pe care l-am 
aflat în curgerea scrierii acestui răspuns şi care 
ne dă o contribuţiune la unele din ideile scrise 
aici.

La Roma există o biserică unită... Sant’Atanasio, 
am spus eu celui care-mi povestea faptul de mai 
la vale. El însă nu ştia. Dar mi-a spus că se mai 
află acolo şi o casă a bisericii, în care, în patru 
odăi, se adăposteau nişte Români, care studiau 
în Roma.

Anul trecut a venit acolo la biserică un preot 
unit cu numele Dr. Popa. Acesta a scos afară 
pe toţi Românii şi le-a spus apoi să intre 
poi numai cei care sunt uniţi. Din toţi însă, vreo
12 la număr, numai 2 erau uniţi. Atunci preotul 
a spus: Să ocupe acei 2 fiecare câte 2 odăi, iar 
ceilalţi să plece şi să vie în locul lor alţii care 
sunt catolici, fie aceia Români sau altceva, fiindcă 
ei sunt mai întâi catolici, şi apoi Români.- 

Iată simţ de latini la aceşti oamei care ne tot 
dau cu latinismul! Nu spun eu că una e lati
nismul şi alta catolicismul!

îna-

Şi vorba acum vreo 2 ani că Papa
a făcut o danie pentru un institut Român, în care 
să poată fi primiţi.şi ortodocşi! Totuşi, iată cu 
cât simţ pentru Români se poartă chiar un Român!

Iară noi, preoţii ortodocşi, nu suntem aşa. Eu 
personal, pe când eram director la Seminarul Cen
tral din Bucureşti, înainte de război, ştiu că a 
venit la mine un preot unit, care umbla după 
ajutor pentru zidirea unei biserici unite peste 
munţi, şi îndată m’am pus în slujba lui, gândin- 
du-mă că aici nu e chestiune de confesiune, ci 
că trebuie sprijinită viaţa românească. După răz
boi, iarăşi am stăruit pentru acordarea unui a- 
jutor la un clopot al unei biserici unite. In tim
pul războiului, fiind spital la Seminarul Central, 
a venit la mine preot catolic pentru îngrijirea 
bolnavilor catolici, şi nu i-am făcut nicio greu
tate, ba m ’am purtat frăţeşte cu el.

Noi nu înţelegem să ne duşmănim, ci să ne 
ajutăm. Preoţii uniţi însă nu înţeleg aşa, cu tot 
simţul lor de latini. Dovadă că între dânşii este 
un duh care nu are a face cu latinitatea.

12. Am isprăvit acest răspuns, care cu toată 
lungimea lui, este însă scurt faţă de multele mo
tivări deosebite care se pot aduce pentru arătarea 
dreptăţii noastre. Am isprăvit, dar cu părere de 
rău că astfel de discuţiuni protivnice lasă acreală 
în suflete şi turbură legături care ar trebui să 
fie frăţeşti şi paşnice. Dar suntem nevoiţi să fa
cem aşa, pentrucă domnii de la Blaj şi cu ciracii 
lor de la Albina din Bucureşti cred că au

ideia episcopului Traîan Frenţiu de a răspândi găsit sat fără câni şi pot scrie ce vor, făra nicio
în Biserica unită deprinderea celibatului, de care 
se vorbea anul trecut ? Nu de la a fi la fel cu
Roma ? De unde botezul făcut prin stropire ?

împotrivire din partea noastră.
Scriind însă acestea, este departe de noi por

nirea unei vrăjmăşii împotriva Bisericei catolice.
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I ii noi bate prea tare simţul pentru datoria soli- 
iImitaţii creştineşti şi de loc nu voim să vedem 
^Iubirea unei ramuri a creştinismului, fiindcă aceia 
ui fi slăbirea întregului. Putem avea deosebiri între 
noi, dar o privire peste toate trebuie să ne ducă 
Iii bucuria de progresele fiecăruia, însă nu pro
grese ale unuia pe spinarea altuia. Noi cunoaş
tem prea bine şi meritele şi însemnătatea Bise
ricii catolice şi nu voim să i le tăgătuim, nici nu 
voim s’o vedem slăbind. Numai unele apucături 
ulc ei nu ne plac, dar nu putem zmulge din su
fletul nostru- simţul către interesele generale ale 
creştinătăţii, în care intră şi Biserica Romei, şi 
u-i dori şi ei să poată lucra în lume faptele po
runcite de Iisus Hristos.

Noi nu putem scăpa din vedere că taberele 
creştinătăţii, deşi deosebite între ele, totuşi au 
mai multe asemănări decât deosebiri, şi de aceia

simţul solidarităţii trebuie avut totdeauna îna
intea ochilor.

Aşa simţim noi şi când scriem cuvinte de con
testare faţă de teologii Bisericii catolice, şi spunem 
aceasta pentru a nu se crede că suntem oamenii 
unor zări înguste, fără privire la interesele totului, 
care ne sunt scumpe.

De aceia noi dorim legături frăţeşti cu toate 
taberele creştinătăţii şi ne pare rău când teologii 
Bisericii romane ne silesc să eşim din aceste 
consideraţiuni mângâietoare şi cu părere de rău 
ne aşternem să scriem lucruri, care fireşte că în
tăresc răceala între unii şi alţii.

Dar nu e vina noastră. Voi o voiţi şi ne ră
piţi bucuria de a privi şi a lucra numai în inte
resele armonioase ale totului.

Să fie mai bine pe viiior, şi noi nu vom avea 
decât să ne bucurăm.

A rhim . SC R IB A N

Suntem în faţa a două patimi, care se cer ju- 
dccate obectiv. Fie care din taberele celor două 
feluri de pătimaşi, au găsit şi găsesc destule mo
tive ca să-şi justifice păcatul. Poate fi justificat 
păcatul?

Ne putem bizui pe justificarea făcută, fără a 
uvea un criteriu moral de judecată? Balansează 
aceste vicii deopotrivă în cântarul judecăţii noa- 
Htre, ori înclină mai mult într’o parte sau în alta?

Iată întrebări cari cer şi aşteaptă un răspuns. 
Cu atât mai mult îşi au rostul cu cât toată lupta 
Începută, se îndreaptă împotriva beţiei, iar de 
lumat nici vorbă nu-i Se dă a’nţelege par’că, că 
fumatul este şi nu este un rău pentru societate. 
Cum îşi justifică fumătorii viciul şi cari sunt mo
tivele pe care se întemeiază, pentru a înfiera mai 
mult patima beţiei ? Fumatul e un rău, în multe 
cazuri necesar. Urâtul şi grijile vieţii ne doboară. 
Când fumezi o ţigară şi priveşti rotocoalele de 
lum ce plutesc, uiţi măcar pentru o clipă că eşti 
umil ostenitor în lumea asta.

Alţi zic: De băut nu beau, ticăloşii nu săvâr
şesc, n’am drept să fumez o ţigară ? Ar fi prea 
de tot. Doar n’am să fiu ca un sfânt depe icoane. 
(Vor mai fi şi alte motive pentru a se justifică 
fumatul. Ne mărginim la aceste). Păcatul are 
mrejele lui, ştie cum să te prindă. La drept vor
bind (s’ar putea zice) beţia e mult mai rea. Omul 
beat e grozav la înfăţişare, ţi-e scârbă să-l pri-

nu-şi trage măsuri din vreme, sfârşeşte în casa 
de nebuni.

Tot aşa e şi cu fumatul ? Câţi au sărăcit de 
pe urma lui ? Câţi au înebunit ?

Nici unul. Atunci ce primejdie poate să constitue 
fumatul ? Cel mult poate să facă rău numai fumă
torului. Să lăsăm să se 'pronunţe în această

aprofunziune.Axnchestiune ceice au studiat-o 
Prin urmare cuvântul competenţilor va fi hotărâ
tor şi nu judecăţile ce le vom formula noi. Un 
cunoscut doctor român (numele îmi scapă) 
publică în ziarul Universul cercetările sale asupra 
efectului ce-1 produce alcoolul şi tutunul. Ce se 
constată? Că alcoolul, luat în «doze mici», nu 
produce rău. Tutunul, oricât de puţin s’ar fuma, 
e vătămător. Nu vom folosi această constatare, 
pentru a susţine beţia. Nici nu vom recomanda 
calea de mijloc, că tot pe drumul păcatului duce. 
De la un păhăruţ două, se deprinde omul nostru 
cu nouă. Ţinem să spunem că nu e bine de a t
mosfera prea îngăduitoare, ce s’a creat în jurul 
fumatului.

Beţia în adevăr e o plagă pentru societate. 
De omul beat ni-e scârbă. Câţi însă nu prind 
desgust de această patimă, la vederea lui ? Tu
tunul cu cât nu aduce pe om în această, stare 
cu atât e mai primejdios. Pentru că efectele lui 
nu sunt aşa de bătătoare la ochi, se înmulţeşte 
pe zi ce trece numărul fumătorilor. Nu s’au văzut

veşti. îşi ruinează sănătatea şi averea şi dacă şi copii cu ţigările în gură ?!.. Adevărul acesta nu
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poate să bucure pe nimeni şi nu ne poate lăsa 
indiferenţi. Dacă tutunul produce rău numai fu
mătorului, poate constitui o primejdie pentru so
cietate? Da. Societatea nu-i o noţiune abstractă, 
care să nu aibă nimic corespunzător în realitate. 
Ea cuprinde în sfera sa pe fiecare în parte şi pe 
toţi la un loc. Ei bine, dacă tutunul produce rău 
organismului şi dacă majoritatea membrilor din
o societate vor fi fumători, nu este o primejdie? 
Cine poate să susţină contrariul ? Prin urmare 
motivele fumătorilor sunt vrednice de condamnat. 
Ce raţiune au dacă le judecăm cu dreptate ? Gri
jile vieţii şi urâtul nu constituesc un motiv serios
şi rezonabil. «-Viaţa e luptă în care biruinţa e a 
celor tari, iar căderea a slăbănogilor». Ce tărie 
vom căpăta prin fumat ca să putem lupta cu 
valurile greutăţilor, ce ne împresoară ? Pentru un 
creştin nu poate fi nici o justificare. El dobân
deşte tărie de la Hristos în lupta vieţii, nu de

«

la o buruiană otrăvitoare. Dacă la atât se reduce

creştinismul unora, în zădar se mai numesc cre
ştini. Motivul celor ce spun că nu fac alte rele, 
e lipsit de temei. Nu se ştie dacă sunt sinceri şi 
nu au şi alte păcate pe suflet. Să presupunem 
că nu. în acest caz e un merit.

O întrebare însă. Cel ce merge pe calea virtu
ţilor e logic să necinstească cununa lor cu un

%

păcat?!.. Tocmai asta trebuie să ne facă a crede, 
că nu avem a face cu oameni în adevăr virtuoşi. 
Dacă am luptat în cele mai grele lupte cu cele
lalte păcate şi le-am doborât, cum să mă las bătut 
în faţa unuia ? Nu e o ruşine pentru luptător ? Nu 
se încape deci nici o justificare.

Beţia şi fumatul sunt şi rămân păcate.
Cine crede altfel se înşeală pe sine şi înşeală şi 
pe alţii. Adevărul aşa este. Dacă s’a început lupta 
împotriva beţiei, să nu se lase în pace vrăjmaşul 
ce pare inofensiv. Ne putem aştepta şi dela acesta 
ia o lovitură puternică, într’un viitor mai apropiat 
ori mai depărtat.

Preot. MINA OASPAR

Scurte studii introductive în literatura biblică a vechiului Testament

Suprascrierile psalmilor
Din toţi psalmii, numai 34 nu au suprascrieri. 

Aceste suprascrieri sunt de mare însemnătate 
pentru studiul psalmilor.

Ele sunt de mai multe feluri:
1. Unele de ordin liturgic;
2. Altele de ordin muzical;
3. Altele de ordin poetic;
4. Altele sunt indicaţiuni istorice;
5. Iar altele de ordin personal.

\
%

\

Suprascrierile de ordin liturgic

Unele din ele hotărăsc când să se citească 
sau cânte psalmul, şi avem la: ps. jo  rOJPI T>$
t h !? rran.

* T  .  ----------------------
t

Pe româneşte: «cântare la sfinţirea casii. De 
David». Care casă ? «Casa Domnului» adică 
templul nu poate fi, căci lui David nu i s’a în
găduit să zidească templul (I Cron. 22). Afară 
de aceasta, psalmul nu cuprinde nimic ce s’ar 
referi la zidirea templului.

Unii cred că pe locul ales s’ar fi clădit un 
altar (I Cron 2 2 1) şi David a compus psalmul 
cu prilejul sfinţirii acestui altar.

Dar cuprinsul psalmului este o rugăciune de 
mulţămire pentru scăpare de boală.

Ştim că David a făcut, între altele, şi păcatul

de a face numărătoarea poporului, fără voea 
Domnului. De aceea i s’a spus să aleagă din 3 
pedepse, una, şi el a ales: boala. Dar el n» a 
suferit nimic (I Cron. 21).

De aceia trebuie să înţelegem prin «casă» nu 
templul, ci palatul lui. Cuvântul «rPlD» îl găsim
în acest înţeles, în expresia : < H’3 - »
adică: «acel, care este mai mare peste palat», 
sau cu un nume din istorie «Majordom», sau, cum 
am zice azi, ceva aproape cu «Mareşalul curţii».

Aşa pare că a înţeles şi Septuaginta, care 
traduce: «la înnoirea casii lui David».

Dar cu ce prilej ? Unii zic că el a scris acest 
psalm după ce s’a întors în palatul necinstit de 
răscoala lui Abesalom şi a pus să-l sfinţească 
prin rugăciune. Dar în psalm nu se vorbeşte de 
mântuire de vrăşmaşi, ci de scăpare de boală.

Mai aproape de adevăr pare a fi faptul că 
David, după ce s’a isprăvit palatul său din Sion, 
a făcut o rugăciune către Domnul şi cu acest 
prilej a scris acest psalm. El însă a fost oprit 
a lua parte Ia această rugă fiind bolnav şi de 
aceia roagă pe Dumneseu să-l scape de suferinţă 
şi fiind sigur că va scăpa tot odată mulţămeşte 
Domnului pentru a lui milostivire.

Mai târziu acest psalm a fost întrebuinţat cu 
prilejul curăţirii templului după isbânda Mac- 
cabeilor împotriva vrăşmaşilor (I Maccab. 4 v.
52 urmare).
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P s .  3 8  f i  7 0  avem "PŞţnb, Poate se între-
•  •

Iminţa la aducerea jertfei H1 3 ÎX (Lev. 2 2).
In LXX-a este tradus cu «El? dvdţAWjaiv Tuspi 

■jttWdtoo determinându-se la care Azcara se 
«Anta.

Aquila : t8o dvaţJuţiVYjaxetv.

Ieronim: la ps. 3 8 : in commemoratione.
la ps. 7 0 : ad recordandum.

Textul ebraic îl traducem cu: «spre aducere 
aminte». Tot aşa Aquila şi fericitul Ieronim. 

Textul grec al LXX-ei îl traducem cu: «spre
pomenire pentru sâmbătă».

Unii cred că acest tiitlu trebue Înţeles ca o 
mgă câtre Dumnezeu ca El să-şi «aducă aminte» 
«Ic psalmist.

Alţii cred că «TDîn» ar fi un fel de melodie 
după care urma să se cânte toţi psalmii, cari 
aveau această suprascriere.

Alţii socotesc “POÎH nu infinitivul hifil de la 
”Oî, ci un denominativ ce se trage din rnSŢNt

(Isaia 663) unde găsim: "P3 î!D=cel ce aduce
înmâe ca mDÎX» La jertfele numite: nin^Ş o
parte din cele aduse spre jertfă se aruncă în 
loc, pe altar. Aceasta se numea; iVOÎK = &va-

• |AV7]0is =  aducere aminte. Deci TOîn ar însemna 
că psalmul trebue cântat cu prilejul acestei 
jertfe.

In adevăr Targumii circumscriu această ex- 
presiune cu: ÎQÎD W O H  NnJinb "in¥

adică: legătură de tămâe, amintire bună 
despre Israel» în cât ne face să credem că aşa 
au înţeles acest titlu. In cazul acesta se potri
veşte şi cu traducerea celor 7 0 .

Septuaginta a adaos «pentru sâmbătă». Acest 
adaos se poate astfel lămurit: In Lev. 2 4 7, 8 
sc aminteşte n"DîK la jertfa de mâncare —
nmO —1 de sâmbăta. Şi fie că se întrebuinţa
n u m a i  Sâmbăta, fie că d e  o b i c e i u  sâmbăta; cei
70 s’au văzut obligaţi să adaoge aceste cuvinte.

P s a l m u l  9 2  are : Dl'1? ' V ţ  adică: «o

cântare la ziua sâmbetei».

P s a l m u l  1 0 0  are rnifi1? = pentru jertfa de

pace. Dar cum jertfele de pace sunt de mai 
multe feluri, nu spune la care (ritualul jertfei 
de pace vezi în Lev. 7 i2_,5).

S e p t u a g i n t a  şi după ea şi Sf Vasile c. mare 
traduc: «psalm spre mărturisire». Sf. Vasile nu 
numeşte chiar acest psalm, dar zice că în zorii 
zilei se aduna comunitatea şi aducea ca rugă 
Domnului jertfa «psalmului de mulţămire» (tov 
vîjţ â^oţj,oXoY^OE{o? (j'cdţjiov doacpspooai tcp xoplcp), 
In cât este de crezut că el la acest psalm se 
gândea.

Îmi pare însă mai sigur că este mai bine a 
traduce «pentru jertfa de pace» căci la aceste 
jertfe se aduceau mulţămiri Domnului pentru 
binefacerile primite.

Mai avem şi în p s .  6 0  un adaos "lEw spre
+

a învăţa. Care va fi fost însemnarea acestui «spre 
a învăţa», ca adaos la suprascriere, nu ştim 
sigur.

P s .  8 8  are tot ca adaos: n'DJŢ’"*33 umili, adică 
t^â3=sufletul în legătură cu Levitic 16  3, .,0 unde-i

•  #

vorba de umilinţa, smerenia omului. Deci ar fi 
un psalm, care se va întrebuinţa la ziua po
căinţei. Alţii traduc însă cu «spre a răspunde».
Ca şi nu putem şti ce a însemnat, ca
adaos la suprascriere.

P s .  1 0 2  are ca titlu: « r u g ă c i u n e  p e n t r u  u n  

s m e r i t , c â n d  e s t e  p l i n  d e  m â h n i t e  f i - f i  v a r s ă  

i n i m a  î n n a i n t e a  l u i  D u m n e z e u  î n  t â n g u i r e ».

P s .  1 2 0  — 1 3 4  are ca titlu: TtS  ̂ Sunt
#

cântecele pelerinilor în drumu către Ierusalim. 
LXX traduce: «Q§7) tu>v dvaStf.&ţj.cov.
Vulgata : «Canticum graduum».
Ieromin ca LXX-a.
Româneşte: «Cântarea treptelor».
A q u i l a , T e o d o t i w ,  S y m m a c h : «d)§7) sic, xdc ava 

6dosi?.
1. L X X - a  f i  c e i  c e  t r a d u c  la fel se gândesc 

la cele 15 trepte de la templu ce duceau din 
curtea bărbaţilor în a femeilor. In seara sărbă
torii corturilor leviţii cântau aceşti 15  psalmi 
fiecare pentru o treaptă.

Foarte puţin probabil. Este o idee rabinică, 
târzie şi fără temei.

2. Alţii zic că sunt psalmii ce se cântau de 
Iudei când s’au întors din Babilon.

Dar împotriva acestei susţineri este şi felul 
de exprimare ca şi cuprinsul. Dece să zică :

şi nu căci a fost numai o în-
toarcere. Chiar în Esra găsim f  ̂ I

Iar ps. 120  şi 126  nu se potrivesc de loc pentru 
robia babilonică. Psalmii 122 şi 134  presupun 
existenţa templului şi a cultului la templu. Deci 
nu se poate reduce la întoarcerea din robia ba
bilonică.

3 . Alţii zic că: nibyon Tt# sunt o categorie

de psalmi cu o gradare în cugetare: Cugetările 
întemeiate pe un cuvânt, dintr’un vers, se urcă 
şi se desvoltă în mod ritmic, în desvoltare nor
mală.

Este aceea ce în greceşte se numeşte A n a -  

d i p l o s i s .  De pildă în ps. >21 avem :



BISERICA ORTODOXA ROMANA282
 ̂ ^ _

«La munţi ridic ochii mei,
«(Să văd) de unde va veni ajutorul meu? 
«Ajutorul meu vine dela Domnul,
«Cel ce a făcut cerul şi pământul».

— Dar nu la toţi aceşti psalmi se poate ob- 
serva această gradare. Lipseşte îe psalmii 124, 
126, 129, 131, 132 ţi 133.

4. Alţii zic că sunt cântece cu acompania
ment de instrumente, la care muzicanţii aveau 
intrări cu un crescendo caracteristic.

5. Mai probabil este că sunt psalmii ce se 
cântau la pelerinagiile, ce se făceau la templul 
din Ierusalim în fiecare an. De aceea şi
la plural.

Această interpretare a fost dată de Agellius 
(1532— 1608). Primită şi de Herder în «he- 
brăische Poesie», a fost susţinută de mulţi teo
logi.

In urmă de tot este apărată de Felix Bovet 
în «Les Psaumes des Maaloth» (Neuchatel 1889).

Psalmii io6% 107, / / / —n g , 135, 146, 148— 
150 au ca suprascriere: din care se cu-T « •

noaşte şi întrebuinţarea lor.
După unii aceşti psalmi s’ar întrebuinţa astfel: 

Preotul sau cel ce face rugăciunea citeşte un 
vers sau jumătate de vers şi corul răspunde cu 
refremul: haleluia.

Suprascrierile de ordin muzical
a) Pe româneşte l’am tradus cu: *mae-

strului de cântări». Se găseşte la psalmi de 55 
de ori şi anume: la 39 psalmi ai lui David; la 
9 ai Korahiţilor; 5 ai lui Asaf şi la psalmii 66, 
67, cari sunt fără numele autorului.

In proorocia lui Habacuc se găseşte la cap.
3 v. 19> ca subscriere.

Vechile traduceri îl tâlmăcesc în deosebite fe
luri, căci însemnarea cuvântului este nesigură, 
cum a rămas până azi.

Septuaginta traduce : Ei? xo xsXo? =  întru 
sfârşit.

Aquila traduce: Tcp vao/Jcot(p= pricinuitorului de 
biruinţă.

Sytnmach traduce: ’eirtvbu05 =  cântec de bi
ruinţă.

Theodotiu traduce £{5 xb vîxoc; =  spre biruinţă.
Ieronim traduce: victori, sau «pro victoria». 
Toţi dau cuvântului însemnarea obişnuită în 

limba arameică: a învinge.
Targ urnii îl dau cu Nrpţtf1? =  ad laudandum.
In cartea I-a a cronicilor (23 4 comp. v. 28— 

32) găsim HS} =  a fi în o funcţiune la templu
şi anume cu însărcinarea de a sup/aveghia Î12JJ

%

m ir  rPD =  a supraveghia peste lucrul
dela casa Domnului).

Tot aşa şi în Esra (3 6 sq.) unde este vorba 
tot de supravegherea peste lucrul şi lucrătorii 
templului.

Acei 3300 de supraveghetori peste oamenii, 
cari lucrau la templul lui Solomon (I Reg. 5 S0)
sunt numiţi de cronist (II Cr. 2); D’Hyjp =

•  •

cei ce supraveghiază peste ei.
La repararea templului, sub Iosia, citim că

erau puşi leviţi =  spre a supraveghea (II 
Cr. 34 j 2) lucrul. Deci =  a supraveghea.

însemnarea cea dintâiu şi cea mai veche a 
acestui cuvânt este însă clarescere — a fi curat, 
a străluci (ca şi în limba arabă). Dela această 
însemnare a trecut la aceea de «a ieşi mai la 
iveală de cât alţii, a putea să strălucească». Şi 
atunci însenmnează «acel, care dovedeşte

#

calităţi deosebite în o specialitate», este mai 
superior, Deci «maestru». Şi în cazul nostru ar 
însemna «maestrul muzicii templului».

Dar acelaşi cuvânt îl găsim şi la psalmii lui 
Asaf, care, după I Cr. 16 5 era el însuşi mae
strul muzicii templului, împreună cu Heman şi 
Ethan. Lor le erau ascultători cei 4000 de cân
tăreţi din templul lui Solomon.

In I Cr. 1517_21 găsim că trei maeştrii căntau
cu ţimbale =  spre a suna tare, a se

•  »

face auzit.
Alţii, in număr de 12 , cântau cu nabla şi 

ţitera Aci nu poate însemna de cât:
«a cânta înnaintea cuiva».

In cazul acesta nu poate însemna mae
strul cel mare al muziciif ci ar fi diriginţii co
rurilor, cari aveau să orânduiască şi să facă 
exerciţii cu cântăreţii.

Aceasta este părerea cea mai probabilă asu
pra însemnării acestui cuvânt.

Totuşi rămâne nedeslegată întrebarea : Numai 
aceşti 55 de psalmi se cântau şi se învăţau de 
cântăreţi ?

b) Instrumentele care aveau să însoţească cân
tarea, sau melodia1) după care să se cânte, de 
asemenea se arată prin aceste suprascrieri.

*) în ce priveşte arătarea melodiei după care se va cânta bu
cata puten înţelege obiceiul acesta dacă vedem ce se află în căr
ţile noastre bisericeşti.

Ori unde vei deschide vei găsi arătată melodia după care tre
buie să se cânte, în felul următor: «Glas 4. Arătatu-te-ai astăzi» 
sau «Glas al 3-lea. Fecioară astăzi» şi aşa mai departe.

Dacă le-ar citi cineva, care n’are ideie că «Arătatu-te-ai astăzi» 
şi «Fecioară astăzi» sunt începutul unor bucăţi aparte şi acolo 
stă numai să arate melodia, n’ar înţelege nimic. Aceste cuvinte 
n’au nici o altă legătură cu cuprinsul bucăţii în fruntea cărora 
sunt puse.

Tot aşa, mi se pare mie sunt şi multe din suprascrierile de la 
psalmi. Degeaba ne vom bate capul să le punem în legătură cu 
cuprinsul psalmului, căci nu se poate. Dacă vom ajunge să cu
noaştem toate cântările de penremea aceia, atunci vom înţelege 
bine şi rostul multor suprascrieri şi vom şti dacă sunt aşa cum 
le avem noi, sau copiatorii le-au schimonosit, când au transcris
textele.
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7# sau btf care-1 găsim în aceste suprascrieri
•  t

In textul ebraic este a se traduce cu «după».

I .a p s a l m u l  g  avem: =* după mori
pentru fiu: Symach, Targumii şi fericitul Ieronim 
Iraduc: «pro morte filii». Dintre moderni, unii
citesc p b  niD =  Moartea te face alb ? Ce va fi| VŢ 
Însemnând ?

LXX ca şi V u l g a t a  au : sî? x b  t£Xo? 6itep tcbv 
Hpo'pUov x o o  olod — in finem pro occultis filii =  întru 
iil'ârşit pentru cele ascunse ale fiului, adică au
citit textul ebraic astfel:

Aquila, Teodotiu, Quinta et Sexta citesc :
cu însemnarea : tinereţe (asupra

acestui cuvânt vezi aci mai departe la psalmul 46).
Foarte probabil însă că aceste cuvinte sunt 

tnceputul unui cântec, după a cărui melodie avea 
h& se execute şi acest psalm.

La p s a l m u l  2 2  avem: nnttfn nV’N-Vy. Pe ro-
•  •

mâneşte: după «căprioara dimineţii».
LXX-a: sig x b  tăXo? âitâp avTXtX^sco? f/j?

etofrtvyfc = întru sfârşit pentru sprijineala cea de 
dimineaţă:

V u l g a t a : «in finem pro susceptione matutina» 
pentru întreprinderea (sprijinul) de dimineaţă.

Deci au citit: fTlblK (de la b',N'') =  tărie?
T  • • •  N  • * * • • • • '
•  •  •  •  •  •

După datina iudaică “Iffltfn este lumina
•  •

de dimineaţă, care premerge aurorii. Cele dintâiu 
raze ale acestei lumini sunt comparate cu coar
nele căprioarei, de şi căprioara n’are coarne. 
Kste probabil o schimbare în denumire. In loc 
de cerb zice căprioară.

In talmudul Ierusalimitean, ca şi babilonic, este
o zicătoare: «dela HTW» până ce «răsă
ritul se luminează».

Deci foarte probabil că şi aci, prin aceste 
cuvinte, se arată cântecul după a cărui melodie 
urma să se cânte şi acest psalm.

La psalmul 45 avem:
» » &0 » ))
>j )) o  » ))

,, ,, 45, LXX are: 07csp tâ>v aXXotoV
«̂ oojJievcov.

V u l g a t a :  pro iis qui comutabuntur. Şi tradus 
pc româneşte: «pentru cei ce se vor schimba». 

La psalmul 60, LXX are: «tot? aXXot(o{fojao|j.e-
V(0V».

V u l g a t a ' ,  pro his qui immutabuntur». Traduse 
pe româneşte: «celor ce vor a schimba».

Dar LXX mai are adaos: si? axTjXoypacptav xq> 
Aa otd st? âtăa/vjv şi tradus în nomâneşte «întru 
scrisoarea stâlpului spre învăţătură».

La psalmul 80 : LXX-a are : «st? x b  xeXo?
urcsp T(bv dXX o t (o 0'7] a o [j. o V(o v, p.apx6ptov to> A 

V u l g a t a :  pro his qui comutabuntur testimo- 
nium Asaf.

R o m â n e ş t e : Intru sfârşit, pentru ce vor schimba 
mărturia lui Asaf.

Cum se vede traducătorii n’au Înţeles textul, 
sau au avut un alt text după care au tradus.

ţEhîtf este numele «crinului» floare foarte răs
pândită în orient.

Deci, în aceşti psalmi este sau a r ă t a r e a  m e 

l o d i e i  după care să se cânte, sau
şi nnj? CPvKhîtf-by s u n t  c u v i n t e l e  cu cari începea 
un cânt popular, pe carc noi azi nu-1 mai cu
noaştem.

Unii au zis că ftiW ar fi numele unui instru
ment muzical de forma crinului. Puţin probabil. 

Alţii au tradus HI-!# =  mărturie şi au socotit
că ar fi un fel de poezie. Dar ce fel de poezie 
şi ce caută unirea cuvintelor jtîW nimeni
n’a putut spune.

In timpul nou francezul S e c o n d  a tradus cu : 
*/e l i s  l y r i q u e ». Dar ce era şi ce ar fi ««/<? I i s  

l y r i q u e » n-a putut nici el singur să spună.

La p s a l m u l  5 6  avem : D'pTn rui'-bg =
după «porumbelul mut din depărtare». Alţii 
traduc «porumbelul terebintelui din depărtare».

=  terebint).
In LXX a avem: «orcsp xoo Xaou xoo arco t(Ţ)V 

âjim v ţjLE|xaxpu[jL{Jisvoo =  pentru norodul ce se 
depărtase de la cele sfinte.

Tot aşa este şi în V u l g a t a  «pro populo qui 
a Sanctis longe factus est».

Probabil că LXX-a a luat aceasta în sens fi- 
gurat şi în traducere a căutat sa redea înţelesul
figurii.

A q u i l a : âxsp -TiEptotspâ? âX&Xoo ţj.axpoa[i»ov 
adică la fel cu textul masoritic: porumbelul mut
din dăpărtare.

Foarte probabil că şi aceste cuvinte sunt în
ceputul unui alt cânt foarte cunoscut după a 
cărui melodie urma să cânte şi acest psalm.

$

La p s a l m i i  57, 5 8  ş i  sg  avem : nnttfn-bN4 =
%

nu sfărâma.
In LXX-a: Mtj Sta'f&stpvj? să nu strici, ca şi 

la Aquila şi Simmach.
In V u l g a t a  «Ne disperdas».
La Ieronim »ut non disperdas».
Şi aceste cuvinte sunt de sigur arătarea me

lodiei după care avea să se cânte (Ibn Esra).
Raşi, cunoscutul rabin comentator al V. Tes

tament, înclina a crede că aceste 2 cuvinte sunt 
numele unui istrument muzical.
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by.
In LXX-a 07csp t&v X'qv&v pentru teascuri. T o t ' 

aşa la Symmach.
Vulgata «pro torcuiaribus» ( deci la fel cu
leronim pro (în) torcuiaribus» | LXX-a.
Aşa dar toate aceste traduceri au cetit: n*n.3n-?y»

Şi am avea a ne gândi la cântecele culegă
torilor şi călcătorilor în lin, la vie, care se gă
seau la Greci sub numele d® «Sfxvot â'roXTjViO!.» 
cari se află şi la alte popoare, ca de pildă la 
Arabi. Dillman dă câteva exemple de aceste 
cântece. Din Judecători 927, Iesai 1610 şi Ieremia
2 530 se vede că şi Israeliţii au avut asemenea 
cântece.

Alţii însă ca: Targunii, Teodoţiu sau tradus: 
«6icep xfj? ŢstxKTiîo?» şi după ei unii moderni 
traduc: <pe ţiiera după felul Gatic» — Gat era 
un oraş filistean. Şi deci am avea a ne gândi 
fie la un istrument gatic, fie la o melodie gatică.

Delitzsch se gândeşte la o melodie particulâră a 
gardei militare din orăşelul Gat (vezi II Sam. 1518).

Cum psalmii cu această suprascriere sunt 
psalmii de laudă acele melodii sau instrumente 
gatice au fost potrivite pantru cuprinsul lor.

Toate însă sunt păreri. Noi azi nu mai ştim 
sigur ce înseamnă.

La psalmii 37 şi 88 avem :
»

In LXX-a: OTîsp MaeXsft. In Vulgata: pro Mae- 
leth. Româneşte : pentru Maelet.

Unii cred că «Maelet» este un instrument 
muzical. Alţii începutul unui cântec cunoscut.
Alţii (Delitzsch) îl pun îl legătură cu nbno = 
boală şi traduc: jalnic, trist. In fine, alţii în le- 
gătiiră cu traducerea fer. leronim şi celelalte
traduceri greceşti, care îl derivă din ?in, în 
Pilpel: a dansa, a juca, şi cred că se face alusiune 
la jocurile ce însoţeau cântul sacru. Ce a însemnat 
cu adevărat, nu ştim. Foarte probabil o melodie.

In psalmul 88 este nbnD-by, care se
traduce de LXX-a: MasXs9- zoo dxoxpi-
{Wjvai =•» pentru Maelet ca să răspundă». Până 
azi nu se poate şti ce însemnează.

In psalmul 4 6 : 67CSp X(fiV xpixpîcov
adică au citit în ebraică \

Vulgata «pro arcanis». Româneşte: «pentru 
cele de taină*. Această expresie o găsim şi în
I Cron. 1520.

Unii traduc: ad voces puberes, dar aci este 
puellas puberes. Pentru că se află locuri din 
care se poate deduce că în cor cântau şi băeţi 
şi fete, alţii traduc: în sopran

S’ar putea însă să fi fost şi începutul unui cânt, 
deci aci să indice melodia.

O altă suprascriere este:
Aceste cuvinte se află la psalmii 4, 6 , 54, 67, 76 

şi Habacuc 3 19.
. In singular nJOJ (ps. 777, plângeri 5 14) însem

nează un instrument cu coarde.
Traducerile celor LXX-i, Aquila, Thodotiu, 

au: «ev tpaXjxol<5, sau !v 8ţj.vot?» leronim: în 
psalmis; Symmach: 81& âXnrjpioov.

Verbul fJJ, în forma piei, are în tot locul în
V. Testament ca şi în dialectul iudaic arameic 
însemnarea: a cântă pe coarde.

Este probabil că psalmii trebuiau pronunţaţi 
fiind însoţiţi de cântare pe coarde.

Nesigur este dacă, în suprascriere de
pinde de cuvântul dinnainte şi atunci traducem:
dirijorului cu istrumentul pe coarde, sau este in
dependent şi trebue a traduce : dirijorului; pe 
coarde (a se cântă).

In proorociea lui Habacuc este zis : dirijorului 
cu acompaniamentul cântării pe coarde. Deci cea 
din urmă traducere pare a fi cea adevărată.

In psalmul 61 avem : Acest cuvânt
este singularul dela

In psalmul 5 avem : LXX tra-
•  *

duce: 6irsp r/j? xXyjpovô ooavjc; adică a citit 
nbrîJ!TvN= pentru cea moştenitoare.

•  •  •

Aquila, Symach şi leronim au: «pro heredita- 
tibus adică au citit: ribnJin-?^. Traducerile aces-

*  m m  m m  
»  #

tea sunt neînţelese.
Mulţi comentatorii traduc: «pentru flaut,». A- 

dicâ la cântare psalmul să fie acompaniat de
flaut. In acest caz ni?TDn este tot una cu

•  t  ^
#

D'y?n =  flaut şi este derivat, prin compensa-
#

ţiune, dela HibriJ. Iar acesta dela care co-
#

respunde cuvântului arab: halla = a găuri. Şi 
atunci ar fi un nume deosebit pentru flaut. Unii 
cred că ar fi un flaut dublu. In adevăr din Isaia 
30 21 se vede că flautul se întrebuinţa la ser
viciu în templu. Din Talmud se vede de ase
menea că se întrebuinţa şi pe timpul după robia 
babilonică. Astfel pare probabilă părerea celor 
cari traduc: pentru flaut.

Dar rămâne nelămurit de ce autorul nu a în
trebuinţat cuvântul obişnuit pentru flaut: b yll .;au
D ^bn. Şi al doilea, de ce la nici una din tra
ducerile vechi nu găsim această însemnare.

La psalmii 6 şi 12 avem: n'J'pţ^n-by.
LXX-a traduce c u : «oxep r/jş dydorjţ ■= pentru 

a opta.
: leronim traduce cu «super octava» la ps. 6 ; 
dar la ps. 12 cu «pro octava». Aquila are km 
vrtc âydoyg. - Symmach xspt vfjo dydoyg. Targumii 
traduc: pe ţitera cu 8 coarde.
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Părinţii bisericeşti cugetă la dydoy ixsivrj 
V/ti? âottv 6 ’etps^c; djxOv =  octava aceia, care este 
n iericitei veşnicii. Se mai găseşte în ps. 12, şi 
Iu I Cr. 15*1. Din aceste locuri se vede că nu
««te numele unui instrument muzical nii'JIJS

este pus în opoziţiune cu
# T  *  1

Deci este un mod de căntare. Delitzsch

4) Probabil că de la Aquila şi până la Iero- 
mim această însemnare dedau acestui cuvânt.

LXX-a, de câteva ori şi Symach şi Teodotiu 
şi chiar munuscriptele siriace de 28 ori, traduc 
«8id(j)aXţJia» a cărui însemnare este nesigură. De 
sigur că avea o însemnare muzicală. Iacob de 
Edesa la Bar Hebracus (IO1) zice: în unule.....
exemplare în loc de «Sid^aXţxa» este

cxplică pe cu sopran, iar rp^Oî^-by de't, adică unde cântăreţul întrerupea cântarea
cu bas. Dacă este întocmai aşa nu ştim sigur. sa> poporul, care asculta, trebuia să zică nbD =

pururea, adică necontenit să fie Domnul lăudat, 
In psalmii 62 şi 77 avem: pPlVT-byj iar în ca şi la noi refrenul: «acum şi pururea...».

i)«. 39: pnrpb.
Deci în ps. 39 pare a fi ? auctoris. ledutim

5 O altă părere este a lui Ewald, care de
rivă acest cuvânt dela sau n to  (xbo) a rl-

T  T

cute unul dintre leviţii cunoscuţi de pe vremea ^ica (comp, dVd scară şi nblDD = scară, trepte
lui David (I Cr. 1641, 25^ 3,5 II Cr. 512, 2914) etc.

Frepoziţiunea 7$ ne face însă să ne gândim 
tot la o melodie cu acest nume.

rfro

(II Cr, 9 t l), de unde derivăm pe nbp ce ar în-x v

arătând in
•  #

Acest euvânt este de ordin liturgic şi muzical.
I ’ârerile sunt împărţite asupra însemnării lui cu 
toate că, seatlăde 71 de ori în psalmi şi—afară 
de ps. 666,7 anonim—numai la psalmii lui David, 
«au la acei compuşi de poeţii renumiţi dela Da
vid încoace. Se mai găseşte de 3 ori la pro
fetul Habacuc cap. 3.

De cele mai malte ori stă la finele versului şi 
In tot locul unit, în accent, cu cuvântul dinnainte 
ca şi cum ar forma unul singur.

Aceea ce se poate spune cu siguranţă asupra 
acestui cuvânt este că se crede a fi fost un 
semn pentru muzică, de oare ce se află la psal
mii, cari au arătări muzicale ca: nJiJD1? sau ‘TlDîD*

#

Numai în psalmii 7, 32 şi 89 nu este îm
preună cu unul din aceste cuvinte.

In ce priveşte însemnarea sunt mai multe păreri:
1) Unii cred a fi o prescutare luându-se lite-

rile de la începutul cuvintelor: "Ittfn 3D
T T « l

ce însemnează: d’acapo.
Dar asemenea prescurtări nu se mai găsesc 

In V. Testament.
2) Alţii, ca Gesenius, cred că se derivă dela

cu expresiuni

n V nbo «• a tăcea, adică ar fi un semn pen-
T  T  T  T

tru cântăreţ să tacă o pauză, în vreme ce mu
tica urmează mai departe.

Dar nici în limba ebraică nici în cea arameică:

semna: în sus, adică tare, clar. Este un semn 
pentru muzică de a intra, a începe, 
acelaşi timp că trebue să înceapă forte, puternic.

Dar faptul că rfPD se găseşte şi la sfârşitul 
psalmilor (3, 9, 24, 46) arată că această părere 
nu poate avea temeiu.

Adesea se întâlneşte acest cuvânt împreună
cari se referă la muzică. Deci ar 

fi o dovadă că şi «sela» este^totu n semn pentru 
muzică şi origina întrebuinţării acestui cuvânt 
are dar un înţeles liturgic.

Că ar însemna: «pururea» cum susţin mulţi 
nu prea este de crezut, căci nu se poate ex
plica filologic cum cuvântul a ajuns la această 
însemnare.

De asemenea nici derivarea lui de la nb# =  
a tăceâ (pauză) nu este câtuşi de puţin dove
dită. Nu poate fi vorba de tăcere ci mai mult 
de un intermediu muzical.

Poate că traducerea acestui cuvânt cu «Std- 
ôcXţxa», în psalmii apocrifii ai lui Solomon, (1731, 

1810,) ne dă oare care indicaţiuni asupra înţe
lesului acestui cuvânt. Iudeii au căutat să aco
modeze aceste poeme după vechile lor cântece 
liturgice. Cântarea psalmului se întrerupea, în 
anumit loc, spre a face loc unei doxologii sau 
binecuvântării, zisă mai tare şi de un cor mai 
numeros şi poate chiar cu însoţire de instru
mente. Sela deci ar arăta aceste întreruperi.

De oarece se găseşte uneori şi la mijlocul unei 
strofe sau chiar fraze, mulţi au fost ispitiţi să 
dea această însemnare cuvântului. Dar este cu

nbo nu însemnează a tăceâ, Ş chiar în ebreeşte. putinţă să fie. o greşeală a copiatorilor scrierea
schimbarea ttf cu D este foarte rară, |VHD)

!  • 9

3. Targumii, Aquila, Ieromim şi în 7 locuri şi
Peşito traduc: (Aq. dslj Targumii pobyb = în sae- 
cula sau NTHH :" semper, Ieromim (semper) 
«pururea». Tot în această însemnare găsim cu
vântul şi In alte manuscripte.

în mijocul strofei sau frazei.
După datele ce avem însemnarea acestui cu- 

vânt a rămas până azi nesigură.

La psalmii 917 şi 924 găsim: lb\3î"l unit cu Ĥ D- 
In psalmul 9n . LXX-a traduce «(J>ăY) 5ia<LAX-
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ţxato§» Textul românesc nu traduce aceste cu
vinte ci le sare.

Ieromim traduce cu «sonitu sempiterno».
La ps. 664 LXX-a traduce i'JH numai cu qjăvj.
Traducătorii ceilalţi se deosebesc unii de alţii. 

Cei mai muulţi cred a fi un fel de refren exe
cutat de instrumentele cu coarde. Dar este pu
ţin probabil. Pitra in «Analecta novissima„ (tom
I) crede a fi aa şi siriacul hegyână: [isXstrj un 
fel de poemă scandată sau rimată şi cu o a - 
nume modulaţie muzicală.

Suprascrieri de natură poetică

“liDÎD se găseşte numai în suprascrierile psal
milor de 57 ori. Adesea unit cu "P&

#

LXX;a şi Teodotiu au tradus ^aXjxog. Aquila cu 
«ţxeX<}>8-/]ţjia», Symmach cu Ieronim cu
«canticum». Rădăcina dela care vine este “)OÎ şi
"ISt şi însemnează <a face muzică, a juca şi 
cânta.

In Esod 15 2 şi Jud. 5 3 se întâlneşte “lDî şi
mDT şi însemnează cântec.

t  :  •  *

Modul de vorbire în limbă deosebeşte pe 
"IDî de “PI#, cum <■ a face muzică* se doesebeşte
«a cânta*.

“IDî cu 3 înseamnă a cânta însoţit de instru
mente, iar r n ş ţ  însemnează (câte odată) muzică 
sp. ex. Am 5 23, deci "lIOţD ar fi «bucată pentru
muzică* şi "Pt# «cântec, bucata pentru voce*.

In Vechiul Testament acest nume este măr
ginit numai la poeziile religioase, Dar după lisus 
Sirach (49t) tot astfel de nume au şi bucăţile 
care se cântau de muzică la chefuri.

De asemenea în Vechiul Testament nu este 
un nume generic pentru psalmii.

Abia prin traduceri a căpătat exclusiv înse- 
mearea de psalm. fSiriaca: mazmuri, arab: ma- 
zămir, etiopă: mazmurat; greacă ^aXjw? (<j;aX[xoi).

TI# (sau ÎTTt^). Se găseşte singur numai în
psalmul 46. In ps. 18 este rn'ltf»;—Cu "llDŢD, îl
găsim în psalmii 30, 48, 65, 68, 75, 76, 83, 
87, 88, 92, 108 (de 8 ori V ţ  "liOÎD, de 5 ori
-liOÎO "PLW.

+

In psalmii 120— 134 este “P&
In psalmul 45 este H iTT “Pttf =  un cântec

de iubire.
Psalmul ce poartă în suprascriere cuvântul

Tttf este un psalm ce urmează să cânte cu 
vocea.

7’DtpD este un cuvânt pe care îl găsim la

psalmii 32, 42, 44, 45, 52, 55, 74, 78, 88, 89, 
142, ca titlu: iar în text la psalmul 4 7 8. 
Cuvântul însemnează *inteligent» şi se întrebu

inţează numai ca atribut la persoane.
Aşa îl traduc, în titlurile psalmilor Aquila şi 

Ieronim luându-1 ca adjectiv la 1H (Psalmul 32
b’D&D TH se traduce cu David erudiţi; dar la 
psalmul 42 cu doctissimi), ceeace nu este po
sibil.

In alte locuri traduc cu «eruditionis» (ps. 44) 
sau cu «eruditio» (ps. 142).

LXX traduce cu aovâoscos = al înţelegerii, sau 
«st? a6veaiv». Symach cu «o6vsot?«; Targumii au
ÎOD adică «pricepere bună». Gezenius

t  t  •

traduce cu «poezie didactică» şi zice că acest 
fel de psalmii sunt «carmen sacrum ad res di- 
vines spectans».

Dar numai psalmii 32 şi 78 au cuprins di
dactic, ceilalţi nu. Aşa psalmul 45 este o laudă 
a dragostei; 142 o rugăciune; cu toate că din 
titlu sunt numiţi «maschil», iar psalmul 104, 
care prin caracterul său este didactic, nu are 
titlul acesta.

De oarece forma hifil dela are mai în 
tot locul însemnare intranitivă: «a fi priceput» 
de acea şi «maschil» apare ca atribut numai la 
persoane. Chiar în Cr. 3022 se zice despre leviţii
muzicanţi că sunt DilD C'bsfr DH =  acei cari

I  # 1  • !  $  f  «  M M
•  #  #

execută cu pricepere. întemeiat ;'pe aceste mo
tive traduce Delitsch: «pia meditatio».

După psalmul 47 3 'pare a fi în adevăr un 
gen de poezie.

A se observa că psalmul 88 în o lungă su
prascriere are pe «mizmor» şi cu «şir» şi cu 
«maschil» şi aminteşte deHeman şi Corahiţi în 
cât ne cam încurcă în însemnarea cuvintelor 
acestora.

Până astăzi, ceva sigur asupra acestui cuvânt 
nu ştim—poate că în adevăr este numele unul 
gen de poezie.

□rpD îl găsim în ps. 16 şi 56—60.
t  : %  ■

LXX-a şi Teodotiu îl traduc cu: <atYjXoYp- 
<pta» =  scrisoarea stâlpului, sau «eig orqXoYpa- 
cpiav» =  spre scrisoarea stâlpului.Targumii traduc:
N¥Hn ND vJ =  sculptura recta. Deci se credea

r  * : t  • : A
*

că aceşti psalmi se săpau în piatră. Puţin pro
babil.

La alţi psalmi targumii traduc : =T ! - •
exemplar, copie. In alte locuri au Dh 71D =  humilis
et simples, sau humilis et perfectus. Tot aşa şi 
Ieronim, Aquila şi Symmach.

Această explicare predomină în veac 3—5, 
dar nu este de nici un folos.

Alţii pun acest cuvânt ca şi Aben Esra în le
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gătură cu DrO =  aur, şi traduc < btjiderie de aur»
•  »

făcând aluzie la poeziile arabe numite «de aur».
Alţii cred a fi o rădăcină ce însemnează a as

cunde, — şi deci DHDD însemnează: «poemă mis
terioaseij enigmatică, ascunsă». Dar nu se potri
veşte acest titlu cu cuprinsul psalmilor donotaţi 
ca DDDD.

*

Hitzig şi alţii traduc: dvexdotov =  apocrif, adică 
publicat pentru prima oară de cel ce a codi
ficat psaltirea. In Is. 389 se zice de cântecul lui 
Hiskia că este DfDD = scris. Dar rădăcina 3HD nu 
se schimbă nicăeri In «DiTiD». De sigur că chiar 
în Isaia va trebui corectat: DHDD.

#

Probabil că DDDD este un termen tehnic pen
tru un gen de psalmi.

I
se găseşte numai în psalmul 7.

In proorocia lui Habacuc (3,) se găseşte
deci pluralul cu by»

Radicalul este rut# (aram. NJti') =  a rătăci, a
se clătina, a fi fără şir.

LXX-a traduce cu: (J/aXţios, dar în Habacuc 
3,, traduce: ţj.et =  cu cântare — Aquila:
d^vo^ţia (necunoştinţă, greşeală), Symmach, Teo- 
dotiu: OTtep devota?. De aceia Ieronim traduce: 
»pro ignoratione».

La Habacuc 31} Aquila, Symmach, Teodotiu au 
'6Tîi ăyvc/Yjndvcuv. De sigur i-au dat însemnarea 
lui niN\3$ (din psalmul 19lă). = TcapairxtojJiata
(LXX) =  delicta (Vulgata) = greşeli.

Raşi şi Midraş vorbesc de: «rătăcirea lui 
David». Dar n’are nici un înţeles, deci nu poate 
avea această însemnare.

Alţii — Delitzsch — traduc cu «dithyramb» a- 
dică o poemă în care este un amestec de sen
timente, cu treceri repezi când la sentimente de 
nelinişte, când la încredere tare şi neclintită, 
când la bucuria de isbândă, când la o încredere 
în sine ce se arată în înfruntarea primejdiei.

Alţii comentatori traduc cu: «cantio erratica = 
cântare rătăcitoare». Iar comentatorul englez 
Ainsworth (1627) zice că este o poemă «cu 
versuri diferite, triste şi neînţelese» (of sundry 
variable aud wandering verses). Dar nici această 
earacteristică nu se potriveşte cu cuprinsul psal
mului..

Până azi cercetările nu au putut stabili, ca 
suprascriere de psalmii, însemnărea acestui cu
vânt în mod sigur.

nbşn are o însemnare sigură: rugăciune.
De mirare că se găseşte numai la 5 psalmi:

17, 86, 90, 102, 142. Ar putea sta în frunte la 
mulţi psalmi.

Acest titlu se aplică atât la caracterul poeziei 
cât şi al întrebuinţării în serviciul liturgic.

De observat este că în psalmul 72 20> psalmii
dinainte sunt numiţi flvŞfW rugăciuni. Dar LXX 
traduce: oi Şuvoi = ni?nn Aq. Symach, Teod.

•  #

Quinta, Ieron. Targ. au însă traducerea cores
punzătoare textului masoretic.

r m n  găsim ca suprascriere, numai la 145.
T  •  •

LXX-a traduce cu: atvsot? =  laudă.
Aquila: Mai bine Symach şi Ieronim

cu: Sjjivos.
Aceasta caracteriză cuprinsul psalmului.

— La psalmul 60, găsim acest cuvânt
*

după o lungă suprascriere.
LXX*a, Symach traduc cu: sf? didax’fîv = spre 

învăţătură. Ieronim şi Targumii la fel cu «ad do- 
cendum ».

întemeiaţi pe II Sam. 1,8 unde se zice câ s ’a  
scris «cartea dreptului* ca s’o înveţe fii lui Iuda 
unii zic că ar fi un psalm pe care tinerii tre
buiau să-l înveţe pe deasupra.

Dar de ce numai acest psalm trebuea învăţat 
pe deasupra şi nu şi alţii?

însemnarea acestui cuvânt ca suprascrierea este 
până azi nesigură.

Suprascrierile cu caracter istoric
Un mic număr de psalmi, 13 cu toţii, au ca 

suprascriere prilejul cu care au fost scrişi.
Psalmul j : «când a fugit dinaintea lui Abesa

lom t ’). (A se vedea al II Sam. 159. q şi 17*,,).
Psalmul 7 , este scris asupra „vorbelor lui Cuş 

Beniaminitul“.
Acesta este un personagiu necunoscut.
Unii cred a fi Simei vrăşmaş al lui David. (II 

Sam. 16 5 compară ca 1917 sq.
Alţii cred a fi Cuşitul despre care se vor

beşte în II Sam. 182I_3Î. Cine va fi fost acest 
«Cuşit» nu se poate stabili. In tot cazul era 
unul din supuşii lui, cari, cu prilejul răscoalei 
lui Abesalom, au batjocorit pe David.

Psalmul 18 , se găseşte şi în II Sam. 22 şi este 
datat «de când Cel veşnic a scăpat pe David din
mâna vrăşmaşilor şi a lui Sau l».

Posibil că acest psalm a fost în isvoarele de 
care s’a servit autorul cărţii lui Samuel.— Poate 
în Dibre-ha-iamim.— Se poate compară şi cele- 
ce se spun în II Sam. 8 #_,2, cari ar fi putut fi 
prilej să scrie acest psalm.

*) Fiul lui David, Abesalom, s’a răsvrătit împotriva tatălui său. 
Pe căi nu tocmai cinstite îşi câştigase părtaşi şi susţinut de ei 
a făcut multă amărăciune tatălui său. In această stare sufle
tească a scris David psalmul 3.
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Psalmul 3 4 , când «David şi-a pierdnt mintea 
Înaintea lui Abimelech şi l-a gonit şi-a plecat». 
Abimelech din suprascrierea psalmilor este Achis *) 
regele filistean ( I Sam. 22 „).

Psalmul 5/, este scris după adulterul cu Bat- 
şeba*). (Vezi II Sam. 11 şi 12).

Psalmul 52, este scris când David a fost tră
dat lui Saul, de Doeg, Edomitul, pe când el şi
prietenii lui rătăciau prin pământul lui Iuda. (Vezi
I Sam. 229sq).

4

Psalmul 54 , a fost scris când David a tost trădat 
lui Saul de Sifiţii, locuitori din pustia Sif. (Vezi
I Sam. 23 Sq şi 26 j Sg).

Psalmul 56 , l’a scris David când l-au prins 
Filistenii în Gath. Este scris în aeeiaşi vreme 
cu psalmul 34. (Vezi I Sam. 21 ,4 şi cele zise 
pentru psalmul 34).

I

Psalmul 57, l’a scris David când a fugit dinain
tea lui Saul şi s’a ascuns într’o peşteră. (A se 
vedea I Sam. 22— peştera Adullam— şi I Sam.
24 — peştera Enghedi).

Psalmul 59 , a fost sctis când Saul a încer
cat să-l prindă pe David chiar în casa lui dar 
a fost scăpat de soţia lui, Michal. (Vezi I Sam.

11 sq)*

Psalmul 60, a fost scris cu prilejul răsboiului 
împotriva Sirienilor şi Edomiţilor. Probabil că 
această suprascriere se întemeiază pe un izvor 
necunoscut.— Despre acest războiu se povesteşte 
în II Sam. 8.

Suprascrieri cu privire la autori
La psalmi, în suprascrieri, sunt puse următoa

rele nume:
Moise la psalmul 90 9ste dat ca autor.
David la psalmii: 3-9, 11-32, 34-41, 51-65, 

68-70, 86, 101, 103, 108-110, 122, 124, 131, 
133, 138-145. In total la 73 psalmi. Iar la sfâr
şitul psalmului 72 se zice: «s’au isprăvit rugă
ciunile lui David, fiul lui Isai».

In unele manuscripte ale LXX-ii, Targumii, 
Vulgata, nu este numele lui David la psalmii 122, 
131 şi 133.

In LXX-a şi Vulgata nici la psalmul 124.
Din potrivă în LXX-a se găseşte numele lui 

David şi la psalmii 33, 43, 67, 71, 91, 93-99, 
104, şi 137.

Solomon este dat ca autor la psalmii 72 şi
127. In LXX-a numai la psalmul 72.

Corahiţii (Hlp \33) sunt daţi ca autori la psal
mii 42, 44-49, 84, 85, 87, 88.

A saf la psalmii 50, 73-83.
Heman la psalmul 88.

89.
Ieduthun (Iedithun) la psalmii 39, 62, 77.
In LXX-a mai găsim pe Ieremia alături de 

David la psalmul 137 (t(p Aaotâ ’lepeţAtoo; în 
altele: Aaotâ Sta ’Ispsjxtoo.—Tot aşa Vulgata.

Pe Hagai şi Zacharia îi găsim ca autori la 
psalmii 138 şi 146— 148.

LXX-a are: xtp Aaotd, Zayj7.pt00, în unele ma
nuscripte; iar în altele: ’AŢŢaloo xal Zayapbu.

La psalmul 7/, alături de David, găsim în 
LXX, Vulgata: «ufrbv ’loovaâaS xai xd»v rcp&Ttov 
aty|J.aXamaâsVTa)V = filorum Jonadab et priorum 
captivorum ».

Psalmul 63, l’a scris când rătăcea prin pustia 
Iuda pe timpul răsvrătirii fiului său, Abesalom. 
(V6zi II Sam. 15— 17).

Psalmul 142, l’a compus când era în o peş
teră 3) unde se ruga Domnului. (Vezi I Sam. 
22 şi 24).

*) David fugind dinaintea lui Saul a ajuns în oraşul filistean 
Gath. Venind la curtea regelui unii l-au cunoscut şi au început 
să-i cânte:

Saul a bătut mii.
David a bătut zeci de mii.
David văzând că a fost cunoscut s’a prefăcut nebun ş regele 

a zis: «Nu vedeţi că-i un nebun, ce mi-1 aduceţi aci?»
Scăpând de acolo a fugit în peştera Adullam*.
*] Batşeba era o femee frumoasă şi soţia unui general Urie. 

David o veg3 şi-i place. Armata era în războiu cu Amoni|ii. 
David dă ordin comandantului armatei, Ioab, să-l pună pe Urie 
în primele rânduri în luptă. Urie cade ca un viteaz. David care-1 
ucisese, îi ia şi soţia. Nathan, proorocul este trimes de Dumne
zeu să-l mustre. David îşi recunoaşte greşala şi sub apăsarea 
mustrării conştiinţii scrie acest frumos psalm.

Descrierea greşelii lui David în cartea Il-a Samuel c. 11 şi 12 
este foarte instuctivă. In Urie, David şi Nathan, autorul ne pune 
înainte 3 caractere dela care poate ori cine învăţa foarte mult.

•) Poate Adullam sau Enghedi, Vezi şi psalmul 57.

Cine sunt aceste personagii ?
Moise, David, Solomon sunt cunoscuţi.
Moise este numit DVlbKn
David „ „ niîT “DJ? în psalmul 18,

•  •

iar în psalmul 72 20> este numit Şi chiar
de n’ar fi numit David, sunt atâţia Psalmi în 
care se oglindesc situaţii şi stări din viaţa lui 
David, în cât îndată s’ar cunoaşte cine este 
personagiul de care este vorba.

Solotnon este destul de cunoscut şi cărţile re
gelui îi atribuie 1005 cântece, — nu numai un 
psalm sau doui.

A saf este pus ca autor la 12 psalmi. Este un 
personagiu necunoscut în Samuel şi Regi, ci nu
mai în I Cr. 6 39 tq ; 15 17i „ ; 165_7>37 ; 25 li2,6i#;
II Cr. 29 30 şi Neh. 12 46 Este, probabil, un con
timporan al lui David, muzicant şi socotit şi proo
roc. Matheiu evangelistul (13 w) citează din psal
mul lui Asaf (78 v. 2) cu cuvintele: «aceea ee 
s’a zis prin proorocul». Neamul lui este pomenit
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71 tnainte de exil (II Cr. 5 12; 29 13; 5 3 ,5) şi 
după exil (Esdra 2 4I; 3 ,0; Neh. 7 44; 11 ,7).

Ileman şi Ethan sunt înţelepţi cunoscuţi din 
vicmea lui Solomon, de cari se vorbeşte în I 
kctfi 5 „.

Iu I Regi 5 1)( Ethan este numit Ezrachitul.
I leman numai în psalm este numit Ezrachitul 

In I Cr. 6 ie şi 9 ,9 este pus între Corahiţi şi 
<-*tc conducător de cor pe vremea lui David.

I )ar în I Cr. 2 6 Heman şi Ethan sunt nu
miţi ai lui Zerah. Acest Zerah este fiul lui Iuda 
((•en. 38 30).

In I Cr. 6 ,g( 19( Heman «cântăreţul» şi Ethan 
*unl leviţi puşi de David să conducă corul la
1 i'tuplu (Comp. I Cr. 15 I7— aci sunt câte 3: 
Asaf, Heman, Ethan —

pare a fi fost vorba de o melodie — fapt ce ca
pătă oarecare probabilitate
este înaintea lui în amândoi aceşti psaimi.

Alţii cred a fi un «terminus technicus* liturgic 
pentru a se începe cântarea laudelor Domnului
(mrp nin).

In ce raport stau aceste persoane cu psalmii
In textuj masoretic, la toţi psalmii, afară de 

doui unde este Iedutun cu acest raport este
denotat prin b

m

Acest 7 a fost înţeles ca un b auctoris. Do-
— şi 16 41, « unde este 

I leman cu Ieduthm).
Koarte probabil că Heman şi Ethan din I Reg. 

'»,i nu sunt aceiaşi cu Heman şi Ethan din I
< 2

Şi Heman si Ethan din supra scrierile psal
milor 88 şi 89, sunt alţii, cum putem conchidc 
«lin faptul că, în psalmul 89, Ethan este numit 
• czrachit» pe când din I Cr. 6 2« ,q. aflăm că 
Icvitul Ethan de pe vremea lui David era Ma- 
mrit nu Ezrachit.

I£ste numai o părere singuratică, subiectivă 
«ccca, care susţine că acei înţelepţi au trăit 
numai în teorie şi că dirijorilor de cor li s’au dat 
mai târziu nume vechi de generaţiile de pe vre
mea lui David san Solomon.

vezi din Vechiul Testament întăresc această pă
rere.

Isaia 38 9 (scrierea lui Hiskia) şi Habacuc 3 ,  
(proorocia lui Habacuc) dovedesc că /  arată
raportul de autor. *

De asemenea în psalmi se găsesc locuri unde
nu poate fi îndoială că ? arată autorul. De pil-

Tnb «care

Corahiţii, fTlp *03, cărora li se atribue 11 psami

a grăit aceste cuvinte ale cântării Domnului». 
Sau alţi psalmi, unde cuprinsul oglindeşte idei, 
sentimente, situaţii ale lui David, şi nici într’un 
fel nu pot fi atribuite altuia.

Sunt însă unele observaţii, care ne pun în
încărcătură. Mai întâi LXX-a traduce acest b cu
xq> — dativul, nu cu «xoo» genetivul. Tot LXX-a 
traduce acest In Isaia 38 9 şi Habacuc 3 , cu

%

Aceştea sunt urmaşii lui Korah,, cari s’au re- genetivul, deşi este care arată autorul.
voltat împotriva lui Moise în pustiul Moabiţilor 
yi i-a înghiţit pământul (Exod 6 21; Num. ,6 ,q ; 
,'() ,,). Dar n’au murit toţi fii lui Korah (Num. 
M) ,,) şi îi găsim sub David cântăreţi la templu
II Cr. 6 5»2), portari (I Cr. 9 I9 şi 26 , iq), brutari 
(I Cr. 9 3I), iarăş cântăreţi sub Iosafat (873—842 
(II Cr. 2 0 ,9) şi portari sub Ezechia (Hiskia,
H27—699 II Cr. 31 14).

La psalmul 88 găsim pe Heman cu fiii lui

LXX ei unu au zis 
că "liDÎD însemnează: un psalm compus în fe lu l

%

lui David, adică un fel de «genetivus calitatis»
Este mult mai probabil că

¥

traducerea LXX-ei este aci cam şcolărească, ‘p este
#

în adevăr nota dativului în 1. ebraică, şi de aceea 
au tradus si ei cu dativul. 7 însă. la cea mai

Korah de oarece Heman era socotit cu fiii
lui Korah — ca şef de cor din familia sa. Foarte 
probabil însă că nu sunt una şi aceiaşi persoană.

Ieduthun sau ledithun este mai puţin cunoscut. 
Accst nume se găseşte la psalmul 39 şi 52 ală-
1 uri cu David; la psalmul 77 alături cu Asaf. Unii 
ned  că este un alt nume al lui Ethan.

In I Cr. 16 4̂  42; 25 , 3, 6; II Cr. 5 J2; 29 
!<!>,,; Nehem, 1 1 ,7 este amintit alături cu Asaf 
ţi Heman cu un neam de cântăreţi. De aceia 
unii âu zis ca este un alt nume pentru Ethan.
I )ar este posibil să fi fost şi numele unui neam 
de cântăreţi.

In psalmii 62 şi 77 eete cu b% (=. după). Deci

are parte din psalmi, este b auctoris.
Mal greu este să luăm, fără multă gândire, ca 
auctoris la psalmi atribuiţi Korahiţilor, Asaf,

Heman, Ethan,.
Aceştia sunt cunoscuţi ca dirijori de cor. Este

să însem
neze că acei ce poartă numele lor sunt luaţi din 
repertoriul lor, sau au fost scrişi pentru ei, ca 
să-i cânte înaintea poporului.

Fapt pozitiv este că asupra exactităţii însem
nării şi chiar asupra originalităţii tuturor acestor 
suprascrieri nu putem căpăta o ideee hotărâtă 
şi întemeiată, pentrucă:

5
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1) Nu le mai ştim, nici putem afla la toate,
adevărata lor însemnare.

2) Unii psalmii au suprascrieri numai în textul 
ebraic, iar în LXX-a n’au, şi din potrivă: au în 
LXX-a şi în textul ebraic n’au.

j )  Fie în ce priveşte autorul, fie cu privire la 
stil, nu se potrivesc mulţi psalmi cu ideele ce 
rees din cuprinsul lor. Aceasta însă nu însem
nează că este bine ce fac unii critici, cari aruncă 
toate aceste suprascrieri şi le socotesc fără nici 
o valoare.

Este foarte posibil că la copiere să se fi făcut 
greşeli. Şi cum însemnarea multora dintre ele 
nu mai era cunoscută — cum se dovedeşte din 
chiar traducerea LXX-ei — s’au transcris aşa la 
brodeală.

In tot cazul, ele rărr ;.n mărturii de o deose
bită valoare despre caracterul, timpul scrierii 
şi autorul psalmilor. Avem şi dovezi serioase 
că aceste suprascrieri pot fi originale:

1) Era obiceiu la toate popoarele arabe, ca 
şi ebraiceţ de a pune asemenea suprascrieri. 
Aşa avem în II Samuel 23 , o suprascriere la o 
bucată de proză. In Isaia 38, găsim: un „Mic- 
tam'''' al lui Hiskia — cuvinte ce sunt o suprascriere 
a celor ce urmează.

2) Faptul că la unii psalmi lipsesc, dovedesc 
originalitatea. Dacă le punea cineva mai târziu, 
punea la toţi psalmii.

3 ) De asemenea tocmai pentru că nu mai 
sunt înţelese, nici pe vremea imediat de după 
robia babilonică, trebue să ne gândim că sunt 
foarte vechi în cât li-s’a uitat însemnarea.— S’au 
păstrat în text pentrucă voinţa celor întorşi din 
robie era de a păstra cărţile lor sfinte aşa cum 
le-au moştenit.

In orientul depărtat se face necontenit săpă
turi. Acolo se desvelesc statui, monumente, pa
late, pline de inscripţii.

Cum din veacurile cele mai dedemult muzica 
a jucat un mare rol şi, ca şi azi, a trecut dela 
un popor la altul, este foarte posibil ca să se 
găsească urme, cari ne vor pune pe cale a în
ţelege multe din celece nu înţelegem azi în Ve
chiul Testament.

Istoriceşte s’au deslegat multe şi poate nu 
este departe nici vremea ca, şi în celece ţin de 
arta muzicală religioasă, să se limpezească multe 
lucruri neînţelese ').

Pr. POFESCU-MÂLĂEŞTI

*) In numerile viitoare alte chestiuni privitoare la psalmi.

ÎNVĂŢĂTURĂ bisericii despre cultul sfinţilor

Sfânta Scriptură şi sfânta Tradiţiune sunt teme
lia pe care este clădită, izvoarele din care curge 
fără încetare învăţătura sfintei noastre biserici.

Precum edificiul se înalţă pe temelie şi for
mează un tot cu ea, dar este şi un adaos la ea, 
o continuare şi completare a e i ; precum râul 
este prelungirea izvorului, dar pentru cantitatea 
mai mare de apă ce se scurge pe albia lui, ia 
altă înfăţişare, primeşte alt nume şi poate înde
plini în mai mare măsură serviciile pe care le 
aduce izvorul, tot astfel şi învăţătura bisericii este 
o continuare, completare şi desvoltare a celor 
cuprinse în Sfânta Scriptură şi în Sfânta Tradi
ţiune.

Grija bisericii învăţătoare sau a ierarhiei bise
riceşti de a apăra şi păstra neatinse punctele de 
credinţă atacate de eretici şi râvna sfântă a mari
lor teologi şi cugetători creştini din toate tim
purile de a pătrunde, pe cât este cu putinţă 
minţii omeneşti, minunatele adevăruri ale cre
dinţei creştine şi a-le expune în cuvinte cât mai 
lesne de înţeles de oricine, sunt cei doi factori 
cari au contribuit la răsădirea, creşterea şi în
florirea învăţăturii bisericii.

Ceiace este floarea faţă de sămânţă şi de boboc, 
aceiaş lucru este învăţătura bisericii faţă de Sfânta
Scriptură şi de Sfânta Tradiţiune şi rolul pe care-1

îndeplineşte grădinarul în viaţa plantelor îl înde
plineşte biserica în desvoltarea învăţăturii bise
riceşti.

Ceeace se găseşte dar în germene, în Sfânta 
Scriptură, ceeace este în stare de boboc în Sfânta 
Tradiţiune, se află în deplină înflorire în învă
ţătura bisericii.

Mai invoaltă, mai bogată în colori şi în forme, 
învăţătura bisericii nu e totuş ceva nou, ci nu
mai desvoltarea organică a răsadului dumnezeesc 
plantat de divinul întemeietor al bisericii, udat, 
plivit şi îngrijit de sfinţii părinţi şi de ierarhia ’ 
bisericească din curgerea vremii.

In învăţătura bisericii vom găsi dar expuse mai 
pe larg, mai amănunţit şi mai documentat toato 
adevărurile de credinţă la un loc şi iiecare punct 
de credinţă în parte.

Să vedem deci, ce ne spune învăţătura bise
ricii despre cultul sfinţilor.

** *
Mai întăi biserica ne învaţă că se cuvine sft 

cinstim pe sfinţi şi ne pune înainte temeiurile 
pentru care trebue să facem aceasta.

Dăm sfinţilor cinste şi laudă, cu alte cuvinte li 
venerăm, ca pe nişte bineplăcuţi lui Dumnezeu,
iar nu ca pe Dumnezeu însuş sau ca pe nişto
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dumnezei şi credem că cinstea ce le dăm lor 
se raportă la Dumnezeu, prin al cărui har ei au 
putut săvârşi în viaţa lor pământească faptele 
care i-au ridicat mai presus de ceilalţi oameni 
şi i-au apropiat de Dumnezeire.

« Cinstea ce se dă sfinţilor — zice Mărturisirea 
(Ortodoxă, partea III, răspunsul la întrebarea 52—
w îndreaptă şi trece la mărirea lui Dumnezeu, 
căruia sfinţii i-au plăcut prin credinţa şi viaţa 
tnbunătăţită ce au avut. Cu dreptate deci cinstim 
pc sfinţii lui Dumnezeu, după Scriptura ce zice: 
«Iar mie foarte îmi sunt cinstiţi prietenii tăi Dum
nezeule*.... Noi, pe sfinţii lui Dumnezeu, nu-i 
cinstim cu închinare dumnezească, ci îi chemăm 
ca pe fra ţii noştri şi prietenii lui Dumnezeu, ca 
fii ceară pentru noi, fraţii lor, ajutorul dumne- 
auesc şi să mijlociască pentru noi către Domnul, 
lucru ce nu este împotriva poruncii întâi a deca
logului, pentru că) după cum israeliţii n au gre
şit rugând pe Moisi să mijlociască la Dumnezeu 
pentru ei, tot aşa nici noi nu păcătuim chemând 
pe sfinţi într'ajutor şi rugându-i să intervină pentru 
noi.>

Venerăm pe sfinţi, ca întrupători ai tuturor 
virtuţilor morale şi împlinitori ai tuturor porun
cilor religioase, pentru ca să ne slujiască drept 
model viu în viaţa noastră morală şi religioasă, 
pentru ca să-i avem ca îndrumători şi călăuzi- 
lori şi îndemnători pe calea cea bună, potrivit 
cuvintelor sfântului apostol Pavel: *Aduceţi-vă 
aminte de mai marii voştri cari v'au grăit cu
vântul lut Dumnezeu, pentm ca, privind la 
săvârşirea vieţii lor, să le urmaţi credinţa»
(Kbrei 13,7).

Venerăm pe sfinţi — ne învaţă mai departe 
biserica — pentrucă— după cuvântul sfântului 
apostol Pavel, Iisus Christos este capul bise
ricii (Efeseni 1,22 şi 5,23), iar biserica este trupul 
lui (ibidem 1,23; Romani 12, 4—5; I Corinteni
12, 27) între membrii bisericii luptătoare şi trium
fătoare, adică între creştinii cari se află pe pă
mânt şi între cei ce au trecut din această viaţă 
tu stare harică, sau cu alte cuvinte între noi şi 
sfinţi, este aceeaş strânsă şi indisolubilă legătură 
care este între membrele trupului omenesc, despre 
care aceiaş sfânt apostol zice: <De sufere un 
membru, suferă toate împreună cu el\ iar de este 
ilăvit un membru, se bucură toate împreună cu 
cl,* (I Corinteni 12, 26). Pe temeiul acestei nu
mite comunităţi a sfinţilor, noi suntem datori să 
dăm Sfinţilor, ca fraţi ai noştri desăvârşiţi cari 
au scăpat de nevoile şi ispitele acestei lumi, 
yi se află în apropierea şi graţia lui Dumnezeu 
luată cinstea cu putinţă, iar ei, ca unii ce cunosc 
nevoile prin care noi trecem, se roagă pentru 
noi lui Dumnezeu, ca să ne dea harul său din 
destul, spre a ieşi biruitori din ispitele vieţii. 
I’recum avem trebuinţă de ajutorul şi sprijinul

celor mai cu experienţă decât noi în orice pri
vinţă, tot astfel avem trebuinţă, în privinţa mo • 
rală, de ajutorul sfinţilor şi aceasta ne dictează 
respectul ce cată să li-1 dăm. Precum iarăş sunt 
de condamnat cei cari pot dar nu vor să ajute 
pe semenii lor mai slabi sau în primejdii, tot aşa 
ar fi de condamnat sfinţii, dacă nu ne ar veni 
în ajutor în nevoile noastre sufleteşti. Cinstirea 
ce dăm sfinţilor şi ajutorul ce şi ei la rândul 
lor ne dau, au dar la bază reciprocitatea.

Spre a deosebi felul cinstirii ce se cuvine sfin
ţilor de cel pe care-1 datorăm lui Dumnezeu, 
biserica a dat celui dintăi numele de venerare 
(latineşte veneratio, greceşte SouXsta), iar celui 
de al doilea adorare (latineşte adoratio, greceşte 
XaxpsLâ . Cel dintăi este cinstirea ce se dă făp
turii, o cinstire, un respect mărginit, cel de a 
doilea este cinstirea, respectul fără margini ce 
se cuvine numai Făcătorului şi Pronietorului a 
toate. Termenul nostru popular de închinare, care 
vine dela latinescul inclinare, a se închina, a se 
pleca, exprimă la origină gestul prin care se arată 
cinstirea în genere. Folosindu-se atât în înţelesul 
de venerare, cât şi în cel de adorare, el poate 
da naştere la echivocuri şi a fost şi este între
buinţat de protivnicii cultului sfinţilor, ca să pro
ducă confuziune în minţile celor neîntroduşi din 
destul în cunoaşterea chestiunilor teologice. «Noi 
nu ne închinăm de cât lui Dumnezeu», zic aceştia 
cu ' subînţeles şi-şi întăresc afirmaţia cu citate din 
Sfânta Scriptură. Depinde însă de ideia ce-ţi faci 
despre închinare şi de sentimentele de care o 
însoţeşti, dacă închinarea se dă lui Dumnezeu, 
sfinţilor sau chiar muritorilor de rând, căci româ
neşte zicem nu numai: „Mă închin lui Dumne
zeu “ sau «Cutărui sfânt», ori «Unei icoane», ci 
şi «Mă închin», sau „M'am închinat“, ca formulă 
de salutare faţă de prieteni şi cunoscuţi, chiar 
când nu ne sunt superiori.

învăţătura bisericii ne arată dar, că venerarea 
sfinţilor este foarte întemeiată şi că nimic raţio
nal nu i-se poate opune.

*jjc *
Despre chemarea sfinţilor într’ajutor, biserica 

învaţă, că ei nu ne ajută şi nici noi nu le cerem 
să ne ajute prin propriile lor puteri, ci să inter
vină la Dumnezeu, ca El cu puterea lui nemăr
ginită să ne ajute.

Noi chemăm pe sfinţi mijlocitori către Dum
nezeu — zice Mărturisirea ortodoxă, în locul mai 
sus citat — ca ei să se roage pentru noi şi-i 
chemăm, nu ca pe nişte dumnezei, ci ca pe prie
tenii lui Dumnezeu, căruia slujesc şi pe care-L 
slăvesc şi căruia se închină. Noi avem trebuinţă 
de ajutorul lor, nu pentru că ei ne-ar ajuta cu 
puterea lor, dela dânşii, ci fiindcă cer pertru noi, 
prin solirile lor, harul lui Dumnezeu. Căci şi
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Sfânta Scriptură ne învaţă să cerem mijlocirea 
şi rugăciunile către Dumnezeu dela sfinţii cei 
încă vii, cum a făcut sfântul apostol Pavel când 
a zis : „ Vă rog pe voi, fraţilor, pentru Domnul 
nostru lisus Christos , pentru dragostea Dom
nului, ca să vă nevoiţi împreună c'u mitie în ru
găciuni pentru mine către Dumnezeu''' (Romani 
I5 '3 °)‘ Ş* într'alt loc: ,,Iavi care le nădăjduim,

«  _

că încă ne va mai izbăvi, ajutându-ne şi voi 
cu rugăciunea, pentru noi, pentru ca darul făcut 
nouă de atâtea feţes să dea prilej multora să 
mulţămească lui Dumnezeu pentru noi“ ( I I  Co
rint eni i , i  o). Ş i el însuşi roagă pe Dumnezeu 
pentru alţii, cum mărturiseşte singur, zicând : 
„ Totdeauna, în orice rugăciune a mea pentru voi 
toţi, cu bucurie făcându-mi rugăciunea“ (Fiiipeni 
1 ,4) . Din aceste ?nărlurii cunoaştem dauă lucruri: 
în tâ i: că sfinţii trăind în lumea aceasta, cer dela 
alţii rugăciuni şi mijlociri către Dumnezeu ; al 
doilea, că ei se roagă unii pentru alţii şi mij
locesc nu numai în parte câte unul} ci şi obşteşte 
pe faţă, precum adevereşte scriptura zicând: „Petru 
era ţinut în temniţă, iar biserica făcea rugăciune 
neîntreruptă către Dumnezeu pentru dânsulA 
(Fapte 12 ,5). Ş i cu atât mai mult după moarte, 
sfinţii, stând înaintea lui Dumnezeu, se roagă 
pentru noi, căci dela aceasta nimic nu-i împiedică 
şi chiar de a cere răzbunare impotriva necredin
cioşilor , cum zice Scriptnra : ,, Am văzut sub altar 
sufletele celor ucişi pentru cuvântul lui Dumnezeu 
şi peutru mărturisirea ce a v e a u Ş i  strigau cu 
glas marey zicând: )yPână când Stăpâne sfinte şi 
adevărate, nu judeci şi nu răzbuni sângele nostru 
faţă de locuitorii pământului ?“ [Apocalips 6 ,g). 
Fără asemănare mai mult se vor ruga ei pentru 
fra ţii lor, mai alei peutru cei cari au trebuinţă 
de ajutorul lor înaintea lui Dumnezeu, cum în
vaţă Scriptura zicând : „Şi cei ce douăzeci şi patru 
de bătrâni, cari şedeau pe tronuri înaintea lui 
Dumnezeu, au căzut cu fa ţa  la pământ şi s'au 
închinat lui Dumnezeu, zicând: „Mulţămim, ţie, 
Doamne Dumnezeule, atotţiiloruleH. (Apocalips 
z i,6). Ş i mai jos, să dai plată robilor tăi, proo
rocilor şi celor ce se tem de numele tău, celor
mici şi celor mari“. (Ibidem 11.96).

Temeiurile pe care sprijină biserica învăţătura 
sa despre rugăciunile noastre de chemare într’a- 
ajutor a sfinţilor şi solirile lor pentru noi către 
Dumnezeu sunt dar, cum se vede din însăşi cu
vintele Mărturisirii Ortodoxe, foarte raţionale. 
Ele stau mai întâi în taptul, că sfinţii, în viaţa 
lor pământească, au rugat pe toţi credincioşii
să se roage lui Dumnezeu pentru ei şi s’au
rugat şi ei pentru fraţii lcr şi apoi în concluzia, 
absolut logică, că, dacă sfinţii s’au rugat pentru 
alţii în viaţa pământească, cu atât mai mult se 
roagă după trecerea din această viaţă, când 
sunt mai aproape de Dumnezeu şi nici o pie

dică nu le stă în cale. A se ruga pentru cei de 
pe pământ, este pentru sfinţi, după cuvântul 
sfântului Pavel: ,,Datori suntem noi cei tari să 
purtăm slăbiciunile celor slabi“ (Romani 15,1). 
O datorie morală, impusă de legea dragostei, 
dela care ei nu se pot sustrage şi pe care o
îndeplinesc chiar faţă de cei cari nu-i roagă şi
cu atât mai mult faţă de cei ce-i roagă.

A susţine că sfinţii nu se roagă, nu intervin
la Dumnezeu pentru cei de pe pământ, este a 
susţine, că ei şi-au pierdut cel puţin o parte 
din nobilele însuşiri altruiste ale sufletului lor 
manifestate cu atâta putere în timpul vieţii pă
mânteşti, ceea ce ar fi tot una cu un regres, cu
o stare de inferioritate a vieţii de dincolo de
mormânt, faţă cu viaţa pământească, ceea ce 
este o absurditate.

Foarte consecvent încheie dar autorul Mărtu
risirii Ortodoxe:

„Nu lucrăm deci împotriva acestei porunci a 
lui Dumnezeu (întâia a decalogului) când ne ru
găm la sfinţi. Ei, ca slugi, credincioase ale lui 
Dumnezeu, stând înaintea slavei lui, mijlocesc 
pentru noi către unul adevăratul Dumnezeu. 
Dimpotrivă, dacă am dispreţui mijlocirea lor, am 
întărâta foarte slava dumnezeească, necinstind pe 
cei ce cu curăţie slujesc Lui“ (ibidem).

învăţătura sa şi-a expus’o biserica mai amă
nunţit şi şi-a apărat-o şi desvoltat-o răspunzând 
la diferitele obiecţiuni care s’au ridicat împo
triva cultului sfinţilor.

Astfel una din aceste obiecţiuni este, că Mân
tuitorul Christos ar fi unicul mijlocitor între 
Dumnezeu şi oameni, cum ar rezulta din cu
vintele sfântului ap. Pavel ■. „Unuleste Dumnezeu, 
unul şi mijlocitorul între Dumnezeu şi oameni, 
omul lisus Christos, care s’a dat pe sine însuşi 
preţ de răscumpărare pentru toţi...il (I Timotei 
2,5-6) şi că deci a numi şi socoti şi pe sfinţi 
mijlocitori, ar fi a contrazice cuvântul expres al 
Apostolului.— Ca răspuns' la aceasta, biserica a 
învăţat şi învaţă, că mântuitorul Christos este 
mijlocitorul prin excelenţă, cel care a răscum
părat omenirea din păcat odată pentru tot
deauna prin jertfirea sa pe cruce, iar sfinţii sunt 
mijlocitorii secundari, care ne ajută să ne însu
şim mântuirea adusă tuturor de Mântuitorul, 
mijlocitorii care-şi primesc putere dela mijloci
torul cel mare, Domnul lisus Christos. A numi 
şi a chema pe sfinţi mijlocitori între noi şi 
Dumnezeu nu însemnează dar a contrazice cu
vintele Apostolului, căci în Evanghelia dela Matei 
(23,8) însuşi Mântuitorul zice: „Iar voi să nu 
vă numiţi Învăţător căci unul este Învăţătorul 
vostru Christos, iar voi toţi sunteţi jra ţiu şi 
totuşi sfântul apostol Pavel spune (I Corinteni 
12,28) că Dumnezeu a spus în biserică apostoli, 
prooroci, învăţători etc. Urmează de aci, efl
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Dumnezeu însuşi se contrazice pe sine, ca toţi 
câţi au purtat în biserică titlul de învăţători au 
fost usurpători ai acestui titlu, sau că sfinţii 
apostoli, cari au instituit pe cei dintâi învăţători,
uu nesocotit şi călcat în picioare porunca Dom
nului ? Fără îndoială, că cuvântul „învăţător14 
ca şi termenul de ,,mijlocitor“ şi ori care altul 
poate şi trebue luat în înţeles absolut şi în în
ţeles relativ, sau într’o accepţiune strânsă şi 
Intr’una mai largă. In primul înţeles şi în prima 
accepţiune Mântuitorul singur este mijlocitor şi 
învăţător şi sfânt, iar în cel de al doilea sunt 
toţi aceia cari au purtat şi poartă aceste nume 
In biserica sa.

In interesan a lucrare intitulată ,,Piatra Cre
dinţei“ este ex pusă astfel chestiunea aceasta:

,,Precum unitatea părintehii ceresc nu esclude 
pe părinţii părinteşti; nici unitatea lui Christos 
ca învăţător şi domn, nu'esclude pe învăţătorii şi 
domnii lumii aceştia; nici sfinţenia şi suveranitatea

%

unică a lui Iisus Christos nu esclude sfinţenia altor 
sfinţi şi suveranitatea monarhilor pământeşti; tot ast
fel unitatea lui Christos ca mijlocitor nu esclude nici 
decum mijlocirea altora, numai că între mijloci
tori este o deosebire şi distanţă nemăsurată. Iisus 
Christos este mijlocitorul suprem, iar sfinţii sunt 
mijlocitori inferiori. Iisus Christos este mijlocitorul 
răscumpărării şi al rugăciunii fiu lu i către Tatăl, 
iar sfinţii sunt numai mijlocitori ai rugăciunii 
unor prieteni, cum zice Psalmistul: , ,7 u, Dum
nezeule, ai cinstit pe prietenii tăi în chip deo
sebitik (.*3 8 ,17). Iisus Christos este un mijlocitor 
care nare trebuinţă de alţi mijlocitori, pe când 
sfinţii au avut trebuinţă de mijlocirea lui Iisus 
Christos cât au fost pe pământ şi au şi acuma 
nu atât pentru ei, cât pentru noi. Iisus Christos 
este un'mijlocitor, care are putere de a mijloci 
dela sine însuşi, iar sfinţii sunt mijlocitori numai 
In puterea mijlocitoare a lui Iisus Caristos şi a 
meritelor sale de pe cruce. Astfel fierul nu are 
prin sine însuşi proprietatea de a arde, ci o pri
meşte dela foc cu care se uneşte.* Iisus Christos 
este mijlocitor prin însăşi firea sa, iar sfinţii 
prin har... Când apostolul zice, că este numai un 
mijlocitor între Dumnezeu şi om, adică Iisus 
( hristos, zice aceasta spre a se înţelege, că Iisus 
Christos este mijlocitor nu numai prin ministerul 
său, făcând pe Dumnezeu apropiat de om, ci şi 
mijlocitor prin natura sa, fiin d  mijlocitor între 
Dumnezeu şi om, intru cât este şi totodată şi 
Dumnezeu şi om, împrejurare indispensabilă 
pentru împăcarea omului cu Dumnezeu. De 
aceea este numai un asemenea mijlocitor. Sfinţii 
nu sunt şi nu pot f i .  Aşa au judecat şi învăţat 
Sfinţii Părinţi Chrisostom, Ambrozie, Teofilact,
i.pifanie, Ciril şi alţii1, (, (După Macarie, Teo
logia dogmatică ortodoxă, voi. II, pag. 711).

** *

Altă obiecţiune este: Cum pot auzi sfinţii ru
găciunile noastre, căci ei nu sunt şi nu pot fi 
nici atotştiutori nici prezenţi în tot locul ca 
Dumnezeu ?

La aceasta biserica răspunde cu cuvintele 
Mărturisirii ortodoxe:

„Sfinţii dela sine nu ştiu, nici nu înţeleg 
rugăciunile noastre. Cu toate acestea, după des
coperirea şi harul dumnezeesc ce li s’a dăruit de 
Dumnezeu cu îmbelşugare, ştiu şi aud. Precum 
Elizei a ştiut ceeace sluga lui făcea pe cale, la 
fe l ştiu şi aud toţi sfinţii, prin sfânta descope
rire, nevoile celor ce-i cheamă pe dânşii. Aseme
nea chemăm şi pe îngeri, ca să mijlocească cu 
rugăciunile lor către Dumnezeu pentru noi. Căci 
ei duc înaintea măririi lui Dumnezeu rugăciu
nile şi milosteniile şi toate faptele bune ale oa
menilor. Iar sfinţii sunt după moarte ca şi în
gerii: ei pot atunci să cunoască nevoile noastre, 
să audă rugăciunile noastre şi să mijlocească 
pentru noiA. (Ibidem).

Dacă în viaţa lor pământească mulţi sfinţi au 
avut darul de a citi în suflete, de a şti celece 
s’au întâmplat la mari depărtări de ei, de a se 
înălţa cu spiritul mai presus de lume şi a ve
dea şi auzi lucruri minunate, pentru ce să nu 
admitem, că sufletele aceloraşi sfinţi, după des
părţirea lor de trup, când se află mai aproape 
de Dumnezeu, nu primesc dela El darul de a 
vedea, auzi şi şti celece se petrec pe pământ?

Sunt oameni cu puteri sufleteşti deosebite, 
cari văd şi ştiu pe cale naturală, dar neobişnuită, 
celece se petrec la imense depărtări de ei, prin 
aşa zisa clairevoyance sau televiziune. Sunt alţii 
cari, fără să poseadă această putere, au în anu
me momente intuiţia precisă despre ceiace se 
întâmplă unuia sau altuia din cei de aproape ai 
lor, prin aşa zisa telepatie. Dacă în mod natu
ral şi atât timp cât sufletul este legat şi con
diţionat de trup, sunt cu putinţă aceste minunate 
lucruri, a căror realitate a făcut şi face obiec
tul cercetărilor ştiinţifice şi deci nu poate fi 
trasă la îndoială, dece ar fi imposibil ca sufle
tele desăvârşite ale sfinţilor mai ales când au tre 
cut din lumea materială, să poată vedea şi şti 
nu numai celece se petrec într’un anumit loc şi 
clipă, ci chiar tot ce se întâmplă în tot locul şi 
în fiece clipă pe pământ ? Ştiinţa explică telepa- 
tia ca o dragoste ce depăşeşte limitele spaţiu
lui. Prin telepatie stau în comunicaţie numai 
persoanele care se iubesc mult între ele. Ce 
dragoste poate fi însă mai mare decât aceea 
pe care o au sfinţii, după ce s’au încununat cu 
cununa biruinţei, faţă de fraţii lor cari se află 
încă în vălmăşagul luptei cu păcatul şi ispitele ? 
Şi când ,,dragostea toate le poate“ , cum a zis 
sfântul apostol Pavel, nu este ceva cuprins de 
însăş mintea noastră şi afară din cale de limpe
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de, că spaţiul şi timpul nu pot fi o piedică pen
tru sfinţi de a şti în tot momentul celece se în
tâmplă cu fraţii lor de pe pământ ?

Invenţia telegrafului şi mai ales a telefonului 
fără fir ne lămuresc şi mai bine cum pot auzi 
sfinţii rugăciunile noastre. Orice zgomot, orice 
sunet şi orice cuvânt nu se mărginesc la locul 
unde s’au produs, ci se propagă prin undele 
herziene, pretutindeni în atmosferă şi pot fi în
registrate de orice staţiune de telefonie fără fir 
din orice punct al globului pământesc. E destul 
să ai o instalaţie de telefonie fără fir, ca să auzi 
din casă dela tine, stând liniştit la birou sau 
pe canapea, furtuna care se deslănţue pe un alt 
continent, semnalul de alarmă al unui vapor a- 
meninţat de înnec pe întinderea oceanului în
depărtat, glasul de privighetoare al unei prima
done, care cântă pe scena unui teatru dintr’un 
oraş dela celălalt capăt al lumii, discursul cu- 
tărui om de stat în parlamentul din Londra, Paris 
sau Washington, ori la Liga Naţiunilor etc. etc. 
Se vorbeşte mult, că s’a ajuns ca să poţi ve
dea persoana cu care vorbeşti la telefon, ori 
care ar fi distanţa ce te desparte de ea. Când 
mintea omenească a reuşit să dea la lumină şi 
să pună în practică aceste invenţiuni, care des
fiinţează spaţiul şi-ţi dau putinţa să auzi tot ce 
se petrece pe întinsul globului pământesc şi să 
vezi la distanţe înfinit de mari şi de nestrăbătut 
pentru ochiul liber, nu e ridicol să ne mai pu
nem întrebarea, cum pot vedea, auzi şi şti sfînţiii 
celece se petrec pe pământ? Dacă noi putem 
să auzim tot ce se petrece în lume cu aparate 
de telefonie fără fir şi să transmitem gândurile, 
simţirile, voinţa noastră într’o clipă, dela o mar
gine a lumii la alta, prin telegrafia fără fir, să 
nu fie posibil ca Dumnezeu să fi rânduit lucru
rile astfel ca sfinţii să poată auzi, vedea şi sta 
în comunicaţie cu pământul fără ajutorul vreunui 
aparat? Cugete oricine mai adânc asupra aces
tei chestiuni şi se va convinge, cât de uşuratec 
vorbesc cei cari declară în numele raţiunii, că 
cultul sfinţilor este inadmisibil, pentru cuvântul, 
că sfinţii n’ar avea putinţa să audă rugăciunile 
noastre şi să stea în legătură cu noi,

** *
S’au ridicat şi alte obiecţiuni de mai mică 

importanţă în contra cultului sfinţilor, la care 
biserica a răspuns cu deplin succes. Aşa d. p. 
s’a zis, că invocarea sfinţilor ar implica în sine 
nesocotirea puterii lui Dumnezeu, iar venerarea 
lor ar fi o împuţinare a cinstirii ce se cade şi 
trebue a da lui Dumnezeu.

Nu nesocotim puterea lui Dumnezeu, când 
chemăm într’ajutor pe sfinţi*, pentrucă biserica 
învaţă lămurit — cum am văzut mai sus — că 
sfinţii nu ne ajută cu puterea lor, ci cu puterea

ce le-o împărtăşeşte Dumnezeu însuş. Cerând 
dar ajutorul lor, noi cerem de fapt ajutor dela 
Dumnezeu, numai că nu-1 cerem direct, ci prin 
mijlocirea sfinţilor.

Tot asemeni, venerând pe sfinţi, nu numai că nu 
împuţinăm cinstea ce dăm lui Dumnezeu, ci dimpo
trivă o sporim, i*o arătăm şi indirect, iar nu 
numai direct, pentrucă respectul şi veneraţia ce 
dăm sfinţilor se reduc tot la Dumnezeu, al că
rui reflex ei sunt şi dela care vin toate darurile 
ce ni se împărtăşesc prin mijlocirea lor. N’a zis 
oare Mântuitorul: „Ceice vă primeşte pe voi, pe 
mine mă primeşte şi ceice mă primeşte pe mine, 
primeşte pe ceice m'a trimis pe mine“ ? (Matei 10,40). 
Care împărat înţelept s’ar putea supăra de. cinsti
rea deosebită ce se dă slujitorilor săi ? Oare 
cinstirea dată acestora nu este însăşi cinstirea 
împăratului şi nu însemnează ea, că împăratul e 
vrednic de toată cinstea ? Căci când a cinstit 
cineva pe slujitorii unui împărat rău şi nedemn?

** *
La altă obiecţiune, foarte asemănătoare cu 

cea precedentă, că adică invocarea sfinţilor ca 
mijlocitori între noi şi Dumnezeu ar constitui o 
jicnire adusă unicului mijlocitor Iisus Hristos 
Mântuitorul, ,,Piatra credinţei" răspunde cu ur
mătoarele două observaţiuni:

1. „Dacă este numai un mijlocitor între Dum
nezeu şi oameni, Iisus Hristos, in zadar se în
dreaptă Pavel către creştinii în viaţă, ca să se 
roage pentru el? In zadar îndeamnă Iacob: „Ru- 
gaţi-vă unul pentru alluli{ ? In zadar şi voi, pro- 
tivnicii noştri, cereţi să se roage alţi pentru voi 
şi-i învăţaţi pe aceia să ceară şi ei altora aceiaş 
lucru ? Fiindcă este un singur mijlocitor, Iisus 
Hristos, sjântul Pavel şi sfântul Iacob şi voi în
şivă jigniţi pe Domnul Hristos şi-L despreţuiţi ?

2. Iisus Hristos a zis în Evanghelie: „Iar voi 
să nu vă numiţi rabi sau învăţător, căci unui 
este învăţătorul vostru, Hristos, iar voi toţi sun
teţi fra ţi. Ş i iată să nu chemaţi vouă pe nimeni 
pe pământ, pentrucă unul este Tatăl vostru cel 
din ceruri. Nici să vă numiţi conducători, pen
trucă imul este conducătorul vostru Iisus Hristos''1'. 
Fiindcă este numai un învăţător şi un Condu
cător, Iisus Hristos şi numai un Părinte, care 
este în ceruri, a păcătuit deci sfântul Pavel nu- 
mindu -se învăţător al neamurilor ? Dar voi, pro- 
tivnicilor, pentru ce vă numiţi părinţi, învăţători, 
conducători ? căci nu puteţi numi părinte pe cel 
ce vă dă viaţă, învăţător pe cehe vă învaţă? 
Spuneţi; cum îndrăsniţi să călcaţi porunca lui 
Dumnezeu ? N u veţi ptitea răspunde altfel deeât 
ca şi noi adică: Este în ceruri un singur Părinte 
prin excelenţă, este un singur învăţător şi Domn 
suprem Iisus Ch? ist os. Din acest Părinte sunt 
toţi Părinţii pământeşti. Dela acest învăţător fi



*
m

ÎNVĂŢĂTURA BISERICII 295

Pfltntti Iisus Christos primesc toţi învăţătorii şi 
domnii adevărata şi sănătoasa învăţătură. Pâ- 
/ inţii pământeşti sunt totuşi părinţi adevăraţi, 
numai că sunt de un fel inferior, sunt părinţi 
de înrudire, cari se trag din unicul Părinte care 
tste in ceruri. Asemenea şi învăţătorii şi domnii 
pământeşti, sunt într'adevăr învăţători şi domni, 
ilar de o categorie inferioară, adică primesc în
văţătură sănătoasă dela unicul Domn, Iisus Chri-

Toi aşa trebue să se înţeleagă si cuvintele: 
sslJnul Sfânt, unul domn Iisus Ckristos“. Cum 
td fie singur Iisus Christos unul Sfânt, unul 
Domn, când sunt şi alţi sfinţi pe cari Scriptura 
ti numeşte sfinţi şi alţi domni) pe cari-i numeşte 
domni ? Ş i aci nu este alt răspuns decât cel de 
mai sus: Iisus Christos este unul Sfânty unul 
Ihmn, adică este de o sfinţenie, de o suverani- 
tate superioară, care nu este întrecută de nimeni, 
nu provine dela nimeni, nu se poate compara cu 
nimeni^ iar alţii sunt sfinţi şi domni într un 
i;rad inferior şi departe de Iisus Christos: sunt
sfinţi şi domni de o sfinţenie şi suveranitate ce 
vine de sus. Precum roşu nu arde şi nu aprinde 
dela sine, căci dela sine e rece, şi arde numai 
din cauza focului, tot aşa trebue înţeleasă sfin
ţenia şi suveranitatea altor sfinţi şi domniu.
(Macarie, voi. II pag, 714);

** *
i

O obiecţiune de natură teologică s’a ridicat 
împotriva cultului sfinţilor din starea de provi-

pentru faptele din viaţa pământească, numai că 
această răsplată nu este completă şi definitivă 
până la judecata obştească, când sufletele se vor 
uni cu trupurile cu care au trăit şi lucrat îm
preună pe pământ. De atunci înainte, soarta unora 
şi a altora va fi definitivă, pentrucă nu vor mai 
fi oameni pe pământ cari să se roage pentru 
uşurarea pedepsei celor răi şi se va rosti hotă
rârea definitivă, care va pecetlui pe veci starea 
fiecăruia, de către Judecătorul suprem. Va fi şi 
completă, căci dimpreună cu sufletul va simţi
şi trupul fericirea sau nefericirea de care se va 
împărtăşi. Fiind treze şi conştiente de sine şi 
pănă la judecata de apoi, sufletele drepţilor pot 
dar — prin darul lui Dumnezeu — în a cărui ne
mijlocită apropiere petrec, să audă rugăciunile 
noastre şi să ne vină în ajutor când îi chemăm.

** *

La cea din urmă obiecţiune: că credinţa în 
ajutorul sfinţilor ar putea duce la lenevire şi 
nepurtare de grijă pentru mântuire, biserica a 
răspuns, că sfinţii, ca fiinţe cu desăvârşire mo
rale, nu vin decât în ajutorul celor ce merită, 
adică a celor ce nu încetează să se străduiască 
pe calea binelui. ,,Rugăciunea SfinţilorH — zice 
sfântul Dionisie Areopagitul — in timpul vieţii 
lor şi încă şi mai mult după ce au murit este 
de folos numai celor cari sunt vrednici de sfin
tele rugăciuni... Se lasă deci amăgit de o nădejde

norat a sufletelor după judecata particulară până amăgitoare si deşartă cine cere ajutorul sfinţilor
Iu judecata generală sufletele răposaţilor nu pri- 
mcsc răsplata deplină a faptelor lor, adică nici 
ede bune nu sunt pe deplin fericite nici cele 
rele nu sunt cu totul nefericite, sufletele sfinţi
lor nu pot auzi rugăciunile noastre şi a ne veni 
Intr’ajutor.

Că este o deosebire între starea sufletelor 
cdor buni şi a celor răi îndată după moarte, este 
lucru sigur şi necontestat. Parabola bogatului 
ncmilostiv şi a săracului Lazăr şi mai ales cuvin- 
tdc adresate de Mântuitorul pe cruce tâlharu
lui din dreapta sa: «Adevăr zic ţie\ Astăzi vei 
ft cu mine în raiui> (Luca 23,43) pun aceasta în 
cea mai vie lumină. A crede contrariul, ar în
tomna a admite cu ipnopsihiţii —condamnaţi de 
biserică — şi cu alţi eretici moderni, că sufletele 
cdor morţi petrec pănă la judecata de apoi într’o 
ni ure de nesimţire sau sdmnolenţă. Biserica în
vaţă, că atât sufletele celor buni cât şi ale ce
lor răi îşi primesc îndată după moarte răsplata

şi renunţă la sfintele lucruri care le sunt proprii, 
n are grijă de darurile dumnezeeşti şi se înde
părtează de poruncile sigure şi folositoare".
(Ierarhia bisericească, cartea VII, partea III,

zice sfântul6). ,,Rugăciunile sfinţilor
Ioan Gurădeaur au putere foarte mare, dar
numai dacă ne căim {de păcatele noastre) şi 
ne îndreptăm... Vorbesc aşa, nu ca să opresc pe 
cineva de a chema pe sfinţi în rugăciunile sale, 
ci ca să împiedic pe oricine să se dedea lenevirii 
şi somnului şi trăind astfel, să nu ceară dela 
alţii să facă ceea ce ar trebui să facă el însuşi. 
(Omilia asupra lui Matei). Şi în altă parte tot 
el zice: })Ştiind aceasta, iubiţilor, să alergăm la 
mijlocirea sfinţilor şi să-i chemăm, să se roage 
pentru noi; dar să nu ne mărginim a ne lăsa 
pe rugăciunile lor, ci să lucrăm şi noi cum se 
cade, d*pă pilda ce ei ne-au dat“ (Omilia 44 asu
pra Genezei).

Pr. I. MIHÂLCESCU.
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CRONICA BISERICEASCA
I N T E R N A

CONCORDATUL CU VATICANUL

lntervievul Prea Sfinţitului Vartolomei al 
Râmnicului despre Concordat

Am vestit din nr. trecut că în acest număr vom re
produce intervievul’dat de P. S. Vartolomei, episcopul 
Râmnicului, ziarului Universul (29 Martie 1924), cu pri
vire la chestiunea concordatului. lntervievul a produs 
în toate părţile cea mai bună impresiune, prin arătările 
sale luminoase şi ioarte temeinice, de altfel ca şi ce
lelalte intervievuri ale prelaţililor noştri. Numai ziarul 
catolic Albina din Bucureşti a început să i înjure pe 
toţi, găsind pentru fiecare, după sistemul catolic, lelu- 
rite pricini de ponegrire. Cititorii însă pot vedea din cele 
ce urmează ce cugetare puternică şi bună documentată 
se află în arătările Prea Sfinţitului Vartolomei şi că, 
deci, cei de la Albina au ţipat fiindcă i-a durut.

Concordatele în decursul vremii
Privit din toate punctele de vedere, Concordatul 

ni s’e prezintă azi ca un act juridico-politic com
promis prin origina lui, anulat prin nesucecesle 
lui, repudiat de dreptul modern şi condamnat de 
interesul naţional românesc.

Ca origină, se ştie că Cocordatul a ieşit din lup
tele pentru întâietate dintre Biserică şi Stat, adică 
dintre spiritual şi „ temporal cum se zicea pe atunci, 
şi care azi nu mai există, şi nici nu mai pot exista, 
pentru că experienţa şi cultura le-au stabilit în 
lumea civilizată de acum, la fiecare din aceste 
două instituţiuni, cadrele lor fiireşti, prin care li se 
împiedică la infinit, confuziunea de atribuţiuni şi 
ciocnirea de veleităţi.

Experienţa şi cultura deci le-au delimitat terenul 
propriu şi Bisericii şi Statului, şi în aceiaş timp 
au făcut ca aceste instituţiuni să nu se mai iden
tifice, pentru organizarea şi funcţionarea lor, cu 
persoana celor ce le reprezintă, ca în trecut, ci să 
se razime pe principii, adică, pe adevăruri obiective 
şi permanente, cărora, ca unor lucruri supraome
neşti stabilite în viaţă, de însuşi Creatorul lumii, 
le datorăm cu toţii o egală supunere, şi şefi şi 
subalterni.

%

Lei noi nu e nevoie de Concordat.
Pentru legiferarea la noi deci a cultului roma

no-catolic, nu mai este nevoie de concordat, pe 
care îl vedem că s’a născut din ignoranţă şi forţă

şi pe timpuri de patimi şi de lupte de la stăpân 
la stăpân, ci numai de aplicare echitabilă printr’o 
lege de Stat a principiilor constituţionale, privi
toare la cultele istorice din România, între care 
se numără la noi şi cel româno-catolie.

A ne abate de la această regulă, ar însemna să 
schimbăm mitraliera, cu puşca cu cremene, întrucât 
în locdease garanta prin adevăruri stabilite ştiinţific 
şi formulate în principii şi în regule de drept comun 
ş i ' public, pe care nici însăşi puterea legiuitoare 
nu le mai poate călca, pacea şi raporturile juridice 
dintre Statul român şi cultul romano-catolic din 
România, s’ar lăsa, prin Concordat, la discreţia 
unei biete convenţiuni vremelnice şi subiective, 
pe care nu numai împrejurările independente de 
voinţa omenească, dar şi însuş capriciul omenesc 
o poate încălca şi anula oricând.

Şi nici nu ni se poate recomanda
In afară de origină, care îl pogoară la vremea 

îndepărtată a forţei şi a ignoranţei şi care-1 com
promite, Concordatul nu ni se poate recomanda, 
nici măcar prin rezultatele şi succesele lui —  pentru, 
că, într’o durată de 800 de ani, cât a trecut de 
la primul Concordat, din anul 1105, încheiat de 
Papa cu Anglia şi până azi, el n’a fost în stare, 
nici să-şi precizeze natura juridica, nici să-şi im
pună obligaţiunile respectului părţilor contrac
tante, şi nici să-şi găseasaă mijloacele de constrân
gere pentru executarea obligaţiilor lui, de către 
contractanţi.

Diferite Concordate
Ca gen, de pildă, se ştie că Concordatul se nu

mără printre convenţiuni, adică, printre contracte! 
dar până acum nu s’a stabilit încă dacă Concor
datul este un contract unilateral, sau sinalagmatic, 
sau dacă este un adevărat tratat. Concordatul de la 
Worms de pildă, din 112 2 a apărut în ce priveşte 
forma juridică, ca un contract unilateral,,publicat 
aparte şi de Sf. Scaun şi de guvernământul german, 
care îl acceptase.

Concordatul dela Bolonia din 1515 a apărut 
ca o bulă papală, transformată de guvernământul 
care l-a primit într’o lege de Stat.

Concordatul din 1801 a apărut în Franţa im
perială, ca un tratat diplomatic, iar prin doctrinele: 
publicate în 1904 în „Revue catholique des in- 
stitutions et du droit“ pag. 489 i se ridică Con-
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cordatului caracterul de convenţiune şi i se dă 
acela de „concesiune graţioasă“ pe care Papa în
ţelege să le-o acorde pentru ţara lor, guvernelor 
pe care sanctitatea sa le crede meritorii, pentru o 
astfel de concesiune.

Toate Statele s’au lepădat de Concordat
L,a fel cu nestâbilizarea formei sau a speciei şi 

a genului său juridic, a fost pentru Concordat şi 
puterea lui obligatorie pentru părţi, de care s’au 
lepădat nu numai toate statele creştine, oride- 
câteori au găsit cu cale să o facă, dar de care s’a 
lepădat însuşi Papa, fie sub pretext de semnare 
sub presiune şi violenţă, ca în cazul Concordatului 
dela Sturi din 1 1 1 1 , când Bnric al V-lea al Ger
maniei l-a luat prizioner pe Papa Pascal al II-lea 
şi Pa silit să semneze, sau Concordatul dela Fon- 
tainebleau, din 1813, când Napoleon I l-a avut 
prizonier pe Papa Piu al Vll-lea fie sub pretextul 
că Concordatul s’ar putea dovedi, prin aplicarea 
lui că împiedică Biserica de a-şi îndeplini menirea 
ci, cum susţine bunioară P. de Pascal în «Philo- 
sophie morale et sociale», tom. II pag. 348.

Din pricina acestei fireşti neputinţe de a-şi 
obliga părţile contractante la îndeplinirea reci
procă a îndatoririlor, s’au desfăcut de Concordatul 
lor, fără consimţământul Papei, nu numai Rusia la 
1852, şi Franţa la 1905, dar şi pravoslavnica 
întru papism, Austria, la 1870, cum a arătat cu 
limpezimea ca obicinuită şi I. P. S. S. dr. Miron 
Cristea.

Puterea Papală
Odată călcat, Concordatul n’a găsit în sprijinul 

său) niciun mijloc hotărîtor" de constrângere din 
partea lezată în contra celeilalte, pentrucă, mai 
ales dela. democratizarea popoarelor încoace, Papa 
nu mai este decât o putere spirituală, cu care nici 
un Stat nu poate să aibă legături economice, sau 
bancare, spre a se putea folosi în astfel de cazuri, 
de represalii dintr'o parte sau alta şi nici armata 
şi teritoriu, pentru invaziuni reciproce sau pentru 
declarări de războaie. In aceiaş timp, nu există 
până azi, nici măcar o Curte de justiţie de re
sortul căreia să ţină Concordatele, cum există 
bunăoară pentru contractele de drept comun şi 
cum e pe cale să existe dela război încoace şi 
pentru tratatele internaţionale.

Neavându-şi deci obligativitate garantată prin 
nimic altceva, decât prin bunul plac al părţilor 
contractate, mă întreb —  continuă înaltul Prelat 

ce rost mai poate avea, chiar în concepţiunile 
Sf. Părinte dela Roma, un instrument de drept, 
care s’a născut dintr’o origină aşa de inferioară 
şi care n’a trăit până azi, decât să-şi arate ne
putinţa?

Ce tenace sunt, pentru sufletul omenesc, de
prinderile şi prejudecăţile....

207

Concordatul e repudiat de dreptul modern

In afară însă de aceste două metehne, Con
cordatul este repudiat şi de dreptul modern, după 
care existenţa şi funcţiunea instituţiunilor sociale 
nu se mai identifică cu persoana reprezentanţilor 
lor, care în trecut dispuneau de ele cum voiau 
şi puteau, ci se identifică cu trebuinţele de drept 
natural, din care au isvorât aceste instituţiuni, 
care le legitimează existenţa,.şi cu principiile de 
drept public şi constituţional, care le garantează
funcţionarea.

Modul de cârmuire deci al acestor instituţiuni 
nu se mai dictează numai de reprezentanţii lor 
singuri, oricare ar fi ei, ci de trebuinţa naturală, 
la care corespund şi de folosul, pe care-1 aduc 
omenirii.

Autonomia
Graţie trebuinţei naturale, la care corespund, şi 

folosului, pe care îl aduc lumii, credinţele religioase 
şi bisericile lor şi-au câştigat în lumea civilizată 
foarte de vreme, libertatea existenţei şi autonomia 
conducerii în toate acele cazuri, când Statele, în care 
s’au aflat aceste credinţe şi Biserici, n’au avut să-şi 
teamă din partea lor, nici suveranitatea, nici si
guranţa, nici ordinea publică, nici bunele moravuri, 
nici directiva naţională a culturii şi în fine, nici 
răsturnarea în massa supuşilor săi a echilibrului x 
economic, pe care l-ar putea produce intrarea în 
mâinile lor, a mai multor averi, decât le sunt ne
cesare pentru existenţă şi pentru misiune.

k" YDatoria Statului Român
Pentru legiferarea la noi, deci, a cultului roma- 

no-catolic, Statul n’are decât să se inspire din Con- 
stituţiunea sa. Şi, ţinând seama de patrimoniile 
de mai sus, al căror gardian este el şi după drep
tul uman şi după cel divin, s’ar cuveni ca, după 
o prealabilă consultare a reprezentanţilor naţionali 
ai acestei Biserici, cum s’a făcut şi cu noi ortodocşii, 
să vină cu o lege de Stat-din Parlament, adică, 
înaintea poporului care, de mai ieri înainte, dispune 
singur de instituţiunile sale după nevoile lui pro
prii, trăite şi simţite de el, şi nu după părerile 
subiective ale cutărui sau cutărui personagiu, distins 
şi sfânt dacă voiţi, dar totuşi, om cu interese proprii 
şi făcut din carne şi oase, ca orice muritor.

Cultul Romano-Catolic
Privindu-se astfel chestiunea, se va înţelege cred 

de toată lumea că, cultului romano catolic de la 
noi, ai cărui credincioşi nu sunt pentru toată massa 
lor de sânge şi de suflet pur românesc ca orto
docşii noştri, nu i-se va putea acorda o libertate 
de existenţă, o autonomie de conducere şi o pro- 
tecţiune materială şi morală la fel cu cele acordate

"M  ............
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de Statul român cultului ortodox, al cărui cre
dincioşi nu numai că se identifică cu fiinţa nea
mului românesc, dar o formează ca popor, istorie, 
destin şi chiar ca Stat.

%

Datoria faţă de ottodocşi
Faţă de ortodocşi, deci, Statul îşi va exercita 

bisericeşte autoritatea numai sub forma controlului 
şi mimai spre a-i feri de abateri de la dreptul 
comun, iar pentru romano-catolici, ca şi pentru 
toate celelalte culte de origină străină, el va trebui 
să-şi exercite autoritatea şi suveranitatea lui tot
deodată şi ca control şi ca autorizare sau consim
ţământ continuu, atât pentru recrutarea persona
lului de conducere, cât şi pentru partea materială 
a averilor, călauzindu-se în această privinţă nu de 
secularizare, ci de restabilirea între locuitori a echi
librului economic.

Concordatul va fi neconstituţional şi nejuridic

Acestea fiind cerinţele dreptului modern, unde 
aţi mai vedea d-tiă loc pentru Concordatul, care 
spuneţi că e pe cale să se înfăptuiască la noi?
Un astfel de act a devenit azi în România ne-

\

constituţional şi în lumea întreagă nejuridic. Şi 
dacă totuşi se va introduce la noi va însemna 
că s’a procedat numai din motive de ordin sub
iectiv şi cu violarea, după cum vedeţi, a întregii 
ordine naturale şi culturale din vremurile de azi

Explicaţia opunerii Concordatului
Ceeace ne obligă însă pe noi, Românii, să ne 

opunem Concordatului, este mai ales acea lăture 
a lui, prin care ne-ar putea vătăma în pacea noastră 
publică şi ca unitate de neam. Strânşi la un loc 
prin acelaş act politico-juridic al unui singur şef 
de reşedinţă şi de origină străină, şi care îşi are 
cea mai mare parte din interesele sale omeneşti 
şi misionare legate de naţiuni mai puternice decât 
noi şi care ne pot deveni duşmane, credincioşii 
catolici din ţara noastră, pot deveni o forţă omo
genă, pe care şeful lor străin i-ar putea folosi îm
potriva intereselor noastre şi dinnăuntru şi din 
afară.

Sectarismul Papal
Absorbirea în deosebi în această massă deo

sebită de massa românească, a fraţilor noştri uniţi, 
nu numai că ne-ar rupe trupul naţional în două, 
dar ar pune în sufletele noastre acel element deo
sebitor şi despărţitor, care s’a arătat că este sec
tarismul papal, în care, din cauza independenţei lor 
de până acum, fraţii noştri uniţi încă n’au avut 
timpul şi prilejul necesar să se formeze.

Şi-a perdut valoarea juridică
Nu. vrem, deci, Concordatul, pentru că el şi-a 

pierdut pentru vremurile noastre orice valoare ju 

ridică şi nu ne va fi de nici un folos, nici nouă 
şi nici înşişi romano catolicilor dela noi, cari sunt 
la larg să-şi apere drepturile lor confesionale, nu 
prin puterile limitate şi schimbătoare ale Papei, 
ci prin puterile permanente, invincibile şi imprescrip
tibile ale principiilor constituţionale.

N u vrem Concordatul, pentrucă nu trebuie să i se 
dea putinţa vreunui şef străin de neamul nostru de 
a ne introduce cetatea strămoşilor şi a generaţiilor

care vin, vre-un cal troian oare care.
Nu vrem Concordatul, pentrucă nu o permite 

cultura şi legea adevărului, pentru care luptăm şi 
nici interesele neamului pe care îl apărăm, faţă 
de care atitudinea noastră, a ortodocşilor clerici şi 
mireni trebuie să fie aceea a oamenilor convinşi 
că, înainte de a mântui sufletul, trebue să aperi 
trupul, fără de care sufletul pleacă din lumea a- 
ceasta şi că, pentruca să ne putem desăvârşi nea
mul, în cele ale credinţei şi culturei, trebuie mai 
întâi să-l păstrăm curat şi puternic în cele ale 
vieţei lui etnice, de aci de pe pământ

Sunt deci şi de astădată de perfect acord cu 
I. P. S. S. Mitropolitul Primat şi cu clerul Pa
triei şi al bisericei mele ortodoxe naţionale.

CUVÎNTAREA
Prea Sf. Sale Episcopului iustinian al oştirii,

ţinută la 4 Decemvrie 1925 în biserica „Sil
vestru" din Bucureşti, cu prilejul concertului
religios, întocmit de corul acelei biserici, pentru 
întregirea fondului de ridicare a Monumentului 
Eroilor din Darohie.

JL

Mult Stimat Publici
Cu plăcere am urmat invitării prea-cucernioilqr slujitori 

ai acestei sfinte biserici, de a participa şi eu la pioasa şi 
înălţatoarea serbare de astăzi.

Măsurând cu inima mea, nobilul şi patrioticul scop al 
serbării de astăzi, de a se îndeplini şi termina fru
mosul monument ridicat în faţa bisericii, întru eterna amin
tire a oştaşilor — eroi din această parohie, — am simţit 
chiar, că e o datorie din parte-mi, de a participa şi con
tribui şi eu, la buna reuşită a unui act, carele atinge me
moria ostaşilor*eroi ai patriei noastre.

Acesta fiind motivul prezenţei mele tîe aici, daţi*mi voe, 
să vă întreţin, prin câteva cuvinte, şi mai deaproape, asu
pra însemnătăţii măreţului act .de astăzi.

Mult stimat Public!
Pentru a fixa şi anunţa dispariţia, pentru totdeauna din 

mijlocul nostru, a semenilor .noştri, uzăm ou toţii, de uni
cul şi singurul cuvânt, pe care vooabularul limbei ni-1 
oferă, cuvântul: a murit!

Acesta e terminul pentru tineri şi pentru bătrâni, pentru 
bogaţi şi pentru săraci, pentru toţi şi pentru toate, când 
se dă vestea, oă au părăsit plaiurile lumii aoesteia.
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Meditând însă puţin asupra însemnătăţii, asupra înţe
lesului deplin al cuvântului: a m urit!, şi punând faţă în 
faţă, fie şi numai pentru un moment, cauza şi efectul dis
pariţiei eterne a unui muritor de rând, cu a unui ostaş 
mort pentru patrie, cine nu măsoară distanţa imensă, dintre
o moarte şi alta? Cine nu înţelege, că eroul, nu numai, că 
nu caută a îndepărta dela sine moartea, ci singur o caută. 
Oă pe el, nu-1 preocupă existenţa micei lui moşioare, 
când este în joo existenţa marei moşii, care e patria  lui? ! 
Că el însuşi vrea, ca să-şi suspende, pentru un mo
ment, existenţa lui, pentruca astfel să şi o poată trece în 
valul de perpetuă vieţuire a urmaşilor săi.

Mor da, pentru totdeauna şi după tot adevăratul în 
ţeles at cuvântului, egoistul, arivistul şi toţi oei mulţi, 
oari în viaţa, mai mult, sau mai puţin lungă, numai pentru 
oul lor propriu s’au grijit, şi numai ale lor ÎDguste şi mes
chine interese le-au căutat. Aceştia mor, da, cu adevărat, 
nari pr&buşindu-se în adâncul Întunecat şi umed al groapei, 
duo cu ei totul, ce au iubit şi au îngrijit. Dar nu moare 
oroul, carele partea cea mai scumpă şi mai nobilă a cor
pului lui, sângele, — elixirul însuşi al vieţei lui pământene 
nu-1 duoe în groapă, ci îl varsă la suprafaţă, în glia patriei 
lui iubite, din care glie apoi creso spice de hrană pentru 
urmaşii lui, şi flori şi ierburi bine mirositoare, din ale 
căror seminţe nutrindu-se paserile cerului, acelea, prin cân- 
teoul lor sonor, încă vestesc deapururi gloria şi nemurirea 
eroului.

Din aoeste consideraţiuni strămoşii Romani — poporul 
cel mai bogat în eroi, — ca şi cel mai atent şi animat 
pentru oultul lor — au formulat şi statorit, pentru totdea
una, cel mai frumos şi mai înălţător Epitaf, pe seama eroi- 
lor: „Dulce et decorum est pro patria mori.M (Dulce şi fru? 
mos este a muri ţîentru patrie.) Nu înscripţii de jale şi de 
durere săpau ei pe monumentele eroilor, cum se făoeau şi 
sa fac şi azi, mai de regulă, la căpătâiul mormântului 
unui muritor de rând, ci Epitaf sobru şi măreţ, de înălţare 
pentru memoria eroului şi de îndemn atrăgător, pentru
urmaşii lui.

Dar marea deosebire, între cele două feluri de moarte7 )
de care vorbim, nu se opreşte, nu se încheie la atât. Creşte 
deosebirea şi mai mult după aceea, creşte în progresiunea 
timpului, până la gradul de a nu mai afla, între una şi 
alta, nici cel mai mio punct de asemănare.

Ce urmează, după moartea unuia sau altuia dintre iubiţii 
noştri ?

Lacrimi şi suspin, jale şi durere din partea familiarilor 
oompătimiri şi regrete exprimate, din partea prietenilor şi 
cunoscuţilor. Atât I

Dar timpul vecinic în mişcare trece. Se scurg valurile
%

tulburi ale durerii şi se îndepărtează din casă zăbranicul 
negru al doliului. Se deschid ferestrele, prin cari, deodată 
ou lumina înviorătoare, întră şi valurile limpezi ale doru
lui de viaţă, valurile senine ale bucuriei şi ale veseliei. 
Şi astfel, mai curând sau mai târziu, vine vremea, ca Ain
camera, în care a stat întins sicriul tatălui, să jonce şi
să se veselească feciorul, şi în apartamentul unde a închis
ochii mama, să cânte şi să se desfăteze fata...M.

Nu le zio acestea, nici de cum; ca să arăt, că s’ar comite

un sacrilegiu al fiilor faţă de părinţii, carii i-au născut şi 
i-au crescut, sau o impietate revoltătoare a urmaşilor, faţă 
de predecesorii lor. Nu. Le spun pentru oă aşa se petrec, 
aşa se fac, nu numai ici sau colo, ci în cuprinsul întregii 
omeniri. Pentrucă, în cele din urmă, daoă examinăm ou 
toată inteligenţa situaţiunea, uşor ne convingem, că nu se 
fac şi se petrec cele zise, nici de cum, după intenţiunea 
premeditată sau voinţa hotărâtă a fiilor faţă de părinţi şi 
a urmaşilor faţă de predecesori.

Nu. Ci ele se fac şi se execută, după porunca cea mare 
şi tainică a proniei dumnezeeşti, care singură şi pe nesim
ţite picură, în inimele obidite, balsamul mângâierei, şi în
tinde înoet — încet, ^este suferinţele şi durerile petrecute, 
valul uitării. Şi e bună şi milostivă, fără îndoială, îngri
jirea proniei divine, căci altfel nu s’ar mai putea întâlni 
în lume ochi neînlăcrămaţi şi case necernite, pentru dure
rea despărţirii pe veoi, de cei iubiţi ai lor.

Dela regula generală, se face însă excepţie ou eroii, pe
care tot pronia oerească îi ridică în mijlocul popoarelor, 
ca fiii aleşi ai ei, ca exponenţi ai voinţei ei înalte, de
iubire altruistă. Preste ei şi preste faptele lor, nu se aruncă
vălul uitării. Ei trăiesc, câtă vreme trăeşte patria, pentru 
care şi-au vărsat sângele; ei există până când există cel
din urmă din semenii lor, pentru a căror libertate şi*au 
sacrificat viaţa pământeană. Chipul lor, icoana 'lor, rămâne 
vecinic, în vederea urmaşilor, prin statuele şi monumentele 
maeştrilor, prin tablourile artiştilor. Gloria lor răsună ne
sfârşită, prin versurile inspirate ale poeţilor, şi paginele 
luminoase ale istoricilor. Iar poporul, cântăreţul oel mare, 
îi cânta în doine, îi cuprinde în legende, oare deapururi

inima

vor răsuna prin văile şi colinele, prin câmpiile şi codrii 
patriei lor iubite.

Astfel să fixează şi se eternizează memoria eroilor „din 
neam în neamu, cum zice şi Scriptura.

** *
*

In paralela scurtă, ce am făcut* o între muritorii de toate 
zilele şi între eroi, mai este încă un act, şi încă cel mai 
oulminant.

E simţul de mândrie şi de fală, care se sălăşluieşte în 
celor ce poartă numele eroilor, în primul rând, 

şi alăturea de ei, al tutulor celor din neamul lor, din po
porul lor. Manifestarea dreptei mândrii, în forma ei cea 
mai sinceră şi mai înălţătoare, ne va fi dat a o vedea, azi 
mâine, în jurul monumentului din faţă, după ce va fi deplin 
terminat.

Căci vor veni atunci elevii cei mai mici ai şcoalelor şi, 
plini de respect şi sfiiciune, vor da roată monumentului. 
Apoi, ca în faţa unui altar, se vor posta şi, înoepând a 
silabiza numele scrise cu slove de aur, pe tabla de mar
mură, pătruns în toată a lui fiinţă, va tresări unul strigând:

„şi acela tatălw! 
„şi cel mai de sus moşul meua ! ş. a. m. d. 

In timp ce unul dintre ei, neaflând nume, pe care să-l 
cunoască, va rămânea trist şi nemângâiat, alăturea de prie
tenii şi colegii lui.

Dar se va alătura şi el şi va aproba întru toate, în 
discuţiunea ce va urma între ei, după îndepărtarea dela

„iată acela e fratele meuw! —altul: 
altul: —
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monument, concluziunea lor unanimă, că: ~ „ce frumos este 
a muri pentru patrie, a muri erouw

Iată efectul oel mai sublim al lucrării întrepinse de că-
tră conducătorii şi toţi fiii acestei sfinte biserici; iată răs
plata ostenelelor şi a jertfelor lor! Ridioat-au monument 
frumos ostaşilor eroi, din parohia lor Pus-au semn de mân
gâiere pentru cei mari. Instituit au şcoală de mândrie şi
de învăţare a cultului eroilor, pentru cei mici. Iar pentru
celelalte biserici făcutu-s’au pildă vrednică de urmat. Pentru 
aceasta plata lor deplină încă nu va lipsi, căci alăturea
de vecinica amintire a eroilor, fi-va şi numele lor binecu
vântat de cătră urmaşi.

Tot ce rămâne acum este, îngrijirea monumentului. E 
sămănarea de flori în straturile din jurul lui. Flori roşii 
cum a fost sângele lor vărsat pentru patrie. Flori albastre 
cum a fost credinţa lor faţă de steagul ţărei, şi flori gal
bene, cum e aureola eternă din jurul numelui lor.

O, scumpi eroi ai ţării noastre! Voi, cari cu pieptul

ar-

acolo

vostru voinicesc şi plin de dragostea de neam aţi spart 
şi-aţi dărâmat zidul hain, care ţinea despărţiţi, de veacuri, 
pe fraţii şi dintre parte şi din alta, făcându-i liberi în 
ţară liberă! Voi, oari cu braţul vostru bărbătesc aţi săpat, 
din nou, hotarul patriei româneşti, pe urmele graniţei stră
bune, şi cu sângele vostru aţi maroat, pentru vecie i 
ginele acelui hotar, — voi nu aţi murit! Căci, şi dacă zaQ 
risipite oasele trupului vostru, dealungul şi dealatul patriei 
noastre, pe dealuri şi văi, prin codri şi câmpii, acelea stau

numai ca mărturie a veacurilor, despre vitejia şi 
jertfa voastră şi dreptul sfânt al urmaşilor voştri de stă
pânire eternă a acelor locuri. Cu sufletul, cu numele vos
tru, voi va întoarceţi, iată acasă. Acasă de unde aţi por
nit la răsboi, acasă în jurul mamei bune; — biserica, caro 
tresaltă de bucurie, că poate strânge la peptul ei şi pe 
cei de ieri şi pe oei de azi, fiii iubiţi şi iubitori ai ei 
Vom trece noi cei de astăzi, da, rând pe rând vom trece, 
de pe plaiurile acestei lumi, şi poate nimeni nu ne va 
mai aminti numele, şi nimeni nu se va lauda, că le-am 
fost înaintaşi dar nu e cu voi aşa!.., Voi nu aţi murit f 
Pe voi nu vă uită posteritatea ! Cu voi, cu numele vostru 
vecinio se vor mândri urmaşii — scumpi şi iubiţi eroi ai Ro- 
mâniei-mari!

Binecuvântată fie deapururi amintirea voastră!!

Dr. John Mott în Bucureşti

Puţini ştiu la noi cine e John Mott. Cu toate acestea 
el este unul din cei mai mari bărbaţi din viaţa creşti
nească a vremii de azi. Locuind în America, numele 
său e foarte cunoscut în ţara sa de baştină, Statele- 
Unite, şi în întreaga mişcare creştinească anglo-saxonă-
E prezidentul întregii organizari a studenţilor creş- 
tini cu peste 300.000 în toată lumea, iar a tineretului 
în genere cu peste 2,000,000 de membri. Cu toate că
i s ’au oferit posturi însemnate în viaţa politică a Marei 
Republici de peste Atlantic, precum postul de am
basador, totuşi John Mott a voit mai bine să rămâie

fiind vaza de care se bucură, să nu ne mirăm dacăJ i
într’una din zile, vom auzi că John Mott a^ajuns însuşi 
prezidentul Statelor-Unite ale Americei de Nord.

Mişcarea creştinească din Apus ştie de mult cine e 
John Mott şi-l preţuieşte după toată însemnătatea sa, 
Iată cum se scria despre el în Germania încă din 1911 :

„In ultimele decenii, viaţa misionară din America de 
Nord a luat un avânt atât de mare, încât întreaga 
lume misionară este mişcată azi de imbolduri şi înrâu
riri mai mult americane decât engleze. Aceasta se da- 
toreşte mai cu seamă mişcării misionare a studenţilor 
şi societăţilor tinereşti creştine, care în America sunt 
foarte vii. Multă putere se desvoltă din adunările lor, 
din care la cea din Rochester, în 1910, au luat parte 
4000 de delegaţi. Cârmuitorul lor, John R . Motty un 
bărbat foarte capabil şi de o voinţă puternică, exercită 
o influenţă hotărâtă peste cercurile misionare din ziua 
de azi. La conferenţa misionară mondială din Edinburgh 
în 1910, el a fost capul*şi cârmuitorul recunoscut de 
toţi. Mott însă nu e de loc un fanatic şi un pripit. El 
mai degrabă a învăţat mult dela Dr. Warneckal nostru.
Lozinca iubită mai nainte „Evanghelizarea lumii în 
generaţiunea aceasta", el a întors-o în: „Aceasta ge- 
neraţiune“ se află înaintea unei ocaziuni misionare şi 
are o datorie misionară ca niciuna mai nainte. Ideia 
este că această generaţiune să-şi dea seamă de răs
punderea ei şi să tragă din ea urmările practice" *)

Iată cum era preţuit el într’o ţară străină, cu multă 
vreme înainte de aceasta, şi se vede, în cartea din care 
luăm acestea, chipul tânăr al lui John Mott, pe când 
în faţa noastră la Bucureşti el s ’a înfăţişat ca bărbat 
trecut cu vârsta, poate de 60 de ani, deşi foarte în 
putere şi sprinten.

Pentru noi, care ştiam cinee John Mott, a fost o bu
curie că prezidentul mişcării studenţeşti creştine vine şi la 
Bucureşti. Intre îndemnurile spre viaţă creştinească, 
despre care tot aflăm că se dau studenţilor noştri prin 
organizările creştineşti engleze şi americane, care au 
venit la noi după război, cel mai puternic avea să fie/ 
fără îndoială, acel care avea să pornească dela John 
Mott.

In ţara noastră, John Mott vine întâia oară. Totuşi 
el a avut până acum legături apropiate, dacă nu cu 
ţara noastră, dar cu Biserica Ortodoxă. Căpeteniile Bi
sericii Ortodoxe din Răsărit îl ştiu cine este şi i-au 
făcut o caldă primire, cu prilejul călătoriei întreprinse 
acum de el în Răsăritul nostru. Căci venirea la Bu
cureşti a fost capatul unei lungi călătorii pornite prin 
acest răsărit turburat. Şi răsăritenii l’au primit atât de 
bine, pentrucă ştiu ce înseamnă John Mott în opinia 
publică din America de Nord şi ce însemnătate are 
cuvântul său. Afară de aceasta, creştinătatea americană 
sprijină biserica Ortodoxă, cea atât de necăjită în ră
sărit după război şi se cuvenea ca unui bărbat atât de

în fruntea însemnatei mişcări creştine a studenţilor, 
în care se bucură de a mare consideraţiune. Şi dată

1) Emil Strumpfcîd, Was jedennnn heute von der Mismon wi 
sen mus$t Berlin 1911, p. 8x-82.
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facă o primire vrednică.
Noi ştiam că D r. John Mott avea să aibă o întâlnire la 

Sf. Munte cu fostul Patriarh de Constantinopol I. P. S. 
Meletie IV, tocmai pentru a* trata problemele creştinis
mului în Răsărit, şi am aflat apoi că a fost nu numai 
acolo, în această călătorie, ci şi la Ierusalim, Alexan
dria, în Grecia, Serbia, Bulgaria şi apoi a ajuns la noi- 
Deci a fost o străbatere prin întregul nostru Răsărit 
Ortodox. După cum citim în ziarul Universal (23 
Aprilie 1924), „Oraşul Salonic a dat unei străzi prin-

j

cipale numele său (al lui John Mott), mitropoliţii şi 
căpeteniile bisericii ortodoxe l-au primit cu braţele 
deschise şi l-au recomandat creştinătăţii ortodoxe ca 
pe un amic sincer al ei“. r *

Iată pentru ce bucuria noastră a fost mare când ni 
s ’a vestit că Dr. John R. Mott soseşte în Bucureşti. 
Avea să stea foarte puţin, dar totuşi să simţim ceva 
din personalitatea sa. A stat numai în zilele de 22 şi 
23 Aprilie, în totul o zi şi y2.

In acest timp, s ’a prezentat înalt Prea Sfinţitului 
nostru Mitropolit Primat, D. D. Dr. Mir ou, cu care a 
stat mult de vorbă şi căruia i-a dat toate asigurările 
că mişcarea sa printre studenţi nu e o mişcare confe
sională şi nu face prozelistism pentru vreo confesiune, 
ci e o mişcare adaptabilă oricărei confesiuni, prin în
tărirea vieţii şi convingerilor creştineşti, şi că această 
mişcare se desfăşură chiar şi în ţările păgâne, unde e 
bine primită, precum în Japonia şi China.

John Mott a spus, apoi, tot ce simte el pentru Bi
serica Ortodoxă, care e prietenos îmbrăţişată şi spri
jinită în America.

Cât a stat în Bucureşti, John Mott a ţinut două 
conferenţe, amândouă la Fundaţiunea „Carol“, în aceiaşi 
zi de Marţi la 22 Aprilie a. c. : una despre Atrofia 
vieţii spirituale la ceasurile 11 de dimineaţă, iar a doua 
la 6 seara despre însemnătatea mişcării mondiale a 
asociaţiunilor creştineşti ale tineretului.

Conferenţele acestea au fost cu adevărat conferenţele 
unui bărbat din lumea nouă. Ele sunt alcătuite pe alt 
calapod decât al oratoriei noastre orăşăneşti. La noi 
este mult intelectualism şi multă logică. In această 
oratorie americană, este multă putere de plasticitate» 
Parcă ai vedea viaţa în mişcarea ei. N’ai înainte pe un 
om care-ţi vorbeşte, ci vezi în realitate icoane zmulse 
din vălmăşagul vieţii şi ţi se perindează pe dinaintea 
ochilor cu toată mişcarea lor vie. Din această pricină, 
oratoria sa e mai puternică decât a noastră. Te în
cleştează mai adânc. Vezi în ea rezultatul puterii de 
voinţă şi de acţiune a americanului, care se simte 
până şi în oratoria sa.

Rar am auzit conferenţe mai puternice ca ale lui 
John Mott Introduse amândouă prin câte un cuvânt 
de deschidere rostit de d. Pangrati, rectorul universi
tăţii din Bucureşti, ele s ’au desfăşurat în limba engleză 
traduse frază cu frază pe româneşte de un student. 
Şi a mers operaţiunea această foarte bine, câte un 
oeas Ya, în care simţeai circulând puternica şi bogata ex-
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perienţă a oratorului. El îţi desfăşura icoane din Caii 
fornia, din India, din Japonia, Brazilia pe unde umblase 
şi de unde avea fel de fel de observări de împărtăşit, 
caşi cum ai fi povestit tu despre ce ai văzut la Vatra- 
Dornei sau la Orşova. Toate observările sale însă în
chegate într’o puternică şi bine cârmuită argumentare, 
ducând în chip minunat la scopul urmărit.

In întâia conferenţă, a arătat cum tânărul îşi pierde 
puterea de a se stăpâni, dacă nu se exercitează din 
vreme, şi cum viţiul pune stăpânire pe el şi i se atro
fiază puterea de împotrivire dacă nu-şi întăreşte voinţa.

Fraza aceasta însă, atât de rece aci, se impunea cu 
o putere covârşitoare în bogăţia exemplelor sale din 
lumea tinreetului.

In a doua conferenţă, a arătat ce înaintată e orga
nizarea tineretului într’o închegare de vieţuire creşti
nească şi cum lucrarea ei e atât de preţuită, încât gu
vernul japonez, deci guvernul unei ţări necreştine, a 
pus la dispoziţiune mijloace de milioane în Japonia, 
pentru clădirea palatului organizării studenţeşti creştine.

Amândouă conferenţele ar trebui date pe româneşte 
şi puse la îndemâna unui cât mai mare număr de 
tineri.

Un public numeros a luat parte la aceste conferenţe 
şi a răsplătit pe conferenţiar cu vii şi lungi aplause.

«

Congresul profesorilor de religie

După hotărâri luate mai nainte, în sânul comitetului 
central al Asociaţiunii Generale a Clerului român, urma 
ca congresul profesorilor de religie din România să se 
ţie în săptămâna luminată. Aşa se şi dăduse de veste. 
Se împărţiseră şi lucrările şi se aştepta ca încheierea 
lor să fie adusă din vreme la cunoştinţa Comitetului, 
pentru ca acesta să socotească toate gata şi congresul 
să se deschidă la data arătată. Dar lucrările nu s ’au 
putut găti. Erau referate de lucrat, şi acestea încă nu 
sosiseră la cancelaria Asociaţiunii. Deci, întru cât nu 
erau împlinite toate cele socotite de trebuinţă, comitetul 
a socotit că nu-şi poate lua răspunderea deschiderii 
congresului şi l-a amânat. Dar e numai o scurtă amâ
nare. Referatele se lucrează şi cofigresul s’a hotărât să 
se ţie în zilele de 27 şi 28 Mai c. Congresul se va 
ţinea, că s ’a mai ţinut şi altul.

Dar cei care-1 aşteaptă îşi pun prea mare încredere 
în congrese. Să nu se uite că noi trăim într’o societate 
care nu are disciplina lucrului şi care uşor dă cele de 
făcut pe spinarea altuia. O parte se mulţămesc să vor
bească, alţii să asculte la ce se vorbeşte şi toţi se des-' 
part cu părere de bine că au făcut treabă... Câte con
grese după care n ’a eşit nimic ! Ba mai rău: oamenii 
rămân cu amăgirea că au făcut treabă, se culcă mân
gâiaţi şi problemele rămân pe loc nerezolvate, iar răul 
înaintează.

Se înţelege că congresele pot fi şi altceva. Să dea 
Dumnezeu ca şi cel al profesorilor de religie să fie 

*ceva de seamă, ale cărui urmări să se simtă. Dar aceasta 
nu se va petrece numai prin faptul că se va vorbi la
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congres, ci prin puterea de hotărâre pe care fiecare
profesor o va lua pentruca să primească bunele inspi-
raţiuni, să aplice ce a găsit bun şi sâ se perfecţioneze.
A vedea numai greul problemelor, frumuseţea soluţiu-
nilor, dar a aştepta ca alţii să ducă îndreptarea mai
nainte, iar tu a rămânea aşa cum ai mai fost, nu duc 
la niciun rezultat.

Acestea sunt puncte de seamă, care nu trebue să
scape din vederea congresiştilor. E vorba de un lucru
colectiv, din care fiecare în parte să culeagă ceva, să
ia asupra sa o parte din dezlegare şi să nu se nădăj- 
duiască numai ca alţii să iacă.

Cineva care iscăleşte „un cleric profesor" scrie în 
Neamul Românesc (3 mai 1924), despre acest congres:

„Au m a i. fost asemenea congrese în trecut — dar
până acum nu am putut constata rezultatele destul de
apreciabile. Ţinut sub suspiciile asociaţiei generale a
clerului ortodox român din întreaga ţară— congresul
acesta va avea mai multă autoritate şi cuvântul lui va 
trebui să fie ascutat.

D e ! nu urmează că, dacă e congres ocrotit de Aso- 
ciaţiunea Generală a clerului, va trebui să fie şi ascul
tat. Sunt altele condiţiunile din care va urma dacă va 
fi şi ascultat. Dacă vom rămânea la discursurile fru
moase cate se vor rosti cu acel prilej, se înţelege câ 
nicio petricică nu se va urni din loc, ci schimbarea 
unor stări de lucruri va urma numai dacă se va stărui 
în urmărirea hotărârilor luate. Câte hotărâri bune nu 
s ’au luat fio la Sf. Sinod, fie la Consistoriul Superior^
şi dacă am rămas numai la ce s’a hotărât, nimic nu 
s ’a mişcat din loc!

Şi congresul de acum 10 ani a fost un congres fru
mos. A fost stârnit în mare măsură de râvna şi dra- 
gostea Părintelui V. Pocitan de a vedea un congres al 
profesorilor de religie. Şi s ’au adunat mulţi şi s ’au 
vorbit lucruri frumoase... Erau de faţă şi oameni ca
pabili şi oameni de inimă... şi Părintele Simeon Popescu} 
adevăratul nostru pedagog religios, şi Pâr. Const. Io- 
W£SW-Cuibu-cu-Barză, un bărbat vioi şi în fruntea ini
ţiativelor, şi care a venit la congres deşi era bolnav, 
şi nici n’a mai trăit mult după aceia... era de faţă şj 
Păr. Grigoriu dela Vaslui, unul din preoţii noştri cu 
mult trecut peste media culturii obişnuite... Au fos* 
mulţi-mulţi, şi preoţi şi mireni, intre aceşti din urmă
ştiu că erau, pe lângă alţii, profesorii Ciolan şi Ghiga 
dela Iaşi.

Ce frumos a vorbit Vlădica V&rtolomei! Ce cugetări
drepte, despre strângerea materiei de predat în jurul
persoanei lui lisus H ristos! Ce însufleţire a dom nit! Şi 
cu toate acestea, rezultatul?

Deci nu atârnă numai de prestigiul celor care ocro
tesc congresul sau vin să ia parte la el, ci atârnă de 
ceva mai pozitiv: de urmărirea zi cu zi şi de fiecare 
în parte a hotărârilor luate.

Clericul profesor dela Neamul Românesc scrie încă 
înainte:

„Este ceasul când trebue să mobilizăm toate ener
giile morale ale neamului pentru educaţia în sens
idealist a sufletului românesc".

E o frază prea generală, izvorâtă uşor din pornirea 
noastră spre frazeologie, care ne face de ne achităm 
cu fraze de chestiuni grele, iar frazele fac foarte bine 
de răsună armonios în aier, ori se aştern cuminţi 
pe hârtie, dar nu se amestecă în treburile oamenilor.

Mai mult ne plac însă cuvintele sale de mai la v a le :
„Numai cu soluţii economice pentru atâtea crize 

materiale care frământă societatea noastră — neglijând 
criza morală pentru care nu găsim niciun stigăt de 
alarmă— nu se poate tămădui conştiinţa omenească 
cutremurată de frigurile unui materialism atât de adânc 
înfipt în viaţa noastră de după război.

„Iar catehefii cari nu trebue să fie numai nişte instru
mente impersonale puse în slujba unor formule rigide 
de metodă arhaică— subordonaţi controlului inspecto
rilor laici ai Ministerului, ci factori vii de renaştere 
reală a personalităţii elevului, vor avea astfel mult câş
tigat din desbaterile congresului. Dar fără o organizaţie 
serioasă şi fără fixarea unui program, vor fi discuţii 
frumoase poate din punct de vedere retoric, dar fără 
rodw.

Este. multă frazeologie şi în partea a doua a acestui 
citat, dar este şi mult adevăr şi autorul singur spune 
că pot fi în congres discuţii frumoase, dar fără rod. 
Da, aşa e. Dar lipsa de rodnicie poate atârna nu din 
reaua organizare a congresului, ci din lipsa de stator- 
nicie şi de temeinicie a membrilor congresului, după în
chiderea lui. Căci congresul poate ti organizat foarte 
bine şi sâ fie cârmuit de minune şi să se încheie ca
o buna lucrare, şi cu toate acestea să nu urmeze niciun 
rezultat. Deci nu numai congresul, ci mai cu seamă 
dupâ-congresul. Cu deprinderea de a termina congresul 
şi a închide cartea şi aştepta alt congres peste un an 
sau peste 10, nu s ’a adus nicio îndreptare. Şi trebuie 
să fim foarte îngrijaţi ca nu cumva să se întâmple aşa 
fiindcă aceasta e o deprindere care nu e o noutate şi 
care bântuie şi mai uşor în lipsa de desciplină de după 
război.

Sâ fim cu luare aminte ca să nu cadă congresul în 
această primejdie, şrel va aduce roade. Noi i-o dorim 
din toată inima şi-l vom ajuta şi noi că sâ isbândească
T -

Noi profesori de religie la seminarii, 
liceie şi gimnazii

In urma examenelor depuse în lunile Noemvrie şi 
Decemvrie din anul trecut, un număr măricel de preoţi 
şi câţiva mireni au fosţ declaraţi ca vrednici de a fi nu
miţi ca profesori la seminarii sau la liceie şi gimnazii. 
Au fost trei examene. Cel pentru ştiinţe religioase la 
seminarii a fost deosebit de cel pentru liceie şi s ’a ţinut 
sub prezidenţa primului nostru redeactor, Păr. Profesor
1. Mihălcescu profesorul de dogmatică la facultatea 
noastră de teologie din Bucureşti, având ca membri 
pe Păr. P. Partenie, profesor la Seminariul „Sf. Ni- 
colae“ din Râmnicul-Vâlcii şi inspector al seminariilor, 
şi pe Păr. St. Bejan, profesor în Chişinău şi redactor 
al revistei noastre. In acelaşi timp, s ’a ţinut un exa
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men şi pentru catedrele de muzică bisericească de la 
seminarii, la care prezident a fost Prea Sf. Arhiereu 
Evghenie, iar membrii d. profesor Chiriac dela Conser
vatorul din Bucureşti şi d. Popescu Pasărea profesor 
la Seminariul Central din Bucureşti.

In urma rezultatelor amânduror examenelor, au fost 
numiţi în învăţământul seminarial, cu titlul de pro
fesor cei dintâi, iar cu cel de maeştri de muzică bise
ricească cei din urmă, precum urmează:

1. P en tru  ş t i in ţe le  r e l ig io a s e  :
Păr. C. Todicescu, actual director la gimnaziul din

%

Cudalbi, Covurlui, la seminariul din Roman; Păr. N. 
Donose la seminariul din H uşi; Păr. C. Minculescuy 
la seminariul din Buzău; Păr. Bejenariu la seminariul 
din Huşi, Păr. Diacon A. Constantinescu, la seminariul 
din Galaţi; Păr. I. Negoifă, actual director la seminariul 
din H u şi; profesor tot acolo; Păr. Duminică lonescu, 
fost protopop al judeţului Argeş, la seminariul din Curtea-  
de-Argeş d. Gr. Constantin, la seminariul din Curtea- 
de-Argeş; Păr. Gh. Ceauşeanu, la seminariul din Cra
iova ; Păr. D. Furtună, la seminariul din Dorohoi; unde 
este de mai nainte şi director; Păr. C. Zamfir eseu, la 
seminariul din Craiova; Păr. Gh. Vlad, la seminariul 
din Roman ; Păr. Marin Pretorian la seminariul din Bu
zău ; Păr. V. Iordache, la seminariul din Roman; d. 
L Tocan> la seminariul din Chişinău; Păr. Victor Po- 
povici tot acolo ; Păr. N. Timuş tot aco lo; Păr. Prot. 
Leon Trofimov, la Ismail şi d. Andrei Harghel la Is- 
mail.

2. P en tru  m u z ic a  b i s e r i c e a s c ă .  — Păr. Mihail 
Chiriţă la seminariul din Curtea de Argeş; Păr. Gh.
Marinescu la seminariul din Buzău; Diaconul / .  Mar- 
dale la seminariul din Râmnicul-Valeii; d. Anton 
Toma la seminarul din Chişinău ; Păr. Elefterie Mari
nescu, preot în Craiova, la seminarul din Roman; Păr* 
Gh. Cotenescu la seminariul din Huşi şi d. Popescu 7• 
Alexandru la seminariul din Ismail.

Acum, în ce priveşte catedrele dela liceie şi gimnazii, 
au trecut cu bine examenul următorii preoţi şi teologi:

Păr. C. Todicescu; d. 1. Dinu; Păr. Gh. Gâţă; Păr. 
N. Hodoroabă, colaborator şi la această revistă; Păr.
N. lonescu; Pâr. Ilie Deleanu; Păr. T. Gheorghiu; Păr. 
Aureliu Popescu; Păr. Gh. Comana; Pâr. Ştefan A. 
Popescu; Păr. Hristofor Deliu; Păr. C. Zamfir eseu* 
Pâr. A. Angelescu; Pâr. C. G. Vartolomei, colabora
tor şi la această revistă; d. Nicolae I. Popescu; Păr. 
Pompiliu Tăşcău; Păr. Marin Pretorian; Păr. Ştefan 
Chiorpec; Păr. A. N. Constantinescu; Păr. N. Stoicescu; 
Păr. Simion Popescu ; Păr. Dumitru Roşescu; şi Păr. 
Septimiu' Popa. Acesta din urmă fiind preot unit, n’a 
i'ost trecut în clasificare între ceilalţi preoţi.

Creştinătatea cere neîncetată propagare, 
pentru a-şi arăta felul ei deosebit.

DAVID L1VINGSTONE.

E X T E R N A

SĂPTĂMÂNA PATIMILOR LA SF. MUNTE

Sunt doi ani de când am scris în această re
vistă despre sărbătoarea Paştelui la Sf. Munte, 
după marea revistă franceză / ’Illustration din 
Paris, şi încă tot n’am cules dintr’însa toate 
multele lucruri, frumos spuse, despre acel ţinut 
de viaţă monahală. Până atunci, iată-ne cu altă 
povestire, care ne dă o mulţime de ştiri, şi 
frumoase şi însemnate, despre viaţa creştinească 
şi rânduiala ei la Sf. Munte, în zilele Săptămânii 
Patimilor, iar toate acestea împreunate cu fel 
de fel de ştiri din trecutul acelei aşezări de că
lugări. Le găsim în preţioasa revistă bisericească 
engleză The Church Times din Londra (17 
Aprilie 1924) şi ne facem o plăcere de a le îm
părtăşi şi cititorilor noştri:

Intr’un Stat bisericesc de sine-stătător
*

Socotesc că nicăieri pe pământ nu se află un astfel 
de muzeu de arhitectură, aşezăminte şi .gândire din 
veacul al lX-lea, după cum se poate găsi în «Sf. Munte»,  ̂
un loc la care se ajunge încă destul de greu, în aceste
vremuri de transport uşor, dar care totuşi primeşte cu 
bună-venire pe oricare Vizitator. Un singur lucru numai
i se cere, anume că, atâta vreme cât se află acolo, să-şi 
lase îndărătul lui tot veacul al XX-lea, să răsufle o 
clipă din atmosfera medievală şi să fie mulţămit. Să 
privească fără a râde în faţa icoanelor care vorbesc 
sau care alungă pe vrăjmaşi, să se descotorosească 
puţin de pornirile din lume pe care le-ar avea. Să vie 
ca într’o călătorie sfântă, cum făceau strămoşii săi la 
Canterbury sau la Maica Domnului dela Walsinghame, 
şi atunci va avea la îndemână tot ce are muntele din 
vechiul său farmec.

Cel puţin cu duhul acesta şi-au luat drumul într’acolo 
o ceată de şase bărbaţi, cei mai mulţi ofiţeri engleji, 
iar între ei şi un preot catolic şi unul grec, când s ’au

*  * 
mit pe un slăbuţ vapor grecesc la Salonic, pentru a 
merge la portul Sfântului Munte, în Săptămâna Pati
milor ortodoxă din 1923.

Muntele Atos, trebuie s ’o spunem îndată — fiindcă 
chiar mulţi care locuiesc de vreme mai îndelungă în 

- Grecia nu sunt lămuriţi — nu e o mănăstire, ci un mic 
Stat bisericesc de-sine-stătător, cârmuit şi astăzi, când 
face parte din Grecia, de aceiaşi constituţiune ca şk  
din vremea de mai înainte de venirea Turcilor. Şi 
putem pomeni, spre cinstea Turcilor, că ei niciodată 
nu s ’au îndepărtat dela vechea lor făgăduinţă de a res
pecta libertatea lui.'

Muntele e o peninsulă muntoasă de vre-o 20 de mile 
de lungă, a cărei coamă se ridică spre capătul de mea- 
zăzi într’un pisc de 6000 de picioare x). Ea arată, mai

1) 2000 de metri. — Nota Arhim. S.
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bine ca orice, ce a fost Grecia în zilele de mai nainte 
când n’a fost despădurită atât de fără milă ca acum. 
In toată lungimea ei, peninsula e îmbrăcată cu păduri 
de stejar, de plop şi de paltini, iar printre ei tufişuri 
de dafini şi de tufani şi uriaşul agăţător alb care 
creşte până la o înălţime de zece picioare. Curente 
străbat prin toate cotiturile, până în mare. In toată 
lungimea ei, pe marginea mării, sunt presărate mănăs
tirile, schiturile şi sihăstriile, prin văi sau pe stânci 
colţoroase, şi care au stat acolo din vremea când pe
ninsula a slujit ca adăpost în goana asupra icoa
nelor din veacul IX. Legenda însă leagă acest loc de 
vremuri mai vechi, de .ale lui Teodosie şi Pulheria.

Foarte curând după ce a debarcat — şi aceasta pro
babil după o noapte petrecută la cea mai apropiată 
mănăstire — vizitatorul trebuie să se ducă la capitala 
insulei, să se înfăţişeze el însuşi înaintea corpului câr- 
muitor, să-şi arate hârtiile şi să le schimbe cu un pa
şaport care să-i dea dreptul de a umbla după gust prin 
toate mănăstirile, să ceară adăpost şi mijloace de trans
port dela oricine, după trebuinţă.

Corpul cârmuitor, aşa zisul Kinotita, e compus din 
câte un reprezentant al fiecăreia din cele 20 de «case» 
ale «insulei», dar el lucrează printr’un comitet de cinci, 
din care patru ţin câte un sfert din pecetea comuni
tăţii, pe când prezidentul ţine chenarul în care ei îşi 
pun fiecare sfertul din pecete, când e de trebuinţă.

îndată ţi se dă un paşaport şi, odată cu el în bu
zunar, poţi părăsi acel orăşel, unic în felul lui, prin 
faptul că e singurul din toate oraşele care nu are nici 
o femeie *), şi poţi umbla după voia ta dela un altar, 
la altul. Treci peste măguri asemenea celor dela Devon 
deşi de măsuri mai mari şi presărate, ca şi acelea, cu 
mici clădiri albe ca nişte ferme. Acestea sunt chiliile, 
în care 5 — 6 călugări trăiesc împreună şi slujesc în 
mici paraclise umbrite de chiparoşi. Ici şi coio întâl
neşti şi mănăstiri mult mai mari, clădiri ruseşti mo
derne, care teoretic sunt schituri ale vreuneia din ca
sele vechi, dar care astăzi au crescut până la a întrece 
aşezămintele de obârşie. Una de felul acesta e schitul 
Sfântul Andrei, aproape de oraşul capitală Careia, schit 
a cărui biserică, de măsura unei catedrale, este centrul 
unui şir de clădiri care ar putea adăposti uşor chiar şi 
o universitate, dar care acum sunt toate goale. Peste 
1000 de călugări şi mai mulţi încă alţii alipiţi de aşe
zământ, se aflau acolo când clădirea a fost isprăvită 
în 1902. Vre-o 20 de ţărani săraci sunt acum tot ce 
se mai găseşte în aceste săli largi, lucrând pe pămân
turile vechilor pustnicii ca şi în zilele de mai nainte 
de venirea Ruşilor.

Aşa se isprăveşte, cel puţin pentru o clipă, ceiace 
ne temem că a fost o silinţă de a amesteca religiunea 
cu politica. Nu se poate tăgădui că, pentru a se întări

‘) Să se noteze c3, în lipsa elementului femeiesc turburător, 
toate animalele domestice din Sf. Munte sunt deosebit de blânde. 
Berbecii salută prietenos pe străinii care trec, vierii umblă în
coace şi încolo să descopere pe oaspeţi şi-şi au buturile zgâ
riate, taurii nu se aţâţă de loc când văd alţi tauri în grămada 
lor» întreaga atmosferă e cu adevărat idilică !

în această Mecă a pietăţii ortodoxe şi, de asemenea, 
pentru a pune mâna pe un punct strategic atât de în
semnat ca această peninsulă, n’au fost prea scrupuloşi 
în metodele lor. Fiindcă au făgăduit că niciodată n’au 
să puie în mănăstirea Sfântului Pantelimon mai mult 
de 50 de călugări, aceasta li s ’a cedat lor în veacul 
XVIII. Erau acolo însă mai mult de 4000 în 1914, când 
superiorul lor a aruncat haina monahală şi a arătat 
de dedesupt uniforma de general, şi cu ajutorul celor
lalţi superiori ajutori ca colonei, şi-a prefăcut pe călu
gării educaţi ca soldaţi într’o adevărată brigadă! Toate 
acestea însă acum au trecut şi dacă Ruşii au rătăcit, 
ei au fost foarte aspru pedepsiţi 1).

Cu toate acestea mănăstirile greceşti sunt pline de 
viaţă, deşi după cum căpeteniile lor mai înţelepte sunt 
gata să admită, viaţa nouă e de trebuinţă pentru cadrul 
cel vechiu şi o înţeleaptă adaptare a vechii maşinării 
la trebuinţele cele nouă. Astfel la Vatopedi, unde călu
gării primitori ne-au adăpostit pentru o noapte când 
ne-am isprăvit ziua cutreierării noastre, viaţa mă
năstirii ortodoxe înfloreşte ca şi în vechime. Aici cum 
este în deobşte şi cu toate vechile case din Sf. 
Munte, planul întregului îţi arată că el a tost întocmit 
aşa ca să puie pe călugări la adăpost de piraţi, când 
asemenea soi de oameni ar fi năpădit în acele ape. 
Un mare pătrat întărit, de 150 de metri, cu o frunte 
măreaţă, compusă dintr’un şir de turnuri, care slujeşte 
ca să poată ţinea în vremurile de nevoie, îţi arată ideia 
ei principală. Biserica cea mai însemnată stă în mijloc, 
pe când clădirile mănăstireşti sunt lipite de faţa din 
înăuntru a zidului încunjurător. Ele formau o banchetă 
pentru apărarea în bătălii. Dar planul de la început a 
fost adăogat în toate direcţiunile întru’un chip foarte 
pitoresc. Biserici, biblioteci, săli, săli de mâncare, fân- 
ţâni au fost aşezate la locuri potrivite şi caturi peste 
caturi de chilii monahiceşti, aşezate pe proptele de lemn 
peste linia zidului, au înlesnit pe locuitorii adăogaţi 
mai târziu, cuprinzând până şi la patru şiruri de clădiri 
înşirate, dealungul, înăuntrul curţii.

Un binevoitor arhondar, înştiinţat prin telefon despre 
sosirea noastră, căci această potrivită înoire leagă între 
ele mănăstirile cele mai însemnate, ne-a călăuzit prin 
poarta cea mare, neuitând să ne arate cea dintâi dintre 
icoanele făcătoare de minuni din Vatopedi. In timpul 
răsboiului din 1912, un soldat turc, fie că era beat 
sau din răutate, a tras cu puşca în zugrăvitura fresco 
a Sfintei Icoane a Maicei Domnului de deasupra Porţii. 
Glonţul a izbit în mâna Maicii Domnului, făcând o

%

spărtură păstrată cu îngrijire. Cu toate acestea răzbu
narea n’a întârziat să vie, căci în răstimp numai de 5 
minute, el s ’a dus şi s ’a spânzurat de copacul pe care-1 
vedeţi, colo".

în ziua aceia era foarte multă treabă la Vatopedi,

*) Această arătare a scriitorului englez sună ca o poveste. Dela 
Sf. Munte ne vin doar atâţia călugări români. Niciodată însă 
vreunul din ei nu ne-a povestit un lucru care s’ar fi ştiut, dacă 
ar fi fost aşa, că mănăstirile ruşeşti de acolo ascundeau în ele 
o organizare militară. Poate fi o simplă legendă pe care va trebui
s’o controlăm. — Nota A. S,
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ilindcă era tocmai ziua hramului mănăstirii (Buna
vestire) şi slujba ei trebuia unită cu acea a Săptămânii 
Patimilor, că, în asemenea împrejurări, ortodocşii nu 
strămută slujba în altă zi. Din pricina aceasta, însoţitorul 
•i’a scuzat către noi, că numai puţini pot veni să ne sa
lute, fiindcă toată mulţimea lor este în biserică, unde 

el trebuie să se ducă, îndată ce-şi va fi îndeplinit 
latoriile de găzduire.

Noi avem credinţa că ştim ceva din slujbele orto
doxe şi cel puţin suntem pregătiţi pentru lungile lor 
rituri. Dar aci pentru întâia oară am fost zăpăciţi şi 
alarmaţi! Slujbe de câte 8 ceasuri, urmate apoi, după 
un scurt răstimp de 3 ceasuri, de rituri care durează 
mai mult de 9 ceasuri, pun la grea apăsare chiar ex
perienţa bine întemeiată. Şi când ceice slujeşte sare 
neîncetat, fără a înştiinţa, dela slujba Buna-Vestirii la 
acea a Vinerii celei Mari, chiar şi un cunoscător poate 

se întrebe câte odată mirat unde este. Cu ajutorul 
insă al unui prietenos diacon şi al unui liturgier, pu- 
fom urmări liturghia rar săvârşită a Sfântului Vasilie1), 
Imtr’un loc priincios al bisericii, şi liturghia, odată să
vârşită, putem examina minunile acelei case a comorilor.

Acum 1000 de ani, închinători de neam împărătesc 
|i mai mărunţi şi-au adus darurile lor aici şi rezultatul a 
(ost o culegere de lucruri vechi, pe care un preot catolic 
lin ceata noastră o socotea superioară celor dela Sf. 
Petru din Roma! Aici, de asemenea, se află moaşte, 
wre sunt păstrate numai în păreţi de aur şi pietre scumpe, 
bucăţi mari din Sfânta Cruce (unele împodobite cu sma
ralde mari cât unghiile dela mână), şi «Brâul Maicii 
Domnului» care stinge molima din ţară.

li adevărat că comoara cea mai de seamă din Va
topedi nu era în clipa aceia în altar, ci în naos, pentru 
închinarea deosebită în acea zi de sărbătoare. Aceasta 
ohte «Icoana vorbitoare» a Sfintei Fecioare, care odi
nioară, spune istoria, a poruncit împărătesei Pulheria 
*& iasă afară din biserică, atunci când aceasta a zi- 
illt-o şi a venit înăuntru să se roage. „Poţi fi regină, 
afară, dar aici este altă regină. Pleacă din biserică!“ 
Şl biata împărăteasă a trebuit să plece. De aci apoi, 
pentruca să fie deplină siguranţă în această privinţă 
u'n hotărât ca pe viitor nimic de parte femeiască să 
nu mai puie piciorul în insulă! De oarece povestirea 
InfAţişează pe Sf. Fecioară cam aspră, se poate adăoga 
oA, în ce priveşte faptul, mănăstirea a fost întemeiată 
In nnul 862 de „oameni cucernici din Adrianopol" şi

m

(*A, în vecinătate, se găseau şi mănăstiri de călugăriţe 
Ia o dată mult măi târzie!

(leva mai deosebit pentru vremea de atunci era ce- 
ipmonia numita „Perifora" în noaptea Vinerii celei Mari,
o hlujbă obişnuită în toate ţările balcanice, dacă nu în 
lontă Biserica ortodoxă1), dar aici săvârşită cu neo* 
Mţnuită pompă şi desfăşurare. In mijlocul bisericii, se  
«NA un catafalc măreţ, pe care, ţesut pe stofă de aur,

l

■) Do altfel nu Vineri a căzut Bunavestire în 1923, ci Sâmbătă, 
Clei numai atunci putea fi vorba de liturghia Sfântului Vasile.— 
riotl A. S / -

*) Englezul nu e bine informat. Slujba scoaterii epitafului Vineri 
ftoiptoft •  în toată BteerJca Ortodoxă, — Nota A. S*

se află chipul lui Hristos mort, Epitaful. Cei o sută de 
călugări ai mănăstirii (figuri negre cu capetele acope
rite) stăteau de jur împrejur în strănile lor de lemn de 
măslin, pe când mai îndărăt interiorul era înţesat cu o 
mulţime de închinători. Nu era nicio lumină în marea 
biserică afară de acele ale lumânărilor de ceară, ţinute
în mână de fiecare închinător, şi minunat era efectul 
maselor mari ale coloanelor de marmoră, a zidului de 
mozaic, catapeteasma de aur şi pardoseala de „Opus 
Alexandrinum".

Mare parte din bucata întâia a unei slujbe, care a 
a ţinut peste 3 ceasuri (dela 11 dim.— 2 după amiazi), 
a fost grozavă pentru un apusean, fiind cuprinsă în 
rugăciuni mormăite, în care, după cum spunea cineva^ 
„ei nu cântă cuvintele, ci literele*. Dar, ca să fim drepţi, 
ceiace pe noi ne sfredelea, făcea să zbârnâie însă o
coardă cu totul deosebită in sufletul tovarăşului nostru 
grec, care a plâns fără prefăcătorie în tot timpul sluj
bei. Dacă slujbele Bisericii Ortodoxe au acel efect asu
pra unui suflet educat, de felul celor pentru care au 
fost plănuite, cine ar putea spune că ei nu sunt atinşi 
de dânsele? Poate că acesta nu e felul nostru, dar ca 
să fii o Biserică universală, trebuie să cuprinzi toate 
felurile, afară numai dacă cei turbaţi după uniformitate 
se pot împăca şi cu ele

In sfârşit, rugăciunile s ’au încheiat, şi fiiecare mem
bru al adunării, defilând apoi câte doi pe dinaintea ca
tafalcului, se închinau cu solemnitate. Apoi a venit 
perifora însăşi, în care 6 preoţi, îmbrăcaţi în negru, 
au luat epitaful pe umerii lor şi l-au scos afară din 
biserică. Adunarea, apoi, întrunindu-se într’o proce
siune nu prea regulată şi purtându-şi fiecare lumânarea 
sa, s ’au înşirat cântând imnuri de jale. Şi aşa am ur
mat şi noi, cu opriri la felurite staţiuni, de jur-împre- 
jurul marei curţi a mănăstirii, şi pe urmă am venit 
iar în biserică. La sfârşit, epitaful a fost dus în altar, 
ca să rămâie acolo până ce, 48 de ceasuri mai târziu, 
preotul, îmbrăcat în alb, va putea ieşi de acolo să 
vestească mulţimii adunate: «El a înviat".

A fost o ceremonie foarte interesantă, şi dacă un în
chinător cel puţin a simţit că ceiace a văzut el s ’ar 
putea socoti înrudit nu numai cu mormântul gol dela
Ierusalim, ci încă şi cu marea sală a misterelor dela
Eleusis, cu „noaptea lumanarilorw şi purtarea dumne
zeului mort şi înviat în jurul câmpurilor pe care va  
avea să le umple de roadă—bine, aceste acte tainice
n’au fost de asemenea o simţire că El este şi că ei 
L-ar putea găsi ?

Ar trebui un volum ca să povesteşti numai jumă
tate din ce este de interes la Sf. Munte, unde gazda 
este atât de veselă că a găsit un străin pe care să-l
poată cu adevărat îngriji, in cat ea pare a aştepta pe 
unul care să nu se uite la zile şi să rămâie cu lunile 
printre ei. Dar în cazul nostru, datoria chema pe ofi
ţerii britanici înapoi la Atena, iar noi ne simţeam legaţi 
că, odată zilele Paştelui trecute, să primim poftirea 
binevoitoare a unui căpitan de marină american, de a 
ne duce înapoi acasă, pe „ distrugătorul “ său, pentrucă

4
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Muntele Atos e greu să ajungi la el şi greu să pleci 
din el, şi în adevăr, dacă n’ar fi aşa, n’ar rămânea 
multă vreme ce este acum

Te minunezi cât de mult marele aşezământ poate 
rămânea neschimbat, pentrucă monahismul însuşi se 
schimbă, aici caşi în Apus, şi, socotind aparte pustiirea 
rusească, monahii bătrâni se plâng că ceice vin la 
viaţa monahicească sunt acum mai puţini ca altădată. 
Faptul că faci parte dintr’o mânăstire nu te mai pune 
acum la adăpost de legea otomană, fiindcă ţinutul nu 
mai este teritoriu otoman, nici nu te apără de înro
larea grecească. Astfel vor veni schimbări aici caşi 
aiurea, şi ar fi bine ca înţelepţii păstori ai Bisericii 
Ortodoxe să vadă trebuinţa lor şi să se lupte, cum se 
luptă şi ei, ca să le ocrotească starea lor. Fiecare an
glican va simpatiza cu un plan bine cugetat pentru 
a face această vatră de pietate mondială un centru de 
învăţătură şi creştere ortodoxă pentru Biserica de care 
ţine.

W. A. WIGRAM.

Un mare creştin: Generalul chinez FENG

Intre cuceririle făcute de creştinism în vremea noastră, 
una foarte însemnată este aceia de a fi câştigat pe 
generalul chinez Feng între închinătorii credinţei creş
tine. E un bărbat care, odată câştigat de lisus Hristos, 
duce azi în chip măreţ lupta pentru împărăţia Sa pe 
pământ şi e unul din barbaţii cei mai de seamă ai creş
tinismului de azi. E şeful statului-major al armatei 
chineze, dar afară de slujba oştirii, e unul din vitejii 
pentru îndreptarea ţării sale prin credinţa în lisus Hris
tos. Intr’unul din numele din anul trecut al revistei 
misionare americane The Missionary Revieru o f the 
World, se putea vedea zugrăvitura unui foc care ardea 
cu un fum gros. Ce era? Era arderea unor grămezi 
mari de opiu, cărora le dâdu-se foc generalul Feng, 
fiindcă el duce luptă vie în ţara sa împotriva opiului 
care, ca beţia la noi, şi mai rău, pustieşte sănă
tatea ţării sale. Iată la ce nuncă frumoasa îl îmbol
deşte noua credinţă la care a ajuns din 1913, având 
pe atunci gradul de maior. Dr, John Mott a fost acel 
caie a primit mărturisirea sa, adică tocmai acel însem
nat bărbat creştin care a fost anul acesta în Bucureşti 
şi de care vorbim chiar în acest nnmăr al revistei. A- 
cesta aflându-se pe atunci în Peking, a primit mărtu
risirea vigurosului oştean, care duce azi o atât de în
semnată luptă.

Revista Societăţii Biblice Britanice din Londra The 
Bible in the World (Biblia în lume) are un articol des
pre acest bărbat, în numărul său din Ianuarie 1924, sub 
titlul „O scrisoare de la Generalul FengM şi care merită 
să fie adus la cunoştinţa cititorilor noştri. De aceia noi 
îl traducem în ceia ce urmează:

Având o înălţime de peste şase picioare l), de o înfă
ţişare impresionantă şi puternică, el este soldat până în

vârful unghiilor, atât trupeşte cât şi sufleteşte. Când era 
de 18 ani, s’a înscris în armata chineză. Cea întâi atin
gerea a lui cu creştinătatea nu l-a impresionat cu priinţă 
pentru creştinism, pentrucă, după ce a asoultat o cuvântare 
în aier liber despre „Nu vă împotriviţi oelui răuu, el a 
luat în spinare catedra care slujea ca amvon şi a dat să 
plece cu ea, şi când predicatorul a ţinut tare do dânsa, 
Feng i-a spus că el nu e de părerea pe care acela a ară
tat-o în predică. Câtăva vreme după aceia regimentul lui a 
fost trimis să încunjure proprietatea unei misiuni care era 
ameninţată de Boxeri J), şi el a fost aşa aşezat că a putut 
fi martor la vitejia liniştită a unei tinere misionare care 
a venit în tabăra vrăjmaşilor şi a spus a Boxerilor: „Uci-
deţi-mă pe mine, dar cruţaţi pe prietenii mei*. Această 
faptă a ei a mişcat pe Boxeri — şi pe soldatul chinez care 
a văzut-o. Feng a mărturisit mai multe scene dureroase 
petrecute în timpul acelor zile de prigonire, şi ele au făcut 
asupra lui o impre&iune durabilă, impresiune care s’a adâncit 
şi în alte chipuri, până ce, în 1913, în timpul unei misiuni 
a D-rului Mott în Peking, el s’a predat definitiv Domnului 
Hristos. In vremea aceia, el se ridicase până la rangul de 
maior. Noi nu putem continua istoria lui aici, dar trimetem 
pe cititori la minunata cărticică scrisă de curând de d. 
Marshall Broomhall, care face parte din Misiunea internă 
chineză, de la care am luat şi noi aceste amănunte. (Ge
neralul Feng, tipărită de Societatea pentru tratate reli
gioase, preţul 1 şiling).

In 1921, Generalul Feng a ajuns a fi cel dintâi guver
nator creştin din China. Nimenea nu poate şti ce-i păs. 
trează viitorul, dar îu olipa de faţă el este în inima tu. 
turor sforţărilor Chinei şi într’o poziţiune foarte înaintată, 
cu posibilităţi de izbândă sau cădere. Noi rugăm pe citi
torii noştri să-şi aducă aminte în rugăciunile lor de aoest 
soldat al lui Hristos şi de oştirea sa de oameni oa fierul.

Acum câteva luni, Generalul Feng a fost ales mem
bru onorar străin al Societăţii noastre (Biblice Britanice) 
şi ne-a trimes următoarea scrisoare prin care declară, 
că primeşte această demnitate :

Marele Carlier al Diviziei 
Nan Yuati, Ptkinfl, 

26 Sept. 1923.

XI

Scrisoarea d-voastră, care cuprinde un certificat 
de membru, mi-a sosit alaltăieri. Sunt foarte fericit 
să aflu că comitetul d-voastră m'a ales membru ono- 
rar al Societăţii voastre. Privesc aceasta ca o mare 
cinste pentru mine, dar nu îndrăsnesc să spun că 
sunt destul de vrednic de ea.

In vremea din urmă, am avut mult de lucru., aşa 
că nu fot spune că am făcut atâta pentru Hristost 
Domnul nostru, după cum aşi f i  dorit. Totuşi un lu
cru pot să vă spune: că toţi ofiţerii de sub comanda

*) Mai mult de 7,80 mt. -  Nota A. S.

*) Răscoala Boxerilor a fost scularea Chinejilor împotriva străi
nilor în regiunea Pekingului, acum mai bine de 20 de ani. A 
făcut multă pustiire şi a dus la trimiterea unui corp expediţionar 
al marilor Puteri europene Împotriva lor» sub comanda mareşa
lului german Waldersu. — Nota A. S.
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mea au Biblii şi unii citesc în ele chiar in fiecare ziy 
se înţelege, nu toţi. Cu toate acestea se (in cursuri de 
Biblie în zilele săptămânii şi slujbe de Duminică în 
zilele Duminicilor. Avem şase predicatori chineji ai 
noştri, iar predicatorii din Peking, fie  chineji, fie  stră
ini, ne ajută şi ei mult. Am înfiinţat o mică capelă 
la stradă în Nan Yuan, unde ofiţerii mei se duc să 
predice cu rândul. Intr’un cuvânt, am făcut atât cât 
mi-a învoit răgazul vremii.

Binevoiţi a prezenta Onoratului Comitet mulţămirile 
mele, iar d-voastră vă mulţămesc de asemenea fentru 
munca j>e care o cheltuiţi. Dumnezen să vă binecu- 
vinteze pe toţi.

Al d-voastră din toată inima
*

(semnat) Feng Yu Hsiang,
Tradus de 

Arhim. SCRIBAN

CĂRŢI REVISTE ZIARE
Ioan Gh. Savin, învăţământul religios în Şco- 

Iile secundare, seminarii şi Licee. Contribuţie la 
problema reorganizării învăţământului religios. Bucu
reşti, 1923. Preţul 10 lei.

Iată o carte apărută anul trecut, care aduce mult 
material de discuţiune cu privire la reforma seminari- 
lor, de care se pomeneşte acum atât de mult şi de care 
se spune că ar fi şi gata. De cartea care o priveşte însă 
de aproape s ’a vorbit atât de puţin şi, după aşa de scurtă 
vreme, parcă s ’a şi uitat! Şi cu toate acestea ea nu 
merită uitarea, fiindcă e cea mai largă contribuţiune 
care s ’a scris la noi despre reforma seminarilor şi des
pre învăţământul religios în şcoalele secundare. Sunt 
aci fel de fel de observări şi documentări, un fin spi
rit de analiză, o sprijinire a ideiei prin amănute care 
au scăpat multora şi care toate fac din această scriere 
a inspectorului general dela Culte o lucrare de care 
trebuie să se ţie seamă. Citind-o, pe noi ne-au străbătut 
impresiuni vii şi de mai multe soiuri. Ne ducem cu 
gândul când la ideile discutate, când la meşterul con
deiului care le-a închegat în chip serios, când la aşe
zământul administraţiunii bisericeşti în care slujeşte... 
Şi în legătură cu toate aceste cărări, în care-mi fugea 
gândul, impresiunile pe care le încercam erau fericite. 
N'avea a face că, în lucruri de amănunt, ici şi colo  ̂
părerile noastre puteau fi altele şi că altfel socoteam 
noi o bună orânduire a seminarilor. Privirea peste tot 
îmi dădea mulţămirea că am înainte o lucrare cuge
tată, nimic luat după alţii, o silinţă cinstită de a cro 
un drum firesc, al unei noi plămădeli, după ce însă a
privit cu toata luarea-aminte la trebuinţele noastre or
ganice.

Am fost încântat că am găsit în această carte ce 
n’am găsit în altele şi ceiace eu însumi n’am făcut 
cât am fost director al Seminarului Central. In adevăr, 
după 10 ani de directorat, făcându-mi eu însumi bi
lanţul, în ascunsul minţii mele, mi-am zis : Iacă ceiace 
n’am făcut, iacă ce ar trebui să îndeplinesc, dacă ar fi 
să iau directoratul din nou.

Ce era acest ceva?
Era creşterea şcolarilor spre viaţa pioasă, educaţiu- 

nea pietăţii, cum am zice în grai mai nou. Este laturea 
vieţii interioare, spre care trebuie îndreptat tânărul, 
adică să-! îndrumăm să se zămislească în sufletul lui

svâcniri sufleteşti spre Uimea cerurilor, spre viaţa de 
veci, deprinderea de a se  cutunda cu gândul în pro
blemele vieţii legate de Dumnezeu, a avea zboruri mis
tice, a nu fi numai omul impresiunilor culese din afară, 
ci a avea un fond bogat de simţire, propriu al său, 
răscolit de gândirea la Dumnezeu, la sfinţi, la trăirea în 
viaţa veşnică cu ei. După cum faţa apei se încreţeşte 
de izbirea vântului, tot aşa sufletul îndreptat spre Dum
nezeu, dar cu atât mai mult cel. crescut a chema la 
Dumnezeu pe alţii, trebuie să se umfle şi să zvâcnească
atunci candil izbesc marile întrebări ale existenţei creşti
neşti: păcatul, moartea, nemurirea, împărtăşirea cu Hristos,
tovaraşia cu sfinţii Lui... Rugăciunea, slujbele bisericeşti 
să fie tot atâtea prilejuri, în care omul se desprinde de 
pe pământ şi trăieşte clipele vieţii veşnice, din care a- 
poi se întoarce iarăşi pe pământ, dar cu fiinţa răcorită 
de zările vieţii tainice, cu mintea înaripată şi cu voinţa 
arzătoare de a semăna în brazda pământului seminţele 
care să rodească aci boabele bine-hrănitoare ale împă
răţiei lui Dumnezeu.

în privinţa aceasta, în seminariile noastre e totul de 
făcut. Nu avem creşterea aceasta spre viaţa cucernică, 
spre bucuria de a trăi în tainele şi minunile realităţii 
nevăzu.a.

Aceasta e o mare lipsă, pentru care eu însumi am 
făcut foarte puţin. Nu că nu-mi dădeam seamă că tre
buie şi aceastm încercam să însăilez ceva. Voiam ca 
actul împărtăşirii şcolarilor să fie ceva cu totul deose
bit, o zmulgere din ciocănirea fără schimbare a traiului 
dîn viaţa de toate zilele, suirea pe o treaptă nouă a 
vieţii. Şi încercam o pregătire, o viaţă mai retrasă, de 
câteva zile, mai cufundată în sine însuşi, în care taina 
spovedaniei să găsească nişte suflete care se îmbrăţi
şează cu totul altfel, trăind nu din clipele vieţii vremel
nice, ci din a celei veşnice.

Cu toate acestea niciodată n'am putut ajunge la mare 
rezultat, din pricina lipsei de continuitate şi de stă
ruinţă. Nu puteam priveghea singur aplicarea îndrumă
rilor mele, iar alţii nu mă puteau urma în felul în care 
voiam eu. Eram târât la vale de nesfârşite ocupaţiuni 
care mă hărţuiau în zece părţi odată, toată munca cul
turală în care eram prins şi care mă stingherea.

De aceia am putut face în seminar mai mult muncă 
culturală, şi alta apoi afară de seminar, care şi aşa a-
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vea urmările ei asupra şcolarilor, dar n’am putut face 
tot ce voiam în laturea pietăţii. Aceasta mi-a rămas în 
totdeauna numai un dor, iar pe alţii din lumea noas
tră bisericească nu vedem ca să bage de seamă această 
trebuinţă, care însă era o mare lipsă, cea mai mare.

Nu mică mi-a fost mirarea, şi am îmbrăţişat cu toată 
inima în taină pe d. Savin, când l-am văzut pomenind 
de această lipsă şi arătând cu înţelepciune ce mult 
poate însemna această lăture a educaţiunii... „Câteva 
clipe numai din acest refugiu sufletesc44, adică din viaţa 
de meditaţiune, „şi fac cu mult mai mult pentru edu
caţia lui religioasă (a şcolarului), decât îngenuncherile 
după comandă din zilele cu roş în calendar..." (pag. 
60). Da, da, sunt în totul de aceiaşi părere, şi citind 
aceste rânduri, am avut bucuria omului care se ştie 
stăpânit de o părere izolată, dar scumpă, şi mai des
copere şi pe altul care o împărtăşeşte la fel.

Eu văd ideia aceasta că nu are curs la noi şi cred 
că trezeşte puţină înţelegere. Cu toate acestea ea n’a 
mai fost fără înţelegere la un bărbat de pătrundere fină 
şi de analiză a resorturilor sufletului, cum e d. Savin. 
îmi pare bine că d-nia sa e de această părere, pentru 
că aici e un mare gol de umplut, în ce priveşte viitoa
rea prefacere a seminariilor noastre- Şl cred că Minis
terul Cultelor, având la îndemâna sa un bărbat de cul
tura, de inteligenţa vie şi de talentul frumos îmbrăcat 
în cultură literară a d-lui Savin, nu se va feri de a folosi 
luminile şi priceperea sa, croind cu adevărat drumul 
cel nou.

Din pricina aceasta, noi putem ferici Ministerul de 
Culte că are în sânul său un funcţionar, care-mi dă, 
pe lângă cea semnalată, şi o a doua bucurie: de a ve
dea în d-nia sa acel soi de slujbaş al Statului, care e încă 
un ideal, adică funcţionarul al cărui suflet nu e omorât 
ceas cu ceas de hârtii, de anchete şi de procese-verbale, 
ci care-şi păstrează primat 1 unei cugetări vii, care nu 
se lasă să alunece în mecanizarea unde cugetarea se 
simte tot mai slab.

Funcţionarul administrative foarte primejduit să sca
pete tot mai mult spre această împetrire a sa, în care 
vlaga i se scurge, limpezimea ochiului r s e  spălăceşte^ 
îşi perde puterea de a tresări, de a vedea un lucru cu 
tot adaosul deosebit pe care o clipă nouă i-1 aduce, 
şi a-1 cântări ca atare. Nu, dacă nu e fire deosebită 
şi nu luptă să fie altfel, el cade în ce se află, în ce fac 
alţii, în ce se făptueşte de obicei, au mai este el, fiinţa 
sa proprie i se şterge.

Din pricina aceasta, se poate vorbi de o psihologie 
a funcţionarului, ca de un capitul nu numai al ţării 
noastre, ci şi al altora mai înaintate ca noi. Decanul fa
cultăţii de teologie protestantă din Paris, d. Raoui 
Allier9 care va veni curând în Bucuieşti şi care poate 
că va şi fi aici până la apariţiunea acestor rânduri, 
spunea în una din cele două conterenţe ale sale, ţinute 
în Bucureşti înainte de război, că funcţionarul este un 
om care nu înţelege să se facă ceva ce n’a mai fost. 
Cel mai puternic argument al său împotriva unui lucru 
este «apoi asta nu s ’a mai făcut niciodată \u El nu are

spontanietatea, nici iniţiativa, nici spiritul de întreprin
dere. El înţelege să se meargă cum s ’a mai mers, îl 
omoară rutina, adică umblarea pe aceiaşi dâră.

D. Savin nu e din acest aluat. O dovedesc neînceta, 
tele sale ieşiri la lumină în munca de condei şi în de- 
obşte, în cea culturală în care găsim des fiinţa sa, şi 
mai cu seamă acest amănunţit studiu al său, care ne 
lămureşte că pe d-nia sa nu l-au omorât anchetele şi 
rapoartele şi frazele cu „transportându-ne la faţa locu
lui14 şi „citând înaintea noastră pe cutarea şi„prezen- 
tându-se reclamanţii şi „drept aceiau... Abia citeşti 
aceste fraze din proza manierei administrative, din care 
a fugit de mult orice scânteiere de personalitate, şi aj 
şi cântărit pe omul care le scrie,..

Dar nu, d. Ioan Gh. Savin nu e omul acestei proze. 
El păstrează sprinteneala ceasurilor mai tinere, care, 
prin ocupaţiuriea cu scrierile de literatură, i-au dat 
taina de a nu îmbătrâni şi a nu cădea în rutină.

Mă bucur că Ministerul nostru, între atâţia alţi func
ţionari de seamă şi cu titluri mari, şi între care găseşti 
bărbaţi de muncă intelectuală pe ogorul scrisului, gă
sim şi pe inspectorul general d. Savin, care are o notă 
atât de deosebită a sa, şi care-1 face un organ preţios 
în sânul Ministerului nostru, cu adevărat o trăsătură 
de unire între cele două ramuri ale Ministerului. Pă- 
rerea-de-rău îmi este numai că nu-i mai întâlnesc scri
sul în simpatica revistă a Ministerului, CUVÂNTUL, 
care, în tot materialul său bisericesc, avea trăsătura sa, 
deosebită de a revistelor bisericeşti, că te aflai cu ea 
pe planul dintre religiune şi literatură, parcă făceai 
slujba nu în biserică, ci cu altarul croit liber sub lar
gul cerului. Era o notă simpatică a acelei reviste şj 
dispărând ea, întâlnim mai rar scrisul bun pentru ini
mă al d-lui Savin. Cu un aşa temperament, cu o aşa 
înzestrare şi cu o aşa cultură, d. Savin rupe un fir 
care s ’a simţit uneori şi ridică prestigiul unui inspec
torat. El nu mai este inspectorul poliţist, în felul cum 
se auzea uneori despre unii vechi defensori bisericeşti., 
el este bărbatul înţelept, stăpânit de concepţiuni nobile 
care, când judecă, „la faţa loculuia, înţelege pe om, ştie 
să construiască în sufletul său sufletul altuia, să pă
trundă în acela, deci să-şi de., seama şi să-l cântărească 
cu sufletul propriu, nu cu paragrafele din carte.

Am ajuns la această părere după mai multe împre
jurări care mi s ’au povestit despre cercetările sale şi 
cred că bunele impresiuni lăsate sunt rezultatul indi
vidualităţii sale deosebite.

Cum cetim despre unii înalţi funcţionari din Apus că 
sunt autorităţi însemnate în cutare ramură de activi
tate socială şi nu îngheţaţi în rutină, aşa ne place să 
vedem pe d. Savin, acum când cercetăm cartea sa şi 
cu care prilej ne vin în minte mai multe din feluritele 
laturi in care şi-a revărsat lucrul său.

Iată pentru ce credem că e un bine că un astfel de 
bărbat se găseşte într’o slujbă de frunte în Ministerul 
nostru acum, când e vorba să se dea seminariilor noas
tre o nouă întocmire.

D. Savin a venit în ramura aceasta cu o lucrare de
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seamă, cum nu s ’a scris alta mai bună dela a răposa
tului Econ. Provian, dar mai amănunţită decât aceia 
şi pătrunzând mult mai adânc în obiect decât numai a 
se mărgini în fraze generale.*!

Toate acestea ne dau datoria să ne ocupăm mai 
de aproape de această carte şi să urmărim şirul 
ideilor ei pas cu pas. E o urmărire lungă, pe care 
n’o putem isprăvi acum. Va trebui să cercetăm şi noi 
amănunţit ce poate rămânea din ea pentru vitoarea 
prefacere a seminariiilor, ce nu, fiindcă fireşte, sunt şi 
laturi în care părerile noastre sunt altele. Cu toate a- 
cestea şi de pe acum putem spune că, în această carte, 
este atâta bine şi atâta pricepere, încât ea trebuie să 
stea în mâna acelora care vor avea cuvânt la turnarea 
seminariilor în alt tipar. Pune fel de probleme, te face 
să gândeşti, te împedecă a te socoti achitat de chestiune 
numai prin pecetluirea măsurii care a mai fost. Nu, ci 
Introduce mult material nou, material care înoieşte, ma
terial care pune degetul pe rană şi de aceia trebuie luată 
şl cercetată cu îngrijire.

Noi o vom face. Pentru acum însă ne pare bine că 
cel puţin am chemat din nou luarea-aminte asupra ei 
şi a nu o lăsa să fie uitată, tocmai când e mai mare 
nevoia de ea.

Monahul Petru Pavlov t în s e m n ă r i  d e s p r e  S tân ta  
M ă n ă stire  G h igh iu . Ploeşti 1924. Preţul 4 lei.

Această scriere, cu o prefaţă de preotul Aurel Po
pescu din Ploeşti, e o mică broşură de 15 pagini, în 
care autorul vrea să dea câteva cunoştinţe scurte des
pre liniştita mănăstire de lângă Ploieşti. Este cu adevă
rat un lucru bun şi care face bine sufletului, de a ţi 
se mai înfăţişa din când în când priveliştea vechilor a- 
şezăminte, în care s ’a sălăşluit viaţă paşnică şi cu gân
dul îndreptat cu totul altfel de cât al lumii de azi. Din 
acest punct de vedere, Păr. Monah Pavlov a făcut o 
faptă bună, spunându-ne câteva cuvinte despre acel 
locaş de pace şi tăcere.

Nouă îndată ne-a împrospătat în amintire marea mul
ţămire pe care am simţit-o când am văzut această mă
năstire, sunt mulţi ani de atunci, prin 1909, însoţind, 
în vizita sa, pe Mitropolitul Atanasie. Am avut o plă
cută surpriză să descoper că atât de aproape de Ploieşti, la
4 kilometri depărtare, poţi avea un loc de retragere aşa de 
simpatic şi ademenitor. Este ca un luminiş de viaţă 
care te înviorează sufleteşte, pus în alăturare cu zarva 
care te istoveşte la oraş.

Deşi mănăstire de câmp, simţi în ea atâta răcoreală şi 
îmbrăţişare, încât rămâi cu inima îndoită când trebuie 
să te desparţi de ea. Erau pe atunci vremurile părin
telui Arhimandrit Iason, care făcea melisă bună, dar 
şi acum, cu toată dărăpănarea adusă de Nemţi, trebuie 
să se simtă munca râvnitoare a părintelui stareţ actual.

Broşura arată mai întâi că această mănăstire s ’a clă
dit în anul 1814, adică acum 120 de ani, de către pro
prietara Uţa Cantacuzino Corneanca. Se dă actul de 
întemeiere, apoi se descrie cum e biserica pe dinăuntru, 
cu icoanele ei şi alte obiecte şi de cine au fost dăruite.
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Se dă o înşirare despre odoarele mai vechi, cu valoa
re artistică. Se arată pomelnicul ctitorilor, se descrie 
cum e o a doua biserica, mai mică, dela cimitir, clo
potniţa, fântâna din curte, numită „Izvorul Tămăduirii41, 
la care se face slujbă mare, fiind la ziua Izvorului ş\ 
hramul bisericii, şi se ţine şi bâlciu în faţa porţilor 
mănăstirii, „dând o înfăţişare şi mai măreaţă serbării 
hramului, mai ales că primăvara înviorătoare în care 
cade, îndeamnă pe cât mai mulţi să facă o cale plăcută 
venind aicitt (pag. 13).

Se arată apoi ce a suferit mănăstirea şi în vremea 
ocupaţiunii germane, când Nemţii şi-au făcut acolo e- 
tapă principală de aprovizionare, uscătorii de prune, 
mai multe chilii au ars, iar un frate a fost împuşcat,
dar s ’a vindecat.

După război, călugării s ’au împuţinat. Sunt numai 9
şi 2 fraţi. Stăreţia şi arhondăria au fost reparate după 
război, dar chiliile au nevoe de multă reparaţie.

Totul se încheie cu un apel către iubitorii de bine 
să trimeată cărţi pe numele Părintelui Monah Petru 
Pavlov, pentru a se înfiinţa din nou biblioteca, de oare
ce a ars acum doi ani.

Păr. Pavlov e un bărbat care se osteneşte mult cu 
scrisul. Deseori îi întâlnim manuscriptele pe cave le tri
mete spre aprobare la Consis;.oriul Superior şi la Sf. 
Sinod. Noi îi lăudăm râvna şi-i dorim să aibă cât mai 
multă izbândă în silinţele sale pentru Domnul.

S o c ie ta te a  d e  m â in e . Revistă săptămânală pentru 
probleme sociale şi economice. Cluj, 11 Mai 1924, nr. 5.

Această revistă, de formatul Bisericii Ortodoxe şi 
cuprinzând 24 de pag., apur ■* de curând în Cluj şi se 
*nfâţişează frumos. E bine scrisă şi are redactori de 
mâna întâia, mulţi din ei profesori de universitate la 
Cluj, între care şi redactorul nostru Păr. Dr. Lufaş. 
Are material de interes, din care nu lipsesc nici ches
tiunile bisericeşti,

In nr. pomenit, găsim două astfel de chestiuni: 
Parlamentele bisericeşti şi O propunere de catolicizare 
a Românilor, amândouă scrise de Păr. Dr. Onisifor
Ghibu.

In cel dintâi art., Păr. Ghibu scrie despre deschiderea 
sinoadelor din Transilvania, fapt care peste munţi se 
face totdeauna în Duminica Tomei. Fiecare eparhie îşi 
are sinodul său, alcătuit din clerici şi mireni. Mai 
nemerit, zice Păr. Ghibu, s ’ar putea chema parlamente 
bisericeşti, dat fiind că ele nu se ocupă ca vechile 
„sinoade“, de dogme şi de canoane, ci pur şi simplu
de viaţa şi de administraţia bisericească.

„Până la Unire, aceste întruniri anuale puteau f i

considerate, în adevăr, şi din alt punct de vedere ca 
parlamente: ele adunau în jurul căpeteniilor bisericeşti 
pe cei mai de seamă bărbaţi, şi nu atât ai bisericii, 
cât ai neamului, şi le dădeau prilej de a se consfătui, 
nu numai cu privire la viaţa religioasă, care aproape 
totdeauna a stat pe planul al doilea, ci cu privire la
întreaga viaţă culturală, economică şi naţională,

„Dacă am avea o istorie conptemporană a bisericii
ortodoxe în Transilvania dela Şaguna încoace, am
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putea vedea din ea că, în adevăr, dela introducerea tom şi vede leacul împotriva unei astfel de primejdii
constituţionalităţii prin statutul organic în viaţa bise- într’o „esenţială schimbare de tactică a sinodalităţii
ricească, preocupările propriu zis religioase n’au făcut şi întregii vieţi bisericeştiBiserica să ia între preo-
nici un pas înainte, biserica ardeleană a fost mai mult 
o cetate de apărare a Românismului, decât o instituţie 
creştină în sensul general al cuvântului".

Mai încolo, Păr. Ghibu spune că nimic nu s ’a 
schimbat în acest fel de a fî sinoadelor bisericeşti de

cuparile ei şi chestiunea îndreptării morale a societăţii, 
căci altfel răul continuă şi creşte. „Astăzi Biserica 
poate şi trebuie să rămâie cu rolul ei de înrâurire a 
vieţii sufleteşti, a vieţii morale. Dacă astăzi ea nu se
va adapta noilor stări în lucruri, dacă va continua să

peste munţi. Starea s ’a schimbat cu totul prin Unire, lase pe al doilea plan opera de moralizare a societăţii
dar „o nouă eră în istoria sinodalităţii ardelene nu s ’a adânc zdruncinate pe urma războiului, a politicianis-
putut marc'a“ Din spusele Părintelui Ghibu, înţelegem mului şi a atâtor alţi factori, — să nu ne mire dacă,
că apărarea neamului românesc fiind acum chezăşuită pe de o parte va fi asaltată de politicianism, iar pe de
prin alţi factori de Stat, odată ce asupra lui nu mai alta va fi tot mai slăbită de sectele care se întăresc
stă topuzul stăpânirii ungureşti, era de aşteptat ca şi din zi în zi, tocmai din cauză că în biserică nu este
preocupările sinoadelor să se fi desvoltat mai mult în destulă viaţă religioasă".
sensul culturii religioase, lucru care, precum am văzut, Deocamdată Păr. Ghibu se arată mulţămit că ames-
Păr. Ghibu spune că, în Biserica de peste munţi, a stat tecul politicianismului a trezit împotrivire în eparhia
până la Unire numai pe planul al doilea. Azi însă Aradului, prin faptul că „majoritatea absolută a depu-
starea de mai nainte continuă fără nicio schimbare în taţilor şi-a depus în mod solemn mandatele în semn
această privinţă, deşi organismul politic este altul, şi de protestare în contra amestecului politicei în biserică".

Sf. Sa zice că acesta „e un semn de sănătate moralăîn folosul nostru.
Cugetarea aceasta se aude din mai multe părţi. De 

multe ori ni se spune că Biserica noastră Ortodoxă de 
peste munţi a slujit mai mult pentru ocrotirea nea
mului în faţa primejdiilor de desnaţionalizare ale vrăj
maşului şi că preoţii mai cu seamă în această lăture 
s ’au arătat temeinici luptători, dar că au fost mai puţin 
pregătiţi în laturea cultivării curat religioase a sufletului 
credincioşilor şi că, de acum înainte, mai cu seamă 
aceasta trebuie făcută, fiindcă de aci încolo mcrarea 
de apărare naţională se poate face şi prin alţi factori 
şi nu mai cade în sarcina Bisericii.

Aceasta e şi părerea noastră, iar dintre fraţii de 
peste munţi a fost scrisă în această revistă, cu multe 
arătări, acum un an, de redactorul nostru de peste 
munţi Păr. Prot. Dr. Gh. Ciuhandu.

Dacă această schimbare în bine o aşteaptă să se 
facă de acum înainte, Păr. Ghibu semnalează însă o 
schimbare în rău, care a început a lua fiinţă, şi anume 
că influenţa politicianismului a început a pătrunde în 
viaţa sinoadelor de peste munţi, aducându-şi toate ur
mările lor păgubitoare şi destrămând buna funcţionare

la poporul nostru".
In al doilea art., Păr Ghibu pomeneşte de foaia 

săptămânală Progresul din Oraviţa de peste munţi,în  
care, într’un şir de 6 articole (nr. 10-16 din 8 Martie- 
16 Aprilie), având titlul „Orientări către noi orizonturi" 
cineva, care iscăleşte Philalethes, cere să trecem la ca
tolicism. Păr. Ghibu încă nu disctuă chestiunea, ci cere

s

autorului să iscălească, fiindcă zice Sf. Sa, „cu simple 
împuşcături de după culise nu se câştigă un răsboiu".

,.Numai în luptă cu întreaga realitate a vieţii cultu
rale şi sociale a momentului actual se va vedea cât 
de tare sau cât de slabă este ideia cea nouă, care 
trebuie să spunem — este în funcţiune şi de cel ce o 
susţine**.

Autorul nu poate fi decât unul dintre fanaticii uni
ţilor care aluneca din ce în ce spre catolicism deplin- 
Nemulţămiţi cu faptul că sunt numai uniţi şi doritori

câtă era până acum.
„Dacă din punct de vedere pur religios, zice Sf. Sa, 

sinoadele n’au adăogat nimic la vechea zestre organică 
a vieţii bisericeşti ardelene, în schimb ele au manifestat 
un simptom foarte îngrijitor, care ce e drept, nu era 
cu totul necunoscut nici în era ungurească, dar care 
nici odată n’a ameninţat să 'devie catastrofal, cum a 
început să ameninţe în timpul din urmă. Cazul petrecut 
cu prilejul ultimelor alegeri sinodale din dieceza Ara
dului, este, în adevăr, mai mult decât simptomatic. Po
liticianismul, care a cauzat atâtea ravagii în viaţa pu
blică a ultimilor ani, şi-a făcut triumfător intrarea şi 
în Biserică: în o mulţime de cazuri deputaţii au fost 
„aleşi" după aceleaşi metode ca şi deputaţii parlamen
tari, prin fraude şi prin furarea urnelor".

Păr. Ghibu se arată foarte îngrijorat de acest simp-

A V

de a se cufunda cu totul în grămada catolica, ei nu 
mai vor să se deosebească cu nimic de catolicism şi 
lasă când una când alta din ale uniţilor. Din patru 
puncte, s ’a ajuns la 1000 de puncte, până ce are să se 
ajungă la niciunul, fiindcă au să se amestece cu totul 
în masa cea mare şi n’au să se mai deosebească unii 
de alţii. Acesta e un proces care merge înaintând şi 
în mersul căruia constatăm dorinţa de a intra cu totul 
în sâmil catolicismului. De aceia şi nouă nu ni se mai 
face poftirea de a trece la unire, ci de a ne face dea- 
dreptul catolici.

D-rul Ioan Coltor spune în nr. din Ianuarie a. c. al 
Culturii Creştine din Blaj să intrăm alăturea de creştinis
mul latin, prin care d-nia sa înţelege pe Italieni şi pe Fran- 
ceji, adică pe aliaţii noştri cu care am dus împreună
războiul. Dr. Victor Macavei, in nr. din Aprilie a. c. 
face un pas mai departe şi spune că, sub creştinismul
latin, trebuie să înţelegem şi pe Unguri şi pe Nemţi. 
Prin urmare, de unde mai întâi suntem chemaţi la to
vărăşie cu latinii propriu zişi, mai pe urmă te cheamă
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*ă stai alăturea cu „latinii" lui Arpad. Deci treptat pier 
ale noastre speciale, ca să rămâie numai ale lor pofte 
goale.

Foarte mulţămim ! Domnii catolici să ne aştepte şi 
s& ne gătească primire cu cetele lor de Unguri...

The C h r is t ia n  W orld . (Lumea creştină), Londra 10 
Aprilie 1024.

In această revistă, găsim un art. cu titlul „Baptiştii 
în România. Patru ani de prigoniri. O situaţiune se
rioasă". Articolul acesta e scris de preotul baptist I ,
H. Rushbrooke, care a fost în România, s ’a înfăţişat 
cu plângeri la autorităţile noastre, şi acum, nemulţămit 
cu dezlegările date de noi, scrie împotriva ţării noastre 
In Anglia.

El scrie înainte de vizita regelui nostru în Anglia şi 
spune că Maiestatea Sa va avea prilejul să se încre
dinţeze despre răul care se face ţării noastre prin răul 
tratament la care sunt supuşi baptiştii şi de care străi
nătatea află cu mirare şi cu părere-de-rău.

Preotul Rushbrooke se sileşte să înlăture apărarea 
noastră că baptiştii sr.nt urmăriţi pentru motive de 
Stat, întru cât sunt de neam străin şi sunt învinuiţi că 
lucrează împotriva Statului. .Nu, zice autorul baptist, 
nu motive d  ̂Stat duc la prigonirea baptiştilor, ci numai 
motive religioase, care pornesc dela Ministeriul Cul
telor.

Bine cel puţin că nu ne învinuieşte pe noi, preoţii 
ortodocşi, că noi cerem prigoniri. Dacă nu ne atacă 
pe noi, când, în astfel de chestiuni, mai degrabă acuzi 
şi exagerezi, înseamnă că Biserica însăşi nu are niciun 
amestec în acestea, şi, orice va fi la mijloc, sunt numai 
pricinile administraţiunii Statului, care sunt hotărâtoare 
şi la Ministeriul Cultelor.

Că numai pricinile religioase sunt izvorul prigoni
rilor, preotul Rushbrooke se sileşte să dovedească cu 
faptul că sunt prigoniţi nu numai străinii, ci şi 
Românii,

Mai încolo autorul spune că, deşi Guvernul rom ân, 
tăgăduieşte toate aceste prigoniri, ele există; că s’a 
plâns d-lui ministru I. G. Duca; că a căpătat făgă
duinţa că se va face cercetare, dar că nu mai îndrăz
neşte să creadă că se va face ceva.

Ce va fi din toate acestea, noi nu ştim. Nu apărăm 
faptele, dacă se vor fi producând, dar ni se pare de 
mirare că se tot aduc atâtea plângeri, iar noi, cei care 
trăim aci, nu auzim nimic de ele. Unde se petrec aceste 
prigoniri, dacă noi nu le ştim ? Ştirile cari se dau la 
iveală când şi când prin Adevărul sunt lucruri prea 
mărunte ca să le putem socoti vrednice de a nelinişti 
străinătatea. Noi ştim însă dimpotrivă, lucruri destăi
nuite la congresul misionarilor, care se ţine acum în 
localul Sfântului Sinod din Bucureşti, că niciodată n’ar 
îndrăzni o autoritate românească să puie ca un bap
tist sau adventist să fie îngropat într’un cimitir evreesc 
sau catolic, dar se face totdeauna gură să fie îngro
paţi într'un cimitir ortodox! De ce totdeauna ortodox?...
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Ceeace înseamnă că la noi se fac toate pe spinarea 
ortodocşilor, fiindcă noi nu ne apărăm.

Pentru toate prigonirile de care se plânge, preotul 
baptist face vinovaţi pe Dr. Petre lonescu, directorul 
cultelor străine din Ministerul Cultelor, bărbat foarte 
cunoscător în amănuntele vieţii acestor culte, şi pe Dr. 
Gh. Comşa, sub-director general în aceiaş Minister, 
care a scris împotriva baptiştilor o carte despre care 
va trebui să vorbim şi noi. Preotul Rushbrooke e de 
părere că un bărbat care a scris împotriva baptiştilor 
nu poate ocupa o slulbă care cârmuieşte peste bap
tişti. Numitul preot spune că a scris Ministerului nostru 
de Culte. d. Lapedatu, protestând că, în ţara sa, un 
funcţionar care ar scrie împotriva celor pe care-i ad
ministrează, ar fi privit ca săvârşind un act scandalos.

Faptul deplin este însă că I. Dr. Comşa ocupă a- 
ceastă slujbă de mult, pe când nu scrisese nimic îm
potriva baptiştilor, şi 2. d-nia sa nu atacă persoanele 
sau administraţia lor, ci discută numai învăţătura lor. 
E o deosebire.

Paul Sckeurlen) Adventiştii. Traducere de 
Diaconul A. N . Constantinescu. Brăila, 1923. Preţul
5 lei.

La una din întrunirile care se ţineau în fie
care Luni seara în Palatul Mitropolitan din Bu
cureşti, în lunile Ianuarie şi Fevruariea. c., întruniri 
de care am vorbit în e 'eastă revistă şi în care
I. P. S. Mitropolit Primat stătea de vorbă despre 
trebuinţele vieţii pastorale cu preoţii din Bucu
reşti, înalt Prea Sf. Sa mi-a spus să fac o dare- 
de-seamă despre scrierile tipărite la noi cu pri
vire la erezia advevtistă. Lucrul acesta eu îl a- 
veam de mult în minte şi, în scopul acesta, am 
tot adunat scrierile Părintelui Godescu, una dintre 
cele dintâi în această privinţă, a de curând ră
posatului protopop de Prahova Econ. Ene Du- 
mitr eseu, a Părintelui Profesor D . Georgescu, din 
Bucureşti, fără a mai pomeni de cea dintâi în 
această privinţă, a Părintelui Profesor C. Nazarie 
şi care a deschis dâra celor care a urmat. A- 
cestea şi multe altele am tot adunat, voind să. 
fac odată cercetarea tuturor. Cuvântul înalt Prea 
Sfinţitului nostru Aripăstor ne grăbeşte să facem 
aceasta mai curând, şi o vom face, şi noi şi cu 
ajutorul altora, care au dragostea de a scrie în 
această privinţă, precum Păr. Econ. Sava Po- 
povici din Cucuteni-Iaşi, care a mai scris în a- 
ceastă revistă şi ne-a mai trimes şi material nou.

Pentru acuma, înaintea noastră stau două cărţi 
proaspete despre adventism: una este a unui 
prea puţin cunoscut, dar niciodată îndestul de 
plâns, preot, Păr. M. Călugăreanu, din M axut, 
Botoşani, care a murit prea tânăr, la 35 de ani, 
în 1918, şi care a lăsat un foarte bun manus
cript despre adventism, descoperit de Păr. Pro
topop de Botoşani Econ. AL Simionescu şi ti
părit anul trecut la Mănăstirea Neamţului, prin
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îngrijirea şi vrednica osârdie a Părintelui director 
al Tipografiei Mănăstirii Neamţului, Arhimandritul 
Daniil Ciubotariu. Nu vorbim mai mult de ea 
aici, pentrucă vom avea prilej în nr. viitor. Aici 
voim să vorbim însă de alta, de o traducere dîn 
nemţeşte, făcută de Păr. Diacon A. N . Cons- 
tvniinescu, dela Episcopia din Galaţi şi numit de 
curând şi profesor la seminariul «Sf. Andrei* 
de acolo.

1. Aceasta e o broşură de 24 de pagini, în
formatul cărţilor de şcoală, dar cu materie destul 
de multicică în ea, fiindcă are tipar des. Mă 
mir că a trecut nebăgată în seamă până acum, 
fiindcă e o carte foarte bună. In literatura scrisă 
la noi împotriva adventismului, ea ţine un loc de 
cinste şi trebuie să aducem toată lauda Părin
telui Diacon Constantinescu pentru bunul său 
gând de a o fi dat pe româneşte. Fără doar şi 
poate, va face foarte bună slujbă celui care o 
va citi şi-i va pune la îndemână mult material 
pe care nu-1 cunoaşte de aiurea.

Noi, spre pildă, ştim partea pe care a avut-o 
William Miller la înfiinţarea adventismului, dar 
n’o ştim pe acea a «sorei White» şi a altor 
persoane. Cartea lui Scheurlen însă spune a- 
ceasta, şi destul de amănunţit, aşa că ai aici un 
bun izvor de informaţiune. Apoi ai alte lă
muriri despre unele tâlcuiri mincinoase ale ad
ventiştilor, privitoare la proorociile lui Daniil. 
Scheurlen arată foarte bine tâlcuirea cea adevă
rată după înţelesul istoric, faţă de cea minci
noasă a adventiştilor. In privinţa Sâmbetei şi a 
inconsecvenţelor adventiştilor, de a nu urma alte 
porunci ale Vechiului Testament, de asemenea 
găsim foarte bune arătări şi răsturnarea preten- 
ţiunilor adventiste. Deci cartea aceasta, dela în
ceput şi până la sfârşit, cuprinde un foarte bun 
material şi încă material nou, care nu poate de
cât să aducă cea mai bună contribuţiune în mij
locul muncii de la noi împotriva adventismului.

Aşa despre autor. Acum să venim la traducător.

2. Mai întâi ne bucurăm că Păr. Constanti
nescu, cu condeiul său meşter de odinioară dela 
Neamul Românesc, n’a încetat această muncă, 
ci o duce înainte cu puteri şi mai bine afirmate. 
Traducerea sa e o bună traducere, e uşoară la 
citit, e limpede. Singura mea cârtire este numai 
la o frază de la pag. 23, unde Păr. Constanti
nescu s’a lăsat furat de turnătura nemţească a 
frazei şi care se simte şi în haina românească. 
Româneşte nu se poate zice «vreau să te fa
miliarizez cu acea metodă care»..., ci vreau să te 
familiarizez cu metoda care»... Forma aceasta o 
întrebuinţează numai Bucovinenii şi Transilvănenii, 
tocmai pentrucă stau sub înrâurirea germanis
mului, Iarăşi, nu e româneşte a zice «atenţia este

îndreptată intr’acolo, să-i familiarizeze», «ci: 
toată grija este îndreptată spre ţinta de a-i fa
miliariza»... Eu parcă văd, sub cuvintele româ
neşti, pe cele nemţeşti, care trebuie să fi fost: 
«die Aufmerksamkeit ist dahin gerichtet, sie mit 
jener Methode vertraut zu machen»... Acel dahin 
nu trebuie tradus pe româneşte chiar în şirul 
în care se află în zidirea frazei germane. Transil
vănenii zic «părerea mea merge într’acolo»... In 
graiul nostru de dincoace acel «într’acolo» n’are 
nicio noimă, ci noi zicem mai limpede: «păre
rea mea este». Deci eu întreaga frază cu pri
cina aş fi dat-o pe româneşte aşa, şi cred câ 
mai uşor şi mai limpede: «Caracteristic este 
faptul că, în pregătirea predicatorilor lor, adven
tiştii nu urmăresc atâta a-i introduce în spiritul 
şi adevărul evangheliei, ci toată grija lor este 
mai cu seamă de a-i deprinde cu metoda care 
duce la uciderea oricărei minţi sănătoase».

Atât găsesc eu îndoielnic în lucrarea Părin
telui Constantinescu, se înţelege, un lucru mă
runt, iar încolo lucrarea la toată înălţimea. De 
aceia am cea mai bună îmbrăţişare pentru e? 
şi aş fi fericit dacă această vestire a mea ar 
avea ca urmare de a o scoate la lumină şi a o face 
să fie cât mai citită. Va fi spre un foatte în
semnat folos al cititorului şi al Bisericii noastre.

3. Şi dacă am putut vorbi până acum despre 
autor şi traducător, mai este unul de care tre
buie să vorbesc: de Păr. Econ. Anghel Cons
tantinescu, datorită căruia, după cum spune tra
ducătorul în prefaţă, lucrarea a putut vedea lu
mina zilei, adică, pe grai mai verde, a cheltuit 
cu tipărirea cărţii.

Păr. Anghel Constantinescu este unul din ini
moşii preoţi ai ţării noastre, care a avut mult de 
suferit, tocmai din pricina râvnei sale. De când 
a eşit din direcţiunea seminariului din Galaţi, 
s’a apucat de munca de condei şi lucrează cu 
tragere-de-inimă la o revistă bisericească tipă
rită în Brăila şi numită Glasul Bisericii. I-am 
spus-o de când a eşit din direcţiunea seminariului: 
«Părinte Anghele, nuteam ărî pentru necazuri şi 
nu-ţi pierde cumpătul... Concentrează-te la noua 
muncă pe care ai început-o cu revista şi cu ti
părirea de cărţi poştale creştineşti, lucrare foarte 
de trebuinţă, pe care, cu mari merite, o înde
plineşte Părintele Runceanu al nostru dela Bu
cureşti. Ai să vezi că ai să ai de aici înainte 
toate mulţămirile. E mult mai bine să ai de a 
face cu cărţile decât cu oamenii, că ăştia îţi fac 
necazuri şi-ţi întorc pe dos cele mai bune gân
duri ale tale. Ai apucat munca asta, du-o îna
inte, şi ai să ai toată mulţămirea».

Deocamdată văd că Păr. Anghel Constanti
nescu face aceasta. Voi avea prilejul în curând 
să vorbesc şi de revista sa. Dar face şi mai
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mult decât ce i-am spus noi: Iată, face jertfe 
tipărind cărţile altora. Deci merită să-l pomenim 
şi pe Sf. Sa aici şi să lăudăm râvna sa. De aceia 
«ă mulţămitn şi Sfinţiei Sale că ne-a făcut plă
cerea de a putea citi buna traducere a Părin
telui Diacon Constantinescu şi cu aceasta a a- 
dus Bisericii un serviciu care trebuie pomenit
aici.

Cele şapte cuvinte ale lui Iisus pe cruce.
Traducere din franţuzeşte de V. A . C. Huşi. 
1924, fără arătare de preţ.

Iasă acum şi a doua carte cu acest titlu in 
româneşte. întâia a fost a mea, tipărită acum 
doi ani.

Cuprinde 16 pagini în formatul cărţilor de 
şcoală. E o expunere plină de cugetări bune 
despre patima Domnuldi şi jertfa Sa pe cruce, 
deşi nu e prea concentrată. In genere însă e o 
tratare serioasă, în multe părţi cu o pătrundere 
adâncă şi care te îndrumează spre cugetări temei
nice. Citiţi, de pildă cugetarea aceasta:

,,Omul drept şi pios, când este împilat de oa
meni, sdrobit de nenorociri, găseşte refugiul 
suprem în conştiinţa şa, şi mai ales la Dumne
zeu. El nu-i singur. Un glas intern îl susţine, îl 
însufleţeşte şi-l răzbună*4 (pag. 16).

Sau încă. observarea foarte adâncă: Atunci
S

când omul moare nedreptăţit, expus batjocorii 
celor ticăloşi, când pare că ai în faţă triumful 
nemerniciei, cel nedreptăţit, căzut astfel pradă 
în mâna celor tără-de-lege, are, de obicei, un cu
vânt de dispreţ, prin care sufletul său tronează 
încă peste păcatele celor de faţă.

Aşa fac oamenii... oamenii de seamă, şi e 
trumos.

Iisus Hristos nu face aşa. El nu moare ca 
oamenii, nici ca cei mai de seamă dintre ei. 
Oamenii îi sunt inferiori şi în moarte. Iisus Hris
tos n’are cuvânt trufaş sau de dispreţ. Ii e milă 
de oameni... Doamne, iartă-le lor, că nu ştiu ce 
fac !

E aşa de măreţ şi de negândit cuvântul lui 
Hristos, că el iese din graniţa de plăs'muire a 
oamenilor! Şi e atât de adevărat că oamenii nu 
ştiu ce fac, oamenii duşi de vederea lor îngustă 
şi care nu poate răzbate peste veacuri, nu poate 
ajunge la mare depărtare, oamenii orbiţi de 
patimile lor — încât adevărul acesta îţi apare
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grozav de luminos. Dar când? După ce mai în
tâi ţi l-a spus Iisus Hristos!... Din graiul Său 
inţelegi ce mare adevăr este acesta şi cum El 
spunându-1, a atins cu adevărat starea de fapt a 
slăbiciunii omeneşti.

Traducătorul, care se ascunde sub iniţiale, 
este un om meşter a traduce. El e stăpân pe 
text, îl înţelege şi-l dă pe româneşte uşor. Nu
mai că-1 putea da şi mai uşor. Trebuia să în
trebuinţeze un grai şi mai românesc. In cazul 
acela, cartea putea să aibă o şi mai mare pu
tere de pătrundere. Căci ea e plănuită pentru 
un public ceva mai ridicat decât cel pe care l-am 
avut în vedere eu, când mi-am scris cartea mea 
cu aceiaş titlu. Dacă la aceasta, mai întrebuin
ţezi şi un grai asemănător cu cel franţuzesc, cu 
„calm imens“, cu „epuisat", „planând*' şi „ex- 
piind“, se înţelege că puterea de întrebuinţare 
a limbii se îngustează şi nu mai poţi avea In 
vedere şi lumea cu mai puţină învăţătură care 
trebuie să te înţeleagă. Aceasta e fără îndoială
o lipsă a traducerii. De asemenea, traducătorul 
dă rău pe româneşte pe franţuzescul mon âme 
cu sufletul meu. Când îl ai ca vocativ, trebuie 
să te gândeţti cum zici pe româneşte în împre
jurările la fel. Apoi nu te îndreptezi către su
fletul tău zicând „sufletul meu“ , ci „suflete al 
meu“ , cum e la parabolă şi cum e la rugăciu
nea din Postul Mare şi cum e în Psalm: Bine
cuvintează suflete al meu pre Domnul... Are şi 
altă mireazmă pentru urechea noastră româ
nească, dacă zicem aşa.

Altă greşală este punerea cuvintelor rostite 
de Iisus pe cruce în latiijeşte. Pentru care pri
cină ? Nici textul original nu le are în această 
limbă, ci în greceşte, şi nici Iisus nu le-a rostit 
pe latineşte. Atunci?

Şi cu acestea însă lucrarea tot bună rămâne, 
fiindcă se poate băga-de-seamă din altele că tra
ducătorul are destulă pricepere, ştie să scoată 
limpede ideia la iveală, nu se lasă turtit de tex
tul străin, are destulă îndemânare în fraza ro
mânească, aşa că noi ne simţim datori a face 
cel mai bun îndemn pentru căutarea şi citirea 
cărţii. De va ajunge la altă ediţiune, va fi şi 
mai bună. Şi traducătorul ar mai putea traduce 
şi altele sau a concentra mai multe tratate în 
unul singur pe româneşte, fiindcă limba fran
ceză are are multe astfel de scrieri.

Adevărata „liberă cugetare", nu se cuprinde în emanciparea de părerile a lto ra , 
ci în liberarea de propria ta mărginire.

Fr. W. Forsier
în A 'ito r ită t nud FreiheiJ
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Lupta Împotriva beţiei şi pentru odihna
de Duminică.— Ne pare bine când aflăm că 
lupta împotriva beţiei merge înainte. După fru
moasa întrunire dela Bucureşti din luna Martie 
şi de care vorbim în acest număr, luna aceasta 
s’a ţinut una şi în Ploeşti, la care, de asemenea, 
au luat parte societăţi preoţeşti, comerciale, me
dicale, reprezentanţi ai baroului, arătând câtă 
trebuinţă este ca toţi să-şi dea mâna pentru a 
stăvili valul otrăvii obşteşti care este rachiul.

Numai o deosebire a fost de întrunirea dela 
Bucureşti, care deosebire n’a fost spre lauda 
întrunirii dela Ploieşti, anume că, pe când la Bu
cureşti întrunirea s’a ţinut după amiazi, la Plo
ieşti s’a ţinut Duminică, 11 Mai, la ceasurile 10 
dimineaţa, adică tocmai la vremea liturghiei. împo
triva acestui urât obiceiu, noi am scris de multe 
ori, şi aici şi aiurea, şi ne pare rău că nu-1 ve
dem încetând odată, şi mai cu seamă preoţii 
nu trebuie să se arate la astfel de adunări. Ase
menea lucru n ’ar fi cu putinţă în Anglia, unde 
Duminica e Duminică, dar uite că sunt cu pu
tinţă în România.

întrunirea a fost prezidată de Păr. N . Vasi- 
lesfu, protoiereul judeţului Prahova, care a spus 
că Biserica are trei îndatoriri: 1. a abate mul
ţimea dela ideile politice greşite; 2. dela ideile 
rătăcite; 3. de a apăra trupul şi sănătatea nea
mului. A spus că lupta împotriva alcoolismului, 
începută de funcţionarii comerciali, le face cinste, 
le doreşte izbândă şi că Biserica le va da tot 
sprijinul.

După aceasta cuvântul a fost dat d-lui Ava- 
covici, prezidentul societăţii generale a funcţio
narilor comerciali din Bucureşti, care a spus că 
societatea a început lupta pentru odihna de Du
minică încă de acum 30 de ani şi că nici până 
azi nu s’a ajuns să se ţie seamă de legea fă
cută de P. S . Aurelian.

D. N. Pâtvulescu, decanul avocaţilor din Plo
eşti, a spus că mişcarea funcţionarilor comerci
ali pentru odihna din ziua Duminicii este dreaptă, 
potrivită cu legile şi folositoare poporului. Avem 
o lege pentru odihna acestei zile şi este nevoie 
de toată încordarea pentru a se ajunge să se 
ţie seamă de ea. In ce priveşte lupta împotriva 
beţiei, a spus că trebuie dusă cu cea mai mare
îndârjire şi fără întârziere.

D. Costescu, negustor din Bucureşti, spune că, 
deşi este patron, cere ca ziua Duminicii să fie 
slobodă în întregime şi la toate prăvăliile.

D. Dr. Zaharia Popescu, prezidentul Socie
tăţii pentru ferirea de oftică, ramura Ploieştiu-

lui, a arătat câtă pustiire aduc băuturile spir~ 
toase în sănătatea trupească şi sufletească a 
băutorilor.

D. Al. Dunăreanu, fost deputat socialist, a 
spus că şi odihna zilei de Duminică şi lupta 
împotriva beţiei au fost puncte însemnate în pro
grama socialistă, încă din 1884.

D. N . Stroescu, avocat, a arătat Înrâurirea pe 
care odihna şi distracţiile le au asupra indivi
dului şi că ele sunt tot atât de trebuincioase ca 
şi somnul şi mâncarea. Funcţionarii comerciali 
muncesc ca nişte salahori şi au şi ei dreptul de 
a se odihni, pe care li -1 dă legea. Cu privire 
la beţie, arată că cercetările făcute şi datele 
adunate sunt îndestulătoare pentru a dovedi ce
nenorocire este ea.

După aceasta, au mai vorbit d. Alfandart, 
funcţionar comercial în Bucureşsi, care a vor
bit şi la întrunirea dela «Dacia» în Bucureşti, şi, 
în sfârşit, din nou a luat cuvântul Păr. Vasilescu 
şi a citit apoi moţiunea cuprinzând următoarele 
puncte: l.Să se respecte odihna zilei de Dumi
nică şi să se întindă la întreaga zi; 2. Şi cârciu
mile şi bodegile să intre în datoria de a ţinea 
toată ziua odihna Duminicii şi 3. Să se revi
zuiască toate brevetele de cârciumi dela 1918 
încoace.

Aceste întruniri ar trebui continuate în toate 
părţile ţării, pentrucă numai o mişcare generală, 
ca rostire a opiniei din întreaga ţară, poate duce 
la izbândă. Iar în ce-i priveşte pe preoţi, ei să 
folosească acest prilej, ca unul din mijloacele 
cele mai însemnate prin care se pot ridica în 
cinstea societăţii.

întrunire împotriva Concordatului cu Va
ticanul.—Mercuri, 14 Mai c., s’a ţinut în Galaţi 
o întrunire împotriva încheierii Concordatului cu 
Vaticanul. Ea a fost pornită de Societatea preo
ţească «Solidaritatea.» La aceasta s’a alăturat 
şi Societatea Ortodoxă şi au ţinut întrunirea în 
sala Căminului preoţesc.

Cel întâi a luat cuvântul Păr. Ludovic Cozma, 
parohul bisericii Sfinţii împăraţi din Galaţi şi 
profesor la Institutul Societăţii Ortodoxe. Sf. Sa 
a arătat ce au tost concordatele în trecut şi ce 
silinţe îşi dă Vaticanul acum de a încheia cu 
noi un concordat prielnic pentru catolicii din 
România, care însă n’au a se plânge de nimic 
că i-ar oropsi cineva cu ceva. Păr. Cozma a 
adăogat că, mai întâi, este nevoie să se orân- 
duiască situaţiunea Bisericii Ortodoxe româneşti, 
care încă n’are o lege de închegare unitară, să
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se plăsmuiască pentru această Biserică «condi- 
ţiunile fireşti, proprii de dezvoltare şi de misi
une internă, socială-naţională, şi numai după 
aceasta să se discute «dacă mai este nevoie de 
un Concordat pentru catolici, cari sunt apăraţi 
tji garantaţi In exercitarea cea mai liberă a cre- 
dinţii şi cultului lor.»

însemnătatea chestiunii, a spus Sf. Sa înainte, 
oKte cu mult mai întinsă şi mai adâncă decât 
pare a înţelege guvernul românesc şi opiniunea 
publică a ţării. «Datoria tuturor oamenilor de 
înţelegere şi de conştiinţă românească este: să 
Iacă lumină şi să trezească sufletele spre starea 
de lucruri pe care o avem în ţară, stare care, 
prin concordat, va ajunge a fi tristă şi primej
dioasă pentru Biserica şi Statul Româneşc.»

După această cuvântare, adunarea a aprobat 
că să facă întruniri în toate mahalalele oraşului 
pentru a lămuri lumea ce este cu Concordatul. 
Qea întâi întrunire după aceasta, s’a aprobat să 
«e ţie Mercuri, 21 Mai, tot la «Solidaritatea.» 
Vor lua parte toate societăţile culturale din Ga
laţi, cu mulţi cetăţeni, funcţionari publici şi părinţi, 
întru cât toţi sunt datori să păstreze stările cele 
bune, ca să lase o moştenire sănătoasă gene- 
raţiunilor viitoare.

Când asemenea mişcări se vor face în toate 
oraşele ţării, zicem noi, nu va mai fi nicio vorbă 
de Concordat şi discuţiunile de azi vor fi nu
mai o ştearsă amintire din încercările Vatica
nului In Răsărit. De aceia preoţii trebuie să se 
mişte şi în chestiunea aceasta.

Un program de muncă într’o enorie

La Bis. St. Treime-Teiu s’a inceput o serie de 
predici, ţinute în Duminici şi sărbători de preoţi 
enoriaşi şi un grup de studenţi teologi. In Du
minica 3-a din post, a predicat Pr. D. Muşăţeanu, 
despre «Graiul Sf. Cruci». In ziua de Blagoveş- 
tenie, a predicat tot Pr. Muşăţeanu despre «Buna
vestire a Arhanghelului şi Buna-vestire a Evan- 
({helei». In Duminica 5-a din post, a predicat d. 
D. Dumitrescuy enoriaş, despre viaţa Măriei Egip
teanca. In ziua de Florii, a predicat d. D. Cru
ce anu-Hagiu teolog, despre «Iersalimul, cetatea 
sfântă».

Vineri seara la prohod a vorbit tot d. Cru- 
ceanu despre «Descrierea locurilor sfinte». In 
noaptea de Paşte a predicat Păr. Muşăţeanu 
despre «învierea Domnului cere reînvierea cre
dinţei noastre».

A doua zi de Paşti a predicat d. Leonida Du- 
mltrăchescu, teolog şi cântăreţ al bisericii, des
pre: «Milă voiesc, iar nu jertfă», după care se va 
da masă comună în curtea bisericii copiilor orbi 
care cântă în corul bisericei, precum şi enoria
şilor săraci.
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In Duminica Tomei, va predica d. Ioan P. 
Mateescu, teolog, despre «învăţături din graiul 
Apostolului Toma».

Iar în ziua de Sf. Gheorghe a predicat d. 
Nic. Vartolomeu, enoriaş, despre «Foloasele ce
tragem din rugăciunile către sfinţi».

Cu aceasta se termină prima serie de predici, 
după care va urma a doua serie ţinută de acelaş 
cerc cu cuvântări.

Pr. D. M,

Circ şi panoramă la cimitir. — Sub titlul
acesta, scrie un domn C. N . Pârvulescu în N ta 
inul Românesc dela 3 Mai c., spunând că, în faţa 
cimitirului Belu din Bucureşti, s’a aşezat un 
circ, o panoramă, un scrânciob şi «o comedie», 
care «s’au construit şi funcţionează în porţile 
acestor cimitire», că sunt mai multe cimitire acolo: 
cel vechiu (Şerban-Vodă), cimitirul militar şi cel 
evreiesc. Scriitorul spune că aceste întocmiri pen
tru zbenguiala obştii le-a văzut a treia zi de 
Paşti şi că le poate vedea orişicine. El se plânge 
că, la faptul că în preajma cimitirului se afla o 
cârciumă, s’a mai adăogat acum şi scrânciobul.
Aceasta înseamnă o batjocură nouă la un păcat 
vechiu. Este o necinstire care se aduce unui 
locaş de odihnă. Acolo unde gândul trebuie să-ţi 
meargă spre cele veşnice, să pui în faţă întoc
miri pentru chefuri şi petreceri!...

«Cimitirul «Şerban-Vodă» şi «Cimitirul Mili
tar» de la Belu păstrează un număr necunoscut 
de mare din rămăşiţile pământeşti ale oameni
lor noştri însemnaţi prin viaţa lor particulară sau 
publică şi scumpi pentru viaţa noastră indivi
duală sau obştească: gospodari cinstiţi, eroi, 
oameni de ştiinţă, oameni politici, literaţi cuge
tători, generali....

«Dacă nu alungăm pe tinerii cari din instinct 
bolnăvicios îşi găsesc loc de întâlniri pe aleele 
cimitirelor, pe băncile dintr’însele, unde s’ar cu
veni să se sprijinească' numai bătrânii care se 
apropie de morminte sau cei care se ostenesc înde
plinind un cult al celor morţi, dacă lăsăm mai de
parte pe aceşti tineri să îndeplinească răzleţe fapte 
individuale inconştiente, nu putem lăsa să ni se 
batjocorească morţii prin petreceri publice orga
nizate şi autorizate.»

D. Pârvulescu are dreptate. Şi noi suntem ală
turea de d-nia sa a cere'desfiinţarea scrâncio
bului şi a „comediei cu căluşei“ , din locul care 
trebuie să ne umple de respectul morţii.

Cultul morţilor a fost una din podoabele su
fleteşti ale poporului nostru. Acesta începe a 
slăbi pe alocurea şi e un semn rău. Tot N . 
Rom. povestea odată că la ţară nu sunt îngri
jite mormintele celor morţi în război.
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Ş T I R I  
Descreşterea alcoolismului în Franţa. —

Organul Ministeriului Muncii din Franţa, Bulle- 
tin du Ministere du Iravail (Septembre 1923), 
scria despre starea alcoolismului din Franţa că, 
în părţile de Răsărit ale ţării, inspectorii Mini
steriului au constatat o scădere a alcoolismului, 
datorită următoarelor pricini: 1. au fost închise 
dsbitele de vânzare ale alcoolului din apropie
rea uzinelor, prin cumpărarea clădirilor în care
se făcea vânzarea; 2. s’a aplicat săptămâna en
gleză şi s’a dat o dezvoltare mai mare socie
tăţilor sportive; 3. au fost Înlăturaţi muncitorii 
beţivi. Situaţiunea e mai bună ca după război, 
cu toate că la unele aşezăminte industriale lipsa 
dela lucru Lunea se practică de mult, din pri
cina petrecerilor de Duminică. In părţile de nord, 
băuturile spirtoase se vând numai pe jumătate, 
faţă de vânzarea din 1914. In mijlocul ţării, pute
rea alcoolismului a scăzut din următoarele pri
cini : 1. a fost oprită fabricarea unui fel de rachiu 
tare numit absint; 2. preţurile alcoolului au fost 
ridicate; 3. legăturile familiare au ajuns a fi mai 
strânse după război; 4. sporturile au fost culti
vate în *mai mare măsură; 5. s’au înfiinţat gră
dinile de muncitori. In părţile de jos ale ţârii, 
alcoolismul niciodată n’a făcut pustiirile pe care 
le-a făcut aiurea. Dezvoltarea sporturilor şi în
tinderea propagandei antialcoolice a adus mari 
foloase şi îmbunătăţiri în viaţa muncitorilor

Temele Congresului pedagogic reli
gios. — Temele care se vor trata la Congresul 
pedagogic al profesorilor de religiune din Ro
mânia sunt următoarele:

1. Uni Ucarea ţ i  extinderea învăţământului re
ligios j

2. Programa învăţământului religios;
3. Metoda de predare a învăţământului religios;
4. Practica religioasă;
Congresul, precum s’a dat de veste, se va 

ţine în zilele de 27, 28 şi 29 Mai.

Prigonirea Bisericii ruseşti în Polonia.—
O telegramă din Riga, pe care o citim în ziarul 
Vremea din Galaţi (15 Mai 1924), spune că Cice- 
rin, ministrul de externe al Rusiei, a trimes o 
notă de protestare Poloniei pentru prigonirea 
îndreptată împotriva Bisericii ruseşti şi cerând 
să se respecte tratatul din Riga şi minorităţile 
să fie ocrotite.

Ştiam noi de mult aceasta. Universul cita odată 
ca un lucru de laudă pentru Polonia că ea s’a 
apucat să distrugă marea catedrală rusească din 
Varşovia, fiindcă aceia le aduce aminte de vre
mea asupritorilor. Noi însă, ca ortodocşi, am 
văzut lucrurile şi sub altă înfăţişare, ca un atac

al catolicismului împotriva Bisericii Ortodoxe. Ce 
adică? noi am dărâmat atâtea aşezăminte ungu
reşti? Ar fi fost cuminte să facem aşa? Dar cato
licismului li trebuie astfel de lovituri.

Un preot de seamă. — In Neamul Româ
nesc dela 14 Mai c., d. 1. Gr. Oprişan pome
neşte, cu mari laude, de munca Părintelui Ioan 
Rafiroiu pentru învăţătura şi ridicarea poporu
lui din comuna Poiana Sărată de peste munţi, 
din ţinutul Oituzului, pe unde au fost luptele
cele mari în 1917. De curând, Păr. I. Rafiroiu 
a tost ridicat de I. P. S. Mitropolit al Sibiiului 
la treapta de protopop al tractului Oituz şi cu 
acest prilej îl arată in toată vrednicia muncii sale.

Ne bucurăm şi noi de această semnalare, feli
cităm pe Păr. Protopop Rafiroiu, de al cărui 
nume ne aducem aminte dela congresul biblic 
din Sibiiu de acum 2 ani, şi-1 vestim şi Înaintea 
cititorilor noştri ca un preot de seamă.

Cititorii sunt rugaţi ca, de acum înainte, să nu-mi 
mai trimeată corespondenţa pentru revistă la vechea
adresă „str. Cernica 3% dela care m ’am mutat 
dela Sf. Gheorghe, ci la Biscrlcd Antim, Bucureşti.

Arhim . SCItIBAN .

Propagandă sectantă pe Căile Ferate.—
Oricine pleacă cu trenul din Bucureşti, Gara 
de Nord, vede că se apropie de el un tânăr 
sau o tânără care se oferă să-i vândă reviste, 
începe a-i înşira reviste inofensive, dar după 
acestea îi scoate şi revista aşa zişilor „Studenţi 
de Biblie** din Cluj, care au tovărăşia numită 
7 urnul de Veghere şi scot revista Epoca de Aur. 
Aceasta ţi se oferă s’o cumperi, şi vânzătorii 
cutreieră toate trenurile cu ea.

îmboldim luarea-aminte a serviciului religios 
al Căilor Ferate ca să se ocupe de această 
chestiune şi să nu lase propaganda să se facă 
tocmai în inima aşezământului său.

Foaie Bisericească nouă. — Eparhia Con
stanţei a început a-şi tipări un organ propriu al 
său cu numele Tomis. Ne vom ocupa de cu
prinsul său în unul din numerele noastre.

Alegere de sinoade peste munţi. —- Po
trivit Constituţiunii bisericeşti de peste munţi, 
s’au făcut anul acesta după Paşti alegeri pentru 
sinoadele eparhiilor din Ardeal, care trebuiau 
înoite. Fiind contestaţiuni împotriva sinodului 
ales în eparhia Aradului, un mare număr din 
cei aleşi au demisionat, între membri aflându-se 
şi d. V. Goldiş, fostul ministru şi fruntaş de 
peste munţi, iar prea Sf. Sa Episcopul Ioan 
al Aradului a disolvat sinodul. Va trebui acum 
să se facă alegere nouă.
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M işc a r e a  îm p o tr iv a  a lc o o l is m u lu i  ş i  p en tru
odihna zilei de Duminecă. Alarma stârnită de
înalt Prea Sf. Sa Mitropolitul Primat D. D. Dr. Mi- 
ron, împotriva beţiei, prin discursul său în Senat, de 
care noi am pomenit aici, şt prin hotărârea Sfântului 
Sinod, merge înainte înteţindu-se. Mişcarea s’a por
nii sănătoasă în eparhia Mitropoliei Moldovei, unde 
dârele au semnalat cazuri de cete întregi de locuitori 
tlin sate care s’au legat înaintea preotului să nu mai
puie rachiu pe limbă, şi acum mişcarea merge îna-

/

inte. Duminică 30 Martie a. c., s’a ţinut în Bucureşti
0 întrunire pornită de societatea „Generală“ a func
ţionarilor comerciali, la care a luat parte Societatea
1 Ierului român „Ajutorul“ din Bucureşti, Asociaţiunea 
generală' a clerului, Societatea Ortodoxă, Societatea 
pentru profilaxia tuberculozei, etc., care s’au înţeles 
%tl ducă împreună lupta împotriva alcoolismului. Şi 
fiindcă o măsură trebuincioasă pentru stârpirea be
ţiei e şi închiderea localurilor de băutură şi odihna 
intreagă a zilei de Duminică, s’aluat ca chestiune de sus
ţinut în întrunire şi chestiunea odihnei de Duminică,

Prezidenţa adunării a fost oferită de funcţionarii 
comerciali Părintelui Arhimandrit Scriban, care, des- 
chizănd seria cuvântărilor, a dat cuvântul Părintelui 
Popescu-Mălăeşti, prezidentul Asociaţiunei generale a 
eterului, apoi a vorbit Păr. 'PauMScu-Cărămidarii de 
jos din Bucureşti, avocatul Dem. Dobrescu, fostul de
can al avocaţilor din Bucureşti, avocatul Popescu
Tudor, din partea Societăţii Ortodoxe, cum şi mulţi 
negustori şi funcţionari comerciali. Unul din ei
(t pomenit de întrunirea de acum 12 ani în ace
iaşi chestiune, prezidată de Păr. T. Antohi, pa
rohul bisericii Sf. Nicolaie-Şelari din Bucureşti. Din 
partea ştiinţei medicale au vorbit d. Dr. lrimescu, 
directorul sanatoriului de tuberculoşi dela Filaret, şi 
Farmacistul Volanschi, care au spus că beţia şi tu- 
frcrculoza sunt bune surori. Apoi a vorbit bătrânul 
tiarist Polihroniadi, care a arătat cum politica între
buinţează rachiul in alegeri, prostind minţile oamenilor.

întrunirea s’a încheiat cu cetirea unei moţiuni, care 
va trebui prezentată stăpânirii, şi cu hotărârea de a 
întreţinea propaganda.

Mare catedrală ortodoxă. In luna Mai,
Miserica bulgărească îşi va sfinţi măreaţa ei ca
tedrală din Sofia, ridicată înaintea războiului, 
dur nesfinţită până acum. E un monument gran
dios, unic în tot Răsăritul ortodox şi care tre
buia privit ca o frumoasă manifestare a orto
doxiei. A costat 10,000,000 de lei, cu valoarea 
lor de înainte de război, adică socotiţi în aur.
I.n arhitectura şi pictura ei, au lucrat cei mai 
limemnaţi arhitecţi şi pictori ruşi şi bulgari. Şi 
Itt una şi în alta, lucrarea este măiastră şi tre
buie să umple de bucurie nu numai pe bulgari, 
H pe oricare ortodox.

Ce a fost în stare să facă munca păcii î

P r o g r a m a  In stitu tu lu i d e  s ta d i i  ş i  ed u ca ţiu n e  
a r t is t ic ă  a A şe z ă m â n tu lu i  d e  în v ă ţă tu ră  „Prin
c ip e le  C a r o l“. — Această ramură a Aşezământului 
de învăţătură „Principele Carol“ şi-a publicat programa 
sa de lucru, în care vedem o largă parte acordată stu
diilor privitoare la materialul bisericesc. Astfel, în ca
pitolul istoriei artei româneşti, la nr. 5, este arătat că 
se va trata despre stilul muntenesc în veacul XIV şi 
pentru acest scop se va studia, din punct de vedere 
artistic, biserica Sf. Nicolae Domnesc din Curtea-de- 
Argeş. Apoi, Mănăstirea de la Argeş Sf. Nicolae din 
Deal, ca monumente artistice din acele veacuri XV şi 
XVI. La nr. 7: stilul muntenesc din veacul XVII—- 
arta religioasă în vremea lui Brâncoveanu. La. nr. 11 
bisericile lui Ştefan cel Mare. La nr. 12, bisericile lui
Petru Rareş : stilul moldovenesc în veacul XVI, mo
numentele principale studiate din punct de vedere arhi
tectonic şi pictural. La nr. 13, tot stilul moldovenesc 
în veacul XVI, dar după mănăstirile din Bucovina. La 
nr. 16, icoanele din Muntenia şi Moldova.

Tot în programa de lucru a acestui Institut intră să 
facă şi călătorii de studiu. Acestea se vor face la Bise
rica Dintr’o zi din Bucureşti, azi biserica coloniei al
baneze; la biserica Cotroceni, tot din Bucureşti; la bi
serica Fundenii-Doamnei; la Mănăstirea Brâncoveni; 
le Mănăstirea Vatra Moldoviţei din Bucovina ; la bi
serica din Bălineşti; 9. Alte călătorii se vor face la alte 
monumente d£cât cele bisericeşti.

Noi am căutat să însemnăm aici ce interesează partea 
bisericească.

Numire de mfcmbri în Consistoriu Spi
ritual. — Pe ziua de 1 Aprilie a. c., prin De
cretul Regal nr. 1187 din 29 Martie 1924, au 
fost numiţi membri în Spiritualul Consistoriu al 
Eparhiei Romanului următorii preoţi licenţiaţi în 
teologie: Econ. Stavrofor Ştefan Bazgan, preot 
la biserica parohială Sfinţii Apostoli din Focşani; 
Econ. Stavrofor Gheorghe Ciosu, parohul paro
hiei Bârsăneşti, jud. Bacău; Păr. Gheorghe Za- 
harescu, parohul parohiei Văleni din jud. Roman; 
Econ. Stavrofor Gheorghe Vlad, preot la Bise
rica Precis ta- Mare din Roman; Păr. Ştefan Vel- 
niceru, preot la biserica Sfinţii Voevozi-Noi din 
Tecuci.

Valul de rachiu în Ţara românească.
Fiind mai stăruitori decât mulţi din concetăţenii 
noştri în urmărirea chestiunilor pe care le-am 
luat la tratat, noi culegem toate datele pe care 
le găsim, pentru a ţinea viu interesul cititorilor 
noştri.

A fost luată la tratat chestiunea beţiei, despre 
care am mai vorbit aici şi despre care s’a vorbit 
şi s’a scris aiurea. Dar noi ne temen că interesul 
obştesc slăbeşte, şi de aceia nu voim s’o slăbim 
şi noi, ci căutăm datele prin care chestiunea beţiei 
să nu piară din grija tuturor.

Iată, din Adevărul dela 22 Aprilie a. c., noi
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atlăm câte grade de alcool se produc pe fiecare 
an în Ţara românească: 384,510,178. Şi după
socoteala ziarului, aceasta înseamnă cel puţin 
100,000,000 de litri de rachiuri de tot felul, 
fără a mai socoti berea şi vinul şi fără a mai 
socoti ce se ascunde.

Atâta băutură, câtă să fabrică la noi, târâie 
după ea clădire de puşcării, de sanatorii, spitale, 
case de nebuni, etc., aşa că, ce cîştigă Statul pe 
de o parte din taxele pe alcool, perde în mult 
mai mare măsură pe de altă parte, prin atîtea 
clădiri de apărare împotriva relelor urmări ale 
beţiei, dar cât încă prin ruina sănătăţii!

Consultare Teologică
La întrebarea Părintelui Ioan Crăciun din 

Şpring, Transilvania, dacă pruncii botezaţi tre
buiesc împărtăşiţi şi de la ce vârstă trebuie să 
se împărtăşească copiii, răspundem :

1. Trebuiesc împărtăşiţi îndată după botez, 
fiindcă, născuţi atunci la noua viaţă creştinească, 
ei trebuie să treacă prin toate tainele vieţii 
creştineşti, care li se pot aplica atunci, adică, 
după botez, mir-ungerea şi împărtăşirea cu 
Sfintele Taine.

2. Copiii, de şcoale trebuiesc împărtăşiţi dela 
vârsta de când pot fi şi spovediţi, adică de la 
7 ani. Acesta este majoratul moral, adică punctul 
de când copilul începe a deosebi între bine şi 
rău şi a avea deci răspundere. Deci de aici îi 
poţi cere socoteală de faptele lui, îl poţi spo
vedi şi apoi împărtăşi. A. S.

Tutunul, alcoolul şi viaţa lungă. — Sub
acest titlu, scrie cineva în Neamul Românesc 
din 3 Mai c., că, după cercetările D-rului liay- 
mond Pearl din Baltimore, Statele-Unite, nici 
tutunul, nici alcoolul nu scurtează viaţa. El a 
cercetat 54 de bărbaţi şi femei înaintaţi în vârstă, 
dintre care 20 trecuţi de suta de ani. După 
aceasta, cartea lui The Action o f the Alcohol 
on Man (Lucrarea alcoolului asupra omului) se 
întemeiază pe studiul făcut asupra a 1259 de 
bărbaţi şi 788 de femei trecuţi de 20 de ani 
şi stabileşte că viaţa celor care beau alcool în 
chip cumpătat e mai lungă decât a celor care 
beau numai apă.

Aceasta e una. Acum alta.
In Adevărul dela 21 Mai c., Dr. Ygrec scria, 

după un doctor francez, că alcoolul nu aduce 
asupra sănătăţii relele de care e învinuit, cum 
e pregătirea terenului pentru oftică.

Astfel de ştiri se înţelege că ne uluiesc şi nu 
ştim ce să mai credem. Pe de altă parte, noi 
suntem deprinşi cu astfel de oscilări. Te ţin 
medicii Într’o părere, şi apoi vine altul şi-ţi spune 
că nu e aşa. Atunci pe ce se mai întemeiază 
toată mişcarea noastră?

Nu e aici alcoolul cu nicio vină ?
Dar câte case nu sunt stricate din pricina 

bărbatului beţiv ? Câţi bani nu se risipesc din 
pricina acestei patimi nelegiuite! Prin urmare 
rămâne întreagă toată vina alcoolului şi nu are 
a face dacă n’ar fi adevărat că oftica ar fi mult 
ajutată de beţie. Nu e nimic. Rămân alte rele 
ale beţiei care sunt destule.

De aceia cu niciun preţ nu trebuie încetată 
lupta împotriva ei.

Totuşi aici noi mai avem ce spune... Chiar 
dacă e aşa cu alcoolul, chiar dacă se exage
rează vătămarea pe care o aduce sănătăţii, chiar 
dacă nu aduce nicio vătămare, mai este ceva, 
la care nu avem nevoie de medici, fiindcă ve
dem cu înşişi ochii noştri. Prin alcool, omul îşi 
perde mintea şi ajunge în stare să facă tot felul 
de răutăţi. Nu era de mult prin ziarele noastre 
când un ţăran care câştigase ceva parale, s’a 
pus pe petreceri şi, când şi-a perdut mintea, 
pungaşii, care l-au ochit, l-au prădat. Alta: Foarte 
de curând, două automobile cu oameni chefuiţi 
şi cu fete vesele de băutură, s’au luat la între
cere pe şoseaua Kiselef din Bucureşti, când se 
întorceau dela chef. Un automobil a luat-o înaintea 
altuia şi i s’a rupt roata. Cellalt a dat să oprească, 
dar a uitat să oprească şi motorul. De aici ne
norocirea, care a avut ca urmare omorârea unuia 
din cheflii şi rănirea celorlalţi şi sfărâmarea 
întreagă a maşinei.

Prefacere în întocmirea parohiilor.— Prin
înaltul Decret Regal nr. 1186 din 29 Martie 1924, 
satul Jusfanet din comuna Mulciova, jud. Con
stanţa, se dezlipeşte dela parohia Adam-Clisi şi 
se alipeşte de parohia Arabagi, de care este mai 
aproape.

Numire de locotenent episcopal.—In urma
alegerii Prea Sfinţitului Iacov ca episcop de Huşi, 
scaunul de episcop al Dunării-de-jos a rămas va
cant. Până la alegerea unui titular, urma să se 
numească un locoţiitor pentru cârmuirea epar
hiei în timpul vacanţei. Nu este încă hotărât 
când se va face alegerea noului episcop pentru 
scaunul dela Dunărea-de-jos. Maiestatea Sa Regele 
însă a numit locoţiitor pe Prea Sfinţitul PLATON, 
vicarul Mitropoliei Ungrovlahiei, care a mai câr
muit acea eparhie şi în 1922-23 tot ca loooţiitor.

i

întăriri de membri în Consistoriile epar
hiale.— Prin înaltul Decret Regal nr. 1199 din 
29 Martie 1924, au fost întăriţi ca membri ai 
Spiritualului Consistoriu al Sfintei Mitropolii
a Moldovei pe ziua de l Aprilie 1924, pe
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răstimpul 1924-1927, următorii preoţi: Econ. 
Gheorghe Petrovanu, licenţiat în teologie parohul 
bisericii S f. Teodor din Iaşi; Econ. Emilian Va- 
silovschi, licenţiat în teologie, parohul bisericii 
'loma-Cozma din Iaşi; Econ. Vasile Constanti
nescu, licenţiat în teologie, parohul bisericii Mă- 
răţei din Peatra-Neamţu ; Econ. Constantin Ro- 
şescu, licenţiat în teologie, parohul parohiei Li- 
teni din jud. Fălticeni—şi Păr. Hristofor Deliu, li
cenţiat în teologie, parohul parohiei Rusei din 
jud. Botoşani.

Medalieri.— Pentru multa lor osteneală chel
tuită în folosul Bisericii, Maiestatea Sa Regele, 
cu decretul regal nr. 1188, din 29 Martie 1924, 
a răsplătit cu medalia Răsplata Muncii pentru 
Biserică cl. I pe următoarele persoane: Protopop 
Dr. Ioan Stroia, asesor consistorial la Mitropolia 
Sibiiului; Protopop Dr. Gh. Ciuhandu, asesor 
consistorial la Episcopia din Arad şi redactor 
al acestei reviste; d. M ihail Păcăţian, asesor 
consistorial la aceiaşi Episcopie; d. Vasile Goldiş, 
secretar consistorial la aceiaşi Episcopie şi fost 
ministru, prezidentul Asociaţiunii culturale de peste 
munţi Astra — şi d. Sebastian Stanca, asesor
consistorial la Episcopia din Cluj.

Prin înaltul Decret Regal nr. 1191 din 29 
Martie 1924, Prea Cucernicii Protopopi ai ora
şului Bucureşti, Părinţii Economi Traian Vinti- 
lescu şi Ioan Georgescu au fost răsplătiţi de Ma
iestatea Sa Regele cu medalia Răsplata Muncii 
pentru Biserică cl. I, pentru serviciile aduse Bi
sericii.

Asemenea, prin înaltul Decret nr. 1114 din 
24 Martie 1924 a fost răsplătit tot cu medalia 
cl. I. Păr. Econ. V. Ursăcescu din Fălciu, mem
bru corespondent al Comisiunii Monumentelor 
istorice şi harnic scriitor la această revistă, pentru 
munca sa neîncetată întru cunoaşterea trecu
tului Bisericii şi buna păstrare a materialelor is
torice.

Asemenea, prin înaltul Decret nr. 1081 din 
21 Martie 1924, au fost răsplătiţi cu medalia cl. I 
d. P. Gavat, proprietar în Laleşti, Tutova pen- 
ţru partea luată la ridicarea din vălătuci a bi
sericii din Bărtăluşi, comuna Pucăţi, Tutova; iar 
cl. II d-lui Gh. Barcă, primarul comunei Lă~ 
Ieşti, din aceiaş judeţ, pentru partea pe care 
d-nia sa însuşi a pus-o şi pentru strângerea de 
bani cu care s’a putut înoi cu totul biserica din 
comuna Cristeşti, atârnătoare de mai sus pome
nita comună.

întărirea ca protoiereu.—Prin înaltul Decret
Regal nr. 1189 din 29 Martie 1924, Prea Cucerni
cul Econ. M ihail Zaharescu, licenţiat în teologie,

paroh în Baia, Fălticeni, a fost întărit pe ziua 
de 1 Aprilie 1924 ca protoiereu al acelui judeţ 
în- locul Părintelui Econ. Const. Roşescu, demi
sionat pe aceiaşi zi.

«

Cazul alegerii sinodale de la Arad. — In
acest număr, se vor găsi arătări despre felul cum 
s’a făcut alegerile pentru sinodul din Arad şi 
ce1*a mai urmat după aceia, la rubrica numită 
cărţi, reviste (vezi art. Părintelui Ghibu din re
vista Societatea de mâine) şi la pag. 316 jos. Aici 
arătăm cum au mers lucrurile în chip mai amă
nunţit.

Cei mai mulţi deputaţi se plâng că ale
gerile n’au fost slobode, că s’a urmărit ale
gere de persoane, ca membri ai Sinodului epahial, 
câre au alte interese decât cele bisericeşti, că, 
în felul acesta, s’au ales «persoane, care nicio
dată în viaţa lor n’au arătat niciun interes pen
tru sfânta noastră biserică şi aşezămintele ei, 
chiar unii care sunt necredincioşi şi care neagă
dumnezeirea Mântuitorului» (vezi protestul îna
intat episcopului Aradului). Alegerile însă adu
când astfel de nemulţumiri, 11 deputaţi, în frunte 
cu d. V. Goldiş, au înaintat protestul, din care 
cităm cele de mai sus, către Prea Sf. Episcop 
Ioan al Aradului şi din care cităm partea dela 
sfârşit:... «văzând acest act incalificabil împotriva 
libertăţii noastre religioase şi a autonomiei stră
moşeşti, câştigată prin atâtea jertfe şi chiar prin 
sângele strămoşilor noştri şi constatând astfel că 
s’a făcut cea mai detestabilă încercare de a vârî 
în sfânta noastră biserică politica de partid şi 
a preface această biserică în arenă a luptelor 
politice, ceiace va să zică nimicirea moralei creş
tineşti, precum şi primejduirea constituţiei şa- 
guniene a bisericii noastre — noi, subsemnaţii 
deputaţi, membri ai Sinodului eparhial, aleşi din 
încrederea credincioşilor cari au putut cu ade
vărat eroism să resiste promisiunilor şi amenin
ţărilor sălbatice ce s’au năpustit asupra lor, nu 
putem consfinţi crima săvârşită şi astfel nu pu
tem recunoaşte acestui sinod autoritatea morală 
şi îndreptăţirea de a reprezenta interesele ada- 
vărate ale sfintei noastre biserici, ci protestând 
împotriva încălcării libertăţii religioase a auto
nomiei şi a Constituţiei noastre bisericeşti, prin 
aceasta abzicem la credenţialele noastre *) de de
putaţi sinodali şi rugăm pe Prea Sfinţia Voastră a 
lua în consecinţă hotărârile ce veţi afla de cu
viinţă».

Cu un act deosebit, s’au mai lepădat de man
datul de deputaţi Dr. Emanuel Lngureanu şi d. 
Iuliu Moldovan, senator, apoi Dr. Chiroiu din 
Timişoara nu s’a înfăţişat la Sinod. Apoi, cu 
alt protest, s’au lepădat de mandatul de depu

*) Adică ce lepădăm de mandatele na«rtf§, — Nota A. S,
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taţi şi alţi 16 deputaţi aleşi din cler, între care 
Dr. Gh. Ciuhandu, redactorul nostru, şi Dr. 
Teodor Botiş, preot învăţat şi distins, directorul 
seminariului din Arad.

Deci Sinodul ne mai având numărul trebuin
cios de deputaţi, Episcopul Aradului a trebuit 
să-l disolve.

MULŢĂMIRI

Epitropia Parohiei Sf. Nicolae din comuna 
Gura-Ogniţei, jud. Dâmboviţa aduce vii mulţămiri 
locuitorilor din această Parohie, care, după îndem
narea preotului lor, Păr. Stan Voiculescu, au 
arătat multă râvnă pentru Casa Domnului, punând 
mână dela mână şi adunând în chipul acesta 
63000 de lei, cu care au acoperit biserica cu 
tablă nouă şi au cumpărat un rând de veşminte 
preoţeşti. Aceşti credincioşi şi-au arătat râvna 
lor şi mai nainte, cumpărând pentru biserică în 
anul 1922 două clopote, pentru care au cheltuit 
20,000 de lei, iar cu alţi 12,000 de lei au spălat 
biserica.

Pentru toate acestea, Dumnezeu să ocrotească 
toate casele lor şi să-i umple de toate bunătăţile
Sale!

Onor. Minister al Cultelor şi Artelor aduce 
vii mulţămiri credincioşilor mai jos însemnaţi 
din Olteniţa, pentru toată munca cheltuită şi 
jertfele făcute cu restaurarea bisericii catedrale 
din Olteniţa şi anume d-lor: Hr. G. Daniile seu, 
primar; Mircea V. Trigator, deputat; I. Dumi- 
trescu, avocat; Gh. St. Eralau, avocat; Aristide 
Penu, ajutor de primar; /. Diamandi, proprietar; 
Alexandru Alimâneşteanu, proprietar; Nicolae
V. Frigator, pictor; Preotul I. lonescu, paroh; 
Canditu M . Georgescu, negustor; Vasile Teodor% 
proprietar; Vasile Motuzan, perceptor; Constantin 
D. Penu, proprietar; Mirea G‘ Daniile seu, pro- 
prietar; Ieremia Drumulescu, proprietar; Aristide 
Spirescu, proprietar; Dumitru Velicu, proprietar; 
Ioan I. Bălan, negustor; Vasile Călin, negustor; 
Vasile G. Daniilescu, negustor; şi Constantin 
Chioseaua negustor.

Pentru toată râvna lor către Casa Domnului, 
să-i aibă Dumnezeu în stânta sa pază!

Tot Ministerul Cultelor şi Artelor aduce căldu
roase mulţămiri d-lor D. T. Lazăr şi David 
Baltă, epitropii parohiei Horodiştea din comuna cu 
aceleaş nume, jud. Dorohoi, precum şi tuturor 
credincioşilor din acea parohie, pentru dania 
lor de 16337 de lei, făcută în scopul ajutării 
la zidirea din nou a bisericii filiale din cătunul 
Crăiniceni, atârnător de acea comună.

Dumnezeu să-i îngrădească cu toate apărările
Sale!

Epitropia bisericii filiale S f. Nicolae din Ne
tezeşti, Parohia Nuci, Ilfov, prin glasul parohului 
Păr. T. B. 7 eodorescuy aduce mulţămiri obşteşti 
enoriaşilor mai jos însemnaţi, care au cumpărat 
pentru biserică o sobă Godin în preţ de 2600 
de lei, şi anume d-lor : Tudor Nicolae, Nicolae 
Cişniu, Sultana Şerban Filip, Radu St. Peiu, 
Stamate T. Nicolae, lancu Stoian, Tache Stoica, 
Constantin Stoenescu, Dumitru T. Nicolae, Tase 
Georgescu, Constantin Ştefan , Stoian Slaicu, 
Stoica PeiUy Dobre Enache, Cristea Petre seu, 
Marin St. M anta , pentru care faptă Dumnezeu 
să-i miluiască cu toate bunătăţile Sale !

Sf. Episcopie a Huşilor aduce mulţămiri ob
şteşti d-lui Vasile Sandu din Pungeşti, Vaslui, 
pentru dania sa făcută bisericii parohiale din 
Cursăşti, cuprinzând un rând întreg de Mineie 
(12) legate în piele şi pânză, costând 1920 lei.

Dumnezeu să-l aibă în Sfânta Sa pază.
Sf. Mitropolie a Moldovei şi Sucevei aduce vii

mulţămiri Părintelui Ieromonah lrinarh Durau, care a 
dăruit 6000 de lei, spre a se face reparaţiuni biserioii din 
parohia Cotârgaşi, jud. Fălticeni.

Dumnezeu să-l acopere cu toate ocrotirile Salet

Sf. Episcopie a Râmnicului Noul Severin, împreună 
ou Onor. Minister al Cultelor şi Artelor, aduc vii mulţă- 
miri d-lui Mihai Vasile Cârstea din parohia Panaghia, 
corn. Caîoparu, Dolj, al oărei enoriaş este, pentru dania sa 
cuprinsă într’un clopot de 7000 de lei.

Fapta sa să slujească drept pildă altora, iar Dumnezeu 
să-l miloativească cu toate darurile Sale!

POŞTA REDACŢIEI.
Părintelui Gh. Verşescu. Tarcău, Neamţu.
Am primit art. Sfinţiei Voastre. E o cerce

tare pricepută a lucrării lui Papini despre viaţa 
Domnului Hristos şi se va tipări, fără mare în
târziere, poate în nr. pe Iulie. Pentru nr. viitor 
trebuie să dau drumul articolelor Părinţilor Chi- 
rică şi Hodoroabă, care aşteaptă de mult.

Părintelui Econ. P. Chhica. H iliţa , Iaşi.
Am citit amănunţit art. Sfinţiei Voastre des

pre Duhul Sfânt. L-am găsit prea bun. Pune 
o problemă serioasă, cheamă pe preoţi la viaţă 
interioară. Va face mult bine. Nu-1 citisem 
când ne-am întâlnit la congresul misionar 
şi mi-ai pomenit de el, dar l-am căutat, l-am 
găsit şi-ţi pot împărtăşi bucuria pe care am 
simţit-o citindu-1. Apare în nr. viitor.

Nu uita nici Sf. Ta a-mi aduce la cunoştinţă 
datele despre adventiştii care susţin ţinerea Sâm
betei prin locul dela Sf. Matei: Sâmbătă târziu, 
întru ceiace lumina spre una a Sâmbetelor, des
pre care ţi-am vorbit la congres şi mi-ai spus 
că aţi avut cazuri de astea, împreună cu Păr. 
Tudorache dela Iaşi. Am nevoie de datele astea.

ArTiim SCRIBAN,
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Autorii psalmilor
După suprascrierile lor, cea mai mare parte 

sunt de David. Rabinii cred că întreaga psaltire 
este de David.

De aceeaşi părere erau şi unii părinţi şi scrii
tori bisericeşti. Chrisostom (Proemion in psal
mos Mig. v. 537); Augustin în «De civitateDei» 
M. XLI 547); Ambrosiu (Praefatio in psalmos. Mig. 
XIV. 923); Atanasie (Exegetica arg, in Psal
mos Migne P. G. 27w); Philastrius (Liber de 
haeres. Mig. 130. P. L. 1259); Cassiodor (In 
psalmos. Mig. P. L. 70I4). Ieodoret din Cir 
(Praef. in Psalmos. Mig. 80 col. 862). leronim 
(Epist.ad Sophron. M. 28 col. 1123 ').

Aceste păreri însă trebuesc cercetate cu luare 
aminte.

Numele lui David ca poet cunoscut (II Sam. 
1 14 »<,. 3 m ,q) şi om plin de credinţă (II Sam. 6 ,,). 
a făcut să se lăţească ideia că el ar fi au
torul tuturor psalmilor. De pildă în lC r. 1 6 ,S<1., 
bucăţi din psalmul 106, care în psaltire este 
anonim, sunt atribuite lui David.

Ps. 2 este de asemenea anonim. Dar în Fapt. 
Apostolilor. (42î_m) este dat ca al lui David.

Ps. 95— d e ' asemenea anonim. In Ebrei 4 , 
este citat pş. 9 5 7.8, ca fiind de David.

Unii au zis că autorii psalmilor sunt acei a- 
rătaţi în suprascrieri. Aşa spune fer. leronim *). 
(Epist. 140 ad Cyprianum) şi tot aşa Ilariu de 
Pictavia *),

Alţii au complectat această părere zicând că 
psalmii anonimi sunt ai acelora, care au scris 
psalmul pus imediat înaintea psalmului anonim. 
Dar psalmii anonimi nu pot fi atribuiţi, după 
plac, unui autor sau altuia. De pildă, ps. 146-150 
sunt anonimi. Ar trebui dar, după această pă
rere, să fie scrişi de David, de oarece el este 
autorul psalmului 145 ce vine imediat înainte.

*) «Psalmos omnes eamm testamur auctorum qui ponuntur in 
titulis, David scilicet, Asaph et ledithun, filiorum Core, Eman, 
Ezrahitae, Moisi et Salomonis et reliquorum quorum Ezras uno 
volumine comprehendit».

*) Sciamus quoque erare eos,qui omnes psalmos David arbitran* 
tur, et non eorum, quorum nominibus inscripti sun t Mig. 22 P, 
L. 1169).

*) Prolegomena in liber paalmorura. Mig. 92 col. 33).

Nu este cu putinţă. Căci ps. 147 este dacă nu 
după exil, în tot cazul mai târziu decât pe vre
mea lui David.

Acei, cari au suprascrieri cu numele autoru
lui, trebuesc luaţi în seamă şi cercetaţi cu bă
gare de seamă.

Moise, David, Solomon, Asaf şi ceilalţi sunt 
prea cunoscuţi ca să nu li-se recunoască darul 
de a fi scris psalmi.

Tradiţiunea că ar fi toţi scrişi de David nu 
se poate întemeia decât pe faptul că David fiind 
cel mai vestit poet şi tot odată prea bine cu
noscut ca împărat, s’a crezut că el ar fi autorul.

Şi sfinţii apostoli, şi cu atât mai mult rabinii, 
citind locuri din psalmii, cari nu sunt ai lui Da
vid ca fiind ai lui, urmează această tradiţie. Era 
un curent puternic la Iudei, de a atribui scrie
rile lor, bărbaţilor de seamă din vremile de glo
rie. Noi însă trebue să ţinem seamă că un 
psalm al lui Moise nu-1 putem atribui lui David, 
de oarece însuşi psalmul spune al cui este. Dar 
nici cei compuşi de David altui autor.

Chiar în tradiţie se vede că au fost date ne
sigure. De pildă psalmul 43 în textul ebraic 
n’are nici un titlu, nici autorul.

In textul grec al Septuagintei este: «Intru 
sfârşit, spre înţelegere, fiilor lui Kore, psalm al 
lui David». lată un titlu încărcat şi cu totul ne
înţeles.

In Vulgata avem numai «psalmus David».
Dar în traducerea românească atât dela Bu

zău, cât şi celelalte, fie că au avut un text sla
von sau grec fără suprascriere, fie că s’au con
dus de cel ebraic, psalmul 42 (ebraic 43) are 
arătarea: «Psalmul lui David. Nescris deasupra 
la Ebrei».

De observat este că acest psalm în textul 
ebraic este anonim, dar în traduceri au de au
tor pe David.

Criticii aduc dovezi felurite că psalmii nu 
sunt scrişi de acei al căror nume îl au.

Ei zic că limba multor psalmi socotiţi scrişi 
de David, nu se aseamănă cu stilul psalmilor 
recunoscuţi ca ai iui, şi afară de aceasta, este
plină de aramaisme, de pildă ps. 139.



322 Biser ica  o r t o d o x a  ro m â nÂ

Dar cunoaştem noi aşa de bine stilul împă
ratului psalmist David în cât să zicem: numai 
acesta este stilul în care a scris David ? Sau pu
tem noi cere ca un psalm scris de David la 
tinereţe să fie în acelaşi stil ca al bătrânului 
ce plânge moartea fiului său? Sau un cânt de 
sărbătoare să aibă aceiaş stil cu al unuia de 
pocăinţă, sau al unei elegii ?.— Deci trebuie bă
gare de seamă.

Numele autorului la unii psalmi se găseşte 
numi i în textul masoretic, dar lipseşte în LXX-a. 
Iar manuscriptele se deosebesc foarte mult.

Alţii aduc împotriva lui David şi argumentul 
acesta: în tot cuprinsul psalmilor chestiunile de 
ordin politic, războinic sau de altfel, sunt lăsate 
la o parte. Din întreg cuprinsul lor iese la iveală 
religiozitatea şi pr etatea adâncă a autorului.

Din cele ce cetim in cărţile regilor şi în cro
nici ştim că David a tost un rege viteaz, răz
boinic şi plin de activitate politică, unită cu o 
energie deosebită în îndeplinirea voinţei sale.

Deci urmarea ar fi că nu putea fi autorul 
psalmilor.

Dar întâmpinarea aceasta nu poate avea te- 
meiu. Descoperirile fâcnte în orient arată că 
regii păgâni, de şi foarte războinici şi viteji— ca 
de pildă Assurbanipal sau Asarhaddan— erau 
în rugăciunile lor către zeii păgâni, plini de umi
linţă şi încredere. Tonul rugător şi smerit al 
rugăciunilor lor este în mare contrast cu tonul 
mândru al povestirii faptelor lor războinice *).

Şi pilde de acestea găsim multe în istorie. 
Aşa n’avem decât să ne amintim de Ştefan cel 
mare al nostru, cât de viteaz şi cât de religios era.

Cu atât mai mult dar David un rege pios şi 
pătruns de credinţă în Dumnezeu a putut seri 
asemenea poezii de adâncă pietate. Vitejiea nu 
înlătură pietatea.

Situaţiunile istorice.
Acele ce reies din cuprinsul psalmului, nu 

corespund cu vremea când a trăit acel ce 
este dat ca autor. Şi la unii psalmi se gă
sesc arătate numai în textul masoretic. La 
alţii numai în LXX-a.

întemeiaţi pe acestea, mulţi găsesc că amii 
psalmi daţi ca scrişi de David, ar fi compuşi 
pe vremea Macabeilor. Aşa Teodor de Mop- 
suestia socoteşte că mulţi psalmi ai lui Da
vid se referă la vremea Macabeilor. Chiar 
Teodorei şi Chrisostom spun că unii psalmi se
referă la Macabei. In vremea din urmă au
fost critici ca Hitzig, Olshausen, cari socotesc 
că cea mai mare parte din psalmi a fost scrişi 
pe vremea Macabeilor.

Alţii însă ca Gesenius, Ewald, Dillmann, Bleck, 
Ehrt nu găsesc în psaltire psalmi scrişi pe 
vremea Macabeilor.

Nu-i cu putinţă a cerceta fiecare psalm în parte, 
ca să putem arăta timpul compunerii sau auto
rului la fiecare.

Numai principiile generale se pot enunţa, şi 
anume:

Este un fapt sigur pe care trebue să-l recu
noaştem : colecţia noastră nu are psalmii aşa cum 
au fost srişi de autori, ci aşa cum au fost în
trebuinţaţi, la serviciul divin, în templu, în sina
gogă.— Aşa ne explicăm:

1) De ce unii psalmi sunt uniţi în textul ma
soretic pe când în LXX-a sunt despărţiţi, de 
pildă: ps. 14 este repetat în psalmul 53; 4 0 I4_,8 
in 70; 57g_,2 ş i6 0 7_u în 108;1154_#în 138,5_,8; 
96 care în I Cr. 16 8 este dat ca al lui David, 
este în parte în psalmul 105.

2) De asemenea ne lămurim de ce limba este 
ici şi colo împestriţată cu aramaisme. De sigur, din 
pricina deselor întrebuinţări în serviciu şi deci 
a nenumăratelor copieri şi transcrieri făcute, de 
cele mai multe ori, de oameni, cari nu mai cu
noşteau bine limba ebraică, sau cari, deşi o cu
noşteau, vorbeau mai mult limba arameică. Do
vadă este psalmul 18, care se găseşte şi în II 
Sam. 22; dar în II Samuel caracterul limbei este 
arhaic pe când în psaltire este mai nou.

Tot această întrebuinţare în serviciul religios 
ne explică unele schimbări şi lăsări de nume 
de autori în manuscripte. Nu autorul eră ce inte
resă, ci cântul şi cuprinsul lui, întocmai cum 
este şi la noi în biserică cu cântările liturgice. 
Cântarea este mijlocul de a arăta sentimentele 
de pietate, şi aceasta se vede din cupinsul cân
tului nu din numele autorului.

Cât pentru situaţiunile istorice, nu pot fi decât 
un slab semn al vremii când a fost scris psal
mul. Chiar un protestant, ca Steuernagel, *) zice 
că şi atunci când situaţiuni istorice din viaţa 
unui poet se potrivesc cu cuprinsul psalmului, 
nu putem să ne pronunţăm ca siguranţă, căci 
nu ştim dacă nu se potriveşte tot aşa de bine 
şi cu alte împrejurări din viaţa altui poet.

Deci de ce un psalm, care se potriveşte cu 
o situaţiune anume din viaţa lui David să spu
nem că este de pe vremea Macabeilor? Argu
mentul acesta se întoarce aşa dar tocmai în pa
guba criticilor.

Nici chiar situaţiunile istorice generale nu pot 
fi interpretate după plac. Dacă într’un psalm se 
vorbeşte de prigoniri, de lupte şi vremi turburi, 
se cere ajutorul Domnului să-i scape din nevoi 
şi altele de felul acesta, de ce se potrivesc numai 
pentru vremea Macabeilor (v. al 2-lea a. Hr).

T) Masfero: Hristoire ancienne des peuples de l'Orient, Ies 
em pires— pag. 405. N

Scktader. Keilinschriften und Gescl^cbtsforschung. pag. 513.
Records o f the Pasts, new, ser. pag. XI—XIII.
*) Einleilung în das alte Testament, pag. 751.
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Deci chibzuială în determinarea timpului scrie- 
rei fiecărui psalm, ca şi a autorului lui.

Tradiţiunea, datina veche, nu trebue socotită, 
de la început, ca neadevărată. Poporelor vechi 
li se cuvine multă laudă că numai prin tradi
ţiune ne-au păstrat nouă nenumărate lucruri 
bune.

Este omenesc însă a greşi şi de aceia acolo 
unde, Întâmplător, în tradiţie se păstrează un lu
cru recunoscut greşit, numai după cercetări se
rioase şi temeinice să îndreptăm cele ce am 
găsit. De multe ori este chiar mai lolositor să 
păstrăm ce am găsit, chiar greşit, în tradiţie, de 
cât a pune în loc părerile noastre subiective, 
omeneşti şi necernute de sita vremilor.

Adunarea la un loc a psalmilor.
După locurile din Ev. Luca 2042> 24 44 Fap. 

Ap. 1 20, veacul I-iu psaltirea era încheiată. 
După Fap. Ap. 13 33i pare că aranjarea psalmi
lor era pe vremea aceea, întocmai ca şi azi.

Intre critici domnesc păreri diferite, coborân- 
du-se până în veacul I-iu d. Hristos.

Faptul pozitiv, este că înainte de adunarea la 
un loc a tuturor psalmilor, au fost colecţii par
ţiale făcute cu mult înainte căci:

1. La sfârşitul psalmului 72 M _ avem: <S’au
isprăvit rugăciuniile lui David, f iu l  lui lsa i»

2. In celelalte cărţi se întâlnesc psalmi, cari 
sunt şi în cărţile dinnainte.

3. Psalmii dela 120— 134 au ca titlu nibyiDn
% »

întrebuinţarea în serviciul divin a tost motivul 
colectării parţiale a psalmilor.

Adunarea la un loc ne-o putem închipui ast
fel: Cea dintâi colecţie, sau carte cu termenul 
obişnvit, a cuprins numai psalmi ai lui David, 
şi anume psalmii: 3—41. In această colecţie gă
sim numele Domnului Iahve, de 272 de ori; iar 
Elohim de 75 de ori.

Asupra acestui punct sunt şi criticii de acord.
Probabil a fost făcută când chivotul legii a fost 

mutat din casa lui Obededom în Sion (I Cr. 16).
A  două colecţie cuprinde şl psalmii korachitici 

(psalmii 42—73). Probabil a fost făcută mai 
târziu. Poate către sfârşitul vieţii lui David.

4

$

A  treia colecţie coprinde şi psalmi de ai lui 
Asaf, Ethan şi anonimi. Aci găsim numele Iahve 
de 44 de ori; iar Elohim de 43 de ori.

In II Cr. 29 30i se spune că regele Hiskia (v. 
8-lea) restabilind cultul Domnului, L-a lăudat 
«după cuvintele lui David şi Asaf». Aceste cu
vinte ne fac să credem că atunci aceşti psalmi 
erau adunaţi la un'loc (73—90).

A  patra colecţie cuprinde psalmii cu caracter
general. Intre ei 17 davidici. Probabil s’a făcut în

timpul de la Hiskia până la exil. Aci se în
trebuinţează pentru «Domnul» numai numirea 
«Iahve».

A  cincea colecţie în care se găsesc psalmi ce 
au de obiect liberarea din exil, datează din vre
mea robiei babilonene. Şi în această colecţie tot 
numirea «Iahve» este mai des întrebuinţată. Dar 
se găseşte şi «Elohim».

Nici asupra persoanelor, cari au făcut aceste 
colecţii, nici asupra numărului de psalmi ce 
cuprindea fiecare nu putem să ne pronunţăm cu 
absolută siguranţă. Le avem aşa cum ni s’au 
păstrat în tradiţia textelor atât original ebraic, cât 
şi în traducerile vechi.

Ce se întâmplă azi cu poeziile—mai ales re
ligioase—s’a întâmplat şi atunci în o măsură 
oarecare.

Multe poezii se păstrează singure multă vreme. 
Cu timpul însă sunt înlocuite cu altele. Atunci, 
ca să nu se piardă, se. adună.

Foarte probabil că însuşi autorii au adunat la 
un loc psalmii din cea dintâiu colecţie.

Mai pe urmă s’au adunat la un loc, pentru 
întrebuinţarea la serviciul religios, şi cântecele 
religioase ale altora. Aşa s’au ivit colecţiile în 
diferite vremi.

Târziu însă mai găsindu-se şi alţi psalmi de 
Moise, David, Solomon, Asaf sau Corahiţi, s’au 
adăogat la colecţie. Aşa ne explicăm de ce psal
mii de David se găsesc în colecţiile de mai târziu.

De asemenea nu ştim când s’ao adaos, la în
ceputul psaltirii, psalmii 1 şi 2 cum nu cunoaştem 
nici autorul lor, de cât numai din tradiţie, care-i 
socoteşte scrişi de David.

De cine şi când s’au adunat la un loc 
toate colecţiile.

Multă discuţie a fost asupra faptului dacă nu 
cumva adunarea psalmilor s’a făcut de o sin
gură persoană în o anumita vreme. Eu personal 
mărturisesc că o asemenea discuţie o găsesc de 
prisos. Chiar dacă admitem sau nu admitem o 
singură persoană ca adunător al psalmilor, un 
adevăr necontestat este acesta: adunâtorul psal
milor a trebuit să aibă înnainte alte colecţii mai 
vechi, făcute de alţii. Nu a luat el atunci psalm 
cu psalm şi să-i pună după o anumită regulă, 
după un anumit principiu, unul după altul.

Au în templu la serviciu nu să întrebuinţau 
cărţi, sau colecţii ? Ca să fi păstrat fiecare psalm 
în parte şi în templu, nu-i de crezut.

Acele colecţii cuprindeau psalmii orânduiţi după 
o anumită normă sau principiu.

Iarăşi nu-i de mare însemnătate şi n’are ne
voie de multă discuţie faptul că se găsesc toc
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mai 5 (cinci) colecţii, sau cărţi, ca şi la Pen
tateuh.

Este cu putinţă ca împărţirea în 5 părţi a 
Pentateuchului să fi influenţat. Cu adevărat am 
putea zice că Pentateuhul este cartea Domnului 
Iahve către poporul Israel; iar psaltirea este ră
sunetul înrâuririi legii mosaice, ce pleacă din inima 
poporului şi se îndreaptă către Domnul 1).

Criticii în discuţia asupra adunării colecţiilor 
nu se urcă mai mult de veacul 5 înnainte de 
Hristos. Dar coboară pănă la 130 după Hristos.

Autorul nu 1 determină.
Nu găsim însă motive şi temeiuri puternice 

ca să admitem părerile lor, care sunt aproape 
aşa de multe, câţi teologi sunt. Sunt numai pă
reri subiective, n’au 'obiectivitatea impunătoare 
ce nu se poate tăgădui.

Noul Testament cunoaşte psaltirea aşa cum 
o avem noi azi, deci colecţiile au fost de mult 
adunate la un loc.

Şi este mai mult ca sigur că numai pe vre
mea lui Ezra şi Nehemia s’a făcut această lu
crare. Grija acestora de restabilirea cultului este 
destul de cunoscută. De asemenea adunarea la 
un loc a tuturor scrierilor religioase a fost una 
din lucrările lor de căpetenie. Deci şi codificarea 
psalmilor se poate atribui lor cu multă dreptate. 
Chiar în II Maccab 2 n se zice că Nehemia a 
pus în templu şi «ta xoo Aavtd» alături de căr
ţile istorice şi profetice.

Planul orânduirii.
Chiar în colecţii planul orânduirii psalmilor nu 

se cunoaşte bine. Unii comentatori vechi cred 
câ s’au pus după un anume plan. Cercetându-se 
însă cu amănuntul s’a văzut câ numai unii psalmi 
au legătura între ei, alţii însă nu.

Origina Psalmilor.
De cât toate aceste chestiuni mărunte îmi pare 

mult mai de seamă să ştim isvorul, origina acestor 
frumoase şi neîntrecute poesii religioase.

In vremea din urmă s’au descoperit psalmi 
religioşi în inscripţiile babilonene, assiriene, păs
trate în textele cuneiforme. De asemenea pe 
monumentele egiptene şi chiar în literatura sans
crită.

Este însă o mare deosebire între psalmii ba- 
biloneni şi cei biblici. Acolo ideea caracteristică 
este slăvirea regilor şi a zeilor. Slava acestora 
merge până la înălţarea slăbiciunilor omeneşti.

In psalmii vechilor Ebrei se oglindeşte vieaţa 
sub înrâurirea legilor mosaice, şi a ideii unui

1) Fer. leronim z ire : «Nos Hebraeorum auctoritatem saeruti et 
maxime Apostolorum qui serasir in Novo Testamento Psalmo- 
rura libp’m nominant, unum volumen asserimus» (Epi*t, ad, Sopho- 
nium Migne 28 ol 1133) Insă <în quinqae volumina psdterium 
apud Hebraros est> (Mig' e 22 col. 1168), sau «quinque inci6io- 
nibus> (Migne 28 col 553),

singur Dumnezeu, a toate creator. Puterea Lui 
creatoare, dreptatea, nemărginirea, ţinerea fâgă- 
duelilor, iubirea nemărginită, răsplătirea dreaptă
ce dă El, şi toate însuşirile ideale ale unei 
Fiinţe vrednice de închinare şi ascultare, se 
cântă în psalmii aceştia cu un limbagiu înflorit, 
dar aşa de simplu şi plăcut, că priieşte ori şi 
cărui suflet dornic de idei curate şi înnălţătoare.

Fără un stil filosofic, fără întorsături şi frase 
iscusite, nepătrunse uşor de mintea omenească, 
autorii psalmilorne dau, despre Dumnezeu, ideea 
cea mai înaltă şi totodată plină de adevăr. In 
vreme ce zeii la care se închină celelalte nea
muri sunt plini de ambiţii, lipsiţi de simţ şi de
vieaţă, Iahve este slăvit ca Dumnezeu creator a 
tot ce este în lume. Toate trec şi se schimbă, 
dar Domnul în veac rămâne. Et străbate vii
torul şi vede adâncurile şi întunecimile le pă
trunde ochiul Său. Din înaintea Lui nimic nu se 
poate ascunde. Puterea, dreptatea, mila Sa, ni
mic nu le poate întrece. Iubirea lui încălzeşte 
şi dă vieaţă la tot ce se află. Şi mai pre sus 
de toate iubeşte pe om. Legea ce a dat, jertfa 
ce El cere, întreaga vieaţă a poporului ce a 
ales, sunt puse în slujba unui singur gând : fe
ricirea omului. Atâtea şi atâtea idei înnalte ce 
nu se găsesc nicăeri alt undeva cu aceeaşi lim
pezime şi preciziune.

Nici talentul poetic, nici împrejurările istorice, 
nici împrejurările personale, oricât de zguduitoare 
şi producătoare de adânci şi frumoase sentimente 
ar fi fost ele, nu pot explica origina psalmilor.

Talentul, împrejurările istorice generale sau 
personale, şi toate celelalte imbolduri inspiratoare 
n ’au fost d<* cât mijloc, nu isvor al acestor ne
întrecute poezii.

Dumnezeu, prin Duhul Său, a voit să toarne 
idei adânci şi alese, în forme înţelese de ori
cine, legate de împrejurărări de seamă ce înti
păresc şi lipesc de sufletul omului ideile ce-1 
frământă ca astfel să rămână de apururea icoană 
tuturor vremi lor şi tuturor sufletelor. Şi aşa au 
rămas şi vor rămâne. Ce-i dumnezeesc este 
veşnic.

Cine citeşte psalmii se va găsi pe sine zu
grăvit cel puţin în o cută a sufletului, dacă nu se
va vedea întreg, în vreo împrejurare din vieaţă.

De aceia aceste poeme se lipesc de sufletul
oricărui le înţelege.

Şi de aceia pe noi ne interesează în biserică 
ca şi în familie, în rândul întâiu, cuprinsul psal
milor. Şi mare, nespus de mare păcat este că 
nu-i avem în biserică în o traducere înţeleasă.

Textul psalmilor.
Aşa cum avem noi azi textul, este pe alocurea 

greşit din pricina numeroaselor transcrieri şi 
copieri.
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Vechile traduceri, Peşito şi LXX-a, slujesc 
pentru înţelegerea textului. Traducerea româ
nească are însă părţi cu totul neînţelese.

Din pricina greutăţii tipografice, nu pot da 
deosebirile de text dintre textul ebraic, siriac şi 
grec. Ar fi foarte instructive, dar le lăsăm unor 
vremi mai prielnice, mai bune pentru literatura 
technică, în limba română a cărţii noastre sfinte, 
aşa de puţin cercetate în Biserica ortodoxă 
română.

Arăt aci, pe româneşte, numai câteva greşeli 
din textul românesc, pus ici şi colo în comparaţie 
cu cel ebraic, siriac şi grec.— Cititorii vor putea 
înţelege cât de uşor se fac greşalele şi cât de 
greu se îndreptează.

Chiar în psalmul 1 v. 5, găsim o traducere 
greşită, care n ’a fost îndreptată nici până azi. 
«Pentru aceasta nu vor înviea necredincioşii la 
judecată». Traducerea stă împotriva doctrinii 
Bisericii, care învaţă că precum în Adam toţi au 
murit, aşa în Hristos toţi vor înviea (vezi I Cor. 15).

Traducătorul a luat grecescul, «dvaatYjaovrai» 
cu una din însemnările lui, fără să ţină soco
teală ca atât verbul grecesc, cât şi verbul ebraic 
mai însemnează şi «a se ridica, a sta, a se ţine 
drept». Psalmistul voeşte să spună că necre
dincioşii nu se vor putea ţine la judecata din 
urmă, sau cum traduc Targumii: «nu se vor 
putea justifica, (îndrepta)» şi deci vor fi trimeşi 
la osândă. Numai această traducere este cea 
adevărată şi potrivită învăţăturii Biserici orto
doxe.

Dar nici până azi această greşală nu s’a în- 
dreDtat.

In psalmul 10 (LXX: 9) v. 7 (LXX-a: 28) 
avem în româneşte: «Sub limba lui osteneală 
şi durere; şade întru pitulare cu cei bogaţi în
tru ascunsuri, ca să ucigă pe cel nevinovat; 
ochii lui spre cel sărac se uită»

Textul ebraic al versului este:
«Limba lui chin şi pierzare;

In curţi, în ascunzători, stă la pândă; su-
[grumă pe cei nevinovaţi;

Iscoditor îndreaptă ochii spre cel nenorocit».
Cercetând textele vedem că cel ebraic, siriac 

şi Targumii sunt la fel. In afară de alte mici 
greşeli de traducere, cel grecesc se deose
beşte într’un singur cuvânt, care strică tot 
rostul. In loc de «z# curţi» are «'rcXooauov, cu 
cei bogaţi». Unde este pricina greşelii? Nu poate 
fi decât în lipsa de cugetare a copietorilor, 
care la repezeală în loc de O'HVrQ, au citit 
D'HtîtyD şi aşa au găsit traducătorii Septuagin- 
tei în text şi au redat cu «ţJ-sta De
atunci greşala se moşteneşte de şi nimeni nu 
înţelege ce vrea să spună psalmistul.

In psalmul 29, acel frumos psalm ce arată
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slava şi puterea Domnului, găsim versul 6 şi 9 
iarăşi neînţelese.

0. 5 . Glasul Domnului ceice sfărâmă chedrii;
şi va zdrobi Domnul chedrii Livanului. 

v. 6 Şi-i va zdrumica pre dânşii ca pre 
viţelul şi cel iubit ca fiul inorogilor.

In textul ebraic este aceiaşi idee şi sumă aşa:
«Glasul Domnului sfărâmă chedrii, 
şi zdrobeşte Domnul chedrii Libanului, 
şi face să sară, ca un viţel, .Libanul; 
iar Sirionul, ca un pui de zimbru».

Ce frumoasă figură spre a arăta puterea Dom
nului.

Libanul — muntele înalt al Palestinei, cu vâr
ful lui ce despică norii, Sirionul, împodobit cu 
falnicii cedri sare şi ţopăe la porunca Celui a 
tot puternic, ca un viţel, ca un puiu de zimbru 
sălbatic.

Toată această frumuseţe s’a pierdut în textul 
nostru. Şi ce uşor era să se îndrepteze!

Tot aci, în acest psalm, avem versul 9, ce 
sună aşa: «Glasul Domnului, celuice săvârseşte 
cerbii, şi va descoperi dumbrăvile, şi în Biserica 
lui tot carele grăieşte mărire».

Tot aşa este şi textul ebraic, dar tradus exact 
sună astfel:

«Glasul Domnului face căprioarele să nască, 
şi cojeşte dumbrăvile;
«iar în templul Lui fiecare grăeşte «slavă»!

O mică deosebire există. Cei 70 au tradus 
ebraicul y?n cu xaraptlC<o, ce nu corespunde toc
mai în însemnare, însemnează a «se zvârcoli, 
îndoi, de durerile naşterii» pe când xataptiCco 
însemnează: a aranja, a aşeza, a întocmi (nu a 
săvârşi). Poate câ în Înţeles figurat verbul grec 
să fi corespuns pe atunci celui ebraic, dar tra
ducerea românească nu dă nici un înţeles.

In psalmul 32 4 (LXX-a 31^ avem: «Câ ziua şi 
noaptea s’au îngreuiat peste mine mâna ta; în- 
torsum’am spre chinuire când s’a înfipt mie 
ghimpul».

Nu ştiu ce înţeles ar putea da cineva acestui 
vers!

In textul ebraic ce este la fel cu celelalte tra
duceri, avem: «Căci ziua şi noaptea apasă greu

[asupra mea mâna Ta. 
«vlaga mea, ca de arşiţa verii, se usucă».

Textul grec este singurul care are această 
traducere ce avem şi noi româneşte şi deose
birea nu vine de cât de acolo, că cei 70 au
citit şi înţeles un cuvânt greşit în textul lor, 
după care au tradus.

In psalmul35 (LX X -a  34) v. 4 In loc de atrage 
sabiev s’a tradus «varsă sabia» luând verbul 
grec în însemnarea lui cea dintâi de: a vărsa,
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pe care o are de astfel şi verbul ebraic. Dar 
mai însemnează « a  s c o a t e » şi această însemnare 
se potriveşte aci.

Tot acest psalm are în româneşte, după gre
ceşte v. 6 astfel:

«Că în zadar a ascuns mie stricăciunea la
ţului său, în deşert a ocărât sufletul meu». Iată 
o traducere fără înţeles.

In textul ebraic este aşa:
«Căci fără cuvânt şi pe ascuns mi-au pus 

cursa lor: fără cuvânt mi-au săpat groapă».
In p s a l m u l  57 l a  v e r s u l  9 ,  pe româneşte, după 

greceşte avem:
«Mai înainte, până ce vor cunoaşte spinii voştri 

ramul; ca pre nişte vii, ca întru mânie va în
ghiţi pre dânşii».

In acest psalm, versurile 8 şi 9  sunt cam neîn
ţelese. Traducerile vechi nu se aseamănă una 
cu alta.

Textul ebraic la versul 9  sună astfel:
«Până ce oalele voastre vor simţi dogoarea

[mărăcinelui, 
«netrecut încă, întru mânie să-i arunce».

Este vorba de cei răi, cari vor fi aruncaţi în 
toc şi pârjol.

In p s a l m u l  6 0  ( L X X - a  5 9 ) v. 13 avem în româ
neşte:

«Dă-ne nouă ajutor din necaz şi d e ş a r t ă  e s t e  

? n â n t u l r e a  o m u l u i ».
In textul ebraic avem: „Dă-ne nouă ajutor 

să scăpăm de vrăjmaşi;
«căci a j u t o r u l  omenesc este de nimic».

Prin luarea unui cuvânt în o altă însemnare 
de cât cea potrivită textului, s’a stricat în ro
mâneşte tot înţelesul, spunând chiar un neadevăr.

In p s a l m u l  6 8  avem câte-va versuri în româ
neşte' de care te întrebi cu mirare ce însem
nează.

De pildă v. 6 şi 7 , 2 4 , 31  sunt cu totul ne
înţelese.

In v. 6 şi 7 citim:
«Dumnezeu este în locul cel sfânt al său, 

Dumnezeu tace a locui pe ceice sunt într’un fel 
în casâ».

«Scoţând pe cei din obezi cu vitejie aşijderea 
pe cei ce amărăsc, pe cei ce locuesc în mor- 
mânturi».

Textul ebraic este şi el foarte greu de tra
dus întocmai pentru că s’au făcut greşeli la 
transcriere. Totuşi găsim un înţeles. Iată tradu
cerea versurilor 6 şi 7 .

v .  6 .  «Tată orfanilor şi judecător văduvelor,
este Dumnezeu în locaşul cel Sfânt al Său.

v .  7. Dumnezeu sălăslueşte la casa lor pe cei
singuratici, pe cei încătuşaţi îi scoate la 
fericire; numai cei răsvrătiţi locuesc în 
pustie».

O cercetare amănunţită a textelor, ebraic şi
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grec, ar arăta că toate ’greşelele îşi au isvorul 
în necunoaşterea limbei.

Tot în acest psalm versul 24  este şi mai cu
rios tradus: «Pentru ca să se afunde piciorul 
tău în sânge; limba câinilor tăi din vrăjmaşii de 
lângă el».

Cine poate înţelege partea din urmă a versului ?
In textul ebraic —  de şi iarăşi cam greşit la 

transcris —  totuşi este un înţeles.
«Ca să se afunde piciorul tău în sânge; 
«limba câinilor tăi d e  d u ş m a n i  s ă  a i b ă  p a r t e *,

Oricine poate vedea că sunt aceleaşi cuvinte, 
dâr traducătorii n’au înţeles întorşătura propo- 
ziţiunei. Adică să lingă câinii sângele duşma- 
niler ').

In versul 31 greutatea este mai mare, căci aci 
textul ebraic este greşit şi Septuaginta tot acest 
text l’a avut înnainte. Traducerea românească 
este însă fără nici un înţeles.

«Ceartă hiarele trestiei; adunarea taurilor întru 
junicile popoarelor, ca să se încue cei ispitiţi
cu argint».

Iată şi traducerea textului ebraic:
«Ceartă fiarele din trestie,
«ceata taurilor, cu viţeii popoarelor,
«ce se pleacă aruncând bucăţi de argint».

Lesne de înţeles că textul primitiv a fost ace
laşi, dar tradus greşit, căci nu s’a priceput în
ţelesul.

Trestia era marca Egiptului. Fiarele din trestie 
sunt dar Egiptenii. Taurii sunt cei bogaţi şi pu
ternici. Ei sunt graşi ca şi viţeii din grajd. 
Aceştia, crezând că slăvesc pe Domnul, aruncă 
bucăţi de argint şi calcă peste ele mergând la 
templu. Pe toţi aceştia Domnul îi ceartă pentru 
îngânfarea lor.

I n  p s a l m u l  j j  (LXX-a 7 6 ) avem versul 16 
(româneşte— 18 şi 19 ebraic) ce sună aşa:

«Mulţime sunetului apelor, glas au dat norii, 
că săgeţile tale trec, glasul tunetului tău 
în roată».

Textul ebraic tradus exact sună astfel :
v. 18 . «Vărsat’au ape norii,

«glas au dat norii cerului,
«chiar săgeţile Tale zboară încoaci şi

[încolo.
v. 19 . «Bubuitul tunetului Tău în vârtej r ă s u n ă ,

«fulgere luminează rotocolul p ă m â n t u l u i ,  

«se sgudue şi se clatină pământul.
O alăturare a textelor arată că au avut ace

laşi original înnainte. Traducerea este greşită.
încă multe alte locuri s’ar putea arăta spre a 

se vedea cum se moştenesc în textele întrebuin
ţate în serviciul religios greşalele făcute fie cu 
ştiinţă fie fără ştiinţă. Şi sunt unele greşeli des-

*) Aşa a înţeles şi Symmach, care traduce: tx a l
7X000001 xwv xdvcov ood btdotoo twv 300»
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tul de mari, căci dau naştere îa contraziceri 
păgubitoare pentru simţul nostru religios şi pentru 
ideea ce avem şi trebue să avem despre Dum
nezeu.

Iată numai o singură pildă. In psalmul 68 
(LXX 67) avem: v. 1:

«Să se scoale Dumnezeu şi să se risipească 
vrăjmaşii lui, şi să fugă dela faţa lui ceice-1 
urăsc pe dânsul.

v. 2. «Precum se stinge fumul, să se stingă, 
cum se topeşte ceara de faţa focului; aşa să 
piară păcătoşii dela faţa lui Dumnezeu.

v. 3. Şi drepţii să se veselească şi să se bu
cure înaintea lui Dumnezeu, să se desfâteze întru 
veselie.

Când am citit întâia dată aceste versuri, nu

mai mult în textele vechi, a căror limbă nu mai 
era înţeleasă, s’au făcut greşeli.

Este însă un fapt de seamă ce nu trebue scă
pat din vedere, şi anume: Cu cât limba era mai 
neînţeleasă cu atât se păstra textul vechiu mai 
cu sfinţenie.

Ţinând seamă de acestea, noi azi ne aflăm cu 
textul scripturii în următoarea situaţiune. N u  
putem citi textele vechi originale, fără  traduce
rile cele mai vechi. T)ar nici traducerile nu pot 
f i  socotite drept originale. La vechiul Testament 
alături de textul ebraic, trebue să ţinem seama
de versiunea siriacă 
că

Peşito de cea greceas-
Septuaginta— şi ici şi colo şi de cea lati

nească Vulgata.
Numai aşa putem face o traducere bună a

m’am gândit la greşală. Textul ebraic e la fel cu psalmilor,
al Septuagintei. Punând alături textele şi tradu
cerea românească, îndată se cunoscu deosebirea. 

Iată cum sună textul ebraic, tradus exact:
«De se scoală Dumnezeu, se risipesc vrăş-

[maşii Lui,
şi fug dela faţa Lui cei ce-L urăsc pe Dânsul. 
«Cum piere fumul aşa pier, 
cum se topeşte ceara în faţa focului, 
aşa se sting păcătoşii din faţa iui Dumnezeu. 
«Dar drepţii se bucură, se veselesc înaintea

Canonicitatea

şi se desfătează în veselie».
[lui Dumnezeu

Deosebirea în traducere— din punct de vedere 
filologic — nu este mare. Verbele:, scoală, risi-

Deasa întrebuinţare a psalmilor în serviciul 
liturgic, cuprinsul lor religios şi înălţător, au 
făcut ca să se păstreze cu o deosebită luare a- 
minte aceste producţiuni ale spiritelor alese şi 
adânc pătrunse de adevărurile divine. De aceea 
canonicitatea lor nu poate fi pusă la îndoială.

Psalmii de blestem
Aceştia au dat prilej unora să pună la îndoială 

canonicitatea psalmilor. Aceşti psalmi sunt: 5,
28, 35, 40, 41, 54 55, 58, 59, 69, 71, 79, 83, 
109, 129, 137, 139, 140, 141. judecaţi în mod

pese, fug, topeşte şi celelalte, cari în textul ebraic obişnuit după principiul creştin al iubirii de vrăf-
sunt imperfecte fost luate de Septuaginta, maşi^ n’ar putea fi admişi printre psalmii religioşi
fericitul Ieronim şi după ei şi Luther, ca fusive 
socotindu-le ca o strigare a psalmistului către 
Domnul ca să pedepsească pe cei răi.

Dar nici textul, nici cuprinsul psalmului nu în- 
gădue o asemenea traducere.

Traducătorii vechiului Testament în limba 
greacă modernă au văzut această greşală şi au 
îndreptat-o. Ei nu încep versul cu un imperativ

cu « *ca LXX
ceeace redă imperfectul ebraic.

Greşala aceasta loveşte şi simţul nostru reli
gios. Versurile acestea sunt stihurile, care se spun 
la învierea Domnului, când se cântă «Hristos
a înviat». Prin ele aşa cum le avem azi în
serviciu — înfăţişăm pe Dumnezeu ca un Dum
nezeu răzbunător. Cu vorbe tari cerem, tocmai 
în ziua învierii Domnului pieirea păcătoşilor.

Dar Îndată după aceea poporul aude frumoasa 
slavă «Ziua învierii, să ne veselim popoare...» 
clin care răsună în glas de cântare, dulcile cu
vinte: «să iertăm toate pentru înviere».

Ce contrazicere grozavă?! Şi numai din pri
cina unui timp verbal rău înţeles.

Dacă în limbi vorbite, ce trăesc, se fac şi se

canonici.
De altfel nu trebue scăpat din vedere că 

chiar în v. Testament blestemul aproapelui este 
un păcat mare (lob 31 30) şi numai cei răi au 
în gură blesteme (Psalmul 50 „),

Dar nu accstea trebue să fie criteriul de ju
decată.

Aci, vrăjmaşii asupra cărora se cheamă bles
temul, nu sunt personali ai poetului, ci ai lui 
Dumnezeu.

Chiar poporul ales, Ebreu, este adesea ori 
ameninţat de Domnul că, din pricina fâră-de- 
legilor, va ajunge obiect de blestem şi celelalte 
popoare îl vor distruge (Isaia 24 s şi în multe lo
curi Ieremia 23 W; 29 ,8 şi altele).

Şi în v. Testament întâlnim şi o formulă care 
pare a fi fost foarte obişnuită: «Aşa să-mi facă
mie Domnul, şi Ş
multe locuri se zice «să-# facă» lăsând cu totul 
nederminat răul ce dorea, căci Domnul era ju
decător (vezi Rut. 1 j7 I Sam XIV 44 şi altele).

Alţii comentatori spun că în aceşti psalmi se 
vede durerea întregului neam şi amărăciunea lui 
împotriva vrăjmaşului neîmblânzit, nu sentimen-

păstrează greşalele aşa de multă vreme, cu atât tele personale ale poetului.
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In amândouă aceste Interpretări, sfera de ac
ţiune a psalmilor se lărgeşte şi nu ne mai aflăm 
în faţa unor sentimente personale egoiste.

Nu numai în vechiul Testament în numeroase 
locuri (Dt. 27,5*,.. 28,64q. etc.), dar şi în noul 
Testament se vesteşte pedeapsă celor ce fac'rău 
(Math. 11 M  « q . i  23 lS ,q>). Iar Apostolii adesea ori 
arată desgustul lor de păcat şi blestemul ce va 
veni asupra celui păcătos (Fo. Ap. 8 J0, 13 ,0> 2S g>
I Cor. 16 2?t Gal. 1 8, I Tim. 1 J0 etc).

Numai în ps. 69 şi 109 sunt expresiunile mai 
tari. Aci apare David ca vestitor inspirat al pe
depsi ce va veni asupra celor ce prigonesc pe 
Unsul Domnului. Dar nu trebue uitat că multe 
din expresiunile ce găsim prea aspre se datoresc 
traducerilor greşite şi neînţelegerii textului original.

In ps. 137, restabilirea lui Israel este condi
ţionată de căderea imperiului babilonean şi a 
Edomiţilor vicleni şi falşi. Dar peirea unor ase

menea răi este o binefacere pentru omenire. (Comp.
Is.. 14 2I; 47 , ; Ier. 4 9 7sq. Ob. v. 10).

Din acest punct de vedere priviţi, aceşti psalmi 
sunt vrednici să fie socotiţi printre cei canonici. 
Ilariu în comentariul său la psalmi (Mig. tom. 
IX col. 717); Fericitul leronim (Eccles. VIII 13 
Mig. tom. XXIII col. 1078); Augustin (In psalmos. 
Mig. XXXVI col 328) ca şi Tomas d’Aquino in 
«Summa theologica» şi alţi învăţaţi cred că aces
tea sunt proorocii, ce arată ce se va întâmpla 
celor răi şi aceste pedepse nu au de obifect pe 
păcătos, ci păcatul, fapta rea. Pedepsa este un 
mijloc dt îndreptare a celui a  greşeşte spre a 
apuca alte căi bune. Ea vădeşte dreptatea şi gân
dul bun al celui ce pedepseşte, cu dorinţa de în
dreptare nu cu scopul numai de a da pedeapsă 
şi a vădi păcatul.

Şi aşa trebuesc înţeleşi aceişti psalmi.
Pr, POPESCU'MÂLÂEŞTl.

nouă Facultate de Teologie Ortodoxă tn Balcani
de ŞTEFAN BERECHET

Stminarul teologic din Chlşinău

Este cunoscut faptul că noi, Românii, nu ne 
cunoaştem vecinii nici sub raportul social pre
cum nici sub cel religios. Relele cari izvorăsc 
din această necunoaştere sunt nenumărate. Ele 
au fost arătate în diferite rânduri de cel care 
scrie aceste rânduri. Toate neamurile înaintate 
în cultura adevărată iau măsuri pentru vinde
carea acestui rău. Noi în această privinţă am 
rămas pe urmă. Fiindcă aici vom vorbi despre 
o latură a vieţei religioase, vom căuta să sub
liniem câteva din aceste lipsuri din acest domeniu.

Cunoştinţele pe care le avem despre viaţa bi
sericească din Bulgaria sunt aşa de sărace, în 
cât nici aceia dintre noi cari am trecut prin Fa
cultatea de Teologie românească nu am putut 
afla mai mult de cât ceia ce ştiam din gura 
profesorului sau manualului de săracă Istorie bi
sericească universală. Este un fapt sigur şi îl 
spunem cu toată îndrăzneala, că chiar profesorii 
noştri au fost de părere că atingerea de cunoş
tinţele de limbi slave, adică de singurul mijloc 
prin care se poate ajunge la informaţiuni mai 
bogate şi mai pline de lumină, este un rău, 
aduce o primejdie. Aşa erau părerile de acum

nosc viaţa poporului bulgar din punct de vedere 
bisericesc şi am scris câteva articole despre is
cusita şi mult chibzuita mişcare de traducere a 
cărţilor de slujbă bisericească din limba slavă în 
cea bulgară vorbită. Aceste articole le-am scris 
în revista clerului bucureştean, «Amvonul», cu 
frumosul gând ca să se vadă că ceia ce se să
vârşise în biserica noastră de la începutul se
colului al XVII-lea, cu traducerea cărţilor de ri
tual din limba slavă şi greacă în cea românească 
tot aceiaş lucru a început să se facă şi în bise
rica neamului de dincolo de peste Dunăre,. Cu 
această împrejurare emiteam o părere pe care 
ne-o menţinem şi astăzi când cunoaştem ches
tiunile bisericei bulgare mult mai bine ca în 
trecut, că adică lucrul din biserica bulgară nu 
este decât o imitaţie după munca marilor noştri 
ierarhi ai plinului de respect trecut bisericesc. 
Poporul bulgar, şi sub latura aceasta reli
gioasă se ţinea în faşa ideilor vechi ruse, care 
îi dâ şi un colorit istorico-social. Dar în faţa 
unui adevăr sfânt, că poporul bulgar nu înţelege 
limba veche slavă a cărţilor aduse din tiparni
ţele Lavrei Pecersca a Chievului şi a Sf. Serghie

cincisprezece ani, aşa au rămas şi astăzi. Adesea de la Moscova, nu mai putea să trăiască această
te cuprinde durerea că nu se poate birui o ideie 
adânc greşită, când vezi şi citeşti cum aceste
popoare vecine înaintează în cunoştinţele lor 
despre treburile lor, iar noi lăsăm să treacă vre
murile şi cu ele şi câştigul lor de cunoştinţe 
peste noi.

înaintea războiului pentru îndreptăţirea sufe
rinţei neamului nostru, avusesem putinţa să cu-

ideie veche, cum bătrâneţa nu mai poate duce 
povara pe care o poate purta o tinereţe vigu
roasă. Biserica această bulgară pe cât este de 
slabă în elementele ei din sate, pe atât este de 
puternică şi conştientă în Sf. ei Sinod de unde 
pornesc hotărârile şi îndemnul la muncă.

Pentru a ajunge aci, biserica bulgară a tre
buit să călătorească timp îndelungat pe drumul
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unei munci răbdătoare. întâi şi-a trimis pe cei 
mai buni seminarişti, elevi ai seminarului din 
Soţia, pe la facultăţile ortodoxe din Rusia, Ro
mânia, Austria şi chiar pe la cele de filozofie 
din Germania. Academiile spirituale din Chiev,
Moscova, Petet;sburg şi chiar de la Cazan erau 
inundate de elevii şcoalei bulgare, trimişi de Sf. 
Sinod, care aproape la lună se îngrija de dânşii, 
lucru pe care nu l-am văzut la Sf. Sinod al nos
tru. Afară de bursele ruse, cari se dau din fondul 
averilor noastre mănăstireşti din Basarabia, ajută 
şi el cu cât putea. Faptul pe care nu-1 putem 
uita, este acela, că aceşti studenţi erau socotiţi 
ca nişte adevăraţi copii părăsiţi de părinţii lor 
adevăraţi, în locul cărora Sf. Sinod devenise apă
rătorul şi îngrijitorul lor.

Cu grija şi cu îndelunga răbdare această bi
serică bulgară a ajuns la punctul acesta înalt 
de astăzi ca să aibă clerici cărturari în adevă
rata accepţie a cuvântului ca: Mitropolitul Sofiei 
Ştefan, Pr. Ştefan Ţancov, Arhimandritul Ef- 
timie, şi alţii. Cu un cuvânt, Sf. Sinod şi-a pre
gătit oastea cu care trebuia să plece la luptă în 
viitor. Pe mulţi dintre aceşti bărbaţi el i-a trimis 
nu numai la o universitate, ci la mai multe pen
tru ca să se înarmeze cu cât mai multe arme de 
lupta grea ce avea să ducă.

** *
In vara anului 1922, am călătorit în plina de 

căldură prietenoasă tovărăşie a Păr. Protoereu 
Atanasie Madgiarov, preotul bisericei bulgare şi
directorul progimnaziului bulgar al coloniei bul
gare din Bucureşti. Am colindat atât cât ni-a 
fost îngăduit de timpul pe care-1 aveam la înde
mână prin toate locurile şi ne-am înfăţişat pe la 
toate feţele bisericeşti vrednice de luare aminte. 
Nu pot uita niciodată faţa luminată de dragostea 
cărţii a simpaticului mitropolit de Ohrida, Boris. 
Un ceas de vorbă cu dânsul a fost o delectare 
adevărat chemătoare pururea spre asemenea clipe 
fericite. Intre bătrânii noştri mitropoliţi şi episcopi 
nu cunosc asemenea figuri, pline de bucuria şi 
tinereţea îndemnătoare a studiului. Mintea lui 
era un adevărat volum de bibliografie, care 
mergea până la a-mi spune şi pagina unde se 
vorbeşte despre subiectul care mă interesa în 
momentul acela şi care fusese pentru noi un al 
doilea gând de a face acea călătorie.

Intre multele lucruri, care mi-au plăcut şi pe 
care le am gata pentru a vedea lumina tiparului 
spre a fi împărtăşite şi altora spre citire, am ad
mirat încăpăţinarea Sf. Sinod, care cu toată 
lupta protivnică a lui cu guvernul de pe acea 
vreme contra seminarului şi bisericei îndeobşte, 
totuşi în acele împovărătoare ceasuri a putut 
să-şi facă frumoasa clădire din- dreapta pieţei 
Sf. Nedelea, destinată pentru Facultatea de Teo
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logie, pe care pe atunci preoţii bulgari o nu- 
miau Academia teologică. Clădire nouă, din ma
terial trainic, cu trei caturi. Camerele de jos 
slujesc ca magazine, cari se închiriază la per
soane particulare pentru a se ajuta desăvârşirea 
clădirii în înălţime şi a fi îmbogăţită cu mobi
lierul de care avea nevoie. Chip cu minte şi 
gospodăros de a se ridica un local trebuitor ne
voilor unei clase de muncitori, care doresc să 
nu cadă povară conducătorilor ţării. Etajul al 
doilea trebuia să slujească ca auditorii pentru 
toţi anii de studiu, iar cel de sus pe atunci 
slujea ca locuinţă a profesorilor. Am găsit că 
aceasta era o ideie minunată. Cât mai multă 
gospodăria de breaslă aduce atâta uşurinţă vis
tieriei statului. La noi încă nu s’a înţeles lucrul 
acesta. Concentararea întregei munci a vieţii de 
stat nu poate duce decât la multă încurcătură 
şi la mari neînţelegeri.

** *
Acum biserica bulgară, având luptătorii pre

gătiţi, îi mai trebuia câmpul orânduit pentru 
încercarea lor la începerea oficială a intrării în
_ •

hotarele acestui câmp de Încercare. In ziua de 
9 Noembrie a anului trecut, s’a deschis focarul 
de cultură teologică bulgar din Sofia. Revista 
oficială a bisericei bulgare ,,Ţărcoven Vtestniku 
ne aduce această veste, nu sub forma unei des
crieri de deschidere oficială, ci sub forma de 
rezumate a lecţiilor, cari se ţin în auditoriile
Universităţei sofiene de diferiţi profesori. Pare-se 
că în auditoriile universitare se ţin numai acele 
lecţiuni mai alese cu caracter'filosofic pe cari 
le poase asculta şi cealaltă tinerime universitară 
dela celelalte facultăţi; iar în auditoriile Facul- 
tăţei teologice, clădită anume pentru aceasta, se 
ţin celelalte cursuri obişnuite. Prima lecţie ţinută 
a fost rostită în auditorul 45 al Universităţei de 
Pr. profesor, arhimandritul Eftimie, care lecţie 
a avut ca titlu: „Elementele credinţei ca temelii 
ale conştiinţei noastrea în care a spus în rezumat 
celece urmează: ,,Arată însemnătatea activităţii 
culturale religioase a fraţilor Metodie şi Chirii, 
precum şi a lui Climent pentru ţaratul vechi 
bulgar, când poporul bulgar a progresat şi cul- 
turaliceşte, când împrumuta din bogăţia lui cul
turală cărturărească şi altor popoare din jurul lui. 
Apoi aminteşte şi epoca de redeşteptare din 
jumătatea a doua a secolului al XVIII-lea prin 
Paisie şi Neofit din Rila, care a ridicat sufletul 
acestui popor plecat sub povara jugului turcesc 
şi grecesc, mai cu seamă în biserică. Veacul 
al XlX-lea este veacul nenorocitei idei pentru 
inteligenţa bulgară, care crede, că nu poate să 
se găsească legătura între ştiinţă şi credinţă, 
între religie şi ştiinţă. Această ideie a fost fatală 
pentru viitorul Bulgariei, care a împins poporul
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la nefericirile din urmă. Mişcările ultra-demo- 
cratice, frământările socialiste şi chiar comu
niste sunt rodul lipsei credinţei, care înfrânează 
pe individ dela paşii pe care puţinătatea cultu- 
rei face să nu cunoască hotarele către care merge. 
Puterea lucrativă a bisericii în mijlocul popo
rului bulgar este o necesitate atât de mare, în 
cât conducătorii bisericii bulgare au găsit de 
cuviinţă să deschidă tocmai facultatea care lipsia 
universităţii sofiene pentru a fi un întreg. Sco
pul acestei noi facultăţi este ca să armonizeze 
ştiinţa cu credinţa în sufletele acelor tineri, cari 
păşesc de aici în societate pentru a nu mai fi 
părtaşi ai vechei idei arătate mai sus, care este 
o primejdie nemăsurată şi o adâncă nenorocire 
pentru viitorul neamului lor. Autorul arată că 
ultimele întâmplări istorice sunt o pricină dove
dită a acestui rău. După aceia autorul a trecut 
la chestiunea noţiunei de materie şi materia
lism, citind din lucrările lui Descartes, Theodor 
Lipps şi alţii ca dovezi de sprijinire**.

O altă lecţie, ţinută în aceiaş auditoriu al 
Universităţii, a fost lecţia Protopresviterului şi 
marelui canonist bulgar, Ştefan Ţancov, profe
sor şi decan al facultăţei aceştia de teologie. 
Lecţia a avut ca subiect: „Dreptul ţi biserica 
la care a azistat dela mitropolit până la cel mai 
mărunt slujbaş al sf. Sinod, în frunte cu profe
sorii şi rectorul Universităţii. Scopul autorului 
a fost să aşeze dreptul canonic în rândul celor
lalte discipline juridice.

La finele acestui rezumat aflăm o nouă ideie: 
că această lecţie şi altele vor fi tipărite în „Go- 
dişnik' ‘, adică în ,,Anuarul Facultăţii de Teolo
gie^. Prin urmare, dela începutul înfiinţării acestei 
facultăţii se pun bazele unei reviste speciale a 
facultăţii de teologie, cum de altfel fiecare facul
tate din sânul Universităţii din Sofia are pentru 
publicaţiile profesorilor ei. Facultatea noastră 
de teologie există dela 1885 şi nu a mai ajuns 
la fericitul moment să-şi aibă anuarul-revistă 
pentru publicaţiunile profesorilor şi studenţilor e i!

Un fapt foarte interesant pentru începutul 
acestei facultăţi este şi acela că printre profe
sorii ei se află şi parte din foştii profesori ai 
acelora dintre foştii studenţi bulgari, cari poate 
acum şi ei sunt profesori ai acestei facultăţi. O 
pleiadă de profesori ruşi, cari în urma urgiilor 
sovietice şi-au părăsit locul lor de muncă şi s’au

răspândit prin cele patru colţuri ale lumii, sunt 
astăzi profesori ajutători ai acestei şcoale înalte. 
Ce ciudăţenie a istoriei! Odinioară Bulgaria lumi
na cu razele ei cărturăreşti Rusia, şi astăzi fiii 
acesteia din urmă vin printr’un curios joc al 
soartei să ajute la rândul lor cultura teologică 
bulgară. Dintre toţi profesorii ruşi, aflători în 
clipele de faţă, se ridică chipul bătrânului savant 
teolog, Dr. N. N. Glubocovski, care a scris 
între alte multe opere teologice cu caracter exe
getic, marea operă în trei volume ,,Predica S f. 
Apostol Pavei» pentru a cărei parte primă a 
primit doctoratul în teologie. Paşii lui au rătă
cit prin Finlanda, Germania, Cehia, Serbia unde 
a fost profesor la facultatea de teologie din Bel
grad şi in utmă chemat să ţie cursuri la cea 
din Sofia.

** *
Sf. Sinod bulgar a şi dat până acum din fon

dul ,,Mitropolitul Cosnta“ două burse la doi 
studenţi săraci dela Facultatea de teologie din 
Sofia, trecuţi prin examen. Suma se ridică la 
câte 6000 leva pe fiecare anual.

Din tot cât am citit în foile bulgare, nu m’am 
domirit de istov, dacă această şcoală superioară 
de teologie se numeşte Facultate* sau «Aca- 
demie»,deoarece între una şi alta este după în
ţelesul rus de «Academie», o prea mare deose
bire. Socotim că acest lucru se va lămuri cât 
de curând pentru cititorii noştri când voiu primi 
răspunsul dela un coleg de şcoală care socotesc 
că este în stare să-mi dea acest răspuns, de
oarece îl socotesc a fi ajuns profesor la această 
şcoală.

Războiul acesta din urmă cu ştirbirea terito
riului bulgar a dat în această privinţă poporului 
bulgar putinţa să-şi deschidă un drum nou spre 
vieaţa religioasă mai drept şi mai luminos. De acum 
înainte, nu va mai veni la noi niciun fiu al Bul
gariei şi nici nu vor mai călători prin ţări streine 
decât numai aceia cari vor voi să se desăvâr- 
şiască în chestiunile filosofice ca o întărire a 
teologiei. în clipa când palida Academie din Halki 
al Grecilor moare, se ridică o altă şcoală la po
porul bulgar, mai puternică şi mai viguroasă, caşi 
el. Noi îi dorim spor şi o vom privi ca pe o 
răsadniţă în care Teologia noastră română a să
dit câteva seminţe prielnice înfloririi şi rodirii.

Cel mai mare curaj în viaţa politică ca şi în viaţa individuală este  acela de a suferi 
orice, mângâiat numai de conştiinţa că m unceşti şi faci bine.

N .  I O R 0 A
în cuvnlarea de la Hotel Rouievard, în Bucureşll.

Marile la^O.
Vezi Neamul Românesc, 20 Marile 1920.
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PUTEREA DUHULUI SFÂNT
Aproape toate articolele religioase ale revis

telor bisericeşti se învârt numai împrejurul Mân
tuitorului Iisus Hristos. Şi cu drept cuvânt, căci 
lil este Calea, Adevărul şi Viaţa întregii Ome
niri. De 2000 de ani, Biserica a ţintit cu lu
crarea ei să aducă lumea la picioarele lui Hristos. 
In unele ţări, într’adevăr creştinismul a ajuns
o lumină vie, prin care multe suflete au scăpat 
dela moarte la viaţă.

Dar analizând cucerirea pe care a făcut-o creş
tinismul asupra lumii păgâne până azi, vom ve
dea câ,ln decursul veacurilor, anumite epoci au 
lost mai luminoase. Acele epoci de înălţare creş- 
linâ s’au datorit în prima linie unor fiinţe de
venite extraordinare printr’o Forţă divină pe 
care Evanghelia o numeşte Duhul Sfânt. Iisus 
Hristos nu s’a înalţat la ceruri până ce nu a 
lăsat pe ucenicii sii întăriţi cu Duhul Sfânt (Ioan
20 jj).

Puterea Duhului Sfânt avea să fie foarte mare 
asupra sufletului apostolilor, care trebuiau să 
rămâie singuri pe pământ. El le zice: Eu mă duc,
dar va veni Duhul Adevărului peste voi care are 
să vă călăuzească la tot adevărul..... vă va des
coperi lucrurile viitoare. (Ioan 16 12- 14). Are să
rămâie cu voi în veac.. şi va f i  în voi........vă va
învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de
tot ce v’am spus eu (Ioan 14 ,7_35). După ce a- 
veau să primească Duhul Sfânt, trebuiau să plece 
apostolii în lume să predice Evanghelia.

Şi l-au primit în ziua de Rusalii, sub chipul 
limbilor de foc. Ol cum au curăţat aceste limbi 
de foc pe cei 12 Apostoli! Cum s’au schimbat 
de adânc, încât, din nişte pescari de rând, din 
nişte vase slabe, au ajuns a fi reformatorii 
lumii păgânei Nu mai vorbeau ei, ci Duhul 
Sfânt vorbea prin mintea, prin sufletul, prin gura 
lor. De aceia, înaintea lor, pierea întunerecul ini
milor păgâneşti, precum piere întunerecul nopţii 
la ivirea zorilor. Ardoarea Sfântului Petru, iu
birea Sfântului Ioan Evanghelistul, credinţa Sfân
tului Pavel, îndrăzneala creştinească a Sfântului 
Ştefan, mucenicia veacurilor dintâi, izbânda creş
tinismului cum se poate explica oare, dacă nu 
prin puterea Duhului Sfânt, acea Forţă supremă 
şi tainică care lucrează minunat prin oamenii a- 
leşi pe care lumea n'o cunoaşte, no  vede, ci nu
mai ucenicii o simt, căci cu ei rămâne necurmat! 
(Ioan 14 17),

Duhul Sfânt este izvorul nesecat de unde iz
vorăsc foate virtuţile creştine. Un om nu va 
uvea totul dacă va fi plin numai de credinţă, 
(ară a fi stăpânit de _Duhul Sfânt. Despre cel

dintâi martor al Iisus Hristos, care şi-a vărsat 
sângele pentru izbânda Evangheliei, cuvântul 
Sfânt spune că era <un om plin de credinţă şi 
de Duhul S fân t» (Fap.Ap, cap. 7). Duhul sfânt 
este principiul oricărei vieţi religioase şi morale. 
De altfel putem spune cu toată siguranţa că nu 
poate exista creştinism viu şi adevărat, dacă nu 
va fi Influenţat de Duhul Sfânt. Când cetim 

. vieţile sfinţilor, rămânem aproape uimiţi, în faţa 
tăriei de care au dat dovadă un Sfântul 
Gheorghe, ori Sf. Dimitrie....., In faţa ame
ninţărilor împăraţilor păgâni. Oameni fără în
văţătură multă, fără trecere îndelungă prin şcoale, 
şi au ştiut totuşi, să se apere, aşa de tari în 
cuvânt în faţa judecătorilor pământului, tncât te 
prinde uimirea. Prin ce au izbutit oare? Prin 
puterea Duhului Sfânt. N u voi veţi vvrbi, ci 
Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi (Matei 10 20). 
Duhul Sfânt a lucrat asupra inimii lor aşa de 
tare, încât ei n’au mai dorit altceva decât să 
predice şi să moară pentru Iisus Hristos. Fără 
această lucrare a Duhului Sfânt, toate darurile 
mântuirii ar rămânea pentru noi îns veac lucruri 
străine. Prin ajutorul lui căpătăm mântuirea. Fără 
a-L avea în inimă, zadarnic credem. Căci în lu
crarea mântuirii lumii, toată Treimea este in
trată. Tatăl a format din veac planul mântuirii 
noastre. Fiul a împlinit-o prin viaţa Sa şi prin 
moartea Sa pe cruce. Dar această mântuire a- 
dusă de Hristos ar fi rămas străină de omenire, 
dacă nu lucra-mai departe Duhul Sfânt să o
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împărtăşească în inima noastră prin credinţă şi 
în viaţa noastră prin sfinţenie.

Pentru fiecare om credinţa este ceva perso
nal, dar ea nu ajunge o stare adevărată decât 
numai atunci, când este îmboldită de Duhul 
Sfânt. Să lămuresc: In lumea Învăţată sunt şi 
oameni cu credinţă. Ii vezi din când în când 
venind la biserică, fie măcar şi pentru un con
cert religios dat în ştire, sau vre-o predică 
a vreunui meşter predicator. Dulceaţa muzi- 
cei sau măestria predicei au fost aşa de pu
ternice, că a cucerit pe o clipă. încheiate aces
tea, pleacă fericiţi că într’adevăr şederea lor în 
biserică nu fu o clipă pierdută. Coborând însă 
şi cea din urmă treaptă a bisericii, au uitat de 
toate şi sufletul lor, se simte năvălit de o mul
ţime de gârduri lumeşti, cu totul protivnice at
mosferei religioase din care au ieşit. Viaţa lor 
este o viaţă moartă. Ei cred, dar nu urmăresc, 
ca creştinii, mântuirea. Ei cred, fiindcă aşa au 
apucat de la părinţi, fiindcă nu e rău dacă cred, 
dar cât priveşte linia vieţii lor o! despre asta
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ştiu ei cum să şi-o ducăl N’au nevoe să împli
nească aceia ce-i învaţă credinţa. Credinţa este 
pentru astfel de oameni primirea în intelect a 
adevărurilor revelate, e ceva mai mult specula
tiv, care n’are nici-o putere asupra vieţii. Să 
luăm bunăoară împrejurarea aceasta: eu m’apuc 
şi cercetez cu temeiu toate dovezile care mă 
lămuresc deplin că Biblia este o carte de obârşie 
Dumnezească. După ce m’am credinţat că Bi
blia este scrisă prin inspiraţia de la Dumnezeu 
încep să cercetez cu deamăruntul tot ce cu
prinde ea. Găsesc împlinirea admirabilă a tu
turor proorocilor în persoana Mântuitorului, gă
sesc apoi Dumnezeirea lui lisus Hristos dovedită 
prin viaţa Lui, învăţătura şi minunile Lui, ispă
şirea pacatelor omenirii prin vărsarea sângelui 
Lui scump pe crucea Golgotei, viaţa nouă pe 
care o cere Evanghelia, etc. Toate aceste ade
văruri alcătuiesc în mintea mea un tot aşa de 
luminat, încât sunt convins prin ele că Biblia
este inspirată. Cine m’ar auzi vorbind de aceste 
constatări măreţe aflate în Biblie, pe care le şi 
cred ca fiind toarte adevărate, ar crede că sunt
o fiinţă pusă pe calea mântuirii. De fapt, nu 
aşa. Eu am o credinţă, dar aceasta nu-i vie,
nu-i mântuitoare. Se prea poate să cred toate 
acestea lucruri, şi cu toate acestea poate să 
existe o mare prăpastie între încrederea mea şi 
credinţa care mântueşte pe cel păcătos. Căci 
la ce mi-ar servi oare dacă, în chip de gândire 
numai, aş primi în mintea mea o sumedenie de 
adevăruri religioase, dacă aceste adevăruri n’au 
intrat în viaţa mea morală, dacă n’au nici o 
influenţă asupra inimii mele ? Oare nu ne spune 
Cartea sfântă ca în chipul acesta şi diavolii cred 
adevărurile Evangheliei şi se cutremură ?

Nu şi satana ia chip de înger al luminii ? 
(2 Cor. 11, 14). Şi diavolii ştiu că Biblia e Cu
vântul lui Dumnezeu, că lisus este Mântuitor, 
dar nu-1 cunosc ca pe un Mântuitor al lor, şi 
iată că cunoştinţa lor nu le foloseşte nimica.

Tot aşa este şi cu noi oamenii. Putem să 
avem cât de multă cunoştinţă în ceeace priveşte 
adevărurile religiei, dar dacă nu vine puterea 
Duhului sfânt asupra noastră, nimic nu folosim. 
De aceia nu pătrund aceste adevăruri în inima 
noastră adânc pentrucă noi nu cerem dela Dum- 
nezeu ca în viaţa noastră religioasă să fim a- 
dumbriţi de puterea Duhului sfânt. La urma 
urmei, orice adevăr prin el însuşi nici odată nu 
va putea lucra asupra inimilor ca să le hotă
rască pentru ţinte măreţe. Singură puterea su
pranaturală a Duhului sfânt îl poate face folo
sitor. Altfel toată cunoştinţa noastră despre a- 
devărurile sfinte va rămâne o literă moartă. Noi 
credem în existenţa lui Dumnezeu, în plăsmuirea 
Bibliei de Dumnezeu, în răscumpărare, în ne
murirea sufletului, în judecata de apoi, în viaţa
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viitoare, în rai sau iad, tot aşa precum credem 
într’o axiomă fizică sau într’o teoremă geometrică. 
Din potrivă, când avem în inima noastră îmbol- 
direa sfântului Duh, atunci adevărul din minte 
coboară în inimă, se colorează oarecum făcân- 
du-se o faptă vie, care pune stăpânire pe în
treaga noastră fiinţă. II vedem cu ochii, îl pi
păim cu mânile. Ajungem în starea de încre
dinţare a Evanghelistului Ioan care p zis: „vă 
vestim aceia ce am auzit, ce am văzut cu ochii
noştri, ce privirăm şi mânile noastre pipăiră
despre cuvântul vieţii (I Ioan l , 1). Când sun
tem în starea aceasta, nu credem numai că Dum
nezeu există, ci II şi vedem, II şi simţim în inima 
şi viaţa noastră. Numai atunci avem despre dum
nezeirea Bibliei o mărturie internă, o demon
strare a unei experienţe intime, care e de o mie 
de ori mai puternică decât toate raţionamen
tele reci. Aşa de scump şi adevărat «e face 
pentru noi cuvântul Evangheliei, în cât ne se 
deajuns numai să cetim un stih sau un capitol, 
şi îndată simţim că ne pătrunde fiinţa, ne mişcă 
inima.

Astfel lisus Hristos nu este în ochii noştri 
numai răscumpărătorul umanităţei, ci şi mân
tuitor al fiecăruia dintre noi. lisus este atunci 
cu adevărat Dumnezeul pentru care trebuie să 
trăim. Să luptăm pentru Evanghelia Lui şi să 
murim în braţele Lur. Iată ce Înseamnă credinţa 
vie, credinţa care mântueşte, credinţa care e 
lucrul Duhului Sfânt.

Astăzi trăim de sigur într’o epocă moartă în 
ceiace priveşte lucrarea mântuirii. Despre a- 
ceastă lucrare se scrie mult de tot. Veşti din 
lumea largă vin cu duiumul că se pun la cale 
fel de fel de congrese creştine, unde locul întâi 
îl ţine Evanghelia. Planuri de lucrul cel stânt 
în via Domnului se dau cu nemiluita. Găseşti 
la unii scriitori atâta meşteşug în scris, că 
aproape te cucereşte ideia articolului. Lumea, 
în afară de biserica noastră, doreşte din răs
puteri ca slujitorii acestei Biserici să toarne în 
sufletul otrăvit al credinciosului, roua învăţăturii 
lui lisus.

începuturi răzleţe se văd pe ici pe colo, dar 
ele nu capătă o desfăşurare vie. Prea multe 
vrea să facă preotul nostru. Vrea să slujească 
şi în biserică, să îndeplinească şi tainele Bise
ricii, să facă şi politica năbădăioasă, să regu
leze şi mersul lucrurilor din întreaga comună, 
să prezideze şi căminurile culturale ori caselc 
naţionale, să vorbească şi de Evanghelie, să 
arunce şi câte o tălăjanie uricioasă, etc. Vrea 
să le facă pe toate, fiindcă aşa se zice că ar fi 
bine, că preotul trebuie să se ţie de toate.

Să împlinească, cum am zice, vorba Apos
tolului Pavel «Să ţe faci tuturor toate, ca mă
car pe unii să-i dobândeşti». Dar nu în acest în-
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ţ':lcs a rostit Pavel vorbele acestea, căci prea 
bine ştim că el n’a fost nimic altceva, decât 
col mai încredinţat predicator al Evangheliei. 
Ku personal zic din adâncul sufletului meu: ori
care preot care va intra în parohia lui, fără ca 
xă se roage în colţul camerei lui, ca Duhul 
Sfânt să-i ajute necurmat, nu va putea aduce 
sufletele la Iisus.

Nimic nu este mai nenorocit pentru o naţiune 
dccât ca să aibă o preoţime fără influenţa Du
hului Sfânt. Nu-i deajuns să credem numai noi, 
că ni s’a dat Duhul Sfânt prin impunerea mâ- 
nilor la hirotonie. Aceasta nu ajunge. Trebuie să 
dovedim în viaţă că puterea Duhului Sfânt ne 
stăpâneşte. Cu chipul acesta, fiecare preot ar 
face minuni în parohia Iui. Când această putere 
tu o chemi necurmat asupra vieţii tale de păs
tor, nu se poate ca să nu fii un suflet mun
citor şi plin de evlavie adevărată. Dar o durere! 
câţi fraţi de ai noştri în preoţie sunt oameni 
de scandal, oameni fără duh creştinesc, oameni 
mâncaţi de patimi! Eu cred că nu este un blăs- 
tăm mai grozav din partea lui Dumnezeu asupra 
unui popor, pe care vrea să-l pedepsească, de 
cât acesta, ca să-l lase pe mânile unei preoţimi 
neevlavioase. Vrem ca epoca de . azi să fie una 
luminoasă, atârnă dela noi. Să nu îndrăsnim să 
predicăm în biserică sau la orice prilej, dacă 
ne bizuim numai pe slabele noastre puteri ome
neşti. Dacă nu stăm sub puterea Duhului Sfânt, 
c neîndoielnic că nu putem radia în jurul nostru 
nici lumină, nici căldură, nici dorinţă după mân
tuire. Tot acela dintre noi care va urmări mai 
multe obiective, n’a servit nimic real. N’avem 
în noi destulă putere ca să le urmărim pe toate 
deodată. Dacă îndrăznim să Ie urmărim, o facem 
numai mânaţi de părerea că avem destulă energie. 
Câţi n’au căzut pe brazdă! Toate sentimentele 
noastre trebuie să treacă prin aceiaş canal. 
Atenţia noastră trebuie să fie îndreptată într’un 
moment numai asupra unui lucru. E o lege 
pshiologică aceasta. Altfel nu ne bucurăm de 
rezultate serioase. Preotul însufleţit de Duhul 
Sfânt e stăpânit de o singură idee, care-i umple 
sufletul—mântuirea credincioşilor săi.

Orice ar veni deaiurea pentru ca să-i abată 
aiurea luarea aminte, timpul şi munca, el strigă:
«înapoi^ nu pot să mă ţin de altăceva decât de 
Evanghelia mea*/ Preotul ce şi-a ales odată lu
crarea în Duhul Evangheliei, nu-1 mai intere
sează nimic altceva. Dacă acţiunea lui place 
unora, sau e osândită de alţii, el nu dă înapoi.

Ii dă înainte, căci una ştie, că lucrarea lui e 
după voia lui Hristos, Domnul Său. Aceasta în
deamnă să aibă cineva caracter. Lucrul principal 
pentru un preot nu-i ştiinţa sau literatura, nici 
filosofi-a. Tânărul care a intrat în preoţie numai 
cu acest gând, de a străluci în arte, sau ştiinţă,

şi-a greşit drumul şi nu-i mai puţin vinovat faţă 
de societatea ca şi acela care zice: «Să mă fac 
preot, ca să mănânc şi eu o bucăţică de pâine». 
Nu zice nimeni, că nu şade bine unui preot, 
când stăpâneşte şi literatura şi filosofia. Doară 
sub acest raport Biserica a dat foarte multe 
celebrităţi care au strălucit, şi în arte şi în 
ştiinţe şi în filosofie. Dar trebuie s’o spunem 
verde, că acestea sunt lucruri cu totul de-a 
doua mână faţă de mântuirea creştină pe care 
care trebuie s’o predicăm. Preoţia noastră nu 
stă numai în aceasta de a oficia slujba sfântă 
în toate sărbătorile, ori de a predica regulat în 
fiecare Duminică; ori de a ţine rânduială în 
biserică sau de a face paradă de straşnică fi
losofie.

Potrivit Evangheliei, eu cred că sfârşitul şi 
scopul preoţiei noastre este acela rostit de A-
postolul Pavel: ei veghează pentru sufletele voas
tre , ca unii care vor da seamă (Ebrei 13 n). Un 
preot, ca să fie luminat de Duhul sfânt, tre
bue să aibă în vedere scopul lui Iisus Hristos, 
care a venit pe lume să caute şi să mântuiască 
aceia ce era perdut (Luca 19, J0) Dacă sufletele 
parohienilor noştri nu vor fi mântuite, orice 
lucrare am face, nu ne am atins scopul preoţiei 
noastre. Şi Doamne! câtă dragoste se cere din 
partea noastră pentru a face întoarcerea la E- 
vanghelie, chiar a acelora care se numesc paro- 
hienii noştri, care au primit un botez asupra 
pielei, când erau prunci de 8 zile!

Intr’adevăr, trebuie să recunoaştem că preoţia 
este o sarcină plină de greutate. Dar puterea 
Duhului le poate birui pe toate. De multe ori 
se întâmplă să lucrăm asupra acelora care nu 
vor să fie mântuiţi. Trebuie să dobândim inimile 
păcătoase, mândre şi stricate să primească sfin
ţenia legii, şi ele nu vor. Ar fi uşoară treaba, 
dacă am găsi peste tot locul numai oameni pre- 
dispuşi de a ascultă şi a urma cu sfinţenie E- 
vanghelia. Dimpotrivă, întâlnim multe inimi, care 
nu’s numai indiferente, ci chiar duşmane Evan
gheliei. Cea mai mare parte din oameni sunt 
ca’n toate timpurile, foarte ocupaţi şi foarte 
mulţămiţi de toate bucuriile şi plăcerile zilnice, 
încât mai nu mai au timp să se mai îngrijească 
de mântuire. Dorm somnul păcatului şi nu vor 
să se deştepte. Veşnicia pe cei mai mulţi nu-i . 
interesează. Şi dacă-i aşa, trebuie să stăm cu 
mânile în sân? Nu se poate. Mântuitorul ne-a 
lăsat pe Duhul Sfânt. Din puterea Lui să luăm 
şi vom izbândi. Aceia ce scriu aci nu-i doar o 
părere, un vis sau exces de idealism, ci este 
rezultatul unei lucrări care de ani e pusă în 
slujba mântuirii sufletelor perdute de păcat. 
Nouă ni s’a dat mult, de aceia mult ni se va 
cere (Luca 12,»).

v ’ Economul PETRE CHIRICA
Preot mitionav. Hiliţa—Inşi
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IMN P Ă M Â N T U L U I . . .
Mai bătrân decât toţi oamenii eşti, căci la 

plăsmuirea ta nu există iiinţă omenească. De- 
ar fi trăit chiar până azi strămoşul nostru Adam, 
însuşi el s’ar plecă plin de respect înaintea bătrâ
neţii tale...

Un munte uriaş pironit în văzduhul infinit, 
bătrân albit încins în haina miilor de ani eşti tu, 
pâmînt, care nu ştii de moarte. Codrii falnici, 
apele ce şerpuiesc ducând în murmurul lor taine 
nedeslegate, văi, dealuri, toate sunt ca nişte cre
stături de cuţit ce le fac copiii pe uşa unui 
înalt castel părăsit... Clădirile şi catedralele cele 
mai înalte, piramidele fanaorilor Egiptului, munţii 
chiar, ale cărora piscuri îs sărutate adesea de 
norii cerului, sunt ca nişte sfârâmături mici de 
piatră la picioarele unei falnice cetăţi medievale.

în sânul tău ascunzi atâtea bogăţii!.. Cărbuni 
şi argint, sare şi aur petrol şi diamante. Fără 
milă, aceste furnici, cari sunt oamenii, îţi sfre
delesc coaja până la adâncimi de mii de metri, 
în scop de cercetări şi pentru a da de bogăţii, 
nouă, iar tu stai nepăsător, fără să simţi; dar 
numai la clipeala ochilor tăi, mii de mineri cad 
sub dărâmături... Singuri, cu propriile lor mâni, 
şi-au săpat mormântul...

Tu eşti mai falnic şi mai puternic decât îm
păraţii ce se socotiau scoborâtori din zei. Vâzut-ai 
potop, vâzut-ai cruciate, văzut-ai năvăliri de 
barbari şi războaie cumplite; văzut-ai căzând şi 
ridicându-se împărăţii; văzut-ai noroade războin-
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du-se de moarte.
Luptătorii îmbrăcaţi în fier au înroşit cu sân

gele lor coaja ta şi tu l-ai sorbit tot până la 
cea din urmă picătură; iar oasele lor le-ai în
ghiţit cu nesaţ...

Pentru stăpânirea ta s’au bătut ani dearândul 
puternicii veacurilor; te-au împărţit şi au pus pe 
trupul tău pietre de hotar. Până şi cu metru te 
vând şi te precupeţesc lacomii zilei, ca şi cum 
ei ar dispune de tine!..

Cândva ai fost blestemat de Ziditorul tău, ca 
să scoţi din tine spini şi pălămidă; dar tu eşti 
bun şi îndurător, că dai hrană din bielşug celor 
ce te muncesc cu credinţă şi celor ce te dispre
ţuiesc.

N’a fost durere omenească care să nu ţi fi fost 
şi ţie împărtăşită; căci din ochii îndureraţi au 
căzut stropi de lacrimi fierbinţi şi pe obrazul tău...

Stâpînirea ta produce bucurie în sufletele celor 
ce se numesc proprietari „veşnici1' - pe fâşiile 
măsurate şi răsmăsurate ale trupului tău; pier
derea însă a acestor proprietăţi adesea coboară 
sloiul de gheaţă al morţii în inimele celor ce 
nu văd supremul bun în viaţa aceasta decit în 
avere. Şi pe aceasta pierzîndu-o, atâţia se sinucid...

Gazdă primitoare eşti tu, fără păreche. Bogat 
şi sărac, tânăr şi bătrân, fără deosebire de naţio
nalitate şi confesiune, treptat-treptat, întrega 
omenire se îndreaptă către tine. La sînul tău 
părintesc pentru toţi găseşti loc. Uşa casei tale, 
uşa mormîntului, se deschide pentru fiecare om, 
pentru fiecare vieţuitoare. Tot omul, după ce a 
băut până la fund cupa amară a morţii, cu voie 
sau fără voie, nu se duce în altă parte, ci toate 
sfîrşindu-se, la uşa ta bate şi tu îi deschizi...

Coboară treptele mormîntului. Tu eşti liman 
de odihnă.

Pe toţi îi primeşti şi îi înfăşori în haina ta 
neagră de ţărînă...

Pe gura tuturor apeşi pecetea, degetul tău de 
lut, pentru ca toţi să ne înfrăţim cu tine şi, 
pentru ca’ntr’o bună zi şi trupurile noastre să 
nu fie decât tot o mână de lut...

Mai puternic decât toţi împăraţii eşti, căci tu 
pe toţi ne birui.

Acei cari se cred scoborâtori din Olimp, ca 
şi cei mândri, în faţa ta îngenuche cu toţi ne-/ 
putincoişi şi resemnaţi. Tu nu eşti ca oamenii 
nedrept, căci deşi te împart pe ,,clase“, tu totuşi 
rămâi neschimbat şi tuturor le cântăreşti cu aceiaşi 
măsură -că nu cauţi la faţă—şi le plăteşti cu 
aceiaşi plată: putreziciunea.

Prin aleele Întinsului tău cimitir, doar moartea 
de se plimbă bucuroasă, văzându-şi isprava şi-şi 
cântă imnul ei plin de taină. Noi tresărim şi
plângem la mormintele ce se deschid, ştiind cft 
şi pe noi aceiaşi soartă ne aşteaptă şi aceiaş 
locaş sărăcăcios: mormântul.

Cei amărâţi şi chinuiţi în viaţa aceasta, săraci, 
ca şi cei urgisiţi de soartă, doresc liniştea şft 
laşului tău, neturburată,' neprecupeţită.
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De multe ori se roagă pentru dobândirea ei 
f,ti sunt fericiţi când pun piciorul pe această că
rare de mult dorită.

Dar eşti neîndurătoare gazdă, închisoare cu 
multe lacăte.

cum chimistul îşi iubeşte laboratorul, doctoruj 
clinica, profesorul catedra, pasărea sborul şi 
mama copilul, aşa de mult te iubeşte pe tine 
ţăranul!.. El ţine la tine mai mult decât la pă
rinţii săi, căci pentr’un petec de pământ mulţi

Cine a coborît odată în cămările tale ascunse, se leapădă astăzi până şi de părinţi şi de rude,
călăuzit de mâna nevăzută a morţii, nu se mai 
poate reîntoarce, căci tu rosteşti fără cruţare 
liotărîre nerăsturnată, fără drept de apel, a Celui 
care a zis celor dintâi oameni c& „pământ eşti şi 
ftt pământ te vei întoarce" ...

** *
La pragul tău, nedreptăţile omeneşti se curmă. 

La pragul tău duşmanii de moarte se împacă, 
căci au de stat pe aceiaş scaun.

La pragul tău, bogatul îmbrăcat în purpură 
şi în vison, resemnat, amărît şi ruşinat, întinde 
mâna săracului Lazăr, îmbrăcat în sdrenţe, căci 
oasele lor vor sta de-acum alături, deşi în viaţă 
uvuţia a zidit între ei zid despărţitor. Aceiaş 
Hoartă le aşteaptă.

Invidia, ura şi mândria, ca pe nişte haine în
vechite, ca pe nişte bani fără preţ, omul le 
uruncă...

După anotimpuri îţi schimbi şi tu haina, dar 
ca la rândul ei e aceiaşi şi azi, ca şi acum cinci 
mii de ani; tu nu te modernizezi, tu nu cunoşti 
moda. Bătrâna iarnă te încinge cu covor de 
zăpadă, alb şi nepătat, ca haina îngerilor luminii... 
Strălucitor ca ziua nunţii, încântător ca tinereţea 
plină de visuri, c’albastrul cer împresărat de 
stele, ca frumuseţa curcubeului, aşa de mândru şi 
Icrmecător este vestmântul tău verde şi înflorit 
pe care ziua primăverii cu mânile ei gingaşe ţi-1 
iişterne zâmbind feceorelnic pe umerii tăi no
duroşi şi aspri...

Aceassta-i o podoabă cerească căzută de sus 
iiHupra’ţi; e cea mai frumoasă din câte cunoaşte 
uchiul omenesc şi pe care Dumnezeu a scris cu 
mâna Sa cuvântul divin: viaţa.

Te încununezi ca un împărat, iar imnul pri
măverii ţi-1 cântă în cor păsările cerului şi toate 
vieţuitoarele...

** *
Fe toţi ne hrăneşti, pe toţi ne porţi, pe toţi 

no primeşti la tine, dar nu toţi te iubesc de o 
potrivă. Mai mult decât oricine te iubesc ţăranii, 
muncitorii de pământ, acei ce te frământă ca 
pc-un aluat cu sudoarea şi cu sângele lor. După

umblă în procese şi sunt în stare să facă chiar 
moartea de om, cum foarte adesea se şi întâmplă.

Tu eşti cartea de fiecare zi a ţăranului. în 
filele tale ceteşte el o viaţă întreagă. De cum 
se desprimăvărează şi până îngheaţă, el cu tine 
stă de vorbă. Cu mâna pe coarnele plugului, 
cu ochii la glia ce abureşte şi se aşterne des
ţelenită, brazdă lângă brazdă, numai ţie şi plă
vanilor săi îşi spune el bucuria şi aleanurile în 
cântecele frânte din sufletul său, căci ,,boii mei, 
când aud doina, ară ţelina şi moina(<...

în cămaşă, cu mânecele sumese, cu palmele 
aspre şi bătătorite, cu capul gol, ca un copil în 
braţele maică-sa, încredinţat pe deplin de dra
gostea sa, aşa şi el, când oboseala il frânge, s’a- 
şterne pe covorul tău moale ca mătasea şi caută 
odihnă... *

Când calcă pe ţarina ce-o are moştenire din 
moşi strămoşi, el se simte în largul său, faţa i 
se însemnează şi plin de nădejdi, după ce-şi face 
semnul sfintei cruci şi zice un „Doamne ajută /“ , 
aruncă sămânţa cu dărnicie în ţărâna jilăvită de 
roua dimineţii de primăvară. Pe măsură ce holda 
omului s’arată Îmbelşugată, şi bucuria sa creşte, 
îşi vede asigurată pânea cea de toate zilele a 
sa şi a copiilor săi.

** *

Cămară tainică, casă de economie ai fost tu 
pentru mulţi în vremuri de restrişte. Cel mai 
sigur cuib pentru adăpostul banilor şi-a altor 
avuţii, tu ai fost în vremurile vechi, fără ca să 
iei camătă şi fără ca să dai procente. De foc şi 
de apă n’aveau a se teme cei ce’ţi încredinţau 
ţie agonisita lor de-o viaţă.

în faţa năvălirii barbarilor şi a cuceririi duş
mane, strămoşii noştri în special, îngropau avu
tul lor în sânul tău şi plecau cei slabi cu tur
mele de vite în desimea codrilor şi în creierii 
munţilor, până trecea puhoiul; iar cei în stare 
de a purta în mână un arc,, o lance sau o secure 
le ţineau piept în câmpie, apărându-te de pro
fanare, cu preţul vieţii lor, pe care nu erau deprinşi 
s’o precupeţească.
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De aceia, noi te preţuim atâta, căci eşti stropit 
şi frământat cu sângele moşilor şi strămoşilor 
noştri. Toate popoarele în împrejurări asemănătore
au făcut la fel.

** *
Comoară de bunătăţi, izvor nesecat de hrană 

eşti tu, pământule roditor, nu numai pentru în
treaga omenire, ci şi pentru aminale, păsări şi 
tot soiul de vietăţi.

Hrana noastră, a tuturora, din sânul tău o 
scoatem. Din vlaga ta sug holdele ce cresc şi 
ne dau pânea şi copacii ce ne dau rodurile lor 
plăcute. Soarele îţi dă căldură trebuitoare, iar 
râurile ce se revarsă şi ploile ce cad îmbelşugate 
în timpul verii îţi spală faţa şi te adapă, răco- 
rindu ţi năduşala prea mare, care altfel ar aduce 
seceta. Dacă ţăranul te îngraşă şi îţi lucrează 
ţărână aşa cum trebuie, tu eşti ca un cuptor în
călzit ce coace pânea; eşti un raiu din care curge 
laptele şi mi«rea. Altfel, tu rămâi sterp, înţeleneşti 
şi scoţi pentru cei leneşi şi nevrednici rodul ce 
li se cuvine: spini şi pălăntidă. Dacă tu nu ne-ai 
da hrana la vreme, am tânji cu toţii şi ne-am 
ofili ca florile ce n’au ploaie nici lumină—viaţa 
ar Înceta atunci.

Pământule, tu când te cutremuri puţin apele 
se revarsă, oraşe şi sate se dărâmă şi vâri spairna 
în sufletele noastre, căci lucrurile mânilor noastre 
ne strivesc ca pe nişte insecte mici şi neputin
cioase.

De ploi torenţiale tu nu te temi, căci oricâtă 
ploaie ar cădea din norii cerului, tu toată o sorbi 
cu’n deosebit nesaţ.

Tunetele şi fulgerele cerului ce cutremură 
văzduhul şi ne arată cât de mici şi de slabi 
suntem noi faţă de uriaşele puteri ale naturii, 
pe tine nu te înspăimântă. Şi chiar de voieşte 
câte odată trăsnetul să te şfichiuiască, tu într’o 
clipă îl stingi, frângându-1 în bucăţi...

Furtunele şi uraganele cele mai puternice nu-ţi 
pot face nimic.

Ele abia dacă pot să descopere casele, să 
smulgă copaci din rădăcini şi să omoare şi 
animale.

Comete, lăcuste şi molime nu-ţi pot face ţie
nici un rău.

Pământule, tu invidiezi pe om, care e menit 
de Creatorul a toate ca s'ajungă rege al naturii 
prin înţelepciunea sa. Apele tale înghit cu lăcomie 
atâtea vapoare cu drumeţi şi mărfuri, ce străbat

cu iuţeală mare şi oceanul. Pe „Titanic**, cel 
mai mare vapor din lume, l-ai atras la fund, 
lângă tine, cu mii de victime; nu i-ai îngăduit 
cel puţin nici ca să’şi facă cursa de probă I

Pe aviatorii îndrăzneţi, cari în maşini sburătoare 
spintecă aerul cu iuţeală de sute de chilometri 
pe oră, atingând înălţimi până la opt mii de metri 
desupra ta, de pare că merg în căutarea altei 
lumi mai bune decât această vale a plângerii, 
tu te răzbuni ca un adevărat tiran, căci nu le 
ierţi sfidarea ce ţi-o aruncă din norii cerului şi 
de aceia, mulţi dintre ei şi poate cei mai buni, 
plătesc această îndrăzneală cu preţul propriei lor 
vieţi... Tu îi rechemi cu glasul tău puternic iarăşi 
la sânul tău, îngropându-i în ţărâna ta, sub sfă- 
râmăturile aparatului lor, arătând prin aceasta, că 
tot cel ce este din pământ, nu trebuie să se 
îndepărteze prea mult de tine.

** *
Mai mult decât ori ce alt pământ, noi’ne

iubim locul unde ne-am născut, meleagurile pe 
unde am copilărit, unde ni sunt părinţii şi rudele
ca şi mormintele bunilor şi străbunilor noştri.

•  /

Pământ al patriei iubite! pentru apărarea ta 
suntem gata oricând să ne jertfim. Cum udă 
roua dimineţii florile, aşa te-au udat cu sângele 
lor în lupte grele vitejii neamului; te-au înălbit 
cu oasele lor de mucenici şi te-au îngrăşat cu 
trupurile lor...

O viaţă întreagă ne hrăneşti din bogăţia ro- 
durilor tale—muncite de noi, — pentruca să ne iai 
cea mai scumpă plată. împăraţii şi bogaţii pă
mântului ţi-ar da în schimb comori întregi, movili 
de aur şi de argint, dar tu eşti neînduplecat; 
tu nu le ceri decât trupurile lor goale, pentruca 
în întunecimea mormântului să le cânte greerii 
la urechi imnul crud al vieţii acesteia scurte şi 
amăgitoare.

Când după amurgul serii, noaptea îşi destinde 
vălul ei de întunerec, prinzând firea în el ca în
tr’o mreajă iscusită, fără să vrem, ne gândim, 
ca şi’n lăcaşurile ce tu ni le pregăteşti pentru
odihna veşnică, tot un astfel de întunerec ne 
va încinge, ba poate încă mai grozav!...

** *
Pământ scăldat în raze aurii de soare; pământ 

udat de ploi; de sânge şi de lacrămi; pământ 
hrănitor al tuturor făpturilor văzute, tu eşti în
ceputul şi sfârşitul vieţii nostre de aici; în tina



ne îmmormântăm pentru totdeauna frumuseţa, nă
dejdea şi visurile noastre de-o clipă—fluturi ce 
sclipesc în sbor ca diamantele în razele soarelui 
primăvăratec, pentru ca îndată să cadă în cursa 
morţii...

Toate căile vieţii pământeşti la poarta ta 
sfârşesc.

Pământule bun, pământ neîndurător! Ne în
ghiţi ca un balaur fioros, ne culci la sânul tău 
părintesc, ne strângi până ne sdrobeşti în mâni
le tale umede şi reci, ne astupi gura cu ţărână 
şi la ureche ne şopteşti cuvintele: „sunteţi pra
da mea cu toţii!.."

Dar nu-i numai atât! Tu chemi armata ta de 
molii şi de viermi, să tăbărască în sicriul pecet
luit de preoţi, pentruca să ne mistuie bucată
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cu bucată; iar tu râzi sardonic că ţi-ai îndeplinit 
opera: ne-ai prefăcut iarăş în lut...

Ce-a mai rămas din oasele, din sbuciumatul 
nostru trup ? Nimic.

Pe crucea plecată a mormântului cucuveica 
prevesteşte a rău, iar în jur, nevăzută de nimeni, 
şi nestingherită, veşnicia îşi toarce domol şi ca
denţat firul ei neisprăvit şi neînţeles...

Pământule neîndurat, mai aşteaptă-ne puţin, 
căci pe aceiaşi treaptă cu toţii coborâm...

Pământule bun, iartă-ne pe toţi, căci fiii tăi 
suntem; din tine am ieşit «şi la tine mergem.

Pământule sfânt, prefâte’n mormânt. Pământule 
curat, fii binecuvântat!...

Pr. N. V. HOCOROABĂ.
Iaşi

IMN PĂMÂNTULUI

STRICĂTORII BUCURIEI CREŞTINEŞTI
Cugetări străine de învăţăturile creştineşti s’au 

tot răspândit în această ţară de câteya zeci de 
ani, şi ele s'au întins ca un painjiniş peste suflete 
şi le împiedecă de a gusta bucuria curată a celor 
ce cred în lisus Hristos.

O! dacă ar fi cel puţin glasul adevărului acel
In numele căruia li s’a răpit sufletelor credinţa
neamestecată în lisus Hristos cel răstignit şi în
viat!

Dar nu! Numele luf Hristos a slujit pentru 
mulţi ca material de literatură şi înjghebări fan
tastice, pentru a-şi scrie închipuirile lor! Şi multă 
lume citeşte după aceia şi crede lucruri scornite 
fără niciun temei, numai fiindcă ele au fost tipărite! 
Şi ce e tipărit trece cu dreptul de a fi crezut, 
fiindcă în lume domneşte superstiţiunea tiparului, 
şi dacă ceva se găseşte tipărit negru pe alb, mai 
cu seamă dacă o veni şi de peste graniţă, în 
limbă străină, trebuie şi crezut!

Şi aşa s’au scris despre lisus Hristos lucruri 
închipuite, care umblă azi prin lume şi strică 
bucuria curată a celor ce ar fi avut despre
I Iristos numai adevărul tradiţional al evanghe
liilor. Şi se află oameni luminaţi care se prind 
tn aceste laţuri, şi chiar dacă nu sunt dispuşi 

creadă orbeşte orice, dar rămân pe gânduri 
ţfi-şi zic că poate o fi aşa. îndoiala li se furişeaza 
tn suflet şi stinghereşte îmbrăţişarea voioasă a 
învăţăturilor sfinte. Şi când te întâlneşti cu ei 
ţi-ţi spun ce au citit şi-ţi împărtăşesc nedume

ririle căpătate, atunci vezi răul care se face prin 
simple închipuiri amăgitoare.

Anul trecut s’a serbat suta de ani dela naş
terea lui Renan. Pe buzele tuturor oamenilor de 
carte auzeai cugetări despre vestitul scriitor al 
Vieţii lui lisus. Find la Constantinopol cu pri
lejul Conferenţei interortodoxe pentru schim
barea calendarului, am întâlnit pe un vechiu 
ofiţer de marină, azi comandantul unui însemnat 
vas de negoţ al Statului românesc, şi am vorbit 
despre multe şi despre Renan şi despre Viaţa 
lui lisus. Ofiţerul însă se afla sub vraja unei citiri 
care-1 pusese pe gânduri. Dăduse peste o carte 
în care se povestea petrecerea lui lisus în India, 
de unde ar fi luat toate învăţăturile Sale. Şi este 
răspândittă în lume părerea că lisus ar fi învăţat 
în India sau în Egipt. Cartea pomenită povestea 
despre o cronică pe care ar fi găsit-o în India un 
călător rus, Nicolae Nolovici, cu prilejul zăcerii

%

sale, din pricina ruperii unui picior, într’o mănă
stire din India şi că acea cronică era scrisă în
limba din India Pali. Ofiţerul era impresionat de 
aceste lucruri şi plin de nedumeriri.

Eu nu i-am putut răspunde ce e cu ea, 
fiindcă n’o citisem, dar i-am înşirat considera- 
ţiuni generale despre condiţiunile in care o ast
fel de carte poate fi crezută; despre temeiuri 
de critică istorică; despre cercetarea documen
telor care sunt date ca cuprinzând astfel de ară
tări şi mai cu seamă despre cazul când astfel

2
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de documente ar lipsi. Am expus, de aseme- P e r s o n  J c s u . Hamburg 1906, pag. 35): «Ca un
nea, ofiţerului că astfel de lucruri, când se ivesc şivoi de foc s’a răspândit vestea despre desco-
şi au adevărată valoare ştiinţifică, nu rămân În
văluite în întunerec, ci sunt studiate şi se alege

perirea lui Notovici. Scrierea lui a avut în 
Francia 7 ediţiuni în câteva luni. Cu toate

cu ele la un fel, de merită crezare sau nu. Des- acestea Max Muller 1) a primit, dela un prieten
pre un astfel de document insă, o cronică din care locuia aproape de mănăstirea în care s’ar
India, critica noastră istorică nu ştie nimic şi fi păstat manuscriptele şi unde Notovici şi-ar
deci astfel de carte nu poate fi primită decât fi rupt piciorul, ştirea că, în cei din urmă 50
cu mare precauţiune.

Şi ofiţerul mi a dat cartea şi am citit-o şi
eu. Cu adevărat, se înfăţişa ca având un temei

de ani, nimenea nu fusese primit acolo care 
şi-ar fi rupt piciorul şi că mai puţin încă se 
ştia acolo ceva despre vreun manuscript cu-

pozitiv, fiind vorba cffc o descoperire care arătata prinzând viaţa lui Iisus. Aceste date au fost în-
ce a fost cu Iisus în vremea dela 12 la 30 de 
ani, despre care evangheliile nu povestesc. Apă
ruse în multe ediţiuni, cea din mâna mea era 
a cincea, din anul lo94, ceiace însemna că tre
zise uimire şi se citise mult. Am aflat pe urmă 
că s’au tipărit foarte iute şapte ediţiuni. Numele
ei era Viaţa necunoscută a Iui Iisus Hristos
( V i e  i n c o n n n u e  d e  J e s u s -  C h r i s t , par N i c o l a s  N o  - 
t o v i t c h .  Paris, Ollendorff 1894).

Acum pot spune însă că această scriere e o 
născocitură mincinoasă, făcută anume pentru a 
amăgi lumea. Ceiace n’am putut răspunde anul 
trecut în amănunt ofiţerului nedumerit, pot răs
punde acum după temeiuri pe care le-am găsit 
mai târziu şi pe care găsesc de trebuinţă să le 
pun şi la îndemâna altora. Iată ce scrie în 
această privinţă autorul I o s e f  S i m s a  în cartea 
sa «Taina persoanei lui Iisus» ( d a s  G e h e i m n i s  d e r

tărite apoi şi de o scrisoare din 15 Mai 1894 
a misionarului F. B. Shawe din Comunitatea 
Fraţilor, care umblau des pe la acea mănăstire 
în cei din urmă 40 de ani, care încă mai adăoga 
că, după spusele călugărilor, cărţile lor vechi 
fuseseră nimicite cu multe zeci de ani înainte 
şi că nimenea dintre ei nu înţelegea limba Pali. 
Mai nainte de toate însă, temeiuri dinnăuntrul 
cărţii puteau încredinţa pe orice cititor cu pă
trundere că e vorba numai de o înşelăciune. 
Max Muller a numit scrierea «ticluitură glumeaţă 
sau înşelăciune», noi spunem că era şi una şi 
alta şi, mai nainte de toate, o dovadă cât de 
crezători sunt tocmai necredincioşii».

Iată ce nimicuri turbură bucuria creştinilor!
Arhim . SCRIBAN.

’) Max Muller e vesfiful antropolog englez. - Nola traducăto
rului.

INUTILITATEA UNUI CONCORDAT
Faţă cu textul categoric al art 22 din noua 

noastră Constituţiune, prin care se stabilesc prin
cipiile de absolută libertate de conştiinţă şi de viaţă 
religioasă, n’am avea nimic de zis, nimic de adăugat, 
dacă ori şi ce creştin, mai mult sau mai puţin 
adept al credinţei sale, dacă fiecare bisericuţă ori cult, 
ar căuta să se respecte reciproc şi să nu impieteze 
asupra celorlalţi semeni, de alt cult. Acest lucru 
ar trebui să-l facă fiecare cu atât mai mult cu 
cât există şi un raport de coreligiositate [ ă  

V a m i a b l e :  i a r  î n t r e  v o i  n u  v a  f i  a ş a , c i  c e i c e  v r e a  

s ă  Ţ i e  ? n a i  m a r c  s ă  f i e  v o u ă  s l u g ă  ( M a t e i  2 0 , 2 6 ) .  

Dimpotrivă însă, se constată că biserica creştină 
apuseană, ca o amintire a vechilor doctrine teocra  ̂
tice, mai moşteneşte încă şi astăzi, ideea unei

supra-valori pământeşti, a unei supremaţii impuse 
numai de interesele ei materiale şi vremelnice, 
asupra organismului pur politic şi a intereselor 
lui de Stat. Ea a voit şi voieşte parcă mereu o 
putere; ea încearcă săîntemeeze un Stat dominant 
cu tradiţie politică.

Istoria acestei tendinţe e in strânsă legătura 
şi cu evoluţiunea ideielor semănate de învăţătura 
creştină: principiile înalte de egalitate, libertate şi 
fraternitate, purtate pretutindeni de spiritul creştin, 
prind necontenit puteri nouă de prefacere a tutu* 
ror instituţiunilor noastre sociale şi politice.

Vraja acestei măriri deşarte trezeşte, mai ah'H 
în sufletele teologilor evului mediu, concepi ia 
despotică a Bisericii faţă de Stat. De acolo
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înainte, reprezentanţii oficiali ai Bisericii până la 
Inocenţiu III (1216), tot mai mult apropiaţi de 
credinţele vechi egoiste şi păgâne, în ruină, „au 
dus o luptă aprigă împotiva absolutismului ce- 
sarilor din toate timpurile “ , pentru a da, din gre
şală, instituţiei lor spirituale, aceiaş formă absolută 
şi despotică de stăpânire asupra Statului, a b y s s u s  

a b y s u m  i n v o c a t

Din această luptă seculară, se iveşte astfel 
c o n c e p ţ i u n e a  c o n c o r d a t u l u i .

Această concepţie, care istoriceşte se ridică până 
în veacul X II sub Papa Calist II şi Henric V, 
cu ocaziunea faimosului concordat încheiat la 
Worms (1122),—  împărtăşită cu oarecare tem
peramente de către unii Papi, ca de pilda sub 
Filip de Valois (pela 1329), sau de Papa Martin 
V (la 1418),—  a fost aplicată, în decursul timpului, 
mai mult dela Napoleon I (1803). Dânsa păs
trează în embrionul ei credinţa că supremaţia
1 îisericii creştine pe pământ este de ordin divin.

Şi pentru a susţine temeinicia şi utilitatea con
cordatului, autorii sau, mai bine zis, partizanii 
lui se servesc de „toată viaţa ştiinţifică a bisericii 
Romei“. Ei caută mai întâi de toate să fixeze 
întâietatea sfântului Scaun, bazându-se pe opor
tunitatea împrejurărilor de fapt, prin încheerea,

gallicani", la 1681, şi până la concordat, Biserica 
occidentală a trebuit să sufere mult din pricina 
imprudenţei şi politicii lumeşti a conducătorilor ei.

Intr’adevăr, în locul adevăratei mântuiri cre
ştine, biserica însăşi a văzut cu ochii împereche
rea ei, începutul pustiirii, cu toate efectele: Schisma 
reforma, separaţiunea, ireligiozitatea, anticlericalis
mul şi anchilozarea vieţii sociale.

Cu toate aceste constrângeri interne şi externe, 
„cei 260 de Papi, timp de 19 veacuri“ îşi gă
sesc parcă şi azi ultimul refugiu sub coarda în
tinsă de mâini invizibile, despre care pomenesc 
încă Tribunalele închiziţiunei: c o n c o r d a t u l \  adică 
tendinţa supremaţiei bisericii pe pământ

Papa uită însă că datoria sa a fost şi este de 
a veghea pururea la menţinerea drepturilor şi 
liberului exerciţiu al cultului; că el nu poate 
avea niciun rol politic superior afară de această 
datorie. Deci, cu atât mai mult nu trebuie să 
recurgă sau să speculeze împrejurările politice 
utile în scopul încheerilor concordatoare.

Dacă până la un punct se poate ajunge la 
admiterea primatului papal, în orice caz însă, este 
inoportună supremaţia Papei sub forma concor
datului. „Nu voim să stabilim un organism papist, 
nu voim să desemnăm un Papă“, este strigătul

concordatului, pe diferite tratate internaţionale de-alarmă al teologilor ortodoxi şi protestanţi îm-
pentruca, în urmă, s’o poată justifica şi în drept 
pe legitimitatea veacurilor primare. Astfel înţelege 
şi 7 i l l o v .  când caută să ne arate că concordatul
9 7

este „dans le sens le plus large du mot, toute
convention entre un prelat et un gouvernement
secul ier, ayant pour objet de regler Ies droits
rcspectifs des parties contractantes sur certaines 
matieres de l’ordre religieux“.

După dânsul există două feluri de drepturi

potriva supremaţiei papale1).
Aceiaş îngrijorare legitimă ne arată şi pro

fesorul de teologie, A d o l f  D e i s s m a n n , când zice: 
că „nici bisericile protestante, nici biserica (d.- 
voastră) ortodoxă, n’au eşit crescute din război, 
pe când puterea Bisericii catolice a crescut în 
mare m ă su ră 2).

Importanţa acestei chestiuni devine tot mai 
mare atunci când, pornind dela cele de ordin

bisericeşti: unele e s e n ţ i a l e ,  privitoare la sacerdoţiu material, ne ridicăm şi la interese de ordin mai
;:i jurisdicţiune religioasă, încredinţate exclusiv în înalt, spiritual, după care religiunea trebuie să fie
mâna Papei, iar altele a c c e s o r i i ,  privitoare la nu- socotită ca o putere spirituală în funcţie socială,
mirea episcopilor şi disciplina bisericească, care pot 
varia la infinit, şi pe care Papa le poate înstrăina
conferindu-le oricui.

Concordatul este o dublă eroare: politică şi 
religioasă.

Dela doctrina creştină: d r e p t  a c e i a  d a ţ i  c e l e  c e  

s u n t  a l e  C e z a r u l u i  C e z a r u l u i ,  ş i  c e l e  c e  s u n t  a l e  

I t t i  D u m n e z e u  l u i  D u m n e z e u  ^Mat XXII 21), dela 
uccst înalt principiu evanghelic, care a fost şi 
liuza celor patru puncte exprimate mai târziu* de 
plusul prezidentului B o s s u e t ,  în „declaratio cleri

după cum proprietatea în lumina principiilor de 
drept actuale nu mai poate forma un drept
esenţial, ci o funcţie socială. Aci stă toată gra
vitatea concordatului.

Prin această concepţie se aduc atingeii mari 
şi nepermise nu numai doctrinei creştine, ci şi

*) Cfr. această tendinţă a Papei arătată in Ekklisiastiki Alitheia 
(Constantinopol) din 31 Octombrie 1920. Autorul afirmă că 
„aceasta nu-1 împiedecă de a stăpâni naţiuni şi popoare, sisteme 
politice şi sociale şi de a fi şeful la mai mult de 300 milioane 
de suflete “

a) Economia Naţională, an XLII, No. 2 Buc. 1921, art. Arhim. 
Scriban.
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dreptului constituţional. Controversa primatului 
papal în lumea teologilor, n’are ce căută în viaţa

pe baza constituţiunei ei, faţă da care această nouă 
concepţie nu le inspiră nicio încredere de conso-

Statelor. Această alegaţiune o găsim formulată la lidare a unităţii noastre naţionale, de desvoltare
puctul unu, în „deiaratio cleri gallicani“, astfel: liniştită şi rodnică a Satului.
«Sfântului Petru,—şi urmaşilor lui,—li s’a dat
puterea în afacerile spirituale, nu şi în cele 
politice».

Discuţiunile, publicaţiile şi meetingurile, care au 
avut loc în urma propunerilor premature ale Vati
canului pe chestia concordatului, ne dovedesc cu

Deci a întroduce în Stat concepţia concorda- prisosinţă că toată suflarea românească conştientă
tului, este a stabili un raport politic dela egal la ş’a spus cuvântul ei de împotrivire, afară doar de
egal. Dar, după mărturisirea lui Emil Faguet, ar câteva publicaţiuni palide apărute aiurea şi re-
fi o transacţiune între două puteri, „qui sont for- produse în parfe şi de presa noastră şi care pot f i

ces de s’abandonner l’un â l’autre quelque chose; socotite numai ca nişte mici încercări de curtoazie,
mais qui tous Ies deux voudraient avoir tout“.

Ea este în opoziţie cu toate principiile de 
drept public, fiindcă consacră ideea unei puteri

sau diplomaţiei (A se vedea în această privinţă 
„ Unirea“ şi „ Cultura Creştină* din Blaj).

Toate aceste manifestări româneşti, succesive,
materiale, fără suport moral; crează o autonomie au avut darul ca să lămurească tuturor propună-
strict bisericească contrară legilor, şi străină de torilor concordatului, că această concepţie medie-
concepţiile, tradiţiile şi aspiraţiunile naţiunii sau vală nu numai că nu corespunde timpului în care
poporului în mijlocul căruia se înrădăcinează, trăim, ci că popoarele conştiente şi trezite la lu-
căutând a le desfiinţa în mod brusc sau lent mina libertăţilor, egalităţilor şi frăţiei creştine, nu

C u  un c u v â n t  concordatul este anticonstituţional se mai pot împăca cu şefia unui singur autocrat;
Acum să ne întrebăm: că noile idealuri ale vieţii lor de azi sunt dia-

etral opuse tendinţelor meschine şi anachronice 
ale clericalismului, cu dogmele lui; că lumea n’a

Ce rost ar avea această concepţie la noi?
Oare Statul nostru aşa cum se găseşte astăzi 

întregit, cu aşezământul lui constituţional cerut uitat încă furia persecuţiunilor religioase.
de noua ordine a lucrurilor, ar putea sacrifica 
ideeia naţională şi religioasă a bisericii ortodoxe 
intereselor Statelor străine, cu tradiţiile şi tem-&
peramentul lor, încheind astfel un concordat?

Evident că nu. In orice caz, Statul nostru va 
privi cu inimă largă interesele tuturor religiu- 
nilor şi confesiunilor străine, aşa cum le a privit 
totdeauna, acordându-le cea mai deplină toleranţă 
religioasă, atât cât timp interesele lui naţionale 
şi politice nu vor fi turburate, şi în măsura în 
care vor contribui la satisfacerea da ti n ei sale stră
moşeşti, din păstrarea cărora neamul nostru şi-a 
făcut o virtute.

„Statul, zice noua noastră constituţie, garan
tează tuturor cultelor o deopotrivă libertate şi 
protecţiune, întrucât exerciţiul lor nu aduce a- 
tingere ordinei publice, bunelor moravuri şi le
gilor de organizare ale Statului “.

„Raporturile dintre diferitele culte şi Stat se 
vor stabili prin legea, dar, cu aceste raporturi ca 
să ajungem tocmai la concordat, ni se pare prea 
mult, prea avansată această toleranţă.

împotriva concordatului se ridică „glasul acelor 
buni Români1*, care caută să asigure consolidarea 
şi temeinicia propăşirii scumpei noastre Românii,

Cât priveşte, însă, biserica noastră ortodoxă, ea 
se sprijină pe trecutul ei istoric, pe legătura su
fletească care s’a stabilit de secole între cler şi 
naţiune, pe apărarea fiinţei şi unităţii etnice; 
iar nu numai pe nişte prezumţii sau simple cir 
cumstanţe de fapt, cum ar fi de pildă realizarea 
idealului nostru naţional, pe baza căruia biserica 
occidentală caută să-şi întemeeze concordatul.

De aceia, cu drept cuvânt, ea singură „ fiind re
ligia marei majorităţi a Românilor", a bine me
ritat dela Patrie cinstea de a fi socotită „biserica 
dominantă în Statul român

Chiar dacă se observă o luptă între biserica orto
doxă şi între Statul nostru, această luptă nu-i de 
înjosire, de supunere, de egalare sau de supre* 
mâţie, ci de armonizare a diferitelor lor interese, 
de statornicire a principiilor lor fundamentale, dc 
organizare unitară şi a modalităţii după care bi
serica caută să şi regulamenteze, să-şi conducă şi 
să-şi administreze, prin propriile sale organe şi 
sub controlul Statului, toate chestiunile sale reli
gioase, culturale, fundaţionale şi epitropiceşti.

Aşa dar, pentru noi, sistemul concordatului, în
lesneşte introducerea indirectă a unei puteri stri!l
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ine de Statul nostru, şi jigneşte prestigiul bise
ricii noastre ortodoxe.

Şi, după cum se vede, „chestiunea concodatului 
Iu noi nu e numai un act religios, ci e un act 
politic, şi ca atare are toată greutatea, şi urmări 
incalculabile1*.

De aceia:
„Aceasta nu ne trebue. Dorim tot binele cato

licismului la el şi tot binele ortodoxismului la 
noi. Dar ca să vedem înfiinţându-se pe teritoriul 
României mănăstiri catolice, cum sună cererile 
Papei, cu aceasta nu ne putem învoi (') Pentrucă 
se ştie că politica cuprinde o proiectare pe pla
nul acţiunei a aspiraţiunilor celor mai înalte ale 
unei epoci şi ale unei ţări.

1) Idem. Economia Naţională nr. c ita t

Să ardem trupurile sau

Acestea sunt cuvinte dumnezeeşti, dar pe care, 
ca pe toate cele poruncite de Dumnezeu, nu 
vrem să le mai ascultăm. Noi suntem oameni 
de croială nouă... voim să rupem cu tot trecu
tul şi să-l aruncăm la coş, ca pe ceva netrebnic.

După multe alte răsturnări, rămăsese încă în 
picioare obiceiul de a îngropa pe morţii noştri, 
Acum însă nu mai voim nici aceasta, ci toate 
s’au pregătit pentru a cânta şi acestui obicei 
veşnica pomenire. Subscripţiuni s’au făcut. Pri
măria capitalei, care are o mulţime de săraci 
vi de orfani muritori de foame, atâtea lipsuri şi 
nevoi de îndeplinit şi care de mult aşteaptă în
deplinirea lor, n’a avut pentru toate acestea, 
un singur ban, dar pentru îngroparea poruncii 
dumnezeeşti a găsit şi loc pe gratis şi a arun
cat cu toată inima, un nimica toată, o jumătate 
le milion de lei.

Poeţi s’au găsit destui, care să glorifice a- 
« castă părăsire a poruncii dumnezeeşti şi cred eu
i cc nu e de crezut în ţara noastră) că are să se 
Ursească toate cele de trebuinţă pentru ca Iu-
i ml început să fie dus la bun sfârşit.

Porunca veche a zis: Pământ eşti şi în pă- 
»tânt te vei întoarce, dar noi cei de azi, am 
lipsit că e mai bine să zicem: In foc vei arde!

Nu ştiu cum se face însă, dar aici ne întâlnim 
ui altă poruncă a Dumnezeului celui vechi, care

In fine, concordatul ar da naştere la noi lupte
religioase de care până acum am fost scutiţi, la
turburări permanente in Stat şi societate; la ape-
tituri de dominaţie, fie dintr’o parte, fie din alta.
Ba mai mult, prin intoduce^ea unei puteri streine
de S at, afirmă Locke, s’ar putea da naştere chiar
unei revoluţii.

Sub regimul concordatelor, ne spune un deplin
cunoscător, marele academician Em il Faguet, nu-i
decât uzurpare şi anarhie: „«» concordat esttoujours 
une anarchie organisee, c’est â dire une anarchie 
couverte, c’est-â-dire une anarchie latenteu.

St. Arion
Magistrat

Pământ ejtl Şl tn pământ te vtl tntoarca,
F a c e r e a  3, 19,

a zis: „Fugiţi blestemaţilor, în focul de veci“ 
(Matei 24, 41). Altă întrebuinţare avea focul în 
mâna lui Dumnezeu...

Vreţi foc ? Ce bine s’a potrivi aceasta pentru 
cele vii ale noastre, că am uitat de Dumnezeu 
şi de tot ce El învaţă. I Iată dar cum noi sin
guri ne credem vrednici de osânda focului şi ne 
dăm singuri trupul focului, pentru că avem sigu
ranţa că nici sufletul nu va fi scăpat de foc!

Noi, cei de azi vrem „crematoriu*®, „încenu- 
şător“ . Nu mai vrem să avem un mormânt unde
cei scumpi ai noştri să vie să verse o lacrimă 
şi să depună o floare.

Nu vrem să mai avem la cap, după vechiul 
obiceiu, o cruce, semnul biruinţii morţii şi a 
acestei vieţi plină de tot felul de greutăţi; nu 
vrem să mai avem la cap o candelă pâlpâitoare, 
semnul nemuririi, şi care să mângâie pe cei vii 
că noi n’am murit, ci dormim. Sufletul nostru, 
asemenea luminei din candelă, privighează asu
pra celor scumpi nouă şi se roagă pentru ei.

Şi noi, cei de azi, nn mai voim aceste curate 
obiceiuri ? Voim să umblăm cu focul altfel de 
cum a hotărât Dumnezeu?

Dar creştinii nu au aci nimic de zis?
Voi mame, ale celor rătăciţi dasă mai aveţi un 

pic de licărire dumnezeească în sufletele voa
stre, răbdaţi voi să înlocuim mormântul prin foc ?
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Răbdaţi voi ca să nu găsiţi nici după moarte 
odihnă truditului vostru trup şi să nu aveţi la 
cap o cruce şi o candelă ?

Răbdaţi voi, ca urmaşii voştri să n’aibă pu
tinţa ca să vă puie o floare pe mormânt ?

Ei bine, dacă nu răbdaţi toate acestea, pu
neţi toată inima voastră, întrebuinţaţi toată pu
terea voastră asupra fiilor voştri şi impiedicaţi-i 
să facă şi această nelegiuire.

Voi, soţii, ale celor rătăciţi, răbdaţi voi1 ca 
după moartea voastră, care nu ştiţi când va fi, 
să vie alta în casa soţului vostru şi, când, din 
nimica toată, se va gâlcevi cu soţul vostru, să 
vă batjocorească pumnul de cenuşă?

Dacă nu răbdaţi, rugaţi pe soţii voştri, că- 
deţi-le în genuchi şi rugaţi-vă ca să vă dea tru
pul odihnei mormântului, unde scumpii voştri 
copilaşi să vie să-şi verse focul şi să vă strige 
numele. De nu aveţi copii, rugaţi-vă ca tot mor
mântului să vă dea, ca trecând poate cel strein, să 
se roage pentru voi zicând: ,,Doamne, iartă păca
tele şi ale acestei părăsite, pe care toţi au uitat-o“.

Voi, toţi românii, cari aţi supt cu laptele 
mamei voastre şi credinţa strămoşească, răbdaţi 
voi ca streinii să vă schimbe legea?

Răbdaţi voi, ca pentru gustul câtorva rătă-
citi să vi să închidă cimitirul, deschizându-vă

;  7

flacăra locului ?
Nu vi se roşeşte obrazul ca şi para care arp 

să vă distrugă trupul ?
Ei bine, dacă vă ruşinaţi şi nu răbdaţi toate a- 

cestea, mişeaţi-vă cu toţii, strigaţi cu toţii şi opriţi 
avântul rătăciţilor, întorcându-i dela rătăcirea lor.

Iar dacă lor le este aşâ de drag focul, să aibă 
răbdare, că Dumnezeul nostru cel adevărat, la 
ziua cea de apoi, le va face parte de focul cel 
mult dorit. Dacă n’au răbdare până atunci, să-şi 
facă singuri cuptoare şi să-şi ardă trupurile lor, 
pentrucă nimeni nu-i opreşte.

Numai pe noi să ne lase în credinţa şi obi
ceiurile noastre, pentrucă frumoase sunt.

Pr. CONST. N. COMAN
Cămîncasca, Vlaşca

CHEMAREA BISERICII ORTODOXE 0

IN OPERA DE CONCENTRARE A CREŞTINISMULUI

VI.

Curentul spre întregire aiurea

Este foarte vrednic de aflat că, pe când noi 
ne punem întrebarea: Cum am putea ajunge să 
vedem gândirea ortodoxă întinzându-se peste 
toată creştinătatea, iar Biserica Ortodoxă să a- 
jungă a fi aşezământul în care omenirea să-şi 
caute unirea cu lisus Hristos, mai mult decât în 
altă în Biserică, este vrednic de aflat, zic, că, 
tot în aceiaşi vreme, şi alte Biserici îşi pun în
trebarea cum ar putea ajunge ele la această 
stare? Dar, spre fericirea noastră, această între
bare o găsim pusă în sânul Bisericii Anglicane, 
adică tocmai în Biserica tradiţională care caută 
unirea cu noi. Deci una cu alta se întâlnesc în 
căutarea dezlegării aceleiaşi probleme. Lucrul 
interesant este că în Biserica Angiicană se ri
dică glasuri care văd chemarea acestei Biserici 
în faptul întinderii ei peste cât mai mulţi creştini, 
încât să se petreacă în sânul ei manifestarea văzută 
a împărăţiei lui Hristos pe pământ. Insă această 
perspectivă ea n’o vede într’un fapt răzleţ al ei, ci 
într’o formă foarte potrivită pentru concepţiunea

1) Vezi Biserica Ortodoxă pe Aprilie 1924.

Bisericii Ortodoxe. Căci în sânul ei se vorbeşte de 
o unire pe temeiul vechei credinţe creştineşti, 
aşa cum se a Hă ea în sânul Bisericii Ortodoxe.

Când citim rânduri cu astfel de cugetări, a- 
părute în sânul Biserici Anglicane, avem impre- 
siunea că tocmai ar veni cineva să ne dea 
ajutor la deslegarea temei pe care ne-am luat-o 
noi. Dar nu. Teologul anglican şi-a luat tema 
lui spontaneu. Dacă şi el a ajuns la aceiaşi cu
getare, înseamnă că în amândouă Bisericile se 
simte aceiaţi trebuinţă şi că, şi aici şi acolo, so 
pune întrebarea: Cum am putea aduna cât mai 
mulţi creştini în jurul steagului creştinesc tradi
ţional, aşa cum se află el în Biserica noastră ?

Noi am fost prea plăcut surprinşi, când, în 
cursul acestei tratări, am dat în revista bise
ricească anglicană The Church Times din Lon
dra (25 Aprilie 1924) peste un amănunţit ar
ticol, in care, sub titlul Misiunea Angiicanis-
mului, un autor arată tocmai ce arătăm noi des
pre Biserica Ortodoxă. Anume, el vede că atâta 
popor vorbeşte limba engleză. îşi ia motiv de 
scriere dela 'o  expoziţiune de artă bisericească, 
ţinută în Wembley, Londra, unde s’au întâlnit 
mulţi vizitatori din toate laturile lumei engle
zeşti. De aici, autorul îşi ia urzeala cugetării sale
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şi se gândeşte cum toată această lume ar putea 
li unificată prin Biserica Anglicană. Unii creştini, 
alţii necreştini, atâţia sunt supuşii împărăţiei bri
tanice. Fiind această împărăţie atât de întinsă, 
ca oferă chip de lucru Bisericii Anglicane pen
trucă creştinismul ei în forme tradiţionale să a- 
jungă a se întinde şi a cuprinde pe cât mai 
mulţi în staulul lui Hristos.

Iată înseşi cuvintele lui:
/

Marea expoziţiune dela Wembley trebuie să ridice 
In minţile multor vizitatori cugetarea despre legătura 
dintre împărăţia britanică şi întinderea Bisericii luj 
Dumnezeu. întrebarea care ni se pune este: Cât de 
mult a contribuit această mare întindere a neamurilor 
care vorbesc englezeşte, la întinderea acelei împărăţii 
nevăzute, care, prin Biserica nevăzută de pe pământ,
(Inteşte spre împăratul Hristos ?

\

De aici autorul începe a se întreba ce are 
Biserica Anglicană de oferit lumii celei deose
bite, adunate la Wembley, şi care ar fi calea cea 
mai bună de urmat pentru a ajunge să poată 
lace ceva pentru ea. In rândul întâi, zice el, 
Biserica Anglicană îşi are de dat o puternică 
contribuţiune a ei specială, iar în al doilea rând, 
viitorul acestei Biserici atârnă de urmarea cu 
credinţă, sub cârmuirea lui Dumnezeu, a proce
dării celei mai bune pentru a-şi putea da acea 
contribuţiune de care a vorbit.

Lucrul interesant este acum de văzut în ce 
găseşte autorul că se cuprinde acea contribuţiune.
II lăsăm să vorbească el însuşi:

/
Ceiace ea are de oferit este credinţa catolică în de 

plinătatea şi curăţia ei, Sfintele Taine şi viaţa cato
lică şi sistemul catolic, clădit nu pe papalitate ,ci pe 
episcopat. In toată lucrarea noastră, noi suntem mul- 
|.1miţi să aşteptăm timpul cel bun când Dumnezeu va 
restaura unirea creşţinismului.

Nu găsiţi In cuvintele acestui autor că el vede 
problema de viitor a Bisericii sale, într’o formu
late care e în totul a Bisericii Ortodaxe ? Iată, 
d vrea credinţa creştinească în toată curăţia ei 
Vi dovadă că nu e vorba de o simplificare pro
testantă, este că afirmă Sfintele taine. Şi dacă 
întrebuinţează cuvântul «catolic», se vede că nu 
r. vorba nici de catolicism, ci de în ţelesul vechiu, 
mlică «universal», al cuvântului «catolic», fiindcă 
Imhită adaugă: «sistem catolic clădit, nu pe papa-^, 
li late, ci pe episcopat», deci sistemul de guver-* 
mire al Bisericii Ortodoxe.

I’rin urmare într’o Biserică prietenă, dar până 
unun străină de noi, iată, se ridică un cugetător 
',il vede chemarea Bisericii lui într’o lucrare aşa 
dr potrivită pentru Biserica Ortodoxă. Nu înseamnă 
iicrastacă întrebarea noastră e la timp şi că găsim
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puncte de întâlnire cu alţii cu care ne putem 
ajuta? Şi tot ce am spus mai nainte despre chi
pul de a îndeplini întinderea Bisericii noastre 
Ortodoxe, nu-şi capătă o întărire şi o mai uşoară 
primire a acestei posibilităţi, când vedeam că şi 
în altă Biserică se ridică aceiaşi cugetare şi se 
gândeşte şi ea ia aceleaşi mijloace ?... Deci cu atât 
mai mult dezlegarea pe care am dat-o noi îşi 
găseşte îndreptăţire, cu cât, în articolul pomenit, 
avem ca şi un răspuns la felul cum am dezlegat noi 
problema şi, încă un răspuns priincios. Noi am spus 
că posibilitatea infiltrării cugetării ortodoxe în 
celelalte câmpuri ale creştinătăţii se poate între
prinde prin Biserica Anglicană, care caută unirea 
cu noi, şi acum iată că, neatârnat de chestiunea 
aceasta, cineva din Biserica Anglicană vine şi ne 
arată că ei văd viitoarea lor problemă în ur
mărirea şi răspândirea unui creştinism, pe care, 
când îl citim, vedem că este creştinismul nostru. 
Deci nu e aceasta o dovadă că legăturile cu 
Biserica Anglicană sunt pentru noi o cale de 
a împlini problema noastră ?

Răspunsul afirmativ se impune de la sine.

Să vedem acum ajutorul pe care acel autor 
ni-1 dă în altă privinţă, şi ne vor sluji foarte mult 
şi aceste arătări deosebite ale lui.

Nu-i .aşa, după marele război, creştinismul se 
găseşte într’o ferbere, într’o acţiune de con
centrare nouă... Ce sunt atâtea congrese care 
se tot ţin ? ce este atâta discuţiune cum n’a 
mai fost?

Ei îşi dă seama că multe s’au schimbat pe 
lume. Ştie că altele ar fi fost mai bune şi lumea 
şi-ar fi luat alt curs, dăcă acţiunea creştinească ar 
fi fost alta şi mai tare decât până acum. Dar
dacă, cu părere de rău, aceasta n’a fost, să fie cel 
puţin de acum înainte. Trebuiesc încercate toate 
chipurile pentru a ajunge la o lume mai bună. 
Dacă creştinismul nu încearcă aceasta şi mai cu 
seamă, dacă nu izbuteşte, atunci prestigiul lui 
e cu totul întunecat. Toate taberele creştineşti 
îşi dau seamă de aceasta şi el încearcă un chip 
de lucru. Unul din ele este de a se concentra, 
de a lucra cu pulberi unite.

Din această lucrare, nici Biserica Urtodoxă nu 
se poate da la o parte şi a spune că n’o pri
veşte, pentrucă aceasta ar însemna că ea refuză 
tocmai de a pătrunde cu crezul său ortodox 
în lume. Dimpotrivă, ea a luat parte la foarte 
multe adunări, şi după cum scriitorul acestor 
rânduri a arătat în revista Biserica Ortodoxă

4

(Iunie-August 1933) în chip amănunţit, foarte 
multe au fost legăturile pe care Biserica Orto
doxă le-a luat cu alte ramuri ale creştinismului 
după război. Dacă vrei să răzbaţi cu fiinţa ta 
în lume, nu poţi să te retragi din această lume.

Cu cine însă Biserica Ortodoxă va lucra ? gin-



344 BISERICA ORTODOXA ROMANA

♦

gur nimenea nu poate lua asupra sa o sarcină 
atât de grea. Dar când ne ies înainte posibili
tăţi neaşteptate, trebuie să ne apropiem de ele 
şi să le folosim.

Alţii încearcă pe altă cale. Scriitorul amintit 
al articolului din The Chutch limes, de care am 
pomenit ceva mai sus, vorbeşte despre încer
carea protestantismului de a răzbate el în lume 
şi a face steagul său punctul de concentrare al 
creştinilor. Vorbind de cugetarea sa de mai 
nainte, că această concentrare trebuie urmărită 
prin mijloacele creştinismului tradiţional, el spune:

E de prisos să ne închipuim că acesta ar fi singurul 
ideal sau singurul mijloc de care s ’ar putea vorbi. 
Alt mijloc este acel al Panprotestantismului, adică al 
închegării corpurilor fără organizare episcopală şi care 
au felurite înfăţişări de credinţe teologice şi practice 
de închinare. Acest al doilea mijloc ne înfăţişează trăsă
turi felurite de aplicare grabnică şi este sprijinit de 
mulţi misionari devotaţi, dar noi credem că, în cur
gerea vremii, rezultatul va fi dezastros, nu numai pentru 
Biserica viitorului, în ţările unde ea este acum tânără, 
ci şi pentru Biserica de acasă.

Deci vedeţi că scriitorul anglican nu vede cu 
ochi buni concentrarea care se urmează din par
tea protestantismului, şi n’o urmează pe aceasta. 
Ceiace el ne recomandă nouă este concentrarea 
pe temeiul creştinismului tradiţional, cum e al 
nostru, creştinism cu Stinte Taine şi organizare 
episcopală. El şi arată mai la vale că înseşi Bi
sericile dintre păgâni, eşite din propoveduirea 
Bisericii Anglicane, nu pot suferi o răspândire 
a protestantismului, ca o religiune rece şi care 
nu e proprie pentru a fi răspândită. De aceia el ne
arată că chiar şi Bisericile câştigate astfel, Bise
ricile de proaspătă zămislire, vin şi-şi trimet 
influenţa lor asupra Bisericii mame, pentru sus
ţinerea creştinismului tradiţional. Iată înseşi cu
vintele lui şi în acest amănunt:

Biserica cea de departe a început să lucreze cu 
oarecare vigoare asupra Bisericii mame. Conferen{a 
Lambeth ’) ne aminteşte la fiecaţe zece ani că noi 
(adică credincioşii anglicani) ţinem de un trup înche
gat, mult mai mare decât aceste insule (insulele bri
tanice) pot cuprinde.

De aici încolo, autorul arată cât de puternice 
se înfăţişează celelalte ramuri ale Bisericii An
glicane, precum Biserica din Noua Zelandă, cea 
din Australia şi din Canada. Din zugrăvirea sa, 
vedem întinderea Bisericii Anglicane în Africa şi 
bunele nădejdi care o însoţesc pretutindenea.

lambeth este numele palatului Primaţilor Angliei De aici 
sinoadele care se ţin din timp în timp în aeest palat se numesc 
Conferenţa Lambeth, — Nota A. S.

Organizată şi răzbătută în felul acesta, Biserica 
aceasta poate oferi cugetelor un punct de rea- 
zăm, ca să se aşeze într’însa. «Când duhul lui 
Dumnezeu, zice că autorul, va mişca neamul 
omenesc ca să se întoarcă spre ceice e împă
ratul lor, oamenii vor putea găsi în mijocul lor 
o Biserică, organizată pe liniile împărăţiei bri
tanice mai mult decât vechea autocraţie a Ro
mei, care Biserică să le poată oferi hirotonii
valide şi Sfintele Taine ale Bisericii Apostolice—
organism viu, capabil de expansiune, trăind cu 
viaţa supranaturală a lui Iisus Hristos».

Autorul spune, mai încolo, că, în minţile an
glicanilor, creşte acum o concepţiune despre un 
anglicanism universal, răspândit peste mări, un 
creştinism care nu e nici roman, nici protestant. 
„Biserica comuniunii noastre, spune el, nu coin
cide cu împărăţia britanică, nici nu atârnă ea de 
protecţiunea steagului britanic. Ea poate creşte 
la timpul potrivit şi a ajunge la ceva mult mai mare 
decât vedem noi azi, pentrucă poartă în sine ger- 
mentul unor întinse posibilităţi pentru viitoarea 
bine cuvântarea neamurilor de pe pământ şi tot 
mai marea slavă a lui Dumnezeu. Condiţiunea 
acestui viitor zace în curăţia inimii noastre către 
credinţa pe care am primit-o, şi nu în compro
mise mai îndemânatece, făcute pentru a câştiga 
foloase sau izbânzi nemijlocite.

Din acestea se vede că autorul englez pri
veşte şi el spre o problemă Bisericii sale de a 
se întinde în toate laturile creştinătăţii şi dincolo 
de ele, problemă care nu se punea cu atâta 
vioiciune înainte de război. Şi el îşi vede Bise
rica sa mergând pe picior propriu, nioi cu Ro
ma nici cu protestanţii. Dar deşi nu zice nimic 
despre ortodocşi, cu toate acestea Biserica lui 
zice foarte mult şi de foarte dese ori. Şi apoi 
însăşi Biserica lui îşi va duce foarte bine che
marea aceasta în legătură cu noi, fiindcă noi, 
deşi în împrejurări vitrege, dar suntern o mare 
Biserică tradiţională, înfâţişătoare a creştinismului 
primitiv, aşa cum şi-l ia ca problemă şi creşti
nismul anglican, încât noi ne întâlnim foarte 
bine în această cale.

Autorul pomenit, vorbind despre activitatea 
misionară a Bisericii sale, spune:

In asemănare cu marele trunchiu şi volum al Bise
ricii romane şi cu bogatele şi devotatele misiuni ale 
Bisericilor neepiscopale din America, contributiunea 
noastră la întinderea împărăţiei lui Dumnezeu e s t 1, în 
chip necesar, mică. Dar proportiunea are mai putină 
putere decât calitatea. Eşte partea noastră de a ţinea 
viu focul catolicismului ') ori unde Dumnezeu ne-a 
îngăduit să-l aprindem.

') Să se înţeleagă totdeauna aci, nu catolicismul Roman, cl 
universalismul creştinesc. Autorul aşa înţelege, pretutindenea 
unde întrebuinţează termenul de catolic. Unde vrea să se înţe
leagă catolicismul roman, o spune precis.
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Şi ceva mai sus:

Este de datoria noastră să păstrăm, să dăm lumii 
credin{a catolică (nu romano-catolică). Sfintele Taine 
catolice şi chipul de a trăi viaţa catolică... Aceasta 
trece de marginile naţionalităţii şi liturghia e tot aşa 
de largă în chemarea ei, caşi graniţele neamului ome
nesc... Ele mărturisesc nu despre o legătură cu îm
părăţia britanică, nici cu vreun trecut păgânesc, ci 
cu Biserica apostolică a lui Hristos. Iar întru cât pri
veşte viaja duhovnicească, Tainele şi Preoţia Bisericii 
sunt potrivite pentru întrebuinţarea întregii familii 
omeneşti. Mai mult încă, demnitatea şi continuitatea 
idealului catolic şi îndrumarea pe care o dă nu numai 
pentru o linie generală de bună vieţuire, ci pentru 
sfinţenia supranaturală, ne procură o chemare dea- 
dreptul către tot ceiace zace mai adânc în duhul po
poarelor răsăritene.

Acesta e cuprinsul articolului şi din el se vede 
că autorul vrea o pătrundere a creştinismului 
Bisericii sale la toate popoarele. De aceea nici 
nu zice el că ar vrea să se slujească de spriji
nul împărăţiei britanice, pentrucă, oricât de în
tinsă această împărăţie, el priveşte şi la ţinutur 
rile care sunt dincolo de marginile ei, de pildă, la 
Chineji, la Japoneji, la negrii din Africa. Dar dacă 
el tuturor acestora vrea să le dea creştinismul 
tradiţional, nu se indică dela sine ca firească 
lucrarea noastră împreună cu această Biserică? 
Dacă, oricât de plină de prestigiu şi de tare, Bi
serica Anglicană are totuşi Înaintea ei concurenţi 
foarte puternici, nu înseamnă că s’ar înfăţişa cu 
mult mai tare şi înrădăcinată în chemarea ei, 
când ar fi alăturată la lucru cu vechea Biserică 
ortodoxă ?

Aceasta o şi spune ea şi aci ţinteşte toată 
căutarea ei după unirea cu Biserica ortodoxă. 
Am avea un trup creştinesc compact, care ar 
duce în lume creştinismul în chipul cum îl avem 
noi din vechi In Biserica noastră Ortodoxă.

Iată, deci, cum problema pe care ne-am lua-o 
noi, de a duce la biruinţă concepţiunea Bisericii 
Ortodoxe şi a o face pe ea punct de strângere 
a creştinilor, se întâlneşte cu doruri la fel într’o 
Biserică unde găsim doruri tradiţionale şi deci 
ni se face o vie şi foarte nouă dovadă că avem 
a face cu o problemă nu numai privită teoretic, 
ci chiar şi urmărită practic în Biserica Anglicană. 
Problema noastră îşi capătă o concretizare vie, 
pe care n’o putem trece cu vederea şi care ni 
se impune să fie privită de aproape. In ea gă
sim deagata o cărare deschisă pentru ceeace, 
din partea noastră, ne apucăm să discutăm nu
mai ca o chestiune teoretică. Pe lângă multele 
argumente arătate înainte, aceasta slujeşte ca 
un argument nou. Autorul englez, de care am
vorbit aici, ne vorbeşte de o chemare a Bise
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ricii Anglicane, care este tocmai cea pe care o 
vedem şi noi pentru Biserica Ortodoxă. De a- 
ceia ele ies una întru întâmpinarea alteia şi-şi 
dau singure răspuns că au aceiaşi chemare de 
a aduce lumea la creştinismul Sfintelor Taine şi 
al preoţiei după vechea rânduială.

Articolul englezului a fost o bună contribu- 
ţiune la ce am spus noi mai nainte.

VII.

Faţă cu protestantismul.
Starea aceasta se înţelege că se îngreuiază, 

când ne gândim la poziţiunea protentantismului
faţă de Biserica Ortodoxă. Cum vom putea a- 
duce pe protestanţi la formele de gândire ale 
Bisericii Oitodoxe ? Dar nici nu trebuie să ne 
punem chestiunea în felul acesta. Căci se înţelege 
că ei nu vor putea veni la formele noastre de 
gândire punând chestiunea aşa, direct. Lucrul 
acesta se şi vede din discuţiunile care s’au tot 
urmat şi se urmează şi acum în organizaţiunea 
pentru apropierea Bisericilor, numită World Con- 
ference on Faith and Otder (Conferenţa mon
dială pentru credinţă şi organizare). Fiind aci 
tratative între reprezentanţi din multe confe
siuni creştine, deci şi protestanţi, se vede cu
getarea lor deosebită. Ca piesă de studiu şi 
încredinţare, noi trimetem la ce am scris în a- 
ceastă privinţă în revista Biserica Ortodoxă Ro
mână din Noembrie 1923 pag. 1068— 1070,
pentru a se vedea că, pentru clipa de acum, e 
greu de nădăjduit o mărturisire creştinească la 
fel între ortodocşi şi protestanţi.

In revista Internationale Kirchliche Wochen- 
schrift, pomenită la punctul al IV al acestei tra
tări, găsim părerile Mitropolitului ortodox din 
Nubia, Egipt care spune:

I

Protestanţii văd o mare slăbiciune în fărămiţirea 
lor şi trebuie mai întâi să se strângă într’o unire re
ligioasă şi administrativă. O unire dogmatică cu lu
teranii, congragationaliştii, metodiştii, baptiştii, qua- 
kerii şi alţii este exclusă, din pricina deosebirilor dog
matice. Orice silinţă pentru unire cu Bisericile refor
mate ale Germaniei, Elveţiei şi Franţei sunt muncă 
pierdută. Ele au căzut în raţionalism, s ’au mărginit 
la un sistem etic, tăgăduiesc adevărurile revelaţiunii 
şi minunile.

Când aşa stau lucrurile, mersul direct pe ca
lea discuţiunilor dogmatice se înţelege că nu duce 
la rezultat. Dar este aceasta oare singura cale? 
De când este raţiunea şi sistemul logic calea 
prin care oamenii vin la alte gânduri şi încre
dinţări ? Aceasta n’a fost niciodată. Dimpotrivă, 
oamenii trec la felul de gândire al altuia prin 
bunile legături cu el, prin împărtăşirea din da-
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rurile sale sufleteşti, prin inima bună pe care o 
găsesc, prin lărgimea sufletească pe care o în
tâlnesc. Comunicarea între oameni nu este atât 
de mult dela minte la minte, aceasta e numai 
într’un domeniu mărginit al vieţii, dar cel mai 
mult este dela suflet la suflet.

Aceasta e calea care ni se deschide nouă 
în această împrejurare. Nu putem merge pe 
calea deadreptul a discuţiunilor în tratările cu
protestanţii, dar putem meige prin ocol. Trebuie 
să stăm în legături frăţeşti cu ei, trebuie să avem 
împărtăşiri dela suflet la suflet. Găsim foarte 
multe lucruri bune la ei, .care totdeauna vor fi 
de foîos, dacă le vom cunoaşte. Să găsească şi 
ei la noi inima bună şi blândeţea care totdea
una au fost caracteristica Bisericii Ortodoxe. Să 
vadă că nu suntem suflete închise, că iubim 
legăturile cu toţi creştinii, că avem toată îm
brăţişarea către ceice mărturisesc pe lisus Hris
tos, şi acest fel al nostru de a fi nu va în
târzia de a-şi da roadele. De aceia să ne în
tâlnim cu ei la fel de fel de congrese şi trata
tive, căci relaţiunile aceastea au nespus de mare 
înrâurire. Ei ne socotesc că suntem oameni cu 
un sistem dogmatic închis şi rece, incapabili de 
a înţelege gândirea altora. Cu toate acestea în
tâlnirea cu noi le dă dovada că noi suntem 
oameni fără nicio înţepenire sufletească, în tot 
cazul suflete mult mai largi şi mai voioase decât 
cele romano-catolice. Când vor vedea că acesta 
e felul de a fi al întregii Biserici Ortodoxe, 
buna dispoziţiune către noi va creşte şi aceasta 
înseamnă nespus de mult pentru câştigarea su
fletului omului.

Protestaţii sunt acum mai scârbiţi decât erau 
înainte de războiul cel mare. Ei au suferit multe 
pagube. Bagâ singuri de seamă că raţionalismul 
nu duce la nicio închegare creştinească puternică. 
Le lipseşte reazămul puternic care se găseşte 
în credinţa tradiţională revelată. Ducă în astfel 
de împrejurări, când oamenii se clatină şi nu 
ştiu încotro să apuce şi ce leac nou să găsească, 
dau peste o veche organizare, cum e a noastră, 
care şi-a făcut dovada însemnătăţii ei în istorie, 
chiar fără să le spunem noi un cuvânt de che
mare, dar numai din buna întâlnire cu noi şi din 
discutarea frăţească pe alte chestiuni, vor ajunge 
să guste sufletul nostru frăţesc şi să se simtă f 
mai aproape de noi.

Aceasta e calea prin care oamenii se apropie. 
Aici intră în joc psihologia, nu dogmatica, ci, 
după ce am străbătut cursul acestei taine a sufle
tului omenesc, atunci omul e mai pregătit ca să 
primească sau măcar să privească mai cu sim
patie afirmările noastre dogmatice, pe care le 
probează că n’au stingherit deloc spontaneitatea 
şi revărsarea cu dragoste a sufletului nostru.

Prin urmare nouă ni se impune să urmăm cu

protestanţii această metodă. Să fim cât mai des 
şi cât mai prietenoşi cu ei. Sâ fim solidari cu 
ei în atâta mult material creştinesc comun, pe care 
îl tratăm azi în atâtea întâlniri cu ei. Să ne le
găm cu ei la mari lucrări de colaborare, pen
trucă, din munca comună, trebuie să iasă şi buna 
cunoaştere a unuia de către altul şi plăcerea de 
a se afla la un loc şi a se simţi aproape.

Biserica noastră românească se află deja în 
comunicare cu facultăţile protestante franceze 
şi fire frumoase de simpatie au început a se 
depăna între noi. întâlnirea noastră cu repre
zentanţii acelor facultăţi sunt adevărate revăr
sări de foarte sinceră şi curată dragoste, din 
care Biserica noastră Ortodoxă iese deosebit de 
preţuită. Deloc nu se vede pofta de a câştiga 
Biserica Ortodoxă pentru cugetarea protestantă, 
ci numai dorul de a sta în cele mai bune le-

m

gături cu ea.
Anul trecut, în Iunie, a fost aici decanul fa

cultăţii de teologie protestantă din Strassburg, 
Dr. Eugene Ehrhardt împreună cu profesorul 
Robert W ill dela aceiaşi .acuitate. Anul acesta 
a fost aici foarte simpatic ul şi inimosul decan 
al facultăţii de teologie protestantă din Paris d. 
Raoul Allier, care a ţinut 4 conferenţe în Bu
cureşti şi la cea dintâi, sub patronagiul Socie
tăţii Ortodoxe a Femeilor Române, a luat parte 
şi capul nostru bisericesc I. P. S. S. Mitropo
litul Primat D. D. Dr. Miron la Fundaţiunea 
Universitară „Carol“ . Decanul a adus un măreţ 
elogiu Bisericii Ortodoxe, chiar la deschiderea

O  7

cuvântării sale, şi toată lucrarea şi întâlnirile 
sale au fost frumoase prilejuri de împărtăşire 
între inimi.

Iată mijloace prin care protentantismul ne 
poate cunoaşte, ne poate iubi, se poate apro
pia de noi... a ne întâlni la lucrări care ne pri
vesc şi pe unii şi pe alţii şi astfel a deschide 
calea prin care sufletele pot trece şi la felul de 
gândire al altuia.

Dar nu este primejdia să trecem noi la gân
direa lor ?

Mai întâi, legăturile cu protestanţii sunt nu
mai o parte din ce putem face noi pentru câş
tigarea lumii către credinţa tradiţională. Noi a- 
vem în acelaş timp împărtăşirea cu celelalte tru
puri de viaţă tradiţională, de care am pomenit 
mai sus, aşa că ochii noştri nu pot fi orbiţi de 
o lăture, când, cu şi mai mult interes, privim 
spre cealaltă lăture.

Afară de aceasta, protestantismul este ceice 
caută acum adaos mistic la viaţa sa, mai mult 
decât căutăm noi raţionalism la a noastră. Ra
ţionalismul lor s’a dovedit nepotrivit, nu tradi
ţionalismul nostru. Astfel, toată prespectiva este 
a mişcării lor spre noi, nu invers.

Deci calea indicată, în ce priveşte legăturile
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cu protestanţii, este cea a împărtăşirilor practice 
dela unii la alţii, lucrările culturale, sociale co
mune, la care putem fi inspiraţi din aceiaş duh 
creştinesc, care şi pentru unii şi pentru alţii pleacă 
de la Iisus Hristos. Acest front creştinesc practic 
comun nu va putea fi fără urmare şi mai departe, 
pentrucă închegarea sufletelor în simpatie rodeşte 
în toate privinţele şi apropie pe oameni.

Afară de aceasta, noi având deja legăturile cu 
Biserica Anglicană şi cu cea Veche Catolică, cu
care putem ajunge la închegări mult mai serioase, 
şi aceasta petrecându-se sub ochii protestantis
mului, — ei pot fi în mare măsură înrâuriţi a 
se apropia de noi şi prin faptul că alţii s’au 
apropiat de noi mai nainte de ei. O Biserică 
Ortodoxă întărită prin unirea cu alte trupuri 
creştineşti însemnate va avea şi mai mare ur
mare a câştiga şi pe alţii.

încă de pe acum Biserica protestantă suedeză 
umblă să aibă legături apropiate cu Biserica 
Anglicană. Cu cât mai mult va umbla să se a- 
propie de noi, când ar fi să alcătuim un singur 
trup împreună cu Biserica Anglicană!

înaintea noastră stau perspective mari. Ne 
trebuie numai metoda exactă şi însuileţirea de 
a folosi marile clipe prin care trecem pentru a 
nu le lăsa să se scurgă fără folos.

VIII.
Pasul cel mai apropiat.

Se înţelege, sunt mai multe lucruri de făcut 
deodată, unele cu urmări de aşteptat mai curând, 
altele mai târziu. In ce priveşte legăturile cu 
protestanţii, problema noastră nu va putea avea 
o dezlegare de aşteptat pe curând. Noi însă 
va trebui să urmăm metoda arătată mai sus cu 
încetul, cu stăruinţă, oricât de târziu va fi să 
aducă roade. Pasul cel mai apropiat însă va fi 
tot cel al legăturilor cu confesunile mai apro
priate de noi şi care doresc unirea dogmatică 
cu noi. Dacă înaintăm în împlinirea acestuia, el 
va provoca şi dezlegarea mai curând a celuilalt. 
Deci cel mai urgent lucru, dacă vrem să vedem 
Biserica Ortodoxă înaintând şi răspândindu-şi 
crezul său, va fi de a rezolva ce se poate face 
mai uşor şi mai curând.

Dar rezolvarea aceasta are până acum multe 
pedici. Cum să putem strămuta felul nostru 
de gândire asupra Bisericii Anglicane, când a- 
ceasta e o biserică protestantă ? Ce am spus 
mai nainte despre protestanţi nu se aplică şi 
aci? N’a spus Mitropolitul Nubiei că e muncă 
perdută să te gândeşti la unire dogmatică cu 
protestanţii? Deci avem să putem întinde noi 
asupra anglicanilor mărturisirea noastră ortodoxă^ 

In de obşte, anglicanii sunt socotiţi la noi 
protestanţi, şi noi înşine, când scriam în această

materie acum vreo 12 ani, mărturiseam că nu 
credem în putinţa unei uniri, pentrucă ei n’au 
euharistie ca noi. Totuşi de atunci încoace am 
mai învăţat multe. Cea întâi înfăţişare a ches
tiunii pe altă faţă am avut-o^» 1912, când am 
scris în revista Viitorul a d-lui Dr. Boroianu 
(Decembrie 1912-Ianuarie 1913) sub titlul Uniu
nea dintre Biserica anglicană şi orientală orto
doxă. Şi spuneam acolo:

Ceice cunosc mai bine aceste chestiuni spun că 
între Biserica noastră şi cea anglicană nu există dife
rente esenţiale; că noi îi cunoaştem greşit pe angli
cani, din ceeace catolicii vrăjmaşi spun despre dânşii 
sau din relaţiunile protestanţilor de pe continentul 
european, dar că acestea nu corespund cu ceeace 
anglicanii mărturisesc despre dânşii, care sunt departe 
de a fi tot ceeace sunt fiii reformei lui Luther.

♦

E posibil. Noi însă deocamdată ne abţinem de a ne 
pronunja într’un fel oarecare asupra poziţiunii dog
matice a Bisericii anglicane, şi deci a raportului ei 
dogmatic cu noi, pentrucă chestiunea mi-a ajuns Ia 
cunoşiinţă de prea pu{in timp, lipsindu-mi deci răgazul 
de a mă îndeletnici mai de aproape cu cărţile pro
curate în această privinţă.

Şi nici nu m’am mai ocupat mai amănunţit 
cu această chestiune. Era în 1913, a venit răz
boiul balcanic, a venit apoi îndată războiul cel 
mare, am fost luat la vale de alte chestiuni, aşa 
că chestiunea aceasta s’a dus dintre preocupă
rile noastre. Dar ea a venit clin nou cu mult 
mai multă putere după război, şi atunci a tre
buit s’o urmărim mai de aproape. Cu toate a- 
cestea, când am fost în Anglia, în 1921, ne zi
ceam că anglicanii sunt protestanţi, şi cel întâi 
pe care l-am auzit protestând împotriva acestei 
păreri a fost episcopul anglican King, cu care am 
stat de vorbă în Londra în Ianuarie 1921. Şi 
apoi atâta s’au înmulţit arătările că anglicanii 
au cu totul altă poziţiune decât protestanţii, 
încât noi, ortodocşii, către care ei vin cu atâta 
dragoste, avem datoria să cercetăm mai de a- 
proape chestiunea lor şi să ne facem o con
vingere.

Se înţelege, aici nu se poate proceda prin
prietenie. Trebuiesc documente. Au anglicanii 
vechea credinţă a Bisericii ecumenice ? Afară de 
cei 5000 de preoţi anglicani, de care am po
menit mai nainte că mărturisesc vechea credinţă

#  )
a Bisericii, cu Sf. Tradiţiune şi cu cele şapte 
Sinoade Ecumenice,— Biserica Anglicană, pri
vită în totalitatea ei, are ea însăşi vechea cre
dinţă, are o adevărată preoţie, izvorâtă din hi
rotonie împărtăşită canonic, şi nu numai o re
prezentanţă laică, cum sunt, pentru partea cre
dinţei, p r e o ţ i i  p r o t e s t a n ţ i l o r ,  fără un
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caracter sacramental, cum, dimpotrivă, e la noi, 
la romanocatolici, !a Armeni, etc ?

Iată o chestiune care trebuie dezlegată mai 
nainte de a ne gândi serios la unire, fiindcă o 
unire, fără o mărturisire la fel, şi dela ei şi dela 
noi în privinţa dogmelor, nu se poate. Aici nu au 
loc amabilităţile, trebuie să ne încredinţăm ce 
este, să vedem starea de fapt. De aceia trebuie 
să facem aici ce am spus la punctul III al acestei 
tratări1): că e de trebuinţă să însoţim această 
lucrare de piese de studiu. Apoi tocmai aceasta 
ne vom apuca să facem, măcar în parte, fiind
că trebuiesc traduse cărţi întregi, pentru a face 
cunoscută în lumea ortodoxă întreaga chestiune 
a Bisericii Anglicane. Dar vor trebui traduse, 
fiindcă, într’o chestiune de aşa mare însemnă
tate, trebuie să avem la îndemână toate docu
mentele şi nu putem proceda cu uşurinţă. Când 
avem a face cu o părere adânc intrată la noi, 
că anglicanii sunt protestanţi, ea nu poate pieri, 
cu una cu două. Tot aşa mărturisesc anglicanii 
înşişi că ei au idei rele despre Biserica Bizan
ţului, fiindcă aşa li s’a infiltrat prin fel de fel de 
autori şi că, la rândul nostru, nici noi nu sun
tem informaţi despre ei, nici chiar însemnaţi 
scriitori de ai noştri. Să citim chiar curii se 
rostesc ei.

Concepţiuni greşite, existând de mult şi împrăştiate 
larg nu se pot înlătura într’o zi. In Anglia sunt încă 
mulţi dintre noi, îmbâcsiţi de ideile pe care hulitorii 
din evul mediu le-au rfispândit asupra Bisericii Bizan
tine, idei pe care scritori ca Gibbon şi Montesquieu 
le-au supt cu laptele prunciei şi le-au transmis lumii 
moderne. Scriitori ca Hergenr&ther şi Pichler *) sunt 
încă citaţi ca autorităţi asupra ortodoxiei. Cărţi ca 
cea a D-rului Fortescue „The Eastern Orthodox 
Church" (Biserica Ortodoxă Răsăriteană) sunt încă 
citite. Multă muncă este încă de trebuinţă până ce 
Englezul obişnuit va înţelege adevărata stare de lu
cruri. încă şi acum ţi se spure verde că Patriarhul 
Ecumenic a poruncit, în cazul lui Morgan, ca preoţii 
anglicani să fie hirotoniţi din nou. E greu să scoţi
din circulaţiune bani falşi, atât din Răsărit,cât şi în 
Apus. Numai 30 de ani sunt decând preotul rus Mal- 
ţev 3) a închinat 30 de pagini din cartea sa „die Sa
cramente", ca să recapituleze criticile papale aduse 
hirotoniilor anglicane, şi cu toate că el nu le osân
deşte, le taxează însă ca „cel puţin foarte îndoielnice".

*) Vezi Biserica Ortodoxă, Aprilie 1924, p. 226.
*) Herfţenrother este Cardinalul Iosif Hergenri/lher (1824 — 1900). 

A scris lucrări de istorie, între care despre Patriarhul Fotie 3 voi.
Abis Pichler (1833—1874) a fost şi el istoric catolic şi a scris 

despre istoria despărţirii Bisericilor din Răsărit şi Apus 2 voi.
*) Bulgăkov este dogmatistul Macarie pe care-1 avem şi noi 

tradus pe rimâneşte de răposatul Episcop Gherasim al Argeşu
lui. Andrufos e fost profesor de teologie în Atena. Malţev a 
fost preot la biserica rusească din Berlin, cunoscut de scriitorul 
acestor rânduri. A murit în Crimeia în timpul răsboiului, prin 
1917.

Episcopul Milaş pare că şi el a privit hirotoniile an
glicane ca fiind calvine. Bulgăkov şi Andruţos şi ei au 
îndoeli în privinţa aceasta. Mai mult, a treia ceată, 
căreia însăşi ideia de antantă anglo-ortodoxă este 
un vis urât, e foarte iute la treabă şi nu trebuie s ’o 
scăpăm din vedere.

Aceste cuvinte arată că noi sunt em abia la 
începutul unei mari acţiuni. Ca s’o putem înde
plini, trebuiesc înlăturate toate judecăţile neînte
meiate, îngrămădite în curgerea vremii. Această 
ideie e pentru multe cercuri atât de nouă, în
cât pentru mulţi sună ca o uimire când aud de 
ea. De aceia trebuieşte dat mult material, pen
truca chestiunea aceasta să fie cunoscută de a- 
proape şi în toată întinderea ei. După cum spune 
autorul englez citat, chiar mulţi teologi orto
docşi de seamă n’au cunoscut starea adevărată 
a Bisericii Anglicane şi au judecat-o prin tot 
materialul pe care catolicii vrăşmaşi l-au scris 
despre ea.

IX.

O nouă perspectivă
înţelegerea noastră cu Biserica Anglicană mai 

poate ajunge şi la alt mare rezultat. Se ştie că 
în Răsărit trăiesc vechi Bisericii răzleţite de 
trupul cel mare al creştinismului, Biserici ră
mase la o parte, din pricina vechilor certe 
care au fost odinioară în Biserică. Unele sunt 
Biserici cu învăţătură deosebită în unele puncte 
de a noastră, altele cu laturi încă nelămurite. 
Astfel sunt nestorienii, iacobiţii, etiopienii, etc. 
Pe toţi aceştia de mult îi vânează Biserica Ro
mei şi ps unii i-a şi câştigat. Trăind ei între or
todocşi şi în ţinuturile Răsăritului, Biserica Romei 
umblă să-şi agonisească printr’inşii mici insule de 
închinători către scaunul ei, pentruca apoi mai 
uşor să poată cuceri tot Răsăritul. Noi, orto
docşii, suntem slab organizaţi în această privinţă, 
pentrucă nu avem o lucrare misionară în afară 
de cuprinsul ţârilor ortodoxe. Numai Biserica 
Rusiei făcea aceasta până la războiul cel mare 
şi era singura dintre Bisericile ortodoxe care 
ducea înainte o companie misionară care în- 
frângea de multe ori Biserica Romei. Dar Bi
serica Rusiei, pentru clipa de acum, a căzut, 
iar ceilalţi ortodocşi nu suntem organizaţi pen
tru a o. înlocui în această latură. Biserica Ro
mei se înţelege că se foloseşte de slăbirea 
noastră şi lucrează. Ea lucrează în însăşi Bise
rica Rusiei din părţile Apusului (Rusia albă), 
prin campania cârmuită de Mitropolitul unit 
Andrei Şeptiţki din Lemberg. Toţi aceşti unel- 
titori împotriva Bisericii Ortodoxe vor avea o 
întrunire pentru a-şi împlini mai bine scopurile 
lor în localitatea Velehrad din Cehoslovacia. Va
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să zică, pe când Biserica Ortodoxă nu-şi mai 
poate duce campania ei misionară, ea este ne
căjită în înseşi ţinuturile ei.

Ce facem noi ?
Toate Bisericile răzleţite de care am pomenit 

au intrat în legături şi cu Biserica Anglicană. 
De unde până acum Roma era cea care îi ur
mărea, iată că acum ele cunosc şi Biserica An
glicană, şi o cunosc ca pe o Biserică iubitoare 
către tradiţiune şi care vine la ele cu toată sim
patia. Apoi tocmai prin această Biserică putem 
lucra noi pentruca răsăritenii să nu fie expuşi 
ademenirilor catolice.

Revista engleză The Christian East, chiar din 
luna aceasta (Iunie 1924), cuprinde un articol 
cu titlul «Relaţiunile dintre Biserica Anglicană 
şi Biserica siriană din india de Sud». In acest 
articol, pe care de asemenea va trebui sâ-1 
traducem ca piesă de studiu, după cugetările 
pe care le-am desfăşurat mai sus, autorul ne 
vorbeşte despre aşa numiţii creştini sirieni care
trăiesc în India si care se suie ca la un milion)
de suflete. O parte din ei, numiţi siro-catolici, 
au căzut pe mâna Bisericii Romei şi alcătuiesc 
azi o Biserică unită, dar ceilalţi stau în învă
ţăturile lor vechi. Ei pot fi împedecaţi însă de 
a cădea pe mâna Romei, prin Biserica Angli
cană, căruia îi este uşor să lucreze în India, 
unde se află cârmuire engleză. Ba mai mult, 
aceşti creştini ar putea fi aduşi în sânul Bise
ricii ecumenice. Dar aceasta nu se poate face 
prin mijloacele noastre de acum, pe care nu le 
avem, şi nici Biserica Anglicană nu-i poate aduce 
In sânul ei, fiindcă, după înfăţişarea din afară, 
această Biserică se arată mai mult ca o Bise
rică romană-catolică şi cine vede slujba Bise
ricii Anglicane nu poate zice că are înaintea 
sa o Biserică pe care un răsăritean s’o înţeleagă 
că e apropiată de a lui. Deci nici noi nu putem - 
face, dar nici Biserica anglicană singură nu.

Ceiace însă nu se poate face când suntem 
răzleţi, se poate dacă vom fi uniţi. De răsări- 
teni ne vom apropia mult mai uşor noi, orto
docşii, fiindcă suntem răsşiriteni că şi ei avem 
aceleaşi1 forme ca ei. înlesniţi prin mijloacele 
Bisericii Anglicane, cu tineret pregătit pentru 
viaţa misionară în şcoalele ei, va fi altă uşu
rinţă pentru un ortodox de a lucra în India 
sau şi în alte ţări supuse coroanei engleze şi a 
aduce pe creştinii risipiţi la sânul Bisericii ecu
menice a Răsăritului.

îngrădiţi de atâtea împrejurări neprielnice care 
au izvorât aşa de protivnice asupra noastră după 
război, prin Biserica Anglicană putem scăpa de
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apăsarea acestor împrejurări şi a da Bisericii 
Ortodoxe o libertate pe care de mult n’o are.

Iată deci încă o cale prin care putem aduce 
pe alţii să intre în sânul Bisericii Ortodoxe şi 
iată că şi în această chestiune ni se iveşte tot 
Biserica Anglicană ca marea pârghie prin care 
putem face multe în folosul Bisericii Ortodoxe. 
Aceasta e numai «o nouă perspectivă, care nu 
mai e indicată aici, dar se poate trata în multe 
alte largi dezvoltări.

î n c h e i e r e
Cu cele arătate până aici, noi putem socoti 

lucrarea noastră isprăvită. Se înţelege, este vor
ba de isprăvirea numai a acestei scurte însăilări, 
pentrucă noi, de fapt, am atins o chestiune cu 
totul nouă, plin de mari urmări şi care de aici 
înainte trebuie tratată pe larg şi întărită cu multe 
documente.

Clipa istorică pe care o străbatem şi pe care 
ne-a adus-o răsturnarea de lucruri de după răz
boi este o clipă unică, cu probleme proprii ale 
ei, şi noi nu putem trece peste ea, pentru a o 
arăta în prilejurile pe care le aduce spre a pu
tea sluji Bisericii noastre. Pentru omul care are 
ochi ca să tragă folos din împrejurări, este acum 
vremea să-i deschidă, pentru a vedea că Bise
rica noastră, păgubită pe de o parte, are chi
puri nu numai a se despăgubi şi a dezlega ches
tiuni de veacuri, ci şi a întoarce paguba în câş
tig pe de altă parte. Pentru aceasta trebuiesc 
însă minţi limpezi şi agere, suflete calde care 
să nu se mulţămească numai cu ce au lucrat alţii 
în trecut, ci să înţeleagă că însuşi acel trecut 
nu se susţine decât cu munca de actualitate pe 
care o întreprindem şi cu ochii neîncetat aţintiţi 
spre viitor.

Biserica noastră are o chemare. Ea poate le
ga trecutul cu viitorul Ea n’a îngrămădit mânie 
asupra ei, cum a făcut Biserica Rome, ci are tot 
prestigiul iubirii pentru popor, fără căutare de 
stăpânire asupra lui, şi de aceia Biserica Răsă
ritului trebuie să îndrăznească de a pune mâna 
pe cârma viitorului.

Aceasta se poate face. împrejurările ne stau 
la' îndemână pentru a le folosi. Deocamdată în
să trebuie să ne apucăm să înţelegem această 
chestiune pentrucă ea e prea nouă pentru cu
getarea noastră de acum şi, ca atare, poate fi 
primită mai greu.

Noi am făcut partea noastră şi vom mai face. 
Să vie şi cei care să urmărească cuvintele noastre. 
Vom veni şi cu documentele de sprijin.

Arhim. SCRIBAN.
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HIROTONIILE ANGLICANE

Introducere

P \  C o m n i n o s  a fost profesor de dogmatică 
la şcoala de teologie a Patriarhiei de Constan
tinopol, din insula H a l k i  din Marea de Mar- 
mara. A  fost una din persoanele aproapiate de 
Biserica Anglicană. împreună cu Mitropolitul 
F i l a r e t  V a f i d i s  al D e m o t i c e i , cu Arhimandritul 
P a  g o n i s  şi cu Protopresviterul C a l i ? i i c ,  a repre
zentat Patriarhia din Constantinopol la adunarea 
epîscopilor anglicani din 1920 în Londra, numită 
C o n f e r e n ţ a  L a m b e t h .

HI este acel care a studiat cel mai adânc ches
tiunea hirotoniilor anglicane. Din nefericire, un 
bărbat atât de însemnat, care era atât de tre
buincios Bisericii Ortodoxe tocmai în clipa de 
acum, a trecut pe neaşteptate către Domnul, 
răpit de molima tifosului exantematic anul trecui 
în insula Halki. In şcoala Patriarhiei au fost 
adăpostiţi mulţi pribegi greci din Asia Mică, 
între care bântuia tifosul. Profesorul Ccmninos 
s’a apucat creştineşte să îngrijească de ei, dar a 
fost şi el cuprins de boală şi nu s’a mai sculat.

Anul trecut aflându-mă la Constantinopol cu 
prilejul Conferenţei Interortodoxe, am vizitat şi 
insula Halki. Neştiind drumul pentru a ajunge 
la şcoală deadreptul, am luat-o pe cărări dos
nice şi am nemerit în spatele şcoalei pe lângă 
zidul de împrejmuire, unde era şi cimitirul. Vă
zând un mormânt proaspăt, mi a dat în minte că 
o fi al răposatului Comninos, despre care citisem 
cu puţin înainte în Bucureşti, în revistele care- 
mi veniseră din -Londra, că a murit la Halki. Şi 
aşa şi era, cum mi s’a spus în urmă. Intrând în 
clădirea şcoalei, am văzut odăile lui pecetluite. Cu 
adâncă părere-de-rău a trebuit să privesc spre 
toate acestea, gândindu-mă la folosul cel mare
pe care l-am fi avut, dacă ar fi fost împreună
cu noi! Dar dacă Dumnezeu a vrut altfel, tre
buie să ne supunem hotărîrii Lui şi să răspun
dem cerinţelor clipei cu puterile care ne rămân. 
Nu putem însă lăsa neîntrebuinţat materialul 
lăsat de răposatul profesor cu privire la hiroto
niile anglicane. Noi îl găsim în revista T h e  

C h r i s t i a n  E a s t  din Septembre 1921, de acolo îl 
traducem pentru a-1 pune la îndemâna teologilor 
români. A fost tipărit acolo cu o introducere de 
preotul anglican J .  A . D o u g l a s , care a fost anul 
trecut şi la noi în Bucureşti în luna Septembre. 
Noi traducem aici şi introducerea lui Douglas, 
după care lăsăm să urmeze însuşi studiul răpo
satului Comninos. Deci urmează acum cuvintele 
lui Douglas:

de Profesorul P. COMNÎNOS.

Profesorul Comninos este cunoscut, personal sau 
cu numele, de mulţi anglicani, nu numai ca o autori
tate teologică, ci şi ca om foarte precaut şi rezervat 
în vederile lui. Fără îndoială, el a fost cel mai de 
seama expert laic în delegaţiunea dela Constantinopol 
din anut trecut la Lambeth. Cei mai mulţi din cei care 
au venit atunci în atingere cu el vor fi de părerea că 
ei nu puteau bănui concluziunile de mare însemnătate 
la care era să ajungă el. El nu era făcut ca să spuie 
amabilităţi.

De aceia, faptul că acum ei îl cunosc, va lasa ne
păsători pe cititorii anglicani, faţă de arătarea mai 
multor scriitori catolici de care trebuie să pomenesc 
aici, scriitori care urmăresc de aproape chestiunile Bi
sericii Anglicane şi care ne spun acum că ei au des
coperit o mare deosebire între ortodocşi şi catolici, în 
ce priveşte hirotoniile anglicane. Afară numai dacă nu 
mă înşel peste orice măsură, ei greşesc din cale afară 
când cugetă că declaraţiunile pe care delegaţiunea pa
triarhală le-a făcut în Conferenţă au izvorât numai din 
dorinţa de a fi politicoşi şi de aceia nu se poate pune 
temei pe ele.

In orice caz însă, Profesorul Comninos nu poate că
dea sub această bănuială. Ce e drept, el nu vorbeşte 
ca purtătorul de cuvânt al ortodoxiei răsăritene. El 
îşi dă numai părerea lui. Dacă însă Părintele V. Mc. Nab 
în numărul de pe Iulie al revistei Blackjriars, ne dă 
a înţelege că ortodocşii sunt călăuziţi numai de dorinţa 
lor de a ne face plăcere şi că ei spun altceva decât 
ce cugetă, aceasta nu e numai o închipuire, dar, în 
cazul Profesorului Comninos, este chiar un lucru de 
râs. Noi suntem de părerea însă că opintirile protiv-
nicilor romano-catolici de a încredinţa pe anglicani şi 
pe ortodocşi că ei nu pot şi nu trebuie să găsească 
chipul de a se apropia unii de alţii, au un motiv in
teresat şi toate silinţele lor sunt sortite să ajungă la 
neizbândă. De fapt, ei numai cât ajută să'meargă îna
inte ceicice vor să împedece.

In adevăr, e fapt că monografia Profesorului Comni
nos înseamnă treapta cea mai din urmă în ce priveşte 
cercetarea hirotoniilor anglicane pe care ortodocşii le- 
au întreprins de mai mulţi ani. S ’au petrecut multe de 
când Filaret al Moscovei a spus D-rului Liddon că, 
dacă el, Filaret, declară hirotoniile anglicane de îndo
ielnice, o face numai sprijinit pe temeiurile aduse de 
scriitorii romano-catolici. De atunci, cercetarea a con
tinuat şi a fost întregită, după cum arată condensarea 
ei, făcută de Profesorul Comninos în cele 37 de pagini 
ale monografiei sale, pe care noi nu avem spaţiul de 
a o traduce aici.

Astfel, dacă încheierele profesorului Comninos îşi 
întind înrâurirea lor până departe, ele nu sunt nici pri
pite, nici anglicanofile. Ele sunt rezultatul unui lung
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şi întins studiu asupra chcstiunii. Şi dacă cl a ajuns 
mai departe decât predecesorii lui, este din pricină că
el a început de acolo de unde au lăsat-o &ceia.

Trebuie să însemnăm că, în textul principal al lucrării 
sale, el trage încheierea c ă :

1. Hirotoniile noastre valide pentru a fi primite din
pricini care azi le impun mai mult.

2. Euharistia noastră şi celelalte taine sunt valide.
3. Ortodocşii se pot uni cu unele Biserici din comu

niunea noastră fără a se uni cu altele.
4. Administrarea şi primirea Euharistiei, etc. poate şi 

trebuie să fie îngăduită reciproc între ei şi noi, la caz 
de nevoie.

5. Marea Biserică din Constantinopol poate şi trebuie 
să proceadă îndată pentru a le îngădui, dacă e de tre
buinţă, chiar şi fără intervenirea altor Biserici autocefale.

Traducerea părţii celei mai însemnate din această 
monografie a fost controlată de d-şoara E. Kefala şi 
o socotesc satisfăcătoare. Notele din parenteză sunt 
puse de mine.— J. A, D.

De aici la vale urmează în traducere însuşi 
studiul lui Comninos:

Acest scurt studiu urmăreşte ţinta de a încredinţa 
pe orice cititor nepărtinitor că ţinuta rezervată a Bise
ricii noastre faţă de hirotoniile anglicane este cu totul 
nedreaptă şi că mai nedreaptă este încă părerea că ar 
trebui hirotoniţi din nou, absolut sau condiţional, 
acei membrii ai clerului anglican care voiesc să treacă 
la ortodoxie.

No socotim că încheierea care, după socoteala raţio
nală, călăuzeşte atitudinea noastră actuală faţă de cle
rul romano-catolic şi armcnesc, după aceiaşi socotinţă 
trebuie să călăuzească atitudinea noastră şi faţă de cle
rul Bisericii Anglicane. In ce priveşte clerul romano- 
catolic şi armenesc, întrucât şi unii şi alţii au păstrat 
succesiunea apostolică a hirotoniei şi au despre ea, în 
punctele ei esenţiale, aceiaşi vedere caşi noi şi păstrează 
formele trebuincioase, (procedura noastră este că) le 
recunoaştem ca atare, şi, dacă ei vin la ortodoxie, îi 
primim individual, cu treapta lor particulară, cu con- 
diţiunea ca, după. cum este lucru cuminte, ei să iscă
lească mai întâi Libellnm Fidei care se cere sau să fie 
unşi cu Sf. Mir.

Noi suntem de părerea neşovăitoare că aceiaşi regulă 
, trebuie primită şi aplicată şi faţă de clericii anglicani, 

întrucât şi despre dânşii s ’a făcut dovadă prin respec
tivele notabilia, că au primit, nu o aparenţă de hiroto
nie, ci o hirotonie care e adevărată şi întemeiată pe o 
succesiune istorică dela apostoli şi, omeneşte vorbind, 
incontestabilă, hirotonie întemeiată pe transmisiune ca
nonică şi pe o concepţiune esenţialmente şi fundamen
tal dreaptă despre ea şi cu respect pentru ea. Este ade
vărat că, după privirea dominantă, larg răspândită (des
pre acest act) al vechii Biserici, învăţătura care depăr
tează de credinţa adevărată, adică erezia, sfărâmă chiar 
caracterul preoţesc, adică puterea de transmitere a gra

ţiei sacramentale, aşa că, în sfintele canoane sc hotă
răşte că ceice se întoarce la credinţa adevărată trebuie 
să primească din nou şi botezul şi hirotonia. Totuşi 
acele canoane n’au avut o aplicare generală. S ’a făcut 
o deosebire între erezii şi, în orice caz, atitudinea Bi
sericii către ele a fost regulată de acţiunea canonică. 
In adevăr, practica bisericească n’a fost totdeauna de 
aceiaşi măsură, întrucât Biserica a procedat mai aspru 
într’o împrejurare şi mai blând în alta. Aşa fiind, şi Bise
rica noastră, primind uneori hirotonia ereticilor, de pildă 
a arienilor, ca validă, sunt de părere că nimenea nu 
trebuie să şovăiască în vreun fel oarecare cu privire 
la recunoaşterea hirotoniilor anglicane ca valide. Şi 
mai încolo, având în vedere ce s ’a spus mai sus des
pre romano-catolici şi armeni, ale căror hirotonii Bise
rica noastră le recunoaşte astăzi cu dreptul şi lămurit 
ca valide, socotim că o judecată rostită de Guettee se 
poate aplica la această materie. El scrie (în „Expunerea 
învăţăturii Bisericii Ortodoxe41, p. 26): „Din ceiace s ’a 
spus urmează că învăţătura Bisericii Anglicane este 
mai apropiată de învătătura Bisericii Ortodoxe decât 
învăţătura Bisericii romane". Şi trebuie să avem în ve
dere că această judecată a lui Guettee a fost rostiă 
înainte de Coinciliul Vatican (1870) care a proclanat 
infalibilitatea Papii şi a deschis şi mai largă prăpastia 
care desparte cele două Biserici. La aceasta mai putem 
adăoga o observare nouă. Patriarhul Ecumenic Iere- 
mia III a hotărât, în ce priveşte felul primirii urmaşi
lor lui Luther şi Calvin (vezi Ghedeon, „Canoanele", 
voi. I. p. 148) că „acel care vine la Biserică să fie pri
mit prin Sf. Mir-ungere“ şi, pe cât se pare, în acelaş 
timp şi fu  respectiva Libellnm Fidei.

Practica Bisericii noastre, întrebuinţată faţă de armeni 
şi de romano-catolici este o orînduire generală, în con
formitate cu aceasta— cu excepţiunea binecunoscutului 
Oros, făptuit pentru binecunoscute pricini sub Ciril II, 
în chestiunea botezării din nou a Latinilor. De aceia,
uând în considerare faptul că, pe cât se pare1), recu-

i

noaşterea botezului o cuprinde şi pe acea a hirotoniei 
întru cât sunt observate condiţiunile speciale trebuin
cioase penrtu ea, c^re condiţiuni nu se găsesc printre 
urmaşii lui Luther şi Calvin, dar se găsesc printre an
glicani în esenţialmente egală măsură caşi printre ro
mano-catolici şi armeni,— urmează că, din acest punct de 
vedere, validitatea hirotoniei anglicane trebuie recuno
scută după toată logica

Nu este necunoscut de teologi şi mai cu seamă de 
acei dintre noi care urmăresc viaţa şi legăturile dintre 
Biserici, că, prin bula Papii Leon XIII, care se ocupă 
direct de chestiunea aceasta, Biserica romano-catolică 
a declarat hirotoniile anglicane ca fară validitate. Ar
gumentele pe care se sprijină Curia Papală pentru a 
promulga această aspră declaraţiune, cel puţin acele 
declarate oficial şi public, sunt de caracter mai cu seamă

*) D. Petrakakos, îa studiul său despre „Validitatea hirotoniilor" 
p. 13, se exprimă însuşi mult mai categoric, scriind: „Prin ur
mare, după primirea validităţii botezului, recunoaşterea de ase
menea ca validă a celuilalt sacrament a preoţiei, urmează ca o 
consecvenţă logică.
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dogmatic, deşi legate de liturghia şi ritul anglican al 
hirotoniei. Argumentul dogmatic cel mai însemnat este 
scos din păreri private, contimporane cu întocmirea 
dela început a ritualului anglican, apoi din acel ritual 
însuşi şi din cele 39 de articole (al 25-lea), şi este 
cuprins în afirmarea că anglicanii au o concepţiune im
perfectă despre preoţie, care a fost dezbrăcată şi lipsită 
de nota sa cea mai însemnaţă.

Acum, înainte de toate, în ce priveşte mai cu seamă 
părerile date în cei dintâi ani ai reformei engleze, au 
fost emise păreri şi declaraţiuni foarte discordante de
spre această chestiune. Ele însă contrazic totalitatea. 
Căci ele sunt în opoziţiune cu cele mai numeroase 
documente oficiale, care exprimă glasul oficial al Bise
ricii Anglicane, şi care Biserică, în furtuna şi turburarea 
care a cuprins-o, e limpede că n’a fost părăsită de 
dumnezeescul ei cârmaciu. In ciuda tuturor lipsurilor 
cu putinţă, ritualul lui Edward VI stă ca o mărturie 
limpede despre aceasta. In foarte vrednica de cunoscut 
prefaţă, trei trepte ale preoţiei sunt arătate că se sco- 
boară îndărăt până la apostoli, şi este hotărât ca ni
menea să nu fie primit în vreuna din ele, afară numai 
de cel care a fost ales şi aprobat şi dacă s ’au făcut 
pentru el rugăciuni publice şi dacă s’a făcut asupra lui
punerea manilor.

In adevăr, după cum o analiză amănuţită şi o con
fruntare a textelor dovedeşte (vezi mai jos), teoria ace
stei preîeţe străbate tot cuprinsul acestui ritual şi este 
aplicat la dânsul şi realizat într’însul. Acea teorie este 
transmiterea în condiţiuni anumite a harului preoţiei 
care a fost moştenit dela Domnul prin apostoli şi ur
maşii lor prin Biserica lui Hristos. Obiectul acestui har 
este de a face persoanele potrivite competente pentru 
slujirea cuvântului dumnezeesc, pentru Sfintele Taine 
şi pentru cârmuirea credincioşilor. Având un astfel de 
caracter şi fiind trebuincios şi indefectibil, acest har tre
buie în chip necesar să fie de natură sacramentală, după 
cum în adevăr şi este el numit şi caracterizat ici şi 
colo 1).

De aici urmează logic şi după principiul din Lex 
orandi, lex credendi, că referirea lor la preoţie în art. 
25 trebuie tâlcuită în acelaşi înţeles mai degrabă de
cât independent de ea. Şi aici, de asemenea, nu tre
buie să se uite că celor 39 de articole li se dă o au
toritatea foarte secundară, care articule, în amănuntele 
lor, nu sunt obligatoare pentru cler şi sunt arătate ca 
articule de religiune, nu de credinţă. Astăzi ele au mai 
cu seamă o valoare istorică, fiind cu totul părăsite în 
fiecare zi de una sau alta din Bisericile Episcopale şi 
fiind formal păstrate cel mult numai în Anglia din ca
uza însemnătăţii lor politice de mai nainte, şi au fost

plăsmuite cu gândul la orânduirea religioasă şi prin 
urmarea paşnică a ţării.

In sfârşit, în ce priveşte concluziunea că, prin înde
părtarea cuvintelor din vechiul ritual, care erau spuse 
de episcop către preot : „Ia puterea de a aduce jertfa 
Domnului şi de a săvârşi liturghii pentru vii şi pentru 
morţi" anglicanii se arată ca lepădând jertfa euharisti- 
că şi aşa ar fi despoiat pe preot de caracterul şi sem
nul lui special,— noi suntem de părere că acea con- 
cluziune nu este întărită de evidenţa lucrului.

Niciunul care, ca anglicanii*), are Sf. Scriptură în 
mână nu poate tăgădui că dumnezeeasca euharistie 
este o jertfă, întru cât ea este legată de jertfa Crucii *), 
este o amintire a ei şi o înfăţişează; dar ei au toată 
dreptatea, socotim noi, pe de altă parte, de a privi 
jertfa ca fiind cuprinsă în ritul euharistiei, iar pe de 
altă parte, de a nu face ca puterea şi caracterul pre
otului să atârne aproape numai de aceasta (adică de 
aducerea jertfei), pentrucă această învestire a preotului 
are un scop şi mai larg, cum se vede limpede din 
propriul nostru ritual şi încă şi mai desluşit din

*) Trebuie însemnat că termenul „sacrament" aplicat !a preoţie 
nu lipseşte cu totul din cărţile—înţr’un înţeles oarecare—oticiale 
ale Bicericii engleze. Astfel în Omilii noi citim: „Nici aceasta 
(hirotonirea slujitorilor altarului), nici vreo altă taină, nu sunt 
taine ca botezul şi euharistia", (Reterenţa este la omiliile puse 
pentru a fi citite In 1563, din cattea «The Common Prayer» şi 
»Th« Sacfaments».—J. A. D).

}) Profesorul Comninos agaţă aici o lungă notă în care spune: 
„B adevărat că există o ceată' de anglicani care tăgăduiesc cara
cterul jertfei din euharistie, dar marii teologi ai acestei Biserici 
au profesat totdeauna această doctrină—de pildă arhiepiscopii 
engleji o afirmă oficial şi solemn în răspunsul lor către bula 
papală din 1897. De aceia noi socotim că va fi de nu mai puţină 
însemnătate către punctul pe care-1 cităm aici, lăsând cele po
menite la judecată individuală a cititorului, următoarele extrase 
din slujba Sfintei împărtăşiri, ca exprimând public prin cartea 
oficială numită Common Prayer (Rugăciunea comună) credinţa 
Biseririi Anglicane privitoare la dumnezeeasca euharistiie, atât 
în ce priveşte trupul şi sângele lui Hristos însuşi, cât şi cu pri
virea la săvârşirea de pomenire a jertfei de pe Cruce, care po
menire „este legată cu ea şi într’un înţeles oarecare şi unită 
cu ea“, şi prin urmare împărtăşeşte celor ce gustă din ea 
(adică din euharistie) binefacerile care sunt proprii ei (adică 
binefacerile jertfei de pe Cruce) „. După ce a spus acestea, el 
traduce din Long Exhortation: „Prea iubiţilor... priviţi", “Jar de
spre binefacere... Hristos cu noi“, şi “El a rânduit uşura* e“; 
întreaga Consecration Prayer (Rugăciune de sfinţire); toate Cuvin
tele de administrare (Words of Administration); întreaga Rugă
ciune de oferire (Prayer of Oblation); şi din alternativa Thanks• 
giving (Mulţămire)%Atot-Puternice... tovarăşii scumpului Tău Fiu".

3) Cu privire la cuprinsul particular al articolului 31 din cele 
39 de articule, noi socotim bine ca, faţă cu altele, să cităm aici 
cuvânt cu cuvânt, mai nainte de oricare altul, următorul extract 
din «Les ordinations anglicanes», lucrarea romano-catolicului F. 
Dalbus, care dă punctul de vedere anglican fără părtinire şi nu-1 
înfăţişază ca neadevărat: „Pentru a înţeleg5 ceiace Biserica an
glicană respinge şi a judeca fără părtinire chipul ei de a lucra, c 
de trebuinţă, înainte de toate, să ne amintim care erau părerilo 
teologilor şi ale învăţătorilor credinţei cu privire la jertfa liturghi
ei, în vremea când a fost compus acest articol (31), adică în 
veacul XVI. In vremea aceia, erau susţinute de unii teologi nu 
lipsiţi de autoritate, păreri cu totul extra-ordinare, de nesuţinut 
astăzi în ochii întregii lumi catolice. Se presupunea, de pildă, 
că jertfa euharistică este o jertfă absolută, întreagă în ea însăţi, 
dând o ispăşire neatârnată de jertfa săvârşită de Domnul nos
tru pe Cruce. Se îndrăznea se se spune că, prin jertfa de pn 
Cruce, Domnul nostru ispăşise păcatul original, cum si păcatele 
săvârşi le sub vechea lege şi cele săvârşite de indivizi înainte dr 
botez: în timp ce liturghia ispăşeşte păcatele săvârşite după ho 
tez. Se spunea, de asemenea, că, prin jertfa liturghiei, păcatclr 
de moarte eraa şterse, ex opere operatto. ’Etcl to6toi<; ax; iv
xataxXeiSi. Cititorul a aflat deja înaintea noastră ce respinge ţi
ce osândeşte Biserica anglicană: sunt învăţăturile care astăzi i\c 
par extra-ordinare, dar care atunci erau primite de unii teolotfl 
şi uneori chiar şi predicate poporului creştinesc. Prin urmai o, 
articolul 31, în loc de a merge împotriva adevăratei îuvăţâtuil 
creştineşti, are ncopul de a o apăra".
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cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur *) : „Căci dacă 
cineva socoteşte bine... va vedea cât de mare e vred
nicia cu care Darul Duhului a înzestrat pe preoţi. Căci 
prin ei se îndeplinesc aceste lucruri (jertta euharistiei) 
şi alte lucruri nu mai mici decât acelea, dar în legă
tură cu slujba lor şi pentru mântuirea noastră. Locui
tori ai pământului fiind ei... cu toate acestea au primit 
o autoritate pe care Dumnezeu n’a dat-o nici chiar ar
hanghelilor. Căci acestora niciodată nu li s’a s p u s ; 
„Orice veţi lega pe pământ va fi legat şi în cer şi 
orice veţi dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în cer“.

*

Apoi atunci ce le-a dat El lor decât o autoritate ce
rească ? Căci ale căror păcate le veţi ierta, zice El, vor 
fi iertate, şi ale cărora le veţi ţinea vor fi ţinute... Şi 
dacă nimenea nu poate intra în împărăţia cerurilor 
ctecât cel care s ’a născut din nou, asemenea şi cel care 
nu va mânca trupul Domnului şi nu va bea sângele Său 
este aşezat afară de viaţa veşnică. Toate aceste lucruri însă 
nu se îndeplinesc decât numai prin acele sfinte mâni, a- 
dică prin mânile preoţilor... Ei adeseori mântuie sufletele 
care sunt bolnave sau aproape de calea morţii, nu numai 
prin învăţătură şi prin înştiinţare, ci şi prin puterea rugă
ciunii. Căci ei au nu numai autoritatea de a ierta pă
catele în vremea naşterii din nou, ci şi păcatele săvârşite 
după aceia. Astfel, dacă este cineva bolnav între voi, zice 
El, să cheme bătrânii etc. Căci a fi chemat numai păs
tor şi a îndeplini cele de trebuinţă ale cuiva ca ceva 
îndestulător şi fără a fi fost împreunat cu primejdii, 
atunci acel care ne-a ales ar fi putut să ne învinuiască 
de mărire deşartă. Dar dacă este de trebuinţă ca acel 
care primeşte să aibă multă înţelegere, iar înaintea în
ţelegerii lui multă graţie dela Dumnezeu şi o cale 
dreaptă a purtărilor lui şi o curăţie a vieţii, aceasta e 
mai mult decât poate fi un om...1).

Cât despre înlăturarea cuvintelor citate mai sus, 
cărei înlăturări i se dă multă însemnătate, dar care au 
fost adăogate la însuşi ritualul latin numai în evul 
mediu, suntem de părere că ea era din destul îndrep
tăţită, prin unele noţiuni contemporane netăgăduite, 
dar incorecte, cu privire la puterea şi însemnătatea 
jertfei euharistice (vezi nota de mai sus, pag. 352) şi 
prin încercarea de a se întoarce chiar în ritual la for
mele mai vechi şi mai simple. Căci, la urma urmei, 
temeiuri mărturisite şi indiscutabile arată că Cranmer 
însuşi, unul din compunătorii ritualului, în vremea 
compunerii acelui ritual, credea în jertfa euharisiei. 
Singurul punct însemnat în care Cranmer (şi în aceiaş 
chip mulţi anglicani de asemenea astăzi) era rezervat, 
era cu privire la întrebuinţarea cuvintelor „de împăcare", 
Jertfă de împăcare", de frica de a lipsi jertfa Crucii 
de unica putere de împăcare ce este legată numai de 
oa. Dar nu e pentru noi nicio pricină de a crede că
Cranmer ar fi lepădat o asemenea caracterizare despre 
jertfa euharistiei în adevărata ei însemnare.

!) Este de neînţeles că dintre cei mulţi care au scris despre 
chestiunea aici în discuţiune, niciunul, pe cât ştiu eu, n’a între
buinţat accst pasagiu al lui Hrisostom, care aruncă pentru noi 
multă lumină asupra acestei materii.

a) Ilepl eIsp. B16X. T., X8<p. V., VII.

Apoi atunci, după arătările adunate mai sus şi după 
acelea care urmează mai jos, noi suntem încredinţaţi 
că orice persoană nepărtinitoare se va convinge că Bi
serica Anglicană pretinde cu toată dreptatea şi cu de
plină garanţie că şi ea are o preoţie adevărată şi că, 
în conformitate cu aceasta, este cât se poate de drept 
ca celelalte Biserici, şi mai cu seamă a noastră, către 
care ea arată o aşa de mare iubire şi cinste, să recu
noască acest fapt. Dacă Biserica noastră încă n’a fă
cut până acum pasul acesta, e din pricina unei cu
noaşteri imperfecte despre starea Bisericii Anglicane şi 
mai cu seamă din pricina unei studieri imperfecte a 
chestiunii pe care o studiem. Dar lucrurile acestei Bi
serici ajung fără încetare a fi cunoscute printre noi tot 
mai bine şi mai mult, şi chestiunile care se referă la 
valabilitatea şi canonicitatea hirotoniilor ei trebuie privite 
dintr’un punct de vedere nepărtieitor, ca materii care 
au fost tratate în toată lărgimea, aşa că nu se mai 
vede acum nicio pricină care ar îndreptăţi Biserica 
noastră să mai stea în rezervă în această chestiune, 
rezervă care, adăogată pe lângă altele, dă o nouă armă
de atac împotriva validităţii hirotoniilor ei, în mâna 
celor protivnici.

Cineva însă ar putea întreba: Afară de ce se dato- 
reşte unei Biserici şi în care lăture ea este tratată ne
drept, în ce chip recunoaşterea hirotoniilor anglicane 
şi a preoţiei anglicane, ar putea să ajute unirea Bise
ricilor şi, după cum e uşor de înţeles, în deosebi uni
rea noastră cu biserica Anglicană?

1. Această acţiune a Bisericii noastre, bine cugetată 
în ea însăşi, ar produce o dispoziţiune favorabilă şi tot 
mai mare către noi şi ai noştri printre credincioşii 
acestei Biserici. Se ştie cât de însemnată este dispoziţi- 
unea simpatică şi prietenoasă pentru a ajunge la în
ţelegere mutuală şi armonizare chiar în chestiunele cele 
mai grele de dezlegat. De aceia e limpede că, în aceste 
condiţiuni foarte priincioase, o înţelegere mutuală asupra 
punctelor de deosebire (dintre cele două Biserici) s ’ar 
săvârşi mult mai dulce şi fiecare ar primi cu bucurie
desluşirile celuilalt, până ce s ’ar ajunge la o deplină 
statornicire canonică a chestiunii.

2. Foarte mulţi din membrii mireni şi clerici al Bi
sericii Anglicane sunt înclinaţi să fie ortodocşi cu cu
getul şi ar fi bucuroşi să intre în legătură cu Biserica 
noastră sau şi în deplină împărtăşire cu ea, dacă 
nerecunoaşterea preoţiei lor n’ar sta înaintea lor ca
o pedică de netrecut. Ideia că, din pricina nerecunoaş- 
terii preoţiei lor, ei ar fi priviţi ca străini şi afară de 
graniţa trasă pentru viaţa Bisericii noastre, precum şi 
faptul că, dacă ar fi să încerce să slujească în Bise
rica noastră sau să intre în deplină comuniune cu ea, 
clerul lor ar trebui din nou supus unei hirotoni,— a- 
cestea sunt o serioasă chestiune pentru oricine are o 
înţelegere adâncă despre rangul său şi slujba sa şi-i ţine 
departe de noi. De aceia suntem de părere că, înainte 
de orice, este de trebuinţă ca Biserica noastră să păşească
limpede la recunoaşterea hirotoniilor anglicane şi să 
deschidă astfel largă poarta către o mai grabnică şi 
mai deplină înţelegere şi unire.

3
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Dar înainte de a păşi mai departe în discuţiunea 
noastră de faţă, noi trebue să arătăm urmările de neîn
lăturat care ar izvorâ din recunoaşterea hirotoniilor an
glicane.

Recunoaşterea hirotoniilor anglicane ca validă şi ca
nonică ar avea ca urmare recunoaşterea tuturor lucră
rilor sacramentale, adică nu numai acea a botezului, ci, 
de asemenea, şi acea a mir-ungerii sau a punerii mâ- 
nilor de către episcop a euharistiei, a tainei nunţei, etc. 
Nu urmează, de sigur, că ortodocşii ar fl îndreptăţiţi 
să recurgă la clerul anglican pentru a fi botezaţi, unşi 
cu Sf. Mir, pentru a primi Sf. împărtăşanie, să se că
sătorească, etc., tot aşa după cum ei nu se duc la ro
mano-catolici, la Armeni, a căror preoţie şi, prin urmare 
şi celelalte lucrări sacramentale ale lor, sunt recunos
cute de Biserica Ortodoxă. Cu toate acestea ortodocşii 
nu se duc la ei pentru slujbe sacramentale, nici nu 
primesc dela ei Sf. împărtăşanie, şi cărora nici ei n’o 
dau, după rânduiala canonică.

Fiecare parte înţelege că, până ce nu se face unirea 
care cere înţelegere deplină în toate punctele care sunt 
socotite indispensabile pentru ea, membrii fiecărei Bi
serici nu au îndreptăţire legală şi canonică de a trece 
peste graniţele hotărâte ale propriei lor Biserici.

Nu mai puţin însă, unirea se poate săvârşi cu unele 
Biserici (Anglicane), de pildă, cu Bisericile episcopale 
din America şi Africa, etc., întru cât înţelegerea dog
matică mutuală se poate face cu ele. In cazul acela, în 
adevăr, piedica ar fi înlăturată în mare măsură şi s’ar 
dezlega o problemă care apasă greu peste conştiinţa 
celor ale căror simţiri sunt creştine, adică ar trebui să 
se ia măsuri pentru trebuinţele religioase ale poporu
lui nostru, unde nu se găsesc deloc preoţi de ai noştri,

\

şi pentru anglicani, acolo unde nu se găsesc decât nu
mai preoţi de ai noştri.

Cu toate celece au fost spuse până aici şi socotind 
validitatea slujbelor sacramentale făcute, de preoţii an
glicani ca întru nimic mai joasă decât acea a preoţilor 
romano-catolici, de exemplu, sunt de părere că, întru 
cât înţelegerea dogmatică deplină şi unirea în chip 
necesar ar cere timp, Biserica noastră, din pricina îm
prejurărilor cu totul excepţionale şi absolut necesare *), 
ar putea prea bine, în timpul de faţă, să ia în consi- 
deraţiune şi să se conformeze, în ce priveşte Botezul, 
euharistia şi nunta, însemnatului îndemn al lui Dimi
trie Homatenos, arhiepiscop al Bulgariei (în veacul XII 
sau XIII), care a răspuns astfel la o însemnată ches
tiune: „Noi ne aducem aminte că au fost câteva ches
tiuni, despre care a întrebat, sunt mulţi ani de atunci, 
Marcu, Patriarhul Alexandriei de fericită pomenire, şi de 
răspunsurile scrise de Teodor Balsamon, fost Patriarh 
de Alexandria.., Un răspuns oprea cu totul ca pome
niţii (prinşi) latini să fie lăsaţi a primi Sf. împărtăşire 
din mânile preoţilor noştri. Totuşi acest răspuns a fost

*) Precum când copiii sunt în primejdie de a muri sau de a 
ajunge la vârstă coaptă fără botez sau când un bărbat ori o 
femeie trăiesc împreună neregulat şi au copii din lipsa unui 
preot care să-i căsătorească.

dezaprobat de mulţi din cei mai însemnaţi bărbaţi trrt 1 
tori în vremea aceia, ca arătând prea mare asprime şl 
necăjire.

Ei s’au îndreptat, de asemenea, în aceiaşi chestiuni, 
şi la judecata lui Teofilact, prea învăţatul Arhiepiscop 
al Bulgariei, pe care noi am dat-o mai sus într’o formA 
scurtată, în altul din răspunsurile noastre, şi care voi 
beşte de îmbrăţişare şi economie, într’un fel vrednic dti 
laudă şi admiraţiune. Şi astfel acei care au argumentai 
împotriva părerii lui Balsamon, după cum s ’a arătat, au 
fost socotiţi că au stăruit cu evlavie şi cuminte, cn 
economia să treacă peste asprimea neclintită, aşa în 
cât, în loc de a-i înlătura, să câştigăm cu dragoste ţl 
treptat pe fraţii noştri, pentru care Mântuitorul şi Dom 
nul nostru al tuturor şi-a vărsat prea preţiosul Silii 
sân ge!). Din cuvintele întrebuinţate aici se vede lim 
pede că chestiunea tratată de arhiepiscop se referă nu 
mai la lucrări ca administrarea de către noi în folosul 
ortodocşilor a harului şi binecuvântării sacramentala, 
nu însă, deşi în împrejurări excepţionale, şi a primiţii 
de către noi dela ei. Dar luând în consideraţiune, cum 
s ’a arătat mai sus, validitatea hirotoniilor lor şi a lu 
crarilor lor sacramentale, e limpede că cel de al doilea 
din cele două stări de lucruri poate fi sancţionat în 
împrejurări excepţionale. Dar poate cineva va întreb» 
„Poate sau e îngăduit Bisericii noastre să procedez** 
către cele de mai sus fără a se înţelege şi fără cu 
noştinţa celorlalte Bisericii Oitodoxe autocefale" ?

Cu privire la formularea sau primirea celei mai mici 
definiţiuni despre adevărurile fundamentale ale cio 
dinţei, care sunt indispensabile pentru unitatea şi co 
muniunea Bisericilor, sunt de părere că e indispensabil 
acordul între Bisericile omodoxe. Cu privire însă Ia 
chestiunea recunoaşterii hirotoniilor, deşi eu socotom 
că e bine mai întâi să se ajungă la înţelegere, credînnA 
că nu e exclusă mişcarea şi lucrarea din propriu 
noastră iniţiativă şi responsabilitate— tot aşa cum n'n 
făcut mai nainte cu practica deosebită în cazul pil 
mirii botezului de către eterodocşi între noi şi Biserlcn 
omodoxă a Rusiei. Noi nu-1 primim şi-l repetăm (din 
1756), iar Ruşii primesc botezul ca valid, fără a-1 mul 
repeta (1667)2). Tot în acelaş chip, afară numai dncl 
nu mă înşel, Bisericile Ortodoxe au procedat şi cu 
privire la hirotonirea eterodocşilor.

Tradus de 
A r h im . S C R IB A X .

*) Dimitrie Homatenos a scris în 1203 lui Constantin Cavmilln, 
arhiepiscop de Dyrrachium. Un lung extras din răspunsurile Iul 
cuprinzând şi pe cel de mai sus—e dat de Palmer în „DisHnU 
tions", Londra, 1853, pag. 25-31.—J. A. D.

*) (înainte de 1629, toate Bisericile Ortodoxe primeau bolmil
apusean. In 1629, Biserica rusească a hotărât să-l resping Im 
totul. In 1667, această hotărâre a fost revizuită pentru boldul 
romano-catolic. In 1718, întreaga comuniune a primit hnlcnti 
luteran şi calvin. Dar în 1756 cele patru Patriarhate grecctytl «'an 
pus de acord într’un Gros, cerând ca toţi apusenii sa fie bol» 
zaţi din nou. Acesta n’a fost primit de Ruşi, dar nici n‘« !«»»« 
înlăturat vreodată formal. Chestiunea totuşi trebuie socotlIA 
rezultând din economia treburilor, şi în practică Grecii «o mal* 
acum primind toate botezurile apusene.—J. A. D.)
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Starea Financiara a Revistei „Biserica Ortodoxă Română"
Gestiunea ei pe 1938 şi Bugetul pe 1924

Kapori al Direcţiunii revistei, prezentat Sf. Sinod 
tn sesiunile din Fevruarie şi Iunie 1924

înalt Prea Sfinţite Stăpâne,
Avem deosebitul respect să supunem la cu

noştinţa Sf. Sinod, din partea revistei sale „Bi
serica Ortodoxă Românău, contul de gestiune al 
anului trecut, bugetul de pe anul acesta şi o si- 
t naţiune de încasarea până azi a abonamentelor 
parohiale din toate Eparhiile ţării. In contul de 
gestiune se arată veniturile încasate şi cheltuielile 
făcute din bugetul anului trecut 1923, votat de 
Sf. Sinod în sesiunea sa din Iunie trecut şi în
cheiat de Administraţia revistei la x Ianuarie 
1924. In acest cont de gestiune, se mai arată şi 
veniturile incasate în mod extraordinar, adică 
fără să fi fost prevăzute în bugetul anului trecut, 
cum şi excedentele, atât cel pe care Administraţia 
revistei l-a incasat deja şi care se află astăzi în 
posesiunea ei, cât şi excedentul total al anului 
încheiat, care la data aceasta ar fi trebuit sa se 
alle în întregime în posesiunea ei, dar care până 
Iu facerea şi prezentarea acestui cont încă nu s’a 
încasat. Tot în acest cont de gestiune se mai 
urată şi o sumă încasată din rămăşiţele anului 
1922, dela abonamentele parohiale şi particulare, 
datorite de abonaţii respectivi cari ne-au înain- 
tut-o şi care de drept nu i se cuvin revistei, ci 
Onor. Minister de Culte, întrucât în anul 1922 
revista îi aparţinea acestui Onor. Minister, atât 
cu cheltuieli, cât şi ca venituri. In fine, tot în acest 
ronţ se mai arată şi stocul bănesc pe care re
vista îl poseda de dinainte de răsboiu.

In rezumat, deci, contul de gestiune ce vi se 
prezintă cuprinde: 1. Veniturile încasate şi chel
tuielile făcute din bugetul anului 1923; 2. Ve
niturile încasate în mod extraordinar, adică fără 
«A fi fost prevăzute îu bugetul an ului trecut;
l. O rămăşiţă din abonamentele anului 1922, 
fure îi aparţine Onor. Minister pentru cota de 
f>o°/0, cât a fost preţul abonamentului revistei pe 
»u t 1 an; 4. Stocul bănesc al revistei de dinainte 
■l«* răsboiu; 5. Excedentul actual deja încasat şi 
rxcedentul total, care va trebui incasat, provenite 
•lin bugetul anului 1923, încheiat de Direcţiunea 
irvistei la 1924.

înainte de a-i da cetire, ţinem însă să lămurim

Sf. Sinod că contul acesta n’a fost încheiat, nici 
la Octomvrie trecut, când se închidea anul de re
dactare al revistei, care după răsboiu a apărut şi 
reînceput cu luna Octomvrie, nici la 1 Aprilie, care 
se socotise prin bugetul auului trecut ca început 
al anilor financiari ai revistei, ci a fost încheiat la
1 Ianuarie 1924, pentrucă data aceasta a devenit 
de acum înainte la noi şi pentru Stat şi pentru 
toate instituţiunile noastre româneşti punctul de 
plecare nu numai al anilor politici, dar şi al anilor 
bugetari, cum şi al celor ai publicaţiunilor periodice 
de felul revistei Sf. Sinod.

A trebuit deci să stabilim şi noi tot la 1 Ia
nuarie începutul anului atât de redactare, cât şi 
de buget, al acestei reviste.

Pentru a-i putea începe însă dela data aceasta, 
adică dela Ianuarie anul ei de redactare, a trebuit 
să-i adăugăm încă trei numere peste cel e 12 anuale 
care se împliniseră deja cu Septembrie; aşa că pe 
lângă cele 12 numere câte sunt dela Octombrie 1922 
până la Octombrie 1923, noi am mai adăugat la 
anul trecut 1923 şi numerele de pe Octombrie, 
Noembrie şi Decembrie, cu care anul de redactare 
a ajuns la un total de 15 numere în loc de 12, 
câte se cuvenea. Pentru plata acestor trei nu
mere în plus, am dispus să se adauge la abo
namentul de 100 lei din anul trecut încă 25 
lei, adică preţul pe un trimestru al abonamen
tului socotit anual la 100 de lei.

Pentru stabilirea la 1 Ianuarie a anului bugetar 
al revistei, în loc de 1 Apriiie cum fusese în anul 
trecut, ne-a fost mult mai uşor, de oarece subvenţiile 
acordate revistei mergeau numai până la 1 Ianuarie 
1924, iar veniturile ei din abonamente mergeau la 
rândul lor numai până la 1 Octombrie 1924, cu 
care se începea un nou an de abonamente cu
venite bugetului viitor; aşa că, prin cele 3 nu
mere în plus ale revistei, de care am vorbit mai 
sus, noi am prelungit exact şi veniturile ei din 
abonamentele de pe anul 1923 până la 1 Ia
nuarie 1924.

Cheltuielile de asemeuea le-am putut curma 
uşor la 1 Ianuarie 1924, pentrucă, deşi prevăzute 
global în bugetul trecut pentru anumite articole, 
ele s’au făcut însă lunar şi n’am avut pentru 
închiderea lor la Ianuarie decât să le calculăm 
pe lunile dela Aprilie 1923 până la Ianuarie 
1924, spre a le cunoaşte totalul şi a le scădea 
din veniturile prevăzute în buget pentru stabi
lirea excedentului anual.

Iată acum şi contul de gestiune:
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Cont de
întocmit pe ziua de 31 De

CAP. I.

încasări din venituri prevăzute în buget
1. Subvenţia Onor. Minister al Cultelor şi Artelor
2. Abonamente parohiale încasate pe anul 1923
3. ,,
4. Vânzarea cu Nr.

particulare

CAP. II.
încasări din venituri extraordinare neprevăzute în buget
5. Donaţiunea Băncii N aţionale .................................................
6. ,, Ministerului Industriei şi Comerţului 
7. Dobânda rezultată la sumele depuse spre fructificare.

CAP. III.

Sume rămase necheltuite din capitolele
şi articolele bugetare

8. Dela personalul administrativ şi de serviciu Cap. I, art. I,
b u g e t a r .......................................................................................

9. Dela fondul pentru deschidere de c r e d i t e ...........................

CAP. IV.#

Venituri prevăzute în buget şi rămase neîncasate
Art. I.

10. Abonamente de încasat dela parohiile din vechiul regat,
Bucovina şi Basarabia.

Art. II.

11. Plusul de 25 lei de fiecare abonament parohial şi particular. .

CAP. V.
12. Fondul vechiu al revistei

Sume prevăzute 

în buget

375.000
522.100
10.000
3.500

910.600

încasate 

după buget
rrfc *

375.000
179.730

6.425
906

50.000
2.500
5.110 41

5.966
10.007 5'

635.64491

358.870

136.150

84.902
1.215.567

471
3

Revista însă are depusă nu numai suma de 236.221,81, ci are depuşi 340.000 lei, care provin 
din aceşti 236.221,81 şi din folosirea pentru cheltuieli a sumei de 65.660 lei, la cât se ridică rft* 
mâşiţele încasate de noi din ce se cuvenia Onor. Minister de pe anul 1922, când revista era a N| 
financiariceşte, cum şi din neplata a 131.000 lei, pe care-i datoram tipografiei, până la 1 Ianunrll 
1924 şi pe care nu i-am plătit, peritrucă tipografia avea să ne mai dea câteva lămuriri înainlf 
de facerea conturilor.

In ce priveşte cei 65.660 lei cuveniţi ca rămăşiţe de pe 1922 Onoratului Minister, revista i*( 
folosit în cheltueli, pentrucă a avut o continuă corespondenţă cu Onor. Minister, în care l-am rug^t 
să consimtă a-i oferi revistei, întrucât au fost încasaţi de ea şi bugetul ţării n’ar suferi prea tnu|( 
prin donarea unei sume atât de neînsemnate pentru bugetul general. N’am ajuns însă la înţelegeri» 
d*r credem că intervenirea Sf. Sinod în sensul cererilor anterioare ale Direcţiunii Revistei v’a uv#| 
darul să înduplece Onor. Minister pentru această donaţie, mai ales că din totalul acesta de 65.

f i

r |
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Gestiune
cembrie 1923, pe anul 1923

CAP. I.

Cheltuieli din capitolele şi articolele bugetare
l . Plata personalului administrativ şi de serviciu .

redactorilor pentru articolele scrise•}
3. Imprimatul revistei.
4. Cancelarie şi lemne
5. Fondul pentru deschidere de credite

I.

Excedent după buget

II

Cheltueli
Excedentul real pe care îl avem

III.

Cheltueli
Excedentul general

Sume prevăzute 

în buget

60.000
36.000

256.320
10.500
22.500

385.320

A n

Sume cheltuite 

după buget

54.034 
36.959601 

284.314-25
11.622 75
12.492 50Î

399.423 10

511.176 90
910.600

399 423 
236.221
635.644

101
81

399.423
816.144

91

1 0

28

1.215.567 38

Ici, Onoratului Minister nu i se cuvine decât suma de 39.396 Iei, întrucât abonamentul pe 1922 nu
era de lei 100, cât ni l-au plătit abonaţii, ci numai 60 lei.

Restul de 26.264 lei li se cuvine abonaţilor care-şi au achitat abonamentul cu suma integrală
«le 100 lei, adică cu 40 lei în plus.

Sf. Sinod va binevoi să hotărască ce să se facă cu această sumă: se va restitui abonaţilor 
cure au plătit-o, sau se va socoti ca o donaţie făcută de ei revistei şi va rămâne cu acest titlu în 
conturile şi în averea ei. _______

In ce priveşte bugetul revistei pe anul 1924, 
birecţiunea revistei vi-1 prezintă cu începere, cum 
mu zis, dela 1 Ianuarie 1924, în următorul proiect,

pe care, cu deosebit respect, îmi permit să Vi-1 
citesc, cum l-am alcătuit:
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V E N I T U R I

1 . Subvenţia Onor Minister al Cultelor şi Artelor Lei

2. Din abonamentul a 100 lei anual:

a ) 4004 parohii din vechiul regat . . . .  ,,
b )  976 „ ,, B a s a r a b i a ......................„
c ) 272 „ ,, B u c o v i n a ......................,,

3. Eventuale abonamente parohiale din Mitropolia Ar
dealului......................................................................Lei

4. 100 abonaţi p a rtic u la r i...................................... ,,

5. Din vânzarea cu numărul seria I şi II . ,,

6. Din vânzarea colecţiilor v e c h i ........................... ,,

7. Dobânda 5 °/0 la suma de lei 187.500, depusă la Banca
de Scont a României din Bucureşti cu chitanţa No.
952/923 ...............................................................Lei

8. Dobânda 5 %  suma de lei 100.000, depusă la
Banca de Scont a României din Bucureşti cu chitanţa 
No. 10388/924 . . . . . . . . . .  Lei

9. Dobânda 6%  la suma de lei 52.500, depusă la Banca
Albina, sucursala Bucureşti, culibretulNo. 188/923 Lei

Total . . . Lei

Proiect
P e  e x e r c i ţ i u l

500.000

400.400
97.600
27.200

12.300

10.000
1.000

2.500

9.375

4.999

3.150

50

1.068.524 50
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de Buget
f i n a n c i a r  1924

C H E L T U E L I

I

n
n
))

1.200 .

750 . 
1.500 .

Lei
Comitetul administrativ, trei persoane, a 1.500 lei lunar 

fiecare, anual lei 18000 
Casier-Secretar, lunar lei 3.000 .
Contabil 
Corector 
Servitor

î)

»
>>

ii

l’iata articolelor, patru coaie de fiecare număr Lei

III

Hârtia, lunar 750 kgr
Culesul . . . .
r p  • •

T ir a j ..........................
Broşat . . . .

a lei 19,50 kgr., anual 9000 kgr. Lei
>>

Uz şi cerneală
Expediţia (benţi şi tipărirea lor, împachetatul, sfoara şi

...................................... Leitransportul la poştă).

IV

Cancelarie
Combustibil

Lei

V

l*ond pentru deschidere de credite Lei

Total Lei

Excedent în perspectivă . Lei

54.000 
36.0.00 
14.400
9.000

18.000

50.000

216.000 
130.160

36.000
36.000
15.000

30.000

8.000
8.000

50.000

131.400

50.000

463.160

16.000

50.000

710.560

357.964 50
1.068.524 50
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Intre veniturile acestui buget, am putut intro
duce, pentru prima dată, credem, dela apariţiunea 
acestei reviste un articol nou şi plin de nădejde 
pentru viitorul ei, un articol care trebue sporit 
şi păstrat cu străşnicie în toate bugetele ei vii
toare şi anume articolul celor 17,524 lei, bani 5o°/0)
care reprezintă procentele anuale la suma de 
340,000, pe care revista o are depusă la Banca

1922 şi n’a achitat încă suma de 131,000 lei 
datorită Tipografiei Cărţilor Bisericeşti până la
1 Ianuarie 1924.

Ajutată de aceste 2 sume, rămase până azi în 
mânile Direcţiei, revista a putut să-şi imobilizeze 
în depunerile ei o sumă de 103,000 de lei în plus 
de excedentul real arătat în contul de gestiune, 
cu îndatorirea desigur pentru ea de a vărsa suma

A l b i n a , sucursala Bucureşti, şi la Banca de Scont de 65660, care am văzut că nu-i aparţine, şi de
Bucureşti, încă din cursul bugetului încheiat la 
x Ianuarie. Numai sporirea acestor depuneri a-
nuale, care Am trecut, adică înainte de războiu,
s’au ridicat pentru un interval de apariţie a re
vistei de 40 de ani numai la ridicola sumă de 
37000 lei, numai sporirea acestor depozite, zic, 
şi creşterea procentelor lor, îi vor asigură acestei

a-şi plăti datoria către Tipografie din rămăşiţele 
neîncasate încă ale anului 1^23.

Pentru păsuirile ce ni s’au făcut şi de onor. 
Minister şi de d. Păcescu Director al Tipogra
fiei Cărţilor Bisericeşti, păsuiri care vedem că 
ne-au permis să-i creştem depozitul bănesc al re
vistei încă din anul trecut cu 103,000 lei peste

reviste atât existenţa, cât mai ales şi putinţa de disponibilităţile reale ale ei, ne credem datori să
a servi cu produsele ei Sf. Biserica din care s’a 
născut, şi în alte direcţiuni decât cea numai a 
publicităţii sale.

Depunere celor 340,000 lei s’a putut face, pen-

le aducem sincerele şi călduroasele noastre mul
ţămiri.

Pe lângă contul de gestiune 
cheiat şi pe lângă proiectul de buget al anului

al anului Ain-

trucă, în afară de excedentul real de 236,221 lei, în curs, Direcţiunea a ţinut să-i prezinte Sf. Sinod
bani 81, arătat prin contul de gestiune, Direc
ţiunea s’a servit la plata cheltuelilor curente şi 
de cei 65660 de lei încasaţi din rămăşiţele de pe

şi situaţiunea încasării abonamentelor din anul 
dela Aprilie 1923 şi până la data de astăzi.

Iată cum se prezintă situaţia aceasta:

Tablou de încasările abonamentelor parohiale din tară pe anul 1923 (41 seria II)

TOTALUL 

parohilor pe 

eparhii

Nr.

parohiilor

achitate

SUMELE

primite

Nr.

parohiilor

neachitate

S U M E L E  

de primit

Râmnicul-Noul Severin .

A rgeşul

Ungro-Vlahiei .

Buzău

Constanţa .

Dunărea-de-Jos

Roman .

Huşi

Moldova şi Suceava .

B a s a r a b ia ......................

Bucovina

12 Mitropolia Ardealului

Total

819 763 76.300 561
i

5.600

294 70 7.000 224 22.400

1.001 655 65.500 346 34.600

325 236 23.600 89 8.900
•

268 31 3.100
1

237 23.700

157 64
\1

6.400 93 9.300

376 181 18.10011t
195 19.500

253 127
r

1 12.700 126 12.600

483 79 7.900 404 40.400

976 1

1
| 976 97.600

272 92 9.200 180 18.000

162 162 16.200

5,386 2.460 246.000 2.926 292.600

N B. S’au mai achitat dela 380 parohii suma de lei 33,000.
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După cum vedeţi, situaţia încasării abonamen
telor parohiale se poate numi dezastroasă, întru
cât ea ne arată puţinul interes pe care noi, clerul 
şi de sus şi de jos, îl dăm chiar instituţiilor noas
tre culturale de prima ordine.

Cu un alt prilej, I. P. S. Stăpâne, am numit 
revista aceasta «o facultate de teologie ambulantă», 
şi Sf- Sinod s’a împăcat în unanimitate cu această 
calificare, de oarece este în ştiinţa noastră a tu
turor că, prin cuprinsul ei de acum, revista Sf. Sinod 
românesc se impune prin valoarea ei academică 
şi altor confesiuni străine cum şi la toată inte
lectualitatea românească nepărtinitoare, care a avut 
prilej să o cunoască.

Totuşi se pare că, în ciuda meritelor ei şi a 
cinstei ce ne-o face, revista aceasta n’a căpătat 
încă întreaga adeziune sufletească a clerului ro
mânesc ortodox, care o lasă să treacă în al doilea 
an de abonament, cu abonamentele din anul tre 
cut neachitate nici pe jumătate, după cum ne-o 
arată situaţia ce vi s’a prezentat Şi totuşi abo
namentul ei nu e decât de ioo lei pe an, în loc de 
celpuţin 400 lei, cât ar trebui să fie după volumul 
şi importanţa ei; şi plata acestui neînsemnat abona
ment nu priveşte numai punga preotului, ci şi 
punga enoriaşilor din fiecare parohie, întrucât Sf. 
Sinod a hotărât, deja prin votul său din Iunie 
trecut, ca abonamentul de 100 lei să se poată plăti 
şi prin chete făcute la cult în vederea că revista, 
fiind a bibliotecii parohiale şi nu a preotului, este 
prin aceasta o avere comuuă a tuturor enoriaşilor 
locali.

Situaţia aceasta e agravată şi mai mult prin 
atitudinea P. S. Ierarhi ai Ardealului, care până 
acum nici măcar nu au primit să o oficializeze 
în Parohiile Eparhiilor Ardelene, cu toate că Sf. 
Sinod a hotărât oficializarea ei şi în Ardeal 
două rânduri până azi şi cu toate că autoritatea 
Sf. Sinod trebuie respectată mai întâi de Ierarhii 
care îl compun, ea să fie respectată apoi şi de alţii.

In loc de supunere la hotărârile Sf. Sinod 
însă, dela Sibiu i s’a răspuns Sf. Sinod, de Con- 
sistoriul de acolo, că preoţimea locală e săracă şi 
nu mai poate plăti anual nici o sută de lei şi 
pentru revista Sf. Sinod; iar dela Cluj s’a răs
puns cam la fel. Dela celelalte eparhii ardelene 
nu s’a primit până acum nici uu fel de răspuns 
cu toate că am cerut cu insistenţă să ni se tri
mită tabloul de parohii locale, după Protopopiate, 
cum s’a făcut de pildă în V. Regat şi în Basarabia 
şi în Bucovina.

Pentru un preot plătit cu 500 lei lunar, cât 
are în Ardeal şi pentru un popor deprins sub 
lominaţiunea maghiară să-şi susţină din punga 
lui şi cu obolul lui, nu numai o revistă cu un 
abonament de nimic, ci şi toate instituţiile sale şi 
bisericeşti şi şcolare, a devenit imposibilă dela 
unire încoace plata unui abonament de 100 lei

Ain

încă

(

anual pentru o revistă care e a întregii Biserici 
ortodoxe române şi care e editată de însuşi Sino • 
dul ţării întregite. Ce minune! Şi totuşi alături 
de starea aceasta din Ardeal, iată-1 pe preotul din 
v. regat plătit numai cu 350 lei lunar şi cu 250
lei lunar, şi iată-1 pe poporul din v. regat, nede- 
prins cu susţinerea integrală din punga sa a 
tuturor instituţiilor lor bisericeşti şi şcolare, su- 
punându-se hotărârilor Sf. Sinod şi primind prin 
Chiriarhii locali, ca şi în Basarabia şi ca în Bu
covina, revista Sf. Sinod.' Credem, I. P. S. Stă
pâne, că o unire a neamului ca cea pe care ne-a 
dat-o Dumnezeu nouă, Românilor, aduce drep
turi comune, dar impune în aceiaş timp şi dato
rii comune; şi că, dată fiind datoria întregii Bise
rici române de a-şi susţine instituţiile sale cu 
aceiaş elan şi cu aceleaşi sacrifici, peste tot unde 
se află, fraţii Ierarhi ardeleni vor hotărî de astă- 
dată oficializarea şi în Parohiile locale a Revistei
Sf. Sinod.

#

In aceiaş timp nădăjduim că şi noi, ceilalţi Ie
rarhi, vom face ca abonamentele să i se achite 
revistei în felul hotărît deja de Sf. Sinod 
din sesiunea sa din Iunie trecut, când s’a convenit 
ca abonamentele anuale ale Parohiilor să se plă
tească în cele dintâi trei luni ale fiecărui an, ceea 
ce nu s’a făcut, după cum vedem, nici în anul 
trecut, când abonamentele trebuiau să fie achitate 
până la Septembrie, nici în anul acesta, când a- 
bonamentele ar trebui achitate până la Maiu cel mult

Pentru controlarea de către P. P. S. S. Kiriarhi 
a plăţii acestor abonamente, Sf. Sinod a hotărît, 
tot în sesiunea de Iunie trecut, ca la cancelariile 
lor P. P. S. S. Kiriarhi să ţină un tablou pe judeţe 
de toate parohiile Eparhiei, din care să se scadă 
prin tăiere sau altfel parohiile care vor înainta 
cancelariei kiriarchale recipisa poştei doveditoare 
de trimiterea direct la administraţia revistei a a- 
bonamentului prin mandat poştal

In Eparhia noastră, a Râmnicului, ne-am servit 
riguros de această procedare şi am ajuns cu greu 
de altfel şi aşa, să mai rămână de plată din 819 
parohii, câte avea în anul trecut Eparhia, numai 
56 care sunt în suplinire şi care suntem informat 
că s’au încasat şi ele de Protoerii.

Ca să nu-i silim deci pe cei care ne subven
ţionează a ne socoti necopţi pentru sarcina de a 
ne conduce prin noi înşine instituţiile noastre bi
sericeşti, pentru a nu se ştirbi nimic din autori
tatea de care trebuie să se bucure, faţă de toată 
şi lumea bisericească şi laică, Sfântul Sinod al 
ţării, ne permitem ca să rugăm călduros Sf. Sinod 
să binevoiască a ne îndupleca pe noi toţi ierarhii 
la îndeplinirea cu sfinţenie a tuturor hotărîrilor 
Sale luate de la Iunie trecut până acum cu pri
vire la revista sa.

In consecinţă supunem Sf. Sinod spre aprobare:
1 . Comptul de gestiune al anului 1923.
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2. Proectul de buget al anului 1924.
3. începerea anului de redactare şi de buget 

al revistei de la 1 Ianuarie.
4» Plata adaosului de 25 lei pentru cele 3 nu

mere în plus ale revistei la abonamentul anului 
trecut.

5 . Dispoziţiunea de a li se trimite revista tu
turor parohiilor din Ardeal, mai ales că 162 de 
Parohii s’au abonat în anul trecut de bunul lor 
plac, ceeace însemnează că preoţimea locală apre
ciază revista şi o doreşte.

6. Introducerea pe acest an la toate cancela
riile KirJarhale a tabloului de parohii Bparhiale 
pentru controlarea plăţii abonamentelor în felul 
stabilit deja de Sf. Sinod în şedinţa din Iunie 
trecut cu îndatorirea pentru P. P. S. S. Kiriarhi
de a-i comunica Sf. Sinod această introducere.

7 . Obligaţiunea pentru Administraţia revistei 
de a nu ataca cu nici un preţ fondurile depuse şi 
de a le spori urmând a încasa subvenţiunile după 
fiecare an cât inai în grabă în acest scop.

8. Libertatea acestei Administraţii de a lua oferte 
de ori unde pentru imprimarea revistei în mod 
cât mai eftin.

9. Intervenirea la Onor Minister de a se dona 
revistei cei 39,396 lei cât i se cuvine din totalul de 
65,660 lei încasat ca rămăşiţe de noi de pe 1922.

10. Dispunerea de către Sf. Sinod de restul 
de 26,264 lei, rămaşi din suma de 65,660 lei, după 
defalcarea din această sumă a cotei de 60 °/0 cu
venită Onor. Minister.

xi. Intervenirea Sf. Sinod pentru dobândirea
de subvenţiuni pentru revistă pe anul acesta la 
Banca Naţională, Banca Românească, Onor. Mi
nister de Industrie şi Onor. Minister de Instrucţie.

S u n t  a l  I .  P .  S .  V o a s t r e ,  p r e a  p l e c a t  f r a t e  m a i  

m i c  î n t r u  D o m n u l .

Director f  V arho lom elu  al Râmnicului
Noului Severin

Congresul Misionarilor

In zilele de 12, 13 şi 14 Mai a. c., s ’a ţinut în Bu
cureşti un congres al tuturor preoţilor misionari din 
România Veche, Bucovina şi Basarabia. Precum se 
ştie, preoţii misionari sunt o creatiune nouă la noi, 
mai veche în Basarabia, unde fiinţau şi sub cârmuirea 
ţaristă. Acum s’a simţit nevoia la noi, ca să se sfă
tuiască cu toţii la un loc, fiindcă multele secte care
mişună azi în România fac lucrarea aceasta foarte de 
trebuinţă.

Noi n’am putut fi de faţă la toate şedinţele, care 
s ’au ţinut în sala Consistoriului Superior din localul 
Sfântului Sinod, dar din cele la care am putut fi de 
faţă, am putut căpăta încredinţarea că s’au pus în 
discuţiune probleme foarte serioase, şi că, dacă nu 
vor putea urma toate îndreptările numai din această 
mică întâlnire, lâ care nu se aflau nici 20 de persoane,

cu toate acestea credem că s ’a făcut o oarecare în
chegare sufletească a unui corp care trebuie să se simtă 
unitar şi care trebuie să ducă o muncă comună după 
un plan pentru care s’au înţeles.

Păr. Dr. Gala Galaction a avut un rol de cârmui- 
tor al discuţiunilor, ca preotul misionar al Mitropo
liei dela Bucureşti şi dela care s ’a pornit gândul de 
a aduna preoţii misionari într’un astfel de congres.

Prezident a fost Prea Sa. Arhiereul Teofil, dar care 
a lăsat pe Păr. Gala Galaction să ducă discuţiunile.

Păr. Galaction a arătat ce mare trebuinţă este ca 
preotul misionar să-şi cerceteze temeinic conştiinţa 
sa pentru a vedea ce mari datorii are către adevă
rurile de credinţă. De aceia a cerut preoţilor să se 
gândească fiecare la mărturisirea sa de credinţă şi să
şi-o facă, fiindcă toate punctele credinţei trebuie sa
fie elementul viu care trebuie să trăiască cu foc în 
sufletul preotului misionar, care luptă pentru mărtu
risirea Bisericii Ortodoxe, împotriva sectelor care vin 
cu mărturisiri străine.

Deosebirea însă între noi şi sectanţi e mare, pen
trucă aceia vin cu o teorie care ne înfăţişază pe Dom
nul Hristos numai în ideie, pe când noi îl avem în 
însăşi fiinţa Sa adevărată în Sf. Euharistie. De aceea 
preotul misionar ortodox trebuie să privească cu 
toată grija şi luarea-aminte acest punct al învăţăturii 
ortodoxe. In legătură cu aceasta, Sf. Sa a făcut lungi 
dezvoltări despre Iisus euharistie şi despre neîncetata 
atingere a preotului cu Domnul nostru Iisus Hristos 
pe care-1 avem în Sfânta Taină.

Păr. Protoiereu Teodosie Volovei din Basarabia, 
reprezentând eparhia Hotinului, a rugat pe Păr. Ga
laction să facă Sf. Sa o înfăţişare a credinţei preo
tului, aşa cum ea pas cu pas trebuie să se afirme
în viaţa şi acţiunea lui, iar Păr. Galaction a făcut 
expunerea sa largă tocmai pentru a arăta cum su
fletul preotului trebuie să se mişte sub îmboldurile
credinţei.

Fiecare preot apoi şi-a depus referatul său sau a 
expus şi prin grai vederile sale despre chestiunile 
misionare care trebuiesc tratate sau rezolvate. Astfel
au vorbit Păr. Godescu din eparhia Argeşului, Păr.
Donos din a Huşilor, Păr. Ciupercă din a Cernăuţului, 
Păr. Victor Popovici din a Chişinăului, Păr. Chiricâ 
din a laşului, arătând greutăţile pe care le are de 
străbătut noua tagniă a preoţilor misionari. Discu
ţiunile au fost uneori contradictorii. Preoţii cereau 
măsuri împotriva sectanţilor. Păr. Gaiaction arăta 
greutăţile luării măsurilor administrative, din pricina 
tratatelor internaţionale şi trebuinţa de a lucra cu 
arme spirituale. La acestea preoţii au întâmpinat că au
torităţile noastre, sfioase din pricina neîncetatelor a- 
peluri la străinătate că sectele ar fi prigonite (cum 
noi am arătat şi în acest nr. al revistei), mai degrabă 
ocrotesc aceste secte şi pun greutăţile pe socoteala 
noastră.

După părerea noastră, Păr. Victor Popovici din 
Chişinău a arătat cu toată dreptatea că cimitirele ce
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lorlalte confesiuni sunt totdeauna apărate şl nicio
dată un organ al autorităţii n’ar îndrăzni să ia o 
măsură de îndeplinit într’un cimitir al altei confesiuni 
sau religiuni, de pildă a face ca un adventist să fie 
înmormântat într’un cimitir catolic sau protestant 
sau evreiesc. Dimpotrivă însă, în totdeauna în astfel 
de cazuri hotărârile se iau pe spinarea ortodocşilor. 
Cimitirele lor trebuie să adăpostească pe toţi lepă
daţii de credinţă, care vin în ele, deci în pământuri 
închinate cultului ortodox, şi manifestează împotriva 
noastră. Deci când noi cerem asemenea măsuri împo
triva lor, ca să nu se facă stăpâni în cimitirele noas
tre, noi nu cerem măsuri administrative împotriva lor 
şi favorizarea noastră, ci să nu fim puşi în inferioritate 
faţă de ei. Căci sectanţii sunt foarte îndrăzneţi şi 
provocatori şi-şi permit orice împotriva noastră.

Chestiunea aceasta s’a discutat în şedinţa de după 
amiazi a zilei I. La sfârşit, â luât cuvântul şi sub
semnatul, care a spus că în toate aceste tânguiri ale 
preoţilor nu se va ajunge la izbândă dacă vor lucra 
cu puteri izolate. Ei totdeauna să apleze la corpul 
lor, anume întocmit pentru apărarea intereselor lor» 
şi atunci, când se ivesc ca întreg, glasul lor e ascul
tat şi chestiuni, ca aceasta cu cimitirele, iute s ’ar re
zolva, dacă preoţimea ar păşi toată pentru a arata 
starea de inferioritate în care e lăsată Biserica O rto
doxă, faţă de grija care se arată ca să nu se supere 
sectele. Chestiunea concordatului, care era pusă pe 
faţă, gata-gata să se rezolve după gustul catolicilor, 
îndată a rămas pe loc, când s’a mişcat preoţimea. 
Prin urmare şi în chestiunea aceasta nimenea nu-i 
va putea ajuta mai mult decât ei singuri.

Noi nu avem aici toate datele ca să facem o dare- 
de-seamă mai amănunţită. Acestea însă ni s ’au făgă
duit de biuroul congresului, şi atunci o vom face. 
Din toate însă pentru noi ni s ’a înfăţişat, între alţii, 
ca un element misionar foarte meşter şi puternic» 
Păr. Chirică din Hiliţa, Iaşi, care are o lungă deprin
dere misionară şi e familiarizat cu problemele acestei 
vieţi. A mai lipsit un preot dela Iaşi, care se ţine 
harnic de aceste chestiuni şi a şi avut multe izbânzi 
şi a putut lupta cu bună izbândă împotriva misiona
rilor sectanţi de acolo. Acesta a fost Păr. Ioan Po
pescu dela bis. Sf. Andrei din Iaşi, cunoscut prin 
inulte lucrări în această privinţă.

Congresul acesta ne-a adus şi laturi pline de în
sufleţire. Astfel din Basarabia şi de aiurea ni s ’a spus 
că mulţi din adventişti şi din alţi sectanţi s ’au lăsat de 
erezie şi au venit iarăşi în sânul Bisericii Ortodoxe*

Congresul s’a încheiat printr’un ospăţ frăţesc, care 
s’a dat misionarilor în însuşi Palatul Sf. Mitropolii, 
sub prezidenţa Prea Sfinţitului Teofil. Prea Sf. Sa a 
inchinat în sănătatea Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit 
Primat, care nu era de faţă, întrucât se afla în vizite 
pastorale în jud. Dâmboviţa (vizite de care au vor
bit ziarele, cu prilejul sfinţirii bisericii din Dragodana, 
Dâmboviţa) şi a închinat şi în sănătatea misionarilor 
care au urmat cu râvnă aceste trei zile de discuţiuni

şi au arătat interes către aceste probleme nouă ale 
vieţii bisericeşti din România.

După aceia a ridicat paharul şi a vorbit în fran
ţuzeşte d. Balabuha, magistru în teologie dela Peter
sburg, fost profesor la Academia Teologică de acolo 
şi azi misionar în Basarabia, pe lângă arhiepiscopia 
noastră. A spus că Biserica românească e azi cea 
mai puternică Biserică Ortodoxă şi i-a urat toată 
izbânda în lucrul său.

A vorbit subsemnatul, arătând bucuria pe care o 
simte văzând că se ridică un nou organ de activitate 
bisericească: preoţimea misionară, care e foarte de tre
buinţa, chiar când toate celelalte ramuri ar lucra din 
plin, precum parohii, mănăstirile şcoalele de teologie, 
care însă lucrând cu puteri scăzute, cu atât e mai 
trebuincios să fie cât mai multe soiuri de lucrători 
pentru a face faţă multelor greutăţi ale zilei.

Păr. Chirică a spus că greutăţile sunt mari, dar 
tot sunt pricini de nădăjduit, fiindcă înfăţişăm drep
tatea şi adevărul.

Păr. Ciupercă din Bucovină a vorbit cu mare în
sufleţire, arătând toate nădejdile pe care le are pen
tru un lucru misionar temeinic.

S’a vorbit apoi despre cazul dela Căile Ferate, cu 
misionarii sectanţi care umblă prin trenuri când a- 
cestea staţionează în gări. Păr Arhim. Galaction Cor- 
dun, care era de faţă, a dat lămuriri că s’au luat 
măsuri împotriva lor.

Prea Sf. Teofil a dat apoi lămuriri despre felul cum 
au mers lucrurile cu procesul cazului dela Cuibu-cu- 
Barză, şi ospăţul s ’a încheiat în cea mai frăţească 
armonie, care a umplut inimile şi toţi s ’au întors
acasă în cele mai bune dispoziţiuni.

Iată acum şi numele tuturor celor care au luat 
parte la acest congres:

Părinţii: 1. Dr. Gala Galaction; 2. N. Donos, pro
fesor la Seminarul din Huşi şi misionar al eparhiei 
H uşilor; 3. Gh. Chirică al eparhiei laşului; 4. Gr. Po
pescu al eparhiei Romanului; 5. Gh. Ciupercă al Cer- 
năuţulu i; 6. P■ Godescu al eparhiei Argeşului ; 7. Gh. 
Popescu al Constanţei; 8. Gh. Gâţâ al Râmnicului- 
Vâlcii; 9. Victor Popovici, secretar al Sfatului Fră
ţimii preoţilor basarabeni şi reprezentând în congres 
eparhia Chişinăului; 10. Gh. Scodigor, şi Sf. Sa re
prezentând tot Chişinăul; 11. d. Nicolae Balabuha, 
tot din partea Chişinăului; 12. Icon. Stavrofor Iosif 
Belodanov al eparhiei Cetăţii Albe; 13. d. Maxim Pu- 
gaci, tot al Cetăţii Albe; 14. Protoiereul Teodosie Vo- 
lovei al eparhiei Hotinului; 15. Teofan Ignatovici tot 
al Hotinului şi 16. Al. Antoniev asemenea.

Cerc de studii religioase
O ceată de preoţi tineri au înfiinţat în Bucureşti 

un „Cerc de studii religioase şi de perfecţionare cre- 
ştină“. Aceasta s’a făcut în ziua de 8 Mai, printr’o 
şedinţă de constituire în localului Sfântului Sinod. La 
aceasta au venit 15 preoţi din câţi au fost chemaţi şi 
anume Părinţii: C. Bobulescu, C. Diaconescu, Gh. Pă-
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unsecu, V. Băjenaru, Ioan lonescu-Azuga, Dr. Nicolae 
Popescu, profesor la teologie, C. Stancu, Zamfir Po
pescu, Qhiţă Călin, Marin Ionescu, /. Stoica, Simeon 
Popescu, T. Simedrea, directorul cancelariei Sfântului 
Sinod, Diaconii D. Rădulescu şi N. Vintilescu.

Cercul vrea să lucreze după următoarele vederi:
1. Membrii vor trata felurite materii religioase în 

faţa celorlalţi membri. Nu se face nicio impunere 
nimănui, ci fiecare membru e slobod să-şi aleagă su
biectul pe care-1 vrea, să-l trateze cum crede că e 
mai bine şi să-l ia din ramura teologiei care-i va plă
cea mai mult.

2. Se vor strânge la fiecare 2 săptămâni în sala 
bibliotecii din localul Sfântului Sinod, totdeauna Marţi 
la 8 seara. Şedinţa începe drept la 8 şi nu ţine mai 
mult de un ceas. Unul din membri, hotărât mai de 
nainte, vorbeşte timp de trei sferturi de ceas, iar un 
sfert rămâne pentru discuţiuni despre cele vorbite 
sau comunicări în legătură cu ele. Şedinţele au să fie 
prezidate de cel mai în vârstă dintre membrii prezenţi-

3. Cercul va avea o bibliotecă. Preoţii din afară» 
care ar urmări, lucrarea cercului, vor primi ştiri des
pre chestiunile teologice pe care vor voi să le ştie 
mai de aproape.

Intre cuvintele de înfiinţare ale Cercului, găsim şi
o accentuare religioasă, pe care niciodată n’o vedem 
la astfel de înfiinţări. Pe lângă toate calapoadele de 
sta tu te  pe care le vedem de obicei la prilejuri de 
înfiinţări, aici am descoperit noutatea de a cere dela 
membri să se roage la Dumnezeu pentru fraţii care 
lucrează alăturea şi ca să poată duce cu bine la ca
păt „lucrul pe care Sf. Duh i-a îndemnat sa-1 facă“.

Aceasta e o accentuare care merită semnalată şf 
care ne bucură.

Cea întâi lucrare a Cercului a fost conferenţa Pă
rintelui Marin Ionescu, membru al său, despre o 
n o u ă  m e to d ă  d e  p r e d ic a r e ,  pe care a ţinut-o Marţi, 
la 13 Mai, la care au fost de faţă şi preoţii adunaţi 
în congresul misionar de care am vorbit mâi sus. 
Subiectul a fost foarte potrivit tocmai pentru aceşti 
noi auditori, care aveau nevoie să audă ceva de acest 
fel pentru lucrarea lor. In adevăr, Păr. Marin Ionescu 
a spus ca predicile numai cu ţesătură logică, aşa cum 
se fac până acum la noi, nu-şi ajung ţinta, pentrucă 
concentrează pe om numai în domeniul rece al idei
lor abstracte şi nu-i înfăţişază chipuri mâi concrete 
şi trăsături mai izbitoare, care-1 încleştează mai viu 
şi-i înfăţişează adevărurile credinţei într’o lumină cu
ceritoare. Demonstraţiunea Părintelui Ionescu a fost 
foarte frumoasă şi ea ne cere mai mult spaţiu decât 
putem avea în acest număr. Noi însă de pe acum o 
putem declara plină de izbândă şi ne pare bine că 
Sf. Sa a ajuns la acest meşteşug cu care lucrează 
bine în parohia Cuibului-cu-Barză, pe care o supli
neşte, aşa că e la toată înălţimea şi nimenea nu se 
poate plânge că azi s ’ar predica la numita biserică 
mai slab de cum s’a predicat. Noi l-am ascultat pe 
Păr. Ionescu şi altă dată, la biserica Sf. Dumitru din

»
*

Bucureşti, str. Carol, şi l-am văzut pe deplin stăpân 
pe meşteşugul cu care umblă mulţi predicatori sec
tanţi în predicare, meşteşug însă care e trăsătura 
predicei engleze şi americane, în care Păr. Ionescu a 
ajuns âcum atât de bine îndrumat. Lucrul a apărut 
ca o noutate şi o exagerare. Noi însă fară sfială îi 
declarăm metodă temeinică, rodnică şi ducătoare la 
ţintă. Am văzut-o întrebuinţată şi la predicatorii a- 
mericani care vin când şi când la noi. Se băga de 
seamă şi la Dr.John Mott, de care am vorbit în numărul 
trecut; şi la alţii care au vorbit mai nainte la Fun- 
daţiunea „Carol“. Preoţii noştri vor avea numai de 
câştigat dacă se vor face stăpâni pe această metodă, 
care cere mai puţină stoarcere a minţii decât predica 
intelectuală, cum o numea Păr. Ionescu pe cea de 
curată dovedire logică. Ea poate avea exagerări, dar 
noi în genere o declarăm bună şi vom avea prilejul 
să mai vorbim despre ea, cercetând şi în amănunt 
ce a spus Păr. Ionescu şi punând-o în legătură cu 
mersul ideilor creştineşti în ce priveşte înţelegerea 
Sfintei Scripturi.

Cu aceasta Cercul a început foarte bine şi-i urăm 
să meargă tot aşa.

Conferenţă următoare a fost a Părintelui D. Muşe- 
ţeanu despre „Experienţe pastorale într’o parohie 
mărginaşă de oraş“. S’a ţinut la 27 Mai, ceasurile 8 
seara, iar d. Traian Stoenescu, avocat din Bucureşti, 
a făcut o comunicare despre „Experienţele sale cultu- 
rale-religioase în ţa ră“.

Au mai intrat şi membrii noi în cerc: Protoiereul 
Atanase Magearov, superiorul bisericii bulgăreşti din 
Bucureşti, Preotul D. D. Ştefănescu din Burghelea, 
Prahova: Păr. Şt. Popescu dela bis. Sf. Nicolae-Vlâ- 
dica din Bucureşti: Păr. Gh. Creţu, paroh şi profe
sor în Bucureşti; Ieromonahul Calist Rădulescu; Preo
tul I. Muşâţeanu; Diaconul Dr. Gh. Comşa, subdirec
tor general în Ministerul Cultelor şi avocatul Traian 
Stoenescu, toţi aceştia din Bucureşti.

Fie început bun şi lucru şi mai bun!

Congresul dela Căpriana
i

Idei a ţinerii nuni congres al călugăriior a pornit pentru 
prima dată, în ţara noastră, dela un ieromonah entuziast, 
care, deşi n’are o ooncepţie clară despre „fericirea" pe care 
o doreşte călugărilor şi despre „desrobirea mănăstirilor" 
pe oare o cere cu multă gălăgie printr’o gazetă, care se 
intitulează organ al unei asociaţii imaginare; totuşi, această 
idee vânturată de câteva luni prin foaia Ierom. Dionisie 
Lungu, care se răspândeşte prin mănăstiri, a găsit aderenţi.

Călugări, cari nu ştiau oă mai au vre-un alt rost în 
mănăstire decât acela de a se „mântui", şi vre-un alt drept 
decât acela de a primi o pâine neagră şi necoaptă; călu
găriţe, cari între croşetă *), «buget» şi strană, nu t~ :  :

') Părinte Damiene, numai cocoanele dela oraş zic croşetă. 
Româneşte se zice igliţi în Muntenia şi acuşor in Moldova.

II
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oepeau alte rostnri în viaţa lor, au oitit Glasul Monahi- 
lor şi s’au întrebat:

Ce e aia Congres ?
Dar Păr. Dionisie nu se astâmpără. Foarte îndrăsneţ din

1 — călăuzit de cele maifire, şi — trebue să recunoaştem —  
ourate intenţii, se adresează Sf. Sinod cerând aprobare 
pentru congres.

E respins.
Prin scrisori particulare şi adrese ou antetul acelei aso

ciaţii imaginare pe oare o prezidează, cere adeziunea sta
reţilor.

Două-trei răspunsuri izolate. Scrie în gazeta sa articole 
întrebuinţând limbajul cărţilor ohirilice şi ortografia de pe 
vremea diaconului Coresi, prin care caută să popularizeze 
ideea congresului.

»

Dar forma atât de confuză în care îşi aşterne gândirea 
contrazicerile pe care i-le întâlneşti la fiecare frază, dau 
articolelor sale un aspect de proză copilărească, departe 
de a servi ca mijloc de propagandă.

Totuşi citind şi răscitind Glasul Monahilor,mai stând
şi de vorbă cu păr. Dionisie, înţelegi dela Cuv. sa trei luoruri:

1. Că a fost persecutat de un vlădică.
2. Că vrea desrobirea mănăstirilor.
3. Că vrea un congres al călugărilor.
Primul punct, a înduioşat pe călugări şi mai mult i-a 

îngrijorat despre soarta ce ar mai putea-o avea păr. Dio
nisie...

In ceeace priveşte al doilea punct, părerile sunt împăr
ţite. Maioile nu găsesc nicio robie în starea lor de astăzi. 
Ideea de comunitate, dispărând la ele puţin după secula
rizare, s’au obişnuit să ducă o viaţă personală. La biserică 
se duc pe rând, iar în chilie lucrează din noapte până în 
noapte ca să poată trăi omeneşte, şi să-şi ţină chiliile în 
acea găteală simplă, dar minunată, şi în acea curăţenie 
demnă de invidia celor mai pretenţioase gospodine dela 
oraşe.

Administraţia mănăstirească, n’are alt rol decât să în-

nare a voinţei obştei celei a stareţului. Ca o urmare foarte 
firească, s’a pus în mânăstiri acea chestiune penibilă care 
scade autoritatea unui tată şi zăpăceşte viaţa de familie: 
chestiunea drepturilor şi a datoriilor 1

S’au întrebat călugării: dacă nu ni se mai dă tot ce ne 
trebue — hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte — , de ce ni se 
impun aceleaşi datorii?

Stareţii s’au îndreptăţit astfel: viaţa de obşte — în ceea 
ce priveşte drepturile — au zis ei —  nu se mai poate menţine, 
de oarece statul a luat averile mănăstirilor.. Slabă îndrep
tăţire! Căci, îndată după secularizare, a început să se îm
puţineze şi numărul călugărilor. Şi apoi sărăcia nu justi
fică desfiinţarea obştei. Membrii unei familii se împărtă
şesc egal din avere ca şi din sărăcie. Şi familia a servit 
ca model la organizarea m-rilor.

In oeeaoe priveşte datoriile, stareţii au ţinut morţiş să 
aplice aşezâmintele Sf. Vasile cel Mare.

Dar stareţii n’au fost consecvenţi. Ei au continuat m 
aplice principiul obştei doar pentru ei şi pentru aşa zisele 
consilii economice, şi într’un chip prea transparent.

Din această pricină observăm acea revoltătoare deose
bire între membrii acaleiaşi familii: 8 4 îmbrăcaţi în ştofe 
lucitoare, iar mulţimea în petece şi ou călcâiele goale.

Oare această fundamentală schimbare în croiala primitiva 
şi foarte solidă a vieţei călugăreşti, nu era ea de natură 
să dezorganizeze mănăstirile şi să vâre în sufletul călugă
rului credinţa că el e rob la stăpân ?

La călugăriţe, desfiinţarea obştei n’a avut urmări aşa 
dezastroase ca la călugări. Dimpotrivă. Viaţa a devenit 
aci mai naturală.

Foarte mulţumite că au scăpat de munca câmpului şi de 
alte ascultări nepotrivite pentru femei, călugăriţele, au 
început să ducă acea viaţă de casă foarte firească lor, şi 
pe care n’ar dori s’o schimbe. Negreşit oă acel fel de viaţă 
e protivnic principiilor monahale, dar mai convenabil fe
meilor.

Pentru bărbaţi, e cu neputinţă să se conceapă o viaţă 
în afară de obşte. Ei nici nu-şi pot creea singuri izvoare

grijească de regularitatea slujbelor bisericeşti, să păstreze de venituri ca maicile, şi nici .mâncare nu pot să-şi fană
între maici oarecare simulacru de disciplină şi să distri- 
bue bugatul.

Din acest punct de vedere, sunt bine informat, că mai
cile nu doresc vre-o schimbare.

La călugări, însă, credinţa că trăesc într’o robie, mai 
mult sau mai puţin reală, o găseai şi mai nainte de a se 
citi în Glasul Monahilor chiar la minţile cele mai limpezi.

Şi nu fără oarecare dreptate.
La mânăstirele de călugări, a continuat viaţa de obşte 

şi după secularizare. încetul cu încetul însă, pentru motive, 
cărora un judecător imparţial, oricât de multă bună voinţă 
ar avea, nu le poate găsi o justificare, a început să slă
bească şi aci ideea de obşte. E drept, că la vre-o două 
mânăstiri— Frâsineii din Vâlcea şi îmi pare Ciolanul

pe la chilii.
Pentru aceste motive, eventualitatea unei «desrobiri» 

preconizate atât de confuz de ierom. Dionisie Lungu prin 
foaia sa, dar sperată de călugări, a găsit mai mult răsunet 

mănăstirile de bărbaţi, şi ideea unui congres a prins 
ai bine aci.

Ain

ce
Maicile, n’au dorit congresul, dar l-au aşteptat ca pe un 

menit să aducă o schimbare în viaţa lor, dar fără

din Buzău, mai persistă încă; la celelalte numai parţial.
Prin înjumătăţirea acestui principiu, care a fost luat ca 

bază de căpetenie de primii organizatori ai vieţei mona
hale, s’a slăbit însăşi temelia acestei vieţi, s’a slăbit unita
tea de cugetare şi de conducere prin sistemul de subordo-

sâ şi dea seama ce anume, şi fără să dorească vre-o schimbare.
Sunt însă şi călugări printre care se numără şi scriito

rul acestor rânduri, pentru care ideea unui atare congres 
a apărut, nu numai ca un non-sens, ci ca o curată utopie. 
Ei găsesc explicaţia acestei neaşteptate şi până la un punct 
inadmisibile inovaţii în uriaşa transformare psihologică de 
după marele război, care a provocat răsturnarea multor 
principii ce păreau veşnice, şi a introdus elasticitatea în
concepţiile cele mai rigide.

Căci, în definitiv, ce este un congres? Adunarea indi
vizilor de aceeaşi breaslă în scopul bine definit de a găsi
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mijloacele pentru a-şi susţine san apăra interesele mai tot
deauna materiale.

Ori, călugărul, prin concepţia sa despre lume şi despre 
viaţă, are el de revendicat ceva pentru sine însuşi pe acest 
pământ ? Şi încă în adunări aşa de răsunătoare ?

Nu! Călugărul are un rost bine şi veşnic definit, — nu 
numai de anumite canoane, legi şi regulamente care pot fi 
schimbate, ci de înseşi cauzele cari au dat naştere insti
tuţiei monahale, de înseşi principiile ce i stau la bază, şi 
cari nu pot fi ştirbite decât cu preţul prăbuşirei însăşi a 
instituţiei.

Noi, călugării, suntem singura olasă de oameni cari nu 
aspirăm în viaţa aceasta decât la condiţiei priinoioase 
de pregătire pentru a găsi fericirea în ceealaltă viaţă.

In mijlocul frământărilor laice, unde materialismul, ego
ismul etc. împedică orice cugetare mai înaltă, orice avânt 
spre idealuri mai curate, orice concepţie despre o fericire 
ce se află într’o viaţă de altă esenţă decât cea pământească 
comunităţile călugăreşti trebuie să rămână ceeace au fost 
întodeauna: nişte oaze în mijlocul deşerturilor.

Altfel, raţiunea noastră de a fi nu-şi mai are explicaţie. 
Constituţia călugărească este foarte scurtă, foarte precisă, şi 
nu poate fi schimbată nioi de vre-un principiu democratic. 
Ea are un singur srticol: Mântuirea noastră şi a altora 
prin practicarea virtuţilor celor mai înalte. Dintre 
aceste virtuţi, sărăcia şi supunerea necondiţionată sunt 
condiţiunile de căpetenie ale progresului monahismului în
tru cele duhovniceşti, şi a însăşi existenţei lui.

Că suferim şi noi când vedem că starea actuală a mâ
năstirilor nu ne mai oferă condiţiuni de propăşire sufletească 
mai înaltă; că din această pricină am ajuns de nu ne mai 
înţelegem rostul nostru în lume; că lumea însăşi se întreabă 
şi ne întreabă ce folos mai aducem societăţii şi nouă înşine, 
— perfect adevărat.

Dar ce putem noi gloata să facem? Suntem noi stăpâni 
pe viaţa noastră ca să facem adunări publice oa toţi bres- 
laşii laici, în care să apărăm interesele noastre şi să luăm 
măsuri pentru îndepărtarea relelor ce s’au cuibărit în casa 
noastră? Dar, pot oare soldaţii să facă un congres?

Ca şi aceştia, noi avem conducătorii noştri direct răs
punzători de starea noastră. Voinţa noastră este subordo
nată voinţei lor. După principiile monahale, ei, stareţii, sunt 
stăpânii absoluţi ai noştri. Ei sunt şefii noştri pentru a ne 
supraveghea viaţa noastră, „pentru a ne face buni— zice 
Marele Vasilie—şi dacă ne vor lăsa să cădemîn rău, Dumne
zeu îi va judeca cu asprime w. Noi, călugării din gloată, 
suntem datori să ne supunem fără cârtire voinţei conducăto
rilor noştri; şi aoeştia, la rândul lor, sunt datori să apere 
interesele monahismului, să se îngrijească de sufletele fiilor 
lor duhovniceşti, şi deci sunt răspunzători pentru starea 
noastră şi în fa ţa  oamenilor şi înaintea lui Dumnezeu•

Pentru aceste consideraţii, adunări periodice ale stareţilor, 
dar numai ale stareţilor—pentru a se consulta dimpreună 
ou chiriarhii asupra nevoilor mânăstirilor, au fost totdaeuna 
dorite de monahii cari gândesc la fel cu cel ce semnează 
aceste rânduri. Un congres al tuturor călugărilor în genere, 
însă, nu se poate concepe.

Şi mare ne-a fost bucuria oând am aflat că P. S. Var

tolomeu, Episcopul Râmnicului, a făcut primul început. P 
S* Sa, a convocat, mai acum câteva luni, pe stareţii şi 
stariţele din eparhia P. S, Sale şi au hotărât împreună mă
suri dd îmbunătăţire în starea actuală a mânăstirilor.

In Basarabia, unde mănăstirile se menţin într’o stare 
superioară celor din România-Veche, astfel de adunări se 
ţin—după cât sunt înformat— în fiecare an.

De data aceasta, având a se discuta despre capitolul 
privitor la mănăstiri din P r o ie c ta i d e  S ta tu l o r g a n ic
p en tru  o r g a n iz a r e a  B is e r ic i i  a u to c e fa le  o r to d o x e
R o m â n e , oare interesează în aceeaşi măsură tot oierul 
monahal din ţară, I. P. S. Gurie, Arhiepiscopul Chişinăului 
şi Hotinului, a avut fericita idee de a invita la adunarea 
stareţilor din Eparhia I. P. S. Sale şi pe oeilalţi stareţi din 
ţară -  bineînţeles prin chiriarhiile respective.

Acest congres al stareţilor din întreaga ţară, s’a ţinut în 
Sf. M-re Căpriana (Chişinău) în zilele de 1 şi 2 Mai
st. n. a. c.

i

Din desbaterile urmate şi al căror rezumat îl dau mai 
jos, se va putea aprecia importanţa lui şi necesitatea de a 
se mai întruni din oând în când.

II

M ă n ă stirea  C ăp rian a , sau Chipriana, se află în jud. 
Chişinău, la o depărtare de 36 km. spre Nord-Vest de ca
pitala Basarabiei şi la 9 km. de gara StrSşeni, indicată ca 
loc de oprire a congresiştilor. E încunjurată de dealuri 
acoperite de vii şi de păduri întinse, foste, nu de mult, ale 
ei proprietăţi.

Satul cu aceiaş nume, care aproape o împresoară, decep
ţionează pe cel ce o vizitează pentru întâia dată, căci în
drumul singuratic dela Străşeni până aci, îţi formezi oon-
vingerea că această mânăstire se găseşte izolată în mijlocul 
dealurilor păduroaso şi în tovărăşia doar a pârâului lşnovăţ.

Are două biserici: una mai nouă şi mare clădită după 
sistemul rusesc cu turnuri şi turnuleţe şi cu sânuri multe; 
alta mai mică în formă dreaptă şi cu ziduri puţin obişnuit
de groase, clădită de Ştefan eel Mare.

Tradiţia spune, oă, întorcându-se Ştefan cel Mare, dintr’un 
războiu ce-1 purtase cu Tătarii, la Nistru, şi trecând prin 
aoeste locuri unde se află azi mânăstirea, i a eşit înainte o 
căprioară. In momentul când însoţitorii Domnului erau ♦s’o 
săgeteze, căprioara a căzut tremurând în genunchi.

Ştefan, luând această în tâmplare ca un semn cereso, a 
ridicat aoi mânăstirea căreia i-a dat numele de Căpriana.

Are 37 de monahi şi 60 de fraţi.
Averea redusă la 50 ha. ca la toate mănăstirile basara- 

bene.
Are o falnică stăreţie.

III

Ziua 1
Joi dimineaţa, la sfârşitul Sf. Leturghii, I. P. S. Gurie 

a cetit o predică a Sa despre Omul duhovnicesc. Apoi, 
însoţit de sobor, a oficiat un Te-Deum, după care a rostit 
o cuvântare arătând nevoia ce se simţea de a se faoe o 
astfel de adunare pentru folosul vieţii mănăstireşti, atât 
îd  ceeace priveşte viaţa duhovnicească, cât şi pentru gos
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podăria sfintelor lăcaşuri. E bine — zice I. P. S. Sa — ca 
organizarea viitoare a acestor lăcaşuri de cuvioşie şi viaţă 
obştească să satisfacă cerinţele reale de azi, măsurile sa 
fie practice, ca astfel legea să se arate ca o necesitate de 
îmbunătăţire reală. Şi cei mai în sitnaţie de a cunoaşte 
viaţa şi nevoile mănăstirilor sunt tocmai cuvioşii lor sta
reţi, cari, cerând anumite dispoziţiuni prin lfge, vor fi în 
putinţă de a le şi împlini în totul. O asemenea colaborare 
a chiriarhului cu stareţii este firească pentru instituţiile 
Bisericii care formează un mare organism democratic.

Gospodăria mănăstirilor trebue să devină folositoare şi 
populaţiei, căci această gospodărie este naţională şi e ne- 
voe ca populaţia să scape cât-de-cât de comerţul şi indus
tria străină.

Din partea stareţilor prezenţi răspunde P. C Arhiman
drit Paisie dela M-rea Condriţa, arătând adânca lor recu
noştinţă şi făgăduind deplina ascultare a ordinelor stăpânirii 
eparhiale, pentru înviorarea vieţii duhovniceşti în mănăstiri.

La orele 5p, m., după ce s’au ospătat dintr’o masă îm
belşugată, care, după obiceiul rusesc, a început cu ceai şi 
g’a terminat tot cu aceeaşi băutură, congresiştii au trecut 
în sala destinată pentru şedinţe. Câte*va icoane, portretele 
Familiei Regale şi hărţi geografice împodobesc pereţii 
acestei săli.

La masa rotundă din fund ia loc I. P. S. Arhiepiscop. 
La dreapta I. P. S. Sale se aşează Arhim. Paisie dela 
Condriţa — o figară înfăţişătoare, dar... prea în dispro
porţie fiizieă ou marele cuvios al cărui nume îl poartă. Fi
reşte, între deşerturile Eghipetului şi dealurile mănoase 
ale Basarabiei, e mare deosebire...

După P. C. Sa, vine la rând Arhim. Gherman dela 
Noul-Neamţ, apoi la masa cea lungă Serafim dela Hârjauca 
şi de aci îneepe şirul stareţelor: Maica Evghenia dela 
Viforâta, maica stariţa dela Vărzâreşti, dela Răciula dela
Hirova, şi c. 1.

In stânga I. P. S. Sale se aşează P. C. Arhim. Teog- 
nost, stareţ la Gârbovăţ şi Exarh al mănăstirilor. P. C* 
Sa poartă ochelari, are o privire vioae şi o statură ce nu 
trece cu mulţi milimetri peste un metru.

Lângă păr. Exarh, este invitat de către I. P. S. Sa 
Ierom. Damian Stănoiu, delegat al Căldăruşanilor. Se
pare că-1 strânge gulerul, deşi n’are şi n’a purtat niciodată.

Vine la rând P. C. Arhim. Natanail, stareţul Căpria- 
nei, care, dus pe gânduri, face probabil socoteala consuma, 
ţiei musafirilor. t

Ierom. Dionisie Lunga, ceva mai gras decât o mumie 
egipteană, aşezat între P. C. Domeţian Hodorogea dela 
Hânou şi între un alt stareţ cam de aceiaş volum, pare o 
virgulă între 2 zeruri.

La capătul opus al mesei, se aşează grav d. C. N. To- 
mescUy secretarul general al Consistoriului din Chişinău, 
căruia Păr. Ştiucâ de alături — membru al aceluiaşi Con- 
sistoriu— îi place să-i zică Constantin Nicolaevici... Lângă 
Păr. Ştiucă, stă Păr. Simionov, originar din Babadag şi 
acum preot în Chişinău şi funcţionar la Consistoriu. Atât 
d. Tomescu, cât şi pr. Simionov îşi aştern testele de hârtie 
dinainte şi cu creioanele în mână stau gata să prindă des
baterile pentru Luminătorul şi pentru... procesul-verbal.

Intr’un colţ al mesei, ia loc Ierom. Macarie, stareţul 
dela Turnu (Argeş). Pe alături, sala se umple de tconomi, 
casieri, secretari, părinţi ai locului şi alţi veniţi întâm
plător sau de curiositate.

Pe faţa tuturor se observă o seriozitate sfioasă. Spre 
deosebire de ceeace s’a întâmplat la masă, nimeni nu caută 
să se aşeze la locuri de frunte. Dimpotrivă. Par ca nişte 
şcolari la examen. Şi această stare sufletească care se ob
servă aproape la toţi, îşî are explicaţia în faptul ca mo
nahii nu sunt obişnuiţi cu astfel de adunări, şi mai ales 
de importanţa celei de acum. Ei n’au avut niciodată pri
lejul să-şi exprime gândirea în adunări publice prin viu 
graiu şi în forme convingătoare. De aceea, mulţi vor pre
fera să tacă decât să se exprime în aşa fel încât intenţia 
lor să fie înţeleasa deandoasele.

in mijlocul unei tăceri solemne, I. P S. Arhiepiscop care 
prezidează, rosteşte o scurtă cuvântare de deschidere.

Sunt foarte măgulit în sufletul Meu, zice I. P. 8. Sa, că 
I. P. S. Mitropolit Primat a binevoit să trimită represen- 
tanţi din Eparhia I, P. S. Sale, ridicând prin aceasta va
loarea congresului.

Pentru această înaltă cinste, datori suntem a-i exprima 
mulţamirile noastre, dorindu-I să trăiască mulţi ani.

(Adunarea, în picioare, cântă in cor „Mulţi ani trăiascău).
I. P. S. Sa îşi arată satisfacţia ce simte ca creştin şi ca 

româu, că în ţară noastră este hună orânduiala, că noi 
putem să simţim şi să ne desvoltăm liberi, pe când peste 
Nistru mănăstirile sunt desfiinţate, iar călugării trăiesc pela 
case particulare şi se ocupă ou îndeîeniciri lumeşti.

Aduce omagii M. S. Regelui Ferdinand şi vitezei Sale 
armate.

Se bucură că Statul se îngrijeşte de bunul mers al 
Bisericii şi al mănăstirilor.

Mai departe, I. P. S. Sa, arată că rostul acestei adunări 
este de a găsi mijloacele pentru reînvierea monahismului 
de odinioară şi să întărească legăturile monahilor între 
dânşii.

După propunerea I. P. S. Sale, congresul hotărăşte să 
se trimeata o telegramă de omagiu M. S. Regelui şi câte 
una de mulţumire I. P. S. Mitropolit Primat şi P. S. Epi
scop Nichita al Argeşului cari sunt representaţi la congres.

Intrându-se în ordinea de zi, Ierom. D. Lungu, începe să
citească cap. IX din Proiectul de Statut Organic.

La art. 96, în urma propunerii Arhim. Paisie—Condriţa, 
la care s’au asociat delegaţii din Vechiul Regat, se adoagă : 
*in consiliu şi adunarea eparhială, să fie reprezentaţi 
si monahii».

La art. 99 al b), delegatul M-rei Căldătuşani crede 
că, odată ce se înfiinţează seminarii, nu nu mai e nevoie 
şi de şcoli de misionari. Ar fi de ajuns să se creeze o 
catredră pentru îndrumări misionare.

I. P. S. Sa e de părere că acest aliniat trebuie scos, în 
întregime, deoarece nu se pot înfiinţa în mânăstiri nici 
orfelinate şi nici şcoli de corecţiune.

Delegatul M-rei Căldăruşani crede că din orfelinate 
mulţi tineri se vor devota vieţei călugăreşti.

Adunarea e contra înfiinţării de orfelinate la mănăstirile 
de bărbaţi şi deci al b) se suprimă.
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La al. i), deleg. M-rii Căldărăşani zice că înfiinţarea 
de ateliere de diferite meserii în m-ri, ar da acestora un 
caracter prea lumeso.

1. P. S. Sa spune că se va lucra în aceste ateliere nu
mai pentru trebuinţele obştei.

Aliniate b. c. şi e. privitoare la mănăstirile de maici 
se suprimă.

Art. 100 se modifică în sensul că cel ce doreşte a îm
brăţişa viaţa monahală, să se adreseze stareţului mânăsti- 
rei ce şi-a ales, iar nu chiriarhului cum prevede în proiect.

Discuţie multă se faoe în jurul vârstei pentru călugărie.
Proectul prevede vârsta de 30 ani împliniţi— şi pentru 

bărbaţi şi pentru femei, iar pentru oei cu studii superioare 
25 ani.

Maica Evghenia dela Yiforâta cere pentru maici etatea 
de 25 ani; stareţele din Basarabia, însă, stăruesc şi con
gresul hotărăşte etatea de 40 ani.

Pentru bărbaţi 30 ani.
Delegatul M-rei Căldăruşani propune şi congresul ad

mite dispensă de vărstă pentru elementele ce se disting.
La art. 104 se face discuţie în jurul chestiunei dacă 

chiriarhul e bine sau nu să fie şi stareţ de drept la o mă
năstire din eparhia ce conduce.

lerom. Dionisie Lungu e hotărît împotrivă.
La art. 111 al. b., se adaugă: pana ce seminariile mo

nahale vor da absolvenţi, se va cere candidatului pentru 
hirotonia în ier o diacon sau ieromonah sa suţină un 
examen pe langa o comisiune ce se va înîiinţa pe langa 
Secare exarhat.

La art. 113 se cere de unii delegaţi ca stareţul să fie 
ales direct de sobor şi pe viaţă, iar nu cum prevede pro
ectul: «soborul mănăstirii alege trei dintre monahii cei mai 
distinşi, iar Chiriarhul numeşte pe unul dintre ei».

1. P. S. Sa este de aceiaşi părere.
Delegatul M-rei Căldăruşani, găseşte bună alegerea pe 

viaţă, dar în ceeace priveşte modalitatea alegerii, este de 
părere să se menţină disposiţia din proect, deoarece nu în
totdeauna soborul alege pe cel mai capabil.

D-1 G. Tomescu spune că, dacă s’ar proceda în felul 
acesta, s’ar desfiinţa principiul alegerei.

Părintele Exarh şi Arhim. Paisie au aceeaşi părere.
In urma unei lungi discuţii, adunarea hotăreşte modifi

carea articolului îa sensul că, Soborul alege pe unul din 
sânul său, iar Chiriarhul îl confirmă sau anulează ale
gerea, după apreciere.

La art. 114, întrucât păr. Dioniaie Lungu se plânge 
oă în vechiul Regat monahii — chiar cei hirotoniţi, sunt 
excluşi din monahism fără o judecată prealabilă, se hotă
răşte a se adăoga la al. n. că Chiriahul, în nici un caz 
nu poate exclude pe un monah fără ca acesta să fi 
iost judecat în prealabil de către Consistoriul Eparhial 
şi să S  iost găsit vinovat.

La art. 121 se faoe multă discuţie.
Toţi delegaţii din Eparhia Chişinăului sunt de părere 

că mănăstirile nu trebue să primească nicio subvenţie dela 
stat. Să se dea mănăstirilor pământ suficient, zic prea cu- 
vioşiile lor, iar nu subvenţie în bani.

I. P. S. 8a deasemenea crede că e mai bine ca mănăs

tirile să>şi păstreze un caracter autonom, căci astfel vor 
putea fi mai stăpâne pe soarta lor, şi deci vor putea pro
gresa mai repede. Pământ mai de grabă am putea primi.

Delegatul M-rei Căldăruşani, susţine necesitatea primi- 
rei subvenţiei, întrucât mănăstirile sunt prea sărace ca să 
se poată dispensa de ea, iar statul este dator să le ajute 
atât pentru motivul că le-a luat cândva averile, cât şi pen
tru faptul oă rolul mănăstirilor în desvoltarea lui, ca fac
tori morali, culturali şi de ordine, îl obligă la acest sa
crificiu.

1. P. S. Sa intervine din nou zicând că nu e cu orice 
preţ împotriva subvenţionării de către stat a mănăstirilor, 
dar e de părere ca această subvenţie să nu se mai dea 
individual, ci global, prin admiuistraţia eparhială.

D. Tomescu are aceeaşi părere.
In urma acestor discuţii, articolul 121 se completează 

astfel :
«Ar fi mai bine ca, în loc de subvenţie în bani, să 

se dea mănăstirilor pământ suficient, atât cât este ne
cesar ca să-şi poată satisface nevoile gospodăreşti. In 
tot cşlzu1} de e vorba de subvenţie, apoi ea să se acor
de prin stăpânirea eparhială, global şi nu sub formă 
de subvenţie personală.

La art. 123, se hotărăşte a se menţiona, că detaşarea 
ieromonahilor pela parohii să fie numai în cazuri de prea 
mare nevoie şi pe termen cât se poate de scurt, întrucât 
acest sistem de a se complecta vacanţele în clerul de mir 
cu ieromoahi, e dăunător şi mănăstirilor şi celor detaşaţi. -

La art 125, după propunerea delegatului M-rei Căldăru- 
şani se adaogă că, exarhului trebue să i se acorde toate 
drepturile legale cu însărcinarea specială de a face cer
cetări şi a raporta Chiriarchului orice turburări sau 
abateri ivite în viaţa unei mânăstiri.

Acest delegat mai susţine că, la judecarea monahilor de 
către Consistoriu, ministerul public să fie reprezentat prin 
exarh.

In jurul art. 127y se face discuţie aprinsă. Textul din 
proiect sună astfel:

«Mănăstirile, cu mijloacele lor materiale, vin în ajutor 
la nevoile eparhiei şi a tuturor instituţiilor ei, după nor
mele stabilite de adunarea eparhială».

Toţi coDgresiştii se declară pentru suprimarea aoestui 
articol, deoareoe mănăstirile n’au cu ce să-şi acopere ne
voile proprii, necum să mai ajute şi alte instituţii epar
hiale.

Delegatul M-ei Căldăruşani crede că, venind în ajutorul 
instituţiilor eparhiale, mănăstirile sunt în rolul lor; e de 
părere însă a se da articolului o nouă redactare într’o for
mă mai puţin obligatorie.

I. P. S . Gurie intervine energic arătând imoralitatea 
suprimării acestui articol, şi atunci i se dă o nouă redactare, 
astfel:

«Mănăstirile, cu mijloacele lor materiale, pot venit în 
ajutor la nevoile eparhiei şi a instituţiilor ei, după normele 
ce se vor stabili de către soborul stareţilor».

Unele schimbări mai puţin însemnate au mai suferit şi 
alte articole din proiect.

Cu aceasta s’a terminat ziua I a congresului,



CRONICA BISERICEASCA 369

Ziua IL
La 7 dimineaţa, se ofioiază Sf. Liturghie în biserica cea 

mare de către I. P. S. Arhiepiscop înconjurat d8 stareţi şi 
ieromonahi.

Corni de călugări a cântat admirabil pe muzioa vocală, 
sub conducerea P. C. Arhim. Domeţian Hodorogea (Hâncu), 
care e maestru în amândouă musioliiile.

A predicat Păr. Andronic dela Consistoriu.
După terminarea Sf. Liturghii, I. P, Sfinţitul, urmat de 

întregul sobor, merge la mormântul Mitropolitului Gavriil 
Bănulescu ce se sflă în dreapta bisericii lui Ştefan cel 
Mare, unde oficiază un parastas.

Trecându se apoi în sala de şedinţe, se ia în discuţie 
chestiunea înfiinţării de cooperative mănăstireşti.

Scopul acestor cooperative, ar fi să scape mănăstirile, 
în special cele basarabene— ‘de samsarii ce le cumpără 
produsele pe preţuri derizorii, sca apoi să le speculeze câş
tigând sume fabuloase. Organizându-se în cooperative, i 
năstirile şi monahii, vor avea posibilitarea să-şi valorifice 
mai bine produsele, vânzându-le direct la consumatori. Vor 
pntea deasemenea să se aprovizioneze cu cele necesare în 
condiţiuni mai avantajoase. Cooperativele ce se vor înfiinţa 
la fiecare mănăstire, vor satisface atât cerinţele trăitorilor

După ce se mai discută diverse chestiuni de interese local,
Congresul, având în vedere trista stare în care rămân

Aa

din mănăstiri, cât şi ale populaţiei din împrejurimi.
Domnul Ghenzu, preşedintele Uniunei Cooperativelor 

Basarabene, solicitat de I. P. Sf. Arhiepiscop să se pro
nunţe ca specialist asupra înfăptuirii acestor cooperative, 
după ce face un scurt istoric al înfiinţării ;lor, şi după ce 
arată folosul obştesc ce decurge din înjghebarea acestor 
asociaţii comerciale, la un moment dat so întreabă :

E  slobod călugărului să Iacă asemenea oparaţii co
merciale ?

La răspunsul negativ al celor de faţă, D sa, spune că,
\

chiar dacă s’ar neglija aoeastă incompatibilitate între că
lugărie , şi negustorie, nu se va putea trece uşor peste a- 
numite consideraţii de ordin practic şi lega).

Se alege o comisie care să mai studieze această chestiune.
Se trece la al 3-lea punct din ordinea de zi e s c u r s i i le

pela mănăstiri.
I. P. S. Arhiepiscop, arată congresului foloasele ce ar 

resulta dintr’o cunoaştere mai apropiată a monahilor între 
dânşii. îş i exprimă părerea câ ar fi foarte necesar pentru 
înfrăţirea tuturor ca monahii şi monahiile din mănăstirile 
basarabene să facă frăţească vizită la mănăstirile din Ţară, 
iar cei de aci să viziteze mănăstirile din Basarabia.

* Se hotărăşte ca aceste excursiuni să se facă în grupuri 
de câte 10— 15.

I. P. S. Sa făgăduieşte sa intervie pentru a obţine redu- 
oere pe C. F. R.

Chestiunea impozitelor

Unii stareţi se plâng că mănăstirile sunt supnâe la dăj- 
dii asupritoare, şi adesea ori nici nu ştiu pentru ce anume 
sunt impuse.

Din discuţia urmată în aoeastă chestiune, reese că ni
meni nu este contra impozitelor, dar acestea să se fixeze 
în mod echitabil şi legea respectivă să fie just aplicată.

mănăstirile după luarea la oaste a celor mai tinere forţe de 
muncă, roagă să se facă cuvenitelc intervenţii casă numai 
fie recrutaţi tinerii cari din copilărie trăiesc Ain mănăstiri,
sau aceea cari vin cu 2*3 ani înainte de vârsta pentru mi- 
litărie. Sau cel puţin, să se scutească o parte din ei.

Terminându se lucrările congresului, delegatul M-rei 
Căldaruşani, mulţumeşte I. P. S. Arhiepiscop Gurie şi P.
C. Arhim. Natanail stareţul Căprianei, pentru dragostea cu 
care au fost îmbrăţişaţi delegaţii din Vechiul Regat.

Ar fi fost de dorit—zice C. Sa—ca la acest sobor stă- 
reţess să fi luat parte cât mai mulţi delegaţi din Ţară, 
atât pentru a discuta împreună chestiunele oe s’au pus aci, 
cât mai ales pentru a începe restabilirea acelor legături 
sufleteşte şi culturale ce existau înainte de răpirea Basa
rabiei între toate mănăstirile româneşti.

I. P. S. Mitroplit Primat, continuă C. Sa, apreciind ne« 
cesităjiile şi importanţa acestei adunări, a dat un ordin cir
cular stareţilor din Eparhia U.—Vlahiei, învitâudu i să par
ticipe ei înşişi sau să şi trimită representanţi. Se vede însă 
că acest ordiu, din causă că în Sf. Sărbători poşta nu func
ţionează la ţară, n’a fost primit la timp.

Arată dorinţa delegaţilor din Vechiul Regat, ca adunări 
de felul acesta, cari au de scop stabilirea unor raporturi mai 
apropiate între stareţi şi P. P. S. S. Chiriarhi, precum şi 
de a oferi conducătorilor de mănăstiri prilejul de a se cu
noaşte mai bine, de a-şi împărtăşi nevoile reciproce şi de a le 
soluţiona la olaltă, să se ţină măcar odată pe an şi în fie
care eparhie.

/ .  P. 5. Gurie promite că va interveni în acest sens la
Sf. Sinod.

Ridicându*se şedinţa, toată lumea trece în faţa stăreţiei 
unde se fotografiază, având în mijloc pe I. P. S. Arhiepi
scop al Chişinăului.

«

Congresul a luat sfârşit Vineri seara când I. P. Sfinţi
tul a dat Inalta-I binecuvântare celor ce au luat parte.

Ieromonahul DAM1AN STÂNOIU

Ce sunt în stare catolicii să facă in
Ţara românească. • •

O

De curând a fost dat în ştire publică prin 
ziarele U n i v e r s u l  şi D i m i n e a ţ a  ce au fost în stare 
să facă mai-marii Bisericii catolice din Ţara noas
tră de peste Carpaţi, în special răposatul Epis
cop ungur S z e c h e n y i .  Multe lucruri scumpe din 
averea episopiei catolice din Oradea-Mare, pre
ţuind milioane de lei, au fost scurse treptat-trep- 
tat în Ungaria, dând astfel în mânile Ungurilor 
averi care altădată ar putea fi întrebuinţate împo
triva noastră. In felul acesta, milioane au fost 
duse în Ungaria şi lăsate apoi prin testament de 
Episcopul Szechenyi, care a murit în ţara sa, 
dincolo de graniţa noastră, pentru a fi între
buinţate numai în folosul părţii ungureşti din 
diecesa sa.

4
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Cum s’a putut iace aceasta, ca atâtea averi 
să fie trecute dela noi în Ungaria ?

Destăinuirile din D i m i n e a ţ a  (24 Aprilie 1924) 
spun că numai prin vina autorităţilor noastre de 
vamă, care au arătat vrăşmaşilor noştri îngă
duinţe neiertate şi care au primit porunci şi 
mai neiertate ca Episcopul şi preoţii unguri să 
fie lăsaţi slobozi de a trece peste graniţă tot 
ce vor voi, fără să mai fie căutaţi.

Aceasta nu s’a oprit decât numai când s’a 
aflat la Ministeriul de Culte de păcatul săvârşit 
şi care a intervenit energic la cel de Finanţe, 
arătând greşala ce se tace împotriva neamului 
nostru. Şi cu toate că nici mijlocirile Ministe
rului Cultelor n’au fost urmate, dar d. inspector 
P â c l i ş a n u  din Ministeriul Cultelor s’a dus perso
nal la Finanţe pentru a stărui să se dea ordine 
autorităţilor de vamă să nu mai învoiască tre
cerea şi apoi a plecat însuşi la Oradea-Mare, 
pentru a priveghea cum se urmează poruncile. 
Numai atunci au încetat acele îngăduinţe în fo
losul catolicilor Unguri.

De I Ce să fa c i! Ungurii sunt oameni ai creş
tinismului latin şi, după teoria canonicului V i c 

t o r  M a c a v e i u , trebuie să ne înfrăţim cu acest 
ciudat soi de «latini» ca să ne prade ţara I

Multe lifte mai intră şi sub haina latinităţii I
A. S.

Pentru form area conştiinţei c r e ş t in e ')
F r a ţ i  c r e ş t i n i ,

#

Retraşi din sgomotul vieţii acestui oraş, obosiţi de 
munca încordată, doritori de puţină linişte sufletească 
şi, dacă vreţi, căutând şi împrospătarea amintirilor ce 
ne leagă de ţară, ne adunăm din când în când în 
acest locaş, unde, printr’un avânt al inimii noastre, ne 
înălţăm sufletul sus spre Dumnezeire.

Aceasta înălţare sufletească cere o voinţă, de a eşi 
puţin din viaţa comună, de a avea curajul să ne uităm 
puţin ca oameni şi să trăim în lumea realităţilor 
sufleteşti.

Realităţi sufleteşti I
Două cuvinte ce trebuiesc tălmăcite. Deobiceiu nu

mim realitate aceia ce experimentăm, adică provocând 
un fenomen în condiţiuni anumit organizate şi posibil 
să fie controlate prin repetarea lor în domeniul vieţii

In viaţa sufletească, ce isvorăşte din inimi, cercetăm 
cu pasiune şi ne liniştim numai atunci când o satis
facem. Aci ne entuziasmăm numai dela prima piedică.

Eu însumi am curajul să numesc aceste două vieţi 
felurite: una realitate şi alta iuluzie, însă tot eu in
versez şi zic că prima este o realitate în dosul careia 
este o iluzie, iar iluzia are în dosul ei cea mai pu
ternică realitate.

Cine nu şi-a pus în trebarea :
Ce înseamna existenţa mea? Ce doreşte sufletul meu?
Sufletul nostru doreşte aceia ce-1 scoate din valul 

vieţii comune şi prin aspiraţii curate caută: binele, 
dreptatea şi adevărul. Sufletul nostru caută să ne 
scoată din noi înşine, să ne apropiem spre un ideal. 
Chiar atunci când idealul nu-1 vede realizat pentru el, 
se bucură de realizarea lui în sufletul altora.

Toate aceste frumoase aspiraţii: bine, adevăr, drep
tate, sunt însuşirile cu care noi ne reprezentăm dum
nezeirea, care ne cer în apropierea spre ea curaj, în
credere, sacrificiu.

Această aspiraţie este aşa de vechie ca şi apariţia 
omului pe pământ. Totdeauna, în mijlocul spaţiilor 
înconjurătoare, omul şi-a zis că mai, presus de ele, 
trebuie să fie o fiinţă mult mai puternică străbătând 
acest înveliş tainic. Filosofii contradictorii şi religii 
felurite au fost mijloace de a răspunde la această în
trebare. Toate însă sunt un simplu material de curiozi
tate  pentru noi cari avem învăţătura lui Hristos, ceice 
a suferit chinurile răstignirii.

Există o expresiv^ pictură reprezentând Calvarul 
în tr’un mare întunerec. Totul este negru afară de 
Crucea care atrage din cer o rază de lumină pe care
o reflectează pe o întreagă scenă- Tot locul atins 
de această linie luminoasă a Crucii devine luminos, 
în to t sufletul în care cade o undă din aceasta lu
mină se redeşteaptă o speranţă în viaţă, o consolare 
în suferinţă, o sete de ideal de a eşi din viaţa banală, 
de a crede în Dumnezeu, în Iisus Hristos.

Din învăţătura lui am să aleg numai câteva cuvinte 
din ceiace s ’a spus in Evanghelia citită astăzi:

„Nu vă strângeţi comori pe pământ unde moliile şi 
rugina le strică şi unde hoţii le sapă şi le fură, ci 
strângeţi-vă comori în cer unde moliile şi hoţii nu le 
sapă, nici nu le fură, căci acolo unde este comoara 
ta, acolo este şi inima ta “ (Mat. VI, 19—21).

Explicarea pe care vreau eu să o dau e puţin deo-
pipăibile. Dar suntem aci în mijlocul altei lumi, al lumii sebită de cum ar putea cineva să-şi închipue: în loc
sufleteşti, unde, pentru stabilirea realităţii, mergem pe 
cale deosebită, anume adeverind realitatea acestei vieţi 
prin rezultatele ei.

In primul domeniu de realităţi, satisfacem curiozitatea 
şi interesul, şi întrebuinţăm ca mijloc de cercetare

de o explicare pur materialistă, care pentru mulţi ar 
fi o imposibilitate, iar pentru mulţi ar fi foarte comodă. 
Voi lega câteva cuvinte simbolice care, pentru suflet, 
pentru inima noastră, sunt realităţi, pentru ca aşa să 
fie şi inima noastră, cum vor fi de înalte aceste as-

raţiunea. în domeniul vieţii sufleteşti căutăm aceiace piraţiuni.
ne trebuie, eu aş zice, aceia ce ne este indispensabil.

Prima cercetare ne oboseşte, căci raţiunea se opreşte 
totdeauna la obstacole grele.

’) Predică ţinntă la Capela română din Paris.

Fireşte, ar fi uşor de z is : ia aminte să nu s trângi 
comori I Să nu strângii prea mult, să nu fii prea bo
gat; dar pentru mine asta are puţină însemnătate, 
căci ar fi to t aşa de necreştin dacă cineva şi-ar

/
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strânge prin mijloace necinstite chiar necesarul exis
tentei zilnice.

Da. Datoria celui ce «re este ca din ceea ce-i pri
soseşte să cate să ajute pe cel cei în lipsă. Datoria 
celui ce n’are nu-i de aş revendica aceia ce-i lipseşte 
ca un drept din avuţiile celui ce are. Ce.a cfe judecă 
Dumnezeu este cugetul cu care avutul renunţă la ce 
are şi mulţumirea sufletească a săracului care primeşte.

Ce comod ar fî dacă cineva s ’ar gândi să-şi strângă 
averi prin orice mijloace, pentru ca pe urmă sâ facă 
această rezervă: pentru împăcarea mea cu Dumnezeu,
o parte va fi a săracilor! Ce comod ar fi pentru o 
ceată de hoţi cari s ’ar introduce în casa cuiva ca să 
fure crezând că, prin asta, şi-a îndeplinit datoria de a 
face pe cel avut să facă binele cu s i la ! Ce zadarnică 
consolare ar avea şi cel jefuit care ar crede că furii 
l-au făcut să aibă comori în c e r !

Nu ! Nimeni nu va avea comoara lui acolo unde nu 
va fi şi inima lui, pentru îmbogăţirea avuţiilor inimij 
lui.

Avuţiile inimii! încă două cuvinte care trebuie lă
murite.

Nu-i aşa că inima poartă pe om ?
Ea creiază iluziile după care omul aleargă o viaţa 

întreagă.
Prin ea omul tinde spre ideal, pe care in clipa în 

care-1 crede realizat, îl vede plutindu-i doar că un 
fulg uşor purtat de vânturi, care se apropie şi se de
părtează, dar pe care niciodată nu-1 prinde.

Inimii omului îi trebuie speranţe, care-1 să-l sus
ţină în clipele de desnădejde. Ea este cea care se bu
cură de realizări fericite de-o clipă! ce disperează de 
încercări care-s făcute să întărească pe om în viaţă.

Ea naşte ’n noi şi ’n lumea întreagă entuziasmul 
pentru Idei, pentru dreptate, pentru bine. Ea iubeşte, 
ea urăşte, ea se răsbună, ea iartă. Ea se descurajează 
de tot, căci toate aceste aspiraţii creiază conflicte 
cu lumea înconjurătoare, cu conştiinţa, cu Dumnezeu.

Raţiunea să controleze acţiunile inimii, adică pasiu
nile ce ne poartă? Ah, nu! căci de câte ori raţiunea 
nu vine pe urmă numai ca să găsească justificare 
pentru pasiune ?

Conştiinţa omenească ? Ea e judecătorul nostru in
terior, însă ea însăşi e a tât de fragilă, atât de egoistă, 
atât de schimbătoare, încât vezi cum omul reneagâ 
printr’un nou examen de conştiinţă, aceia ce mai îna
inte găsea bun..

Atunci în ce să-mi găsesc linişte ? Căci datoria oh
mului, în orice caz, este să se simtă fericit? Prin ce 
sa-şi ordoneze omul toate aceste contrarietăţi, toate
aceste frământări? Prin ce să ajungă omul să se cu
noască mai bine, ca să ştie să se stăpâneasca de la 
tot ce-i va aduce pe urmă remuşcarea?

Aci eu zic că tot ceice trece prin acest sbucium, 
trebuie să lase să-i cadă în inimă o rază de lumină 
divină, din învăţătura lui Hristos.

Eu n’am să vă vorbesc despre lisus Hristos, căci 
toţi cari sunt aci îl cunosc, însă aş vrea să încerc

să arăt ce poate deveni omul prin lisus Hristos. în
trebuinţez deci aproape aceleaş cuvinte pe care în 
De Profundis le spune Oscar Wilde:

„Intr’adevăr, aci e farmecul lui Hristos. El nu te 
învaţă ceva, dar fiind adus în faţa lui, devii ceva. Şi 
fiecare e menit să vină în faţa lui. Măcar odată în 
viaţă, fie ce om umblă cu Hristos la Emaus“.

Pentruca omul să se ridice, să se apropie de Hristos, 
trebuie mai întâi să se cunoască, să vorbească din 
când în când cu el însuşi, să încerce să-şi fie singur
judecător.

In liniştea camerei, departe, pentr’o clipă numai, de 
viaţa sgomotoasă, omul are puterea de a se învinge 
pe el însuşi. Acolo unde nu va putea merge singur 
să-i ceară sprijinul său, acolo unde se vâ găsi vinovat, 
să-i ceară lui iertare. Aci îi trebuie omului curaj, în
credere, sacrificiu.

De ce-i trebuie omului curaj? Pentrucă în clipa în 
care el va avea curajul să se controleze pe el, se va 
găsi prea vinovat.

De ce-i trebuie încredere? pentrucă, cercetându-se 
şi găsindu-se vinovat, ar putea să creadă că nu-i ca
pabil de îndreptare. Ei bine, nu!

Acel ce se încrede, acel ce crede în Dumnezeu, să 
ştie că totdeauna, progresând pe calea binelui, trecutul 
dispare. Omul va privi la trecutul său cu un surâs 
de mulţumire, că s’a înălţat mai sus, ca şi cum ar fi 
un glob de lumină, care, svârlit în sus, ar lăsa sa cadă 
frumoase raze de lumină spre pământ.

De ce-i trebuie curaj?
Curajul îi trebuie ca să poată rupe din multe ale 

sale, din avutul său, din răutăţile sale, din egoismul 
său, ca să zică ca poe tu l:

„De acum îmi pare că o nouă soartă 
Mă cheamă, şi că tot ce-a fost să stânge 
In mine nu mai fierbe acelaş sânge.
Şi viaţa mea de pân’ acum e moartă
Căci prea era de tot şovăitoare 
Şi se sbătea mereu în neputinţă 
Să scape de păcat şi de căinţă
De aceea am călcat-o în picioare
Iar sufletu-mi de tot ce-a fost nemernic 
S’a deslegat şi-a isbutit să scape 
Şi sunt al meu de-acum, to t mai aproape 
De mine şi de cel Atot puternic".

(H Ibsen).

Credinţa mea este că tot ceice va urma această cale, 
fiinţa lui întreagă va fi schimbată. Inima lui se va în
duioşa pentru orice suferinţă. Din ochiul lui va lăsa 
să cadă o lacrimă pentru ceice plânge.

Cu mâna lui va da sprijin acelui care s ’ar prăpădi,
de-ar fi singur pe lume. Aşa făcând, îşi va aduna co
mori în cer, iar inima îi va fi adevărată comoară de 
virtuţi nesfârşite, căci cea mai mare şi poate singura

4

avuţie a omului e virtutea.
Repet cuvintele din învăţătura lui Hristos pe care 

eu le-am ales astăzi ca să le tălmăcesc, pentru ca cel 
puţin ele să rămâie neuitate.
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„Nu vă strângeai comori pe pământ unde moliile şi 
rugina le strică, şi unde hoţii le sapă şi le fură, ci 
strângeţi-vă comori în cer, unde moliile şi hoţii nu
le sapă nici nu le fură, căci acolo unde este comoara
ta, acolo este şi inima t a “.

Iar dacă şi din cuvintele mele a rămas ceva, lă-
saţi-mă să vă fac un îndemn:

4

Din când în când citiţi câteva cuvinte din învăţă-
4  i» * ,

tura lui Hristos. Aceia ce veţi citi, vă va pune în faţă
f * * •

probleme noi şi mari. Va ridica conflicte. Dar din a- 
ceste conflicte, alegând partea cea bună, fiecare va eşi 
cu ceva bun, până într’o zi când nu-şi va mai recu
noaşte trecutul şi va trăi cu ambiţia să to t avanseze, 
până când va avea o conştiinţă omenească luminată şi
inspirată de învăţătura creştină.

♦ • .

Faceţi următoarea experienţă!: îngrijiţi o floare că
reia i-aţi pus pământ bun.

Căutaţi de-o udaţi la timp.
Dela un timp, puneţi-i o apă colorată de orice cu- 

loare aţi vrea. Veţi vedea că floarea îşi va schimba 
coloarea, se va apropia de coloarea apei. Aşâ-i şi 
omul. Lăsaţi-i să cadă în suflet răul, va fi şi el rău.

m  a

Lăsaţi să-i intre în suflet învăţătura creştină, se va 
schimba şi el.

Va avea o inimă de creştin.
Şi atunci?.....atunci:
„Fericiţi cei curaţi cu inima că acei vor vedea pe 

Dumnezeu“, zice Mântuitorul.

„Altădată voi eraţi întunerec» dar acum voi sunteţi

cesiune până la mormântul Episcopului Melchi- 
sedek, aflător în curtea proprietăţii sale din vc-

- r

lumină în Domnul. Mergeţi ca fiii luminii. Căci trecutul

cinătatea episcopiei.— In fruntea cortegiului, s’au 
aşezat elevii seminariului şi un admirabil cor, 
care, sub conducerea aproape octogenarului pro
fesor D o r n e s c u , cânta pe muzica orientală, imne 
religioase pe tot parcursul procesiunii. La mijloc 
venea clerul cu P. S. Kpiscop, iar la urmă pu
blicul. Toate clopotele episcopiei au sunat în tot 
timpul procesiunii, favorizată de o adevărată şi 
minunată zi de Mai. Mormântul răposatului şi 
grilajul din jurul lui era împodobit cu alese flori 
de primăvară. Dejur împrejurul lespedei de mar
moră ce acoperă mormântul, erau aşezaţi copilaşii 
grădinelor de copii, „ Melchisedek Episcopul" şi 
„Teodosie Episcopul“ sub conducerea profesoarelor 
respective, d-na Maria Bărgăoanu şi Ortansa Fru- 
muşanu. Răposatul a dorit ca pe mormântul lui 
să se joace copilaşii, a căror nevinovăţie ne amin
teşte nevinovăţia şi curăţia îngerească.

Cortegiul ajuns la mormânt, aci P. S. Episcop
oficiază un Trisaghion, citeşte moliftele de des- 
legare şi se cântă —  impunător şi duios până la 
lacrimi— vecinică pomenire de cler, micii copilaşi 
şi corul seminarului.

In astfel de atmosferă pioasă a luat cuvântul 
P. S. Episcop Lucian, care a rostit o înălţă
toare cuvântare. Prea Sfinţia Sa a scos în relief 
raritatea figurilor asemănătoare cu a Episcopului 
Melcliisedec. a descris în colori .vii activitatea
lui literară, bisericească şi patriotică, a scos în 
evidenţă unele pasagii importante din testamentul 
răposatului, constatând că figura acestui învăţat, 
care poseda 7 limbi, creşte din ce în ce mai mult 
şi că vremea, în loc să-l învăluie în cutele ei,

luminii stă în to t  felul de buhafate, de dreptate, de
$

adevăr, zice apostolul Pavel (Efes. 5, 8). Amin.
Victor N. Popescu

Aniversarea morţii Episcopului 
Melchisedec al

#
\

Joi 16/29 Mai a. c., s’a sărbătorit în Roman 
a 32 aniversare dela moartea episcopului Mel
chisedec al Romanului, fost membru al Acade- 
miei Române, al Academiei Spirituale din Kiev cop Melchisedec. Serbarea s’a terminat cu imnul

dedicat Episcopului Melcliisedec de către pro
fesorul V â n t u , cântat cu glasuri gingaşe de co-

ni-1 prezintă tot mai măreţ, iar opera lui tot mai 
instructivă; în fine, încheie cu un călduros apel 
la sufletul şi inima tinerilor seminarişti de a 
lucra în ogorul bisericei şi a patriei Române, cu 
zelul, râvna, priceperea şi căldura ilustrului Epis-

şi Moscova şi membru al societăţii geografice din 
Petersburg. Serbarea s’a început cu serviciul divin, 
oficiat în sobor în Catedrala Sfintei Episcopii de 
către tot clerul ei. Parastasul a fost oficiat de 
către Prea Sfinţitul Episcop L u c i a n  al Roma-

pilaşii ambelor grădini de copii.
Apoi personalul slujitor în frunte cu P. S. 

Episcop Lucian, au trecut în cancelaria epitro-
nului, care întâia dată a luat parte la această piei, unde onorurile au fost date fte P. S. Ârhie-
pioasă serbare, ca unul ce a fost instalat în scau- reu Valerian, subsemnatul, d. V .  D o r n e s c u  şi V.

B ă r g ă o a n u ,  epitrop al fundaţiunii „Melchisedecnul episcopal de Roman în anul trecut după
16/29 Mai.

In Catedrală, în scopul mai sus arătat, în afară 
de un numeros public, erau de faţă Prea Sfin-

Episcopul“.
Tot atunci s'a oficiat şi parastasul pentru po

menirea răposatului donator I o a n  M i h ă i l e s c u  şi
ţitul Arhiereu V a l e r i a n  C r a i o v e a m i y Epitropul s’au pomenit epitropii răposaţi şi ceilalţi donatori
fundaţiei Melchisedek, Prea Sfinţitul l l a r i o n  B ă -  decedaţi ai Fundaţiunii şi anume: D r .  A l e x a n -

c ă o a n u ,  Vicarul Sfintei Episcopii de Roman, elevii d r u  V a s i l i u ,  D r .  L u c a  T e o d o r m , Econom I  C o n -

Seminarului cu părintele director I .  V o r n i c e l , şi s t a n t i n e s m  şi Arhimandrit C h e s a r i e  Ş t e / a n o .

corpul personal al seminarului.
După terminarea parastasului, s’a făcut o pro-

Iconotn CONST. NĂZĂRII!.

Bucureşti 5 Iunie 1924.
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Un teolog anglican va ţinea cursuri 
în Bucureşti.

încă de anul trecut, de când episcopul an
glican Dr. C h a r l e s  G o r e  a fost în Bucureşti, ne-a 
spus că va trimete un teolog anglican să ţie 
cursuri în Bucureşti. Era nehotărât numai tim
pul când să-l trimeată. Anul acesta însă, prezi- 
denta Societăţii Ortodoxe, Principesa A l e x a n 

d r i n a  C a n t a c u z i n o ,  a primit următoarea scrisoare 
din partea C o m i t e t u l u i  a n g l i c a n  p e n t r u  B i s e r i c i l e  

r ă s ă r i t e n e , iscălită de Păr. H a r o l d  B u x t o n ,  adică 
de însuşi preotul care a însoţit la noi pe Epis
copul Gore:

COMITETUL PENTRU
BISERICILE RĂSĂRITENE

Instituit de către
Arhiepiscopul de Canterbury. Londra, 22 Aprilie 1924.

Doamnei CANTACUZINO,
Prezidenta Societăţii Ortodoxe a Femeilor Române.

BUCUREŞTI.

Doamnă,
Am marea plăcere de a vă scrie că invitarea 

făcută de Societatea d-voastr3 către unul din în
văţaţii noştri, de a ţinea în Bucureşti cursuri des
pre Biserica Anglicană, A  fost primită de Păr. 
Dr. B a t e ,  canonic al catedralei din C a r l i s l e  şi 
unul din cei mai buni teologi şi istorici ai noştri.

Dr. Bate socoteşte să poată fi în Bucureşti 
în timpul primei săptămâni al lui Octombre viitor.

Binevoiţi, Stimată Doamnă, a mă socoti de
votatul d voastră, cu deplină credinţă în lisus 
Hristos.

Rev. HAROLD BUXTON,
Secretar activ al Comitetului pentru

Bisericile răsăritene.

încununarea preoţilor la Academia 
Română

Preoţii şi-au pierdut mult din prestigiul social pe 
care-1 aveau odată. Mulţi vorbesc despre ei uşor, îi 
iau la, vale şi nu văd în ei un factor de vreo însem
nătate deosebită în viaţa obştei. Pentru câţi scriitori, 
preoţii n ’au slujit ca obiecte de batjocură! In multe 
din lucrările sale, d. Sadovganu pune pe preot numai 
în lumina păcatelor lui, iar anul trecut, la cursurile de 
vară din Vălenii-de-Munte, Păr. Dr. Nicolae Popescu 
semnala că un scriitor (d. Visarion) zugrăvea pe preot 
în chip foarte urât, trecând fQarte departe peste păca
tele lui şi punându-i în spinare păcate închipuite.

E foarte adevărat că în viaţa preotului s ’au strecurat 
şi multe păcate, împotriva cărora datori suntem să 
luptăm. Şi vom face aceasta ocupându-ne de preoţi de 
aproape, hrănind conştiinţa chemării lor şi nelăsându-i 
să-şi trăiască viaţa prea răzleţiţi, fără putinţa de a se 
corecta unul pe altul. Dar, pe de altă parte, datori
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suntem să luăm aminte şi la atâtea părţi curate din 
viaţa preoţilor şi a nu ne lăsa numai în cugetarea că 
la preoţi găsim numai rele, cum vor să ne facă unii a 
crede. Trebuie să scoatem la lumină toate veştile bune 
pe care le aflăm despre ei, pentru a-i arăta cum sunt, 
în adevărul lor. Dacă unii arată relele, noi să căutăm

%

să arătăm şi tot binele pe care ei îl fac.
'  s

Luna Iunie ne-a adus frumoase veşti în această pri
vinţă, întru cât, în sesiunea de primăvară a Academiei 
Române, au fost răsplătiţi cu meritate premii nu mai puţin 
de patru preoţi din patru ţinuturi româneşti deosebite:

1. Unul a fost Păr. Dr. Teodor Botiş, directorul 
Seminarului din Arad, pentru cartea sa I s to r ia  Ş c o a le i  
N o rm a le  (Preparandiei) şi a  In s t i tu tu lu i  T eo log ic
o r to d o x - ro m â n  d in  A rad .  E un mare volum de 

t  ^

743 de pagini, apărut în 1922 şi în care se zugrăveşte 
trecutul acelor două aşezămite de lumină românească 
peste munţi. Păr. Botiş e unul din cele mai de seamă 
elemente ale clerului nostru ortodox din eparhia Ara
dului, fiind, împreună pu redactorul nostru, Păr. Dr. 
Gh. Ciuhandu, în fruntea vieţii bisericeşti intelectuale 
din acea eparhie. Numele Sfinţiei Sale se poate găsi

m

şi în nr. trecut al acestei reviste (p. 320) în legătură 
cu povestirea despre alegerea dela Sinodul din Arad, 
unde Sf. Sa a avut o atitudine vrednică.

2. Al doilea preot e Păr. Dimitrie Dan, asesor în 
Consistoriul Mitropolitan din Cernăuţi, preot venerabil, 
care de peste 30 de ani lucrează pe ogorul scrisului, 
mai cu seamă în domeniul istoric. Lucrarea pentru 
care a fost răsplătit acum e despre Mânastirea Su - 
ceviţa din Bucovina, pe care Sf. Sa o studiază de 
multă vreme şi despre care a mai scris. In 1909 a 
publicat o broşură intitulată „Un odor din mănăstirea 
Suceviţa“, o broşură de 11 pagini, extrasă din revista bi
sericească Candela din Cernăuţi. Cea mai veche scriere 
a sa ştiută de noi este despre „Monofisitismul în Biserica 
armeană-orientală“, Cernăuţi 1902, adaos la o lucrare de 
mai nainte despre Biserica armenească, din 1891. Sf. 
Sa demonstrează că armenii nu sunt monofiziţi, pre
cum a scris, de pildă, răposatul profesor Gh. Aramă
dela Seminariul wVeniamin“ din Iaşi, împotriva armea-

t

nului Sarmacaş, ci că ei sunt de aceiaşi credinţă cu 
noi, în ce priveşte cele 2 naturi în lisus Hristos.

Dar Păr. Dan a scris încă şi mai nainte de această 
scriere pe care o avea în mână. Sf. Sa a scris în felurite 
de domenii. Astfel, ca cel întâi rod al silinţelor sale în 
munca de condei, vedem pomenită o traducere, „Cân
tăreaţaw, tipărită în Gherla 1890. Nu putem spune însă 
nimic despre ea, afară de faptul că o pomenim, fiindcă 
n’o avem în mână. Dela aceasta înainte însă, au în
ceput să urmeze multe tratate: despre Armeni (în nem
ţeşte şi româneşte, ba una şi în armeneşte, Viena 1891), 
despre Ţigani, despre Evrei, în toate acestea, cu privire 
deosebită despre viaţa acestor neamuri în Bucovina.

In 1904, a scris despre dreptul ctitoriei (Patronatul) 
în Biserica ortodoxă din Bucovina. In 1912, despre Pro"
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topopul Mihail Ştrilbiţkii> un personagiu foarte inte
resant din viaţa bisericească a Moldovei între 1770 şi 
1800. In acelaşi an, despre un manuscript slavon din 
1650 în satul Bârnova din Moldova. Mult mai nainte 
de aceasta, în 1899, scria despre un manuscript care 
cuprinde o veche carte de pietate, Mântuirea Păcătoşilor.

Ar fi lucru de preţ să se scrie ceva mai amănunţit 
despre activitatea literară a Părintelui Dan, pentru a face 
cunoscut în clerul nostru un harnic chip de preot, la 
care găseşti atâtea pagini frumoase, al căror tarmec te 
fură, prin atâtea chestiuni vrednice de ştiut, pe care 
autorul le înşiruie înaintea noastră. Va trebui sa se 
facă odată aceasta, pentruca munca preoţilor noştri să 
nu se scurgă fiind ştiută numai de câţiva, ci a fi pusă 
şi preţuită în văzul tuturor. Clerul însuşi trebuie să-i 
cunoască şi să se bucure că are în sânul să astfel de 
podoabe. Bucovina are preoţi de seamă, care ies la 
iveală prin cultura şi hărnicia lor, afară de învăţaţii 
profesori dela teologia din Cernăuţi, preoţi ca, de pil
dă, Păr. Constantin Morariu, despre care, de aseme
nea, am vorbit şi mai avem a vorbi. Pe aceştia nu 
trebuie să-i lăsăm a fi cunoscţi numai în regiunea lor, 
ci în toată Biserica noastră, pentrucă fac cinste nea
mului şi Bisericii româueşti.

Păr. D. Dan este de mult membru corespondent al 
Academiei Române, pentru multele sale tratate istorice, 
şi iată-1 acum şi încununat cu altă răsplătire, al ace- 
luiaş a aşezământ. Noi ne bucurăm şi-i urăm să ajungă 
la recunoaşteri tot mai mari ale meritelor sale.

3. Al treilea preot este Păr. N. Hodoroabă din Iaşi, 
preot tânăr, care totuşi a publicat până acum multe 
lucrări şi care, tocmai când era cam descurajat că munca 
sa e trecută cu vederea, iată-1 încurajat în chip deo
sebit prin răsplata Academiei Române.

Noi am vorbit aici de mai multe ori despre Sf. Sa 
şi am publicat şi lucrări de ale sale. După priceperea 
sa în alte laturi, din art. pe care-1 publicăm în acest 
număr, ni se dezvăluie ca un adevărat poet. Deşi art. 
e în proză, totuşi numai să-l citească cineva şi va 
vedea că e o adevărată poezie, plină de caldă simţire 
şi de puterea de a o înfăţişa vie înainte simţirii altora. 
Imnul Pământului e o lucrare despre care credem că 
face să se vorbească şi în cercurile de literatură.

Păr. Hodoroabă, care mai nainte de a fi preot în 
Iaşi, a fost preot de sat în jud. Dorohoi, a scris despre
Luxul la sate; Războiul în Bucovina şi Galiţia; Pre
oţimea şi Armata; învăţături şi sfaturi; învăţăminte 
din război; Un îndemn pentru reclădirea unei biserici; 
Cuvinte către ostaşi.

Cum se vede din acestea, Sf. Sa a scris mai cu sea
mă în priveşte războiul şi în legătură cu ce pot sau 
ce au putut face preoţii în astfel de împrejurări. E 
explicabil de ce, fiindcă a fost preot militar şi a făcut 
campania marelui război. A mai scris şi o cărticică 
împotriva bolşevismului, pentru a feri pe ţărani de a 
cădea în ghiarele lui, cărticică pe care noi am anali
zat-o în paginile acestei reviste.

Dar cartea care i-a ridicat numele şi-l va face cu
noscut de acum înainte în cercuri mai largi şi i-a adus 
însemnata cinstire din partea Academiei, este un volum 
ceva mai mare, pe care l-a publicat anul trecut şi de 
care noi am pomenit aici până acum numai pe scurt. 
E intitulat Din războiul de întregire şi am scris par
ticular autorului, încă dela aparaţiunea cărţii, arătându-i 
valoarea ei şi satisfacţiunea pe care am simţit-o citind-o. 
Am pomenit de ea şi în cursurile noastre dela Şcoala 
Specială de Geniu din Bucureşti, pentrucă se află în 
ea observaţiuni care trebuie ştiute şi de ofiţeri. Mic 
mi-a slujit în scopul acesta.

Câte lucruri de preţ însă care trec neştiute! Norocul 
cărţii a fost că a ajuns la cunoştinţa d-lui Rădulescu- 
Motru. Distinsul profesor şi filozof n ’a avut greutate 
a recunoaşte în ea o carte de mare valoare. Părintele 
Hodoroabă a depus-o la Academie pentru premiare. 
D. Rădulescu-Motru, care e membru activ al Acade
miei, a pus mâna pe ea, din întâmplare, şi a găsit-o 
atât de ademenitoare, prin meşteşugul Părintelui Ho
doroabă de a prinde realitatea, în cât n’a lăsat-o din 
mână până a isprăvit-o de citit. Mulţămit de cuprinsul 
ei, a pus mâna pe condei ţi a scris Părintelui Hodo
roabă despre cartea citită...

„Este cel mai obiectiv document ce am citit până acum 
asupra războiului nostru. Sunt convins că istoricii vii
torului nu-1 vor scăpa nici unul din vedere. Eu vă 
mulţămesc că mi-afi procurat o lectură aşa de intere
santă, şi în aceiaş timp un reazim de care aveam ne
voie în studiul meu asupra psihologiei poporului român 
şi al ţărănimei în special. In scrierea Sfinţiei Tale gă
sesc adevărul pe care îl bănuiam de m ult: abisul care 
există înrre ţărani şi orăşeni, în ceeace priveşte cre
dinţa religioasă.

„Prin orăşeni înţeleg : cultura şcoalelor noastre se
cundare din care au ieşit ofiţerii. îmi voi face o plă
cere să trimit Sf. Tale scrierea mea îndată ce se va 
tipări1). In ea veţi vedea că mă refer la constatările 
D-voastră. Şi până la publicarea studiului meu, voi 
face uz de constatările Sf. Voastre, în conferinţele pu
blice pe care sunt chemat să le ţin. Chiar Joi, la 17 
Ianuarie c., numele Sf. Voasrre va fi pomenit în con
ferinţa ce voi ţine la Timişoara.

,Sunt convins, prea cinstite părinte, că lucrarea pe 
care numai cu mari sacrificii aţi putut-o da la lumină, 
va avea mai multe ediţii şi va însemna o dată în des- 
voltarea noastră culturalăw.

Aceasta e cartea pe care a premiat-o Academia. Dar 
până la Academie, ea a mai căpătat încă un premiu : 
din partea Societăţii Scriitorilor Români, care a răs- 
plătit-o cu suma de 2000 de Ici.

Acum, pentru noi, preoţii se ridică o datorie: Tre
buie să cunoaştem cartea. Ediţiunea I s ’a isprăvit. Tre 
buie tipărită a doua. Cei întâi care trebuie să cauto 
aceasta sunt preoţii, pentrucă ei cei dintâi trebuie sit

l) E vorba de cartea Ţărănismulf un suflet şi o politică, de cai n 
noi pomenim în acest nr.
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cunoască o carte făcută de un frate al lor şi apreciată 
atât de cald de un bărbat ca d. Râdulescu-Motru.

Din partea noastră, felicităm din toată inima pe Păr. 
Hodoroabă pentru meritata răsplată pe care a primit-o 
şi ne bucurăm că aceasta îi vine când este încă tânăr, 
pentruca să-i dea îndemnul de a lucra fără şovăire şi 
în viitor.

4. Al patrulea premiat este cel mai tânăr dintre ei,
Păr. /. Răuţescu, fostul meu elev dela Seminariul Cen
tral, paroh în Drago slavele, Muscel, căruia de ase- ‘ 
menea i-am publicat aici mai multe lucrări şi-i vom 
mai publica. Noi, văzându-i şi citindu-i cartea premiată, 
încă mult înainte de premiare, i-am prezis de atunci, 
şi în scrisoare deosebită şi în aceste pagini, că va 
avea mulţămiri din partea Academiei Române, şi iată 
că le-a avut. Şi credem că prezicerea noastră încă nu 
e împlinită în întregime. Fiind prins în mrejele patimii 
plăcute de a căuta documente şi a le studia, va ajunge 
cândva şi membru corespondent al Academiei Române 
şi la alte mulţămiri.

Păr. Răuţescu a absolvit seminariul în 1913. Deci 
trebuie să aibă acum 30 de ani. Are de acum înainte 
când lucra în drumul frumos pe care şi l-a ales.

Cartea premiată poartă numele de D ra g o s la v e le .  
E în format mare şi are 432 de pagini. E lucrată în 
colaborare cu învăţătorul C. Rădulescu-Codiri, şi acesta 
bărbat însemnat în corpul didactic, fost revizor şi cu
noscut ca scriitor. Partea cea cea mai mare din carte 
însă e lucrată de Părintele Răuţescu, iar d. Codin a 
lucrat partea în care se descriu luptele, fiindcă se ştie 
că în regiunea Dragoslavelor au fost unele din cele 
mai grele ale războiului nostru.

Iată, deci, patru nume de preoţi care, de aci înainte, 
vor trebui să intre în buna cunoaştere şi preţuire a 
preoţilor noştri. Bucuria şi încununarea lor e bucuria 
şi încununarea noastră, fiindcă cinstea de care au fost 
încărcaţi nu este numai a lor personală, ci şi a între
gului corp preoţesc, pe care Sfiinţiile Lor l-au împo
dobit cu munca pe care Academia Română a r£splătit-o 
în felul acesta.

Dumnezeu să-i ţie întru mulţi şi rodnici a n i!

Alegerea de episcop pentru scaunul 
Dunării-de-Jos

Prin alegerea Prea Sfinţitului l a c o v ,  dela scaunul 
episcopiei Dunării-de-Jos, ca episcop la Huşi, 
rămânând vacant scaunul Galaţului, urma să se 
Întregească şi acest scaun. El stă vacant de 
astă iarnă, fiind cârmuit în acest timp de Prea 
Sfinţitul Platon. Alegerea hotărâtă odată pen
tru ziua de 31 Martie a. c., nu s’a putut face 
atunci. Ea s’a amânat şi s’a hotărât a se face 
din nou în ziua de 25 Iunie c. La acea dată, 
s’a făcut Tedeum la Mitropolie, slujit de P. S. 
l u s t i n i a n ,  episcopul oştirii, la ceasurile 10 di

mineaţa, iar alegerea s’a făcut după ameazi, la 
ceasurile 3, sub prezidenţa înalt Prea Sfinţitului 
Mitropolit D. D. Dr. MIRON. A  fost ales Prea 
Sf. Sa A r h i e r e u l  C o z m a  B o t o ş ă n e a n u ,  vicarul
Mitropoliei Moldovei cu 190 de voturi, iar Ar
hiereul Teofil Botoşăneanu a avut 61 de voturi.

Marţi, la 1 Iulie c., s’a făcut învestitura noului 
episcop cu ceremonialul obişnuit.

E X T E R N Ă

Congresul Societăţii Biblice Britanice
Că în flecare an, Societatea Biblică Britanică

din Londra şi-a ţinut şi anul acesta congresul ei 
anual în luna Mai. Ziua în care s’a ţinut a fost 
la 7 ale lunii. După cum spune T h e  B i b l e  i n  

t h e  W o r l d  («Biblia în lume», Iunie 1924), con
gresul s’a ţinut într’o frumoasă dimineaţă, lumi
nată de soare, fiind de faţă foarte multă lume, 
între care: S i r  C .  J .  O w e n s , prezidentul comi
tetului, W i l l i a m s o n  L a m p l o u g h , casierul socie
tăţii, Marchizul de Aberdeen şi Temair, Epis
copul C o p l e s t o n , Episcopul T a y l o r  S m i t h ,  Epis
copul N e w n h a m ,  Amiralul S i r  R .  F .  O .  F o o t e , 
Colonelul S i r  R o b e r t  W i l l i a m s  şi mulţi alţii. 
Prezidentul Societăţii, care a fost de faţă la 
congres şi a ţinut o însemnată cuvântare a fost 
D u c e l e  d e  C o n n a u g h t .  Alteţa Sa Regală a fost 
primit de toţi membrii congresului în cântecele 
bucăţii dela început din imnul naţional. După 
aceia adunarea a cântat :

Iisuse, tu eşti bucuria inimilor iubitoare,
Tu izvorul vieţii, tu lumina oamenilor.

Preotul D r .  S .  K i l g o u r , director în adminis- 
traţiunea Societăţii, a citit o parte din Psalmul 
72 şi a exprimat mulţămirea şi rugăciunca adu
nării.

Preotul C .  B o u g h t o n , unul din secretarii So
cietăţii, a rostit apoi limpede şi curgător, o 
povestire scurtă despre munca săvârşită de So
cietate în cele 12 luni trecute.

Incepându-şi discursul său, el a spus:

Alteţa Voaatră Regală, Prea Sfinţiţilor Episoopi, Doam
nelor şi Domnilor, Sant încredinţat că voi avea sprijinul 
aoestei adunări oa să pot începe, Alteţă, cuvântarea mea cu 
o referenţi perspnală. Noi am simţit adânc cinstea pe oare 
aţi făcnt-o acestei Societăţi, când, jîn 1917, aţi consimţit 
să fiţi prezidentul nostru. Făcând astfel, Voi aţi dat încă o 
dovadă despre simpatia simţită de membrii Casei Iiegale a 
Angliei pentru aoeastă Societate, simpatie care, cel puţin în 
două prilejuri de mai nainte, a fost dovedită în chip feri
cit. Noi suntem mândri că avem în Palatul Societăţii Bi- 
blioe un text scris anume de Regina Viotoria în 1B87, ca
să fie copiat pentru o ediţiune jubilară a noului Testament
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tip&rit de Societate pentru trebuinţa şcoalelor din Oceania. bit de nenumărate ori în tot lungul călătoriei mele delş un
Şi am adus aici să Vă arăt în dimineaţa aceasta încă şi capăt la altul al aoelui mare Dominion. (Auziţi, auziţi)-
altă comoară a noasttă, actuala programă, întrebuinţată de Doamnelor şi Domnilor, E o mare plăcere pentru mi-
Regele Eduard VII când, ca Prinţ de Wales, a pus peatra ne să văd strânsă astăzi aici o atât d3 numeroasă aduna*

re, pentrucă e o dovadă cât de mare este interesul general 
care se arată acestei Societăţi. Traducând Biblia în felurite 
limbi, gâadul nostru a fost de a o răspândi în feluritele Ia

de temelie pentru actualtil Palat al Societăţii Biblice în '
1866. Poziţiunea Voastră oa prezident al nostru, a fost nu 
numai o înaltă cinste pentru noi; ci mărturisirea lucrăto
rilor noştri, atât de acasă, cât şi din ţările străine este că turi ale împărăţiei şi în feluritele laturi ale lumii. Acum, eu
ea a fost de o însemnătate nemăsurată pentru munca noastră,

Ş

socotesc că, mai mult oa oricând, vom fi de părere că, mai în
semnat decât orice, este să luăm marile adevăruri ale Evan-

acum Voi ne daţi pe deasupra încă onoarea de a fi de faţă gheliei şi să le turnăm în sufletul tinerimii noastre. (Apld~
la congresul nostru anual. Fie-mi îngăduit, Alteţă Regală, use). Eu socotesc că, cu cât cineva îmbătrâneşte, cu atâta
ca, în numele acestui congres şi al tuturor prietenilor acestei preţuieşte tot mai mult datoria pe care o avem către gene-
Societăţi, să Vâ înfăţişez respectuos sincera noastră mul- raţiunea care se ridică şi recunoaştem oă numai prin tine-
ţămire pentru prezidarea din această si. Căci noi ştim că 
aoeasta e cea diutâi zi, în care sunteţi înapoi acasă după 
câteva luni de lipsă din ţară şi nu ne îndoim că aveţi de 
îifdeplinit încă şi alte însemnate îndatoriri.

Sculându-se ca să vorbească, Dacele de Con- 
naught a fost salutat cu vioiciune de toată adu
narea. S ’a slujit de foi numai când a fost vorba 
să citeze date şi să schiţeze figuri. încolo a 
vorbit liber spunând:

Prea Sfinţiţilor, Doamnelor şi Domnilor, Sunt fericit când 
mă gândeso ca oea dintâi datorie pe care o am de îneplinit 
acum, când m’am întors, înapoi acasă, este de a prezida adu
narea anuală a Societăţii Biblice Britanice şi străine. (Apia- 
use). Când mi s’a cerut să fiu prezidentul d-voastră-, am 
simţit oă o grea răspundere mi se pune pe umeri. In aceiaş 
timp însă, am preţuit cât se poate de mult marea onoare şi 
încrederea care mi s’a arătat, cerândumi-se să fiu urmaşul 
unui bărbat aşa de strălucit ca Lordul Northamplon, (Aplau3e).

Această Societate a noastră, precum ştiţi, există de 120 
de ani. Soaotesc că veţi fi de aceiaşi părere cu mine că tre
buie să mulţămim lui Dumnezeu pentru marele progres re
ligios săvârşit de Societate, nu numai în iubita noastră ţară 
şi întinsa noastră împărăţie, ci şi în toată lumea, (Auziţi, 
Auziţi). Ea a avut un mio început, dar începutul a fost 
binecuvântat chiar dela cel întâi pas, de simţirea că noi 
lucrăm în numele Tatălui şi, de asemenea, pentru creşterea 
înfrăţirii şi a moralităţii în toată lumea (Auziţi, auziţi). 
Noi am ascultat chiar acum strălucitul raport oitit de Păr. 
Boughton. Ii muîţâmesc pentru prea frumoasele cuvinte cu 
care el a început arătările sale. Mi-a făcut o mare onoare 
prin chipul cum el a adus vorba de mine. Este o mulţă
mire pentru mina ştiind că am încrederea d voastră în po- 
ziţiuuea pe care eu o ocup acum ca prezident al d-voastră. 
{Aplause). După cum ştiţi, eu am avut plăcutul prilej de a 
vizita cele mai multe părţi ale împărăţiei noastre, precum 
şi multe alte ţinuturi şi, fără îndoială, pot mărturisi despre 
minunata lucrare săvârşită de această Societate. (Aplause). 
In deosebi, am găsit lucrul acesta în Canada. Eu socotesc 
că nicăieri aiurea în cuprinsul împărăţiei noi nu avem spri
jinitori mai calzi decât pe reprezentanţii Societăţii noastre 
în Canada. (Auziţi, auziţi). Malta muncă pe care ei o să
vârşesc, precum şi binele care izvorăşte dintr’însa, m’au iz-

ret putem oultiva marile sentimente de onoare, religiune, 
prietenie şi bunătate. Generaţiunea tânără trebuie s’o eâşti- 
găm noi, pentrucă să prindă dragoste de lucrul nostru. De 
aceia, printre multele izvoare de mulţămire din raportul 
acestui an, am fost atât ,de fericit să văd că se vorbeşte 
despre însemnătatea faptului de a insufla marile principii 
ale religiunii noastre, făcând să înainteze tot mai bine o 
mai adâncă cunoaştere a Sfântului Testament.

Domnelor şi Domnilor, Vă felioitez pentru sprijinul ini
mos pe care l-aţi dat. Este lucru înveselitor să aflăm oă, în 
curgerea anului care a treout, s’au putut adună cu 10,000 
de lire mai mult, prin apelurile făcute către cei care poar
tă interes marei noastre Societăţi. (Auziţi, auziţi).

Aici Ducele de Connaught a pus mâna pe 
foi şi a început a citi câteva fapte şi date sta* 
tistice, pe care nu e nevoie să le dăm în însuşi 
discursul său, pentrucă le vom da deosebit, când 
vom vorbi despre lucrul Societăţii. După aceia 
Ducele a lăsat iar foile şi a vorbit înainte:

Am

Mă tem că v’am luat prea mult timp citindu-vă aceste 
amănunte, dar socotesc că ele ar fi putut interesa pe unii 
dintre d voastră care nu le*ar fi ştiut şi, de asemenea, că 
aceste date pot dovedi mai hotărâtor decât orice înaintarea 
uimitoate săvârşită de Societatea Biblică Britanică şi Străină 
şi, de asemenea, că ele ar putea să vă umple şi pe d voa
stră şi pa mine de mulţămirea că, prin binecuvântarea lui 
Dumnezeu, Evanghelia s’a putut răspândi atât de mult 
toate părţile lumii. Nădăjduiesc că binecuvântata Domnului 
nu ne va lipsi şi că, an cu an, vom avea prilejul să ne 
felfcităm pentru înaintarea tofr mai puternică şi mai mare a
Societăţii noastre. (Aplause prelungite).

Au mai vorbit la congres, în cuvântări foarte 
însemnate, pe care va trebui să le reproducem 
în alte numere, S i r  M i c h a e l  S a d l e r  din C o m i 

t e t u l  O â c i u l u i  C o l o n i a l  p e n t r u  e d u c a ţ i u n e  î n  

A f r i c a , Episcopul de G r a n t h a m , H u g h  M i l l e r , 
secretarul Societăţii în Coreia, şi tânărul preot 
7 h o m a s  Y a t e s .

Despre activitatea Societăţii pe anul încheiat, 
socotit până la 31 Martie 1924, trebuie să spu
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nem că, pe lângă sutele de limbi în care ea a 
tradus şi tipărit Biblia, în curgerea anului trecut 
a mai tradus şi tipărit bucăţi din Biblie încă în 
8 limbi, aşa că, de toate, 566 sunt până azi 
limbile pământulurîn care ea a răspândit Cu
vântul Domnului. Cele 8 limbi adăogate se îm
part pe continente astfel: 3 în Africa, şi anume
2 în regiunea fluviului Niger, unde foiesc 110 
triburi sălbatece, fiecare cu limbă deosebită, iar
1 în Africa de Apus, în Angola; 2 europene 
şi anume în graiul c o r s i c a n , o limbă care sea
mănă cu italiana, cu traducerea evanghelici Sf. 
Luca, făcută de Preotul A n i o m a r c h i , un urmaş 
al medicului fui Napoleon cel Mare, iar cealaltă 
în limba l a t g a l i a n ă , un grai din părţile L e t o n i e i , 
vorbit de 600,000 de oameni, care au acum, 
prin munca Societăţii Biblice, întreg Noul Tes
tament în limba lor ; apoi o traducere a evan
gheliei dela Luca în limba N o s u , şi acesta unul 
din multele graiuri ale Chinei, în provincia /«- 
n a n \  apoi Noul Testament întreg tradus pentru 
locuitorii diu insula F l o r i d a  din Oceania (nu 
peninsula din America); şi în sfârşit evanghelia 
Sfântului Ioan în limba M a k u c i , pentru nişte lo
cuitori dintre Peile-Roşii, care vorbesc această 
limbă in America de Sud.

Altă parte a lucrării acestei Societăţi în curge
rea anului încheiat este că a întregit Noul Tes
tament pentru 9 limbi în care erau traduse până 
acum numai bucăţi din Biblie. 5 din acestea 
sunt în Africa, 2 în Oceania (de socotit aci şi 
cea din Florida pomenită mai sus), 1 pentru 
Indochina franceză, în Anam, şi una pentru un 
dialect din Bolivia, având alăturea şi textul 
spaniol.

Pentru limba R o n g a ,  care se vorbeşte în 
Africa de Răsărit portugheză, s’a putut tipări 
întreaga Biblie.

Evangheliile se află în curs de tipărire în 4 
limbi sau dialecte nouă. Se lucrează traducerea 
altor 12 .
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Societatea Biblică a tipărit în curgerea anului 
încheiat, până la 31 Martie 1924, un număr de 
8.541.991 exemplare biblice —  cu 138.383 mai 
puţin ca în anul trecut 1922 —  923. Cu toate 
acestea mai puţine au fost numai cărţile de 
mică măsură, pentrucă, din acest număr, Biblii
întregi s’au tipărit 941.297 -cu 64.979 mai multe 
ca în anul trecut. Numai în 5 ani, din cei 120 
ai fiinţării ei, s’au tipărit mai multe Biblii de 
cât atâtea. Exemplare de Noul Testament s’au 
tipărit 907.415 —  cu 158.551 mai puţine ; iar
bucăţi deosebite din Scriptură s’au tipărit 
6.692.189 —  cu 34.011 mai puţine ca anul
trecut.

Veniturile Societăţii au fost de 377.285 lire 
engleze, cu 10.373 mai multe ca anul trecut. 
Bucuria Societăţii e că, din această sumă, 142.410 
lire au fost căpătate numai din contribuţiur.i, 
adică 12.135 de lire mai mai mult ca în anul 
trecut.

Cheltuielile au fost de 353.739 lire, cu 7.822
de lire mai puţin ca anul trecut.

In general, tonul dării-de-seamă despre lucră
rile Societăţii e plin de veselie că ele merg 
bine. Aceasta e numai o dare-de-seamă scurtă. 
Una mai pe larg vine într’un volum anumit ti
părit pentru aceasta, în care vom găsi date şi 
mai multe. Intre datele cuprinse în revista So
cietăţii, din care luăm acestea, se află şi ştirea 
că cunoscutul Episcop C h a r l e s  G o r e ,  care a fost 
la noi, a ţinut o cuvântare pentru această So
cietatea în marea catedrală din Londra S t .  P a u l  

la 6 Mai. Ştirea pomenită spune : «Ceice l-au 
ascultat au fost toţi de părere că niciodată n’au 
auzit ei o demonstrare mai elocventă despre în
semnătatea fără seamăn a Bibliei şi a Societăţii
Biblice».

Arhim. SCRIBAN .

CĂRŢI, REVISTE Şl ZIARE

Cultura Creştină* Aprilie, 1924. Revistă
unită lunară. Se tipăreşte în Blaj. Formatul’/2 ca 
al «Bisericii Ortodoxe», grosimea 2 >/2 coaie. Abo
namentul 100 de lei pe an.

Comitetul alcătuit din 21 de doctori şi 3 ne- 
doctori.

Straşnică trebuie să fie această revistă, din 
care des suntem împroşcaţi noi, dacă are atâţia 
doctori în comitet! Cu toate acestea rar poţi

citi o predică mai ştearsă şi mai lipsită de orice 
zvâcnire personală, de limbă veştedă ca predica 
«pe Dumineca Tomei» a profesorului I u l i u  M a i o r . . .  

Are toate însuşirile de a face pe ascultători să
moţăiască.

t

Şi tot această revistă ne apucă pe noi, cum 
am arătat în art. «Socoteli cu Uniţii», din nu
mărul trecut, că noi n’am avea viaţă lăuntrică şi 
activitate proprie... Vezi Doamne! ei au! în însuşi
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organul lunar al centrului lor religios şi la adă
postul a 21 de doctori!

După Prof. Iuliu Maior, d-zeirea Mântuitorului 
ni se mărturiseşte în evanghelie «eclatant»... Ce 
să-i faci! E creştinism latin, trebuie să ne puie 
în legătură cu latinii! De aceia trebuie să lăsăm 
cuvintele noastrelînţelese de orice Badealon, precum 
l u m i n o s , s t r ă l u c i t  şi altele şi să zicem «eclatant», 
că aşa e mai franţuzeşte, ne asemănăm cu nea
murile din Apus...

Mai bună decât aceasta însă e, altă predică, 
pentru sărbătoarea Paştelui, în care găsim mai 
multă sprinteneală de cugetare şi mai multă 
viaţă. E iscălită numai cu iniţialele I. C.

Tot bună e şi predica de la Florii, iscălită X, 
în care ni se vorbeşte despre datoria de a primi 
pe Domnul Hristos în împărtăşanie, ceiace e 
mai mult decât primirea cu ramuri pe care i-au 
făcut-o Iudeii sau cu flori pe care i-am face-o noi. 
Cugetarea aceasta, de a ne împreuna cu Dom
nul Hristos în Sfânta Sa Taină, e susţinută destul 
de bine şi face din predica aceasta o bucată 
care s’ar putea întrebuinţa cu destulă izbândă 
şi de alţii.

Un articol amănunţit şi întărit cu mult mate
rial istoric este al Preotului A l .  L u d o v i c  T ă u t u  

despre «Sfântul Nichita Remesianul în istoriogr afia 
noastră». Aci sunt cercetaţi toţi istoricii noştri 
şi alţii străini, care au scris ceva despre Sf. Ni
chita, şi se stabileşte că, de fapt, sunt doi sfinţi 
Nichita: unul R e m e s i a n u l  şi altul G o t u l .  Păr. 
Tăutu demonstrează că Nichita Remesianul a lu
crat mult pentru creştinarea Daciei, întrucât el 
a fost episcop chiar lângă Dunăre, la A r c e r -  

P a l a n c a .

Demonstrarea Părintelui Tăutu e susţinută cu 
multă voiciune şi face o bună impresiune. Sf. Sa 
n’o spune, dar cei care vor să ne lege de creş
tinismul Romei susţin tare că noi am primit mai 
întâi creştinismul roman, şi de aceia lor le este 
foarte simpatică ideia ca noi să fi primit creş
tinismul prin cineva care vorbea şi scria lati
neşte, cum se spune de Sf. Nichita Remesianul. 
Deci e cu putinţă ca şi Pâr. Tăutu să puie atâta 
interes şi căldură la chestiunea aceasta, pentru 
a eşi dovedit că noi am primit creştinismul îd 
veşmânt latin. Bine înţeles, noi nu pretindem de 
aici că a întors adevărul de dragul acestui fapt, 
ci numai aruncăm părerea că Sf. Sa urmăreşte 
această dovedire pentru a mai câştiga un temei 
că noi am primit creştinismul latin.

Noi nu ne neliniştim de loc de această afirmare 
şi, dacă este un adevăr istoric, ne învoim foarte 
bine cu el. Cu toate acestea el nu ne poate duce 
unde ar vrea năzuinţele C u l t u r i i  C r e ş t i n e .  Căci 
Peninsula Balcanică a fost în mare parte ro
mană până după vremea lui Nichita. Mult mai 
târzia după aceasta, şi Iustinian îşi scria legile

sale din Răsărit şi în greceşte, dar şi în lati
neşte. Deci o întrebuinţare a limbii latine în acea 
vreme în părţile noastre nu duce la o legătură 
cu creştinismul de la Roma, ci numai la legătura 
cu creştinismul din stânga Dunării, unde limba 
ţării era latinească. Iar ţinuturile acestea n’au 
fost sub atârnarea Romei, ci a Constantinopo- 
lului. Şi dacă ni se va spune că Roma e mai 
veche decât Constantinopolul, vom răspunde că 
pe vremea creştinismului dela început, înainte 
de Constantin cel Mare, însuşi creştinismul Ro
mei era grecesc. Deci vreo influenţare a noastră 
prin creştinismul latin n’a fost creştinism care 
ne-a venit de la Roma.

Iată acum alt articol amănunţit: al D-rului 
V i c t o r  M a c a v e i u ,  despre cartea Părintelui Ghibu 
«Catolicismul unguresc în Transilvania şi politica 
religioasă a Statului Român».

Dr. Macaveiu a mai scris despre aceasta şi în nr. 
pe Martie al revistei, iar acum duce cercetarea 
înainte. Citind cele scrise acum, trebuie să-ţi 
spui că noua scriere a Părintelui Ghibu nu-i mul- 
ţămeşte nici pe uniţi. Te-ai fi aşteptat că, dacă 
cere unirea noastră cu Roma, să tresalte de bu
curie tot Blajul şi toate Gherlele. Cu toate a- 
cestea cartea nu-i mulţămeşte nici pe ortodocşi, 
dar nici pe uniţi. Ea ne aduce, e adevărat, foarte 

. bun material, pentru a arăta ce e catolicismul 
în realitate: un sistem politic, care-şi caută de 
stăpânirea lui şi, în scopul acesta, se aliază cu 
orice sistem politic convenabil şi jerfeşte toate inte
resele popoarelor. Cartea Păr. Ghibu aduce destule 
dovezi în chestiunea aceasta, arătând cum Un
gurii au tras catolicismul în partea lor, folosindu-1 
ca să ne asuprească pe noi. Te umple de haz 
ce spune uneltitorul împotriva noastră M a r i u  

T h e o d o r i a n , în intervievul său din P r e s a  (29 
Sept. 1923) câ «Nu trebue nimeni să confunde 
Roma, cu bisericile catolice maghiare ori aus- 
triace, care au făcut ades rău românismului, toc
mai pentrucă nu au fost catolice decât în apa
renţă, şi pentrucă Românii nu-şi dădeau seama 
de ce putere e Sf. Scaun şi catolicismul. De a- 
ceia Roma a fost în trecut, de multe ori rău 
informată de vrăjmaşii românilor. Până azi aceşti 
vrăjmaşi ai noştri izbutesc să-şi strecoare veninul 
în ziare catolice, fiindcă ai noştri nu au legături 
cu presa catolică. Din fericire, de la Benedict XV, 
laRomaseştie bine ce vor românii şi nu în Vatican 
vor afia românii rea voinţă. Asta e clar ca lu
mina zilei pentru cine cunoaşte lucrurile în fond».

Iată o nouă argumentare catolică cu care face 
să stai după masă între prieteni la băut caieaua 
şi să te desfâtezi.... Auziţi?... bisericile ungureşti 
şi austriace nu sunt Roma. Dar ce sunt, oameni 
buni? Ce? în catolicism există Biserici autoce
fale?

Vedeţi: pe noi ne batjocoresc cu sistemul nos-
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tru de Biserici autocefale. Când însă le vine bine, 
îl susţin şi la ei.

Ne pare bine de mărturisirea aceasta, care e 
un bun adaos pe lângă cartea Părintelui Ghibu. 
Mai mult, ea vine dela un fanatic al catolicis
mului, şi el însuşi ne destăinuieşte că, în sânul 
lui, este chip ca, sub haină catolică, un popor 
să asuprească pe alt popor. Fiind împărăţia habs- 
burgică împărăţia arhicatolică, prin care cato
licii îşi făceau toate interesele, ce-i păsa Romei 
că unele popoare ale împărăţiei erau asuprite!... 
Dar acum orientarea s’a schimbat. împărăţia hab- 
sburgică nu mai este. Noi am ajuns la o putere 
mai mare ca înainte. De aceia e mai bine să se 
puie bine cu noi. De e cu putinţă, de acum 
înainte trebuie la Roma altă orientare politică.

Deci vedeţi, în fond, cum Roma e sluga vre
mii şi cum îşi mână barca intereselor ei printre 
Unguri, printre Hotentoţi, printre locuitori din 
lună, numai ea să trăiască. Ei nu-i este nici de 
Unguri, nici de noi, ci să se folosească de toţi, 
care cum iese la iveală şi e mai tare. Eşti azi 
tu la putere, râde cu tine; cazi mâne, bea cu 
cellalt. A h ! câtă micime omenească şi negustorie 
la această Romă, care nu e Roma lui Hristos 
ceice„ nu «nu caută la faţa oamenilor»! fMa- 
tei 22 , 16).

Auziţi acum scorneala lui Mariu Teodorian: 
Roma n’a ştiut ce fac Ungurii pe socoteala noas
tră... nu era informată... abia Benedict X V a 
aflat ce vor Românii...

Lucrul nu este aşa. Aici sunt câte vorbe, atâ
tea neruşinări ticluite de omul care minte mânat 
de orbirea fanatismului. Dar dacă este aşa, ha
lal de certificat ce dă Mariu Teodorian Romei! 
De sute de ani durează procesul între Unguri 
şi Români şi Roma nu e informată!

Atunci ce pasc toţi nunţiii papali ? Dar ce face 
Biserica unită ? 200 de ani de unire nu i-au fost 
destul ca sâ informeze Roma? Şi de ce Ungurii 
au început să atace Biserica românească tocmai 
prin partea uniţilor, înfiinţând episcopia dela 
Hajdu-Dorogh ? Adică prelaţii uniţi n’au putut 
duce atâta informaţiune la Roma?

De aici se vede toată ţesetura mincinoasă 
ticluită de Mariu Teodorian. Taina era cu totul 
alta. Pe atunci Ungurii erau tari şi ce-i păsa 
Romei de noi ? Azi suntem noi mai tari, şi de 
aceia s’au deschis şi urechile lui Benedict XV 
şi începe a fi mai bine „informat"...

Cum vedeţi, câştigul mare al cărţii Părinte
lui Ghibu este că ne destăinuieşte amănunţit ce 
au făcut Ungurii şi Austriacii pe socoteala noastră, 
slujindu-se de Roma, aşa că Roma a fost în 
stare să se plece la asemenea mişelii, pentru a 
mulţămi pe cei puternici atunci, ca să trăiască 
ea bine. Neadevărurile scornite de Mariu Teo
dorian întăresc aceasta şi avem acum o bună
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lămurire de ce e în stare Roma să facă. E de
%

partea celui tare împotriva celui slab, dacă prin 
aceasta îşi vede ocrotite afacerile ei.

Prin partea aceasta, care rezultă din cartea 
Părintelui Ghibu şi întărită minunat de bine şi 
cu strecurările diplomatice printre greutăţi ale 
lui Mariu Teodorian, noi suntem foarte încân
taţi că avem acum temeiuri mai multe decât 
aveam acum un an. Pentru aceasta putem fi 
foarte fericiţi că a apărut o carte ca a Părinte
lui Ghibu. E o demonstrare minunată împotriva 
Romei şi o dovedire limpede ca ziua că această 
Biserică a slujit unealtă împotriva noastră, şi nu 
slujeşte la nimic a spune, pe de altă parte, că 
ea a fost rău informată sau că vinovaţi sunt 
Ungurii şi Austriacii, dar nu Roma.

Am arătat cât preţuiesc aceste încercări de apă
rare care vor să fie dibace, dar care sunt şu
brede foc.

Acum însă urmează partea II : De oarece 
până acum au operat Ungurii prin Roma, de 
acum să operăm noi. Roma este o minge pe 
care o aruncă cine vrea. S ’o aruncăm noi, s’o 
facem unealta noastră. Dar pentru aceasta să 
ne unim cu Roma.

Aşa argumentează Păr. Ghibu.
Dar după ce mi-a zugrăvit-o cum este, îmi 

mai vine mie poftă să mă unesc cu ea! Cu o 
asemenea Romă să mă unesc, care e în stare 
să se unească cu oricine, numai interesele ei să 
iasă deasupra!

Prin urmare bună e dovedirea Părintelui Ghibu, 
dar e rea încheierea.

Ceiace însă e mai cu haz acum e că nici 
uniţii nu se împacă cu ea, deşi Păr. Ghibu ne 
trimete la Roma. Ei au tresăltat când Păr. Ghibu 
s’a manifestat în favoarea Romei şi a scris ar
ticolul din 5 Decemvrie trecut în U n i v e r s u l .  Dar 
acum, când a eşit din tipar însăşi cartea, cu 
toate amănuntele, nu se mai împăca cu multe 
ale ei. Dovada e art. pomenit din C t d t u r a  

C r e ş t i n ă  al D-rului Macaveiu.
9

Acesta nu se împacă cu ideia Părintelui Ghibu 
ca Patriarhul românesc, pe care acesta îl cere, sâ 
stea în legătură în acelaş timp şi cu Roma şi cu 
Constantinopolul. Aceasta nu se poate, zice Dr. 
Macaveiu, câtă vreme nu este făcută unirea între 
Roma şi patriarhatele ortodoxe.

Aici Dr. Macaveiu are dreptate. Numai la 
Pâr. Ghibu am putut da peste o asemenea ciu
dăţenie. Cum o să stau eu în legătură cu doi 
factori care nu se înţeleg ? Care e atitudinea 
mea faţă de năzuinţele lor protivnice?

E o situaţiune lipsită de orice logică, pe care 
înţelegem foarte bine că Dr. Macaveiu n’o poate 
primi, cum ri’o putem primi nici noi. Aşa este 
însă când scapi din vedere interesul curat re
ligios şi vezi numai prin laturea unui singur in-
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teres. Noi, care suntem teologi şi care judecăm 
cu consecvenţă teologică, nu putem judeca aşa. 
Şi dacă nu ne înţeleg ei pe noi, apoi nici noi 
pe dânşii.

Cu altă pretenţiune măreaţă a mai venit Păr. 
Ghibu: Independenţa ierarhică a Patriarhului ro
mânesc faţă de Roma...

Altă închipuire goală! Să mai primească Papa 
pe altul independent alăturea de el şi unde el, 
Papa să nu-şi aibă cuvânt! Cum? tocmai acum 
când Papa e zeificat!

Pe ăştia numai moartea îi vindecă, Părinte 
Ghibule, şi cine crede că se poate unire cu oa
meni care au asemenea pretenţiuni, se osteneşte 
zădarnic... Ce! parcă nouă nu ne-ar surâde ideia 
unei uniri a creştinităţii! Dar ne dăm seama 
că nu se poate tace, când ai astfel de pofte. 
Această unire niciodată n’o porneşte dela Roma. 
Deci hai s’o începem de aiurea!

Dr. Macaveiu i-o şi spune Părintelui Gibu în 
ce chip poate fi primită «independenţa ierar
hică» a Patriarhului românesc faţă de Roma : 
Mai întâi supunere Romei, şi apoi destulă li
bertate, dar numai în graniţele acestea.

Prin urmare iată că înşişi catolicii nu se în-
voiesc cu ce vrea Păr. Ghibu. Cartea sa nu ne-a 
mulţămit nici pe noi, nici pe uniţi. Mai mult 
însă pe noi decât pe uniţi, fiindcă a demascat 
multe păcate ale catolicismului împotriva noastră.

Dr. Ghibu spunându-ne că putem trage mare 
lolos din Apus, prin unirea cu Roma, mai cu 
seamă din Apusul latin, Dr. Macaveiu vrea să 
precizeze ce să înţelegem prin A p t t s u l  l a t i n .  Şi 
bine face, ca să se demasce mai bine poftele 
şi vederile lor şi să ştim de ce e vorba.

Dr. Macaveiu ne ia mai întâi de sus. Spune 
că Dr. Ghibu accentuînd A p u s u l  l a t i n , nu cumva 
se va fi gândit la «cele mai proaspete abe- 
raţiuni al acelora, cari cred, că renaşterea re
ligioasă a poporului nostru poate să vină prin 
teologii trimişi pentru studii la O x f o r d u l  angli
canilor ori la Lipsea protestanţilor, prin IMOA 
ori prin IW O A ’). Cazul dela «Cuibul cu barză», 
posterior apariţiei cărţii D-lui Ghibu, este deplin 
edificator sub acest raport».

Ba nu e de loc edificator şi mai puţin edi
ficator încă faptul câ Dr. Macoveiu nu bagă 
de seamă că spărtura cea mare a neamului ro
mânesc n’a venit dela protestanţi şi dela anglicani, 
ci tocmai dela Roma. Ce are a face un mic 
amănunt ca chestiunea dela Cuibu-cu Barză, faţă 
de ruptura mare făcută în trupul neamului ro
mânesc prin unirea cu Roma! Atunci de ce sâ 
ne mai spui că «dela Oxford şi Lipsea nu ne 
va veni, decât spiritul criticismului şi al negaţi- 
unii, spiritul i n d i v i d u a l i s m u l u i  e x a g e r a t ,  care a

') Exact se scrie YMCA şi YWCA. — i'o ta A. S.

dus mai ales în Apusul n e l a t i n , la constituirea 
sutelor de secte»? Şi mai încolo: «Or, l u x u l  

e x i s t e n ţ e i  a t â t o r  s e c t e  şi-l poate permite doar 
America şi Anglia, dar nu şi-l poate permite 
neamul românesc, dornic de a - ş i  r e f a c e  u n i t a t e a  

religioasă. Pe ţarina sufletului românesc, încălzit 
de soarele de sud, nu poate să se desvoalte 
planta de Nord, e x o t i c ă , a Protestantismului şi 
Anglicanismului!»

Apoi să stăm puţin de vorbă, d-le Doctor 
Macaveiu, şi să vezi câte inexactităţi ai spus...

Este foarte adevărat că pe sufletul neamului 
românesc nu se poate altoi nimic din protes
tantism. Dar ştii de ce ? Din pricină că Românii 
sunt ortodocşi. După cum spune teologul rus 
Homiacov, protestantismul s’a oprit pretutinde- 
nea unde a dat de frontul ortodoxismului. El 
a bântuit numai în ţările catolice şi numai acolo 
a avut izbândă. Cum a vrut să treacă la orto
docşi, s ’a oprit. Deci apărarea noastră de pro
testantism este de a rămânea ortodocşi. Cum 
ne-om uni cu Roma, ajungem în păcatul de a 
cădea pradă protestantismului. Căci atâta atacă 
filoxera protestantă: numai ce e catolic. împo
triva celorlanţi nu poate. Pe organismul catolic, 
abătut dela evanghelie, se altoieşte foarte bine 
protestantismul, dar e fără putere faţă de roi.

Asta e adevărul, d-le Dr., marele adevăr al 
istoriei, şi nu te face a-1 uita din pricină că a 
venit şi la noi un mărunţiş ca al Cuibului-cu- 
Barză şi care e o biată picătură faţă de sfâşie
rea pe care protestantismul a făcut-o în rându
rile catolicismului, nu în ale noastre.

Cât priveşte anglicanismul, D-rul Macaveiu 
să ne mai slăbească cu trufia şubredei sale su
periorităţi de teolog catolic înfumurat, vorbin- 
du-ne de «proaspetele aberaţiuni ale acelora, 
cari cred, că renaşterea religioasă a poporului 
nostru poate să vină prin teologii trimişi 
pentru studii la Oxfordul anglicanilor...» D-voa- 
stră aveţi aberaţiuni în fiecare rând, un 
chip de argumentare de o slăbiciune ruşinoasă şi 
căzând la cea mai mică cercetare, şi apoi tot 
D-voastră ne luaţi de sus cu «proaspetele abe
raţiuni» ale noastre...

Da de unde voiţi să ne căpătăm mântuirea ? 
Nu cumva dela Roma ? Ei iată, v ’aţi căpătat-o 
D-voastră şi sunteţi cel mai bun argument să nu 
facem ce aţi făcut. Căci sunteţi şubrezi, şi dela 
Lipsea şi dela Oxford se capată o intelectualitate 
teologică ceva mai bună că a D-voastră.

Nu avem ce invidia la voi, şi dacă după 200 de 
formare romană vă înfăţişaţi cum sunteţi, neputând 
sprijini serios niciuna din pretenţiunile voastre, ce 
îndemn să mai avem noi să apreciem Roma ?

Atât pentru acum, dar mai avem şi alte do
vezi despre nervoasa şubrezenie unită.

Arhim. SCRIBAN
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Cum ştie să dăruiască P a p a .—Uniţii au înfceput
să se laude cu altă ispravă: că Papa a fost aşa de bân cu 
poporal român, încât a dăruit Bisericii româneşti unite nişte 
proprietăţi bisericeşti din Cluj, pe care Papa le căpătase în 
dar dela călugări catolici unguri.

Dar ştiţi cum stau liicrurile cu dărnicia Papii?
O spune d. Ghibu în Universul dela 18 Iunie c .. Acelea 

erau averi ale Statului românesc, pentrucă înainte de răz
boi numai regele Ungariei putea dispune de ele, iar acum? 
după război, ele trec asupra Statului românesc şi numai 
regele nostru poate dispune de ele. Aceste averi sunt vecii1 
biserioi şi stăpâniri ale ortodocşilor, care li s’au răpit de 
Unguri, şi acum, în loc de a fi întoarse înapoi Biserici1 
Ortodoxe, se apucă Papa să dispuie de ele! Adică dă din*

. tr’ale mele, şi aceasta sa numeşte dar!
Mare meşter şi Papa la făcut daruri, dar şi maro bat

jocorire a noastră. Şi Mitropolitul unit dela Blaj dă veste 
în lume şi publică acte dela .Roma că iată, ne-am înved- 
nicit de dărnicia Papii şi de grija sa către poporul românesc!

Iată oine se face părtaş la prădarea şi batjocorirea noa
stră! Iată cine se face solidar cu răpirea săvârşită pe spi- 
narea noastră în vremuri depărtate!

Dar ştiţi care este toată chichiţa afacerii? Are şi ea tâl
cul ei şi e bine să fie ştiut.

Catolicii au simţit că se face vorbă pe socoteala dreptu
rilor noastre din vechi şi se temeau că poate le-om 
şi or rămânea fără prada de acum sute de ani în Ufnlă 
şi or trece acele averi aâupra Biâeridi Ortodoxa, care a fost 
prădată de bunii latini dela Roma Ungurească, Deoi folo- 
sindu-se de faptul că guvernul românesc n’a băgat încă de 
seamă vestea dată de d.Ghibu mai de mult, şi-au zis că e 
bine să ia din vreme măsurile de trebuinţă, pentruca, atunci 
când i-o veni stăpânirii româneşti în minte să desâurce

cere 
/

aceasta afacere, ea să găsească chestiunea isprăvită, şi ave-
mâni ungureşti, ci în ale'Bisericiirea ne mai fiind Am

• / • 
unite româneşti. Deci, aflâridu-se ea în stăpânire roinâneâsca,
nici cârmuirea noastră să nu mai aibă pridină de îndârjire, 
întru cât averea s’ar afla prin aceasta în stăpânire româ
nească. Paguba ar fi, în împrejurarea acesta, numai a 
Bisericii Ortodoxe, nu şi a Statului românesc.

Iată, asta e ticluitura ou darul Papii. Este numai o înj
ghebare pentru apărarea intereselor catolice. Este trecută 
la Români, dar rămâne tot catolică şi nu mai avem pri
cină să ne plângem că este în mâni ungureşti.

Iată în ce viclenie se asounde ceiace se împodobeşte cu
numele lăudat de „darul Papiiw ! Dă din averea mea şi
darul e al lui î Dar averea nu mai este nici a Statului
omânesc şi nici a Bisericii Ortodoxe. Deci nu se r

toarce la starea în care a fost, pentru a se împlini dreptatea.
Darul Papii lasă să meargă înainte starea de nedreptate 
care s’a săvârşit odată.

Dar cum rămâne ou amestecul lui în treburile noastre? 
Do unde are el dreptul să dea dintr’al nostru? Şi daoă

i • Aai m.
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acum face Papa acestea] când nu are nicio situaţiune ofi
cială la noi, ce va face când ar fi să aibă şi concordat?

De aceia e bine că Papa a mai făcut şi această ispravă, 
ca să se vadă ce e în starea sa facă la noi, şi să mai 
dezmorţească nepăsarea noastră. Şi e bine că şi uniţii s’au 
făcut părtaşi la această ispravă, ca să se mai adune dovezi, 
cum ei se sfătuiesc la un loc cu Ungurii, pentruca împre
ună să apere interesele catolicismului în Ţara românească. 
Dacă prin aceasta Statul românesc e furat de dreptul lui 
şi e trecut asupra Papii, puţin le paaă. Ungurii, uniţii şi 
Papa sunt una pentru a ocroti interesele catolicismului, 
chiar şi contra Statului românesc. Acum, că Ungurii şi 
Papa fac aceasta, se înţelege că n’am să mă aştept dela ei 
să facă altfel... Dar uniţii?

Aceştia sunt,... din faptele lor!

Umblarea pela mănăstiri şi ce mai trebuie.—E
vreihe de vară şi de umblet pe la mâuăstîri. Vremea acea
sta ss poate folosi, pentruca oamenii să pdătă învăţa ceva. 
Văzând nutoai ziduri şi aşezări frumoase, ei pot avea nu-

ipresiuni actu&le, dar nu feu şi graiul trecutului
_  m

Trebuie să fie cineva care să ie spuia şi din partea aceasta§ 
Şi fiihdcă, alăturea de spus, trebuie să fie şi scrisul, care 
mai uşor poate fi avut la îndemânnă, trebuiesc cărticele 
despre trecutul fiecărei mănăstiri, pentruca vizitatorii să le 
poâtă găsi şi să afle din ele ce a fdst în trecut în acele 
lbcuri. Fără acestea, oateienii află luoruri la întâmplare sau 
numai nişte poveşti care nu'au a face cu ce au fost aşe- 
zăitiintele în realitate.

D. Apostol D. Cule a spunoa, într’un număr de anul 
trecut din Neamul Romanesc (26 Sept. 1928): „Nişte 
studenţi din Ourfcea internatului tedlo^rc din Bucureşti m’au 
asigurat că biserica Bucur de alături este făciită de Bucur
ciobanul şi e de când au luat fiinţă Bucureştii... Dar câţi
oameni cu ifose culturale nu cred la fel?*

Apoi dacă aceasta se întâmplă cu oameni luminaţi, ce 
lămuriri au să poată da la mănăstiri nişte bieţi călugări 
fără învăţătură! De atfeia trebuie fă6ut ceva în această pri
vinţă, pentrudk fiefcare mănăstire să aibă câte o broşură cu 
povestiri despre trfecutul mănăstirii.

„E de dorit, iriai spunea d. Cillea, să găsim la fiece
moiitiment o broşură ghid, o culegere despre tot ce s’a scris 
în legătură cu afta şi istoria locului, sau măcar o tabelă
cronologică afişată în pridvor, aşa cum a făcut, necompleot, 
dar bine intenţionat, un biet călugăr de la Seeu, acum 
30 40 de ani. f«umai aşa vom face lumea respectuoasă şi 
înţelegătoare pentru monumentele ce*s de păstrat. Altfel, 
de voieşti să vizitezi cum trebuie o mănăstire fără pretenţie 
de cercetător, trebuie să iei cu tine un geamantan de cărţi, 
daca le găseşti pe la citidva. Bană oară ca să mă desluşesc 
ce a fost la Bistriţa lui Aleiandru cel Bun, a trebuit să 
consult peste zece scrieri istorice, şi acelea cu multă gre
utate găsite.
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«La tipografia mănăstirii Neamţului, unde s’au tipărit 
oâteva broşuri ale părintelui mitropolit Pimen al Moldovei, 
e de dorit sa uflam şi cărticele călăuze pentru fiecare lo
calitate istorică la îndemâna visitatorilor. S’ar vinde Ain
timpul verii ca pânea caldă.

nŞi ce operă educativă s’ar face astfel !u
D. Culea are dreptate.

Sinodul ecumenic dela Niş.— O telegramă
din Belgrad, apărută în U n i v e r s u l  dela 12 Iunie 
c., vesteşte că guvernul iugoslav a pus la dis- 
poziţiunea patriarhului din Constantinopol suma 
de 5 .000.000 de dinari, spre a convoca un si
nod ecumenic la Niş.

Ştirea aceasta trebuie să ne puie în mişcare 
cel mai mult pe noi, Românii, fiindcă noi sun
tem cei mai datori să ne mişcăm pentru treburile 
ortodoxiei, având noi Biserica Ortodoxă cu cei 
mai mulţi credincioşi. Rusia, deşi mai numeroasă, 
e cu mânile legate şi de aceia noi trebuie să 
purtăm grijă pentru trebuinţele ortodoxiei. Nu 
poate creşte prestigiul nostru dacă Sârbii fac mai 
mai mult decât noi în această privinţă. Şi dacă 
cârmuirea sârbească o face, este că din ase
menea fapte totdeauna creşte vaza ţării şi cin
stea poporului care poartă grijă de lucrurile 
Domnului. Numele lui Constantin cel Mare nu e 
legat pe totdeauna de Sinodul dela Niceia ?

Şi noi, Românii, trebuie să facem ceva în 
această privinţă, dacă nu voim să fim întrecuţi 
de Biserici mai mici ca a noastră. Scriitorul 
acestor rânduri a ridicat chestiunea aceasta în 
Consistoriul Superior, în şedinţa de Mercuri, 
11  Iunie. Să se urmărească în cronica viitoare 
ce a spus el acolo.

Conferenţele unui preot catolic francez
în Bucureşli. —  La noi vin azi foarte mulţi
conferenţiari franceji, toţi bine primiţi, pentrucă, 
pe de o parte spun lucruri de bună învăţătură, 
pe de altă parte ne leagă în mai strânse îm
brăţişări cu sora noastră Francia. Intre aceştia, 
în cursul lunii Mai, a vorbit preotul francez aba
tele B r e u i l , care a tratat lucruri vrednice de 
ştiut despre arta preistorică. A  vorbit despre 
vremurile de acum 10.000— 20.000 de ani, când 
alte animale decât cele de azi trăiau în ţinu
turile locuite de noi acum şi despre faptele de 
vânătoare petrecute atunci. Aceste lapte au dat 
prilej la muncă artistică, întru cât sunt multe 
peşteri în Europa, în care se găsesc săpate în 
peatră scene petrecute atunci. Conferenţiarul a 
spus că s’au studiat până acum vreo 70 astfel de 
peşteri din Francia, Italia şi Spania, că multe din 
aceste săpături în peatră sunt făcute cu gânduri 
vrăjitoreşti, nu atât pentru a plăcea ochilor. De 
aici iese şi un mare temei pentru puterea reli- 
giunii, pe care noi îl ştim de aiurea, iar arătă

rile abatelui Breuil slujesc la întărirea acelor 
constatări. Anume, e vorba de îmboldirea dată 
de religiune la săvârşirea multor fapte care au 
alcătuit apoi temelia civilizaţiunii. Vrăjitoria este 
şi ea un element care a crescut în însuşi sânul 
religiunilor primitive. Ne aducem aminte de vră
jitorii lui Faraon care se luptau cu Moisi şi Aron. 
Deci dacă vrăjitoria a dus la săpături artistice, 
înseamnă că un bold religios a ajutat la urzirea 
artei, care a fost apoi o podoabă a civilizaţiunii.

Iată unde ajută conferenţele abatelui Breuil.

Valul de rachiu în Ţara Românească.-
U n i v e r s u l  (13 Iunie 1924) scrie că e «o mică 
exagerare» în ce se scrie la noi despre alcool 
că ar fi o pacoste socială. «Alcoolismul încă nu 
e la noi un viciu social, dar tinde să fie». Dar 
din câte citim şi vedem noi în fiecare zi, înţe
legem că este un viţiu fără doar şi poate, pen
trucă obiceiul băuturii e destul de înaintat. Te 
întâlneşti pe stradă cu oameni beţi, şi nu din 
cea mai de jos stare socială. Noaptea te în
tâlneşti cu cheflii care nu au astâmpăr, şi dacă 
s’ar apuca cineva să însemne toate ticăloşiile 
izvorâte din beţie, care se petrec numai într’o 
lună şi despre care citeşti des prin foile zilnice, 
ne-am îngrozi. Şi ce rost a avut că Generalul 
E r a c l i e  N i c o l e a n u , prefectul poliţiei oraşului Bu
cureşti, a dat de curând o ordonanţă împotriva 
beţivilor, dacă aceasta nu e o pacoste ale cărei 
urmări le simţim destul de des! Deci nu trebuie 
aruncat niciun cuvânt de uşurare asupra beţiei, 
nici să socotim răul mai slab de cum este. Când 
cu marea nenorocire de cale ferată anul trecut 
dela Vintileanca, s’a scris că multe nenorociri 
de felul acesta izvorăsc din pricina beţiei.

Pentru a întări acest fapt şi a îmboldi datoria 
noastră de a nu adormi nicio clipă în ce pri
veşte lupta împotriva acestei dureri naţionale, 
Însemnăm aici ştirile pe care le găsim prin 
ziare, pentrucă să avem, prin ele, totdeauna la 
îndemână documente împotriva beţiei.

In N e a m u l  R o m â n e s c  (27 Mai c.) citim după 
ziarul B e i u ş u l ,  că, în judeţul Bihor de peste 
munţi, se vinde pe an spirt de 250.000.000 de 
lei. Din Beiuş se desfac pe piaţa plăşilor B e i u ş  

şi C e i c a  500.000 de litri de spirt (96 %), ceiace 
înseamnă cel puţin 25.000.000 de lei. «Atâta
alcool, zice ziarul B e i u ş u l , se consumă în această 
regiune de munte» ! iar N e a m u L R o t n â u e s c  adaogă:

«Iată într’adevăr o cifră care deschide triste 
perspective de viitor»!

In astfel de împrejurări, nu trebuie să ne mân- 
gâiem de loc că primejdia n’ar fi prea mare.

Şi noi încă n’am isprăvit cu materialul care 
e aşa de mult, că dela o zi la alta se adună 
pentru a arăta ce este beţia. Astfel, în nr. din 
A d e v ă r u l  (1 Iunie 1924), *n care citim ordo
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nanţa Generalului Nicoleanu împotriva beţiei şi 
care acum se poate citi, lipită şi prin cârciumi 
şi băcănii, citim destăinuirea unui profesor, G .  

L .  din Turnu-Severin, care povesteşte despre 
«un învâţăor, care b e a  î n  c â r c i u m ă  cu elevii 
şcoalei, pe care îi are în supraveghere ca pur
tare, care aduce f e m t i  u ş o a r e  în camera unde 
stă împreună cu câţiva elevi, care j o a c ă  c ă r ţ i  

p e  b a n i  cu elevii în internat».
Iată şi aici beţia în mersul ei cotropitor.
Şi n’am isprăvit nici cu aceasta, căci iată, 

chiar dela o zi la alta, beţivăniile se ţin lanţ... 
In U n i v e r s u l  dela 12 Iunie, numai cu o zi înainte 
de cel cu articolul, că beţia încă nu e mare pa
coste la noi, citim despre 9 beţivani din B u c o v  

Prahova, oameni tineri, flăcăi, care, la o vie de 
acolo, au făcut o mare ticăloşie asupra unei tete, 
pentru care acuma toţi 9 stau închişi.

Beţia e beţie şi trebuie lucrat împotriva ei cu 
foc şi pucioasă!

Ş T I R I

FERDINAND I,
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa Naţională

REGE A L  ROMÂNIEI

L a  t o ţ i  d e  f a ţ ă  ş i  v i i t o r i  s ă n ă t a t e

Asupra Raportului Ministrului Nostru Secretar 
de Stat la (Departamentul Cultelor şi Artelor 
sub Nr. 18682/a. c.;

AM DECRETAT ŞI DECRETĂM:
Art. I. —  Prea Sfinţitul Arhiereu Platon Ciosu 

se numeşte girant al Eparhiei Dunării de Jos, 
până la alegerea unui titular, în locul Prea Sfin
ţitului Episcop lacov Antonovici, ales Episcop 
al Eparhiei Huşilor.

Art. II. —  Ministrul nostru Secretar de Stat 
la Departamentul Cultelor şi Artelor, este în
sărcinat cu aducerea la îndeplinire a dispoziţiu- 
nilor prezentului Decret.

Dat în Bucureşti, la 5 Aprilie 1924.

FERDINAND
Ministrul Cultelor şl Artelor,

Al. Lapedatu
Nr. 1389

Misiunea culturală a Fundaţiunii „Prin
cipele Carol —  Aşezământul de învăţătură 
pentru popor cu numele însemnat mai sus are 
la îndemâna sa bărbaţi care umblă prin ţară pen
tru a răspândi cuvintele bunei învăţături. Sâm
bătă, la 17 Mai ei au descălicar la C o n s t a n ţ a , 
având între ei şi pe doi bărbaţi de ai noştri, 
care fac parte din acea ceată de învăţători în 
cutreierare: Părintele G a l a  G a l a c t i o n  (Gr. Pişcu

lescu) şi d. Inspector general dela Culte 1 .  S a v i n , 
de care am vorbit mai multe în nr. trecut al 
acestei reviste.

D. Savin, împreună cu d-nii G h .  D .  M u g u r  

şi C .  N e d e l c u  au vorbit şcolarilor din şcoala 
normală şi seminarul din Constanţa. După con- 
ferenţă, Păr. Galaction a vorbit poporului în ca
tedrală, la care a răspuns P. S. Episcop Ilarie, 
binecuvântând lucrarea Aşezământului ,,Carol“ .

A  doua zi au fost în F e t e ş t i , Ialomiţa şi aci 
păr. Galaction a predicat despre «Hristos a în
viat —  adevărat a înviat», m biserică au cântat

%

fetele din sat, întocmite în cor, iar cineva, care 
a fost de faţă şi a scris ce a văzut (în N e a m u l  

R o m â n e s c  27 Mai a. a.), spune că, pentru întâia 
oară într’o biserică ortodoxă, a văzut cum unii 
locuitori urmăreau cântarea după nişte cărţi. Şi 
adăogăm noi: E rezultatul muncii pentru lumină 
a vrednicului preot de acolo Păr. G h .  C o m a n a , 
care se sileşte mult pentru poporul său şi e unul 
din preoţii cei mai inimoşi din ţara noastră.

Numire de profesor la facultaiea de teo
logie.— D. P .  L o i c h i ţ ă  a fost numit profesor 
apregat de teologie dogmatică specială la facul
tatea de teologie din Cernăuţi.

D. Prof. Rădulescu-Motru în Academia
Română. —  Atât de târziu, după ce de mult i 
se cuvenea, profesorul de filozofie dela univer
sitatea din Bucureşti d. C .  R .  R ă d u l e s c u - M o t r u  

a fost ales membru al Academiei Române, iar 
la 9 Iunie c., a rostit cuvântul de primire, la care 
i-a răspuns d. D .  G u ş t i .

Este o bucurie pentru noi de a vedea răs
plătit în felul acesta pe profesorul prea învăţat 
care a scris de curând pagini foarte frumoase 
în foaia I d e e a  E u r o p e a n ă  despre credinţa Bise
ricii Ortodoxe şi care a eşit şi într’o broşură 
anume, într’o înfăţişare şi mai largă, sub titlul 
Ţ ă r ă n i s m n l , u n  s u f l e t  ş i  o  p o l i t i c ă .  Noi ne vom 
face o datorie să scriem despre ea ceva mai 
larg, iar pentru acum trimetem d-lui Rădulescu- 
Motru caldele noastre urări pentru împodobirea 
meritată, şi toate doririle de sănătate şi mulţi 
ani pentru lunga cinstire pe care ştim că o va 
aduce învăţăturii româneşti.

întemniţarea capului unei secte bulgă
reşti.—  De după război, a început a bântui în 
Bulgaria o nouă sectă, cu caracter raţionalist 
protestant, numită d â n o v i s m u l , după numele în- 
fiinţătorului ei, învăţatul bulgar D â n o v , de care 
am vorbit şi noi în revista noastră.

Acum citim în ziarul D i m i n e a ţ a  din 12 Mai 
1924 că, din porunca procurorului general din 
Sofia, Dânov a fost arestat şi telegrama cu ves
tea despre acest fapt îl numeşte conducătorul
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principal al adventisţilor bulgari. I se aduce vina 
că loveşte în credinţa poporului şi In siguranţa 
Statului bulgăresc. Se zice că va fi dat în jude
cată pe temeiul legii care pedepseşte pe cei 
care, prin faptele lor, pot pirmejdui "siguranţa 
Statului.

Profesor de religie strămutat.—  Păr. G h .

de legături sufleteşti, eşti altfel preţuit de oa
meni şi urmarea acestor lucruri se simte şi mai 
departe, în alte laturi.

Dar aduceţi-vă aminte de acum vreo 3— 4 ani 
când a tost vorba de mergerea tineretului nos
tru militar la un concurs de sport în Paris !... 
S ’a făcut un tren special din Bucureşti pentru 
aceasta şi se spunea pe atunci că s’au cheltuit

V o i c u ,  preot al bisericii D o m n i ţ a  B a l a ş a  din vreo 2,000,000 de tei_ pentru trimiterea echipei 
Bucureşti şi vechi profesor de religie la gimna-.
ziul din Tecuci, din seria candidaţilor reuşiţi la 
examenul de capacitate în 1906 şi funcţionând 
d6la numirea sa numai la Tecuci, —  a fost stră
mutat din anul acesta ca profesor de religie în 
învăţământul secundar din Bucureşti.

Cursurile &e vară deia Vălenii-de-Mante.— Ca
în toţi anii, vor fi şi în anul acesta cursuri de vară la 
Vălenii -de-Mnbte. Se vor ţine dela 15 Iulie— 15 Angust, 
Vor li împărţite în două ramuri: partea culturală şi cea 
economică. La cea • dintâi, sunt arătate oă vor ţinea curaliri 
22 de persoane; la cea din urmă 5. Afară de acestea, mai 
sunt arătate încă alte 8 persoane, care vor mai volbi, dar 
îm*ă n'&u declarat subiectele. Intre aceşti din urmă, avem 
2 preoţi: Păr. Dr. Nicolae Popescu,profesor dela teologie, 
care a vorbit şi anul trucat, şi o putere noua: Pâr. Marin 
lonescu, care se afirmă din ce în ce mai mult pe terenul 
cultural bisericesc.

Ne pare bine ca preoţii nu scapă acest prilejJ pefctru a 
scoate la lumina priceperea lor şi puterea lor culturală. Ar 
trebui să se anunţe tot mai niulţi pentru a ţinea astfel de 
cursuri.

Pentru biserica „Sf. Gheorghe* din Mărăşeşti.
—Păr. Econ. Gonst. Andrei, parohul bisericii S t  Gheorghe 
din Mărăşeşti, care a fost cu totul dărâmată de răfcboi, 
roagă stăruitor, pe toţi fraţii preoţi, care au primit liste de 
subscripţie sau cărămizi pentru strângerea * de mijloace, să 
le înapoieze grabnic, chiar albe fiind, pentru a se putea în
cheia socotelile.

Lipsa României la manifestările cultu
rale. N e a m u l  R o m â n e s c  semnalează (14 Mai
1924) după I d e i a  E u r o p e a n ă ,  că, la serbarea îm
plinirii a 700 de ani de la înfiinţarea universi
tăţii din Neapol, România n’a trimes niciun re
prezentant, pe când Bulgaria, Iugoslavia, Ceho
slovacia, au trimes.

Acestâ e un vechiu păcat al nostru. Nu bă
găm de seamă marile manifestări sufleteşti, dar 
la cele de o înfăţişare mai pipăită, la şirul ma
terial al vieţii, gata suntem.

Se fac în Apus sau în America mari congrese 
religioase, la care iau parte State din Asia, Africa, 
iar noi lipsim. Şi doar ţările în care religiunea 
are mai multă căutare decât la noi, te măsoată 
şi - după" asta. Te văd lipsit de interes sufletesc 
şi te judecă astfel. Şi dimporrivă, prinzând astfel

noastre înzestrate în felul acesta...
Iată de unde suntem nelipsiţi!
Se cuvenea pe aceasta s’o faceţi şi pe cealaltă 

să n’o lăsaţi.
Dar cele sufleteşti rămân la coadă sau nu 

sunt căutate de loc.

MULŢĂMIRI.
Sf. E p i s c o p i e  a  R â m n i c u l u i - N o u l  S e v e r i n  aduce 

vii mulţămiri d-lui I o a n  R ă c e a n u ,  jandarm ser
gent instructor, mai-marele postului de jandarmi 
din Z o r l e ş t i , Gorj, pentru dania sa de 1000 de 
lei şi pentru tot ajutorul său dat, ca mai-niarele 
postului, pentru dregerea bisericii din parohia 
Zorleşti, Gorj.

Dumnezeu să-l umple de toate darurile Sale 
cele bogate!

Sătenii drept-măiitori din comuna B ă d e u ţ i i -  

v e c h i ,  prin d. A r t i m  L u c e s c u  şi cântăreţul I o a n  

F â f i u  din Bucovina, aduc viile lor mulţămiri 
Părintelui S i m i o n  I v a n o v  din K a y w l e , Sask, Ca
nada, America de Nord, cum şi creştinilor mai 
jos însemnaţi din acel ţinut, pentru buna lor
faptă de a fi strâns suma de 45, 50 dolari j adi
că 7000 de lei în bani româneşti, pe care i-au 
trimes în ţară, pentru împodobirea bisericii din 
B ă d e u ţ i i - v e c h i .  Iată-i pe toţi după numele lor şi 
sumele dăruite:

Păr. S i m i o n  I v a n o v  2 dolari; A d a m  P o p 5
dolari; P e t r u  P e t r e  s e u  3 d.; S a m u i l ă  P r o c o p i u  

2; I o a n  Z a n k  1; G e o r g e  B o n d a  1; Z a h a r i a  H e -  

r e n i n k  1. V l a d i m i r  B a n i l e v i c i  1; V a s i l e  B o n d a  

2 ; M a r i a  B o n d a  1; Z a h a r i a  I l i e  B u n a k  

h i l a  M u s t a ţ ă  2 ; S t a n  M u s t a ţ ă
0 *

n s t a n t

a

C o n s t a n t i n

O r s u  1 ; L a z ă r  P e t r i u c  1; C o s t e a  D ă n i l ă  25 dc 
cenţi; Ş t e f a n  B a n i l e v i c i  1; S a v a  D o n i s a n  1 ; 
I o a n  Ş t e f ă n u ţ  1; T u d o r  O r s u  1 ; A n t o n  S i l v e s 

t r u  1; R o v i n  O r s u  1,50; P a m f i l  B u j i a  1 ; V a 

s i l e  A d a m a c h i  1,25; I o s i f  J e n i i  1; A n a  i P i n t i  - 

l e i  P o p e s c u  1 ; Z a m f i r a  P e t r e s c u  1; G h e r a s i m  S a  - 
v u c  1 : I l i e  R i t c o  50 de cenţi; G e o r g e  A p o s t o l  

1 ; Ş t e f a n  B o n i s a n  50 de cenţi; I l i e  N i o m u ţ u  fi() 
de cenţi; I o a n  C o j o c a r u  1 dolar; C o s t i c ă '  G i u r 

g i u  1 d.; P i n t i l e i  P o p e s c u  1 .
Pentru toată râvna şi dărnicia lor, să-i feri

cească Dumnezeu şi să i încarce de toatd izbân 
zile Sale, acolo, departe, unde sunt! »
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Bucureşti Seria II. Anul XLII. Nr. 7 (520). Iulie 1924

Enciclica Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
Cu privire la îndreptarea calendarului Iulian

Către clerul şi poporul creştin ortodox din România

Iubiţi fraţi şi fii în Domnul,

CAPITOLUL I.

De când avem calendarul iulian de astăzi; şi
cine l-a făcut şi ni l-a dat.

In anul viitor, se împlinesc 1600 de ani, de 
când soborul Sfinţilor Părinţi dela Niceia a rân
duit să se primească de toată lumea creştină, 
pentru socotirea timpului, C a l e n d a r u l  I u l i a n .  

Acest calendar nu a fost făcut la Niceia şi 
nici nu a fost întocmit de vreunul din credin
cioşii Sfintei Noastre Biserici creştine, ci Sfinţii 
Părinţi din Niceia l-au găsit deja întocmit de 
un mare învăţat păgân Sosighene, care îl lucrase 
cu 46 ani mai înainte de naşterea Mântuitorului 
Hristos, adică pe timpul împăratului roman Iu- 
lius Cezar, al cărui nume îl poartă. Cum însă 
acest calendar iulian era, ca socoteală de timp, 
cel mai bun decât toate calendarele depe vre
mea aceia, Sfinţii Părinţi ai Bisericei noastre 
creştine n’au mai ţinut seama că era făcut de 
un păgân şi, că fusese folosit de păgâni mai 
mult de 300 de ani, ci l-au primit aşa cum
l-au găsit întocmit, pentru toată Biserica şi lumea 
creştină de atunci, păstrându-i încă şi numele de 
calendar Iulian, cum îl numiseră păgânii. Au ţinut 
însă să-l î n c r e ş t i n e z e , pentru că au aşezat în el 
printr’o socoteală aparte, stabilită la Niceia atât 
data Sfintelor Paşti, care nu exista la păgâni, 
cât şi toate sărbătorile şi sfintele slujbe creşti
neşti, cu pomenirea, în fiecare din cele 365 de 
zile al anului, a câte un sfânt cel puţin, din 
sfinţii Bisericiei creştine. Prin cuprinsul deci şi 
prin însemnătatea ce i s'a dat de Biserica noastră, 
calendarul Iulian a Iost, cum am zice, b o t e z a t  î n  

l e g e a  c r e ş t i n ă ;  şi n’a mai rămas în el dela So
sighene păgânul, decât numărul şi numele de 
luni şi de zile, ale anului adică socotelile ştiinţei
astronomice.

%

CAPITOLUL II.

Calendarul nostru iulian este greşit în soco
teala timpului, căci a lăsat anul mai mare

decât trebuie.

Increştinat în telul acesta, calendarul Iulian a  
slujit Biserica şi lumea creştină şi în Răsărit şi 
în Apus, unde s’a introdus în cele din urmă prin 
lege de stat de către regele apusean Carol cel 
Mare, în veacul al VlII-lea dela Mântuitorul 
Hristos. In veacul al XVI-lea însă, învăţaţii creş
tini au constatat că, socotelile astronomice ale 
lui Sosighene sunt greşite, căci el croise anul 
în calendarul acesta mai mare, mai lung decât 
anul cerului. Anul cerului sau anul astronomic 
este acela, pe care îl încheie soarele după ce 
s’au terminat în întregime cele patru anotimpuri, 
adică: Primăvara, Vara, Toamna şi Iarna.Toate zi
lele acestor patru anotimpuri, adunate la un loc, for
mează anul adevărat, adică anul pe care ni-1 dau în
suşi soarele şi cerul, şi datoria celor ce întocmesc 
calendare este ca să se ţină în socotelile ce întocmesc 
pe hârtie, nu de ani închipuiţi de mintea lor, ci de 
anul ceresc, adică de totalul timpului în care se 
încheie complect cele patru (4) anotimpuri. S ’a 
dovedit de învăţaţii creştini, că anul ceresc e 
numai de 365 de zile, 5  c e a s u r i , 48 minute şi 
48 de secunde, pe când anul din calendarul lui 
Sosighene era de 365 de zile şi 6 ceasuri în
tregi. Intre anul lui Sosighene deci şi între anul 
ceresc s’a descoperit o nepotrivire de 11 mi
nute şi 12 secunde, cu care anul din calen
darul iulian e mai lung decât cel ceresc. Din 
cauza acestei greşeli, deosebirea dintre adevă
ratul an, care-i cel ceresc, şi între anul din ca
lendarul iulian a crescut an de an cu 11  minute 
şi 12 secunde, ceia ce în sute de ani face 
multe zile. Anume au stabilit, că anul cerului 
se încheie mai degrabă, iar cel al calendarului 
iulian se încheia cu mult mai târziu decât el. 
Calculând întârzierea aceasta, numiţii învăţaţi au
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descoperit că, în veacul al XVI lea, ea ajunsese 
deja la 10 zile, şi că prin urmare anul cerului 
şi anul calendarului nu mai corespundeau între 
ele ca arătare de vremi, căci nu mai arătau îm
preună la aceiaşi dată, anumite semne cereşti, 
cum arătaseră pe vremea lui Sosighene, şi până 
către Sinodul din Niceia.

Aşa, de pildă, pe vremea lui Sosighene, acel 
semn ceresc, care se n u m e ş t e  e q u i n o p ţ i u l  d e  i > r i -  

m ă v a r ă , şi care are loc primăvara, atunci când 
ziua e egală cu noaptea, era statornicit în ca
lendarul iulian la o dată anumită, când el se 
întâmpla cu adevărat şi în natură, şi anume la 
21 Martie. Deci când era în calendarul iulian

să le facă de tot egale ca durată. Anul iulian 
revizuit de el, e drept că n’a rămas mai mare 
de cât anul ceresc cu 11 minute şi 12 secunde, 
ca anul lui Sosighene; dar tot a rămas şi el 
mai mare cu 22-26 d e  s e c u n d e , decât anul ceresc.

Ca să ajungă la apropierea aceasta, Lilio, a 
scăzut din calendarul revizuit de el, cele 10 zile, 
cu care anul calendarului iulian rămăsese în urmă 
de anul ceresc până în secolul al XVI, alegând 
pentru această scădere şi scurtare, ziua de 5 
Octombrie din anul 1582, căreia, în loc de 5
Oct., i-a zis 15 Oct. Pentru a împiedica însă şi 
pe viitor producerea unor astfel de zile de în
târziere, pe care în mod fatal aveau să le nască

21 Martie, tot atunci arătau şi ceasornicele ziua cele 11 minute şi 12 secunde de diferenţă, din
egală cu noaptea, adică equinopţiul de primă
vară. Din cauza însă a celor 11 minute şi 12 
secunde, cu care anul iulian a fost mai mare 
de cât cel ceresc, data de 21 Martie din ca
lendarul iulian a început să rămână în urmă de 
adevăratul timp al vremii când ziua devine în 
primăvară egală cu noaptea; aşa că în secolul 
al XVI lea equinopţiul de primăvară începuse 
să fie arătat de ceasornice cu 10 zile mai înainte

care rezultaseră şi cele 10 zile din trecut în in
tervalul numai de 1257 de ani, câţi trecuseră 
dela Niceia până la revizuirea din 1582 a acestui 
calendar, Lilio a lăsat în fiecare grup de câte 
400 de ani, care îşi are bisecţi toţi anii dela 
urma fiecărei sute, numai un singur an bisect, 
adică de 366 de zile şi anume numai anul cu 
care se termină suta a patra. Pe toţi ceilalţi 
trei ani bisecţi, cu care se închee suta a treia,

de 21 Martie al calendarului iulian, cu care la şi suta a doua şi suta întâia, Lilio i-a redus la
început epuinopţiul ceresc căzuse într’o vreme.

Pentru a se şti deci, data equinopţiului de 
primăvară, de cari creştinii se serveau după re- 
gulele stabilite de Soborul dela Niceia pentru 
calcularea datei Sf. Paşte, trebuia în secolul al

ani comuni, adică la ani numai de câte 365 de 
zile. Pentru ce a redus el anii bisecţi ai sutelor 
a treia, a doua şi a întâia din fiecare grupă 
de câte 400 de ani la ani comuni ? Pentru că 
s’a calculat, că în timp de 400 de ani, cele 11

XVI-lea să nu se mai caute în calendarul iulian minute şi 12 secunde, cu care anul iulian e mai
când cade 21 Martie, ci să se aibă drept că- mare decât cel ceresc, fac tocmai trei zile şi
lăuză pentru această socoteală ceasornicul cu 
care trebuia să se măsoare durata zilei şi a 
nopţei spre a se vedea când anume deveneau
acestea primăvara egale între ele.

CAPITOLUL III.

Revizuirea acestui calendar de către Romano- 
catolici sub Papa Grigorie al Xlil-lea spre a-i 
tndrepta greşelile de calcul făcute de Sosighene.

Convingându-se de această greşală a calen
darului iulian, papa Grigore al XlII-lea, care a 
trăit în secolul al XVI lea, a însărcinat pe un 
învăţat Luigi Lilio să revizuiască calendarul iu
lian, dc care se conducea şi Biserica papală, 
pentru a-1 apropia cât mai mult de calendarul 
ceresc, adică de a-1 face să arate şi el deapu
ruri la aceiaşi dată a vremii cu cel ceresc, atât 
equinopţiul de primăvară, cât şi equinopţiul de 
toamnă, cum şi cele două solstiţii, adică pe cel 
de vară, când avem cea mai lungă zi şi pe cel 
de iarnă, când avem cea mai lungă noapte. Cu 
toate străduinţele şi învăţătura lui însă, nici 
Lilio n’a putut să potrivească între ele calen
darul iulian şi pe cel ceresc în aşa fel, în cât

ceva, cu care anul iulian devine mai mare. Din 
patru în patru sute de ani deci, anul iulian de
vine mai mare decât cel ceresc cu câte trei zile 
şi ceva, cu care el rămâne în urmă faţă de vre
murile cerului şi ale naturii. Lui Lilio prin urmare 
îi trebuia să taie din calendarul iulian, nu numai 
cele 10 zile, care se formaseră până la 1582 din 
aceste trei zile şi ceva ci ii trebuia să le taie şi pe 
acelea pe care aceste trei zile şi ceva aveau să le 
mai producă regulat şi în viitor. Şi le-a tăiat şi pe 
acestea, prin suprimarea, după cum văzurăm, a ani
lor bisecţi dela sfârşitul sutelor întâia, a doua şi a 
treia, din fiecare grupă viitoare de câte 400 de 
ani. A  mai rămas însă de tăiat, pentru ca să 
poată să devină la fel între ele anul calenda
ristic cu cel ceresc sau astronomic, încă acel 
«c e v a » care am arătat că prisoseşte peste cele 
trei zile tăiate şi care provine din cele 22— 26 
de secunde, cu care şi anul Gregorian a rămas 
mai mare decât anul Ceresc. Aceste 22— 26 
de secunde ar face, după calculele lui Lilio, încă
o zi la fiecare 4000 de ani, cu care anul Gre
gorian ar rămâneâ mai mare şi mai în urmă de
cât anul ceresc. Ca să o înlăture şi pe această 
zi, Lilio a rânduit să se taie la împlinirea a fie
cărei 4000 de ani si din anul bisect al sutei a
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patra, care va cădea atunci. Grupul de 400 de 
ani deci, cu care se vor încheia perioadele de 
câte 4000 de ani îşi va avea comuni şi nu bi
secţi adică de 365 de zile şi nu 366 de zile, nu
numai cei trei ani finali ai sutelor întâia, a doua 
şi a treia, ci pe toţi patru, adică şi anul bisect 
din suta a patra.

CAPITOLUL IV.

Calendarul iulian,^revizuit sub Papa Grigore 
al XIII, ia numele de calendar gregorian 

şi devine oficial în Apus şi pentru Romano-
catolici şi pentru protestanţi

Astfel revizuit, calendarul iulian al Romano- 
catolicilor a devenit dela Lilio încoace, adică 
dela 1582 până azi calendarul Grigorian, după 
numele Papei Grigore al XlII-a care l-a introdus; 
şi a fost primit foarte cu greu de Romano-ca- 
tolici, şi a fost primit şi mai cu greu • de pro
testanţi, care l-au admis abia cu vreo sută şi 
şaptezeci de ani în urma romano-catolicilor.

CAPITOLUL V.
Biserica Ortodoxă însă de Răsărit nu l-a adoptat

Noi, Biserica şi creştinii ortodocşi, n’am primit 
până astăzi acest calendar gregorian în felul re
vizuit de Lilio, pentru următoarele motive:

1. Pentru că nu e nici el exact, după cum am 
arătat, întru cât nici el nu egalează perfect, ca 
coincidenţă de vremi, anul calendaristic cu cel 
ceresc, şi

2. Pentru că în calendarul Gregorian al ro
mano-catolicilor nici data St. Paşte nu se cal
culează ca la noi, nici sfinţii, care se pomenesc 
în fiecare zi, nu sunt aceiaşi cu cei dela noi 
ortodocşii şi nici slujbele cari li se fac, adică 
ritualul din tipic nu e ca la noi.

CAPITOLUL VI.

Trebuinţa Bisericii ortodoxe de Răsărit de a-şi 
îndrepta şi ea calendarul iulian de greşelile 
lui Sosighene, şi motivele speciale pe care le 
are Biserica ortodoxă rorxână pentru o astfel

de îndreptare.

Cum însă suntem de mult convinşi şi noi or
todocşii de greşala lui Sosighene în calcularea 
anului său calendaristic, întrucât astăzi de pildă 
cquinopţiul de primăvară nu-1 mai avem la 21 
Martie, cum l-a calculat Sosighene şi cum l-a 
stabilit în calendarul iulian, ci ziua cu noaptea 
sunt egale azi, după arătările ceasornicului, cu 
13 zile mai înainte de această dată, adică la 8 
Martie al calendarului iulian, declarăm de astă 
dată că ne-a devenit şi nouă cu neputinţă să 
ne mai opunem adevărului şi să păstrăm ca şi 
până aci tot calendarul iulian al lui Sosighene.

Şi ne-a devenit cu neputinţă să-l mai păstrăm 
pe acest calendar, pentru următoarele motive :

1 . Toate statele creştine ortodoxe, între care 
se numără şi statul nostru românesc, au primit 
pentru uzul lor şi al cetăţenilor lor ortodocşi, 
calendarul Gregorian, ca fiind mai aproape de 
anul ceresc de cât cel iulian ;

2. Dela întregirea scumpei noastre patrii în
coace, suntem cu toţi datori a căuta şi a folosi 
tot ce poate duce la unirea între ei a tuturor 
cetăţenilor acestei scumpe patrii, în care, pe 
lângă noi creştinii ortodocşi, se numără acum 
foarte mulţi de altă lege. Pe toţi aceşti cetă
ţeni noi ai patriei noastre, noi ortodocşii, cari, 
prin numărul şi prin calitatea noastră de băşti
naşi suntem elementul de plămădire şi de re
prezentare al românismului, avem datoria să-i 
atragem cât mai mult în spre masele româneşti 
şi să-i alipim cât mai intim de sânul patriei 
noastre. Aceasta o cer marile interese ale Sta
tului. Şi cum calendarul nu pune în joc nici 
fiinţa credinţei, nici vreo parte însemnată din 
viaţa noastră bisericească, am crezut de datoria 
noastră să ne servim şi de el pentru a înlesni 
în masa tuturor cetăţenilor noştri aproprierile 
sufleteşti şi sociale trebuitoare;

3. Ne-am dat seama prin studii şi prin ex
perienţe anume că, din cauza nepotrivirilor 
dintre calendare, se păstrează în lumea noaitră 
muncitoare două rânduri de sărbători, cum e 
de pildă nu numai la Sf. Paşte şi la sărbăto
rile dependente de el, ci şi la Naşterea Mân
tuitorului, la Bobotează, la Adormirea Maicii 
Domnului, etc., adică la toate sărbătorile fixe; 
şi că, prin atâtea zile de repaos, i se pricinueşte 
muncii şi economiei româneşti, concurată cu 
atâta competinţă şi îndemânare de streini, pa
gube, care, după cum au calculat unii s’ar ri
dica pentru fiecare zi de repaos, la suma de 
vr’o 500 milioane lei;

4. Ne-am dat seama de asemenea, că n’avem 
dreptul să ne opunem ş t i i n ţ e i  care ne vesteşte 
a d e v ă r u l , pentru că lupta Mântuitorului Hristos 
a fost în lumea aceasta, ca să le impună tu
turor adevărul: «E u  p e n t r u  a c e a s t a  m ’ a m  n ă s 

c u t , ş i  p e n t r u  a c e a s t a  a m  v e n i t  î n  l u m e , c a  s ă .  

m ă r t u r i s e s c  a d e v ă r u l .  T o t  c e l  c e  e s t e  d i n  a d e v ă r  

a s c u l t ă  g l a s u l  m e u » *) i-a zis El lui Pilat, când 
acesta îl judeca spre moarte, adică în momentul 
cel mai grav şi mai solemn al petrecerii sale pe 
pământ. Şi Mântuitorul a luptat pentru impu
nerea în lume a adevărului* o r i  d e  c e  n a t u r ă ,  

a r  f i  e l , pentru că, după cum singur ne spunea 
< n u m a i  a d e v ă r u l  l i b e r e a z ă » *).

A  ne ţnai opune deci adevărului astâfli\ când

]) Ioan, Cap. XVIII, v. 47. 
*)^lbid. Cap, VIII. v. X .
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la noi, Românii, i s’au mai adâogat în sprijin şi 
celelalte trei motive arătate mai sus şi multe 
altele, ar fi fost pentru Biserica noastră orto
doxă română şi pentru creştinii ei, a se opune 
dintr’o dată, şi lui Hristos, care văzurăm că ne 
porunceşte prin învăţăturile sale supunerea la 
adevăr,— şi realităţilor, în care ne-a fost dat să 
trăim.

Ar fi fost să ne arătăm mai fricoşi şi mai 
slabi decât Sf Părinţi de la Soborul din Niceia, 
care, în nevoia de a avea un calendar pentru 
lumea şi Biserica lui Hristos, n’au stat la îndo
ială să-l adopte pe cel mai bun din vremea 
aceia, care am văzut că fusese f ă c u t  d e  u n  p ă g â n , 
şi că fusese folosit de păgâni mai mult de 300 
de ani.

Noi, ortodoxii de azi, nu ne putem socoti, 
nici mai cuminţi şi nici mai sfinţi decât sfinţii 
Părinţi din Biserica veche, care ne-au lăsat ca
lendarul iulian, cel de azi. Şi spre a nu ne 
opune adevărului, şi spre a nu păgubi poporul 
pe tărâmul economic, şi în deosebi, spre a nu 
ne arăta că desaprobăm fapta Sf. Părinţi din 
Niceia, de a fi primit pentru sfânta Biserică a 
lui Hristos chiar un calendar păgânesc, am cău
tat şi noi, reprezentanţii de azi ai Bisericilor 
ortodoxe naţionale de Răsărit să ne îndreptăm 
calendarul nostru iulian, lucrat cum văzurăm de 
păgânul Sosighene în partea lui astronomică.

i

CAPITOLUL VII
»

Bisericile ortodoxe surori cu cea românească 
s’au înţeles la Patriarhia din Constantinopol 
în anul trecut, cum să se facă în calendarul 
nostru de azi îndreptările trebuitoare. Patriarhia 
din Constantinopol şi Biserica grecească l-au 
şi îndreptat şi introdus dela 10 Martie, Biserica 

noastră îl introduce dela 1 Octombrie
din acest an

In scopul acesta, bisericile ortodoxe de Ră
sărit şi-au scris una alteia, îndemnându-se una 
pe alta la îndreptarea calendarului lor comun. 
Iar în anul trecut s'a ţinut de o comisiune or
todoxă, la care am luat parte şi noi, Românii, 
mai multe şedinţe c h i a r  la Patriarhia din Con
stantinopol, în care s’a primit atât îndreptarea 
calendarului iulian al sfintei noastre Biserici de 
Răsărit, cât şi telul după care să i .se facă 
această îndreptare.

Mai grăbite chiar de cât Biserica noastră ro
mânească, Patriarhia din Constantinopol şi bise
rica din Grecia au şi introdus pentru uzul lor 
calendarul iulian, îndreptat de ele după regulele 
stabilite de Comisia ortodoxă dela Constanti
nopol, cu începere chiar dela 10 Martie din
acest an, precum i-au şi dat de ştire Sfântului 
nostru Sinod.

Pentru aceste motive, după ce a aprobat în 
şedinţa sa din 23 Octombrie a anului trecut 
îndreptarea calendarului nostru şi după ce a 
stabilit s ă  s e  p ă s t r e z e  î n  e l  f ă r ă  n i c i  o  s c h i m 

b a r e  v e c h i l e  a ş e z ă r i  r i t u a l e  a l e  S f .  n o a s t r e  B i s e 

r i c i  d e  R ă s ă r i t ,  Sf. Sinod al Bisericei noastre, 
vă dă acum de ştire, că dela 1 Octombrie din 
acest an, va intra în aplicare şi pentru Biserica 
ortodoxă a neamului nostru calendarul îndreptat 
de el. Lui 1 Octombrie, i se va zice în acest 
an 14 Octombrie, căci numai aşa se pot lepăda 
afară din calendarul de azi cele 13 zile, cu care 
acest calendar a rămas în urmă faţă de anul 
cerului sau astronomic, care singur este anul 
cel adevărat.

CAPITOLUL VIII.

Regulele stabilite în anul trecut la Comisiunea 
ortodoxă dela Patriarhia din Constantinopol 
pentru îndreptarea calendarului iulian, Sfântul

nostru Sinod le-a urmat întocmea

Iată acum, cum s’a făcut îndreptarea calen
darului iulian de către Sfântul nostru Sinod.

Comisiunea ortodoxă dela Patriarhia din Con
stantinopol, de care am vorbit, a stabilit:

1 . Ca bisericele ortodoxe naţionale să nu 
îndrepteze în calendarul sfintei noastre Biserici 
de Răsărit, decât socotelile de timp, pe care 
Sosighene, le-a calculat greşit, şi

2. Ca să nu se schimbe în calendarul astfel 
îndreptat nici aşezările Sf. Părinţi, pentru ser
barea Paştilor, nici numirea sfinţilor din fiecare 
zi, aşa cum o avem astăzi, nici posturile şi nici 
sfintele slujbe zilnice prevăzute şi rânduite de 
tipicul ortodox.

In privinţa credinţei şi a cultului, prin urmare, 
îndreptarea aceasta lasă calendarul nostru în
tocmai, cum l-am primit dela Niceia şi cum ni 
s’a păstrat până astăzi, întru cât ea nu schimbă 
şi nu ştirbeşte în el nimic din rânduelile de cre
dinţă şi de cult, statornicite de Sf. Părinţi ai 
Bisericii de Răsărit.

Singura schimbare, pe care o face în el este 
numai cea privitoare la calcularea timpului, adică 
numai acea prin care anul calendarului trebuie 
să se apropie cât mai mult de anul cerului.

Din cele arătate mai sus, am văzut, că anul 
calendarului iulian este mai mare de cât anul
*

£era>£ij cu 11  minute şi 12 secunde; şi că por
ţiunea a<&33?ta de timp, aşa mică cum e, dă 
totuş naştere-^din patru sute în patru sute dc 
ani la '3 zile şi ceva, eu csre anul calendarului 
iulian rămâne în urmă faţă cu cel ceresc. Am 
arătat, de asemenea, că dela Niceia, adică dela 
anul 325 după Hristos şi până astăzi, anul ca
lendarului nostru a rămas în urmă faţă cu anul
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ceresc c u  13 z i l e ; că, din cauza acestei întârzieri, 
equinopţiul de primăvară, după care sfânta noa
stră Biserică de Răsărit calculează data Sfintelor 
Paşti, a trecut dela 21 Martie din calendar unde 
îl stabilise Sosighene şi unde se împlinea cu 
adevărat şi în natură, la 8 Martie.

Datoria noastră e prin urmare să ne apro
piem anul calendarului nostru de anul cerului 
ca să le facem să se potrivească unul cu altul, 
căci, din cauza acestor întârzieri de câte 3 zile 
şi ceva la fiecare patru sute de ani, calendarul 
nostru iulian, aşa cum îl avem azi, va ajunge 
să ne arate cu vremea Primăvara în Vară, Vara 
în Toamnă, Toamna în Iarnă şi Iarna în Pri
măvară. Timpul, cu alte cuvinte, va trece îna
inte la vremea care i-a rânduit-o Dumnezeu, 
iar calendarul nostru ni-1 va arăta, prin datele 
sale lunare, din cauza acestor întârzieri, numai 
după ce în realitate a trecut.
, Pentru a ne potrivi deci anul calendarului cu 
anul cerului, ne-am văzut siliţi şi noi ortodocşii 
să facem cu cele 13 zile cu care ne-am depărtat 
până azi de anul cerului ceiace au făcut şi alţii, 
i n t r u  c â t  n u  s e  p u t e a  a l t f e l ,  a d i c ă  s ă  l e  t ă i e m  

ş i  n o i  ş i  s ă  l e  s c o a t e m  d i n  c a l e n d a r u l  n o s t r u  d e

a z i .  Data pentru această scoatere s’a stabilit de 
Sf. Sinod, după cum am spus, la / O c t o m b r i e  d i n

a c e s t  a n , care va deveni 14 Octombrie.
Pentru zilele de spor însă, cu care anul nos

tru s’ar mări şi ar mai rămânea şi p e  viitor în 
urmă din cauza celor 11 minute şi 12 secunde, 
care nu vor putea să dispară niciodată, noi 
ortodocşii nu am mai făcut ceiace au făcut d. e. 
Romano-catolicii, care prin Lilio al lor, au făcut 
şi ei greşeli.

Noi am ţinut din potrivă să ne apropiem anul 
calendarului de anul cerului mult mai mult de 
cum şi l-au putut apropia ei; şi cu ajutorul lui 
Dumnezeu, am reuşit, pentrucă, pe când anul 
Gregorian rămâne în urmă de anul cerului, cu 
22— 26 secunde, care la 4000 de ani fac o zi, 
anul iulian, aşa cum a fost îndreptat acum de 
noi, nu mai rămâne în urmă de anul cerului, de 
cât cu vreo d o u ă  s e c u n d e , c a r e  n u m a i  d u p ă  40.000 
d e  a n i  f a c  o  z i .

Prin urmare noi ortodocşii, nu numai că am 
înlăturat, prin îndreptarea făcută, greşelile de 
calcul ale lui Sosighene şi pe trecut şi pe viitor, 
dar !e-am înlăturat şi pe ale lui Lilio, făcând 
ca calendarul sfintei noastre Biserici de Răsărit 
să rămână de sigur tot cel de până aci, dar să 
nu mai fie în privinţa calculelor de timp, nici 
cel păgânesc al lui Sosighene, n i c i  c e l  G r e g o 

r i a n  a l  r o m a n o - c a t o l i c i l o r .

La apropierea aceasta de anul cerului, mult 
mai mult de cât Romano-catolicii, noi ortodocşii 
am ajuns, luând pentru viitor, în locul grupului
de 400 de ani, cum au luat Romano-catolicii,
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un grup mai mare» şi anume un grup de 900 
de ani, şi lăsând,îh acest grup numai doi ani 
bisecţi în loc de nouă, câţi ni se indică de nu
mărul celor 900 de ani ai grupului luat de noi. 
La un grup de ani deci aproape egal cu al Ro
mano-catolicilor, noi ortodocşii reducem după me
toda aceasta 7 zile din cele pe care ni le dau 
anual şi necontenit cele 11 minute şi 12 secunde, 
cu care, anul calendarului este mai mare de cât 
anul cerului, pe când romano catolicii reduc nu
mai 6 zile.

Cum vedeţi, iubiţi clerici şi creştini— deşi pentru 
prisosul de 13 zile pe care îl avem din trecut, 
a trebuit să procedăm şi noi ortodocşii, ca şi ro
mano-catolicii, tăindu-le şi noi pe ale noastre în 
1924 cum şi le-au tăiat şi ei pe cele 10 zile ale 
lor în 1582,— pentru prisosul de zile însă, care 
va avea să se ivească în viitor din cauza celor
11 minute şi 12 secunde cu care anul calenda
rului va fi necontenit mai mare de cât anul ce
rului, noi ortodocşii am lucrat mai cu îndemâ
nare şi cu totul altfel de cât romano-catolicii.

Aşa fiind, calendarul pe care Sf. Sinod îl in
troduce dela 1 Oct. din acest an, nu e după cum 
vedeţi, cel romano-catolic, ci t o t  v e c h i u l  c a l e n - '  

d a r  i u l i a n  a l  S f i n t e i  n o a s t r e  B i s e r i c i  o r t o d o x e  

d e  R ă s ă r i t , d a r  î n d r e p t a t  î n  p r i v i n ţ a  s o c o t i r i i  t i m 

p u l u i  m u l t  m a i  b i n e  de cât calendarul Gregorian 
al romano-catolicilor.

CAPITOLUL IX.

Clerul şi poporul ţării şi al Bisericii noastre 
ortodoxe române să primească cu încredere ca
lendarul îndreptat de Sf. Sinod, care e mai bun 
ca socotire a timpului şi decât al iui Sosighe
ne şi decât cel gregorian al Romano-catolici
lor şi în care rânduielile de credinţă şi de ri
tual nu s’au schimbat întru nimic, ci au rămas 
tot cele stabilite de Sf. Părinţi şi de soboarele

Bisericii ortodoxe de Răsărit.

Să nu se clătească deci sufletele voastre, că 
prin îndreptarea calendarului cu care v'aţi po
menit din tată în fiu, s’ar fi făcut de Sf. Sinod 
vreo schimbare în rânduelile sfintelor noastre 
aşezări ortodoxe, căci după cum vedeţi, noi n’am 
luat din calendarul gregorian al romano-catolicilor 
nici măcar socotelile de timp în felul cum şi l-au 
făcut şi pentru viitor.

Iar cât pentru cuprinsul ortodox al calenda
rului îndreptat de Sf. Sinod, să vă fie în ştire, 
că nu s’a atins nimic, cum am spus şi mai sus, 
din ce au aşezat pentru Sf. Paşte, pentru Praz
nice şi sărbători, pentru posturi şi ritual, Sf. Pă
rinţi ai Biserici ortodoxe de Răsărit.

Aşa, de pildă, data Sf. Paşti seva calcula în 
acest calendar ca şi în trecut, adică tot după 
v e c h i a  n o a s t r ă  P a s c a l i e , cu păstrarea neştirbită a
aceloraşi legături dintre sfintele Paşte şi dintre
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sărbătorile dependente de el. Sfinţii şi sărbătorile 
tize rămân tot în zilele în care au fost aşezate, 
ca şi până acum, numai că poziţia lor lunară se 
suie mai sus de cea de azi cu cele 13 zile le
pădate din calendarul îndreptat, dar păstrând ace
leaşi date de până acum.

Aşa, de pildă, Sf. Nicolae se va serba şi în ca
lendarul îndreptat de Sf. Sinod tot la 6 Dece
mbrie, care însă va fi mai sus ca poziţie, de ziua 
în care s’a serbat până acum, cu cele 13 zile 
şterse din calendarul de azi.

Să se ştie însă, că sfinţii, din cele 13 zile 
şterse, din calendarul îndreptat, adică sfinţii care 
se serbează în calendarul de azi dela 1 — 14 Oc
tombrie se vor serba într’o singură zi adică la 14 
Oct. întru oât în tipicul nostru ortodox avem zile, 
în care se serbează dintr’o dată mai mulţi sfinţi.

Dela anul viitor înainte însă, de când anul ca
lendarului nostru îndreptat nu se va mai micşora 
ca acum cu 13 zile, ci îşi va avea în întregime 
«ele 365 de zile când va fi comun, şi cele 366 
de afle, când va fi bisect ca şi până acum, sfinţii 
dela 1 — 14 Octombrie se vor serba, ca şi până 
acum, fiecare în parte şi la ziua lor.

** *
Vă sfătuim deci, iubiţii noştri clerici şi creştini, 

să primiţi calendarul care se publică aci, lucrat 
pentru partea de an pe care o mai avem până 
la 1 Ianuarie 1925, cu toată încrederea şi lini
ştea sufletească. Acest calendar este lucrat după 
regulele stabilite în Comisia dela Patriarhia de 
Constantinopol, care, împreună cu biserica gre
cească, l-au şi introdus dela 10 Martie din acest 
an, şi care, curăţit de greşelile lui vechi, nu are 
în aceiaş timp ca cuprins nimic comun cu calen
darul gregorian al Romano-catolicilor în care

data sfintele Paşti se calculează altfel, în care 
sfinţii zilnici sunt în cea mai mare parte alţii de
cât ai noştri şi care îsi au alt ritual pentru cultul 
zilnic de cât ritualul din tipicul nostru ortodox.

«Darul Domnului nostru Iisus Hristos, şi dra
gostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfân
tului Duh să fie cu voi cu toţi».

Amin!

t M i r o n , Mitropolit Primat al României, 
f  P i n t e n ,  Mitropolitul Moldovei şi Sucevei 
f  N i c o l a e , Mitropolitul Ardealului 
t G u r i e ,  Arhiepiscopul Chişinăului 
t V a r t o l d m e i , Episcopul Râmniculului-Noul- 

Severin 
f  L u c i a n  al Romanului 
f  G h e n a d i e  al Buzăului 
f  I a c o v  al Huşilor 
t I o a n  al Aradului 
f  N k h i t a  al Argeşului 
f  C o s m a  al Dunării de jos 
t I o s i f  al Caransebeşului 
t R o m a n  al Oradiei Mari 
f  N i c o l a e  al Clujului 
f  V i s a r i o n  al Hotinului 
t N e c t a r i e  al Cetăţii Albe 
t l l a r i e  al Constanţei 
f  J u s t i n i a n  al Armatei
f  E v g h e n i e  P i t e ş t e a n u  

t 7 c o j i i  R â m n i c e a n u  

f  V  a i e r i a n  C r a i o v e a n u  

t P l a t o n  P l o e ş t e a m i  

f  D i o n i s i e  al Ismailului 
t I p o l i t  R ă d ă u ţ e a n u  

f I l a r i o n  B â c â o a n u  

f  G h e r o n t i e  S i l i s t r e a n u .

Encycliqua du Saint Synode de L’Eglise Orthodoxe de Roumanie
Au sujet de la correciion du Calendrier Julien

%

A u  C le rge  et au Peuple chr6tien orthodoxe roum ain

CHAP1TRE I.

Depuis quand avons-nous le calendrier julien 
actuel. Qui en est I’auteur et nous l’a transmis.

L ’ann^e prochaine s’accompliront 1600 ans 
depuis que le Concile des Saints Peres de Nicee 
a ordonn£ que, pour ce qui concerne le calcul 
du temps, tout le monde chretien accepte l e  

C a l e n d r i e r  J u l i e n .  Ce calendrier n’a pşs 6t e  

compost a Nic^e et il n’a pas 6t e  agence non 
plus par un fidele quelconque de notre Sainte
Eglise chretienne. Les Saints Pâres de Nicee

l’avaient deja trouve etabli par un grand savant 
pai'en Sosigene, qui l’avait elabore 46 ans avant 
la naissance de notre Seigneur Jesus-Christ, et 
notamment sous le regne du dictateur romain 
Jules C^sar, dont il porte le nom. Or, comme ce 
calendrier etait, quant â sa maniere de calculer 
le temps, superieur â tout autre calendrier en 
usage â cette epoque-lâ, les Saints Peres de 
notre Eglise chretienne n’ont plus tenu compte 
du fait qu’il avait dte Elabore par un pai'en et 
qu’en outre ceux-lâ s’en etaient servi pendant 
plus de 300 ans. Bien au contraire, ils l’ont 
accepte pour toute l ’Eglise et pour tout le
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monde chretien d ’alors, ainsi qu’ils l’avaient 
trouve redige, en lui conservant mâme le nom 
de calendrier julien, comtne l’avaient appelle 
Ies pai'ens. Pourtant ils ont tenu â le c h r i s t i a -  

n i s e r ,  puisque, par un calcul special, eiabore â 
Nic^e, ils y ont introduit la date de la fete des 
Pâques qui n’existait pas chez Ies pa'iens, aussi 
bien que toutes Ies fâtes et saints offices litur- 
giques chretiens, en arrangeant que chaque jour 
de l’ann^e on celebre la commemoration d’un ou

»

plusieurs saints de l ’Eglise chretienne. Donc, par 
le contenu et par l’importance qu’on lui a attri- 
bu^e dans notre Sainte Eglise, le calendrier a 
et£, pour ainsi dire, b a p t i s e  d a n s  l a  l o i  c h r e t i e n n e  

et il ne tient plus de son auteur Sosigene que 
le nombre et le nom des mois et des jours de 
l’annde, c’est-â-dire Ies calculs astronomiques 
seuls.

CHAPITRE II.

Le calendrier julien est erron£ dans le calcul 
du temps, car il a &tabli une ann£e plus longue

de ce qu’elle est en r&alitâ.

Christianise de la sorte, le calendrier julien 
a servi l’Eglise et le monde chretien aussi bien 
d’Orient que d’Occident, ou il s’est introduit 
en dernier lieu par loi d’Etat du roi d’Occident 
Charlemagne, au Vffl-eme silele de notre ere. 
Au XVI-^me si&cle cependant Ies savants 
chretiens ont constată que Ies calculs astrono
miques de Sosigene sont erron6s par ce que son 
calendrier nous donne une annee plus grande que 
Fannie celeste. L ’annee celeste ou annee astrono- 
mique est celle determinee par le soleil apr£s que 
Ies quatre saisons(printemps, ete, automne et hiver) 
se sont entierement. £coulees. C ’est ce qui 
forme l’annee reelle, c'est-â-dire l’annde telle 
qu’elle r^sulte du soleil et du ciel, et le de- 
voir de ceux qui etablissent le calendrier 
est de tenir compte dans leurs calculs non pas 
des anndes imaginees par leur esprit, mais de
l’annee celeste, c’est-â-dire du total du temps 
qui s’^coule durant une revolution complete de 
quatre saisons. Les savants chretiens ont prouve 
que l’annee celeste est seulement de 365 jours, 
5 h e u r e s , 48 minutes et 48 secondes, tandis 
que l’ann^e du calendrier de Sosigene etait de 
365 jours et 6 heures entieres. Entre l’ann^e 
de Sosigene donc et l’ann^e celeste, il y a une 
discordance de 11 minutes et 12 secondes, d’ou
il s’ensuit que l’annee du calendrier julien est 
plus longue que l’annee celeste. A  cause de 
cette erreur, la difference entre la vraie annee, 
(|ui est l ’annee celeste, et l ’ann^e du calendrier 
julien, a augmentă chaque annee de 11 minutes 
et 12 secondes, ce qui, au cours des siecles,

391

fait plusieurs jours de difference. II a ete dtabli 
notamment que l ’annde celeste s’achevait plus 
tât que celle de l’annee du calendrier julien. 
En calculant ce retard, les savants ci-dessus 
mentionn^s ont ddcouvert que, au XVI-£me si- 
ecle, cette difference atteignait 10 jours et que, 
par consequent, l ’annee celeste et l’annee du 
calendrier julien ne concordaient plus entre elles 
pour indiquer les saisons. De la sorte l’evolu- 
tion des planetes autour du soleil n’etait plus 
celle etablie du temps de Sosigene et du Con- 
cile de Nic^e.

Ainsi, du temps de Sosig&ne le signe celeste 
qu’on nomme l’dquinoxe du printemps, c’est-â- 
dire lorsque la nuit est egale au jour et qui 
etait etabli d’apres le calendrier julien pour une 
date determinee, se produisait effectivement aussi 
dans la nature le 21 mars. Donc, lorsque d’apr&s 
le calendrier julien l’on etait au 21 mars, les ca- 
drans qui mesuraient le temps indiquaient qu« 
le jour t̂ait egal â la nuit, c ’est â-dire que l’on 
etait bien â l ’equinoxe du printemps. Mais â. 
cause des 11 minutes et 12 secondes que l’ann£e 
julienne comptait de trop par rapport â l’ann^e 
celeste, la date de 21 mars du calendrier julien
a commence â retarder sans cesse â l’egard du 
vrai moment ou le jour devient egal â la nuit 
au printemps. De la sorte, au XVI-eme silele, 
l’equinoxe du printemps etait indique par les 
horloges 10 jours plus t6t que le 21 mars du 
calendrier julien, avec lequel pourtant au debut
il coincidait.

Pour savoir, par consequent, quelle etait la date 
de l’equinoxe du printemps, dont les chretiens 
se servaient aîors selon les r£gles etablies au 
Concile de Nicee pour le calcul de la date des 
Pâques, il fallait au XVI-eme si£cle s’orienter 
d’apr&s les horloges qui indiquaient la duree 
du jour et de Ia nuit, pour voir quand se pro- 
duisaient l ’equinoxe du printemps et ne plus 
tenir compte du calendrier julien qui determinait
cette date le 21 mars.

CHAPITRE III,

Revision du calendrier julien par les caiholi- 
ques-romains sous le Pape Gr6goire XIII, pour 
corriger les erreurs de calcul commises par

Sosig&ne.
Arrive â la conviction que le calendrier julien 

est errone, le Pape Gregoire XIII, qui a vecu 
au XVI-e siecle, a charge un savant, Luigi Lilio, 
de reviser le calendrier julien, dont l’Eglise pa
pale se servait aussi, pour le faire concorder le 
plus possible avec le calendrier celeste. Ceci en 
vue de l’adapter au calendrier celeste, de ma
niere â indiquer perpetuellement, â la meme epo- 
que, aussi bien l’equinoxe du printemps, que celui



392 BISERICA ORTODOXA ROMANA

d’automne, ainsi que les deux solstices, c ’est-â- 
dire celui d’ t̂d, lorsque nous avons le jour le 
plus long, et celui d’hiver, lorsque nous avons 
la plus longue nuit. Mais malgră tous les efforts 
et tout son savoir. Lilio n’aboutit pas non plus 
â faire coordonnei exactement les deux calen- 
driers julien et celeste, au point de leur assurer 
la mâtne durde. Quoique l’annee jul enne reviste 
par Lilio n’dtait plus longue que l’ann^e celeste, 
que de 11 minutes et 12 secondes, parrapport 
â l’ann^e de Sosigfene, toujours est-il que cette 
annee est elle aussi plus longue que l’ann£e 
celeste de 22— 26 s e c o n d e s .

Pour arriver â cette concordance relative, Lilio 
a retranch^ du calendrier revis£ par lui les 10 
jours avec lesquels le calendrier julien avait r 6-  

trograd£ vis-â-vis de l’ann^e celeste jusqu’au 
XVI-6me siecle. Pour faire cette rdduction et ab- 
breviation, il a choisi le jour du 5 Octobre de 
l ’ann^e 1582, auquel, au lieu de 5 Oct., il lui 
a dit 15 Octobre.

Afin d’empâi her que les m&mes jours encom- 
brants se reproduisent â l’avenir, jours qui de- 
vaient fatalement £tre engendr^s par les 11 minutes 
et 12 secondes de difference, dont etaient 16-  

sult£s aussi les 10 jours de plus du passe, dans 
le seul laps de temps de 1257 ans, qui s’etaient 
6coul£ depuis le Concile de Nicee, jnsqu’â la re- 
vision de ce calendrier en l’an 1582,— Lilio a 
6tabli que pour chaque groupe de quatre sidcle, 
qui devaient normalement avoir leur amrâe bis- 
sextile â la fin de chaque silele, il ne resterait 
qu’une seule annee bissextile â la fin de chaque 
centaine d’annees, c’est-â dire que de ces quatre 
siecles seul le quatrieme aurait 366 jours dans 
sa derniere annee. Toutes les autres anndes bis- 
sextiles avec lesquelles s’achevaient la I-ere, la
Il-e et la III-eme centaine d’annees, ont ete 
r^duites par Lilio â l’etat d’annees communes, 
c ’est-â-dire n’ayant que 365 jours. Pourquoi a-t-il 
reduit les annees bissextiles de la III eme, II-e 
et I-ere centaine d’annee de chaque groupe de 
400 ans â l’etat d’annees communes? Parce qu’on 
a calcule que pendant 400 ans, les 11 minutes 
et 12 secondes, dont l’annee julienne est plus 
longue que l’annee celeste font trois jours et 
une fraction de plus, sureroit par lequel l’annee 
julienne devient plus grande. Donc, dans l’es- 
pace de 400 ans, l’annee julienne devient plus 
grande que l’annee celeste d’un peu plus de trois 
jours, dont elle retrograde par rapport aux pe- 
riodes du ciel et de la nature. Par consequent 
Lilio avait besoin de supprimer du calendrier 
julien non seulement les jours qui s’etaient am- 
mass£s jusqu’en 1582, engendres par ces trois 
jours-lâ et une fraction, mais il avait besoin en 
plus d’empeeher que les trois jours reparalssent 
â l’avenir. Le moyen imagine par lui pour

les empâcher de reparaître a 6t 6 pr6cis£- 
ment de supprimer le 366-6me jour des anndes 
bissextiles â la fin des trois premiers siecles sur 
quatre. Or, il restait encore quelque-chose â 
supprimer pour que l’ann^e du calendrier puisse 
concorder de point en point avec l’annee cdleste 
ou astronomique. II fallait encore retrancher 
quelque-chose, c’est-â-dire le reste qui, comme 
nous avons vu, d^passe les trois jours supprim^s 
et qui provient des 22— 26 secondes dont nous 
avons fait mention plus haut. Ce reste, selon les 
calculs de Lilio, ferait, dans 4000 ans, encore 
un jour, dont le calendrier gregorien deviendrait 
plus grand et resterait en arriere par rapport 
â l’ann^e celeste. Pour supprimer ce jour, aussi 
Lilio a etabli qu’â la fin d’une p^riode de 4000 
ans, on retrancherait le jour bissextile de l’an- 
n£e bissextile de la lV-6me centaine d’ann6es qui 
6cherra alors. Donc â la conclusion de chaque 
periode de 4000 ans, les quatre derniers siecles 
finiront tous par des annees communes, c’est- 
â-dire non seulement la I-£re, la II et la III-6me 
centaine d’un groupe d’annees de 400 ans, 
mais aussi la IV-&me centaine n’aura plus sa 
derniere annee bissextile. Elle sera pareillement
une annee commune de 365 jours.

CHAPITRE IV.
Le calendrier julien, revis6 sous le Pape Gr6- 
goire X lt l ,  reţoil le nom de calendrier gregorien 
ei devient ie calendrier ofiiciel de l’Occident 
pour les catholiques-romains aussi bien que

pour les protestants.

Revise de la sorte, le calendrier julien des 
catholiques-romains est devenu depuis Lilio, c’est- 
â-dire depuis 1582 jusqu’â nos jours, le ca
lendrier gregorien, selon le nom du Pape Gr£- 
goire XIII qui l’a introduit. II a £te accepte 
tres difficilement par les catholiques-romains et 
encore plus peniblement par les protestants, qui 
ne l’ont accepte qu’approximativement 170 ans 
apres les catholiques-romains.

CHAPITRE V.
L’Eglise Orthodoxe d’Orient ne l’a pas admis.

Nous autres, l ’Eglise et les chr&iens ortho- 
doxes, nous n’avons pas acceptă jusqu’â nos 
jours, ce calendrier gregorien, tel qu’il a etd 
revise par Lilio, pour les raisons suivantes:

1 . Celui-ci non plus n’est pas exact, comme 
nous l’avons deja vu, parcequ’il ne r^ussit pas 
non plus â etablir un accord parfait, comme 
indicateur des £poques, entre l’annee du calen
drier et l’annee celeste et

2. Parce que dans le calendrier gregorien des 
catholiques-romains on n’emploie pas la meme
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maniere que chez nous pour calculer la date des 
Pâques et, de plus, Ies saints dont on fait men- 
tion chaque jour ne sont pas Ies mâmes que 
Ies n6tres, tout comme Ies offices qu’on celebre 
en leur honneur, selon le rituel, ne sont pas Ies 
mâmes que ceux de , notre Eglise Orthodoxe.

CHAPITRE VI.

Le besoin de l’Egiise Orthodoxe d’Orient de 
corriger Ies erreurs de Sosigene dans son ca- 
lendrier julien. Les motifs speciaux de l’Egiise 
Orthodoxe Roumaine pour une telle correction.

Les orthodoxes sont depuis longtemps con- 
vaincus des erreurs de Sosigâne dans ses calculs 
sur le calendrier, car aujourd’hui, par exemple, 
l’iquinoxe du printemps n’a plus lieu le 21 
mars, comme il avait ete calcule par Sosigene 
et comme il a ete itabli dans le calendrier ju- 
lien. Dans notre epoque, l’egalite du jour et de 
la nuit a lieu, selon les indications des horloges, 
13 jours plus tât, c ’est-â-dire le 8 mars du ca
lendrier julien. Dans ces circontances, nous nou« 
diclarons dans l ’impossibiliti de nous opposer 
davantage â la verite et de continuer â garder 
le calendrier julien de Sosigene comme par le 
passe. Cette impossibilite se fait sentir par les 
raisons suivantes :

1 Tous les Etats chretiens orthodoxes, et 
notre Etat roumain aussi est du nombre, ont 
accepte, pour leur usage et pour leurs citoyens 
orthodoxes, le calendrier gregorien, vu que ce- 
lui-ci est plus prâs de l’annee celeste que le 
calendrier julien.

2. Une fois que notre chere patrie est entree 
dans ses frontieres nationales, nous avons tous 
le devoir de chercher et profiter de tous les 
moyens pouvant rdaliser l’union entre tous les 
citoyens de cette chere patrie, ou, â cote de 
nous autres orthodoxes, vivent maintenant tant 
d’autres d’une religion diferente. Les ortho
doxes etant par leur nombre aussi bien que par 
leur qualite d’aborigenes, l’element qui a cons
titui et qui reprisente le peuple roumain, nous 
avons le devoir de les attirer le plus possible 
vers les masses roumaines et de les attacher le 
plus intimement possible au sein de notre patrie. 
Ce sont les grands interets de l’Etat qui l’exi- 
gent. Or, comme le calendrier ne met en dis- 
cussion ni l’essence dela foi, ni quelque pârtie 
importante non plus de notre vie ecclesiatique, 
nous nous sentimes obliges de nous en servir, 
pour faciliter les rapprochements d’âmes et so- 
ciaux necessaires dans la masse de tous nos 
citoyens.

3. Par des etudes et experiences, nous nous 
sommes rendu compte qu’â eause des discor- 
dances des calendriers, notre monde ouvrier tient

deux siries de iâtes, et non seulement les Pâ
ques et les fetes qui en dependent, mais aussi 
le Noel, l’Epiphanie, l’Assomption dela Sainte 
Vierge, c’est-â-dire toutes les fetes fixes. II s’en- 
suit que tant de jours de repos produisent des 
dommages au travail et â l’economie roumaines, 
qui, selon quelques calculs monteraient, pour 
chaque jour de repos, â la somnie d’approxi- 
mativement 500 millions de lei.

4. Pareillement nous nous sommes rendu compte 
que nous n’avons pas le droit de nous opposer â 
la science, qui nous propage la v e r i t e , puisque 
la lutte de notre Sauveur dans c6 monde a i t 6 
d’imposer la veriti â tous. J e  s u i s  n e  e t  j e  s u i s  

v e n u  d a n s  l e  m o n d e  p o u r  r e n d r e  t e m o i g a n g e  ă  l a  

v e r i t e .  Q u i c o n q u e  e s t  d e  l a  v e r i t e  e c o u t e  m a v o i x ’ ), 
avait-il dit â Pilate, lorsque celui-ci le jugeait 
pour le condamner â mort, c ’est-â-dire au mo
ment le plus grave et le plus solennel de son 
existence sur la terre. Et le Sauveur a combattu 
pour imposer la verite au monde, d e  q u e l q u e  

n a t u r e  q u  e l l e  f u t , puisque, selon sa parole c e  

n  e s t  q u e  l a  v e r i t e  q u i  n o u s  a f f r a n c h i t  *).
Donc, si notre Eglise Orthodoxe roumaine et 

ses fideles avaient continue â s’opposer â la 
verite aujourd’hui, ou les trois motifs sus-mentiori- 
nes et beaucoup d’autres se sont ajoutes comme 
une force nouvelle, cela aurait signifie s’opposer 
â la fois au Christ, qui, comme nous l’avons vu, 
nous ordonne par sa doctrine de nous soumettre 
â la verite, et aussi bien aux realites dans les- 
quelles il nous echut de vivre.

Cela aurait signifii de nous montrer plus ti- 
mores et plus faibles que les Saints Peres de 
Nicie, qui, pousses par la necessitd d’avoir un 
calendrier pour tout le monde et pour l’Eglise 
du Christ, n’ont pas hesite d’adopter le meil- 
leur de cette epoque-lâ, qui, comme nous l’a- 
vons vu, avait eu un pai'en pour auteur et avait 
ete emloye par les paîens plus de 300 ans.

Nous autres orthodoxes actuels, nous ne 
p o u v o n s  nous considerer ni plus sages ni 
plus saints que les Saints Peres de l ’ancienne 
Eglise qui nous ont legue le calendrier julien 
actuel. Afin de ne de pas nous opposer â la 
verite, afin de ne pas porter prejudice â notre 
nation au point de vue economique et plus 
particuliârement pour ne pas laisser croire que 
nous desapprouvons les Saints Peres de Nicee 
d’avoir accepte, pour la Sainte Eglise du Christ, 
un calendrier pai'en, nous nous sommes efforces, 
representants de l ’Eglise orthodoxe n a ţ io n a le  
d’Orient, de corriger notre calendrier julien, dft, 
comme nous l’avons vu, pour ce qui concerne 
sa pârtie astronomique, au paien Sosigene.

*) ]ean XVIII, 37.
’) Jean VIII, 32.
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CHAPITRE VII

Les Eglises soeurs de l’Eglise roumaine ont 
fix6 de commun acord, il y a un an, â la Pa- 
triarchie de Constantinople, les corrections 
necessaires devant etre introdaites dans notre 
calendrier. La Patriarchie de Constantinople 
et l’Eglise grecque ont d&ja le leur et l’ont mis 
en âpplication d&s le 10 mars dernier; notre 
Eglise introduira le nouveau calendrier â partir

du 1-er octobre de l’ann6e courante.

Pour arriver â ce risultat, les Eglises or
thodoxes d’Orient ont ichangi une correspon- 
dance active dans le but de se determiner ri- 
ciproquement â modifier leur calendrier commun. 
L ’annie derniere une Commission orthodoxe, 
dont les roumains taisaient pârtie, a tenu plu- 
sieurs siances â la Patriarchie de Constantinople, 
et la modification du calendrier julien a i t i  ad
mise. On fixa egalement la maniere dont cette 
modification devait se faire.

Devanţant mâme notre Eglise roumaine, la 
Patriarchie de Constantinople, e tl’Eglise de Grece 
ont introduit, pour leur propre usage, le calen
drier julien, corrigi selon les regles fixies par 
la Commission orthodoxe de Constantinople, â 
partir de 10 mars de cette annie et ont porte 
le fait â la connaissance de notre Saint Synode.

C ’est pour ces raisons que le Saint Synode 
de notre Eglise, apris avoir approuve, dans sa 
seance du 23 octobre dernier, la modification 
dc notre calendrier, et apres avoir decidă d e  

c o n s e r v e r  s a n s  n u l  c k a n g e m e n t  l e s  p r e s c r i p t i o n s  

r i t u e l l e s  d e  n o t r e  S a i n t e  E g l i s e  d ’ O r i e n t ,  vient, 
par la preşente, porter â votre connaissance qu’â 
partir du 1-er octobre prochain, le calendrier, 
modifie par lui, entrera en application pour 
1’Eglise orthodoxe de notre nation, egalement. 
Le 1-er octobre de l’annee en cours sera con
sidere comme le 14 de ce mime mois, vu qu’il 
n’y a pas d’autre moyen de se defaire des 13 
jours de retard du calendrier julien par rapport 
â l’annee astronomique, la seule vraie.

CHAPITRE VIII.

Notre Saint Synode a suivi scrupuleusement 
les regles fixees l’annee derniere par ia Com
mission orthodoxe qui siegea aupres de la Pa
triarchie de Constantinopole pour la modifica-

îion du calendrier julien.

Voici comment proceda notre Saint Synode
â la modification du calendrier julien.

La commission orthodoxe de la Patriarchie de 
Constantinople dont nous avons parii, fixa les 
principes suivants:

1 . Les Eglises orthodoxes nationales ne corri-

geront, dans le calendrier de notre sainte Eglise 
d’Orient, que les erreurs de calculs dtis â So
sigene, et

2. Elles ne changeront, dans le calendrier 
ainsi modific, ni l’ipoque fixie par les Saints 
Pires pour la cilibration dela Pâque, «i le nom 
des saints fixis pour chaque jour, tel qu’on les 
fete aujourd’hui, ni les jiunes et ni les saints 
offices quotidiens privus et ordonnis par le
typique orthodoxe.

Par consiquent, pour tout ce qui concerne la 
foi et le culte, la modification adopţie ne porte 
nulle atteinte â notre calendrier qui reste tel 
que nous l’a transmis le Concile de Nicee, tel 
qu'il fut conservi jusqu’â aujourd’hui, vu que 
cette modification ne change et n’altire en rien 
aucune des prescriptiqns de la foi et du culte, 
itablies par les Saints Pires de l’Eglise d’Orient.

Le seul changement apporti â notre calen
drier se rapporte uniquement au calcul du temps 
permettant de faire coincider le plus possible 
l ’annie civile avec 1’annie astronomique.
4 De ce qui a i t i  dimontri plus haut, on a 
vu que le calendrier julien avait, sur Fannie 
astronomique, un excedent de 11 minutes et
12 secondes et que cette diffirence de temps, 
si petite soit-elle, devait, en s’ajcutant chaque 
annee â elle-mâme, produire â la longue, au 
bout de 400 ans, un surcroit de 3 jours et une 
fraction, de sorte que le calendrier julien restait 
en continuei retard par rapport â l’annee astro
nomique. Nous avons igalement dimontri que 
depuis le Concile de Nicee, soit depuis l’an 325 
apres Jisus-Christ, et jusqu’â aujourd’hui, l ’annee 
de notre calendrier est restee, par rapport au 
calendrier astronomiqe, de i j  j o u r s  en retard.

A  cause de ce retard, l’equinoxe du printemps, 
d’apres lequel notre Sainte Eglise d’Orient cal
cule la date de Pâques, est arrive â coincider, 
au lieu du 21 mars du calendrier tel que l ’avait 
etablie Sosigene â une ipoque ou cela corres- 
pondait â la realiti, avec le 8 mars.

Notre devoir est donc de rapprocher notre 
calendrier de I’annie astronomique, afin de les 
faire coincider, vu que, par suite de ces retards 
de 3 jours et une fraction, tous les 400 ans, 
notre calendrier julien, tel que nous l’appliquons 
actuellement, arriverait â la longue â fixer le 
printemps en i t i ,  l’i t i  en automne, l ’automne 
en hiver et l ’hiver au printemps. Le temps, au- 
trement dit, marqui â l’ipoque fixee par Dieu, 
ne serait indique, dans notre calendrier, par 
suite de ces retards, que bien apres l’expira- 
tion d’une saison.

Afin de faire coincider notre annie civile avec 
l’annie astronomique, nous nous sommes vus obli- 
ges, nous orthodoxes, de faire, pour ces 13 
jours qui nous diffirencient de l’annee astrono-
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mique, ce que d’autres avant nous avaient fait, 
v u  q u ' u n e  a u t r e  s o l u t i o n  r i e x i s t e  p a s , ă  s a v o i r  :  

d e  l e s  s u p p r i m e r  d e  n o t r e  c a l e n d r i e r  actuelle- 
ment en vigueur. La date pour la suppression 
de ces 13 jours a ete fixee par le Saint Synode,
comme nous l ’avons dit, le i - e r  o c t o b r e  d e  c e t t e  

a n n e e  qui deviendra le 14  d u  m e m e  m o i s .

Pour ce qui est cependant de l ’excedent de 
jours â l’avenir, par suite des 11 minutes et 12 
secondes et qui ne sauraient âtre supprim6, nous 
orthodoxes avons evite l ’erreur comise par les 
catholiques :romains, par leur astronome Lilio.

Nous avons tenu â faire coincider l’annee 
civile avec l’annee astronomique dans une me- 
sure beaucoup plus grande qu’ils n’ont reussi â 
le taire et, avec l’aide de Dieu, nous y sommes 
parvenus, vu que l’annee gregorienne, par rap
port â l’annee astronomique, reste de 22— 26 
secondes en retard ce, qui, dans 4000 ans, don- 
nerait un jour supplementaire alors que l ’annee 
julienne, telle que nous l’avons corrigee, ne 
restera en retard de l’ann^e astronomique que 
de d e u x  s e c o n d e s  c e  q u i  n e  d o n n e r a i t  u n  j o u r  

s u p p l e m e n t a i r e  q u ’ a u  b o u t  d e  4.0.000 a n n e e s .

Par consequent, nous autres, orthodoxes, avons 
non seulement corrig^ les erreurs de calculs de 
Sosigene, pour le passe comme pour l’avenir, 
mais aussi celles de Lilio, et avons abouti â 
ce que le calendrier de notre Sainte Eglise 
d’Orient soit non seulement le mâme que par 
le passe, mais ne soit, pour ce qui a trăit au 
calculs du temps, ni le calendrier pai'en de So
sigene, ni celui gregorien des catholiques-romains.

Nous sommes arrives â cette presque coînci- 
dence de l’annee civile et de l’annee astrono
mique, de beaucoup plus complete que celle 
obtenue par les catholiques-romains, en consi- 
derant pour l’avenir, au lieu d’un groupe 
de 400 ans, comme l’ont fait les catholiques- 
romains, un groupe beaucoup plus grand, soit 
de 900 ans, et en ne laissant dans ce groupe 
que deux annees bissextiles au lieu de neuf 
qui seraient indiquees par les 900 ans du groupe 
adopte par nous. Donc pour un groupe d’an
nees presque egal â celui des catholiques- 
romains, nous autres, orthodoxes, reduisons 
d’apres cette methode, 7 jours du total produit 
par cet excedent de 11 minutes et 12 secondes 
de l’annee civile par rapport â l’annee astrono
mique, alors que les catholiques-romains ne re- 
duisent que 6 jours.

Comme vous le voyez, tres chers freres et 
chretiens, hien que pour l’excedent de 13 jours 
ldgue par le passe, nous avons du procedet 
comme l’avaient fait les catholiques-romains, et 
les supprimer en 1924, ainsi qu’ils avaient pro- 
cede pour leurs dix jours de difference, en 1582, 
afin de supprimer l’excedent de jours qui devaient

se former â l’avenirpar suite de ces 11 minutes 
et 12 secondes, â cause desquelles l ’annee civile 
sera continuellement plus grande qae l’annee 
astronomique, nous autres orthodoxes, avons 
reussi â proceder d’une fagon plus habile et 
d’une maniere toute autre que les catholiques- 
romains.

Par consequent le calendrier que le Saint 
Synode introduit â partir du 1-er octobre de 
cette annee, n’est nullement, comme vous le 
voyez, le calendrier catholique-romain, mais c  e s t  

t o u j o u r s  t  a n c i e n  c a l e n d r i e r  j u l i e n  d e  n o t r e  S a i n t e  

E g l i s e  o r t h o d o x e  d e  l ’ O r i e n t ,  c o r r i g e  e n  c e  q u i  

c o n c e r n e  l e  c a l c u l  d u  t e m p s ,  e t  r e n d u  b i e n  s u p e -  

r i e u r  au calendrier gregorien des catholiques- 
romains.

CHAPITRE IX.

Que le clerge et le peuple de notre pays et de 
notre Eglise orthodoxe roumaine accueillent 
donc avec confiance le calendrier corrig6 par 
le Saint Synode, vu qu’il est superieur comme 
calcul du temps, tant â celui de Sosig&ne qu’â 
celui gregorien des catholiques-romains et vu 
que les prescriptions de foi et rituel n’ont en 
rien £t& alter^es; elles sont exactement les 
memes que celles îixees par les Saints Peres et 

les Conciles de notre Eglise d’Orient.

Qu’aucun doute ne vienne donc ebranler vos 
âmes et vous fasse soupţonner que, par la cor- 
rection du calendrier, qui de pere en fils a ete 
le votre, le Saint Synode aurait porte la plus 
laible atteinte aux prescriptions de nous saintes 
fondations orthodoxes, car, comme vos l’avez 
vu, nous n’avons pris, du calendrier gregorien 
des catholiques-romains, ni mâme le calcul du 
temps adopte pour eux quant â l’avenir.

Pour ce qui est du contexte orthodoxe du 
calendrier corrige par le Saint Synode, sachez 
bien que rien n’a ete change, ainsi que nous 
l’avons deja declare, â ce qui .a ete fixe par les 
Saints Peres de l’Eglise orthodoxe d’Orient 
concernant la fâte de Pâques, les autres fâtes, 
les jeunes et le rituel.

C ’est ainsi, par exemple, que la date de Pâques 
sera calculee dans ce calendrier comme par le 
passe, soit toujours d’apres notre ancien comput 
pascal, en conservant intact le rapport entre la 
fâte de Pâques et les fâtes qui en dependent. 
Les fetes des saints et les fetes fixes seront 
celebrees â leur date habituelle, â la difference 
que, cette annee seulement, leur position dans 
le courant du mois sera avancee par suite des 
13 jours supprimes dans le calendrier corrige.

Pour ce qui est des saints dont la fete tom- 
bait pendant les 13 jours supprimes dans le 
calendrier corrige, soit les saints qui se celd- 
braient dans notre calendrier actuellement en-
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core en viguer, du 1-er au 14 octobre, ils seront 
fâtes tous le meme jour, soit le 14 octobre, 
vu que, dans notre typique orthodoxe il est 
pr£vu que plusieurs saints soient c^l^bres un 
seul et m£me jour.

A  partir de l’annee prochaine cependant, quand 
notre calendrier corrige ne sera plus reduit de
13 jours comme cela a du avoir lieu cette annee, 
mais sera de 365 jours complets pour l’annee 
ordinaire, et 366 jours pour l’annee bissextile, 
les saints dont la f£te tombe entre le 1-14 octo
bre, seront fâtes comme par le passe, chacun 
le jour qui lui est consacre.

** *

Nous vous exhortons donc, tres chers freres 
et chretiens, d’accueillir le calendrier que nous 
publions plus bas, et qui concerne le reste de 
l’annde jusqu’au 1-er janvier 1925, avec une en-
tiâre confiance et quietude de conscience. Ce
calendrier a ete redige selon les regles fixees 
par la Commision de la Patriarchie de Constanti- 
nople, laquelle, de meme que l’Eglise de Grece, 
l’ont deja introduit des le 10 mars dernier. Ce 
calendrier, eiague de ses anciennes erreurs, n’a 
rien, comme contexte, de commun avec le ca
lendrier gregorien des catholiques-romains oh la 
date de Pâques est autrement calculee, ou les 
saints fâtes chaque jour sont autres, pour la 
plupart, que les notres et qui ont un autre ri- 
tuel, pour le culte quotidien, - que le rituel de 
notre typique orthodoxe.
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«Que la grâce de notre Seigneur Jesus Christ» 
l’amour de Dieu le Pere et la communication du 
Saint Esprit soit avec vous tous!

Amen».

f  M y r o n , Metropolite Primat de Roumanie 
t P i t n e n , Metropolite de Moldavie et de Su

ceava.
t  N i c o l a s , Metropolite de Transylvanie. 
f  G o u r i e ,  Archeveque de Kichinew 
f  B a r t h e l e m y , Eveque de Râmnic-le Nouveau 

Severin. 
f  L u c i e n , eveque de Roman 
f  G u e n n a d i o s y  eveque de Buzău 
f  J a c q u e s , eveque de Huşi 
f  J e a n , eveque d’Arad 
f  N i k i t a , eveque d’Argeş. 
f  C o s m a , eveque du Bas-Danube 
f  J o s e p h , eveque de Caransebeş 
f  R o m a n , evâque d’Oradia Mare 
f  N i c o l a s , eveque de Cluj 
f  B e s s a r i o n , eveque de Hotin 
f  N e c t a r i u s , eveque de Cetatea Albă 
f  H i l a i r e , de Constanţa 
f  J u s t i n i e n , de l’Armee 
f  E u g e n e ,  de Piteşti 
f  T h e o p h i l e , de Râmnic 
f  V a l e r i e n , de Craiova, 
f  P l a t o n , de Ploieşti 
f  D e n i s ,  d’Ismail 
f  H y p p o l i t e , de Rădăuţi 
f  H i l a r i o n  de Bacău 
f  G u e r o n t i u s  de Silistra.

CHESTIUNEA CALENDARULUI LA NOI Şl AIUREA.
Cine ar urmări cele ce se scriu în presa noa

stră n’ar putea spune că întâlneşte o chestiune 
a calendarului. In adevăr, dela comunicarea făcută
de I. P. S. Mitropolit Primat D. D. Dr. MIRON
în Senat, la sfârşitul anului trecut (în şedinţa dela 
28 Decembre) despre hotărârea luată în Sf. Sinod 
în sesiunea din toamna trecută pentru schimbarea 
calendarului, şi dela un foileton în U n i v e r s u l  al 
d-lui Profesor T r a i a n  L a l e s c u  în aceiaşi ches
tiune, încolo nu s’a mai vorbit publicului nimic 
despre calendar1). Cu toate acestea în străinătate 
nu e tot aşa. Chestiunea aceasta e acolo neîn
cetat vie. Liga Naţiunilor are o comisiune anume 
pusă să se ocupe de calendar şi des se văd în 
ziarele străine ştiri despre ce avea să se facă 
sau despre ce s’a făcut în acea comisiune. Căci

1) Este vorba de reforma generală a calendarului, pentrucă 
de laturea specială a îndreptării calendarului nostru, au scris 
anul trecut Prof. Dr. Drag, Demetrescn în Viitorul şi subsemnatul 
în Universul, prin corespondenţele trimise din Constantinopol
dela conferenţa interortodoxă.

nu numai noi, cei cu calendarul iulian, ne ocupăm 
de schimbarea calendarului, ci, tot aşa de mult, 
cei din Apus se gândesc să dea o nouă întocmire 
calendarului lor.

De data aceasta însă, chestiunea se pune alt
fel. Nu mai este vorba de a potrivi calendarul 
cât mai bine după schimbările de pe cer, ci de 
a-1 face să fie cât mai bine închegat în toate păr
ţile lui şi să nu-1 ai într’un an un fel în alt an 
alt fel. Se socoteşte ca un mare folos pentru 
viaţă de a avea calendarul bine împărţit în 
părţi deopotrivă, aşa ca el să urmeze în fiecare 
an la fel, fără nicio schimbare. Avem 3 feluri de 
luni: de 28 (29 în anii bisecţi), de 30 şi de 31 
de zile. Dacă anul ar avea 364 de zile, s’ar putea 
uşor împărţi în părţi deopotrivă. Dar ziua a 365-a 
ne face toate încurcăturile, fiindcă numărul 365 
nu e cu soţ şi nu ştim cum să orânduim această 
zi. De aici urmează că nu putem tace o împăr
ţire a anului în bucăţi de aceiaşi mărime. Dacă
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am avea numai 364 de zile, le-am putea aşeza 
tn 4 grămezi de câte 91 de zile. Fiecare bucată 
pe care o numim .a'zi trimestru, s’ar împărţi foarte 
bine în 13 săptămâni, am împărţi fiecare trime
stru în luni care să nu strice întocmirea armo
nioasă a acestui calendar, făcând cele două luni 
dintâi de 30 de zile, iar a treia de 31, sau în
tâia de 31 şi celelalte două din urmă de 30,— şi 
am avea un calendar ca o programă a timpului, 
care să fie totdeauna la fel şi să nu mai avem 
nicio greutate pe viitor. Intr’un asemenea ca
lendar, ar fi totdeauna potrivire între data lunii 
şi a săptămâni. Astfel, de pildă, s’ar putea şti 
odată pe totdeauna că, la cutare dată a lunii, 
vei avea în veşnicie cutare dată a săptămânii. Ce 
uşurare ar fi aceasta pentru socotelile noastre, 
ca să nu ne mai muncim să găsim ce zi a săp
tămânii era în cutare dată a lunii!

Dar nu, nu putem. Nu ne lasă ziua a 365-a. 
De aici multele planuri de calendar care se fac 
acum în Apus şi cu care se ocupă şi Liga Na
ţiunilor. Deci, pe când la noi chestiunea îndrep
tării calendarului se dă pe o lăture, anume aceia 
a îndreptării calendarului iulian, în Apus e vorba 
de altă lăture, acea a întocmirii unui calendar 
mai uşor de întrebuinţat. Să nu te mai întrebi 
când cade Crăciunul anul viitor, în ce zi din 
săptămână, ci să se ştie odată pe totdeauna, că 
la cutare dată a lunii va fi totdeauna aceiaşi zi 
a săptămânii.

Tot de aici, nevoia de a fixa sărbătoarea 
Paştelui. Alunecând pe o scară de 35 de zile, 
sărbătoarea aceasta aduce turburări în viaţa eco
nomică, fiindcă ea cere anumite materiale pentru 
prăznuirea ei şi acele materiale se găsesc mai 
unor într’o perioadă şi mai greu în alta, în unele 
condiţiuni se pot fabrica într’o vreme, în altele 
în alta. Punerea sărbătorii pe o dată fixă sau 
alunecarea ei pe o scară mai scurtă ar aduce 
multă uşurare în această privinţă.

Deci şi chestiunea sărbătorii Paştelui e unul 
din elementele care se discută în Apus cu pri
vire la prefacerea calendarului. Pe de o parte 
astronomii, pe de alta oamenii de Biserică, pe 
de alta camerele de comerciu, toţi au câte un 
cuvânt de spus în presă în această privinţă.

Cum am arătat, la noi chestiunea e încă pe 
alt teren. La noi e vorba acum numai de în
dreptarea calendarului nostru iulian, deşi nu lip
sesc bărbaţi (putem pomeni de 3 din aceştia) 
care discută chestiunea şi din laturea care se 
pune în Apus.

Fie o lăture însă, fie alta, la noi chestiunea 
nu a pătruns în public prin presă. Cei 3 băr
baţi de care am amintit, dacă scriu, scriu numai 
în cercuri mărginite. Trebuie abia noi să venim 
să facem cunoscut ce au scris ei.

Dacă am privi însă presa Apusului, ne-am

397

minuna de stăruinţa cu care este urmărită această 
chestiune. Şi ziarele franceze şi cele italiene au 
scris neîncetat despre ea, aşa că publicul o are 
totdeauna vie înaintea ochilor prin presa care-1 
slujeşte.

Ia să trecem puţin cu ochii peste un şir de 
ziare şi ne vom minuna ce mult se discută 
despre această chestiune în Apus. Şi doar nu 
pot fi acestea toate articolele scrise despre 
această chestiune. Este numai puţinul material 
care ne-a căzut nouă în mână. Ce mare a tre
buit să fie în realitate! Şi totuşi acest puţin cât 
de mare este faţă de muţenia care se păstrează 
la noi în această privinţă! Societatea noastră nu 
şe interesează de calendar, dar se vede că nici 
n’are cine să i-o puie înainte. Mult mai des i 
vorbeşte despre vânătoare (şi trebuie să mărtu
risesc că e foarte interesant ce scrie în această 
privinţă consilierul de Casaţie d. N e d i c i  în U n i 

v e r s u l ), despre alergările dela F l o r e a s c a  şi altele.
Să vedem acum ce a scris presa italiană tn 

această privinţă, adică după cum am spus, nu 
toată presa, ci numai ce am putut afla noi din 
ea......

In ziarul I I  M e s s a g e r o  din Roma, cu data de
1 Martie 1923, găsim un articol al profesorului 
P i o  E m a n u e l l i , care arată împrejurările în care 
a fost întocmit calendarul gregorian, perjpeţiile 
pe care le-a străbătut până să ajungă a fi primit 
în feluritele ţări şi se fericeşte că, în sfârşit, astăzi,
1 Martie 1923, s’a ajuns a se îndeplini în toată 
lumea o reformă ştiinţifico-~ocială, care a fost 
pornită cu 341 ani înainte şi pentru universali
tatea căreia au lucrat mulţi, atât în Italia, cât 
şi dincolo de graniţele ei. Printre aceştia, cu 
dreptul e să amintim în Italia pe Denza, Lais, 
Tondini1); în Francia pe Memain, care a scris 
mai multe memorii în chestiunea aceasta şi a 
ţinut corespondenţă cu autorităţile Bisericii or
todoxe.

Autorul însă nu uită a spune că Biserica or
todoxă tot n’a primit calendarul gregorian şi 
citează din M o n i t o r u l  O f i c i a l  al Statului grecesc 
prin care se vesteşte introducerea calendarului 
gregorian în slujba Statului grecesc, că Biserica 
îşi păstrează calendarul stilului vechiu, «până ce 
toată lumea va primi calendarul cel nou, pe 
care Uniunea internaţională a Academiilor ştiin
ţifice, îl studiază şi doreşte să-l vadă introdus >.

In acest articol, este un amănunt frumos, pe 
care face să-l ştim şi noi.

«Intre curţile Belvedere şi della Pigna din cu
prinsul Vaticanului, se ridică un turn, zis al Vân
turilor sau Gregorian, pentrucă a fost zidit de 
Papa Grigorie XIII. Intr’o sală a lui, se vede şi

1. Acest Tondini a losf şi în România, a ţinut o conferenţă 
la laşi în 8/20 Ianuarie 1898. Vorbim noi în altă parte de lu
crarea Iui.-Nota A. S.
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acum un meridian zugrăvit de Ignazio Danti, 
care, după cum se crede de toţi, a slujit ca să 
arate lui Grigorie XIII că, pe la 1580, echinop- 
ţiul de primăvară nu mai cădea la 21 Martie, 
cum hotărîse Sinodul din Niceia, ci la 11 Martie. 
Deci turnul acela trebuie privit ca un monument 
vrednic de amintire al ştiinţei astronomice, iar 
meridianul ca cel mai vechiu mijloc instrumental 
întrebuinţat pentru îndreptarea calendarului azi 
primit pretutindenea».

Un mare articol, care ar face să fie tradus şi 
pe româneşte, înşiruit pe trei coloane dese, găsim 
în C o r r i e r e  d ‘ I t a l i a  din Roma cu data de 10
August 1923.

In aceiaş ziar, găsim alt articol despre calendar, 
Cu data de 31 August. E scris de un călugăr 
catolic, A n d r e a  T i r o c c h i .  Din acest art., vedem 
că autorul a scris şi o carte despre calendar, că 
a avut şi are polemici pentru ea, că a răspuns 
în C o r r i e r e  d  I t a l i a  din 19 Aprilie, 7 Iulie, 8 
August 1923, şi însuşi articolul de care am po
menit noi mai sus, că ar trebui tradus pe româ
neşte, e un răspuns care se face acestui călugăr. 
Deci înţelegem ce întinsă a fost şi este acolo 
discuţiunea în această chestiune.

In aceiaş număr, alt articol al monseniorului 
P i e m o n t e  S a l v a t o r e , care spune că Paştele să se 
ţie în cea întâi Duminică după cea din urmă 
Vinere din Martie. Am avea atunci Paştele fix, 
zice el.

Aceiaş autor a venit cu un nou art. în C o r 

r i e r e  d ‘ I t a l i a  din 20 Sept. anul trecut, în care 
arată răsunetul pe care l-a avut art. său pomenit 
mai înainte, cel apărut la 31 August. Din acest nou 
art., aflăm că în Italia a apărut un studiu anume 
pentru reforma calendarului, scris de un preot, 
E m i l i o  F a n f a n i ,  în 1922, şi că parlamentul bri
tanic a aprobat o propunere ca Paştele să se 
ţie a doua Duminică din Aprilie.

In nr. din 27 Sept., tot al lui C o r r i e r e  d ' I t a l i a ,  

găsim un mare articol, scris de călugărul po
menit mai sus, cel cu polemici multe, A n d r e a  

T i r o c c h i .  Şi acesta e un art. cu multe date 
ştiinţifice şi ar merita tradus.

In nr. dela 30 Sept. din. aceiaş ziar, iată un 
art. despre aceiaşi chestiune, datorit canonicului 
L u i g i  D a n i e l i i , care, văzând larga discuţiune 
care se face despre calendar, scrie în ziar că 
Sf. Sa încă din 1910 a făcut un proiect de ca
lendar nou, pe care l-a prezentat atunci Cardi
nalului V a n  R o s s u m .  Calendarul să aibă 1. tot
12 luni, din care 5 (Ianuarie, Aprilie, Iulie, Oc- 
tombre şi Decembre) cu 31 de zile, iar celelalte 
numai cu 30. 2. Anul să înceapă totdeauna 
Duminica şi să se încheie Sâmbăta. Să aibă 52 
de săptămâni ca şi până acum, adică 364 de 
aii®, iar ziua a 365-a să fie pusă ca zi afară din

săptămână la 24 Decembre, în ajunul Crăciunului 
şi să fie ca o a doua Sâmbătă ( b i s s a b a t o ) .  3. In 
anii bisecţi, după Sâmbăta dela 31 Decembre, 
să se mai adaoge o zi afară din săptămână, aşa 
că, la sfârşitul lui Decembre, vom avea 2 săp
tămâni de câte 8 zile, una cea cu ajunul şi alta 
aceasta. Cu alte cuvinte, Decembre va avea 32 
de zile în anii bisecţi. 4. Paştele să se ţie tot
deauna în cea întâi Duminică din Aprilie.

Iată acum o corespondenţă din Roma, tri- 
measă ziarului G a z z e t t a  d e l  P o p o l o  din Turin şi 
apărută în acesta pe data de 9 Ianuarie 1924. 
Are titlul «B i s e r i c a  o r t o d o x ă  d i n  R o m â n i a  p r i m e ş t e  

c a l e n d a r u l  g r e g o r i a n ». Corespondenţa aceasta 
are multe inexactităţi, după cum se vede şi din 
titlu. Citim într’însa :

Sf. Sinod al Bisericii ortodoxe române a hotărât să 
primească calendarul gregorian, adică calendarul ţărilor 
apusene şi al Bisericii catolice. Cu toate acestea, de
oarece încă nu există un calendar unic şi universal al , 
Bisericii ortodoxe, în aşteptarea acestui fapt, România 
va continua să prăznuiască Paştele după mersul lunii.

Acest pas al României pentru recunoaşterea calen
darului gregorian are o mare însemnătate, pentruă ec 
un semn al duhului nou care domneşte printre Români, 
care, lepădându-se de vechiul calendar rusesc, fac un 
pas spre apus, şi era firesc ca influenţa apuseană să 
se facă simţită în România care în atâtea prilejuri a 
voit să amintească faptul că ţine foarte mult la obârşia 
ei romană...

Acum, prin hotărârea aceasta din urmă a Sinodului 
românesc, calendarul gregorian va fi primit şi pentru 
datele religioase. De aici însemnătatea hotărârii.

In timpul ultimei sale revoluţiuni, şi Grecia s ’a ho
tărât să-şi reformeze calendarul, urmând pe cel gre
gorian.

Hotărârea Sfântului Sinod a fost primită cu mare 
mulţămire, pentru că se vede în ea un semn de apro
piere între Răsărit şi Apus, apropiere care, într’un viitor 
mai mult sau mai puţin depărtat, ar putea să ajungă 
şi la acea dorită unire a Bisericilor pe care pontificii 
romani totdeauna au avut-o în vedere.

Iată ce ţinută au feluritele Bisericii disidente faţă de 
calendar: Bisericile catolice de rit bizantin nu au o 
regulă statornică. De aceia sărbătorile variază după 
regiuni. Grecii, Bulgarii, Rutenii şi Românii din foasta 
împărăţie austro-ungară urmează pe ortodocşi, pentru 
a nu jigni obiceiurile poporului şi mai cu seamă pentru 
a nu jigni pe shizmatici. Italo-grecii care trăiesc în mij
locul latinilor urmează calendarul gregorian. Melhiţi 
au primit reforma gregoriană în 1857. Urmarea natu
rală a ţinerii acelui calendar e căderea deosebită a zile 
Paştelui şi a tuturor celorlalte sărbători schimbătoare 
care atârnă de el şi care nu se potrivesc cu acele ale 
ritului latin. Ele cad de obicei în zile deosebite la fie 
care doi ani din trei. Anul bisericesc încep# la 1 S«pt., 
ca anul civil al bizantinilor.
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Autorul acestei corespondenţe, precum vedem, 
nu e prea bine informat. Cu toate acestea scrisul 
Iui e în şirul celorlalte articole, care ne arată 
interesul care se poartă în Italia chestiunii ca
lendarului.

Dela luna Ianuarie pînă în Mai, nu mai avem 
niciun articol, dar câte n’or fi apărut! Aceasta 
se vede din faptul că într’o singură lună şi ai 
atâtea articolo! Fără îndoială, sunt . atâtea care 
ne scapă.

Ziarul I I  M o m e n t o  din Turin publică în ziua de 
15 Mai un art. cu titlul R e f o r m a  C a l e n d a r u l u i . 
Este scris de preotul profesor F r a n c e s c o  P i n a u d a , 
directorul Institutului R o s m i n i . Intr’însul ne spune 
ce se va trata despre calendar în discuţiunile 
care se vor urma la Liga Naţiunilor. Citim aci:

In curgerea lunii Mai în cate ne aflăm, Liga Naţiu
nilor va discut a şi chestiunea reformei Calendarului 
care interesează astăzi un mare număr de persoane de 
afaceri şi de studiu din Europa şi America. Negustori 
financiari, directori de mari biurouri de lucru, ingineri 
matematici, astronomi, clerici şi Academii de ştiinţă se 
ocupă cu seriozitate de propunerile făcute. In ce pri
veşte Răsăritul, ne ajunge să amintim de Academia 
ştiinţifică din Bucureşti, iar în ce priveşte Apusul, pe 
acea din Turin, care, între feluritele sisteme propuse 
pentru reforma Calendarului, au ales în anul acesta pe 
acel pe care ne apucăm să-l expunem ca cel mai simplu 
şi mai uşor de îndeplinit.

Reforma Calendarului se impune pentru mai multe 
pricini: pentru a înlătura, pe cât cu putinţă, vădita ne
dreptate de a plăti o plată egală pentru cine mun
ceşte 31 de zile, de pildă în Ianuarie, şi pentru cine 
munceşte numai 28 de zile în Fevruarie; pentru a face 
mai uşoare şi mai iuţi socotelile despre tim p; pentru 
a înlătura nepotrivirea de a începe anul, şi deci şi ano
timpurile, în zile prea deosebite de acele în care încep 
anotimpurile astronomice, etc.

Cu toate acestea nu trebuie să uităm că pentru astrul 
pământesc, ca şi pentru celelalte planete, scurgerea 
aceasta pe care noi o numim „timp", este un fenomen 
astronomic, care, ca toate fenomenele astronomiei şi 
ale fizicei, nu se poate exprima decât ca o lege supusă 
unor mărginiri, adică în practică măsura timpului nu 
se poate face decât aproximativ, şi nu în chip riguros exact.

Dacă anul s’ar compune din 364 de zile, de pildă, re
forma Calendarului ar fi foarte uşoară şi fără îndoială, 
dezlegată de multe veacuri. 13 luni, având fiecare 28 
de zile, sau 4 săptămâni deplin, dau tocmai 364 de 
zile. Dar nenorocirea e că zilele anului pământesc sunt 
365, ba încă şi 366 în anii bisecţi. De aceia semestrele 
trebuie să se compuie în chip necesar din 182 şi 183 
de zile, trimestrele din 91 sau 92, lunile din 30 şi 31,
saptămanile din 7 şi din 8.

Cu chipul acesta, luna întâia din fiecare trimestru ar 
avea 31 de zile, iar celelalte 2 câte 30, afară de luna 
Decembre din anii comuni, care ar trebui să aibă tot

31 de zile, şi luna Iunie, care încheie semestrul I şi 
care, în anii bisecţi, ar trebui să aibă, deasemenea, 31 
de zile. Afară deci de aceste capete de luni, la sfârşitul 
anului în toţi anii, şi la sfârşitul întâiului semestru în 
anii bisecţi, când săptămâna va trebui să aibă 8 zile, 
încolo toate săptămânile ar rămânea la 7 zile.

Duminica, apoi, ar trebui să fie întâia zi a săptămânii, 
pentru pricina vădită că, în activitatea lui, omul are să 
se îngrijească de cele două datorii: creşterea zestrei 
sufleteşti şi a celei economice, şi fiindcă cea dintâi se 
poate îngriji mai cu seamă Duminica. De aceia e lim
pede că această, afacere care este mai înaltă şi mai
nobilă j  trebuie să aibă întâietatea în şirul săptămânii.

Prin urmare, dacă de pildă reforma Calendarului s’ar 
pune în fiinţă în 1929, începând atunci anul în ziua 
de 22 Decembre, solstiţiul de iarnă, şi atunci tocmai va 
fi o Duminică, toate Duminicile oricărui an ar cădea la 
zile fixe în orice lună. Anume ar cădea la datele de, 
1, 8, 15, 22, 29 în luna întâia trimestrului, la 5, 12, 
19, 26 în a doua, la 3, 10, 17, 24 în a treia, Rămân 
afară ziua a opta, ca cea din urmă zi a anului, iar în 
anii bisecţi încă o zi a opta la încheierea întâiei ju
mătăţi a anului.

Ce rămâne de făcut?
Biseriş#, fiiind cea în drept hotărî pentru zilele de 

sărbători, va găsi un chip de a dezlega chestiunea, în 
legătură cu cultul, după cum poate, deasemenea, va lua 
măsuri şi pentru a orândui într’un fel sărbătoarea Paş- 
telui care alunecă pe o scară mai lungă de o lună.

De altfel reforma Calendarului nu poate decât să 
apuce înaintea oricărei alte schimbări, fie în ce priveşte 
datele sărbătorilor religioase şi civile, fie datele plăţilor 
şi ale scadenţelor contractuale. Căci e limpede că nu 
se face o bună brodărie, dacă nu s ’a întocmit mai 
nainte ţesetura pânzei sau a postavului, prin care vor 
trebui apoi să străbată firele de aur sau de mătasă.

«
4

Din acest articol, scris de un preot, se vede 
cât de înaintate sunt în Italia părerile cu privire 
la prefacerea calendarului. E vorba de o prefacere 
adâncă a lui şi de altă orânduire pentru ziua 
Paştelui. Se înţelege, aceasta încă nu înseamnă 
că am fi atât de aproape de săvârşirea reformei 
ori de săvârşirea ei cu uşurinţă. Se spune că 
Papa n’ar fi bucuros de o schimbare a calen
darului. Cu toate acestea părerile sunt destul 
de înaintate şi le-am dat aici pe acestea in în
tregime, pentru ca să se vadă cum cugetă un 
preot.

Numai cu 2 zile înainte de acesta, alt articol 
despre calendar a văzut lumina zilei în G a z z e t a  

d e l  P o p o l o  din Turin (la 13 Mai 1924). E o co
respondenţă din Roma trimeasă ziarului din Turin.

Autorul porneşte tot dela discuţiunea dela 
Liga Naţiunilor, care trebuia să se ţie la o săp
tămână dela data când scria el. Iată cuvintele lui:

La 19 Iunie, se va aduna în Paris Comiwun** sp*-
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cială numită de Liga Naţiunilor pentru a studia reforma 
calendarului. Despre această iniţiativă puţin sau nimic 
nu s ’a vorbit în Italia, deşi are o nu mică însemnă
tate, fiindcă una din cele mai mari greutăţi de trecut
e chestiunea Paştelui, care, după reforma plănuită, ar 
trebui să fie la dată fixă.

Totuşi am voit să am ştiri cu privire chestiune şi 
iată ce am aflat: Iniţiativa Ligii Naţiunilor a fost luată 
anul trecut. Acei care au urzit-o au înţeles că, pentru 
a putea împlini numita reformă, trebuia, înainte de 
orice, adesiunea Pontificelui, fiindcă ea ar fi avut să 
strămute o tradiţiune a Bisericii catolice. In Liga Na
ţiunilor însă, în timp ce sunt delegaţi ai tuturor Pute
rilor, Pontificele nu e reprezentat. Dar nunţiul apostolic 
din Berna, Monseniorul Maglione, e foarte cunoscut 
între delegaţii cari au cu el legături cordiale. Iată 
pentru ce nunţiatura apostolică din Berna, ca observa
torul de politică internaţională, şi-a căpătat o însem
nătate deosebită. Şi tocmai Monseniorului Maglione i-a 
fost dată sarcina de a comunica Pontificelui proiectul 
reformei calendarului şi de a ruga pe Piu XI să nu
mească un reprezentant al Bisericii catolice în numita 
Comisiune, pentrucă reforma calendarului cuprindea o 
hotărâre pe caracter religios, cum e prăznuirea Paştelui 
la dată fixă.

Piu XI, fără a-şi spune părerea în fond despre re
forma plănuită, a primit poftirea care i s’a făcut şi a 
delegat pe învăţatul părinte iezuit Gianfranceschi dela 
universitatea gregoriană, de a face parte din Comisiunea 
pomenită. Dintr’însa fac parte şi reprezentanţii Bisericii 
anglicane şi a Bisericii greco-ortodoxe.

Un astrolog e prezidentul Camerei internaţionale de 
comerciu. Prezidenţa a luat-o unul din prezidenţii 
Ligii Naţiunilor.

Comisiunea şi-a ţinut cea dintâi adunare a ei în 
Septembre trecut. In ea s ’a discutat propunerea şi s’a 
arătat cât de potrivită e reforma calendarului, care va 
aduce foarte mari foloase lumii comerciale, şcoalelor, etc.

Reprezentantul Bisericii catolice a spus că, fără în
doială, reforma va izbi în tradiţiunea bisericească, în 
ceiace priveşte mai cu seamă data prăznuirii Paştelui. 
A adăogat însă că, dacă vor fi pricini de folos obştesc, 
din care să urmeze trebuinţa reformei calendarului, şi 
dacă naţiunile se vor rosti pentru această reformă, 
chestiunea ar putea fi obiect de discuţiune.

Se înţelege că reprezentantul Sfântului Scaun nu 
aducea prin aceasta un veto împotriva iniţiativei, ci, 
dimpotrivă, grăirea lui făcea să se înţeleagă că Vati
canul nu scotea Ia iveală o prejudecată, şi deci greu-

»

tăfile de a face din ziua Paştelui o sărbătoare cu dată 
fixă puteau fi biruite în chip fericit.

In urma acestor declaraţiuni, Comisiunea a cerut ca 
feluritele naţiuni să-şi arate părerea. Rostirea lor s’a 
făcut în ziua de 29 Februarie trecut. Pe cât ştim noi, 
guvernul italian s’a arătat favorabil reformei. îndată ce 
a avut lista de întrebări formulate în Comisiune, gu- 
ernul nostru le-a pus în studiul Academiei dei Lincei.

Profesorul Armelini a fost însărcinat să cerceteze 
propunerile, şi el a făcut un raport favorabil. Nu sunt 
cunoscute încă hotărârile celorlalte State, ale căror răs
punsuri se vor cerceta de Comisiune în apropiata în
trunire din Paris.

Calendarul cel nou ar trebui să fie unic pentru toată 
lumea. Reforma s’ar cuprinde în aceasta: In fiecare 
an, nu vor mai fi schimbări în zilele săptămânii, aşa 
încât calendarul reformat ar ajunge un calendar per
petuu. Pentru a ajunge la acest scop, ar trebui să fie
hotărât ca o zi anumită, de pildă, începutul anului, să 
fie fără nume, adică să nu aibă numirea care se dă
altor zile din săptămână.

Adunarea dela Paris va v.edea care sunt rezultatele 
întrebării puse naţiunilor şi va asculta declaraţiuniie 
pe care le vor face reprezentanţii Bisericii anglicane ş 
a celei ortodoxe. Fără îndoială, în această sesiune nu 
se va putea ajunge la o hotărâre, ci se va continua 
cu discuţiunile, care fireşte că vor fi mult uşurate, dacă 
răspunsurile trimese de naţiunile întrebate vor fi toate 
priincioase către primirea reformei plănuite.

Câteva zile mai târziu, la 21 Mai, un nou 
articol, în aceiaşi G a z z e t t a  d e l  P o p o l o , datorit 
inginerului M a n f r e d o  B a r b e r i s  din Turin. In 
acest articol al său, el îşi ia pricină de a 
scrie dela corespondenţa pomenită mai sus, 
pe care am dat-o în traducere. Zice că nu e 
bine că ziua dela începutul anului să fie zi fără 
nume, ci cea dela sfârşit, a 365-a. Spune apoi 
că nu ajunge să avem anii egali între ei, ci 
trebuie să avem o potrivire şi între semestre, 
trimestre, bimestre, că «Academia ştiinţifică din 
Bucureşti şi cu ea cele mai distinse inteligenţe, 
atât din Răsărit, cât şi din Apusul Europei, între 
care numărăm în Turinul nostru pe profesorul 
C o s i m o  B e r t a c c h i , prof. G i u s e p p e  P e  a n o , prof. 
preot F r a n c e s c o  P i n a u d a , d. G i u s e p p e  G a l l e a n o  

şi mulţi alţii au înţeles şi au desluşit că nu ajunge 
numai ca anii să fie deopotrivă în ce priveşte 
zilele săptămânii, ci că e de trebuinţă şi cu pu
tinţă să avem aceiaş ritm încă şi în semestre 
şi trimestre».

Propunerile lui, în ce priveşte felul cum să 
se facă această împărţire, seamănă cu cele ale 
profesorului Francesco Pinauda din nr. dela 15 
Mai ale ziarului 1 1  M o m e n t o  din Turin şi pe care 
le-am dat mai sus.

Iată o nouă corespondenţă din Roma, tot în 
G a z z e t t a  d e l  P o p o l o  din Turin cu data de 23 
Mai 1924. Are o mulţime de amănunte de in
teres şi de aceia face să fie cunoscut în întregime.

Chestiunea reformei calendarului gregorian, propusă 
de Liga Naţiunilor, interesează opiniunea publică şi 
mai cu seamă lumea catolică, pentrucă, dacă reforma 
ar fi aprobată, ar urma ca sărbătoarea Paştelui să so 
puie pe o dată fixă. Intr’o notă a mea către Gazzeta
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d e l  Popolo, tratând despre această chestiune, spuneam 
ca, atunci când s ’a adus la cunoştinţa Pontificelui ini
ţiativa Ligii Naţiunilor, Papa a fost rugat să numească 
un delegat care să reprezinte Biserica romano-catolică 
în sânul Comisiunii, care mai avea ca membru şi un 
delegat al Bisericii anglicane şi al celei gre:o-ortodoxe. 
Cu acel prilej, adăogam : «Piu XI, deşi nu şi-a exprimat 
o părere în fond despre reforma plănuită, a primit pof- 
tirea care i s ’a făcut şi a delegat pe învăţatul iezuit, 
părintele Gianfranceschi dela Universitatea Gregoriană, 
de a face parte din numita comisiune". Acum telegrame 
din Paris dau ştire despre întrunirile Comisiunii numite,
care sunt mai mult decât optimiste despre izbânda ini
ţiativei.

Am căutat să am informaţiuni despre ce cugetă Sfân
tul Scaun. Ştirile mele îmi îngăduie să afirm că trâm
biţata reformă, va rămânea numai o dorinţă pioasă şi 
că Vaticanul nu se gândeşte de loc să se amestece în 
această reformă. După cum toate naţiunile, Sf. Scaun 
şi-a făcut şi el la timp un memoriu în care se explicau 
temeiurile priincioase pentru o reformă a calendarului. 
Dar pe de altă parte, mi s ’a spus că Vaticanul ar fi 
răspuns că, mai întâi, nu vedea trebuinţa unei astfel 
de reforme, iar, al doilea, că este numai de competenţa 
unui Sinod Ecumenic să aducă în tradiţiunile de vea
curi ale Bisericii catolice o reformă atât de însemnată 
ca acea a Paştelui pe dată fixă. Dându-se un răspuns 
atât de lămurit şi tăios, fără ocol, drept cugetarea de 
temei a Vaticanului cu privire la iniţiativa Ligii Naţi
unilor, părintele Gianfranceschi a întrebat dacă trebuie 
să mai sftea în comisiune sau să se retragă. Fapta 
iezuitului a fost mult preţuită la Vatican, dar nu s’a 
crezut de trebuinţă ca el să-şi părăsească locul în Comi
siunea numită. Fireşte, el nu reprezintă SI. Scaun, dar 
ia parte la lucrările Comisiunii în calitatea sa de critic 
şi de om învăţat şi, fireşte, se interesează şi de această 
mişcare. Chestiunea a trezit un viu interes şi printre 
catolici, iar în cercurile celor competenţi se spune că 
Biserica romano-catolică nu poate lăsa nebăgată în 
seamă o tradiţiune aşa de simţită în conştiinţa credin
cioşilor. Calendarul gregorian e un monument de exac
titate. Ajunge să spunem că abia după 4000 de ani se 
va simţi o abatere în cursul lui. Deci dacă ne gândim 
că au trecut numai trei veacuri dela primirea calen
darului gregorian, nu avem de ce să ne îngrijim de 
viitor. Pe de altă parte, se bagă de seamă că plănuita 
reformă a calendarului nu are un temei ştiinţific, ci e 
pornită numai din scopuri negustoreşti şi biurocratice. 
Calendarul gregorian n’a fost primit de shizmatici, 
numai pentrucă ei n ’au voit să se supuie unei hotă
râri a Comisiunii pontificale care, numită de Papa Gri
gorie XIII Boncompagni şi din care au făcut parte în
semnaţi învăţaţi, şi-a ţinut lungile sale şedinţe la Vatican, 
anume în turnul zis al Vânturilor. Cu toate acestea, 
tocmai în aceste vremi din urmă, şi ortodocşii au primit 
calendarul gregorian. Intre naţiunile lor figurează Rusia, 
România şi Grecia. A trebuit timp. Dar şi aceste naţiuni 
au trebuit să se încredinţeze despre trebuinţa de a părăsi

calendarul iulian. Pentru toate aceste pricini, se soco
teşte că iniţiativa Ligii Naţiunilor nu va trece în lumea 
realităţilor. Se afirmă că reprezentantul Bisericii angli
cane în Comisiunea întrunită la Paris s’ar fi arătat 
pornit către reformă. Nu tot aşa în să  reprezentantul 
Bisericii greco-ortodoxe, care ar fi dat un răspuns di
plomatic şi cât se poate de sibilin, aştep tând să cunoască 
părerilor celorlalte naţiuni care şi-au dat răspunsul lor 
la întrebarea Ligii Naţiunilor.

D e aici înainte, încep ştirile p r iv i to a re  la dis- 
cuţiunile urm ate  în în trun irea  p o m e n i tă  de la  Paris. 
Le  găsim în ziarul 11 Piemonte din T u r in c u  d a ta  
de  22 Mai 1924. Citim în t r ’însul, în t r ’o tele- 
legram ă d a tă  din Paris.

Comitetul special pentru studiul reformei calendarului, 
orânduit de Liga Naţiunilor, s’a întrunit la Paris în zi
lele de 19 şi 20 Mai. De oarece unele răspunsuri încă 
n’au sosit, Comitetul a trebuit să se mărginească, în 
timpul sesiunii de faţă, la un schimb de vederi despre 
scopul urmărit şi chipul de îndeplinit al unei eventuale 
reforme, în ce priveşte stabilirea datei Paştelui şi alte 
măsuri propuse.

El s ’a găsit în faţa unui mare număr de proiecte de 
reformă de origină foarte felurită. Comitetul a putut 
să-şi dea seamă că orice studiu precis trebuie să se 
inspire din îndoita consideraţiune de a îndrepta, în cea 
mai largă măsură cu putinţă, cusururile imputate regi
mului actual, dar mărginindu-se strict la modificările 
cerute. S’a părut însă că principalele grupuri religioase 
interesate, deşi n’ar fi fost dispuse să ia iniţiativa unei 
reforme oarecare, totuşi n ’ar fi cu totul protivnice la 
primirea unei reforme care să prezinte un folos însem
nat şi preţuit obşteşte.

Pentru a da unor grupe religioase care n ’au putut 
«

fi de faţă, posibilitatea de a-şi spune cuvântul lor, Co
mitetul a hotărât să le poftească la sesiunea din Oc- 
tombre viitor. Până atunci, ancheta începută atât pe 
lângă guverne, cât şi pe lângă centrele de muncitori 
pe lângă cele patronale, sociale, ştiinţifice, etc., va fi 
continuată, aşa ca să procure suplimentul de informa
ţiuni pe care Comitetul l-a socotit de trebuinţa pentru 
continuarea lucrărilor sale.

Tot despre această chestiune, ziarul I I  M o - 
mento din Turin, cu data de 4 Iunie, a. c., a 
scris următoarele:

In zilele de 19 şi 20 Mai curent, s’a adunat la Paris 
Comisiunea propusă de Liga Naţiunilor pentru studiul 
chestiunii unei eventuale reforme a calendarului, ches- 
tiune care azi mai mult decât oricând, interesează opi- 
niunea publică şi pasionează pe mulţi. Din numita Co
misiune face parte şi învăţatul părinte iezuit Gianfran
ceschi dela 6niversitatea Gregoriană.

La Comisiune sosiră numeroase proiecte de reformă 
de cercetat, care merg de la cea mai uşoară modîfi-

a
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care a zilelor lunii, până la cea mai adâncă prefacere 
a măsurii timpului, introducând chiar sistemul decimal, 
care a dat faliment în timpul revolwţiunii franceze.

Mai nainte de aceasta, se trimeseseră feluritelor State, 
ca şi capilor supremi ai creştinătăţii, între care şi Sf 
Scaun, un memoriu în care erau lămurite temeiurile 
priincioase pentru o reformă a calendarului. Dar răs
punsurile primite fuseseră încă puţine, pentru care 
pricină, Comisiunea, în această primă sesiune, a tre
buit să se mulţămească numai cu un schimb de ve
deri preliminar cu privire la chestiunea dezbătută, lă
sând pentru sesiunea de Octombrie studiul mai amă
nunţit al ei. Intre acestea, se pare însă că ştirile sosite 
din Paris ar fi favprabile pentru izbânda iniţiativei.

Dar un corespondent al ziarului, Gazzetta del Po
polo, care pare bine informat despre vederile Vatica
nului, scriind din Roma la 23 Mai trecut, nu se fe
reşte de a informa că trâmbiţata reformă va rămânea o 
dorinţă pioasă; că Sf. Scaun nu se gândeşte de locsâ 
se amestece în ceata celor ce cer reforma, pentrucă 
ar fi răspuns memoriului care i s’a trimes că nu vede
trebuinţa uneia astfel de reforme şi că e numai de corn-

i

petenţa Papii şi a Sinodului Ecumenic de a aduce în 
tradiţiunile de veacuri ale Bisericii catolice o reformă 
atât de însemnată, cum e Paştele cu dată fixă.

Ca urmare, Părintele Gianfranceschi a întrebat dacă 
trebuie să se retragă sau nu din Comisiune. Nu s ’a crezut 
de trebuinţă să-şi părăsească locul lui, dar că trebuie să 
rămâie în Comisiune numai ca simplu om de ştiinţă, 
fără o calitate oficială din partea Sfântului Scaun.

Că reforma calendarului gregorian n’ar fi de tre
buinţă absolută, o vede oricine, pontrucă el a func
ţionat bine vreme de trei veacuri jumătate, şi în aceste 
timpuri din urmă a fost primit şi de naţiuni care-1 tre
cuseră cu vederea, pentru pricini de natură religioasă 
precum Grecia, Rusia şi România. Că însă calendarul 
ar putea şuieri o uşoară prefacere, cel puţin pentrucă, 
pe cât e posibil, lunile să ajungă a fi deopotrivă, şi 
apoi, de asemenea, bimestrele, trimestrele şi semestrele, 
nu e nimenea care să nu vadă foloasele care ar iz
vorî dintr’o asemenea schimbare pentru ştiinţă, indus
trie, comerciu şi pentru însăşi viaţa civilă, fără a aduce 
cu aceasta grele încurcături.

Lăsând chibzuielii Sfântului Scaun chestiunea datei fixe 
a Paştelui, egalitatea lunilor n ’ar strămuta datele civile 
şi religioase nici n ’ar face grea potrivirea datelor istorice.

Dacă, după cum s ’a mai spus şi altă data, toate pe
rioadele trimestriale s ’ar începe cu luni de câte 31 de 
zile, iar celelalte două având numai 30, bimestrele 
ar fi de câte 61 de zile şi numai unele de câte 60. Tri
mestrele ar avea 91 sau 92 de zile, semestrele 182 sau 
183, cum e uşor de verificat. Cu calendarul de azi, 
întâiul semestru al anului are 181 de zile, pe când al 
doilea 183.

In ce priveşte, apoi, ideia de a face ca anotimpurile 
anului civil să cadă odată cu acele ale anului astro
nomic, (ceiace s ’ar putea începe cu data solstiţiului de 
iarnă din *1929, care dată cade Duminică la 22 De
cembre), aceasta ar izvorî mai mult dintr’un simplu 
motiv de frumoasă armonizare decât dintr'un temei de 
de oarecare folos practic.

Acestea sunt cuvintele unui preot, Profesorul 
F r a n c e s c o  P i n a u d a  din Turin, despre care am 
vorbit şi mai nainte că are păreri destul de îna
intate în ce priveşte prefacerea calendarului. 
Din cele înşirate însă, se vede că nici în lumea 
lor părerile nu sunt deplin statornicite şi că va 
mai fi mult de aşteptat până să vedem o ase
menea retormă împlinită. Oricum, din tot mate
rialul pe care l-am adunat aici, se vede că 
chestiunea se găseşte neîncetat în atenţiunea 
publicului şi pe fie care lună el are înaintea 
ochilor lui articole din felurite ziare care-i ţin 
această chestiune neîncetat vie înaintea ochilor, 
ca ceva care trebuie rezolvat. De aceia am spus 
noi, începând acest articol, că aiurea reforma 
calendarului e urmărită foarte de aproape şi o 
vedem oglindită în presa întreagă. Noi am dat 
aici numai ce am întâlnit în presa italiană, dar 
aşa e în toată presa Apusului. Văzând aceasta, 
înţelegem că la noi se poartă mult mai puţină 
grijă de aceste chestiuni, căci în presa noastră 
nu vedem astfel de materii. Fără îndoială că 
redacţiile noastre dau peste astfel de articole 
în ziarele străine, dar nu socotesc de trebuinţă 
să scrie despre ele publicului nostru. Noi însă 
ne-am îndeplinit problema noastră. Am arătat 
că aceasta e o chestiune foarte vie şi stă pe 
planul întâi al gândirii publicului de aiurea.

Arhim. SCRIBAN.

...Mai preţios decât orice era scopul: de a realiza omul întreg, cu o viaţă inte
rioară bogată, cu un îndreptariu sigur de conştiinţă, în mijlocul asaltului la care ne 
supune soarta...

'  N .  I O R Q A
* . la deschiderea cursurilor de varS dela

Vâlenii-de-Munte, în faţa M. S. Regelui•
la 15 Iulie 1934.
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Cu mult înainte de război, retorma calenda
rului a tost luată în consideraţie de către Ca
merele de comerţ. In 1907, la Ostanda, ches
tiunea a fost înscrisă la ordinea de zi a Con
gresului ţinut acolo de către aceste camere. Atunci, 
numeroşi delegaţi ai congresului au atras luarea- 
aminte asupra gravelor neajunsuri ce înfăţişează, 
din toate punctele de vedere dar mai ales din 
punctul de vedere comercial,—  mobilitatea săr
bătorii Sf. Paşte, fiindcă data acestui prasnic 
se schimbă, în felul că poate fi sărbătoare de 
iarnă, de primăvară sau de toamnă (după emis
fere), ceiace prezintă numeroase neajunsuri. Dacă 
Paştele cade în Martie, e un prilej ca şi pierdut 
pentru articolele se primăvară, din care pricină 
comerţul este expus să piardă multe milioane. 
Dacă, din contra, cade mai târziu, faptul pre
zintă alt neajuns.

Apoi mişcarea sărbătorii Paştelor aduce după 
sine pe acea a carnavalului, care, pentru multe 
oraşe din Italia şi din Sudul Franţei, e lucru 
foarte păgubitor. Mai are după aceia o înrâurire 
directă asupra sărbătorii Rusaliilor şi asupra a 
altor sărbători mobile sub regimul unui calendar 
schimbător şi nesigur.

Chestiunea reformei calendarului, căreia la Os- 
tanda i s’au discutat numai preliminariile, a fost 
reluată în 1908, de congresul dela Praga, şi, în 
1910, de cel dela Londra. Dar dacă la Ostanda
s’a avut în vedere numai micşorarea variabîlităţii 
praznicului Paştilor, la celelalte congrese urmă
toare fixarea lui a fost dezbătută cât se poate 
de serios. In acelaşi timp, lucru nou, se vorbi 
de reforma completă a calendarului.

La congresul din Londra, s’a votat următorul 
deziderat :

«E de dorit de a se ajunge la stabilirea unui 
calendar fix internaţional; e de dorit ca să se 
realizeze printr’un acord internaţional fixarea 
datei Paştelor». Comitetul congresului interna
ţional a fost însărcinat să provoace un guvern 
oarecare să ia iniţiativa convocării unei con
ferinţe diplomatice. Guvernul Elveţian a primit 
misiunea de a cerceta dispoziţiunile fiecărui 
guvern în legătură cu acest proiect. Papalitatea, 
interesată în deosebi în această chestiune a re
formei calendarului gregorian, a însărcinat Con- 
gregaţiunea riturilor să cerceteze această ches
tiune.

Camerele de comerţ britanice, într’iin congres 
naţional ţinut în 1912, au adoptat o rezoluţiune 
adresând un apel stăruitor, organizaţiilor care

se ocupă de reforma calendarului. Pe lângă 
congresul internaţional al Camerei de comerţ, 
ţiţiut la Boston în 1912, la Paris în 1914, pre
cum şi a numeroaselor congrese ştiinţifice —  
printre care cele ale Asociaţiunii internaţionale 
a Academiilor reunite la Petrograd în 1913, la 
Liege în 1914 şi !a Roma în 1922 —  s’au con
tinuat studiile reformei calendarului, care în aju
nul răsboiului luase o mare importanţă.

Deci nu trebue să fim surprinşi că în 1922, 
Camera de comerţ internaţională s’a adresat co
misiunii consultative şi tehnice a comunicaţiu- 
nilor şi transitului Societăţii Naţiunilor, ca a- 
ceasta să binevoiască să se ocupe în deosebi 
de chestiune şi să facă în aşa chip, ca să fie 
dusă la un bun sfârşit. Această comisiune a pri
mit oferta, şi de atunci lucrurile au intrat pe 
un făgaş mai hotărâtor. Prima grijă a acestei 
comisiuni a fost să ceară Bisericilor creştine, ca
tolică, anglicană şi ortodoxă, să binevoiască să 
coopereze la opera intreprinsă. Propunerea co
misiunii a fost primită, fiindcă în August trecut 
ea a ascultat pe R. P. Gianfranceschi, dela A c a 

d e m i a  d e i  n u o v i  L i u c e i , delegat papal, pe pro
fesorul Eginites, directorul observatorului din 
Atena, trimisul Patriarhului ecumenic din Cons
tantinopol, şi pe T. E. R. Phillips, secretarul 
lui R o y a l  A s l r o n o m i c a l  S o c i e t y ,  trimisul arhie
piscopului de Canterbury. Toţi au declarat că, 
din punct de vedere strict dogmatic, chestiunea 
în studiu, atât în ceia ce priveşte fixarea praz
nicului Paştelor într’o reformă mai generală a calen
darului Gregorian, nu prezintă nicio dificultate ce ar 
putea fi considerată ca de ne trecut.

In timpul de faţă, examenul reformei calen
darului este supus unui comitet special, presidat 
de profesorul Van Eysinga, membru al comisiunii 
consultative a comunicaţiilor. Baza proiectului în 
studiu este proiectul stabilit de Uniunea astro
nomică internaţională în sesiunea ţinută la Roma 
tn 1922, precum şi dorinţele exprimate de Ca
mera de comerţ internaţională în congresul ţinut 
la Londra în 1921 pe care le dăm mai jos 
(la cronica externă). Acest comitet special, prin 
intermediul secretarului general al Ligii Naţiu
nilor, a adresat diverselor guverne o cerere, ru- 
gându-le să bine-voiască a i comunica toate ob- 
servaţiunile şi sugestiunile ce li s’ar părea in
teresante.

Precum se vede, chestiunea reformei calen
darului în timpul de faţă e luată în mod serios 
în consideraţiune. pr. t .  SIMEDREA
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SCHIJA ISTORICA A MITROPOLIEI PROILAVIEI

Ne este foarte greu a avea pretenţiunea că, 
fără materiale istorice, outem închega viaţa unei

de ŞTEFAN BERECHET

Documentele protoieiului Lebtdinţev, din 
«Informaţiile eparhiei Hersonului le-am tradus

mitropolii de margine. în astfel de situaţiune ne şi noi din limba rusă in cea românească şi le-
gâsim, când ne gândim să dăm cititorilor noştri am publicat. în două reviste:în « R e v i s t a s o c i e t ă ţ i i

icoana credincioasă a mitropoliei proilaviene. în i s t o r i c o -  a r h e o l o g i c e  b i s e r i c e ş t i  d i n  C h i ş i n ă u *  v o i .

aceste pagini ne vom sili să cuprindem tot ceia XV-îea 1924, pp., în originalul rus şi traducere
ce se cunoaşte până astăzi asupra acestei mi
tropolii. Vom culege tot ce s’a scris, în orice 
limbă, şi aceasta vom îndrăzni s’o punem la în
demâna celor ce se ocupă cu istoria bisericii 
moldovene dintre Prut şi Nistru. Este drept că, 
dacă facem o cercetare asupra condeelor, cari 
au atins această chestiune, vedem, că mai toate 
sunt acelea cari au cunoscut literatura poporului 
vecin, în arhivele căruia s’au păstrat oarecari res
turi din trecutul nostru bisericesc.

românească, iar în *  B i s e r i c a  o r t o d o x ă  r o m â n ă  >

Mai 1924, pp. 263-269, numai în româneşte.
Pe temeiul tuturor acestor materiale, voim să 

clădim existenţa mitropoliei Proilaviei, care într’un 
cuvânt este conducerea sufletească a creştinilor

0

de neam românesc, răspândiţi la marginile de 
sud ale Basarabiei, toată zona din jurul Nistru
lui, atât din dreapta cât şi din stânga lui, până 
la pierderea spre Bug a acestui element 
nesc din stepa ucraină. Mitropolia Proilav.ci este

ronjâ-

Cel dintâi bărbat, care a scris mai pe larg păstorirea duhovnicească a creştinilor din ţinutul
despree xistenţa mitropoliei proilaviene a fost în
văţatul episoop Melchisedec, care şi-a expus tot 
materialul privitor la acest subiect în lucrarea
sa întitulată: H u ş i l o r

a s e m i n e a  n u m e », tipărită în Bucureşti !a 1869, 
pp. 152— 170, în apendice. După el, lărgind oare- căzut în stăpânirea Turcilor. Administraţia creşti-

raelelor turceşti din stânga Dunârei; dreapta şi 
stânga Nistrului.

Cuvântul llpotXapov sau Proiiabum, după cum 
îl găsim în vechile hărţi, este numele oraşului 
Brăila, care către sfârşitul secolului al XV-lea a

cum ramele cunoştinţelor lui Melchisedec, scrie nilor, coprinşi în zona acestei raele, era dată în
muncitorul prelat rus, cu frumoase cunoştinţe, epis- grija unui mitropolit, care uneori şedea în Brăila, 
copul de Pscov A r s e n i e  S t a d n i ţ k i i , lucrarea întitu-

g r a f i

i s t o r i i  m o l d a v s k o i  ţ e r k v i * , )  tipărită la S. Peterburg.
în 1904, pp. 118— 130.

Cel dealtreilea cercetător pe temelia docu
mentelor în chestiunea mitropoliei Proilaviei este 
prof. I u s t i n  S .  F r a ţ i m a n  din Chişinău. care, a 
găsit într’o revistă rusă de seamă, întitulată: 
« N o t e l e  s o c i e t ă ţ e i  i m p e r i a l e  d e  i s t o r i e  ş i  a n t i c h i t ă ţ i  

d i n  O d e s a - Z a p i s k i  i m p e r a t o r s c a g o  O d e s s c a g o  o b ş c e s -  

t v a  i s t o r i i  i  d r e v n o s t e i y >  v o i .  XXXI, 1913, pp. 
1-22, Odesa, un număr de 14 documente (şi ele 
publicate după organul clerului din Herson «H e r -  

s o n s k i e a  e p a r h i a l i n â i a  v i e d o m e s t i  « M o n i t o r u l  e p a r 

h i e i  H e r  s o n u l u i »  pe 1860) p a  baza cărora a
putut închega istoria acestei mitropolii, expusă 
în lucrarea sa, greu de urmărit din pricina multor 
greşeli de tipar, întitulată: S t u d i u  c o m p a r a t i v  l a  

i s t o r i c u l  m i t r o p o l i e i  P r o i l a v i a  [ B r ă i l a ) ,  Chişinău,
1923. La acestea şi prof. Nicolae Iorga a mai
adaos două documente greceşti: a )  dela patriarhul
de Constantinopole Partenie din Noembre 1643,
în « D o c u m e n t e  p r i v i t o a r e  l a  I s t o r i a  R o m â n i l o r »
voi. XIV. pp. 170-173 şi b )  de la mitropolitul 
Daniil din 16 Ftbruarie 1765-1766 în legătură

•pis

şi de aici denumirea Proilaviei sau chiar şi a
Brăilei.

După documentul >) dat de Chirii al II-lea, 
patriarhul Constantinopolitan din Mai 1639, prin 
care dispune să se reînfinţeze mitropolia Proi
laviei, care din vremuri uitate căzuse în ruină, 
reese că această mitropolie existase de pe la 
finele secolului al XV-lea, şi anume de când 
Brăila căzuse în mâna Turcilor, transformând-o 
în cetate şi păzindu-o cu o garnizoană perma
nentă. Cei mai mulţi istorici o socotesc, totuşi 
ca înfiinţată pentru prima oară în 1639. Dacă 
se adaogă şi documentul mai sus numit, pe 
care-1 găsim în «Dispoziţiuni canonice <= Kavovixat 
Statd^et?» ale lui Ghedeon, pp. 43-44, aceasta 

însemnează că logic ar fi ca imediat ce Tur
cii au pus garnizoane pe stânga Dunărei, să 
dea o organizaţe bisericească din raele, iar 
alt argument mult mai tare este că nu întâlnim 
până la această dată niciun ierarh cu acest titlu.

Un prim document privitor la mitropolia Proi
laviei găsim în anul 1641, Iunie 2, dat de patri
arhul loanichie al II-lea prin care biserica Sf. 
Nicolae din Ismail se urcă la rargul de biserică 
stavropighială, din metoh la mănăstirii Caracal 
din muntele Atos.

XXVIII J) In Langlois: „Aioni Athos
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Ai doilea, document ’eşit din cancelaria 
patriarhului Partenie, este acela prin care se 
ridică, la Noembrie 1643, biserica Maicii Dom
nului zidită de fratele lui Vasile Lupu, Gheorghe 
Paharnicul, din Ismail la rangul de stavropighie 
şi metoh al Sfântului Mormânt ').

Ele ne arată situaţiunea acestui mitropolit 
care atârna numai de patriarhia din Constanti
nopol, fără niciun amestec din partea ierarhie- 
române, deşi tn coprinsul ei erau credincioşi de 
acelaş sânge şi neam. La serviciul divin care se 
tăcea în biserica stvropighială se pomenia numai 
patriarhul, deşi biserica se afla într’o eparhie 
streină, iar arhiereul local nu avea voie să ceară 
nicio dare, nici >ă canonicească, nici chiar să 
liturghisească de cât numai când ar fi fost che
mat de proestosul stavropighiei. Toate aceste 
drepturi le avea numai patriarhul sau exarhul 
patriarhal. Arhiereul local nu avea dreptul să 
stea în tronul patriarhal în timpul când liturghisea 
cu îngăduirea proestosului stavropighial. Stavro- 
pighia plătia anual patriarhiei o dare anumită, 
astfel biserica Sf. Nicolae plătia 10 ocale de icre.

După noile documente, *) descoperite în vremea 
din urmă, întinderea acestei eparhii era cea 
următoare: ţărmul stâng al Dunărei, Bugeacul 
tătărăsc, ţărmul stâng şi drept al Nistrului, până 
se pierdea în stepele ucraine.

Pentru acest motiv, toţi ierarhii mitropoliei 
Proilaviei se intitulează: a i  P r o i l a v i e i , T o m a r o v e i  

{ R e n i l o r ) ,  H o t i n u l u i , a i  î n t r e g u l u i  ţ ă r m  a l  D u 

n ă r e i ,  a l  N i s t r u l u i  ş i  a i  î n t r e g e i  U c r a i n e  a

H a n u l u i ,

Dintre cercetătorii acestei chestiuni mai apro
piaţi de vremea când mai rămăseseră puţine 
ruine din vechea biserică, care slujea de reşe
dinţă şi mitropolie tuturor ierarhilor proilavieni, 
a fost episcopul Melchisedec. El ne comunică, 
că hramul bisericii aceleia din Brăila era al 
Sfinţilor Arhangheli, care biserica a existat până 
la 1846 după care a căzut cu totul în ruine, iar 
cărţile cu toată averea ei au fost mutate de 
vechii credincioşi ai aceste biserici la biserica 
Sf. Spiridon.

Cel dintâi mitropolit al acestei eparhii este 
M e l e t i e .  Despre dânsul avem următoarele mărturii:
a )  Este amintit ca mitropolit al Proilaviei la 
Noembrie 1643 în gramata patriarhului Partenie3)
b )  în 1645, când s’a adresat către ţarul rus, 
Mihail Feodorovici, fiind trimis de către patriarhul 
constantinopolitan Partenie şi domnitorii Munte

*) Documentul acesta este publicat în cartea lui Melchisedec,
Kraţiman şi N. Iorga în „Documente privitoare la istoria Români
lor", documente greceşti, voi. XIV. pp. 170173.

*) Vezi Şt. Berechet în Biserica Ortodoxă română, Mat 1924 pp. 
2^3*269 şi „Revista\ sosietăfitţ istorico-arheologice bisericeşti din
Chişinău" voi XV. pp. 89-98.

*) N, lorga: „Documente privitoare la istoria Românilor“ voi.
XIV. pp. 170-173.

niei şi Moldovei Matei Basarab şi Vasile Lupu. 
Scopul călătoriei lui Meletie, întovărăşit de arhi
mandritul său Ioaniehie, este mila, pentru a repara 
biserica mitroplitană ruinată;v) c )  în primăvara anu
lui 1649, când acest mitropolit era la Târgovişte, 
lângă patriarhul Paisie, care a intrat în discuţie 
cu călugărul din mănăstirea Sf. Treime de lângă 
Moscova, Arsenie Suhanov, despre chipul cum 
trebuie să se facă semnul crucei. Acest Arsenie, 
din porunca patriarhului de Moscova, Iosif, a 
plecat la Ierusalim, trecând prin ţările româneşti, 
însoţind pe patriarhul constantinopolitan, Paisie.

Acest mitropolit Meletie este numit în trei 
locuri, în aşa numitele: *  d i  s e u  ( t u n i  c u  G r e c i i »,
«m i t r o p o l i t  M e l e t i i  b r a i l o v s k i i *  *), pp. 329, 331 
şi 334.

Din cele trei scrisori pe care le prezintă mitropo
litul Meletie, ţarului moscovit, cea mai însemnată 
este aceia din partea preoţilor şi credincioşilor, 
tineri şi bătrâni din ţinutul Brăilei, Ismailului, 
Chiliei şi Cetăţei Albe ai eparhiei sale, în care 
se plâng că petrec în mâinile Busurmanilor şi 
nu au unde să-şi plece capul în chinurile lor şi 
nici unde să caute adăpost din pricina deselor 
biruri turceşti. Tot aici mai povestesc cum bi
serica Sf.Nicolae şi mica mitropolie au fost arse. 
El cere ajutor pentru reparaţia acestor locaşuri 
sfinte. 8) Acesta este singurul mitropolit al 
Proilaviei despre care ne amintesc izvoarele 
istorice şi călătorii trecuţi pe la noi până la în
ceputul veacului al XVIlI-lea.

y  _ _

Păşind pfagul secolului al XVIII-lea găsim un 
al doilea mitropolit al Proilaviei, anume I o a n i e h i e , 
pe la anul 1715. Acesta a avut o ceartă cu

. Legă
Snoşe-
Peter*

*) Acestea ştiri ni Ie dă Muraviev, In rara sa lucrare:
tarile Rusiei cu Răsăritul ortodox în chestiunile bisericeşti a» 
niea Rossii s Vostokom pe dielam fcrkwnâm", partea II, St. 
buig, 1860, pag 268.

*) Această ştire necunoscută la noi până in pregent ne-o dă 
lucrarea, tipărită de Către MSocietatea ortodoxă palestiniană" rusă 
în colecţia sa „Colecţia palestiniană ortodoxăa fascicula XVIII-lea 
întitulată: Proschinitarii sau mergerea călugărului Arsenie Suhanov 
în 7l57s3*1649la Ierusalim şi Ja celelalte locuri sfinte pentru descrierea 
sfintelor locuri şi cinurilor bisericeşti greceşti =  Proskinitarii, hoj- 
denie starţa Arseniea Suhanova v 7157 gcdu vo Ierusalim i v pro- 
cîea sveatâiea miesta dlea opisaniea sveatăh miest i greceskiJt ţcr- 
kovnâh cinovut S. Peterburp, 1887. In această voluminoasă lu
crare (3:0  p.) se găsesc foarte multe lucruri privitoare la ţara 
noastră prin care acest călător necunoscut de noi a trecut în 
primăvara anului 1649, în vremea bătrânului domn Matei Ba
sarab şi a lui VasikLupu. Sunt date interesante asupra drumu
rilor pe care şi-a urmat călătoria, asupra târgurilor şi chiar asupra 
evenimentelor istorice, fie civile, fie bisericeşti — Academia Ro
mână nu posedă această valoroasă carte, dar chiar dacă ar şi 
poseda-o, nu ar citi-o nimeni, căci şi cele ce au fost trimise 
de autorii lor, ca interesând istoria noastră românească, au rămas 
cu foile netăiate. Aşa am pornit la drum, cu idei preconcepute, 
că lucrările slave nu dau nimic nou, şi aşa călătorim mai de
parte. Vremea va arăta rătăcirea noastră!

V Despre Meletie aminteşte numai Arsenie Stadniţkii m lucrarea 
sa amintită mai sus, fără însă a cunoaşte ceia re  spune Arsenie 
Suhanov, călătorul rus, din 1649. Acesta este contribuţia noastră. 
Melchisedec, deşi ştia foaite bine ruseşte, totuşi nu a dat nici 
peste lucrarea lui Muraviev pe care o citează Arsenie Stadniţfa 
la pag. 126-127 Deasemenea nici Iustin Fraţiman nu a cunoscut 
ştirea despre Meletie, ca mitropolit de Brăila, după călătorul Ar
senie Suhanov.
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episcopul Huşilor, lorest, pentru păstorirea cre
dincioşilor din târgul Dubosari de pe malul stâng 
al Nistrului şi acelor din satele Sultan-Câşlasi 
şi Musaip-Câşlasi. ') din hotarul de sud al Mol
dovei dintre Bugeacul tătărăsc. lorest se ames
teca în conducerea credincioşilor din Dubosari, 
care intra sub oblăduirea eparhiei Proilaviei ca 
unul ce era într’un teritoriu turcesc, iar Ioaniehie 
se amesteca în păstorirea celor din cele două 
sate, deşi intrau în hotarul Moldovei. Nicolae 
Mavrocordat, domnul Moldovei, a dat chestiunea 
aceasta pe mâna divanului, prezidat de patriarhul 
de Alexandria, Samuil. Divanul a stabilit ca 
lorest al Huşilor să nu mai trimită nici mir si 
nici să mai dea binecuvântare credincioşilor din 
Dubosari, deoarece acest târg intră sub îngrijirea 
mitroplitului de Brăila; iar acesta din urmă să 
nu se mai amestece în conducerea satelor arătate 
mai sus. Această hotărâre s’a confirmat prin 
câteun act semnat de episcopii cari au fost de 
fa fă la judecată. *)

Una din copii are data de 1745, care nu este 
alt ceva de cât o copie după prima copie, tri
misă de mitropolitul Proilaviei către cel de Huşi. 
Melchisedec socoteşte că aceasta este o cdpie 
trimisă de mitropolitul proilavian, Calinic, celui 
de Huşi, Ierotei, pentru că iarăşi ar fi început 
amestecuri dintr’o parte sau alta.

Al treilea mitropolit al Proilaviei este C a l i n i c .  

care a stăpânit de la Septembrie 1743 şi până 
la Octombrie 1748, mai în urmă devenind pa- 
tiarh de Constantinopole sub numele de Calinic 
al IV-lea. Actele cari vorbesc despre Calinic ca 
mitropolit al Proilaviei sunt puţine. El este sem
nat într’un hrisov al patriarhului Paisie al Con- 
stantinopolului din Iulie i746 privitor la exarha- 
tele Psara, Pirghion şi Volisos şi în alte acte 
ale logofătului Mihail Mano, privitoare la familia 
Mano, culese, adnotate şi publicate de Const. 
Gheorghe Mano, Bucureşti, 1907, pp. 91-98.

Al patrulea mitropolit al Proilaviei este D a n i i l  

De la el ne-au rămas câteva acte: trei cărţi de 
hirotonie, din care reese, că el îşi avea reşedinţa 
în Ismail, numit Smailov, după cartea din 1772; 
în 1769 hirotoneşte un preot în târgul Căuşani; 
după «I n f o r m a ţ i i l e  c l e r i c a l e  d e  H e r s o m >  reese că
Daniil a sfinţit şase biserici: în 1761 a sfinţit 
biserica din Malovata de pe malul stâng al Nis
trului, apoi în satele: Doroţcoe, Mahala, Pogrebâ, 
Cucieri şi Dencov.

După cât putem înţelege din limba documen
telor acestora, mitropolia Proilaviei era ca o mare 
împiedicare pentru ierarhii bisericeii Ungrovlahiei 
şi moldoveneşti. Da aceia vedem că, după moartea

*) Vezi arzul din 20 Febr. 1803 "privitor ia satul Musait-câşlasi 
în *Uricartd“ voi. III pp. 206-210.

3) Vezi Melchisedec: „Chronica Huşilor şi acpiscopiei cu aseminea
nume" Buc, 1869, p. 190.

lui Daniil, care a avut loc la anul 1773, mitro
politul Moldovei, Gavriil Calimah, după aruncarea 
peste Dunăre a Turcilor de către armatele ruse, 
a crezut că această stare de lucruri va rămâne 
pentru totdeanua, şi teritoriile smulse pentru 
alcătuirea mitropoliei proilaviene, se vor reîn
toarce la vechile lor eparhii. El, prin actul din 
10 Ianuarie 1771, a hotărât ca toţi credincioşii 
din foasta eparhie a mitropoliei Proilaviei, să 
treacă sub oblăduirea episcopiei de Huşi, iar 
partea dinspre Hotin, să intre sub cârma lui 
Dosoftei, episcopul Rădăuţilor. Acelaşi lucru îl 
qere şi Grigorie, mitropolitul Ungrovlahiei, pentru 
episcopia Buzăului. Este adevărat că în actul 
din 10 Ianuarie 1771 nu se vorbeşte nimic despre 
moartea lui Daniil, despre a cărui încetare din 
viaţă vorbeşte hotărît alt act, dat tot de mitropolitul 
Moldovei, Gavriil Calimah, din 1773. De aici 
urmează că nu moartea lui Daniil a hotărît pe 
cei doi ierarhi să desfiinţeze mitropolia Proilaviei, 
ci numai evenimentul cel mare aşteptat de 
creştinii celor două Principate, alungarea trupelor 
turceşti din cetăţile de pe Dunăre şi Nistru de 
către oştile ruseşti, căci, în ceia ce priveşte moar
tea lui Daniil, a cărui reşedinţă era nestabilă, 
după toate probabilităţile, a avut loc, în preaj
ma anului 1773, căci este sigur faptul că în 25 
Aprilie 1773 încetase din viaţă, după cum se 
confirmă din scrisoarea lui Rumeanţev către 
mitropolitul Moldovei, Gavriil Calimah, şi după 
cum reese din răspunsul acestuia către cel din
tâi, unde se zice: « c ă  d u p ă  m o a r t e a  r ă p o s a t u l u i  

a r h i e r e u , D a n i i l  p r o i l a v ,  r ă m â i n d  a c e a  e p a r h i e  

f ă r ă  p ă s t o r  ş i  p u r t ă t o r  d e  g r i j ă  l a  t r e b u i n ţ e l e  

d u h o v n i c e ş t i  ş i  b i s i r i c e ş t i >. Anul morţii lui Daniil 
putem să-l stabilim după *  I n f o r m a ţ i u n i l e  c l e r i c a l e  

a l e  e p a r h i e i  H e r s o n u l u i  ş i  T a u r i d e i > ,  unde sunt 
mărturiile arhiepiscopului Gavriil. In aceste in- 
tormaţiuni se descriu satele dintre Nistru şi Bug, 
adică din vechiul ţinut al Oceacovului 1). Astfel, 
tot aci se arată şi activitatea administrativă a 
mitropolitului de Proilavia, Daniil, care a dat 
binecuvântarea sa pentru clădirea şi sfinţirea 
diferitelor biserici din regiunea de dincolo de 
Nistru: în 1761 el a îngăduit să se clădească 
biserica cu hramul Adormirea Maicei Domnului 
din satul Malovata; în 1768, biserica cu hramul 
Sf. Mihail din satul Doroţcoe; în 1770, biserica 
cu hramul Sf. Arhanghel Mihail din satul Mahala: 
în 1772, biserica cu hramul Sf. Mihail din sa
tul Cuceri, iar în 1773, biserica Sf. Mihail din 
satul Delicova.

Toate aceste biserici sunt clădite şi sfinţite cu 
binecuvântarea şi sub stăpânirea mitropolitului 
Daniil. Faptul că în acelaşi an, 1773, în satul

]) Vezi „Revista societăţeiistorico-arheologice bisericeşti din Chişt 
ttătt" voi. XII. 1920, articolul lui Iustin Fraţiman: „Administrarăi 
bisericească la Românii transnistrieni, între Bug şi Nistru" pp. 12-41,
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Butur s’a ridicat o biserică tot cu hramul Sf. 
Mihail, dar din porunca mitropolitului Ioachim, 
aceasta însemnează, că Daniil a trăit până la 
această dată, sau a fost Înlăturat din vreo pri
cină necunoscută nouă.

Războiul dintre Ruşi şi Turci se termină prin 
tratatul încheiat la 10 Iunie 1774, în Cuciuc- 
Cainargi, dar nu cum doriau Ruşii, căci trebuiră 
să părăsească Principatele spre durerea ierarhilor 
şi boierilor noştri. Turcii, ocupând din nou Ţările 
române, eparhia Proilaviei din nou luă fiinţă.

Ca mitroplit al acestei eparhii a fost ales 
I o a c h i m , al cincilea, despre care până acum nu 
am avut destule date. Din documentele desco
perite, reese că acest mitroplit a condus biserica
proilaviană din 1776 şi până la 1780. In 24 Iunie 
1776 hirotoneşte pe un oarecare Gherasim ca 
preot în mănăstirea Adormirii Maicii Domnului 
din Ismail pentru biserica din satul Posileţi din 
guvernământul Balta; în 10 Mai 1777 îngăduie 
aceluiaş preot să-şi caute altă parohie, pentru că 
la Posileţi nu a putut sta mai mult de 10 luni, 
neştiind româneşte şi birurile turceşti fiind prea 
mari. Tot în 1776, luna lui Iulie 16, numeşte pe 
preotul Chirii ca preot al satelor: Butur, Teia, 
Speia şi alt sat al cărui nume nu-1 spune. Tot 
aceiaş mitropolit scrie în 23 Iulie 1780 luî Ni- 
chifor, arhiepiscopul Slovenilor şi Hersonului 
asupra situaţiei a doi preoţi: Moisei Michitin şi 
Teodosie Zdanevici.

Al şaselea mitropolit despre care vorbesc do
cumentele noastre este C h i t i i , care, la 6 De
cembrie 1782, se intitulâ mitropolit al Proilaviei 
şi Hotinului şi dă o carte de hirotonie unui preot 
Teodor. In cea din 27 Septembrie 1783, vorbeşte 
despre acelaşi preot. In 16 Iulie 1787, economul 
Leon dă cartea de dimisie preotului Ciril Brilev, 
din satul Teia, pentru că mitropolitul lui era 
undeva departe. Cine este acel mitropolit însă 
documentul tace. Dacă îl mai găsim în 14 Sept. 
1792 trăind în sărăcie la Duboşari şi hirotonind 
în 1796 doi preoţi în acelaşi târg, aceasta o 
făcea sub porunca lui Gavriil, mai târziu al 
Chişinăului şi Hotinului. Nu putem şti precis cât 
a păstorit mitropolitul Chirii.

între actele publicate găsim câteva eliberate 
t de către mitropolitul Moldovei, Iacob, cum este 

cel din 8 Iunie 1758 în care se vorbeşte că i 
s’a prezentat diaconul Vasilie Nalivaico, diaconit 
de către episcopul Huşilor Inochentie, iar mitro
politul Iacob îl preoteşte. Acest Inochentie ca 
episcop al Huşilor hirotoneşte la 28 Martie 1775 
un preot Teodor, destinându-1 la satul Iasinova 
lângă Balta dinUcraina actulală. Acest fapt probează 
până la evidenţă că mitropoliţii Proilaviei rătăciau 
din loc în loc cu reşedinţa, şi de aceia tinerii, 
care voiau să se hirotonească diaconi şi preoţi, 
erau siliţi să se ducă la mitropolitul Moldovei
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şi episcopul Huşilor, ceia ce le convenia după 
cum am arătat mai sus, numai că stăpânirea 
turcească Ie făcea mare impedicare sub raportul 
acesta bisericesc.

In 1787, se începe al doilea război ruso-turc. 
Oştile ruse sub comanda lui Potemchin ocupă 
din nou ambele Principate. Conducerea biseri
cească o luă arhiepiscopul Ambrozie Serebre- 
nicov, ’) care fu numit < s u p r a v e g h e t o r u l  e x a r h i e i  

m o l d o - v a l a h e  miestobliustiteli exarhii moldo- 
vlahiiscoă». După ce căzură şi cetăţile Ismail, 
Chilia şi Cetatea Albă, cari de fapt până acum 
intraseră în coprinsul mitropoliei Proilaviei, aceasta 
din urmă fu din nou desfiinţată şi încorporată 
la exarhatul moldo valah. Ca episcop pentru 
vechiul ţinut al eparhiei Proilaviei, fu numit, cu 
titlu de vicar al Tighinei şi Cetăţei Albe, Ga
vriil Bânulescu Bodoni. In 29 Decembrie 1791, 
avu loc pacea din Iaşi între cei doi beligeranţi. 
Muntenia şi Moldova trebuiră să devină din nou 
teritorii sub suzeranitate turcească. Eparhia Pro
ilaviei trebui să apară din nou, căci biserica 
română era sub Patriarhia constantinopolitană.

între 1806-1812, se reincep ostilităţile între 
Ruşi şi Turci. Existenţa acestei eparhii dispare 
şi este cerută de Gavriil Bănulescu-Bodoni Sino
dului rus să i-o dea lui ca o răsplată pentru 
munca şi bătrâneţele lui, ceia ce i se şi admise.

După încheierea păcii la 16 Mai 1812, între 
Rusia şi Turcia, toată Moldova dintre Prut şi 
Nistru trecu de partea Rusiei şi ca atare şi 
regiunea din sud care intra în aşa numita epar
hie a Proilaviei s ’a încorporat la eparhia mitro
poliei Chişinăului şi Hotinului, eparhiei Proilaviei 
rămânându-i numai cetăţile ocupate de Turci de 
pe malul stâng al Dunărei ca: Brăila, Giurgiu, 
Călăraşi, Turnu-Măgureie, Zimnicea şi Calafat, 
cari serviau ca garnizoane pentru trupele turceşti, 
şi în acelaşi timp ca nişte capete de pod.

In 1828 izbucneşte un nou război între pute
rea turcească şi cea rusă. La 18 Iunie 1828 se 
ia cu asalt Brăila şi după ce se încheie pacea « 
din Adrianopole, toate cetăţile, enumărate mai 
sus, trec în mâinel? Românilor şi în acest 
chip se desfinţează pentru totdeuna eparhia 
Proilaviei.

Intre mitropoliţii eparhiei Proilaviei de la în
ceputul secolului al XlX-lea găsim pe mitropo
litul P a r t e n i e , al şaptelea, despre care exarhul 
Gavriil spune, că a plecat la Constantinopole, 
însă episcopul Ghenadie Enăceanu în « C o n d i c a  

s f â n t ă » redă în greceşte şi traducere românească 
gramata din 20 Februarie 1803 a patriarhului

') Vezi Şt Berechet: „Informaţii noi desfre activitatea arhiepi
scopului Ambrozie Serebrenicov ca exarh, şi Gavriil Bănulescu-Bodoni 
ca vicar, ajutor al lui, în Principatele române, după călătoria mitro
politului lonâ (Gruzinul) din 179îu în Luminatorul Nr.... 1923 şi în 
broşură separată,: Picături proaspete, pp. 1—12, 1924, Chişinău.
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Calinic către mitropolitul Ungrovlahiei Dosoftei, 
prin care acesta din urmă este însărcinat să 
hirotonească pe ieromonahul Calinic ca mitro- 
pilitde Vişina. I între cei 30 de ierarhi cari sem
nează este şi Pattenie mitropolit al Proilaviei.

Altul este mitropolitul C a l i n i c , al optulea, care, 
după o notă din 19 Mai 1811, într’un minei de 
pe luna Mai de Ja biserica St. Spiridon Brăila, 
urmează că era un ierarh foarte activ Pro- 
toiereul Apostol Economos, din porunca mitro
politului Calinic, a adunat pe toţi preoţii din 
raiaoa Brăilei ca să-i examineze despre cunoştin
ţele preoţeşti, şi pe ceice îl gâsia nepregătit, îl 
învăţa.

Ultimul mitropolit ai Proiiaviei este A n t i m ,  

al nouălea, care a condus această eparhie până 
la tratatul din Adrianopole, după care a plecat 
în Rusia, fiind compromis faţă de Turci.

In concluzie generală, ajungem la următoarele 
şapte puncte:

a )  Mitropolia Proilaviei a luat fiinţă, de sigur, 
când Turcii au pătruns în cetăţile româneşti de pe 
malul stâng al Dunărei, şi anume de pe la sfâr
şitul veacului al XV-lea, când a căzut Brăila în 
mâna lor;

b )  Mitropoliţii aceştia erau de neam grecesc;
c )  Stăpânirea lor se întindea pe malul stâng 

al Dunărei, prin cetăţile, în jurul cărora se al
cătuiau aşa numitele raele; tot Bugeacul tătărăsc, 
care se numia Basarabia, ambele maluri ale Nis
trului şi toată întinderea până la apele Bugului;

d )  Denumirea lor coprindea numele Brăilei, 
Ismailului, Chiliei, ţărmurile Nistrului, Hotinului 
şi al Ucrainei hanului;

e )  Numărul credincioşilor şi a! bisericilor era 
foarte mic;

/) Adesea în conducerea turmei lor se ames
teca mitropolitul Moldovei şi episcopul de Huşi, 
ca o demonstraţie că acelea erau teritoriile lor.

g )  In tine, după toate documentele pe care 
le posedă istoria până în prezent numărul mi- 
tropoliţilor Proilaviei se ridică până la nouă.

Este foarte posibil ca viitorul să ne mai păs
treze noi bucurii, dacă norocul va conduce pe 
cercetătorii noştri spre arhivele ruse din Odesa 
şi ale altor colecţii de documente pentru a lu
mina cu desăvârşire această chestiune aşa de 
interesantă. Este o datorie a noastră de a pu
blica tot materialul documentar pentru a-1 avea 
la un Ioc.

A N b X E
I. Gramata patriarhului Constantinopolitan 

loanichie din 2 Iunie 1641, prin care biserica 
sf. Nicolae din cetatea Ismail este declarată ca 
stavropighie, şi dată călugărilor din mânăstirea

Caracal din muntele Atos ca metocx)
*) Episcopul Melhisedec: „Cronica Huşilor şi a episcopiei cu 

aseminiea numire", 1869, pp. 152—156 în apendice.

„loanichie cu mila iui Dumnezeu arhiepiscop de Con- 
stantinopol, Roma nouă, şi patriarh Icumenic.

Cunoscut este obşteşte la tot poporul cel numii cu 
numele lui Hristos, că a’ceastă mare Biserică a lui
Dumnezeu catolică şi apostolică covârşeşte şi este mai în- 
tâiu de toate dumnezeeştile şi prea-sfintele mitropoii şi bi
sericile lor subalterne, cu alte cuvinte, mama şi izvor 
nesecat şi arbore ales şi cu frumoasa umbră şi liman
liniştit şi mântuitor, deci ea în multe chipuri econo
miseşte interesele fiecării biserici ale feluritelor
naţiuni, ce voiesc să aibă legi pentru administraţia 
perfectă şi hotărâri cari să dea un rezultat definitiv., sau 
prin voinţa regală sau patriarhală, precum la construirea 
oraşelor, mitropoliilor, bisericelor, şi alte multe asemenea 
acestora, ce contribuesc la folosul sufletesc în genere 
şi în particular. Pentru aceasta este obiceiu ca prin 
permisiunea, autoritatea şi voinţa patriarhală, să se facă 
stabilimente patriarhale şi stavropighiale pentru căinţa 
şi înlăturarea viţiului şi creşterea virtuţei la mai multe 
eparhii ale mitropoliţilor, arhiepiscopilor şi episcopilorş 
fondate prin decrete ale partiarhilor după vremi, care 
stabilimente, ştim, că s’au făcut şi se ţin bine, cu 
iubire de Dumnezeu, neschimbat şi nestrămutat fie
care din ele. Aşa dar Hind un templu din eparhia şi 
mitropolia Proilavielui şi a Ismailului, dedicat, în 
cinstea sf. Nicolae, care este învechit, dărâmat, şi cu 
un cuvânt, nu are nici o parte în bună stare, şi are 
trebuinţă să se construiască din temelie, din nenorocire, 
pe neaşteptate, prin năstăvirea lui Dumnezeu îndem
naţi prea cuvioşii părinţi de la sf. Munte din Caracal, 
unde se sfinţeşte amintirea sfinţilor Apostoli, vor a re
stabili din temelie acest templu cu a lor cheltuială sub 
nume de patriarhal şi stavropighial, aşa ca să ţină în 
acest templu numai numele patriarhului şi să proclame 
mai presus fiindcă acest templu la restabilire a devenii 
stavropighie patriarhală, şi în el niciun arhiereu locat 
şi de după vreme să nu se amestece nici la sfin
ţitele lucrări, nici la sfinţita hirotonie, nici la cercetarea 
sufleteştilor greşale ale ieromonahilor ce se vor afla la 
acel templu, nici într’un chip nici a le cere canonicele 
dări, căcidearfi consacraţi (ierosiţi) acolo, ei totuşi vor 
fi şi se vor numi patriarhale şi vor fi supuşi exarhului 
ce se va trimite dela patriarhi pentru drepturile sale, 
şi-i vor plăti obişnuitele dări canonice. Căci acolo unde 
nu vor fi fondate stavropighii patriarhale, arhiereul local 
de după vreme are putere şi îi aparţine anaforaua, sigiliul 
cercetarea, veniturile canonice, hirotoniile, dare de poliţe 
şi vânzarea lor şi orice alte pronomii episcopale. Iar 
stavropighiele patriarhale, atârnând de autoritatea pa
triarhală, voim a rămânea neschimbate şi nestrămutate. 
Aşa dar sus numiţii părinţii ai respectabilei mănăstiri Ca
racal, arătând dorinţa lor de a ridica acest templu, au 
cerut dela smerenia noastră îngăduire şi autorizaţii!nc 
patriarhală ca să întreprindă această lucrare fără în
doială, şi smerenia noastră, nevoind a trece cu vederea 
cererea lor, ca una ce este bine motivată şi legală, le-a 
dat învoire şi putere prin această a noastră carte pa
triarhală sigilată să pună temelie şi să înfigă sfânta
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Cruce după orânduiala marei noastre Biserici şi a con
strui biserica sub numele de stavropighie patriarhală, 
ca să fie aceasta de acum înainte nerobită în veci în 
totul slobodă şi necălcată, şi părinţii ce vor fi întrînsa 
după vreme să nu fie datori a da nimănui nimic, afară 
numai, spre semn de supunere, la marea Biserică a
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lui Christos câte 40 litre de icre> sau 10 ocale şi să
pomenească în biserică numele nostru patriarhal, dupre 
obiceiul ce se ţine din vechime prin stavropighiile pa
triarhale. Când însă va fi trebuinţă de hirotonia unui 
preot, sau ieromonah, sau ierodiacon, părinţii să cheme 
pe arhiereul local ca să slujască în această biserică
patriarhală şi stavropighială, fară însă ca să şează in 
sfinţitul sintron. Toate acestea arătate în documentul 
de faţă voim a rămânea neatinse, neschimbate şi nea
tacate în totdeauna arhiereul local de după vremi 
neavând nici o îngăduire, precum s’a zis mai sus, nici 
a săvârşi sfinţitele lucrări, nefiind chemat de părinţii 
dela această biserică, nici a judeca, nici a argosi, nici 
a afurisi, nici a cere vre un drept dela ei, fiind liberi şi 
neexecutabili, greşelile cărora voim a fi atârnate numai 
de smerenia noastră, şi a noastră va fi cercetarea, şi 
raportarea, oprirea, corijarea greşelilor.

Iar dacă oricine ar voi a călca această a noastră carte 
sigilată patriarhală în care scriem, despreţuind şi batjo-
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corând majestatea noastră patriarhală şi autoritatea, şi 
ar supune robiei în dauna şi stricăciunea acestei biserici 
patriarhale şi stavropighiale consacrată marelui Sfân
tului Neculae, sau arhiereu, sau preot, sau din altă 
tagmă de ordine şi societate, să fie afurisit de sfânta 
cea de o fiinţă, făcătoare de viaţă şi nedespărţită Treime, 
şi de unul Dumnezeu cel neconfundat în unitatea firei; 
şi să fie blestemat şi neertat, şi după moarte nedezlegat 
în veacul deacum şi în cel viitor; şi să aibă blestemurile 
sfinţilor celor 318 purtători de Dumnezeu părinţi de 
la Niceia şi ai celorlalte sfinte sinoade, şi partea lor 
să fie cu vânzătorul Iuda. De aceia pentru întărire şi 
asigurare s ’a tăcut actul de faţă sub sigiliul de plumb 
şi s ’a dat monahilor dela Caracal, şi s’a trecut şi în 
condica cea sfântă a maiei Biserici a lui Christos, în 
anul 1641 (ax(wt) Iunie 2“

Subscrişi: Ioaniehie cu mila lui Dumnezeu arhiepiscop 
al Constantinopolei Romei nouă, şi patriarh icumenic. 

Antim al Kizicului 
Partenie al Samosului

%

Pancratie al Miron iei 
Porfirie al Niceei 
Clifnent al Didomitihului 
Ghermati al Eşalonului 
Daniil al Serilor 
Grigorie al Rodosului

4

Neofit al Adrianopolei 
Damaschin al Mesemvriei 
Gavriil al Naupactei şi Artei 
Cornilie al Metimniei.

II. Partenie I-iu, Patriarh de Constantinopol, 
arată că a făcut stavropighie şi metoh al Sfân
tului mormânt biserica Maicei Domnului de la 
l8mail, în eparhia Proilavului", înoită din temelie 
de Gheorghe Marele-Păharnic al Moldovei, fra

tele lui Vasile Lupu1
Partenie cu mila lui Dumnezeu arhiepiscop al Con

stantinopolei, Romei celei nouă, şi Patriarh ecumenic.
Tuturor celor ce se apucă în chip plăcut lui Dumnweu, 

după dumnezeescul scop,, a ridica şi a clădi din temelii 
dumnezeeşti şi sfinte biserici cu stavropighie patriarhali- 
cească le este aceasta un lucru foarte sigur şi folositor, nu 
numai ale isprăvi cu pietre şi alte lucruri simple, ci şi a că
păta prin lucrare împreună şi prin rugăciune vreun ajutor 
de la cârmuirea bisericească, întărindu-le şi fortificându-le, 
adecă prin libertate şi scutire de supunere faţă de oricine, şi 
astfel orice locaş sfânt alcătuit cu osteneli şi cheltueli multe 
de către cei ce au iubit frumuseţea casei Domnului se 
păzeşte de năravurile ameninţătoare ale timpului, şi 
mâna cea nedreaptă care, împotriva oricării binecuviinţi 
şi dreptăţi ar voi neîmpărtăşit să năvălească şi să stă
pânească sau să aducă pagubă, se opreşte prin pu
terea unui mai mare, precum s ’a spus. Deoarece deci, 
şi în eparhia Proilavuluiy la Ismail se afla un metoh 
al sfântului şi de viaţă primitorului mormânt al Dom
nului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru lisus Hristos, 
cinstit întru hramul prea-sfintei slăvitei stăpânei noastre 
Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Măriei, 
ameninţat cu cădere mare din pricina vechimei şi în 
primejdie de a se nimici cu totul, pe care acum, prea- 
vestitul, de bun neam dumnealui domnul Gheorghe 
Marele-Pahărnic al ţărei Moldovlahiei şi fratele chiar 
al prea-cucernicului şi prea-strălucitului şi prea-creş- 
tinului Domn al toată Moldovlahiea, domnul, domn lo 
Vasile Voevod, fiul sufletesc prea-dorit al Smereniei 
Noastre, atins de iubire dumnezeească şi de râvnă, a 
voit a o înoi şi a o înfrumuseţa din temelii, cu ale lui 
cheltueli şi jertfă de bani, şi a o aşeza sub supravegherea 
şi măreţia patriarhicească, şi a o numi stavropighie, şi 
a o face de sine stătătoare, pentru veşnica lui amin
tire şi a părinţilor lui, şi celor ce vor veni după dânsul; 
şi s’a rugat şi de Smerenia Noastră să-şi capete scopul 
şi să ia sfânta cruce, după obiceiul bisericii, şi s ’o 
înfigă în temeliele sfântului altar al lăcaşului său, drept 
aceia Smerenia Noastră, primind cererea acelui boier, 
ca una ce este cuviincioasă şi plăcută lui Dumnezeu 
scrie prin aceasta şi vădeşte întru Duhul Sfânt, ca 
părere de obşte sinodiciască a prea-sfinţilor arhierei ce 
s ’au întâmplat, prea-cinstiţi şi fraţi iubitori ai noştri 
întru Duhul Sfânt şi coliturgisitori, ca, după ce se va 
înfige crucea patriarhicească în sfântul altar al bisericii 
aceleia a Maicei Domnului cu obişnuitele sfinte rugă
ciuni şi după ce se va înoi şi înfrumuseţa şi împodobi, 
să fie şi să se cheme, de acum înainte, metohul Sfân
tului Mormânt, venerabilul lăcaş al Maicei Domnului,

’) N. Iorga: voi. XlV-lea <Documente privitoare lrt istoria Ro
mânilor* (Huimuzachi) pp. 170—173, aci este şi originalul grecesc.
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stavropighie patriarhicească, de sine stătătoare, necăl- 
cată, necotropită şi cu totul nesupărată de orice faţă, 
bisericească sau mireană, sau şi de Mitropolitul din 
acel loc, al Proilavului cel de acum Meletie, şi cei 
de pe urmă, şi să dea numai pe an Bisericei celei 
Mari a lui Hristos, care în seama noastră, ca semn de 
supunere, zece ocale de icre, şi alta nimic până într’un 
ban, fiind pomenit în aceiaş locaş numele nostru pa- 
triarhicesc canonic, şi al Patriarhilor de mai târziu, cât 
timp soarele va privi pământul, neavând cutezare ca 
de aici să se împotrivească în această privinţă câtuşi 
de puţin Mitropolitul deacolo, al Proilavului sau exar- 
hului patriarhicesc şi altui cineva, ori să între în această 
biserică stavropighie şi să calce şi să supere pe că
lugării aîlători în ea, a sfântului Mormânt, şi să caute 
a lua de la ei mult-puţin şi să-i pedepsească şi să 
voiască în orice chip ai supune cărmuirei lor şi a-j 
păgubi, sub greutatea caterisire! fără iertare din arhieria 
şi sfinţia lui, şi a pedepsei celei cuvenite, şi a afuriseniei 
nedeslegate şi veşnice din partea lui Dumnezeu atot- 
ţiitorul; iar când ar fi nevoie de vre-o lucrare biseri
cească sau de săvârşirea unei sfinte taine şi a unei 
hirotonii, şi ar fi chemat arhiereul locului aceluia, tre
buie să îndeplinească toate cele arhiereşti afară de 
aşezarea unui sfânt tovarăş arhiereu. Iar dacă vre 
unul dintre ei toţi mai târziu ar voi să clintească acest 
locaş de stavropighie al Maicei Domnului, adecă me- 
tohul de viaţă primitorului Mormânt, şi să-l ridice, şi să 
trezească vre un scandal şi vre o turburare şi pagubă, 
şi vătămare, oricare ar fi el, mic şi mare, tânăr şi bă
trân, nobil ori şi altul, cleric ori mirean, unul să fie 
lipsit de preoţia lui şi supus caterisirei celei desăvârşite, 
iar celălalt să fie afurisit de Dumnezeu cel a tot pu
ternic, şi blestemat, şi neertat şi nedeslegat după moarte 
în veacul de acum şi cel viitor, şi să fie vădit astfel, 
şi supus la toate blestemurile sinodiceşti şi patriarhiceşti
şi anatemei celei veşnice. Astfel am hotărît, iar spre 
veşnica siguranţa şi arătare a tuturor lucrurilor s’a 
făcut şi cea de faţă grămată pecetluită sinodicească a 
Smereniei Noastre, pe pergament şi s’a dat pomenite 
venerabile şi stavropighiale biserici a Maicei Domnulu 
nostru Iisus Hristos şi Dumnezeu mântuitor. *

In anul Mântuirei o mie şase sute patruzeci şi trei, 
in luna lui Noembrie, indicţia a douăsprezecea.

t  Partenie, cu mila lui Dumnezeu arhiepiscop al Con- 
stantinopolei, al Romei celei Nouă şi Patriarh ecumenic.

Al Heracliei loanichie 
Al Calkedonului P aho mie 
Al Adrianopolei Partenie 
Al Târnovei Macarie 
Al Monembasiei Neofit 
Al Lacedemoniei Gavriil 
Al. Filipopolei Gavriil 
Al Beroii loanichie 

f  Al Lemnului Ignatie 
Ai Chiului Partenie 

+ Al Fanarului şi Neochoriului Eftimie 
f  Fostul dă Păros şi Naxos Veniamin 
f  Al Drynopolei Gavriil 
f  Al Palaiopatrei Teafan

♦
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iii. La Muraviev. „Legăturile Rusiei cu răsăritul 
ortodox în afacerile bisericeşti" p. 11, St. Pe*

terburg, anul 1860, pag. 268 găsim:
„In aceiaşi vreme a sosit din oraşul Brăila din mâ 

năstirea Sf. Nicolae, Mitropolitul Meletie şi cu el ar
himandritul loanichie.

Dânsul a spus voievozilor în Putivli că merg la Moscova 
cu o afacere domnească şi că el are un ordin verbal 
secret dela Patriarhul Ţarigradului, Parthenie, şi de la 
grecul Ivan Petrov, şi are la el către ţar trei gramate: 
de la patriarhul Ţarigradului, Parthenie, de la fraţii
mănăstirei S f . Nicolae şi de la voevodul ţaru mun
teneşti Matei. In Moscova însă, Mitropolitul Meletie, a 
patra zi după sosirea sa, a dat în „pricazul de externe4*, 
următoarea scrisoare despre el şi călătoria sa în Rusia : 
.,Anul de la naşterea lui Hristos 1644, luna Septembrie 
ziua 2-luni, a fost înscăunat domnul nostru preasfin- 
ţitul patriarh Parthenie (cel mic) din regiunea Adriano- 
polului, şi ne-a ordonat nouă patriarhul aşa să vestim 
marelui domn ţarului şi marelui cneaz Mihail Feodorovici 
a întregei Rnsiei, să ne închinăm lui de la el şi apoi 
să-i povestim: ca ţarul Crimeii este om rău, ci că dânsul 
este rudă cu Cantemir; el a fost surghiunit la insula 
Rodos, şi cu el Mahmed-Paşa, fost vizir. Ei între 
ei s ’au înfrăţit şi s’au înţeles, că când Mahmed- 
Paşa va fi din nou vizir, iar cel din Crimeia va fi din 
nou în Crimeia ţar, ei să-şi vină în ajutor unul altuia. 
Fiindcă Mahmed-Paşa a devenit vizir, apoi i-a dat lui 
drumul în Crimeia şi i-a ordonat să mergă cu război, 
contra Ucrainei ţarului, acolo s’au luat 2000 oameni 
caprizioneri, în urmă, ţarul Crimeei cu murzii săi, oameni 
apropiaţi, au jurat întrei ei: Ca în ciuda împăratului 
turcesc (sultan) pentrucă ei au mers cu război în contra 
Ucrainei Ţarului şi în caz dacă Sultanul va pune alt 
ţar în Crimeia, apoi ei să fie unul pentru altul. Astăzi
în Crimeia nefăcându-se pâine al patrulea an, este la

1

ei foamete mare, au venit la el la mitropolitul oameni 
din Crimeia şi-i vorbeau câ ei de foamete mănâncă 
carne de om şi ca ţarul să dea ordin să păzească 
Ucraina de tătari şi în nimic să nu-i creadă pe ei. A 
vrut pătriarhul din Ţarigrad şi grecul Ivan Petrov să 
trimită despre aceasta cu mitropolitul scrisorile lor către 
marele ţar; s ’a întâmplat însă în Ţarigrad următorul 
fapt: a vrut sultanul să pedepsescăcu moarte pe paşa din 
Silistra şi paşa înştiinţând despre aceasta, a fugit în Bosnia 
şi sultanul a trimis după el 180 capuchihai, însă ei nu l’au 
prins; s’a ordonat ca la toate barierele şi la toate trecătorile 
să fie căutat fiecare om, ce merge, cu ce scrisoare 
merge, fiecare şi pentru aceasta mitropolitul de la 
patriarh şi de la Ivan Petrov n ’a luat scrisori. Ce ne-ar 
spune turcii, vorbelor lor nu se poate da crezut; în caz 
dacă va binevoi majestatea ţarului să trimită solii săi 
în Ţarigrad, apoi să le ordone să aibă consiiiu cu pa
triarhul din Ţarigrad, fiindcă patriarhul are ca prieteni 
pe paşii apropiaţi ai sultanului, şi prin aceşti oameni 
apropiaţi va lucra în folosul ţarului. Cu dinainte soli 
ai majestăţei ţarului, ceia ce ei au făcut cu vizirul din 
nainte, aceasta nu s’a întărit, fiindcă vizirul a fost pe
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depsit cu moarte, iar 'Urmaşul lui a fost demisionat. 
Ca Vizir a devenit astăzi Husein-Paşa, şi pentru aceasta 
patriarhul Parthenie a ordonat mitropolitului ca aface
rile {arului cu sultanul să fie întărite prin scris cu pe
cetea ţarului turcesc, a vizirului şi a muftiului; prin
aceasta se va întări dragostea şi tătarii nu vor merge
cu război asupra Ucrainilor ţarului. Astăzi insă ma- 
jestatea ţarului să poruncească ca Ucrainele lui să
fie păzite puternic de tătari cu mare pază, pană ce dra
gostea se va în tări; aşa a poruncit patriarhul de astăzi
mitropolitului să-i vorbească şi să-i se închine lui pana 
la pământ; ca majestatea ţarului să poruncească de la 
sine, să scrie voevodului Moldovei Vasile, ca el să nu 
uite marea biserică din Ţarigrad, pentrucă Vasile are 
putere şi a multora oameni cu stare. Prin gramata sa 
Voevodul Moldovei a mărturisit despre sărăcia mitro
politului Meletie. De aceiaş conţinut mitropolitul a adus 
o scrisoare şi de la vlădica Constantinopolitan Partenie : 
„Să fie paşnic liniştit ţarul tău, împreună cu urmaşul 
tău cel blagocestiv, cu preaiubitul fiu al vostru cu domnul 
ţarevici, cneaz Alexei Mihailovici; oare când (după po
vestirea evangheliei) s ’a umplut casa de mireasmă de 
m ir ; astăzi însă nu numai casa, ci şi întreaga lume s’a 
umplut de mireasma prea luminatei şi graţioasei bune
voinţi a împărăţiei Voastre, — o ţarule paşnic liniştit,
fiindcă in întregul univers se proslăveşte prin mănăstiri 
şi prin biserici, între arhierei şi între preoţi; că cine 
va alerga la milostivirea voastră; nu se va întoarce ne-
capatand pentru el ajutor de la marea voastră milos- 
tivenie. Pentru aceia şi preasfinţitul mitropolit al Brăilei, 
fratele nostru şi conliturgistorul smereniei noastre Me
letie, care a căzut într’o mare datorie în regiunea sa, 
nu are unde să alerge afară de milostivirea împărăţiei 
Voastre; ne rugăm şi noi ca să-i daţi lui ajutor cât 
Dumnezeu cel din cer vă va îndrepta, fiind că el este 
fiul cel iubit smereniei noastre; de la iubirea voastră 
de oameni să primească acest sărman arhiereu mân
gâiere pentru datoriile sale, şi să scape de răutatea 
Agarenilor». Gramata este scrisă în Octombrie anul 1644. 
Preoţii şi mirenii a regiunei Brăilei, la fel au scris către

ţar cu mitropolitul lor. „Să fie biruinţa asupra duşma
nilor văzuţi şi nevăzuţi şi asupra rivalilor împărăţiei 
Voastre cea păzită de Dumnezeu; întru cât în tot uni- 
versul să proslăveşte în mănăstiri şi biserici între arhierei 
şi preoţi, că cine va alerga la împărăţia voastră cea 
milostivă, nu se va întoarce fără ajutor şi fără dar de 
la marea voastră milostivire de ţar, apoi şi noi, preoţii 
şi clericii, cei mai m\d şi cei mai mari, cei bătrâni şi 
cei tineri din regiunea Brăilei, Ismailului, a Chiliei şi 
a Belogradului (Cetatea-Albă), ne închinăm sfintelor 
voastre picioare, fiindcă tu eşti stălpul credinţei pravos
lavnice, noi însă robii tăi trăim aci în mânile Busur- 
manilor, şi nu avem unde sărmanii să alergăm şi să 
plecăm capul nostru în chinuri, cari le suferim în fie 
care zi de birurile oamenilor turceşti. Să fie ştiut sf. 
voastre împărăţiei că aci în Brăila în vremea voevo
dului Mihail, au ars biserica Sf. Nicolae şi mitroplia
cea mică, care am avut-o pentru credinţa neamului 
(nostru) creştinesc; pentru aceasta noi robii tăi cei ne
vrednici nu avem ce face ca să înoim acest templu; 
alergăm la iubirea de oameni şi 1# milostivirea prea 
înaltei voastre împărăţii, închinăm capetele noastre la 
picioarele tale ca să faci acest dar nouă robilor tăi, şi
ca să inoeşti acest templu, de la împărăţia voastră cea 
blagocestivă şi paşnică liniştită, ca un stâlp şi întărire 
creştinească, întru cât mare nădejde avem către tine,
în neamul nostru14. Această scrisoare a fost scrisa in 
în anul 1644. Noembrie 15 zile.

i

Tot acolo pag. 273, găsim: „că în ziua de 28 Martie 
1645, ţarul a dat ordin ca să fie la el în curte toţi cei 
veniţi, sau care erau în Moscova, autorităţi pentru mi
lostenie ; în numărul lor mitropolitul oraşului Brăila,
Meletie şi arhimandritul acestuia loanichie cu bătrânii
şi împreună cu aceştia" încă aproape vre-o 10 auto
rităţi (cari pe noi nu ne interesează). La pag. 274 găsim 
următoarea moţiune: „mitropolitul Meletie a prezentat 
ţarului ca dar moaştele sfântului mucenic, Mercurie şi 
icoana împăraţilor Constantin şi Elena.

Apoi urmează şirul de 14 documente publicate în 
această revista pe Mai 1924, p. p. 263—269.

S F Â N T A  S C R I P T U R Ă )
■ *

întreaga cultură şi vieaţă sufletească a lumii 
civilizate de azi are două rădăcini, două izvoare 
în trecut, din cari purcede şi se revarsă dea- 
lungul veacurilor peste tot pământul. Unul din 
aceste izvoare se află pe tărâmul Eladei şi al 
Romei,  ̂ celălalt pe pământul Ţării Sfinte. Din 
cel dintâi împărtăşim cultura sufletească, din cel 
de al doilea religiunea. Aceasta s’a contopit cu 
cultura profană sau lumească a Eladei şi a Ro
mei şi cu geniul popoarelor lumii civilizate de

azi şi a dat naştere mândrei flori care se chiamă 
cultura creştină.

Mijlocirea oricărei culturi sufleteşti este însă 
literatura. Precum cultura greco-romană vorbeşte 
şi azi sufletului nostru prin nepieritoarele ei opere 
literare, tot astfel şi religiunea lui Israel şi a creş- 
tinităţii îşi are literatura ei în care este vărsat 
duhul gliei de pământ şi al poporului în sânul 
căruia s’a zămislit fiinţa sa. Această literatură 
religioasă nu stă întru nimic mai pre jos de li-

») Idei dinlr’o conferinţă finulă în Bucureşti, la 3 Aprilie 1917.
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teratura clasică, căci chiar dacă facem abstracţie 
de cuprinsul ei religios, şi o privim din punct 
de vedere curat omenesc, adică numai in latura 
estetică, Sfânta Scriptură este cea mai măreaţă 
operă literară. Măreaţă prin simplitatea fără pe
reche a stilului ei şi prin preţioasa însemnătate 
istorică a povestirilor ei, ca şi prin prudenţa şi 
adâncimea gândirilor ei, prin puterea şi varie
tatea graiului ei şi prin bogăţia şi frumuseţea
poeziei ei.

Cu mult mai nainte de a-şi fl înstrunat Pindar 
lira sa, ca să proslăvească pe învingătorii în jo
curile olimpice, regeîe-păstor David a alcătuit şi 
a însoţit cu melodioasele sunete ale harpei sale 
psalmii, cari vor răcori, mângâiâ şi înălţa sufletul 
omenesc câtva fi lumea.

Cu mult mai nainte de a fi înflăcărat Omer, 
pe ţărmurile Asiei mici, tineretul neamului său 
cu povestirea faptelor vitejeşti ale eroilor răz
boiului troian, au întonat Moise şi sora sa cân
tecele de biruinţă împotriva armatei egiptene 
înnecate în Marea Roşie, iar Debora profeteasa a 
cântat în versuri pline de avânt poetic înfrân
gerea Canaaniţilor. Pe când pe cele şapte coline 
de pe malurile Tibrului abia se puneau cele dintâi 
pietre din temelia Cetăţii eterne, proorocii lui 
Israel îmbrâţişeau cu privirea lor luminată de 
Duhul dumnezeesc soarta popoarelor şi le pre
ziceau viitorul, vestiau poporului lor judecata lui 
Dumnezeu cu un talent oratoric mai mare decât 
al lui Demostene şi într’un zbor poetic mai măreţ 
decât al lui Eshil, sau îi grăiau de harul şi în
durarea lui Dumnezeu în cuvinte mai mişcătoare 
decât ale lui Sofocle. Nu este ton în scara sim- 
ţimintelor omeneşti pe care să nu-1 fi atins proo
rocii, dela detunăturile produse de izbucnirea 
mâniei sfinte sau ale tânguirii sfâşietoare de us- 
flete a desnădejdei, până la cele mai dulci to
nuri ale îndurării sau ale înflăcăratelor cântece de 
dragoste. Cunoaştem numele şi învăţătura celor 
şapte înţelepţi ai Greciei, dar ce este înţelep
ciunea lor faţă de vistieria înţelepciunii lui So
lomon sau a lui lisus fiul lui Sirah? O picătură 
de apă faţă de ocean.

Ne adâncim în sistemul filosofic al lui Plato 
şi admirăm nobleţea ideilor lui şi cu drept cu
vânt, dar Scriptura vorbeşte de lumea veşnicelor 
ideale ca de ceva obicinuit şi tuturor cunoscut 
şi exprimă cele mai adânci gândiri şi mai largi 
vederi cu o siguranţa şi simplitate atât de mare, 
ca şi cum ar fi fost vorba de cele mai elemen
tare adevăruri.

Chiar numai ca operă spiritului omenesc pri
vită Sfânta Scriptură întrece cu mult toate pro- 
ducţiunile literare ale tuturor popoarelor şi tim
purilor.

Să presupunem că ea n’ar fi cunoscută şi că 
s’ar descoperi în zilele noastre într’un colţ de

bibliotecă. Ce impresie ar face această desco
perire ? Ar face cea mai mare impresie pe care 
o poate proba o descoperire literară, cu mult 
mai mare decât dacă ar ieşi pe neaşteptate la 
lumină cântecele lui Omer, sau dramele lui 
Shakespeare, ori operele lui Gothe. In toate cer
curile n’ar fi altă vorbă decât despre această 
minunată carte, s’ar înfiinţa catedre la şcolile 
înalte pentru lămurirea ei şi oricine ar avea pre
tenţia de om cult ar trebui s’o studieze şi s’o 
cunoască, căci ea coprinde o întreagă lume de 
gândiri, este un univers al sufletului. Un mare 
învăţat şi cunoscut scriitor francez, raţionalist, 
povesteşte următoarele: «Intr’o adunare de oa
meni serioşi s ’a pus odată întrebarea, ce carte 
ar trebui să-şi aleagă un osândit la închisoare 
pe viaţă, căruia i s ’a îngădui să*şi ia cu el o 
singură -carte. Printre cei de faţă erau catolici, 
protestanţi, filosofi şi chiar necredincioşi. Toţi 
au fost de acord că n’ar putea fi aleasă altă 
Carte decât Sfânta Scriptură. Iată cel mai pre
sus omagiu care se poate aduce unei opere li
terare şi pe care numai Biblia îl merită cu 
adevărat».

Memoriile unei nobile Doamne, osândită la 
închisoare pe viaţă de împărăteasa Elisabeta a 
Rusiei, întăresc în totul părerea exprimată în 
acea adunare:

«Când fusei dusă de dimineaţă la închisoare —  
povesteşte ea —  se apropie de mine un lucrător 
cu şorţ de piele, în colţul unei uliţi unde se 
oprise sania din pricina îmbulzelii de lume, şi mi 
aruncă în braţe o Biblie, cu cuvintele: «lată-ţi 
mângâierea». Şi într’adevăr ea mi-a fost mân
gâierea. —  încă din copilărie nu mai citisem în 
Biblie. Ca toţi nobilii ruşi, socotiam operele liber- 
cugetâtorilor englezi şi francezi de Evanghelie 
a oamenilor luminaţi şi că Biblia e bună numai 
pentru prostime. Acum însă mă bucurai foarte 
de Biblie, mai întâi pentru că eră un semn de 
dragoste din partea unui necunoscut. Nu-şi poate 
cineva închipui ce bine mi-a făcut să mă văd 
compătimită pe neaşteptate de un necunoscut, 
în vreme ce toţi prietenii mă părăsiseră! Multă 
vreme am privit cartea numai pe dinafară şi am 
ţinut-o în mână ca pe un dar preţios, la vederea 
cărura te gândeşti la cel ce ţi l-a dat şi nu ştiam 
ce să fac cu ea. S ’o citesc n’aveam poftă. O 
carte de Locke, Shaftesbury sau de Voltaire aş 
fi preferat-o de mii de ori. Prigonitoarea mea, 
împărăteasa Elisabeta, se arătă aşâ de credin
cioasă, de pioasă, şi eră cu cuvintele Scripturii 
pe buze în toată clipa, dar în purtare nu erâ 
nicidecum pioasă. Aceasta mi tăcuse nesuferit 
orice cuvânt pios. In închisoare nu mi se îngădui 
să citesc nicio altă carte afară de Biblie şi 
ceeace-mi erâ oprit aveâ în ochii mei un far
mec cu mult mai mare decât ceeace-mi erâ în
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găduit. Mă gândii Insă: Atâtea milioane de oa
meni au găsit în această carte înviorare şi mân
gâiere, atâtea altele au învins spaima de moarte 
prin credinţă în această carte. Trebuie dar să 
fie o minunată carte. Şi aşa mă hotărli să citesc 
Sfânta Scriptură la fel cum o citisem în copilărie 
şi să mă adâncesc cu gândul în sufletul acelor 
milioane pentru care cartea a fost şi este adevăr 
nediscutabil. Desigur, n’am izbutit cu uşurinţă, 
căci duhul contrazicerii se ridică în sufletul meu. 
Am citit totuş toată Sfânta Scriptură şi am în- 
ceput-o din nou dela cap, iar în timpul celor 
25 de ani de închisoare am citit o mai mult de 
100 de ori, aşa că azi când am orbit şi nu mai 
pot citi, ştiu pe de rost tot ce este mai impor
tant în ea şi Scriptura mea este exemplarul 
îngălbenit şi zdrenţuit pe care l-am avut în în
chisoare.

Cât despre mângâierea pe care mi-o făgă
duise lucrătorul care-mi aruncase în braţe Sfânta 
Scriptură, am găsit-o la început, cu toate că n’o 
căutam, iar mai târziu pentrucă o căutam, căci 
am dobândit din nou credinţa în înţelepciunea, 
bunătatea şi dreptatea Dumnezeească. Un sfert 
de veac de închisoare grea m’a învăţat să citesc 
şi să preţuiesc Sfânta Scriptură».

Orice scriere influienţează asupra noastră, fie 
prin plăcerea estetică ce ne-o procură citindu-o, 
fie prin admiraţia  ̂ ce deşteaptă în noi faţă de 
coprinsul ei. Biblia exercită şi una şi alta din 
aceste înrâuriri, dar pe lângă aceasta şi mai presus 
de toate transpiră din ea şi ne cucereşte sufle
tul duhul religiunii, care nicăiri nu se întâlneşte 
în aşa bogăţie şi curăţie ca în ea. Sunt şi au 
fost atâtea religiuni în omenire. Puţine din ele 
au cărţi sfinte care formează focarul vieţii reli
gioase a celor cari ascultă şi urmează preceptele 
lor, dar absolut niciuna din ele nu se aproprie 
nici pe departe de Sf. Scriptură. In religiunile 
greacă, romană, egipteană, asiro-babiloniană n’au 
existat cărţi sfinte în adevăratul înţeles al cu
vântului, ci numai cărţi de ritual şi cu coprins 
edificator. In Brahmanism Vedele, Brahmanele şi 
Vedantele sunt o bizară colecţie de tot ce mintea 
omenească a putut concepe şi iscodi. O com
paraţie între Sfânta Scriptură şi aceste cărţi nu 
se poate face. Cartea propriu zis sfântă a Budd- 
hismului, Tripitaca, coprinde în cea rrmi mare 
parte regule pentru viaţa monahală, geografie 
mitică, chestiuni de logică şi de metafizică şi 
prea puţin material religios.

E cunoscut că idealul Buddhismului este «nir
vana», adică nimicirea existenţei §i mijlocul dea 
ajunge la ea este lepădarea de lume sau mona
hismul dus la extrem. Ce asemănare ar putea 
fi dar între cartea sfântă a Buddhismului şi cartea 
sfântă a iudeului şi a creştinului, care îmbrăţi
şează Întreaga viaţă sufletească a omului, pe care

o preţuieşte şi călăuzeşte în nesfârşita varietate 
a manifestărilor ei, şi are reţete duhovniceşti 
pentru toate relele sociale, politice, economice, 
chiar ş. a. m. d. ? Zend-Avesta, cartea sfântă a 
Zoroastrismului, religiunea vechilor Irani, este 
asemeni o îngrămădire de legende şi mituri, de 
cunoştinţe de geografie şi mai mult decât toate 
de imne care se cântau la aducerea sacrificiilor 
şi de formule de magie şi vrăjitorie. In sfârşit, 
Coranul, cartea sfântă a Mahomedanilor, dela 
care ne-am putea aştepta să stea în fruntea tu
turor cărţilor sfinte şi mai presus chiar de Sfânta 
Scriptură, pentru cuvântul că a fost alcătuit în 
urma ei, nu este decât o imitaţie neisbutită a 
sfintei Scripturi, o poezie fără inspiraţie, o proză 
de rând. Sfânta Scriptură este dar Cartea căr
ţilor şi din punct de vedere literar şi din punct 
ie vedere religios.

«Biblia —  zice un mare teolog protestant con
timporan, Adolph Harnack —  este nesecabiiă. 
Ea este cartea evului antic, mediu şi modern. 
Ce sunt faţă de ea Omer. Vedele, Coranul ? 

Oridecâteori indivizii au sorbit cu nesaţ din ea, 
omenirea s’a ridicat la o treaptă mai înaltă.., 
Vechiul şi mai ales Noul Testament sunt cheia 
înţelegerii tuturor problemelor Istoriei Reli- 
giunilor».

«Biblia este cea mai bună carte şi aş vrea să 
se afle în mâna oricăruia —  s’a exprimat unul 
din preşedinţii Statelor-Unite, Tailor. —  Ea este 
dispensabilă pentru siguranţa şi hărnicia aşeză
mintelor de stat. Guvernare dreaptă nu se poate 
fără religiune şi fără morală. Nu există însă 
morală fără religiune şi nu este religiune adevă- 
vărată decât în Biblie. Ea trebuie pusă mai ales 
în mâna tineretului, căci este cea mai bună carte 
şcolară».

Un alt mare bărbat de stat, englezul Glad- 
stone, scrie în introducerea la o Biblie populară: 
«In care criză, nevoie sau încurcătură din viaţă 
a dat sau va da cândva greş această nesecată 
vistierie ? Care îndeletnicire sau care fel de viaţă 
nu se îmbogăţeşte în fiecare zi, în fiecare ceas 
cu cuvintele Scripturii, care oricât de mult s’ar 
repeta, nu-şi pierd puterea, care au în ele fră
gezimea tinereţii şi a nemuririi şi azi ca şi în 
zilele în care au îost rostite întâia dată. Oste
neala celuice le cercetează este din belşug răs
plătită, dacă el îşi deschide inima faţă de ele, 
spre a-le primi. Şi în singurătatea odăei, în tă
cerea nopţii, pe patul de suferinţă, în faţa morţii, 
cu un cuvânt, în toate împrejurările, Biblia este 
alături de noi. Cuvântul ei alină şi vindecă, spri
jină şi înalţă, întăreşte şi emulează. Mai mult chiar: 
în înghesuiala din sălile tribunalelor sau de pe 
peronul gării, din stradă sau din piaţă, unde 
vârtejul intereselor egoiste, al afacerilor negu
storeşti sau al plăcerilor de gustat pare a co
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prinde şi stăpâni cu totul sufletul, chiar şi acolo 
se aude glasul sfintei Scripturi şoptind tainic şi 
unul sau altul din cuvintele ei pline de binecu
vântare dă aripi sufletului ca să se înalţe ca o 
porumbiţă la pacea şi liniştea pe care numai ea 
le împărtăşeşte celorce-i urmează».

O carte cu atâtea însuşiri aşa de mari şi neo- 
biciunite nu este, nu poate fi operă curat ome
nească. Ea este opera lui Dumnezeu. Cei cari 
au scris-o n’au alcătuit-o numai cu puterile lor 
fireşti, n’au scris-o numai la lumina minţii lor, 
ci s’au făcut părtaşi luminii ce vine de sus, au 
fost inspiraţi sau insuflaţi de Duhul lui Dum
nezeu. De bună seamă, ştim cu toţii, că fără 
inspiraţie nimic de preţ nu se poate produce în 
literatură şi în artă. Nu este artist adevărat cine 
nu e inspirat. Un Omer, Virgil, Dante, Milton, 
Shakespeare, Gothe ş. a., ca poeţi şi prozatori, 
un Fidias, Praxiteles, Michel Angelo ca sculp
tori, un Rafael, Tiziano, Leonardo da Vinci, 
Rubens, Rembrand, Murilo ca pictori, un Pa- 
lestrina, Bach, Horgan, Beethoven, Mozart, ca: 
muzicanţi au fost inspiraţi. Unii din ei şi-au dat 
bine seama de aceasta şi au spus-o lămurit, iar 
alţii s’au mulţumit să primească în tăcere lumina 
şi căldura inspiraţiei şi să lucreze cu sârguinţă 
îmbogăţirea omenirii cu opere de valoare. Cu 
toţii însă sunt de acord şi subscriem cuvântul 
Bisericii: «Tot darul desăvârşit de sus se po
goară; dela Părintele luminilor».

Totuş Sfânta Scriptură nu este inspirată numai 
în acest fel şi grad ca operele de artă. E destul 
să ne gândim că autorii unora din cărţile ce o 
compun au fost simpli păstori sau pescari, fără 
nici o învăţătură, pentru ca să ne îndreptăm 
paşii pe calea care duce la adevărata înţelegere 
şi preţuire a inspiraţiei Sfintei Scripturi. Litetăţii
şi artiştii tuturor veacurilor au fost şi sunt cu
noscători ai artei lor, posedă toate mijloacele 
pentru a produce o lucrare de artă, deaceea 
inspiraţia nu le dă decât avântul care le lipseşte 
într’un moment, ori le luminează o clipă mintea 
sau dâ inimii căldura care-i lipsia. La autorii 
cărţilor sfinte însă este cu totul altfel. Lor li se 
dă prin inspiraţie şi fondul şi forma. David era 
numai păstor, dar psalmii alcătuiţi de el stau 
mult mai presus de ai lui Paul Gerhardt şi Gel- 
lert, cei doi mari compozitori de psalmi pentru 
Biserica protestantă. Amos era deasemeni tot păs
tor, dar proorocia lui stă la aceeaş înălţime cu a lui 
Isaia şi a lui Daniel, cei doi învăţaţi între proo
roci. Apostolii Petru şi Ioan erau pescari pe 
lacul Genisaret. Petru era şi fricos din fire, dar 
după pogorârea Duhului Sfânt asupra lor în ziua 
Cincizecimii, Petru vorbeşte cu atâta căldură şi 
putere de convingere despre Christos cel înviat, 
că converteşte pe dată peste 3000 de iudei şi 
şi tot restul vieţii sale dă dovadă de curaj neîn

fricoşat, care se arată şi în faţa morţii prin 
aceia că cere călăilor săi să-l răstignească cu 
capul în jos, spre a putea vedea cerul şi ca să 
nu moară la fel cu domnul şi învăţătorul său; 
iar Ioan scrie Evanghelia şi epistolele sale cu 
atâta înălţime de spirit, că ne dă cea mai ideală 
înfăţişare a lui Hristos şi a vieţii creştine, cum 
nimeni altul, nici chiar învăţatul ucenic al lui 
Gămăliei, Apostolul Pavel nu ne-a dat-o.

In Sfânta Scriptură, inspiraţia este dar la ea 
acasă. Aci se dă fără cântar şi neîntrerupt. De 
aceea singura Sfânta Scriptură este inspirată în 
adevăratul înţeles al cuvântului. In nici o altă 
carte nu găsim alinări ca acestea: «Aşa zice 
Domnul oştilor cereşti» ; «Ascultaţi cuvântul 
Domnului*; «Şi a fost cuvântul Domnului către 
mine şi mi-a zis»; «Domnul a zis»; etc. Acestea 
ori sunt cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu, cum 
pretind, ori sunt minciună şi înşelătorie. Tertium 
non datur.

** *
Este o mare nenorocire naţională pentru noi 

românii, câ Sfânta Scriptură n’a tost niciodată 
centrul preocupărilor noastre intelectuale, că din 
cultura şi organizaţia statului nostru lipseşte cu 
desăvârşire substratul biblic, că mari şi mici în
văţaţi şi neînvăţaţi, boier şi opincar, st$pân şi 
slugă, laic şi cleric nu studiem, nu cunoaştem 
Scriptura, nu ne călăuzim de ea, nu ne adăpăm 
din izvorul ei dătător de viaţă. Aşa de mare a 
fost nepăsarea noastră taţă de Sfânta Scriptură 
că n’avem până astăzi o traducere a ei cum se 
cade. Până şi traducerile în limba Kafrilor, Zu
luşilor, Hotentoţilor, Botocuzilor şi altor neamuri 
de oameni sălbatici sunt mai aproape de ori
ginal şi mai înţeles decât traducerile româneşti 
ale Sfintei Scripturi. Poate că şi aceasta va fi 
una din cauzele pentru care ea nu se citeşte şi 
că se petrece şi la noi adesea ceeace s’a pe
trecut la Paris acum câteva decenii. Ambasa
dorul unei mari puteri prânzia de multe ori 
într’un cerc de liber-cugetători, al căror subiect 
de vorbă era aproape numai Sfânta Scriptură, 
pe care o criticau fără milă. Nimic din ea n’avea 
preţ în ochii lor. Intr’o zi ambasadorul zise: 
Domnilor, în trecerea mea pe cheiul Senei, am 
găsit de cutând la un anticar un fragment dintr’o 
veche scriere, pe care citindu-1, am fost încântat, 
de ideile din el şi de frumuseţea lui poetică. 
Daţi-mi vote să vă citesc şi D v ceva din acest 
fragment şi le citi o pagină din proorocul Ha
bacuc. Toţi fură încântaţi de majestatea gândirii 
şi simţirii exprimate de necunoscutul autor în 
impecabile forme poetice. Când elogiile, ce pă
reau a nu se mai sfârşi, ambasadorul adăogă: 
Domnilor, ceeace v-am citit este numai o pagină 
din acea Biblie de care D-v aţi vorbit până acum
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fără s ’o cunoaşteţi şi în care eu cred. întreg 
restul cărţii stă la înălţimea paginii care v’a 
stors admiraţia». îşi poate oricine închipui mina 
liber-cugetătorilor.

La noi, nu de mult, un literat de frunte, de
clară într’o cronică de ziar că n ’a găsit în Scrip
tură numele proorocului Habacuc, şi că dacă va 
fi existând trebuie să se cheme Hăbăuc, căci
dânsul (literatul) a ajuns hăbăuc, căutându-1 în 
zadar.

** *
Sfânta Scriptură coprinde toate cuvintele şi 

rânduelile lui Dumnezeu, în care El şi-a deschis 
inima către noi şi ne-a descoperit calea ce duce 
la fericire. Ea este istoria mare, bogată şi vie 
în care se desfăşoară şi înfâptueşte veşnica ideie 
despre dragostea lui Dumnezeu faţă de om. Căci, 
ceeace citim în Sfânta Scriptură nu sunt numai 
învăţături dogmatice sau sfaturi morale, ori ade
văruri religioase, ci marea istorie a mântuirii, care 
începe cu cei dintâi oameni, se continuă în 
vremea patriarhilor şi a proorocilor, culminează 
în Iisus Christos şi în povestirea morţii şi învierii 
lui şi se desăvârşeşte în viaţa ce ne este făgă
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duită dincolo de mormânt. Acesta este cuprinsul 
Scripturii. Cu crearea cerului şi a pământului în
cepe ea pagina întâi şi cu facerea unui cer şi 
pământ nou încheie. Intre acel început şi acel 
sfârşit se desfăşoară toată această bogată istorie, 
care are ca punct central pe Iisus Christos. Dela 
El porneşte şi se răsfrânge lumina şi înainte şi 
înapoi. Iisus Christos, cel răstignit, este ţinta la 
care duc toate căile descoperirii dumnezeeşti şi 
dela care pornesc din nou. El este sâmburele 
întregei istorii sfinte. Cu acest sâmbure stau 
toate în legătură, unele mai apropiate, altele 
mai depărtate şi de aceea unele sunt pentru 
noi de mai mare, altele de mai mică impor
tanţă. Toată Scriptură este o mărturie despre 
Christos şi ca atare, cum zice.ap. Pavel, «Orice 
scriere Insuflată de Dumnezeu, este de folos 
spre învăţare, spre mustrare, spre îndreptare, 
spre creşterea întru dreptate, pentru ca să fie 
desăvârşit omul Iui D-zeu şi îndămânatec la orice 
lucru bun».

In această lumină trebuie văzut totul în sfânta 
Scriptură. Din acest punct central şi final tre- 
buie să fie ea privită şi înţeleasă.

Pr. 1. MIHÂLCESCU

formele ie A

J îl simbo se r e o m î a A

8 ale trestii
Sfânta cruce, prin care în mod simbolic se re

prezenta Mântuitorul Hristos în Biserica primară, 
e numită Signum Christi. Prima formă de Cruce 
e aceia în forma literei greceşti T, pe care ade
seori, de o parte şi alta se află literele: I. H., 
iniţialele Mântuitorului.

Ea poartă numele de crux commha şi despre 
care Justin scrie : «Iam commissam crucem ap- 
pello, cum ligno erecto brevius alterum superne 
et in ipso capite committitur, sic ut nihil exstet. 
Es forma examussim est în T littera, quam uno 
ore omnes cum cruce componunt... ').

De nenumărate ori aflăm în catacombele ro
mane şi în special în cea a Sf. Callist, repre
zentat pe Mântuitorul în mod simbolic prin 
cruce în forma literei T.

Tertulian în apologia împotriva lui Marcion ') 
în locul unde interpretează Cap. IX din Ezechil, 
face afirmaţiunea că litera T  este semnul Sf. 
cruci: «...Ipsa est enim littera Graecorum Tau, 
nostra autem T, species cruciş, quam porten-

debat futuram in frontibus nostris...». De aceiaş 
părere este şi Ieronim în comentariul ce face 
asupra aceluiaş capitol din Ezechil, scriind: Tau 
cruciş habet similitudinem, quae in Christiano- 
rum frontibus pingitur...».

Din acestea iese în evidenţă că prima formă 
a crucei, prin cari creştinii reprezentau pe Mân
tuitorul a fost aceia în forma literei T.

A doua formă a crucei prin care creştinii 
au reprezentat pe Mântuitorul a fost crucea în 
forma literei greceşti X şi pe care latinii au 
numit-o crux decussatat despre care Ieronim în 
comentariul asupra Cap. 31 din Ieremia scrie : 
Decussare est per medium secare veluti si duae 
regulae concurrant ad speciem litterae X, quae 
figura est cruciş.

** *{<

*) luat. Lipsius, de cruce lib. I C. 9—9.
•) Tertulian, „Contra Marcion". Cart. III, Cap. 22

Cu epoca lui Constantin-cel-Mare, aflăm pe
%

Mântuitorul reprezentat în mod simbolic prin Sf. 
Cruce în forma literei X peste care a fost su

prapusă litera P în formele:
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După atestaţia tui Eusebiu ’), aceste modele chiar pe monedele ce datează din epoca lui
de cruci sunt datorite împăratului Constantin- Constantin şi a fiului său.
cel-Mare, care, începând răsboiul împotriva lui
Maxentiu, a avut în timpul noptei o visiune în

.  uicare i se arată Mântuitorul în forma crucilor de
mai sus. împăratul îndată ce s’a trezit din somn de o parte şi alta literele A şi Q şi avem Sf.

Posterior epocei împăratului Constantin şi a

" găsi m

a chemat pe artişti şi sculptori şi le-a ordonat 
să-i facă sfânta cruce în modelele ce văzuse cruce în forma prin care preînchipuie că

siunea sa.
pe Mântuitorul, ca astfel să poată imortaliza vi- Mântuitorul este începutul şi sfârşitul tuturor,

referindu-se la cuvintele din Apocalipsă ').
Tot în timpurile primare aflăm că creştinii 

reprezentau pe Mântuitorul în mod simbolic prin
Modelul sfintei cruci în felul vedeniei sale, 

fiind gata, a ordonat ca acestea să fie cusute 
ca monagrame pe trofeele sale de luptă. In 
această privinţă Lactanţiu ne face următoarea 
atestaţie: „Commonitus est in quiete Constan- 
tinus, ut coeleste signum Dei notaret in scutis, 
atque ite proelium comitteret. Fecit ut justus 
est et transversa X littera, summo capite cir- 
cumflexo, Christum in scutis notat.

Mântuitorul a fost reprezentat în formele de 
mai sus, nu numai pe steagurile de luptă, dar

cruci în formele: ) prima numin-

du se crux immtssa, iar a doua erux grammata, 
care e în uz şi la budişti ca simbol religios.

Sfânta cruce în aceste două forme, ca simbol 
al Mântuitorului, o aflăm de multe ori cusută 
şi brodată pe hainele oficialităţilor creştine din 
secolele prime şi mai apoi chiar pe hainele îm
păraţilor începând cu Constantin*cel-Mare.

Preol Dr. S1MION PoPESCU

l) t£u*«bm „V^ţa lui Constantin, Cart. I, Cap. 29, 30 şi 31. *) Apocalipsa Sf. ioan. Cap. XXI' v. 6.

ROMANII CARE AU SCRIS DESPRE CALENDAR.

Nu sunt mulţi Românii care au scris despre 
calendar, dar tot sunt câţiva. Şi dacă la aceştia 
socotim pe cei care nu sunt de viţă românească, 
dar au trăit sau trăiesc în România, atunci găsim 
un număr şi mai mare.

Toate scrierile lor însă nu pornesc din acelaş 
interes şi nu expun, nici nu se silesc să dezlege 
aceiaşi problemă. Unii caută numai să facă teo
ria calendarului iulian şi să îndrumeze în toate 
amănuntele lui, cu specială aplicare la întrebuin
ţarea care i se dă în Biserica Ortodoxă. Alţii 
se ocupă de îndreptarea calendarului iulian, pentru 
a-1 face să ajungă la nivelul celui gregorian şi a 
înlătura zilele cu care am rămas în urmă. Alţii 
merg mai departe şi se ocupă de urzirea unui 
calendar, prin care să nu mai rămânem în urmă 
faţă de anul astronomic şi să ne ţinem şi la 
nivelul calendarului gregorian, dar fără a-1 primi 
pe acela.

Lucrările din categoria întâia au fost scrise 
la început numai de preoţi şi călugări. Ele aveau 
scopul numai să explice Pascalia Bisericii Orto
doxe, adică să ne dea mijlocul de a afla data 
©ârad eade Pastele, cu toate socotelile care sunt

de făcut în această privinţă, şi să dea astfel o 
privire limpede peste întregul şir al sărbătorilor 
de peste an. Afară de tabela care te scuteşte 
de orice socoteală şi care-ţi spune în veşnicie 
cum se orânduiesc toate sărbătorile şi postu
rile, feluriţi scriitori au ţinut insă să lămurească 
şi fiecare element care intră în întocmirea ca
lendarului.

Cei mai mulţi din nozitarii unor astfel de lu
crări n’au scris lucrări de sine stătătoare, ci le-au 
aninat de cărţile de ritual. De aceia, la sfârşitul 
multor ceasloase şi psaltiri, găsim astfel de pas
calii, unele mai lungi altele mai scurte.

1. Generalul Petre Năsturel^ în cartea sa despre 
Noua Pascalie, se ocupă de cei care au scris 
mai nainte de el în această privinţă şi pome
neşte aci de patru astfel de bărbaţi care au 
scris, deşi nu de toţi. Răposatul general pome
neşte de Ieromonahul Lavrentie din Mănăstirea 
Horezului (1751), care-şi are pascalia lui aninată 
de Psaltirea din 1751 Duhovnicul Radu, în Psal
tirea dela 1806, stareţul Benedict al Mănăstirii 
Neamţului (1843) şi Arhimandritul Nichifor, în
grijitorul Episcopiei Buzăului în 1867. Lucrarea
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acestuia din urmă nu este alipită de vreo carte Urmând pe aceiaşi cărare, trasă de părinţii de
de slujbă, ci e o carte de*sine-stătătoare şi destul ‘ ’ ' ' T‘ ' ’ '■ "
de amănunţită despre întreaga întocmire a calen- 

1  i  •  ♦  |  •  idarului şi a Pascaliei.

Pe dâra trasă de aceştia, x lucrat şi Generalul 
Năsturel. Acest oştean era un bun creştin şi do
ritor de a cunoaşte în amănunţime lucrurile pri
vitoare la Biserică. Trăia în legături apropiate 
cu mulţi bărbaţi din Biserica noastră şi deseori 
era văzut călcând pragul bisericilor. El făcea fe
ricita unire dintre oştean şi creştin, fiind cu tra- 
gere-de-inimâ în amândouă, fiindcă a fost şi 
învăţat ofiţer de artilerie, care a scris multe 
tratate, dar l-a tras inima şi la cele bisericeşti. Mai 
cu seamă avea vederi conservative şi nu-i plăcea 
să se schimbe ceva. Deşi a trăit pe vremea când 
se tot vorbea de schimbarea calendarului, el insă 
era de partea celor care nu voiau să audă de 
o asemenea schimbare').

!) Generalul Năsturel, care, după numele său întreg, se numea 
Petre Vasiliu-Năsturel, s’a născut în Bucureşti, la 1 Aprilie 1854* 
Făcea parte dintr’o veche şi însemnată familie, a lui Udnşte 
Năsturel şi a marelui logofăt Radu Năsturel din vremea iui Matei 
Basarab. Din această familie iărea parte şi Doamna Elena, soţia 
lui Matei Basarab.

Generalul Năsturel a învăţat şcoala primară, liceul şi şcoala 
de artilerie in Bucureşti, eşind ofiţer la 3 Iulie 1874. S’a dus apoi 
de a studiat la Şcoala Politehnică din Paris şi la cea de Aplicaţiune 
dela Fontainebleau. La 24 Aprilie l878, a fost înaintat locotenent, 
iar în anul următor a luat parte în războiul nostru împotriva 
Turcilor, distingându-se în luptele de la Calafat, Vidin, şi Plevna, 
A căpătat atunci decoraţiunile Trecerea Dunării, Virtutea Militară 
Apărătorii Independenţei şi mai multe decoraţiuni ruseşti.

Cariera sa militară a mers iără oprire, dându-i-se totdeauna 
posturi mari şi însărcinări însemnate. La 1879 a fost trecut la 
Arsenalul Armatei, de unde a fost trimis de multe ori în străi
nătate pentru studii şi recepţiuni. La 1^81 a fost înaintat căpitan» 
la 1887 maior, la 18s)l locot.-colonel, la 1895 colonel, la 19U4* 
general de brigadă, la 1912 de divizie, iar la 1 Aprilie 1916 a 
fost scos la pensie. La declararea războiului a fost iar chemat 
la comanda regiunii întărite Focşani-Nămoloasa-Galaji, pe care 
o comanda la eşirea sa la pensie, şi a fost în această comandă 
până la desfiinţarea regiunii. In timpul războiului a fost refugiat 
în Rusia, a suferit mult din partea bolşevicilor. De atunci s’a 
ales cu o boală de care nu s’a mai putut vindeca deplin, până 
la 2 August 1920, când a trecut către Domnul.

Generalul Năsturel a fost unul dintre ofiţerii noştri cu mare 
nume de om învăţat, fiind trecut prin multe şcoale înalte în 
străinătate şi fiind şi brevetat de stat-major. A fost unui dintre 
cei mai harnici scriitori militari, dând la lumină 18 tratate mili
tare şi conducând câtva timp şi Revista Artileriei. A scris 11 
scrieri istorice, între care, în una din ele, polemiza cu răposatul 
Episcop Ghenadie al Râmnicului {Ettdceanu)« In această calitate, 
scria şi la Revista fentru istorie, arheologie şi filologie.

In ramura bisericească, a scris cele două lucrări despre calendar, 
pomenite de noi aci, apoi despre Vtaţa sfinţilor losafat şi Var- 
laam şi despre Biserica Stavropoleos din Bucureşti, după documen• 
lele din Arhivele Statului, cu planuri şi fotografii, 1906.

Toţi câţi l-au cunoscut povestesc despre această trăsătură a 
caracterului său de a fi om cucernic şi totdeauna cu gândul la 
cele sfinte. Şcolarii săi îşi aduc aminte cu pietate de fostul lor 
profesor la Şcoala de Poduri şi Şosele din Bucureşti, unde a 
predat cu mare drag neîncetat de la 1885. Unul din ei, Inginerul

mai nainte, Generalul Năsturel a voit să ne dea 
şi el o pascalie, lămurită bine în toate părţile 
din care e întocmită ea, cum am zice o pascalie 
raţionată. Mai întâi a scris despre cei patru care 
au lucrat înaintea sa, apoi a lucrat partea sa 
proprie, în care lămureşte toate datele calenda
rului, iar pe urmă a făcut aplicarea tuturor 
acestora şi ne-a dat tabele cu toate datele mai 
însemnate ale pascaliei până în anul 2008. Lu
crarea sa a apărut în Bucureşti la 1901, pe când 
avea gradul de colonel, fiind comandant al re
gimentului 2 de artilerie de cetate dela Chitila, 
şi foloseşte până în ziua de azi celui ce vrea 
să se ocupe cu chestiunile calendarului. Titlul 
întreg al cărţii este Noua Pascalie sau Calendar 
etern bisericesc, precedată de aplicarea vechilor 
Pascalii şi are 82 de pagini. La începutul cărţii, 
a pus un tablou cu numele ierarhilor de atunci 
ai Bisericii regatului Românesc, iar la sfârşit a 
pus rugăciunile care se rosteau la regimentul pe 
care-1 comanda, de unde se vede neîncetata sa 
grijă de datoriile creştineşti.

In aceiaş an a mai scris Unificarea calenda
relor şi Noua Pascalie. Afară de aceasta, Gene
ralul Năsturel a mai făcut o nouă scriere despre 
calendar, în legătură cu ideile care umblau că 
trebuie să se schimbe calendarul. Dar n’a mai 
apucat s’o tipărească, căci l-a apucat moartea la 
2 August 1920 şi a rămas netipărită, între hâr
tiile care se află acum în grija familiei. O bucată 
de vremea am avut şi noi în mână manuscriptul, 
şi apoi l-am dat familiei, care l-a cerut după 
moartea generalului.

A fost o însemnată şi originală figură militară 
şi un inimos creştin, pentru care se cuvine să-l 
pomenim aici, mai amănunţit. Mai cu seamă în 
ce priveşte calendarul, va trebui totdeauna să 
pomenim cu drag de numele său.

Ion lonescu, profesor la Şcoala Politehnică, a scris următoarele 
rânduri despre înclinarea religioasă a Generalului Năsturel, cu 
prilejul morţii fostului său profesor.

In  orele libere, Generalul Năsturel se închidea în 
casa şi cerceta trecutul nostru, în toate direcţiunile, 
până şi în cel religios, căci pe lângă un bun militar, 
era şi un bun creştin. Cunoştea evangheliile şi alte 
scrieri religioase mai bine ca mulţi preoţi, şi nu erau 
rare cazurile când la, cursul său, în exphcaţiunile unor 
principii ştiinţiGce şi de artă militară, venea cu cita 
ţiuni din Biblie sau din Evanghelii. De asemenea, când 
Zăcea observaţiuni elevilor în clasă şi la examen, le 
reamintea principiile creştine prin citaţiuni potrivite 
cazurilor (Vezi revista Buletinul Societăţii Politecaioe 
Bucureşti Sept.— Oct. 1920).

Caşi această mărturisire a inginerului lonescu, am auzit tineri 
veniţi la examene de ofiţeri de rezervă, acum mai bine de i.0 de 
ani, unde Generalul Năsturel era era de multe ori prezident, cum 
povesteau despre cunoştinţele religioase ale generalului Năsturei.

3
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2. In aceiaşi dirccţiune ca Generalul Năsturel, 
dar nu identic, a lucrat d. Dr. C. Chiricescu 
cartea sa intitulată Calendar Bisericesc Ortodox 
pe toţi anii. In deosebire de a generalului, aceasta 
evcu mai multă aplicaţiune la cult. Pe lângă 
aflarea datelor sărbătorilor, potrivit cu schim
barea datei Paştelui, ne dă multe amănunte despre 
împărţirea citirilor din cărţile de slujbă, în legătură 
cu şirul sărbătorilor. Nu avem în acest calendar 
raţionarea datelor calendarului, adică înţelege
rea fiecărui element care intră în alcătuirea lui, 
precum să ştii ce este epacta, ce numărul de 
aur, şi altele, avem însă îndrumări pentru între
buinţarea practică a calendarului. Fără să ni se 
spuie de ce este aşa şi nu altfel, avem însă ex
punerea amănunţită a ceiace este, aşa încât tu, 
căutătorul, să ai la îndemână toate datele, ca 
să ştii cum merge şirul sărbătorilor în fiecare 
an, şirul citirilor din apostol şi evanghelie, şirul 
posturilor, ai un catalog al sfinţilor din calen
dar şi multe alte date care întroduc în între
buinţarea calendarului ortodox şi te uşurează în 
mânuirea lui.

Despre această carte se poate vorbi mult mai 
mult, pentrucă este un volum de aproape 200 
de pagini în format mare, dar este o lucrare 
apărută abia anul trecut la îndemâna oricui, aşa 
că nu avem nevoie să stăruim mult asupra ei 
ca asupra unei lucrări rare şi grea de găsit.

Tot aşa despre autor. D. Dr. C. Chiricescu e 
o persoană prea cunoscută, prin multele slujbe 
pe care le-a avut Biserică, fiind şi în vremea de 
faţă profesor la facultatea de teologie şi la Se
minarul «Nifon», aşa că nu aş aduce cititorilor 
ceva necunoscut dacă le-aş scrie aici ceva mai 
amănunţit. De aceia pot trece la cercetarea 
altor lucrări.

Cu cartea d-lui Dr. Chiricescu, am încheiat 
şirul scrierilor noastre care au în vedere calen
darul nostru ortodox aşa cum este el, fără gând 
de a-1 îndrepta sau de a-1 înoi. Ar urma de aici 
să trecem la alt şir de lucrări. Dar mai rămâne 
un soi de scrieri, care nu intră în niciuna din 
categoriile de care am pomenit mai sus, fiindcă 
nu se apucă să ne tacă o expunere generală 
despre alcătuirea calendarului ortodox, ci pornesc 
a ne vorbi despre el dintr’o pricină izolată şi 
eşită la iveală năprasnic. Deci şi astfel de scrieri 
trebuiesc pomenite tot aici, fiindcă e vorba de 
autorii români care au scris despre calendar.

3. In această categorie, trebuie să socotim me
moriul citit înaintea Sfântului Sinpd al nostru de 
Episcopul Melchisedec al Romanului şi tipărit în 
revista Biserica Ortodoxă din Iunie 1881. Pe

lendar iulian cu cel gregorian. Guvernului însă 
nu-i convenea să facă schimbarea fără să întrebe 
Biserica. E adevărat că întrebarea era pusă cu 
ocol. Nu întreba dacă să introducem calendarul 
gregorian sau nu, ci dacă chestiunea calenda
rului e o chestiune bisericească sau e numai una 
de ştiinţă. Melchisedec nu s’a lăsat prins cu 
atâta. El a ştiut ce se urmăreşte şi atunci a 
pus înaintea Sfântului Sinod întreaga chestiune 
a calendarului, iar Sf. Sinod a admis punctul de 
vedere al învăţatului episcop şi a răspuns că 
o asemena schimbare e o chestiune bisericească, 
din pricina strânsei legături dintre şirul calen
darului şi slujbele Bisericii noastre şi schimbarea 
nu se poate face, cum nici nu s’a făcut.

4. Un autor puţin cunoscut, dar cu toate a- 
cestea, pe cât se vede, un creştin cu multă tra
gere de inimă către lucrurile Bisericii, voind să 
folosească neamului şi Bisericii sale, a fost insti
tutorul 1. N . Ionescu din Câmpulung, de care 
nu ştim de mai trăeşts. I-a plăcut să studieze 
tainele calendarului nostru, a citit tratatele de 
astronomie ale fostului ministru Spiru Haret, 
care era profesor de matemateci, a studiat pas- 
calia din cărţile bisericeşti, a citit tratatul des
pre Mâna lui Damaschin dela Buzău, de care 
a pomenit şi Generalul Năsturel, şi a scris car
tea cu titlul Calendar perpetuu sau calculul ca
lendarului iulian şi al faselor lunare, urmate de 
calculul Pascelui şi eroarea calendarului, Câm
pulung 1897. E o carte de 54 de pagini în for
mat mare, in care desluşeşte pe cititor despre 
toate amănuntele calendarului şi-l călăuzeşte sâ-1 
înţeleagă şi să se poată folosi de toate socote
lile. E lucrat pe aceiaşi urzeală caşi cartea Ge
neralului Năsturel.

Mai târziu, în 1902, institutorul Ionescu iar 
a publicat o cărticică cu titlul de O problemă 
calendaristică, după care se calculează Calenda
rul Iulian. S’a tipărit şi aceasta tot in Câmpu
lung şi urmăreşte să uşureze cât mai mult în
trebuinţarea calendarului nostru bisericesc, adică 
nu numai să-l iei deagata după carte, ci să ştii 
să zideşti tu singur cu toate datele lui, precum 
cu cheia anului, cu epacta şi altele.

Acum putem trece la lucrările care urmăresc 
nu numai să ne întăţişeze structura calendarului 
iulian şi a pascaliei ortodoxe, ci ceva mai mult: 
îndreptarea calendarului sau chipul îndreptării.

II.

5. O scriere care face un pas mult mai 
departe este a Inginerului Panaite Donici care 
ţinea la Bisierică şi la rânduielile ei, dar soco

atunci, guvernul nostru, fiind ministru de culte tea de trebuinţă schimbarea calendarului. El în-
Bolintineanu, urmărea să înlocuiască vechiul ca să nu voia primirea calendarului gregorian, c
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îndreptarea celui iulian. El spunea că, dacă pri
meşti calendarul gregorian, atunci trebuie să 
primeşti şi întregul organism de cult al Bisericii 
catolice. Aceasta însă n’o voia şi de aceia s'a 
silit să plăzmuiască o alcătuire de calendar prin 
care să ajungem şi noi la nivelul apusenilor, dar 
să rămânem cu organismul nostru iulian deosebit. 
Propunea să se desfiinţeze cele 12 zile dintr’o- 
dată, şi anume la începutul lui Iulie, când nu 
sunt sărbători. Zicem 12 zile, fiindcă el a scris 
înainte de 1900, adică înainte de un veac nou, 
prin care s’a adogat încă o zi de deosebire 
între calendarul nostru şi cel gregorian. Până la 
1900, deosebirea era numai de 12 zile, şi apoi 
am început a număra 13, pentrucă anul 1900 a 
fost bisect la noi şi comun la apuseni. De aici 
încă o zi de deosebire.

Inginerul Panaite Donici lucra tocmai cu grija 
de a nu mai trece în veacul următor, al 20-lea 
cu o zi de adaos la deosebirea de mai nainte.

El credea că am putea face îndreptarea încă 
în 1899 şi să intrăm în 1900 gata îndreptaţi. 
Se şi grăbea să facă aceasta, fiindcă zicea 
că e aproape noul veac şi să nu intrăm în el 
greşiţi. Era şi vremea când se discuta mult des
pre îndreptarea calendarului. Ne aducem bine 
aminte când, ceva mai târziu, prin 1900, se făcea 
mare zarvă în parlament pentru această schim
bare. Senatorul Cosăcescu, d. Profesor Coculescu,

*

d .. Virgil Arion se mişcau pentru această schim
bare. Dar îndreptarea nu s’a făcut. Panaite Do
nici a murit şi totul a rămas cufundat în tăcere.

El a lucrat însă cu multă adâncime şi amă
nunţime. Nu s’a mulţămit a înfăţişa starea de fapt 
a calendarului, ci a păşit mai departe. Cunoştea 
în toate temeliile, nu numai întocmirea vechiului 
calendar şi a celui nou, ci îşi dădea foarte bi
ne seama şi de calea în care se putea face în
dreptarea. Prin urmare, între ceilalţi autori de ' 
studii despre calendar, el trece mult înainte, 
prin puterea de izvoditor din nou, nu numai 
de cunoscător a celor făcute de alţii.

Cartea sa e un respectabil volum de aproape 
200 de pagini în format mare şi poartă titlul de 
Calendarul Bisericei de Răsărit în stil vechiu şi 
nou, regule de comput aplicabile şi la Calendarul
Bisericei de Apus. Craiova 1898. După această 
carte, a scos o ediţiune scurtată în nemţeşte şi 
alta In franţuzeşte. Cum se vede, Inginerul Donici 
a lucrat pe un plan mare şi cu multă năzuinţă 
propagandă, pentruca reforma lui să poată pă
trunde. N’a găsit însă la noi mediul care să stu
dieze materialul lui, să se însufleţească de această 
muncă şi de dezlegările lui, iar apoi să le dea 
tn Întrebuinţarea obştească. Şi nici acum încă 
munca sa nu e studiată. E adevărat câ nici nu 
c uşor a pătrunde în ce a scris el. E o muncă

de om învăţat, om deprins a umbla cu cifrele. 
Dar oricum, merită strudiată, pentru a se arăta 
ce a putut face el şi care e valoarea muncii 
îndeplinite.

Cine a fost Inginerul Panaite Donici ?
El a fost un bărbat însemnat şi prin alte 

lucrări ale sale decât numai prin ce spunem noi 
aici. Aceasta a făcut-o el numai spre sfârşitul 
vieţii sale, dar el avea un nume încă de mai 
nainte. A fost în două rânduri ministrul al lu
crărilor publice, iar numele i-a rămas mai ou 
seamă în armată, în arma geniului. Aci este el 
privit ca întemeietorul acestei arme şi avem şi 
un monument care i s’a ridicat ca atare, în faţa 
căzărmei geniului dela Cotroceni. Acolo sunt 
scrise în marmoră datele mai însemnate ale 
vieţii sale.

Era unchiu al răposatului Mitropolit Conoh, 
mort în 1922.

E prea puţin ce am scris aici despre el şi 
am dori să se ridice cineva care să studieze 
cartea lui şi să cântărească munca pe care a 
cheltuit-o pentru îndreptarea calendarului. Dacă 
altul nu se va ridica, poate vom vorbi noi de ea.

6. Tot în legătură cu lucrarea d-lui Donici, 
trebuie să vorbim despre un articol al răposa
tului Gheorghe Erbiceanu, profesor la Seminariul 
«Veniamin» din Iaşi. Acesta a scris despre pas- 
calie şi buna ei întrebuinţare în revista aceasta 
pe anul 1884 luna Iunie. El însă n’a făcut o lu
crare proprie, ci mai mult o dare-de-seamă despre 
o lucrare a Inginerului Donici, nu însă cea despre 
care am vorbit noi, care a apărut 14 ani mai 
târziu.

Sf. Sinod al nostru a voit să publice o pas- 
calie temeinică şi bine lucrată, fiindcă cele care 
se găsesc la sfârşitul cărţilor de ritual cu ciri- 
lice sunt grele de întrebuinţat şi încâlcite, după 
cum spune Gh. Erbiceanu. Atunci Sf. Sinod s’a 
îndreptat către d. inginerul Donici, bărbat care 
se specializase în chestiunea aceasta şi putea s i  
aducă o bună contribuţiune pentru punerea pas- 
caliei în ordine şi a o face mai uşoară de în
trebuinţat.

Răposatul Donici, care era un bun creştin şi 
voia să ajute Biserica noastră, n’a stat la îndo
ială şi s’a pus pe lucru. Ca un bun meşter care 
se apucă să curăţe zugrăveala afumată a unei Bi
serici şi iese de dedesupt o frumoasă zugrăveală, 
aşa e făcut el cu pascalia. A pus totul în rân- 
duială şi a eşit la lumină o lucrare foarte fru
moasă care s’a tipărit în ceasloavele noastre cele 
mari. Cine priveşte în ea, are o mulţime de ta
bele cu toate îndrumările care-i trebuiesc pentru 
şirul sărbătorilor. Cuprinde întregul ciclu de 532 
de ani al calendarului, după care această tabelă 
se repetă iar caşi mai nainte.



BISERICA ORTODOXA ROMÂNA420

Despre această lucrare a inginerului Donici ne 
scrie răposatul Gh. Erbiceanu venind şi el cu lă
muririle trebuincioase pentru cititori şi desluşind 
termenii cei neînţeleşi ai pascaliei şi întrebuinţarea 
lor. Deci şi Gh. Erbiceanu trebuie pomenit între 
ceice au dat o contribuţiune pentru calendar

7. O lucrare de care trebuie să pomenim în 
acest şir este a d-lui Remmer Anselm, care lo
cuia odată în Bucureşti, iar acum locuieşte în 
Cluj. Scrierea sa a eşit la iveală în Bucureşti în 
anul 1919, cu titlul Lnificarea Calendarului.

Intr’însa, autorul ia ca un fapt trebuincios că 
actualul nostru calendar trebuie îndreptat, şi 
aduce o dezlegare a sa. Nu propune, aşa cum 
au propus alţii, să desfiinţăm dintr’odată cele
13 zile, ci să facem aceasta pe nesimţite. Să 
înlăturăm în fiecare an câte ceva, până va ti să 
ajungem la nivelul calendarului apusean.

Cartea se cuprinde însă mai mult în altele
*

decât în prezentarea propriei probleme a auto
rului, şi anume în prezentarea a fel de fel de 
păreri dacă să se schimbe calendarul sau. Sunt 
păreri ale unor astronomi, directori de observa
torii din străinătate şi ale mai multor protesori 
şi teologi dela noi. Intr’însa avem şi noi în
făţişată părerea noastră, pe care d. Remmer Anselm 
ne-a cerut-o, şi ne-am rostit atunci împotriva 
schimbării calendarului. Profesorul de matemateci 
Negură din Bârlad, care a citit cartea, ne-a 
scris apoi, aprobând părerea noastră. Alţii s’au 
rostit însă pentru schimbarea calendarului.

Mai interesant este de ştiut că unii astronomi 
din străinătate nu ne-au sfătuit să ne grăbim cu 
schimbarea. Nu că schimbarea n’ar fi de tre
buinţă, dar Apusul, spuneau ei, tot are să-şi 
schimbe calendarul lui (după cum se văd dis
cuţiunile din clipa de faţă şi pe care le dăm în 
art. de mai nainte sau în arătările Părintelui 
Simedrea), şi atunci, ziceau, aşteptaţi până să se 
schimbe în Apus, ca să faceţi schimbarea o sin
gură dată.

Cu acest cuprins se înfăţişează cartea d-lui 
Remmer Anselm.

8. Tot cu gândul de a îndrepta calendarul 
în fiinţă, a lucrat şi d. G. Naneş, profesor 
la liceul Sf. Sava din Bucureşti. Noi am mai 
vorbit despre lucrarea sa în nr. pe Septembre
1923 al acestei reviste şi i-amşi publicat acolo 
un nou plan de îndreptare a calendarului. După 
aceia însă d. Naneş şi-a publicat publicat planul 
său într’o broşură în limba franceză, pentruca 
să-i p.oată da o răspândire mai mare. Ea a a- 
părut anul trecut şi poartă titlul Le Calendrier,
Reforme scientifique. Are 13 pagini şi ne înfă
ţişează un plan prin care îndepărtarea anului
civil de cel astronomic să nu se mai întâmple

niciodată. D-nia sa spune că, atâta vreme cât 
sistemul nostru solar se va mişca după legile 
de azi, calendarul stabilit astfel nu va mai suferi 
vreo îndepărtare de anul astronomic, fiindcă, 
zice d-nia sa, se stabileşte o lungime a anului 
civil tot aşa de mare ca şi a anului astronomic, 
adică dă celui civil o durată de 365 de zile, 
48 de minute 45 secunde şi încă o fărâmă de 
98, adică tocmai cât are şi anul astronomic.

Cum poate izbuti să ajungă la aceasta ?
D-nia sa rândueşte un nou sistem de aşezare 

a anilor bisecţi, prin care totdeauna putem păstra 
armonia dintre anul civil şi cel astronomic. Dacă 
nepotrivirea începe în câţiva ani, ea se desfiin
ţează prin noua întrebuinţare a anilor bisecţi.

Anume, noi punem acum anii bisecţi, atât 
după calendarul iulian, cât şi după cel gregorian, 
din 4 în 4 ani. După d-nia sa, în cea mai mare 
parte, această regulă e păstrată, dar într’un şir 
de 32 de ani, vom avea o singură dată, în loc 
de 3 ani comuni şi unul bisect, cum e regula 
până acum. 4 ani comuni şi unul bisect.

Care e rostul acestei măsuri ?
E următorul:
După calendarul în fiinţă, cu rânduiala de 3 

ani comuni şi al patrulea bisect, anul civil creşte 
faţă de cel astronomic cu o zi la fiecare 128 
de ani şi ceva. Numărul de 32, luat de d. Naneş, 
este un sfert din 128. Deci dacă eu, de 4 ori 
în 128 de ani fac 4 ani comuni din 4 bisecţi, 
odată la fiecare răstimp de 32 de ani, înseamnă 
că înlătur creşterea care se tot adună în cur
gerea vremii şi aşa ţin neîncetat în paralel aViul 
calendarului cu anul astronomic.

Este regula aceasta bună r
D-l Naneş răspunde:

S’ar putea obiecta că stabilirea de ani bisecţi după 
principiul expus mai sus, este complicată şi că e de 
preferat legea reformei gregoriene care e simplă şi 
uşoară de ţinut minte.

Răspundem: Nu e de trebuinţă să ştim acest prin
cipiu pe de rost, după cum, de pildă, nu e de tre
buinţă să ştim pe deasupra logaritmele numerelor 
sau datele calendarului. Dacă ar fi altfel, tabelele de 
logaritme sau calendarul n’ar mai avea folos.

De altfel, nici regula reformei gregoriene nu e pre
zentă decât în mintea câtorva specialişti, care cu
nosc şi ei coeficientul de 0,2422. Acest coeficient 
înfăţişeară fracţiunea dintr’o z i : 5 ceasuri, 48 de mi
nute 45 de secunde şi 98 (adică deosebirea de lun
gime între anul tropic şi 365 de zile, prefăcut în frac
ţiune zecimală.

In aceasta se cuprinde lucrarea d-lui Naneş, 
care merită toată preţuirea, prin faptul că face în
dreptarea pe nesimţite. Bine înţeles, d-nia sa 
presupune îndreptarea celor 13 zile cu caro
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suntem în urmă faţă de anul astronomic deja 
făcută şi, prin proiectul său, face un pas mai 
departe, pentrucă pe viitor şi în veşnicie să nu 
se mai întâmple abaterea anului civil dela cel 
astronomic, pe care am avut-o până acum.

9. Alt bărbat care a lucrat pentru îndreptarea 
calendarului, căutând o formulă mai bună pen
tru viitor, este d. locot.-colonel de artilerie 
Iliescu din Iaşi, care s’a înfăţişat înalt Prea Sfin
ţitului Mitropolit Primat D. D. Dr. Miron cu un 
un proiect de îndreptare foarte amănunţit. Ca 
şi d. Naneş, a fost şi d-nia sa poftit la conte- 
renţele despre calendar ţinute în toamna tre
cută la Sf. Sinod. Lucrarea sa însă nu e tipă
rită, şi de aceia, ne-având-o la îndemână, nu 
putem da cititorilor mai multe amănunte des
pre ea.

10. De asemenea, ştim că a lucrat despre ca
lendar d . Radu Dobrescu, profesor de matema- 
teci la Seminariul Central din Bucureşti şi ac
tual deputat. Am avut lucrarea sa în mână în 
manuscript şi ar fi fost o contribuţiune bună de 
avut în vedere la discuţiunile din vremea de a- 
cum despre calendar. Era o lucrare destul de 
voluminoasă. Dar ea este rătăcită pe undeva de 
d. Dobrescu, ori împrumutată cuiva care n’a mai 
dat-o îndărăt, şi aşa n’o putem avea la înde
mână acum. Când va fi să fie găsită însă, vom 
vorbi despre ea atunci.

III.

Afară acum de toţi aceşti bărbaţi din cate
goria II, găsim o nouă ceată: a celor care trec 
mai departe şi vor să ne dea un calendar cu 
totul deosebit. Pe aceştia îi punem în cate
goria III.

Ei nu se mai ocupă de calendarul iulian pentru 
a l îndrepta, ci au drumul nou al alcătuirii unui 
calendar deosebit, nici iulian, nici gregorian,, ci 
o turnare din nou a calendarului, în felul în 
care arătăm în această revistă, în alt articol, 
cum se fac propunerile în Apus.

11. Intre aceştia, trebuie să pomenim mai întâi 
de d. Gabriel Zaymus din Bucureşti, al cărui 
nume îl vedem prin reviste de astronomie, printre 
alcătuitorii de proiecte de calendar nou şi care 
e membru al Societăţii astronomice franceze 
şi a celei româneşti. D-nia sa a fost poftit şi la 
Sf. Sinod, la discuţiunile care s’au urmat în toamna 
trecută. Un articol al său despre calendar s’a 
tipărit în Universul dela 24 Noembrie 1922 des
pre care am vorbit şi noi în nr. din Decembre 
1922 al acestei reviste, pag. 234, iar după a- 
ceasta am scris despre un plan al său de calen

dar, pe care l-a publicat în franţuzeşte, reprodus 
şi de noi aici.'

Faţă de câte planuri şi propuneri se fac a- 
cum, iat-o şi pe cea mai nouă, a d-lui Zaymus, 
pe care o dăm mai la vale. D-nia sa e vrăj
maşul zilelor care să fie afară din săptămână, 
ca ziua a opta sau cu numirea unei sărbători, 
cum am văzut unele propuneri italiene. Zice că 
orice proiect am face, săptămâna să rămâie neş
tirbită. Deci proectul său merge cu o nouă în
tocmire a trimestrelor, precum se arată mai jos, 
dar fără a ataca şirul săptămânii.

Iată acum şi propunerea sa:

Proect pentru viitor Calendar U n itl)  şi Universal.

1. Anul-Nou 1 Ianuarie să rămână tot cel ac
tual.

2. Cele 365—366 zile să fie împărţite pe luni 
astfel:

Ian. Febr. Mart, April. Mai Iun. Ini. Ang. Sen, Oct. Noy. Dec.
10 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 30

în anii bisextili............ 31
30 31 30, 31 30 31, 30 31 30, 31 30 30/31 

91 92 91 91 /92
183 “  “  182 /183

3. Duminica Sf. Paşti să fie a doua Duminică 
îu luna Aprilie, care ar varia între 8 şi 14 A- 
prilie; prima Duminică fiind cea a Floriilor.

4. Toate celelalte sărbători vor rămânea la a- 
caleaşi date ca până acuma, exceptând sărbă
toarea întâmpinarea Domnului, care ar cădea 
de la 2 la 4 Februarie.

5. Celor patru luni fals denumite să le dăm 
următoarele nume bine potrivite şi uşor de o- 
bişnuit:

Sept.-Satnrn, Oct.-Orion, Noem.-Neptnn, Dec.-jupiter
6. N. B. In cazul eventual, când Sf. Biserică 

nu va admite după nr. 3 datele pentru Dumi
nica Sf. Paşti, propun datele variabile între 5 
şi 11 Aprilie, data cea adevărată a învierii lui 
Iisus Hristos, precum ar fi constatat Astronomia.

12. Un bărbat care a luat la inimă chestiunea 
calendarului nostru, voind să aducă o cât mai 
mare simplificare a lui şi, deci, o cât mai uşoară 
întrebuinţare, e d. Petre Drăghici, senator din 
Sibiiu. De d nia nu auzisem vorbindu-se înainte 
de război, dar am auzit după aceasta, în legă
tură cu un nou plan de calendar, izvodit de 
d-nia sa. D. P. Drăghici a fost şi la conferenţa 
de anul trecut în Constantinopol, şi Patriarhul

*) Unii să nu se ia în înţeles de unit cu Roma. Pentru a înlătura 
orice încurcături, ar trebui pentru „unit cu Roma" să nu mai 
zicem „unit*1, ci uniat, cum zic Francejii: les uniates.
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de Constantinopol I. P. S. MELETIE IV a fost 
foarte încântat de simplitatea planului de ca
lendar a d-lui Drăghici.

D-nia sa şi-a pus în această chestiune toată 
inima şi lucrează încă statornic până în ziua de 
aai. Anul trecut a ţinut în Sibiiu o conferinţă 
despre Reforma calendarului, în ziua de 18 
Decembrie 1923, despre care am citit o dare-de- 
seamă, scrisă de Baronul G. Bedeus din Si
biu, în ziarul german din Bucureşti Bukarester 
Deutsche Volksblatt din 22 Decembrie 1923. In 
acea conferenţă, afară de altele, de care vorbim 
mai la vale, d. Drăghici a spus că la noi fiecare 
zi de nelucrare aduce o pagubă de un miliard 
de lei, că 13 zile de sărbători ar trebui trecute 
asupra Dutpinicii, şi cu aceasta am câştiga 13 
miliarde de lei anual, adică deja '/, din bugetul 
total al României.

Din cauza aceasta, d. Drăghici s’a şi pus pe 
lucru în chestiunea calendarului, căci lăsând 
lucrurile cum sunt, izvorau de aci prea mari 
pagube pentru gospodăria românească. Făcând 
ca în toată România să fie un singur calendar, 
nu o confesiune cu unul şi alta cu altul, se în
lăturau multe din zilele de odihnă, şi aşa se în
mulţea producţia ţării.

Din pricina aceasta, d-nia sa şi-a arătat părerea 
de rău în conferenţa dela Sibiiu că Sf. Sinod 
n’a hotărât schimbarea calendarului pentru o 
dată mai timpurie decât 1 Oct. 1924. Fiecare 
zi de întârziere, spunea d-nia sa, e un miliard 
în pagubă în producţiunea ţării româneşti.

La Constantinopol, d. Drăghici n’a adus decât 
chestiunea îndreptării calendarului iulian. Ches
tiunea cealaltă, a plăzmuirii unui calendar nou, 
numai a expus-o ca material de ştiut, dar spunea 
că aceea trebuie dezlegată de întreaga creştinătate, 
deci conferinţa să primească numai unele prin
cipii ale ei, dar hotărârea dacă să se primească 
un astfel de calendar, n’o putea face decât un 
organism obştesc, precum Alianţa pentru în
frăţirea popoarelor prin Biserici sau Liga Na- 
ţiunilor. Şi precum ştim, Conferenţa a primit 
acest punct de vedere, a mişcat Liga Naţiunilor 
în acest scop, şi, prin Patriarhul de Constan
tinopol, Biserica Ortodoxă îşi are un reprezen
tant al ei în Ligă, Profesorul Eginitis dela Atena. 
Deci un calendar ca al d-lui Drăghici numai de 
acum înainte poate fi avut în vedere. Din cei 
ce l-au cercetat până acum, unii îl preţuiesc, 
alţii 11 declară fără valoare.

Să vedem în ce se cuprinde acest calendar.
După cum am arătat în art. de mai nainte 

din acest număr, se caută să avem un an care 
să se potă Împărţi în părţi egale. Am văzut însă 
că pocinogul ni l face ziua a 365-a, care, fiind 
fără soţ, împedecă o împărţire a calendarului 
în bucăţi egale. De aici dezlegarea dată de unii

de a scoate ziua a 365-a din circulaţiunea anului 
şi a n’o mai socoti nici în săptămână, ci a-i 
zice fie zi <9, fie neutră, fie anul nout dar fără 
a face parte din săptămână, fie ajunul Crăciu
nului şi aşa mai departe. Dar o astfel de dez
legare e privită cu ochi răi de ceice ţin de tra- 
diţiunea bisericească. Căci ei îşi zic că săptămâna 
e lucru dala Dumnezeu, intrat în obiceiurile 
oamenilor prin tradiţiuni străvechi şi nu se mai 
poate schimba. De această părere e şi d. Zayntus, 
de care am vorbit, şi d. Drăghici de care vor
bim acum, şi tot aşa s’a hotărât şi în confercnţa 
de anul trecut din Constantinopol, ca orice 
sistem se va adopta prin hotărârea dela Liga 
Naţiunilor sau de aiurea, Biserica Ortodoxă să 
nu primească un sistem care ar sfărâmă regula 
săptămânii.

Dar nu ajunge număr să lepezi un sistem. 
Trebuie să născoceşti tu altul mai bun. D. Dră
ghici, în sistemul urztt de d.nia sa, a căutat să 
aducă îndreptarea calendarului, dar fără să se 
atingă de săptămână. A lăsat anul numai de 
364 de zile, împărţit în 4 trimestre, având 
fiecare cele 2 luni dintâi de câte 30 de zile, 
iar a treia lună de 31. In sistemul său, totdeauna, 
la aceiaşi dată a lunii, vine aceiaşi zi a săptă
mânii, deci o foarte mare uşurare. Ziua a 365-a 
o adună încurgere de 5 ani, îi adaogă încă şi 
ziua anului bisect şi cu aceasta face o săptămână 
nouă cu care, din 5 în 5 ani, anul sporeşte. In 
chipul acesta, nici săptămâna nu e sfărâmată, 
nici anul nu mai rămâne cu frânturi de săptă
mâni, ci îşi capătă o împărţire egală, în toate 
bucăţile lui, aşa că întrebuinţarea timpului în 
toate afacerile noastre se poate face mult mai 
uşor. Săptămâna nouă care se adoagă se anină 
de luna Iunie, aşa că, la sfârşitul lui Iunie şi în
ceputul lui Iulie, avem o săptămână mai mult. 
Dar din pricină că, punând o săptămână la 
fiecare 5 ani, adogăm ceva mai mult decât tre
buie, pentru a ţinea paralela între anul civil şi 
cel solar, acest adaos se face numai de 7 ori 
într’un răstimp de 40 da ani. Deci avem câte o 
săptămână la fiecare 5 ani de 7 ori la şir, iar a 
opta oară nu mai punem săptămâna. In anul al 
40-lea, când ar trebui iar să punem sporul de 
o săptămână, nu-1 mai punem, aşa că atunci, in 
loc să avem săptămâna la 5 ani, o vom avea 
numai peste 10 ani. Cu chipul acesta, anul ceru
lui şi anul socotelilor noastre merg alăturea, 
fără să se depărteze unul de altul.

In aceasta se cuprinde lucrarea d-lui senator 
Drăghici, pe care, pentru mai bună înţelegere, 
o vom reproduce cândva aici, ca să se vadă 
uşor cum e tabla calendarului după sistemul său.

12. In sfârşit, a venit rândul să vorbim despre 
cel care ar putea fi numit azi apostolul reformei
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c a l e n d a r u l u i  i n  Ţ a r a  R o m â n e a s c ă .  Acesta e 
B a r o n u l  G u s t a v  B e d e u s  din Sibiiu. D. Drăghici, 
de care am vorbit până acum, e numai un şco
lar al Baronului Bedeus. Dela acesta a prins in
teresul pentru chestiunea calendarului şi a chibzuit 
apoi sistemul sau, după ce însă a fost introdus
în această materie de maestrul său, Baronul 
Bedeus.

Acest bărbat nu e cunoscut în Ţara Româ
nească. Se înţelege însă de ce. Baronul Bedeus
e de neam german. N’a stat în legătură cu Româ
nia. A lucrat pe o chestiune răzleaţă, cum e 
aceasta a calendarului, care n’a fost urmărită cu 
mare interes în ţara noastră. Abia acum, după 
ce Transilvania a fost alipită la Ţara românească, 
face şi Baronul Bedeus parte din România.

Afară de aceasta, abia după această schimbare 
politică, a început şi Baronul Bedeus a intra în 
egâturâ cu noi. Punându-ss după război chesti
unea schimbării calendarului şi având Biserica 
Ortodoxă a săvârşi această schimbare, Baronul 
Bedeus a venit să ne puie înainte studiile sale 
şi priceperea sa în materie de calendar. Fiind 
el însuşi interesat de o astfel de reformă, întru 
cât, deşi protestant de confesiune, dar aflându- 
se acum într’o mare ţară, cu cei mai mulţi locui
tori ortodocşi şi deci simţind influenţa Bisericii 
Ortodoxe,-într’o astfel de nouă întocmire politică, 
zic, Baronul Bedeus a intrat în legături mai 
apropiate cu Biserica Ortodoxă. Căci dacă aducea 
ea schimbarea calendarului ei, s’ar fi adus o în
dreptare şi o uşurare într’o lăture din întreaga 
viaţă a Statului românesc, în care trăiesc acum 
şi alte confesiuni şi naţionalităţi.

Cum s’a simţit de schimbarea calendarului, 
Baronul Bedeus a început a ne trimete mate
rialele sale, şi aşa am luat cunoştinţă de lunga 
sa muncă în această privinţă.

Când m’am dus la Constantinopol anul trecut 
pentru a trata chestiunea îndreptării calendaru
lui, am găsit Patriarhia plină de foile, planurile 
şi scrierile Baronului Bedeus. Şi d-nia sa nu este 
să zici omul care a lucrat odată şi-ţi trimete ce 
a lucrat. Lucrează fără încetare. Dacă ţi-a trimes 
azi câteva scrisori sau foi cu socoteli nouă, cu 
chibzuieli mai bine alcătuite, peste o lună te 
trezeşti cu altele. E un bărbat care de 50 de 
ani lucrează numai pentru calendar şi ajuns pă
timaş în chestiunea aceasta. E felul lucrului 
german, care se specializează într’o chestiune şi 
merge cu ea până în toate adâncimile ei. Fireşte, 
numai lucrând aşa poţi stăpâni o chestiune în 
toate amănuntele ei. Acesta e meritul discipli
nei intelectuale germane, care, dacă pe deoparte 
e ocărâtă că se izolează, pe de altă parte nu 
se poate tăgădui că numai aşa aj ungi de cunoşti 
ceva în tot cuprinsul lui.

Aşa a lucrat Baronul Bedeus. Şi nu numai
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a lucrat, ci lucrează fără încetare. Noi, când 
primim atâtea broşuri dela d-nia sa şi atâtea foi 
ca aice lucrări, avem impresiunea că nu este un om 
care lucrează, ci un întreg atelier, tncât am putea 
vorbi nu de Baronul Bedeus, ci de A t e l i e r u l  

B e d e u s  p e n t r u  l u c r a r e a  c a l e n d a r u l u i .

Fără îndoială, un bărbat care lucrează cu atâta 
poftă şi cu atâta stăruinţă, fără a obosi o clipă, 
trebuie numit a p o s t o l u l  î n d r e p t ă r i i  c a l e n d a r u l u i .

Şi trebuie să-l socotim un nedreptăţit că, după 
atâta trudă şi hărnicie, după atâta interes pentru 
o chestiune ideală, d-nia sa e încă un necunoscut 
în Ţara Românească. De anul trecut apasă asu
pra mea datoria de a înlătura această nedreptate 

. care se face acestui bărbat, fiindcă numai de 
anul trecut am ajuns a şti despre d-nia sa, şi o îm
plinesc acum,—fără însă a mă opri aci. Căci nici 
nu putem isprăvi noi aici ce se poate şi ce 
trebuie să se scrie despre Baronul Bedeus. Acest 
articol e deja prea lung, şi unui bărbat ca Baro
nul Bedeus trebuie să i se închine un întreg 
articol ca aceasta. Ar fi prea lung aici să facem 
o dare-de-seamă despre tot ce a scris şi scrie 
d-nia sa Căci cine poate urmări tot ce a scris! 
Abia aude că se tratează undeva despre calen
dar şi îndată revarsă alte scrieri ale sale poşte 
ceice au să se ocupe de chestiune. Scrie şi în 
nemţeşte şi în româneşte şi în franţuzeşte, doar 
de ar face să pătrundă mai adânc preocupările 
despre calendar aşa cum acest gând II munceşte 
pe d-nia sa de zeci de ani.

La ori care societate astronomică te vei duce, 
fără îndoială vei găsi broşurile sale. Se înţelege 
că trebuie să le fi trimes Ligii Naţiunilor. La 
Sf. Sinod al nostru totdeauna a trimes câte 
ceva nou, oridecâteori avea a discuta chestiunea 
aceasta. Sunt încredinţat că ve igăsi materialele 
sale şi la Ierusalim şi la Alexandria şi în toate 
centrele creştineşti şi la toţi bărbaţii care se 
ocupă de calendar.

O asemenea pasiune pentru un lucru de or
dine ideală, cum e întrebuinţarea calendarului, 
e un fenomen rar şi măreţ. E dovada unui in
teres moral înalt şi care îmbracă într’o aureolă 
de lumină figura Baronului Bedeus. Suntem fe
riciţi de a putea constata că un astfel de bărbat 
se află în mijlocul nostru. E o onoare pentru
o societate a avea în sânul său astfel de exem
plare.

Ce vom scrie noi aici va li numai o parte din 
ce a lucrat Baronul Bedeus, numai părerile sale 
mai din urmă. Pentruca să scriem o lucrare în
treagă, trebuie să adunăm mai întâi tot ce 
avem răzleţ din condeiul său, şi apoi să vorbim. 
Vor fi multe de vorbit. Dar nu putem tăcea, ci tre
buie a vorbi aici mai curând, chiar numai despre o 
parte din lucrul său, pentrucă e prea mare tăcerea 
care dăinuieşte în jurul muncii acestui bărbat şi voim
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să-i facfem dreptatea care i se cuvine şi care 
numai pe noi ne ocăreşte, dacă se va întinde 
mai mult.

Din cauză că lucrează de aşa multă vreme, 
Baronul Bedeus a tot schimbat proiectele sale 
de calendar. La congresul interparlamentar din 
Viena dela 28—30 August 1922, propunea ca 
anul să aibă 364 de zile, iar zilele în plus să 
se adaoge ca o săptămână întreagă la fiecare 
5 ani, cum am văzut şi la d. Drăghici. De 
altfel sistemul acesta al d-lui Drăghici a fost 
împrumutat tot de la Baronul Bedeus, al cărui 
ucenic am spus că este d. Drăghici. Acum însă 
d-l Bedeus a mai schimbat ceva. Săptămâna de 
adăogare vrea s ’o puie la fiecare 6 ani.

Iată în scurt vederile sale:
Anul să nu înceapă la solstiţiul de iarnă, adică 

la 22 Decembre cum vor unii. încă din 1922 
d-nia sa propunea ca îndreptarea să se facă în 
1924. Să se desfiinţeze în cursul lunii Ianuarie 
zilele cu care calendarul iulian a rămas în urmă.

Anul trebuie împărţit în luni de câte numai
30 de zile, pentruca socotelile să se facă uşor, 
afară de Decembre, care ar fitrebuit să aibă 
34 de zile, pentrucă să iasă numărul întreg de 
364 de zile ale anului. La fiecare 5 ani am fi 
avut o săptămână de adăogat, în anul al 40-lea 
an n’am mai fi adăogat-o, iar la al 400-lea an 
am fi adăogat-o din nou.

In vremea din urmă însă, Baronul Bedeus 
propune altfel in broşura sa Die Probleme der 
Kalender-Regelung, Sibiiu 1924:

1 . Fiecare lună să înceapă cu ziua de Luni.
2. Luna I a oricărui trimestru să aibă 5 săp

tămâni, celelalte 2 câte 4. In anii bisecţi, De
cembre să aibă tot 5 săptămâni. Lunile cu 5 
săptămâni se vor numi luni mari cele cu 4 mici.

3. An bisect este fiecare al 6-lea an, iar în
tr ’un răstimp de ani, încă şi fiecare al 45-lea an.

Cu sistemul acesta, la fiecare dată din lună 
vei avea totdeauna aceiaşi zi a săptămânii. Luna 
va începe totdeauna cu Luni şi se va încheia cu 
Duminica. 1 , 8, 15, 22, 29 ale lunii vor fi tot- 
deuna Luni.

Reforma aceasta Baronul Bedeus o vede cu 
putinţă de introdus în 1925.

Mai uşor de primit ar fi fost, fireşte, sistemul 
de mai nainte, propus tot de domnia sa, de a 
a avea luni de câte 30 de zile. Căci cu luni de 
28 de zile, se aduc oarecare prefaceri în săr
bătorile noastre, bine înţeles nu lucruri prea mari. 
De pildă ziua Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel 
n’ar mai putea fi la 29 Iunie, pentrucă această 
lună ar avea, în noul său sistem, numai 28 de
zile. Sfinţii Trei-Ierarhi ar rămânea la 30 Ianuarie,

fiindcă aceasta e lună ca 5 săptămâni sau 35 
de zile.

Cea din urmă lucrare a Baronului Bedeus este
o propunere pe care a trimes-o Sfântului Sinod 
românesc în sesiunea sa trecută din luna Iunie. 
Ea e pricinuită de adunarea comisiunii Ligii Na
ţiunilor dela 19 şi 20 Mai trecut, de care am 
pomenit în alt articol şi în care s’a hotărât să 
se facă o nouă adunare în luna Octombre. Până 
atunci însă, să se ceară părerile tuturor Biseri
cilor şi autorităţilor care au rost a-şi spune cu
vântul privitor la calendar. Faţă de această 
hotărâre a Comisiunii Ligii Naţiunilor, Baronul 
Bedeus, a cerut ca şi Sinodul nostru să se ros
tească, şi anume arată punctele cum d-nia sa 
doreşte ca Sinodul să se rostească. D-nia sa nu 
voieşte să se primească la Liga Naţiunilor păreri 
care n’ar fi bune. Şi fiindcă Baronul Bedeus îşi 
trimite părerile sale nu numai la Sinodul nostru, 
ci la toate organizările bisericeşti, ar voi ca, 
dacă părerile sale ar fi primite, toate Bisericile 
să se înfăţişeze cu aceleaşi vederi şi deci pro
iectul său să biruie la Liga Naţiunilor.

In mare parte, aceste păreri sunt cele de care 
am pomenit puţin mai sus. Anume, d-nia sa cere:
1 . Ca Sf. Sinod să ceară data Paştelui pe ziua 
de 7 Aprilie, ca fiind data care urmează din 
cercetarea istorică, drept data învierii. Fixând ca
lendarul în telul cum îl orânduieşte d-nia sa, cu 
aceiaşi dată a săptămânii la aceiaşi dată a lunii, 
această zi de 7 Aprilie va fi totdeauna o Du
minecă, aşa că nu vom mai avea Paştele care 
alunecă de colo colo. 2. De asemenea, cere Si
nodului să nu primească zile de adaos, ci numai 
săptămâni adăogate. Cu chipul acesta, se păs
trează neştirbit şirul săptămânii, împotriva pă
rerii unor astronomi care vor zile 0 sau albe.
3. Sinodul să primească numai luni din săptă
mâni întregi, decisă nu mai fie luni cu 4 săptă
mâni şi 3 sau 4 zile, ci numai luni cu 4 sau 5 
săptămâni. 4. Să nu primească luna a 13-a. 5 
Dar să nu fie împotrivă ca să fie înlăturate dela 
unele luni zilele de 29, 30 şi 31, cum am arătat 
că va urma dacă ai luni de 4 săptămâni. 6. In 
sfârşit, cere Sfântului Sinod să nu primească 
începutul anului cu data de 22 Decembre.

Acestea sunt vederile sale cele mai din urmă. 
Sf. Sinod însă n’a. intrat îh discuţiunea lor.

Ne oprim aici în ce priveşte arătarea păre
rilor Baronului Bedeus, pentru a le continua însă 
altă dată într’o desfăşurare mai largă, fiindcă 
lucrarea sa este lungă şi trebuie arătată deo
sebit, mult mai amănunţit. D-nia sa a tratat şi 
alte chestiuni în legătură cu calendarul, ches
tiunea anului morţii şi învierii Domnului, pen
truca de aici să scoată o documentare că Paştele 
nu trebuie ţinut în legătură cu luna plină, ceiace
e sistemul evreiesc, ci în legătură cu data morţii
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Mântuitorului. Pe temeiul acesta, d-nia sa pro
pune sărbătorirea Paştelui totdeauna la 7 Aprilie.

încheiere.

Aceştia sunt, în scurt, bărbaţii care au muncit 
în ţara noastră pentru calendar. Fără îndoială 
că ce am spus noi aici nu e totul. Mai sunt şi 
alţii cari au lucrat şi al căror nume ne scapă. 
Aceasta e o lucrare care trebuie întregită numai
pas cu pas. întâmplător mai descoperi câte un 
autor care a lucrat şi el ceva pentru calendar,

dar a cărui lucrare a rămas necunoscută. Noi 
credem însă că, oricum, am făcut un început al 
acestei lucrări, ca să vedem ca într’o oglindă 
cine s’a ostenit în calea aceasta, iar ce vom mai 
afla va trebui să întregim de fcici înainte. Citi
torii, dacă află că mai este material de care n’am 
pomenit noi aici, să aibă bunătatea şi să ni-1 
aducă la cunoştinţă, l-am întâmpina cu mulţă- 
mirea noastră, fiindcă e bine să cunoaştem pe 
toţi cei ce s’au ostenit în folosul nostru.

A rhim . S C R IB A N

NOTIŢE DESPRE CALENDAR
Vorba calendar vine dela latinescul calendae) 

care era numele celei dintâi zile a lunii, iar ca- 
lendae vine dela verbul grecesc xaXeiv, căruia îi 
corespunde latinescul calere, cu înţelesul de a 
striga, pentrucă — după cum ne spune istoricul 
Varro — era obiceiul ca, în ziua întâi a lunii, 
preoţii să anunţe sau strige când vor fi nonele 
lunii ce începea.

Acelaş înţeles ca vorba calendar îl are şi cu
vântul almanac, care este de origină arabă.

Calendarul este consemnarea zilelor anului îm
părţite în săptămâni şi luni, cum şi arătarea săr
bătorilor, a fazelor lunii, a răsăritului şi apusului 
soarelui şi a altor date astronomice, politice şi 
bisericeşti.

Trebuinţa împărţirii timpului s’a simţit de om 
din cele mai îndepărtate vremuri. Unităţile fireşti de 
măsurare a timpului, a căror admitere a impus o în- 
săş natura fizică, suntziua, luna şi anul. Ziua corespun
de cu timpul ce întrebuinţează pământul ca să facă o 
mişcare împrejurul osiei sale. Luna este timpul în 
care luna, satelitul pământului, se învârteşte odată 
împrejurul pământului, iar anul este timpul în care 
soarele trece din nou prin punctul de plecare al eclip
ticei sale, adică al acelei figuri geometrice pe care el 
o descrie în mişcarea sa pe cer. Ecliptica este împăr
ţită în dousprezece părţi, care poartă numele a 
dousprezece constelaţii sau zodii şi care constitue 
cu toatele la un loc cercul zodiacal sau zodiacul.

împărţirea lunilor Am
sau io  
decade

zile
părţi de câte 7, 8, 

săptămâni, octade sau 
este ceva dictat de nevoia de a avea

adică în

o împărţire intermediară între zi şi lună şi a 
consacra odihnei fiecare a 7-a, a 8-a sau a 10-a zi.

Ziua şi anul sunt însă de două feluri: sideral 
şi solar.

Se numeşte zi siderală timpul ce trece de când 
o stea pleacă dela un meridian, adică dintr’un

punct oarecare, şi ajunge din nou în acel punct; 
iar zi solară timpul ce trece de când soarele 
pleacă de la un meridian şi ajunge din nou la el.

Ziua siderală are întotdeauna întocmai aceeaş 
lungime şi e mai mică cu vreo 4 minute decât 
ziua solară, din cauză că soarele n’are o mişcare 
uniformă pe ecliptică şi pentrucă ecliptica este 
înclinată spre ecuator.

Anul solar, constând din zile solare, este mai 
lung decât anul sideral, care constă din zile si
derale.

Măsurarea timpului după mersul stelelor este 
dar mai exactă decât după mersul soarelui, dar 
pentrucă soarele are o influenţă covârşitoare asu
pra vieţii de pe pământ, oamenii au trebuit să 
se conducă de soare în împărţirea şi măsurarea 
timpului; iar pentrucă soarele nu se mişcă în 
mod egal, ca stelele, ci când mai repede când 
mai încet, s’a imaginat un soare care să se mişce 
în mod uniform pe ecliptică şi pe ecuator şi care 
să treacă deci la intervale absolut egale între ele 
prin acelaş meridian. In felul acesta, s’a aj uns la 
zile solare perfect egale una cu alta şi la ani so
lari matematiceşte egali între ei. Aceste zile şi 
ani se numesc solare mijlocii, iar timpul măsurat 
după mersul acestui soare imagiuar se numeşte 
timp solar mijloeiu.

Diferenţa dintre un pendul regulat după mersul 
soarelui mijlociu şi unul regulat după mersul 
soarelui real se numeşte ecuaţia timpului şi este 
de vreo 17 minute. (Anul tropic).

Puţin diferit de anul sideral este anul tropic, 
adică timpul ce trece dela plecarea soarelui de 
la echinocţiul de primăvară şi până ajunge din 
nou în acelaş punct şi care se împarte în cele 
patru anotimpuri.

Omenirea a împărţit timpul în decurgerea vre
mii ori după lună ori după soare, cei doi aştr

00*
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cari se observă mai bine de pe pământ cu ochii li- 
beri şi au mai strânsă legătură cu el.

Luna, ca una ce apare şi dispare mai des şi 
trece prin mai multe faze, a impresionat pe omul 
simplu mai mu,lr decât soarele, care se vede în 
fiecare zi într’una şi aceiaşi înfăţişare, şi a fost 
socotită ca mai potrivită pentru măsura timpului.

Luna îşi face mişcarea sa eliptică în jurul pă
mântului sau revoluţia ei siderală, în timp 37 de 
zile, 7 ore şi 43 de minute, iar în j urul soarelui 
sau revoluţia sinodică, în 2y de zile, 12 ore şi 44 
de minute. Acest din urmă interval de timp a 
fost numit lună, ca unitate de măsură pentru 
timp, şi anul care constă din 12 luni de acestea 
se numeşte an lunar, iar calendarele care calcu
lează cu asemenea ani şi luni se numesc calen
dare lunare.

Calendarul lunar este şi azi în uz la musul
mani, iar din vechime se ştie mai bine că a fost 
întrodus în Grecia de către' Solon. El însă are 
marele desavantagiu, că anul lunar fiind numai 
de 354 de zile, 8 ore şi 48 de minute, adică

scurt cu 10 zile şi 21 de ceasuri de cât 
anul solar, faee ca, după câteva decenii numai, lu
nile să nu mai corespundă cu anotimpurile.

Pentru a se înlătura acest mare neajuns, Solon 
a adaos câte o lună de 30 de zile la fiecare al 
treilea an.

Mai târziu, Cleostrat perfecţiona acest sistem 
introducând un ciclu de 8 ani, în care anul 3,
5 şi 8 aveau a treisprezecea lună de 30 de zile 
aşa ca durata mijlocie a anului era de 365 de 
zile şi 6 orc.

Observarea, că 235 de luni sinodice sunt a- 
proape egale cu 19 ani tropici, a condus pe Me-

%

toniu (442 a. Chr.) la adoptarea unui ciclu de 
19 ani, de câte 354 de zile, în care se intercala 
câte o lună de 30 de zile la anii 9, 5, 8, 11,
13, 16 şi 19.

Tot pentru înlăturarea neajunsului ce prezintă 
anul lunar, Evreii se conduceau şi de mişcarea 
soarelui în calcularea timpului, întrebuinţând astfel
anul şi calendarul luni-solar.

Mai practică şi în aceiaş timp şi mai ştiinţi
fică este socotirea anului după mişcarea soarelui 
sau calcularea cu anul solar sau tropic şi după 
calendarul solar.

Pentrucă anul civil trebue să corespundă cu 
perioada de timp în care se petrec anumite schim
bări de temperatură, adică cu anotimpurile, şi 
pentrucă unitatea de timp sau perioada în care 
se cuprind şi repetă aceste schimbări cu regula
ritate matematică este anul tropic, un calendar 
nu poate fi de cât solar şi trebue şa îndepli
nească următoarele condiţiuni:

1. Ca media mai multor ani civili să fie egală 
ca durata intervalului de acelaşi număr de ani 
tropici;

2. Ca anii civili să difere între ei cât mai puţin 
posibil şi

3. Ca numărul zilelor fiecărui an civil să se 
poată stabili printr’o socoteală cât mai simplă cu 
putinţă.

Cel dintâi calendar care a îndeplinit mai bine 
aceste condiţiuni a fost calendarul iulian, numit 
astfel pentrucă s’a întocmit din porunca bărba
tului de stat roman Iulian Caesar.

La început, romanii aveau un calendar lunar 
şi anul cuprindea numai 10 luni sau 304 zile. 
Acesta aste aşa numitul an alban. Regele Numa 
Pompiliu adaogă încă două luni la an, Ianuarie 
şi Februarie. Pentru a face să corespundă anul 
civil cu cel tropic, s’a hotărât mai târziu ca să 
se adaoge între 23 şi 24 Februarie, la fiecare doi 
ani, alternativ câte 22 şi 23 de zile. Purtarea 
de grijă pentru aceasta a fost dată pontificilor.
Aceştia însă au neglijat împlinirea însărcinării
date lor şi, din această pricină, s’a produs o mare
confuziune în socotirea timpului, aşa în cât în 
anul 168 a. Chr., I Ianuarie a căzut la 15 Oc
tombrie şi sărbătorile de iarnă vara, iar cele de 
vară iarna.

Iulius Caesar puse capăt confuziunii, introdu
când —  în calitatea sa de dictator şi pontifex 
maximus— calendarul care-i poartă numele. Acest 
calendar a fost întocmit de învăţatul Sosigene 
din Alexandria. Lungimea anului tropic, după 
acest calendar, este de 365 de zile şi 6 ceasuri.

Aceste şase ceasuri dau din patru în patru ani
o zi mai mult, care se adaogă la al patrulea an, 
aşa că trei ani erau de câte 365 de zile, iar al 
patrulea de 366. Ziua în plus din anul al pa
trulea se intercala între 23 şi 24 Februarie. Pen
trucă ziua de 24 Februarie era numită în lati
neşte sexta (diesJ ante calendas Martias, adică: a 
şeasea zi dinainte de întâi Martie , ziua inter
calată în anul al patrulea între 23 şi 24 Fe
bruarie se numia bis sexta ante calendas Martias 
şi de aci a rămas numele de bisect sau cum s’a 
numit mai târziu după franţuzeşte bisextil anul 
al patrulea sau de 366 de zile.

Anul 753 dela fundarea Romei sau anul întâi 
al erei creştine a fost un an bisect, aşa că în 
calendarul creştin —  care nu este altul de cât 
calendarul iulian —  toţi anii, al căror număr se 
împarte exact cu 4, sunt bisecţi.

Din cele 12 luni ale anului calendarului iu
lian, Ianuarie, Martie, Mai, Iulie, August, Oc
tombrie şi Decembrie au câte 31 de zile, Aprilie 
Iunie, Septembrie şi Noembrie câte 30 de zile, 
Februarie are 28 de zile în anii comuni şi 29 
în cei bisecţi, iar echinocţiul de primăvară a fost 
fixat de Sosigene la 24 Martie.

Acest an este însă mai lung decât anul tropic 
cu 11 minute şi 14 secunde, cea ce face 
128 de ani şi 4 luni el să rămână

ca în
cu o zi în
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urma anului tropic, în 1283 de ani ca 10 zile 
şi aşa mai departe.

Sinodul I ecumenic din Nicea, ţinut la anul 
325, a observat această deosebire, care făcea ca 
echinocţiul să cadă în acel an în ziua de 21, 
iar nu de 24 Martie, cum ar fi urmat să fie 
după calendarul iulian, şi a îndreptat greşala de 
calcul, dar n’a luat măsura ca corectura aceasta 
să se facă şi pe viitor, ci data de 21 Martie a 
rămas pentru totdeauna ca zi fixă a echinocţiului 
de primăvară, iar Paştele s’a stabilit să se ser
beze în cea dintâi duminică după luna plină ce 
urmează echinocţiului de primăvară, afară de ca
zul când ar cădea în aceiaşi zi cu Paştele iudeilor.

După această runduială, duminica Paştelui cade 
între 32 Martie cel mai de vreme şi 25 Aprilie 
cel mai târziu, căci dacă luna plină se întâmplă 
să fie chiar în ziua de 21 Martie şi această zi 
e Sâmbătă, Paştele va fi a doua zi, adică dumi
nică 22 Martie, iar dacă luna plină din Martie 
a fost la 20, trebue să se aştepte luna plină ur
mătoare, care este peste 30 de zile, adică la 12 
Aprilie şi dacă această zi va fi duminică, Paştele 
se va serba abia în duminica următoare, adică la
25 Aprilie.

Socotindu se de Sinod ziua de 21 Martie ca zi 
fixă a echinocţiului de primăvară şi neluându-se 
măsuri ca să se reducă în viitor deosebirea dintre 
anul iulian şi cel tropic, această diferenţă a cres
cut din ce în ce mai mult, echinocţiul n’a mai 
căzut în ziua de 21 Martie şi Paştele nu mai era 
serbat de toţi creştinii în acelaş timp sau cel pu
ţin s’au născut discuţiuni asupra timpului când 
trebuia serbat, pentrucă se conduceau ad litteram 
de hotărârea sinodului, socotind ziua de 21 Martie 
ca zi a echinocţiului de primăvară, iar alţii se 
orientau după echinorţiul adevărat stabilit de as- 
tronomi.

De la începutul veacului VIII, scriitorul bise
ricesc din Galia Beda Venerabilul (1~ 735) a ob
servat nepotrivirea dintre anul iulian şi cel tro
pic şi neajunsurile ce aceasta prezintă pentru 
timpul serbării Paştelui şi a celorlalte sărbători 
bisericeşti în legutură cu el, dar el era de părere 
că o corectare a calendarului bisericesc nu este 
îngăduită. Cel dintâi care a observat cu adevărat 
defectul calendarului iulian şi a găsit şi mijlocul 
pentru îndreptarea lui pare a fi fost învăţatul Sacro- 
bosco, care a scris un tratat despre această ches
tiune, în anul 1232, dar care, ca şi Beda, socotia 
că un sinod nu i ar fi îngăduit să facă o ase
menea schimbare.

Dela această dată înainte, chestiunea îndreptării 
calendarului a preocupat multe spirite, până ce 
înseşi sinoadele şi papii au recunoscut neapărata 
trebuinţă a îndreptării. Astfel filosoful şi omul de 
ştiinţă Roger Bacon ("f* 1294) a cerut stăruitor 
modificarea calendarului şi făcu propuneri asupra

felului cum ar fi urmat să se modifice. Papa Clement 
VI, pe la jumătatea veacului XIV, se interesă de 
aproape de această chestiune, dar n’avu timpul 
s’o rezolve, căci muri în curând. Cunoscutul teo
log şi prelat Petru d’Ailly citi în sinodul din 
Constanţa, (1415) lucrarea sa despre îndreptarea 
calendarului, iar sinodul din Basel (1434) însărcina
o comisiune din sânul său cu studierea acestei 
chestiuni. Membrul cel mai distins al comisiunii 
era cardinalul Nicolae din Cuza, care dete la iveală, 
în anul 1436, lucrarea sa intitulată: „De repa- 
ratione kalendari". Papa Sixt 1V  cheamă la Roma 
pe Iohan Muler, supranumit Regiomontamis, cel 
mai de seamă astronom din acea vreme, ca să 
lucreze la îndreptarea calendarului, dar acesta 
muri cum ajunse în Roma (1476) şi lucrurile ră
maseră tot baltă. Sinodul din Lateran (1512—  15x7) 
se ocupă asemeni de această chestiune, dar nu 
ajunse la niciun rezultat din pricina declaraţiunii 
lui Copernik, că nu se cunoaşte exact nici lun
gimea anului solar, nici a lumii sinodice. Propu
nerile de reformare a calendarului se înmulţiau. 
Sinodul tridentin delegă pe papa Grigore X II I  
să revadă Liturghierul şi Breviarul, ceea ce dete 
acestuia prilejul să ia în mână şi chestia calen
darului. El însărcina pe astronomul Luigi Lilio 
să facă un proiect de modificare a calendarului, 
întemeiat pe date sigure astronomice. Proiectul fu 
terminat, după moartea lui Luigi, de fratele său 
Antoniu şi supus după aceea studiului unei co
misiuni, din care făceau parte şi celebrii mate-

• maticieni, Danti, Ciaconius, şi Clarius, cum şi mai 
multor principi şi universităţi, care-1 cercetară în 
comparaţie cu alte proiecte şi-1 găsiră cel mai bun. 
Numai în urma acestui examen multiplu, papa 
îl adoptă şi-l impuse întregei sale biserici prin 
bula ^Inter gravissimisu, din 24 Februarie 1582.

Noul calendar care primi numele de grego
rian, după al papii reformator, sărind 10 zile, 
rânduind ca după ziua de 4 Octombrie 1582 să 
urmeze îndată 15 Octombrie, pentru ca astfel 
echinocţiul de primăvară să poată fi în anul ur
mător în ziua de 21 Martie, iar nu la 10 Martie,

ar fi urmat să fie, şi*»Paştele să se poată 
serba potrivit hotărârilor Sinodului din Nicea. 
Pentru ca să se evite şi pe viitor ori ce nepo
trivire între anul civil şi bisericesc şi cel tropic, 
calendarul rânduia ca, din anii cu care va începe 
fiecare veac, numai aceia să fie bisecţi cari se îm
part exact cu 400, adică anii 1600, 2000 2400, 
etc., iar ceilalţi (1700, 1800, 1900, 2100, 2200, 
2300, etc.) să fie ani comuni.

Această nouă metodă de calculare a anilor 'bi
secţi se întemeiază pe observarea făcută de Co
pernik, că echimocţiul de primăvară cade în ca
lendarul iulian cu o zi mai nainte după o perioadă 
de 133 de ani şi 4 luni.

Diferenţa între anul calendarului gregorian şi

n
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cel tropic este infinit mai mică în comparaţie cu 
cel iulian, căci, pe când acesta din urmă este —  
cum am mai spus —  cu i i  minute şi 14 secunde 
mai lung decât anul tropic, ceeace face ca în 128 
de ani şi 3 luni să rămână în urmă cu 1 zi, în 
400 de ani cu 3 zile şi în 1283 cu 10 zile, anul 
gregorian este numai cu 12 secunde mai mare decât 
cel tropic, din care cauză el abia în 3200 de ani ră
mâne cu o zi în urmă. Statele apusene nu pri- gregorian nu este riguros ştiinţific, pentrucă ad

una la calendarul ameliorat şi să-l primească în 
totul pe cel gregorian. Protestanţii au convenit 
cu toţii, dar cu condiţiunea ca să se schimbe 
numele de gregorian al calendarului şi să-i sc 
zică „calendarul general al im p e r iu lu iceeace s’a 
şi făcut şi de atunci protestanţii serbează Paştele 
întotdeauna la aceiaşi dată cu catolicii.

Cum se vede din cele de mai sus, calendarul

miră numai decât şi fără împotrivire noul calendar. 
Pe de o parte tonul poruncitor al bulei papale 
şi ameninţarea cu escomunicarea a celor ce nu se 
vor supune, iar pe de alta fixarea echinocţiului 
de primăvară pentru totdeauna în ziua de 21 
Martie, au fost cauzele de căpetenie pentru care

mite ziua de 21 Martie ca zi fixă a echinocţiu
lui de primăvară şi de aceea data serbării Paşte
lui nu corespunde în totdeauna cu data ce re
zultă după calculele astronomice. Aşa a fost în 
anii 1798, 1818, 1825, 1845 ş. a.

Bisericile ortodoxe au păstrat până acum calen-
reforma calendarului n’a fost îmbrăţişată de toţi darul gregorian, care a fost întrebuinţat în toată
dela început. In deosebi protestanţii i-s’au împo
trivit pe motivul că modificarea nu e făcută în 
armonie cu datele astronomice.

Din aceste pricini, noul calendar şi rânduiala

creştinătatea până la papa Grigore XIII.
Calendarul creştin, deşi iulian, s'a deosebit însă 

dela început de cel care era întrebuinţat la romanii 
păgâni, prin introducerea săptămânii în locul oc-

făcută de papă pentru introducerea lui, ca adică tadei şi prin înlocuirea sărbătorilor
ziua de 5 Octombrie 1592 să fie socotită ca 15 
Octombre, au fost primite şi aplicate în acel an 
numai în Spania, Portugalia, Polonia şi o parte 
din Italia. In Franţa, s’a întrodus calendarul în 
aceiaş an,' dar cu ziua de 9 Decembrie, căreia i-a 
urmat îndată 20 Decembrie, iar în Olanda tot

pagane cu
cele creştine, pe lângă care s’a adăogat cu tim
pul şi câte unul sau mai mulţi sfinţi în fiecare zi.

Săptămâna s’a moştenit Am creştinism, după

în acel an, dar la 21 Decembrie, după care a 
doua zi a urmat 1 Ianuarie 1583. Germania ca
tolică şi cele mai multe cantoane elveţiene au 
întrodus calendarul în cursul anului 1584, Un
garia la 1 Noembrie 1587, Anglia abia la 2 Sep
tembrie 1752, iar Suedia la 17 Februarie 1753.

Protestanţii germani au continuat lupta împo
triva calendarului gregorian, punându-se pe punc
tul de vedere ştiinţific până în anul 1695, când 
au admis un alt calendar numit „calendarul ame
liorat^ care se potrivia cu cel gregorian în aceea 
că punea echinocţiul de primăvară tot la 21 Mar-

toată probabilitatea, dela iudei. Aceştia numărau 
zilele săptămânii, fără să le dea vreun nume. Ei 
ziceau: ziua întâi, ziua a doua, ziua a treia, etc. Nu
mai ziua a şaptea avea nume. Ea se numia sabbat 
şi se deosebia de celelalte prin aceea că era zi 
de sărbătoare şi de odihnă.

Când creştinii începură a se deosebi cu totul 
de iudei, socotiră ziua" întâi ca zi de sărbătoare 
şi de odihuă, căreia îi deteră numele de Ziua 
Domnului, KoptaxT], Dominica, adică ziua în care 
a înviat din morţi Domnul Hristos. Duminica 
era feria prima, Luni feria secunda, Marţi feria 
tertia, etc.

Cu timpul, fiecare din zilele săptămânii primi 
un nume, care este de regulă al unei planete.

tie şi adăoga 11 zile, aşa că ziua de 19 Februa- Aceste nume le au creştinii dela egipteni, prin
rie 1700 fu socotită ca 1 Martie, dar rânduia ca
sărbătoarea Paştelui să nu se fixeze nici ca în 
calendarul iulian nici ca în cel gregorian, ci după 
calendarul astronomic.

Deosebirea între calendarul gregorian şi cel 
ameliorat în calcularea timpului serbării Paşte
lui., se văzu în anul 1724, când, după cel dintâi, 
Paştele căzu la 16, iar după cel de al doilea la 
9 Aprilie. Catolicii îl ţinură la cea dintâi dată, 
iar protestanţii la a doua. De aci se născură a- 
nimozităţi şi turburări mari, care aveau să se 
repete în anul 1744, când din nou Paştele că
dea la date deosebite, dar când se ajunse la apla
narea Conflictului de către dieta imperială. Ca să 
nu se repete aceleaşi scene şi în anul 1788, când 
evenimentul avea să se repete, regele Frederic 
cel Mare izbuti, în anul 1775, să convingă pe 
capii protestantismului să renunţe pentru totdea-

mijlocirea romanilor, căci egiptenii cunoşteau şi 
întrebuinţau săptămâna, care se deosebia de a 
iudeilor numai prin aceea, că începea cu Sâm
băta. Fiecare zi a săptămânii, ca şi fiecare ceas 
din zi, era închinat unei planete. Planeta căreia 
era închinat ceasul întâi din zi se numia regen
tul zilei şi după ea se numia şi ziua.

Cum Am vechime nu se cunoşteau planetele
Uranus şi Neptun, erau socotite ca atare pentru 
a avea numărul de şapte, soarele şi luna şi ordi
nea în care erau numărate erâ depărtarea lor de 
pământ, care era socotit ca centrul universului. 
Această ordine era: 1. Saturn, 2. Jupiter, 3. Marte,
4. Soarele, 5. Venus, 6. Mercur şi 7. Luna.

Potrivit acestei înşirări, Saturn era regentul 
ceasului întâi din prima zi şi deci aceasta purta 
numele lui. Ceasul al doilea din aceiaşi zi era 
închinat lui Jupiter, al treilea lui Marte şi aşa
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mai departe, până la al şaptelea, care era închi
nat Lunii. Seria regenţilor ceasurilor o începea 
din nou Saturn cu ceasurile 8, 15 şi 22 şi se 
continua cu celelalte planete în aceiaşi ordine, 
aşa că regentul ultimului ceas al zilei dintâi era 
Marte, iar Soarele care urma după el, era regen
tul ceasului întâi din ziua a doua a săptămânii, 
care purta deci numele lui. Urmând mai departe 
după această regulă, avem următoarele nume pen
tru zilele săptămânii egiptene, aşa cum s’a înce
tăţenit la romani:

Ziua lui Saturn
„ Soarelui
„ Lunii
„ lui Marte
„ „ Mercur
» ' i) Joe
„ Venerii.

Creştinii au făcut din ziua Soarelui ziua întâi 
a săptămânii şi i-au dat numele de Duminică, iar 
pe celelalte le-au păstrat cu aceleaşi nume —  afară 
de ziua lui Saturn, care a înlocuit-o cu terme
nul Sabbat, luat dela iudei —  şi le-au schimbat 
ordinea numerică.

Calendare creştine din cele dintâi trei veacuri 
nu s’au păstrat, ca să putem şti exact care era 
înfăţişarea şi structura lor. Cele mai vechi exem
plare care au ajuns până la noi sunt două exem
plare, din care cel mai vechiu datează abia de 
pe la jumătatea veacului IV. Unul este un ca
lendar din timpul împăratului Ccmstantin II, în
tocmit în Roma, scris de caligraful Furius Dio- 
nysius Filokalus şi păstrat într’o compilaţie cro- 
nografică din anul 354. El cuprinde date astro
nomice şi astrologice, şi o parte din sărbătorile 
păgâne şi se vădeşte că este creştin numai prin 
aceea, că anul este împărţit şi în săptămâni, ca 
urmare, de sigur, a sancţionării, de către Con
stantin cel Mare, în anul 321, a serbării Dumi
nicii şi a împărţirii anului în săptămâni. Zilele 
săptămânii sunt însemnate cu cele dintâi litere 
ale alfabetului, dela A— G. Alături de această 
împărţire este şi împărţirea zilelor în octade, cum 
era obiceiul la romani, însemnată tot cu litere 
dela A — H. Al doilea exemplar datează din tim
pul împăratului Valentinian III, din anul 448. 
Şi acesta are elemsnte şi structură păgână, dar 
este cel dintâi calendar, cunoscut până acum, care 
cuprinde şi sărbători, deşi în mic număr, şi anu
me 5 domneşti şi 6 în amintirea martirilor.

Cel mai vechiu calendar curat creştin, aflat 
până astăzi este de origină gotică şi a fost com
pus prin veacul IV, în părţile noastre de loc, în 
Tracia, din nefericire însă nu ni s’a păstrat în 
întregime, ci numai un fragment şi anume : ulti
mele 8 zile din Octombrie, şi luna Noembrie.
I nteresant este că 7 din cele 3 8 de zile ce avem 
clin acest calendar sunt închinate sfinţilor, ale

căror nume sunt luate 2 din Noul Textament,
2 din istoria bisericească, iar 3 sunt naţionale 
gotice.

Complectându-se, în scurgerea vremii, consem
narea în fiecare zi a anului a numelui unuia sau 
mai multor sfinţi cari au răposat în acea zi, s’a 
dat naştere la martirologii care sunt tot calen
dare, fiindcă au servit şi servesc încă, mai ales 
în popor, la orientare asupra împărţirii timpului. 
Poporul nostru în deosebi se conduce şi azi a- 
proape exclusiv de sărbătorile bişericeşti în cal
cularea timpului. Ţăranul nu pomeneşte numele 
şi ziua vreunei luni vrând să precizeze timpul 
când s’a petrecut ceva, ci el zice în totdeauna: 
Pela, la, înainte sau după Crăciun, Bobotează, 
Paşte, Ispas. Rusalii, sfântul Gheorghe, sfântul 
Petru, sfântul Dumitru, sfântul Nicolae, etc.

Urme de calcularea timpului după zilele de 
sărbători bisericeşti se găsesc deja la Tertulian 
(De corona militis X III) şi la sfântul Ciprian 
(epistola 37, 1), iar un calendar complect, întoc
mit pe această bază, avem din anul 354. Kl cu
prinde mai întâi numele episcopilor romani, dela 
Lucius până la Iulian I (255— 352), o listă de 
martiri pentru 24 de zile, sărbătoarea Naşterii 
Domnului şi o mulţime de sărbători în cinstea 
martirilor locali.

Un alt asemenea calendar vechiu, ajuns până 
la noi, este al bisericii din Cartagena, de pe la 
sfârşitul veacului V sau cel mult începutul vea
cului VI, care cuprinde —  ca şi cel precedent —  
un lung şir de episcopi şi de martiri locali.

Dela despărţirea bisericii de apus de cea de 
răsărit, fiecare din ele şi-a mers drumul său: ro- 
mano-catolicii şi-au complectat calendarul cu sfinţii 
de ai lor, iar ortodocşii asemeni. Totuş, atât în 
apus cât şi în răsărit, s’au introdus în calendar, 
pe lângă Sfinţii cu însemnătate bisericească uni
versală, adică pe lângă sfinţi primiţi şi cinstiţi 
de întreaga biserică, şi sfinţi dintr’o anumită pro
vincie sau ţinut, ori ai unei anume naţiuni, cari 
se cinstesc numai sau mai mult în acea provin
cie sau ţinut, ori numai de credincioşii din sânul 
unei naţiuni.

Astfel, d. p., catolicii francczi îşi au sfinţii lor, 
nerecunoscuţi de germani şi viciversa, iar în bi
serica ortodoxă fiecare biserică naţională îşi are 
şi sfinţii ei proprii. In deosebi biserica rusă are
o mulţime de sfinţi, toţi de origină slavă şi de 
dată relativ nouă, cari nu sunt admişi de cele
lalte biserici ortodoxe. —  Numai noi, românii, 
n’avem trecuţi în calendar sfinţi naţionali, cu 
toate că Constantin Brâncoveanu şi fiii săi, mi
tropolitul Sava Brancovici, şi alţi voevozi şi mi- 
tropoliţi cari au suferit pentru apărarea credin
ţei ortodoxe ori s’au distins prin viaţa lor pioasă, 
ar pntea fi trecuţi în numărul sfinţilor.

** *
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Nepotrivirea dintre calendarele iulian şi gre
gorian pe de o parte şi calendarele strict astro
nomice pe de altă parte, cu privire la lungimea 
anului şi data echinocţiului de primăvara, au făcut 
ca să se încerce în mai multe rânduri şi de către 
diferite persoane şi aşezăminte introducerea unui 
calendar, care să fie tot odată şi strict ştinţific.

împotriva calendarului gregorian s’a făcut o 
asemenea încercare de Conferinţa bisericească evan- 
gelică din Eisenach, în anul 1900. Ţinta acesteia 
era într’altele, şi aceia de a fixa Paştele într’o anume 
duminică dela sfârşitul lui Martie sau începutul 
lui Aprilie, în care să se serbeze în toţi anii. 
încercarea n’a trecut însă peste faza desbaterilor.

Cu puţin mai nainte de această incercare, la 
18 Februarie 1899, s’a hotărât şi societatea astro
nomilor ruşi să se ocupe de cliestia calendarului 
şi să întocmească şi să puie în întrebuinţare un 
calendar întemeiat pe date astronomice, care să 
ţină seamă şi de trebuinţele şi de datinele bise
ricii. In acest scop s’a instituit o comisiune de 
astronomi, completată cu reprezentanţi ai autori
tăţilor superioare din stat Comisiunea s’a întru
nit, a lucrat şi a alcătuit un calendar cu mult 
superior celor existente. Functul de plecare în 
alcătuirea lui a fost calendarul iulian, al cărui fel 
de a calcula a fost admis, fiind cel mai apro
piat de adevăr; numai că fiecare al 128-lea an 
a fost socotit ca an comun. In felul acesta, 
abia în 100.000 de ani trebuie adăogată o zi la 
an. Pentru punerea în aplicare a calendarului,
urma ca să se adaoge 14 zile la o dată oare 
care a calendarului iulian şi ca anul 1920, să 
se considere an comun, iar nu bisect

Pe când lucra încă această comisiune, ţarul 
Nicolae II a însărcinat Academia de ştiinţe din
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Petrograd, al cărui preşedinte era marele duce 
Constantin Constantinovici, ca să aleagă o comisiune 
din sânul ei, care să se ocupe de reforma calen
darului. Ce a lucrat comisiunea nu se ştie, ceeace 
se vede însă este, că a paralizat acţiunea celei 
de mai sus, ale cărei lucrări n’au dus la niciun 
rezultat practic.

Tot cam în acelaş timp profesorul sârb Maxim 
Tripcovici a făcut o altă propunere pentru şter
gerea deosebirei dintre calendarul iulian şi cel 
gregorian, şi anume prin adăogarea de 14 zile şi 
printr’un nou fel de a calcula anii bisecţi. Acest 
fel constă în aceea că se socotesc bisecţi anii al 
căror număr se împarte exact cu 4, iar din cei 
seculari aceia al căror număr împărţit cu 9 dau ca 
rest o sau 4. Anii seculari 1900, 2000, 2100 2300, 
2400, 2500, 2600 etc. vor fi dar, după acest cal
cul, ani comuni, pe când anii 2200 şi 2700 vor 
fi bisecţi. După acest calcul s’ar adăoga o zi la 
an numai după trecere de 32.000 de ani. Şi a- 
ceastă propune a rămas fără rezultat

La noi s’a propus în 1901, în Cameră, din 
iniţiativă parlamentară, un proect de lege pentru 
adoptarea calendarului gregorian, dar nu s’a ajuns 
la punerea în practică.

Caracter înalt ştiinţific, fără a se atinge totuş
rânduelile bisericeşti, are reforma calendar ului, 
admisă anul trecut de conferinţa panortodoxă din 
Constantinopol şi primita şi de Sfântul nostru Sinod, 
reforma care se va pune în aplicare chiar anul, 
acesta la x Octombrie, despre care tratează enciclica, 
făcută în numele Sfântului Sinod de P. S. Vartolomei 
episcopul Râmnicului-Noului-Severin şi publicată 
în fruntea acestui număr al revistei de faţă.

Pr. I. MIHALCESCU

CRONICA BISERICEASCA

I N T E R N Ă
Raportul Comisiunii Sfântului Sinod

în şedinţa din iunie 1924 
privitor ia revista biserica OrtodoxS Română

înalt Prea Sfinţite Stăpâne,

La comisiunea Sf. Sinod pentru tipografie şi revistă, 
s’a trimis spre studiere şi referire raportul P. S. Di
rector al revistei „Biserica Ortodoxă Română”, prin 
care se aduce la cunoştinţă contul de gestiune al 
anului trecut, bugetul pe anul acesta şi o situaţiune

de încasare a abonamentelor parohiale din toate
eparhiile ţării.

Comisiunea luând în cercetare, a constatat cele ce 
urmează:

1. Contul de gestiune ce direcţiunea revistei pre
zintă Sf. Sinod cuprinde:

1. Veniturile anuale şi cheltuielile din bugetul anului 
1923;

2. Veniturile incasate în mod extraordinar, adică 
făra să fi fost prevăzute în budgetul anului trecut;

3. O rămăşiţă din abonamentele anului 1922, care
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aparţine Onor. Minister pentru cota de 60 ®/o> cât a 
ost preţul abonamentului revistei pe acel an;

4. Stocul bănesc al revistei de dinainte de răsboi;
5. Excedentul actual deja încasat şi excedentul total 

care va trebui încasat, provenind din budgetul anului
1923, încheiat de direcţiunea revistei la 1924;

Acest cont de gestiune, întocmit pe ziua de 31 
Decembrie, are la venituri suma de 1.215.567 lei, ban 
38 şi 399,423,10 la eheltueli.

II . Proiectul de budget pe exerciţiul financiar 1924 
prezintă la venituri 1.068.524 lei 50, iar la ch eltuiel 
710.560.

%

Suma de 340.000, pe care revista o are depusă la 
banca „Albina1*, sucursala Bucureşti, şi la „Banca de 
Scont", încă din cursul budgetului încheiat la 1 Ia
nuarie, cu procentul ei de 17524 lei, bani 20, este în 
adevăr o nădejde pentru viitorul revistei, şi că numai 
sporirea depunerilor anuale cum şi creşterea procen
telor lor, îi vor asigura acestei reviste, atât existenţa 
cât mai ales şi putinţa de a servi cu fondurile sale 
biserica din care s’a născut şi în alte direcţiuni de
cât cea numai a publicaţiunilor sale.

III. Situaţiunea încasării abonamentelor parohiale
o înfăţişează P. S. Director al revistei ca dezastroasă 
întru cât ne arată puţinul interes al clerului în genere 
pe care ÎI dă instituţiilor noastre culturale de prima 
ordine. Aceasta rămâne la buna apreciere şi hotărîre 
a Sf. Sinod.

P. S. Director al revistei depune Sf Sinod spre 
aprobare :

1. Contul de gestiune al anului 1923.
2. Proiectul de budget al anului 1924, şi anume:
1. începerea anului de redactare şi de budget al 

revistei dela 1 Ianuarie.
2. Plata adaosului de 25 lei pentru cele trei nu

mere în plus ale revistei la abonamentul anului trecut.
3. Dispoziţiunea de a se trimite revista tuturor pa

rohiilor, din Întreaga ţară.
4. Introducerea pe acest an, la toate cancelariile 

eparhiilor chiriarhale, a tabloului de parohii eparhiale, 
pentru controlarea plăţii abonamentelor în felul sta
bilit deja de Sf. Sinod În şedinţa din Iunie.

5. Obligaţiunea pentru administraţia revistei de a 
nu ataca cu niciun preţ fondurile depuse şi de a le 
spori.

6. Libertatea acestei administraţii de a lua oferte 
de oriunde pentru imprimarea revistei în mod cât 
mai eftin.

7. Intervenirea la Onor. Minister de a se dărui
»

revistei cei 39.396 lei, cât i se cuvine din totalul de 
65.600 lei, încasat ca rămăşiţe din 1922.

8. Dispunerea de către Sf. Sinod de restul de 26.364, 
rămas din suma de 65.660 lei, după deplasarea din 
aceasta a cotei de 60%> cuvenită Onor. Minister.

9. Intervenirea Sf. Sinod pentra dobândirea de 
subvenţiuni la revista pe anul acesta la banca Na
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ţională, banca românească, Onor. Ministere de Indus
tria şi Instrucţie.

Comisiunea constată că revista merge bine, chiar 
în stadiul de acum, cu toată îngrijorarea pe care o 
arată P. S. Director al ei, căci dacă o revistă are excedente 
şi sume depuse la bănci, ceia ce se întâmplă rar cu 
alte reviste, şi mai de loc,—ba unele rămân şi datoare 
şi chiar încetează cu apariţia lor, aceasta dovedeşte 
cum că administraţia revistei este zeloasă.

Cercetându-se registrele, s’au găsit în bună regulă.
Comisiunea este de părere că, avându-se în vedere 

sârguinţa funcţionarilor şi modestul salar cu care au 
fost retribuiţi, să se prevadă în budgetul pe viitorul 
an, un crescământ potrivit, faţă cu scumpirea din ce 
în ce a traiului;—iar pe timpul de la ! Ianuarie 1924, 
până la întocmirea noului budget, sa li se acorde o 
gratificaţie, variind după situaţiunea şi munca lor 
depusă în folosul revistei.

Comisiunea este de părere a se aproba din propu
nerile P. S. Director şi a se aduce atât P. S. Sale 
şi prin P. S. Sa întregului personal, mulţumiri pentru 
munca plină de râvnă, depusă pentru menţinerea şi 
înflorirea acestei reviste-

Supunând acestea la aprecierea S. Sinod, comisiunea 
roagă respectuos a hotărî cele ce va găsi cu cale.

Suntem ai înalt Prea Sfinţiei Voastre, prea plecaţi.

j? Gurie
f  Teofil Râmniceanu

Vizita canonică a Primatului României la 
Târgovişte.

Târgoviştea, vechea cetate a Basarabilor, care prin 
numeroasele ei monumente, vorbeşte în deajuns de 
trecutul glorios al bisericii noastre ortodoxe şi de 
tăria de credinţă a strămoşilor noştri, este în plină 
sărbătoare. Poporul deşteptat sufleteşte, îşi întinereşte 
vârsta şi, cu mic cu mare, aleargă grăbiţi în falnica 
biserica „Curtea Domnească", zidită ,de Petru Cercel, 
ca să audă glasul blând şi dătător de viaţă al stăpâ
nului lor sufletesc.

Copii de şcoală, în frunte cu profesorii lor, armată, 
oficialităţi şi tot ce are mai de seamă acest oraş, îm
bătrânit de vremuri, vin grămadă, pentrucă, cu pre
zenţa lor, să dea tot fastul cuvenit Voevodului bi
sericii româneşti.

Sângele fiecăruia furnică mai tare în vine, încălzit 
de focul sacru al credinţii, răscolite de această bu
curie şi toată mulţimea, întocmai ca şi păstorii din 
Vitleem în noaptea aceia senină, în care s’a născut

%

Mântuitorul lumii, în tăcere aşteaptă sosirea vredni
cului ei Ierarh, nedumerită încă de această minune că 
cel mai înalt Păstor al Bisericii, scoboară de pe scaunul 
primaţial şi vine ca sft ia contact direct cu preoţimea 
de mir.
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Ruinele Târgoviştei, cântate aşa de frumos de ne
muritorul Cârlova, tresaltă şi pare că şi ele caută 
să-şi lepede hainele de doliu, iar în murii lor înve
chiţi fâlfâie tricolorul român.

Fiecare lespede de piatră, înegrite de vitregia vre
murilor, dar martore la atâtea fapte glorioase, caută 
să sară de la locul ei, înaintea stăpânului lor, pentru 
a-şi primi şi ele şi aceia cari zac sub ele, binecuvântarea*

Natura chiar, caută să facă cât mai dulce această 
vizită canonică, iar nori negri vin să răcorească şi să 
stropească praful, pentru a face cât mai curată şi mai 
plăcută calea Stăpânului sufletesc al acestui popor.

Preoţimea bătrână se ia la întrecere cu cea tânără 
şi aleargă într’un suflet pentru a se ospăta din cuvin
tele vrednicului ei Ierarh şi curioasă caută să vadă 
pe Acela care, încă dela alegerea sa ca episcop de 
Caransebeş, salariat din visteria statului austro-ungar, 
avusese totuş curajul să spună răspicat la instalare, 
nemuritoarele cuvinte, în faţa altarului: „Făgăduiesc 
„că credinţa şi legea strămoşească, limba şi cultura
„românească.......  vor f i  stelele conducătoare ale vieţii
„mele. Şi nu mă voiu abate nici în viitor dela calea 
„cinstită de bun român şi de convins ortodox11 *)•

Şi O! Doamne!.....  Cum să nu fie înfrigurată de
această înaltă atenţiune! Numai mântuitorul lumii ai 
binevoit a se pogori din cer pe pământ, pentru a ri
dica la El neamul omenesc, înecat în păcate. Tot aşa 
şi acum Primatul ţării face începutul de a se pogorî 
în mijlocul preoţimei, pentru ca cu cuvinte părinteşti 
să o ridice şi să o facă să înţeleagă rostul vremurilor-
W Paştele ei ă sosit, căci zilele de 12, 13 şi 14 Maiu, 
au fost zilele de reînviere ale ei, căci de multă vreme, 
sfioasă şi dezorientată complect, îşi ducea în tăcere 
suferinţele şi aspiraţiunile ei înăbuşite.

Să mai amintesc de frumoasele şi înţeleptele cuvinte 
rostite în biserică, atrăgând atenţia poporului înmăr
murit asupra tăriei de credinţă ce trebue să o aibă 
fiecare în tot timpul, după cum şi neamul românesc 
a avuto-o pentru întregirea lui sub un singur sceptru, 
desfiinţându-se Carpaţii, despărţitor de fraţi, şi mu- 
tându-se la mare, socotesc de prisos, căci aş pierde 
din farmecul ei, dacă nu aş reda-o complect.

Şiroaie de lacrămi curgeau pe feţele tuturor, fiind 
convinşi toţi, câ poate şi Dumnezeu, în milostivirea 
sa în aceste momente înalte şi mişcătoare, va binevoi 
a ridica blestemul vechiu al fostului mitropolit şi pa
triarh de pe vremuri.

Dar noi......  Noi preoţimea dâmboviţeană ne înve
seleam, ne mândriam, plutiam în sferele înalte, nu pot 
străbate miasmele otrăvitoare, căci prin glasul Stă
pânului nostru, am câştigat pentru totdeauna, ceiace
doriam: autoritatea morală în faţa lumii căci arhiereu 
ca Acesta ne-a trebuit nouă'

Dartnu am terminat cu vizita canonică dela Târgovişte.

l) Revista Luceafărul anul 1910.

Discurs rostit de Păr. D. Popescu-A ninoasa, Pro- 
toierul jtidefului Dâmboviţa, după slujirea Tedeumului 
cu ocaziunea vizitei canonice, a I. P. S. Mitropolit 
Primat L). I). Miron, în jud. Dâmboviţa.

înalt Prea Sfinţite Stăpâne.

In numele preoţimei dâmboviţene, dornică de a Vă avea 
oât mai des în mijlocul ei, aioi în vechea cetate a Basa- 
rabilor, martoră nu numai a faptelor vitejeşti, dar şi a tre* 
catului glorios al bisericii noastre, Vă întâmpin şi eu cu 
creştineştile cuvinte de „Hristos a înviatu şi bine aţi venit 
sănătos în mijhoul nostru !

Despre trecutul glorios ce l-a avut biserioa noastră în 
desvoltarea neamului nostru românesc, socotesc de prisos a 
mai aminti, căci aţi spus-o I. P. Sf. Voastră, destul de răs
picat ieri, înaintea Alteţei Sale Regale, Principele Moşte
nitor, bunul român şi cel dintâiu creştin ortodox al dinas
tiei; cum Biserica de veacuri a fost întotdeauna proteotoarea 
neamului românesc şi eu nu mă sfieso a mărturisi oricând 
şi oriunde, ou tăria pe care mi-o dă curăţenia sufletului 
meu, că numai sub scutul Bisericii şi sub mantia Ierarhilor 
noştrii s’a păstrat limba, neamul şi moşia.

Oricât de puţin cunoscător ar fi cineva în istoria naţio
nală, căci de vechi cronicari nu mai vorbesc — Valea Albă 
a lui Ştefan-cel-Mare este martoră, cum dintr’o înfrângere 
de o clipă arcaşii lui risipiţi prin codri, ou credinţa în 
Dumnezeu, pun pe fugă sutele de mii de păgâni ale sul
tanului de pe vremuri şi înfrângerea de o olipă s’a prefă
cut într’o desăvârşită biruinţă, îşi va face convingerea 
că în clipele de vitejie, cât şi în cele de bejenie şi de 
grea cumpănă ale neamului nostru, nu numai poporul,

*

oi chiar şi domnitorii se sfătuiau cu vlădicii noştrii — e1 
fiind de multe ori dirigiuitorii, tuturor, căci întotdeauna 
spada şi cu crucea s’au întâlnit pe oâmpul de onoare şi 
gloria uneia a fost gloria celeilalte.

Noi, preoţimea de mir, printr’o vitregie a vremurilor şi 
şi fie-mi iertat a o spune cu toată sinceritatea, pe oare mi-o 
dau cei 17 ani de preoţie, a fost lăsată în urmă de scau
nele ^episcopale şi de multe ori, într’o tăcere mută, şi-a 
înecat suferinţele ei.

Aţi venit însă I. P. Sf. Voastră, un bun ounoscător al 
vremurilor de aoum, şi aceasta nu o spun ca o curtoazie, 
aţi binevoit a Vă pogorî în mijlocul ei, pentru a le da 
părinteştile sfaturi, îndeplinind prin aceasta dorinţa Sf. Ci
prian, oare nu lua nicio hotărâre mai de seamă, fără con- 
simţimântul preoţilor şi al credincioşilor.

Ne-a fost hărăzită nouă — generaţiunii de azi — să vedem 
aoeastă minune şi vedeţi, O! Doamne!, oum lucrează pro
videnţa divină....  Frintr’un Gh. Lazar, venit de dinoolo de
Carpaţi, i-a fost dat poporului român prima lumină şi cul
tură românească, prin I. P. S I  Voastră venit tot de dincolo 
de Carpaţi, i-a fost hărăzită această bucurie, de a lua con- 
taot direot cu preoţimea de mir.

Socotesc de a mea datorie de a face un mic raport al 
situaţiunii bisericilor şi a preoţilor din judeţ.

In Târgovişte avem 6 biserioi parohiale, 10 filiale şi una 
partioulară; în oraşul Găeşti 2 parohiale şi 2 filiale.
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In judeţ 154 parohiale şi 56 filiale. Dintre oele filiale, 
16 cu preot şi 40 fără preot. Monastiri nna de maici, 8 
schituri şi Mân&stirea Dealului cu un liceu militar.

In privinţa preoţilor, avem în Târgovişte 12, dintre cari 
6 parohi, 6 supra-numerari şi un diacon; în Găeşti 2 pa
rohi şi un supra-numerar. Dintre aceştia 9, licenţiaţi în 
teologie şi 4 ou curs inferior în Târgovişte, iar în Găeşti
2 licenţiaţi în teologie şi unul ou ours inferior. Preoţi ru
rali 169, dintre care 153 parohi, licenţiaţi în Teologie 11 
mai mult în partea muntelui; 86 gradul al II-lea şi 73 
gradul I.
{ Aceasta este preoţimea judeţului Dâmboviţa, oe for

mează o parte din piedestalul scaunului I. P. Sf. Voastre.
Suntem convinşi oă trăim vremuri grele, timpuri de de

zorientare morală, când aproape întreaga societate este ab
sorbită de un mercantilism desgustător.

Suntem iarăşi convinşi că, fără suflet— partea cea bună, 
pe care şi-a ales-o Uaria din Evanghelie şi care nu se va 
lua dela dânsa — nu va putea dăinui un popor, căoi, oricât 
de mari ar fi teoriile sooiologilor noştri, oricât de binefă
cătoare şi înţelepte prinoipiile economiştilor lumii, dacă lip
seşte sufletul, jartea morală, poporul va pieri, istoria ne 
este martoră, iar groasnioul război purtat, a făcut dovada 
oă nu în numărnl baionetelor sclipitoare stă tăria şi biruinţa 
unui popor, ci în forţa morală ce o prezintă purtătorii acelor 
arme. Această forţă vom căuta să o dăm poporului nostru 
oăci alminteri, blestemul celor 800,000 de mucenioi ai nea
mului va pluti asupra noastră.

Să trăiţi, I. P. Sfinţite, încă mulţi ani spre fericirea ţării 
şi fala sfintei noastre Biserici.

Congresul Societăţii Ortodoxe Naţionale a 
Femeilor Române

La 8 şi 9 Iunie a. c„ s’a ţinut în Craiova congresul 
din acest an al Societăţii ortodoxe Naţionale a Femei
lor Române. Pe o vreme foarte frumoasă de vară, răco
rită peste noapte de o ploaie bogată, după ce lumea 
suferise mult de secetă, congresiştii s’au adunat în 
marea piaţă din mijlocul oraşului, şi apoi s’au dus la 
grădina de copii a Societăţii, în care au avut bucuria 
de a vedea ce aşezământ frumos are Societatea pentru 
îngrijirea micilor copilaşi. Aci au fost desfătaţi de cân~ 
tecele frumoase, de poeziile şi de jocurile pe care, 
aceşti copii le-au învăţat de la harnicele lor conducătoare. 
După aceia, congresiştii s’au dus la Institutul Societăţii, 
unde au putut admira ce local măreţ are Societatea în 
frumosul oraş al banilor Craiovei. Datorită prezidentei 
Societăţii din acest oraş, d-na Oromolu, care a cum
părat pentru Societate acest măreţ local din averea sa, 
pe când putea fi cumpărat de alţii, azi Societatea are 
în stăpânirea sa această veche casă boierească înoită, cu 
care ea se poate făli. După măreţele institute ale ei din 
Bucureşti, Galaţi, Iaşi, Roman, acum vine şi acesta din 
Craiova, pentru a ţine un loc de cinste între mijloa
cele frumoase cu care lucrează Societatea. Pas cu pas 
ca înaintează, averea ei creşte, acţiunea ei se întinde, 
Biserica se bucură,

♦

Pentru inaugurarea acestui local, s’a săvârşit aici 
sfinţirea apei de către însuşi Prea Sfinţitul Vartolotnei, 
Episcopul Râmnicului, care sosise aci din ajun. Erau 
de faţă toţi preoţii Craiovei. Societatea Ortodoxă era în
făţişată prin doamnele din localitate, în frunte cu d-na 
Oromolu, iar comitetul central prin prezidenta sa, d-na 
Principesă Alexandrina Cantacuzino, d-na Zoe Râmni- 
ceanu, Arhim. Scriban care reprezenta şi pe I. P. S. 
Mitropolit Primat, d. Ah Crăsnaru şi alte persoane. 
Mitropolia Bucovinei era reprezentată prin părinţii ase
sori consistoriali Şandru şi Tarnavschi din Cernăuţi, 
Mitropolia de peste munţi prin Păr. Pompei Moruşca 
şi Profesorul Colan din Sibiiu, şi apoi erau venite multe 
persoane din curata lor dragoste către Societate, 
precum Păr. Pop eseu-Aninoasa, protoiereul judeţului 
Dâmboviţa, Păr. Ludovic Cozma} profesor la Institutul 
Societăţii în Galaţi, Păr. Buracu din Mehadia, cel mai 
devotat preot pentru lucrul Societăţii, nelipsit de la
ninciun congres, şi mulţi alţii.

La săvârşirea slujbei de sfinţire, P. S. Vartolomei a
avut ca împreună-slujitori pe preoţii Econ. Gr. Popescu- 
Breasta, directorul seminarului din Craiova şi senator,
şi pe protoiereul judeţului.

După slujbă, Prea Sf. Sa a ţinut o frumoasă cuvân
tare despre educaţiunea creştinească în familie şi şcoală, 
care a făcut mare impresiune în sufletele celor de faţă. 
A adus laude Societăţii Ortodoxe pentru munca des
făşurată de eâ în această privinţă.

După aceia au vorbit rând pe rând mai multe d®amne: 
d-na Cantacuzino, d-na Oromolu, directoarea şcoalei şi 
altele. In urmă s’a vizitat localul şcoalei şi s’a dat 
celor de faţă o mică gustare. Localul a îost stropit cu 
aghiazmă.

După amiazi, s’au inceput discuţiunile preliminarii cu 
membrii Societăţii, în amfiteatrul liceului. Adunarea s’a 
ţinut sub prezidenţa Prea Sfinţitului Vartolomei, care a 
deschis adunarea printr’o cuvântare de salutare către 
membrii Societăţii. Aici a vorbit d-na Cantacuzino, apoi 
Arhim. Scriban despre lupta cu sectele şi chipul de a 
lucra al nostru împotriva lor. A urmat citirea multor 
rapoarte despre activitatea filialelor Societăţii în felurite 
părţi ale ţării, urmând ca celelalte să se citească a 
doua zi, când era deschiderea propriu zisă a congre
sului în faţa marelui public.

A doua zi, Duminică, s’a făcut mare slujbă de către
Prea Sf. Vartolomei în Biserica Sf. Ilie, fiind încunju- 
rat de preoţii pomeniţi şi la slujba din ajun, în plus 
ş" cu parohul bisericii, Păr. Ioan Popescu. Biserica era 
înţesată de lume, fiind de faţă multe autorităţi din oraş 
şi toate delegaţiunile Societăţii. P. S. Vartolomei a ţinut
o puternică cuvântare, iar predica zilei a fost rostită 
de parohul Păr. I. Popescu. Apoi s’a slujit un Tedeum, 
tot de P. S. Vartolomei, şi cu aceasta s’a încheiat
ceiace era de făcut dimineaţa.

După slujbă, toţi congresiştii s’au adunat în Parcul
Bibescu, unde au fost ospătaţi din belşug. S’au dat 
mai multe banchete, cu prilejul congresului şi toate 
au fost făcute în Parcul Bibescu: unul dm partea So
cietăţii Ortodoxe, alta din partea Prefecturii Doljului,

4
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altul din partea Primăr’jS Craiovei. Toate aceste ban
chete au fost presărate cu inimoase discursuri. Au 
vorbit inimos d-na V. Pop, o foarte distinsă cuvântătoare, 
Pâr. Popescu-Aninoasa, Păr. Buracu, care a stors la
crimi prin zugrăvirea vieţii pe care au dus-o în trecut 
sub Unguri, şi alţii.

Discuţiunile cele mari ale congresului s’au deschis 
^ s ă  după în ameaza zilei de Duminică în sala teatrului, 
ja ora 3. Aci se adunase persoanele de seamă din 
Craiova, între care, de data aceasta, vedeam şi pe d 
General Razu , fostul comandant al corpului de armată 
din Craiova şi actualul inspector al armei geniului.

Cel dintâi care a luat cuvântul aci a fost P. S. Var- 
tolomei, care a purtat greul congresului, prin multele 
cuvântări pe care a trebuit să le rostească. Cuvântarsa de 
la teatru a fost o adevărată conferenţă despre Rostul 
vieţii omeneşti şi cum trebuie înţeleasă această viaţă, 
pentru a scoate din ea tot folosul şi a o face rodnică.

A cultiva adevărul, dreptatea şi mila, a zis Prea Sf, 
Sa, aceste mari tării ale religiunii creştine, înseamnă 
a trăi înţelepţeşte şi a folosi viaţa. Când aceste puteri 
se află în sufletul omenesc, omul se ridică până la 
Dumnezeu. Biserica Ortodoxă răspândeşte această în
văţătură şi ea are un puternic sprijin în lucrarea So
cietăţii Ortodoxe.

Apoi a luat cuvântul Principesa Alexandrina Can~ 
tacuzino, care face o dare-de-seamă despre toată acti
vitatea Societăţii Ortodoxe, arătând binele care izvo
răşte pentru ţară din munca în îelurite laturi a mem
brelor şi membrilor Societăţii. A arătat în câte ches
tiuni s’a mişcat Societatea Ortodoxă pentru, slujirea 
Bisericii şi a Ţării româneşti şi a rostit aoi o aspră 
critică(1\mpotriva concordatului cu Papa, despre care 
se spune că ar fi pe cale a se încheia. Cuvintele sale 
au fost acoperite aci de puternice aplause.

îndată după aceasta, Păr .Pompei Moruşca din Sibiiu, 
reprezentantul Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Nicolae 
de peste munţi, a citit o moţiune de protestare împo
triva concordatului, atătand că, înainte de a ne ocupa 
de organizarea Bisericii noastre, noi ne ocupă să or
ganizăm la noi Biserica papală. Moţiunea a fost primită 
cu tunete de aplause, care nu mai conteneau.

Pe urmă d-na Zoe Râmniceanu, casiera Societăţii, a 
citit darea-de-seamă despre veniturile şi cheltuielile So
cietăţii în curgerea anului trecut A spus că, pentru 
zidirea bisericii dela Mărăşeşti, s’au strâns 3.114.000 de 
lei, din care până acum au fost cheltuiţi 2.360.000 de lei.

D. A lex. Crâsnaru, membru al Societăţii în comitetul 
central, a citit raportul cenzorilor, prin care a arătat 
mersul bun al cârmuiri băneşti a Societăţii. Prin aceasta, 
comitetul a fost descărcat de cheltuielile pe anul trecut.

D-na Oormolu, prezidenta filialei Craiova, a povestit 
începutunle lucrului Societăţii în Oltenia şi sprijinul 
puternic pe care l-a primit dm partea Băncii Naţionale.

Pr. Gr. Crislescu, profesor în Craiova, a vorbit con- 
gresiştilor despre munca desfăşurată în Oltenia pe te
renul educaţiunii religioase de către organ:zarea preo
ţilor din Societatea „Renaşterea4*, care are 800 de preoţi-
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Arhim. Scriban, a adus salutarea înalt Prea Sfinţitului 
Mitropolit Primat, arătând că nu de pe acum, ci do 
mult, de când era episcop la Caransebeş, în condiţiuni 
grele, înalt Prea Sf. Sa niciodată nu uita a-şi trimete 
reprezentantul său la congres şi urările sale pentru 
bunul mers al Societăţii Ortodoxe, al cărei mers îl ur
mărea de aproape.

Prof. Colan, a adus salutul Mitropolitului din Sibiiu.
Pâr. Buracu, din Mehadia a vorbit despre greutăţile 

prin care a trecut preoţimea românească de peste munţi 
pentru păstrarea credinţei şi a limbii şi şi-a arătat bu
curia când vede acum slobozi, la muncă împreunată, 
pe ceice odată erau despărţ ţi.

D-na Seişanu din Tighina, Basarabia a vorbit ară
tând silinţele Societăţii Ortodoxe în acea parte a ţării 
şi greutăţile pe care le întâmpină ea, nu numai din 
partea populaţiunii străine, ci şi din partea autorităţilor 
noastre puţin înţelegătoare.

Rând pe rând, au vorbit apoi d-nele Chiticeanu, pre
zidenta Societăţii din Mehadia, Mavrodi, prezidenta fi
lialei din Vaslui, Stârcea, prezidenta filialei Dorohoi şi 
multe alte prezidente, până la ceasurile 9 seara, când 
cuvântările s’au încheiat.

La sfârşit, a luat cuvântul Prezidenta generală, d-na 
Cantacuzino, care a mulţămit tuturor pentru osteneala 
la care s’au supus, luând parte la discuţiunile congre
sului, şi a vestit că anul viitor congresul se va ţine 
la Sibiiu.

Un banchet frăţesc la Parcul Bibescu a fost actul de 
isprăvire a congresului.

In numărul viitor, vom da cuvântarea Principese 
Alexandrina Cantacuzino la acest congres.

Arhim . SO M B A N

E X T E R N Ă
«

Tratări despre reforma calendarului tn 
străinătate

I  Extras din procesul-verbal al sesiunii ţinute 
la Roma în Mai 1922, de Comisiunea reformei 
calendarului a Uniunei Astronomice Internaţionale.

(32) Reforma Calendarului

Preşedintele, Începând expunerea generală a ches
tiunii, socoteşte că nu e necesar să se întindă prea 
mult. Subiectul ce ne ocupă, zice el, a fost studiat 
din toate punctele de vedere: numeroase publicaţii!nl 
şi congrese, l-au făcut cunoscut pretutindeni.

Congresul Camerii de Comerţ la Londra în 1910, 
la Boston în 1912, la Paris în 1914; Asociaţiuncn 
Internaţională a Academiilor, la Petrograd în 1913.
au cerut un calendar simplificat, perpetuu şi universal. 
Congresul de la Li&ge, în 1914, căre a fost special 
rânduit cu studiul reformei calendarului, a rânduit
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diferitele principii ale reformei. Astăzi, Congresul din ' 
Roma reia, or mai bine, continuă lucrarea începută- 
Dar s’a cerut astronomilor să-şi dea avizul. Noi nu 
ne propunem, zice d. Bigourdin, să cercetăm, unul 
câte unul, diversele proeicte ce au fost suggerate, ci 
de a studia chestiunea în ea însăşi şi din punctnl de 
vedere ştiinţific. Mai mult, pentru moment, nu ne vom 
preocupa nici de obiecţiunile de detaliu ce ar putea 
fi aduse, nici de greutăţile cari, poate, în continuare, 
vor întârzia aplicarea practică a reformei. Vom căuta 
numai să precizăm, din punct de vedere teoretic, te
meliile fundamentale ale unui calendar care ar fi cât 
mai desăvârşit cu putinţă. Vom face lucru de folos, 
dacă, intrând în aceste vederi, am putea, la sfârşitul 
acestor adunări, să prezentăm o schemă de calendar 
perpetuu, susceptibil de a fi adoptat de toate grupă
rile interesate.

Discuţi/unea g en e ra lă  e s te  d esch isă

D. Deslandres s’a tot ocupat de mai multe ori de 
această reformă. După a sa propunere, zice el, la Pe- 
trograd în 1913 s’a hotărât, crearea unei Comisiuni 
Internaţionale a Calendarului.

Adaoge că chestiunea este destul de studiată pen
tru a se putea lua hotărâri, şi că aceste hotărâri ar 
fi zădarnice de n’ar izbuti să ajungă la un calendar 
perpetuu. D-nii Armând Baar, Nijland, P. L. Rodes, 
sunt de aceiaşi părere, că nu trebuie dat înapoi 
în faţa singurei soluţiuni câre se impune: A da ca
lendarul perpetuu.

Ca urmare, se intră în cercetarea diferitelor ches
tiuni puse la ordineă zilei.

I. Trebue pornit de la  un ca lendar în uz ce a r
pu tea  ii p e rfec ţio n a t?

Aproape toţi membrii răspund afirmativ şi preci
zează că, calendarul Gregorian să fie perfecţionat. 
De altfel, după Japonia şi China, Rusia şi Bulgaria 
au părăsit Calendarele lor tradiţionale, adoptând Ca
lendarul Gregorian. Alte ţări sunt pe cale de a face 
la fel. E un mare pas acesta E locul de a veni în 
ajutorul popoarelor cari se slujesc încă de Calendare 
diferite, că să adopte pe cel Gregorian, ceiace ar sta
bili o prima unificare.

Cum acest calendar este mult mai răspândit şi 
mai puţin imperfect, dela el s’ar putea plecă pentru 
a face unul nou care ar fi mai bun.

D. Delaporte, propune a se lăsa calendarele să-şi 
urmeze ciclul lor, fără a se aduce schimbări, şi să se 
adopte, independent de ele, un calendar auxiliar, in
dependent, satisfăcător, al nevoilor economice.

Comisiunea nu împărtăşeşte acest aviz. Ha menţine, 
pe de o parte, necesitatea perfecţionării Calendarului 
Gregorian, şi pe de altă parte, pentru a răspunde ne
voilor economice, ea se uneşte cu părerea următoare, 
emisă incă din 1919, de către Societatea de încurajare 
pentru Industria Naţională (Paris).

„Societatea de încurajare atrage luarea-aminte ca
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fiind de natură a ti recomandată persoanelor inte
resate, care pot găsi folos de-1 vor intrşbuinţa, asu
pra sistemului de calendar auxiliar, zis calendar eco
nomic („Le Chronos11), propus de d. Delaporte".

„Ea atrage luarea-aminte asupra faptului că acest 
sistem şi procedeele indicate de către autor, pentru 
a stabili concordanţa între împărţirile întrebuinţate 
ale anului civil şi ale anului numit de el economic 
ar permite de a uniformiza şi de a regularisa între
buinţarea, fapt deja frecvent în industrie, a împărţi
rilor în mod special create în vederea operaţiunilor 
de contabilitate sau de statistică11.

II. D efectele C alendaru lu i G regorian

Defectele Calendarului Gregorian au fost adesea 
expuse şi sunt destul de cunoscute. Preşedintele le 
resurnă: principalul este defectul de concordanţă con
stantă între datele lunilor şi zilele săptămânii■ Dacă
1 Ianuarie al unui an cade într’o Luni, anul următor 
va cădea într’o Marţi, chiar într’o Mercuri, dacă anul 
de mai nainte a fo st bisect. Spre a afla cărei zile a 
săptămânii îi corespunde o dată a lunii, trebuie să 
recurgi la un tablou al anului avut în vedere, tablou 
ce eşti obligat să-l ai întotdeauna la îndemână.

Trimestrele sunt neegale; lunile tot aşa : de câte 
28, 29, 30 şi 31 de zile. Numele primelor luni sunt 
arbitrare şi ale celor patru din urmă neexacte.

Alt defect este aşezarea începutului anului la o 
dată care pune în dezacord anotimpurile şi trimestele.

Intr’o altă orine de idei, marea mobilitate a sărbă
torii Paştelor, care se mişcă între 22 Martie şi 25 
Aprilie, este o pricină de turburare în viaţa Uni
versitară, Judiciară, Comercială, etc.

Din punctul de vedere religios, zice Abatele Chauve- 
Bertrand acest ultim incoven;ent se face şi mai simţit 
prin răsturnarea ce o face în ordinea sărbătorilor şi 
a Duminecilor. Unele sărbători, neputând fi sărbă
torite în ziua în care cad, pentrucă se găsesc că
zând peste o sărbătoare sau o Duminecă mai impor
tantă, trebuiesc amânate în zile libere. Nu este 
rar de a amâna, spre exemplu, Sf. iosif (19 Martie) 
sau Bunavestire (25 Martie) în Aprilie sau Mai. Când
Paştele cade prea de vreme, ultimele Duminici zise 
după Bobotează, sunt trimise tocmai la sfârşitul tu
turor Duminicilor după Rusalii, şi sărbătorite în Noem
brie. De unde rezultă o complicaţie extremă în cărţile 
Liturgice. Trebuie refăcut Ordo-\x\ în fiecare an. 
Pentru a face Liturghia sau Breviar-ul, un preot e 
obligat să consulte acest Ordo în fiecare dată. Aceste 
inconveniente au fost împuţinate de către reformele fă
cute de Piu X ; însă nu vor dispărea cu totul, decât
adoptând un calendar perpetuu.

i

III. A legerea  e lem entelo r noului calendar. Era.

Se trece la discuţiunea elementelor noului calendar
Primul înscris pe program este era.

/

S’au adus multe învinuiri %rm actuale, zice Preşe-
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dintele, cum, spre exemplu, că nu se întinde destul 
de îndărăt. Ea nu este nici universală ; Japonia şi 
China care au adoptat calendarul Gregorian, şi-au 
conservat erele lor naţionale. Totuşi, este evident 
imposibil să modificăm datele noastre cronologice, iar 
era actuală trebuie păstrată.

Dupădiscuţiuni, comisiunea socoteşte că nu se poate 
atinge de era actuală; şi se reaminteşte că se poate 
face întrebuinţare de perioada Iuliană pentru eveni
mentele anterioare erei noastre.

IV. Lungim ea anului. Trebuie păs tra i sa u  m odi
ficat ciclul G regorian  de 400 an i?

Acest punct este în deosebi de competinţa astro
nomilor. El a fost studiat cu grijă de multă vreme.

Preşedintele credecă orice propunere de a modifica 
îegula Gregoriană de intercalarea zilelor bisextile tre
buie înlăturată, pentru că această regulă e îndeajuns 
de exactă pentru mai multe mii de ani încă, pentru
că ea este de o simplicitate şi de o comoditate prac
tică remarcabilă, pentrucă, însfârşit, mica variaţiune 
adoptată astăzi pentru lungimea anului, nu este aşa 
de exact determinată, încât să fie cu putinţă, acumf să 
gândim a stabili o regulă cu aplicaţii peste treizeci, 
sau patruzeci de veacuri.

Ideia de a tăia o zi bisextilă la fiecare 128 ani, în 
loc de a suprima trei la fiecare perioadă de patru 
secole, nu e luată în consideraţiune de comisiune, care, 
în unanimitate, se pronunţă în favoarea păstrării 
ciclului Gregorian de 400 ani, aşa precum e azi în
trebuinţat.

V. M om entul când  să  înceapă  anul.

Preşedintele expune că începutul actual al anului, 
care cade la zece zile după solstiţiul de iarnă, 
este arbritrar, şi că, ducând pe 1 Ianuarie în ziua
ocupata acum de 22 Decembrie, se va obţine o mai
buna concordanţă între trimestre şi anotimpurile as
tronomice, ceiace ar fi avantajos, cel puţin pentru
statistici. Iuliu Cezar, continuă preşedintele, fără 
teamă de a se vedea compromiţându-se aplicarea re
formei sale, ar- fi aşezat întâiul său Ianuarie la sol
stiţiul de iarnă.

Domnul Deslandres, tot asemenea, e de părere că
I Ianuarie trebuie adus la 22 Decembrie.

#

Preotul Rodes, d-nii Delaporte, Miller, Armând Baar, 
de la Baume-Pluvinel, susţin în acelaş senz. D. Nijland 
şi Preotul Stein cred că ar fi mai bine să nu se atingă 
de I Ianuarie. Secretarul citeşte un pasagiu din me
moriul trimis de d. Eginitis din Atena, în care se 
spune că „nu este deloc practic de a schimba în
ceputul anului11.

Abatele Chauve-Bertrand spune că, în momentul 
reformei Gregoriene, Comisarii Pontificali propuseseră 
a suprima, nu numai zece zile, ci treisprezece, în 
scopul de a aşeza sărbătoarea Crăciunului în ziua 
precisă a solstiţiului de iarnă; fără îndoială, adaogă 
el, e vorba aci de Crăciun, iar nu de I Ianuarie; dar

după cum această sărbătoare are şi senzul unui nou 
an religios, în acest fapt e o indicare mai mult în fa
voarea începerii anului la solstiţiul de iarnă.

Pusă la vot, propunerea de a pune începutul anului 
la 22 Decembrie, e adoptată de majoritate.

VI. îm părţirile  anului, a l e  p ăs tra , sau  a  le s ta b l i i :
orele, zilele, săp tăm ânile , decadele.

Comisiunea socoteşte că nu trebuieşte acum atinsă 
împărţirea zilei în 24 de ore.

Tot aşa este de părere în unanimitate, că nu e locul 
de a vorbi de decade, nici de perioade similare şi că 
trebuie menţinută săptămâna de 7 zile, dintre cari 6 de lu
cru, fiind pretutindeni, sau aproape pretutindeni între* 
buinţată şi fiind mai ales răspândită în toată lumea, 
pentrucă usagiul practic a găsit în ea o înţeleapta 
măsură a puterilor de lucru ale omului.

Vil. D acă se  p ă s trează  săp tăm âna , trebu ie  oare  
to i a şa  s ă  fie şi cu con tinu ita tea  ei absolutfi?

Atingând acest punct capital al oricărei reforme a 
calendarului, Preşedintele aminteşte că unul din cele 
dintâi proeicte care au propus de a rupe continuitatea 
absolută a ciclului săptămânilor, a fost publicat de 
către un preot italian, Abatele Mastrofini în 1835. De 
atunci, aproape toate proectelece au atras atenţiunea: 
acelea ale iui Auguste Comte, ale d-lor Flammarion, 
Armelin, Grosclaude, Armând Baar, Paul Delaporte, 
Robertson, Cotswart, Carlos dela Piaza, etc s’au pro
nunţat în favoarea ruperii continuităţii printr’o zi în 
anii ordinari şi două zile în cei bisecţi. Confresele din 
Londra, Petrograd, Boston, Bruxelles, Liege şi Paris 
au cerut un calendar care să fie perpetuu. Dar, zice 
d. Bigourdin, nu se vede alt mijloc de a da un ca
lendar perpetuu decât scoţând una, sau două zile afară 
din cadru.

Preotul Stein socoate că ruperea continuităţii săp
tămâni n’are să fie cu uşurinţă primită.

D. Armând Baar, vorbind de greutăţile posibile în 
privinţa aplicării reformei aminteşte că în Congresul 
dela Liege în 1914, D. Alexander Phillips declarase 
că Biserica anglicană nu ar primi zilele albe; dar 
de atunci, D. Phillips i-a făcut cunoscut că Biserica 
anglicană ar fi revenit asupra primei sale impresiuni 
şi că ea acum ar fi dispusă să primească acest punct 
de reformă.

D. Deslandres declară că nu se poate avea o re
formă serioasă a calendarului, fără fixarea săptămâ
nilor şi că aceia ăr putea fi obţinută numai rupându- 
se continuitatea absolută.

Pr. Rodes exprimă tot aşa părerea sa în favoarea 
zilelor afară din cadru. Această schimbare de vederi 
dă Preşedintelui ocaziunea de a reaminti că prezentul 
Congres nu-şi propune să intre în examinarea difi
cultăţilor practice, cari ca urmare ar putea câştiga 
acceptare universală a reformei, dar că el nu are în 
vedere decât a se pronunţa asupra principiilor funda-
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mentale ale unui calendar mai perfect. Când, în 188.4, 
Abatele Crozes, veni dela Paris la Roma, însărcinat 
să spună lui Leon ideia fixării Paştilor, acela răspunse 
că astronomii trebue mai întâiusă se înţeleagă asupra 
calendarului, şi-l trimise la Institutul Franţei. De altă 
parte. Camera Internaţională de Comerţ, reprezentată 
prin d. Armând Baar, tot aşa a dorit avizul Astro
nomilor. Aceştia deci n’au decât să delibereze pe 
singurul teren ştinţific.

După invitaţia Preşedintelui, Secretara, dă citire 
unei scrisori a d-lui. Nijland, care asistase la şedin
ţele precedente şi, care scuzându-se de a nu putea fi 
de faţă la aceasta, indică desideratele sale, dintre cari 
al doilea se exprimă astfel: „a avea 52 de săptămâni 
de câte şapte zile cu una sau douu zile complimentare1*. 
De asemenea se dă citire din memoriul d-lui Eginitis a 
pasagiului următor: Anul va avea 52 săptămâni, mai 
mult una sau două zile albe“.

Problema fixării săptămânilor este în definitiv aceiaş 
ca şi cea care a fost’resolvită pentru lunile când s’au 
părăsit calendarele luni-solare pentru a se adopta 
calendarele solare- înainte, lunile-timp corespundeau 
cu lunile-astru, dar nu puteau cadra cu anul solar 
S’a rupt continuitatea lor lunară pentru a le fixa pe 
anul solar. Aceasta este ceia ce azi se propune de a 
se face şi pentru săptămâni, în aşa chip încât calendaru, 
să se întemeieze pe un an solar fix, atât în împărţirile 
sale secundare, cât şi în ansambiul său. Examenului aces
tui punct i s’a fost dat tot timpul necesar din pricina 
importanţei sale. Cuvântul a fost pe rând dat tuturor

♦

celor ce au voit să-şi exprime părerile.
Discuţiunea fiind complect sfârşită, preşedintele 

pune punctul la vot. E adoptat în unanimitatea mai 
puţin unul.

In ceia ce priveşte locul de dat zilei complimentare 
în fiece an şi zilei bisextile, Comisiunea crede că e 
preferabil a neglija amănunţimile, care sunt amânate 
pentru o cercetare ulterioară amănunţită, şi ja-şi măr
gini atenţiunea asupra punctelor fundamentale.

VIII. Lunile. Trebuie să  avem  12 ori 13 pe a n ?
Numele lor

D. Munzebergev comunică un plan special al îm
părţirii pentru luni.

D. Delaporte dă citire unei note-resumat al desi- 
deratului, că el nutse ' opune la păstrarea celor 12 
luni. Pe lângă ele el stabileşte un sistem auxi 
liar care consistă în întrebuinţarea de douăzeeci-şi- 
optimi, împărţite în paisprezecimi şi şeptimi. Prezintă 
şi explică Comisiunii diversele aparate representative 
ale sistemului său, intre altele un regulator de cea
sornicărie, precum şi tablouri ale calendarului Grego
rian transformate în „Chronos", prin simple trageri 
cari impărţesc zilele în şeptimi sau săptămâni după 
cadrul întrebuinţat.

D. Armând Baar, zice că douzeci-şi-optimile, sau 
lunile de 28 de zile, prezintă, poate, la prîma 
vedere, o simestrie mai perfectă, dar această

perfecţiune nu-i reală. Pentru că cele 13 luni nu pot 
fi divizate cu 2, nici cu 4, nici cu 6. Cu ele ar dis
părea semestrele şi trimestrele, sau, dacă voim, cele 
două şi cele patru părţi ale anului, pentrucă fiecare 
pătrar al anului trebue să cuprindă trei luni de câte 
28 de zile, plus o săptămână, şi - fiecare jumătate de 
an de câte 6 ori 28 de zile plus două săptămâni: Dar, 
continuă d. Baar, jumătăţile şi sferturile anulni, sau 
dacă voiţi, semestrele şi trimestrele, au o folosinţă 
foarte mare în afaceri. Pentru acest motiv, el cere 
păstrarea celor 12 luni.

Mai miilţi membri, tot aşa se pronunţă pentru păs
trarea a 12 luni, ce vor fi egalizate în chipul de a 
pune în fiecare trimestru 2 luni de câte 30 zile şi 
una de 31 de zile, sau 91 de zile în 13 săptămâni 
întregi. Tot aşa este şi părerea lui D. Eginitis, în 
memoriul său.

Abatele Chauve-Bertrand este tot aşa favorabil 
celor 12 luni. Intre altele, el întreabă dacă n’ar fi posibil 
a se găsi o bază de înţelegere între partizanii siste
mului trimestrial, şi partisanii celor 13 luni, numeroşi 
şi de o parte şi de alta ?
, Preşedintele răspunde că un acord nu pare posibil 

decât considerând un singur sistem, acela de 12 
luni, ca principal şi oficial, şi celălalt cel de 28 
de zile numai ca facultativ şi auxiliar.

Pune la vot păstrarea a 12 luni, împărţite în 
patru trimestre, având fiecare câte două luni de 
câte 30 dezile şi una de 31. Propunerea e adoptată 
în unanimitate.

In ceiace priveşte întrebuinţarea cu titlul auxiliar» 
a douăzeci-şi-optimei, comisiunea judecă că ea deja 
s’a pronunţat primind părerea emisă de Societatea 
pentru încurajarea Industriei Naţionale. Asupra nu
melor lunilor, Comisiunea trece repede pentrucă ea 
nu vrea să dea atenţiune decât punctelor celor mai 
mportante. Ii este de ajuns să remarce că numele 
primitive ale lunilor, aproape la toate popoarele, au 
fost enumerale, tot aşa precum au făcut şi Romanii 
cu lunile lor, într’o vreme când nu erau decât zece. 
Mai în urmă, primele opt au fost consacrate unor di
vinităţi sau unor oameni mari. Ultimele patru, care 
au rămas numerale, sunt azi o pricină de greşeli, 
pentrucă aceste nume nu mai corespund rangului ju
nilor pe care îl poartă. Comisiunea se mulţumeşte a 
sugerea ideia revenirii la numirile ce exprimă rangul 
fiecărei luni, ori cel puţin a se schimba numirea ulti
melor patru.

IX. S ă rb ă to a rea  Paştilor.

Nu mai rămâne decât o ches.inne, aceia a sărbă
torii Paştelor, despre care se întreabă, dacă este 
de dorit a se suprima marea ei mobilitate.

D-l Delaporte, socoteşte că nu e locul a se ocupa 
de acest punct, fiindcă el trebue pe de-antregul re
zervat autorităţii religioase, singura competentă a ho
tărî. De altfel, adaogă el, dacă vă ocupaţi de Paş-
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tele creştine, se va cere oare şl fixarea Paştelui e- 
vreesc, sau a sărbătorilor mobile ale Musulmanilor 
şi ale celorlalte religiuni?

Preşedintele, recunoaşte cu totul că modificarea 
datelor sărbătorilor aparţine numai autorităţilor reli
gioase competente. El încă dela început a spus că 
Comisiunea care statuează în acest moment, îşi pro
pune mai ales de a căuta, din punct de vedere as
tronomic şi ştiinţific, temeliile fundamentale ale unui 
calendar perfecţionat. Pe acest cadru, odată determinat^ 
fiecare biserică, fiecare naţiune sau grupare va putea 
să-şi aşeze sărbătorile religioase sau civile şi aniver
sările sale. Dar, pe de altă parte, pentruca reforma 
să poată fi aplicată într’o zi, în acelaşi timp de 
către toată lumea, e de nevoe ca toate autorităţile 
interesate să o prepare împreună. Cu toate că astro
nomii astăzi nu se pronunţă decât în ceiace-i priveşte, 
evident că ar fi necesar ca ei să-şi schimbe vederile 
cu alte grupări, şi în deosebi, cu bisericile. In acest 
scop, Comisiunea, neavând niciun membru care să 
dea un aviz autorizat din partea S. Scaun, a şi rânduit 
Ia prima şedinţă, să trimeată o scrisoare capului bi
sericii catolice spre a-i cere să binevoiască a designa 
unul sau mai mulţi delegaţi care ar sluji de mijloci
tori către ea şi Curia Romană. D. B;gourdin reamin
teşte că în 1913, la Petrograd, Comisiunea numită să 
examineze reforma calendarului fusese autorizată să 
se pună în legătură, de va crede folositor, cu capii 
diferitelor religiuni. Noi avem un motiv special ca în 
acest moment să facem acest demers pe lângă Sf. 
Scaun, pentrucă Congresul e reunit la Roma. El cere 
din nou împuternicirea de a scrie o scrisoare Sf. 
Scaun şi propunerea e acceptată cu unanimitate. D. 
Bigourdin spune că se va căuta a obţine un delegat 
al Bisericii Anglicane, delegat ce ar putea fi desemnat 
prin mijlocirea d-lui Philips, cum şi al Bisericii Grece 
prin mijlocirea d. Eginitis, şi se va cerca să se ob
ţină chiar delegaţi ai altor grupări religioase şi civile. 
Noi avem deja un delegat oficial al Camerii Interna
tionale de Comerţ, d. Armând Baar.

Vorbii mai în deosebi de sărbătoarea Paştilor, con
tinuă d-l Bigourdin, pentrucă această sărbătoare, 
principală a religiunii creştine este sărbătorită în toate 
ţările care formează partea lumii civilizate. Dacă Sf. 
Scaun va ajunge să fixeze această sărbătoare, exem
plu, cu siguranţă va fi imitat şi de celelalte Biserici.

Schimbul de vederi ce a avut loc asupra acestui 
subiect îngădue de a consta ta că fixarea sărbători 
Paştelor a fost cerută în numele diverselor interese, 
cum interesele comerciale; dar mai este şi un motiv 
astronomic, sau cel puţin ştiinţific. Acest motiv, ex
pus de atâtea ori, este că mobilitatea Paştelor apar
ţine unui rest de calendar luni-solar de care se serveau 
Evreii în vremea instituirii acestei sărbători. Dar a- 
cest calendar azi este perimat, abandonat; se va rea
liza deci un progres fixând acest praznic în calen
darul solar. O primă fixare reiativ poate fi obţinută 
fără a se atinge de restul calendarului. Ar fi de a

juns dacă nu se mai {ine seamă de lună-astru. Fixând 
sărbătoarea într’o Duminică determinată, mutarea va 
fi redusă la şapte zile, cum e aceia a Duminecii înseşi.

Fixarea absolută nu poate fi obţinută decât cu sta
bilizarea în prealabil a Duminicilor. Mai ales stabili
zarea absolută este ceiace se are în vedere aci.

Secretarul, d i cetire unui pasagiu din memoriul d-lui 
Eginitis, unde declară că „statul Grec ar putea 
realisa imediat unificarea înăsurei timpului 
fără a se atinge de sărbările religioase“.

Preşedintele, spune că Comisiunea, după schimbul 
de vederi ce a avut loc, nu-şi recunoaşte mai mult 
dreptul de a intra mai departe în examinarea acestei 
chestiuni. El propune Comisiunii de a adera la mo
ţiunea următoare:

*Comisiunea este de părere ca praznicul Paştelor să 
ie stabilizat".i

Aceasta părere este adoptată cu unanimitate.
Comisiunea a terminat lucrul său, ale cărui con- 

cluziuni se rezumă în următoarele trei puncte fun
damentale :

I. Adoptarea unui calendar perpetuu păstrându-se 
cele 52 de săptămâni, plus una sau două zile afară 
din cadru.

II. Aşezarea lui întâi Ianuarie în ziua ocupată a- 
cum de 22 Decembrie.

III. Împărţirea celor 364 de zile în patru părţi de
»

câte 91 de zile fiecare, anume două luni de câte 30 
zile şi una de 31, fără a pune piedică unei împărţiri 
anxiliare de câte 14 şi 28 de zile.

Preşedinte, G. B igourdm
Secretar, Qhauve B ertrand

t

Roina, 12 Mai 1922.

II. Rezoluţiunea adoptată de către primul Congres 
al Camerei de Comerţ Internaţionale, ţinut la Londra 
în 1921.

♦

*

Reforma Calendarului
Congresul Camerii de Comerţ Internationale aprobă 

directivele propuse de către Comisiunea preliminară 
pentru reforma calendarului, adică principiul reuniunei 
apropiate a unui congres special grupând pe repre
zentanţii lumii eclesiastice, ştiinţifice, şi ai afacerilor, 
şi însărcinat să apopte un Calendar nemişcător şi 
perpetuu.

Adresa Societăţii Naţiunilor către Guver
nele diferitelor ţări

GENEVA
1 Noembrie 1923

Am onoare de a aduce la cunoştinţa Guver
nului.....................................  că comisiunea consultativ*
şi tehnica a Comunica{iunilor şi a transitului So
cietăţii Naţiuailor, sesizată de chestiunea reforme.
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calendarului, având în vedere neajunsurile Calen
darului actual foarte sensibile în privinţa economică 
şi în deosebi pentru industria transporturilor, a adop
tat în această privinţă, în ultima sesiune, următoarea

4

rezoluţiune, destinată a fi comunicată tuturor Guver
nelor, precum şi autorităţilor religioase interesate, şi 
cuprinse în raportul general al Comisiunel Consul
tative şi tehnice, aprobat de către adunarea Societăţii 
în ultima sa sesiune.

„Comisiunea Consultativă şi Tehnică a comunica-
ţiunilor şi tranzitului.

„Socotind că examenul reformelor ce ar putea fi 
aduse Calendarului Gregorian n’ar lipsi a interesa în 
mod serios, prlntr’o măsurare a timpului deodată şi 
şi mai unificată şi mai naţională, condiţiunile vieţii 
eonomice şi traficul internaţional;

„Bucurându-se foarte mult că invitaţiunile adresate, 
în numele său, de către Prezidentul său, în vederea 
unei consultări prealabile, Sfântului Scaun, S. S. Pa
triarhului ̂ Ecumenic şi S. S. Arhiepiscopului de Can- 
terbury, au'întâmpinat o primire fivorabilă;

„Şi astfel statuând cu colabDrarea părintelui.
P. Gianfranceschi,

Preşedintele Academiei „dei nuovi Lincei",
Trimesul Sfântului Scaun:

„Profesor D. Eginitis,
Directorul Observatoriului din Atena, trimesul

S. S. Patriarhului Ecumenic.
t

„Rev. T. E. R. Phillips,
Secretarul lui «Royal Astronomical Society» 

trimisul Arhiepiscopului de Canterbury;

din declaraţiunlle făcute constată următoarele:
1. „Că, din punctul de vedere strict dogmatic, 

examenul reformei calendarului, atât în ceiace priveşte 
statorirea sărbătorii Paştelui, cât şi chestiunea mai 
generală a reformei calendarului Gregorian, nu se iz
beşte de dificultăţi de o astfel de natură în cât mai 
dinainte ar putea fi considerate ca de netrecut;

2- „Că, cu avisul tuturor, nici o reformă a calen
darului, şi în deosebi nicio deciziune a statorirej 
sărbătorii Paştelui, chestiune de ordin eminamente 
religioasa, în mod practic nu ieste realizabila fără a-i 
aplica un acord între diferitele autorităţi religioase 
interesate;

3. „Că schimbarea tradiţîunilor existente pe care le 
aduce orice reformă nu sunt îndreptăţite şi de pri
mit, decât dacă sunt cerute de către opiniune, în 
vederea unor îmbunătăţiri în viaţa publică şi în re- 
laţ.unile economice;

„Hotărăşte. în consecinţă, de a urmări examinarea 
prin instruirea unui comitet special de studiu, alcă
tuit din;

„D. Jonkheer van Eysinga,
membru al comisiunei consultative şî tehnice a 

comunicaţiunilor şi transitului, Preşedinte;

cari au binevoit a primi să continue această cola
borare.

„De asemenea vor fi chemaţi să facă parte din 
acest comitet: #

„D. Bigourdin,
fostul preşedinte al comisiunei Calendarului Uniunii

Astronomice Intemaţiona-e ;

„D. Willis H. Bootb,
Preşedinte,e Camerii de Comerţ internaţionale”.

„Comitetul special de studiu va întreprinde exa
minarea chestiunilor relative la reforma calendarului, 
luând ca punct de plecare proiectul stabilit de către 
Uniunea internaţională astronomică, în sesiunea ţinută 
la Roma, în Mai 1922, precum şi opiniunile exprimate 
de către Camera de Comerţ Internaţională, la Con
gresul din Londra din Iunie 1921.

„Această hotărîre va fi adusă la cunoştinţa tuturor 
Guvernelor, precum şi autorităţilor religioase, cari 
vor fi rugate să binevoiască a trimete comitetului, 
înainte de 1 Martie 1924, toate informaţitinile sau su- 
gestiunile judecate folositoare".

Tot deodată am onoare a trimete alăturat Ex
celenţei Voastre un extras din procesul verbal 
al sesiunii ţnute la Roma în Mai 1922 de către 
Comisiunea pentru reforma Calendarului, a Uniunel 
Astronomice Internaţionale şi părerile envse de către 
Camera de Comerţ Internaţională, menţionate în ho
tărâri, şi cari vor servi ca punct de plecare a lucră
rilor Comitelului specal de studiu ce s’a instituit.

In conformitate cu termen 1 rezoluţiunii, am onoare 
a ruga pe Excelenţa Voastră de a binevoi să-mi 
trimeată pentru ca şi eu să le pot transmite Comite
tului Special de studiu, toate observaţiunile sau

f

sugestiun le pe cari, după studierea textului ală
turat, le vor presenta autorităţile competinte âle Gu
vernului................................

Se înţelege că răspunsurile la această anchetă in
dispensabilă dar numai cu caracter consultativ şi preli
minar, na vor f i  considerate ca obligatorii, tn nici
un chip, Guvernului ...................................în caşul
convocării unei conferinţe ulterioare, dacă o atare 
conferinţă ar fi chemată sa elaboreze şi să adopte 
în această privinţă, măsuri definitive.

De asemenea, s e mn  înţelege că 'textele alăturate, 
ce servesc ca punct de plecare lucrărilor Comitetului 
de studiu, au fost alese şi comunicate Guvernelor 
pentru a se putea precisa, pe cât cu putinţă mai ri
guros, termenii anchetei şi de a înlesni comparaţia 
observaţiun lor şi aviselor primite, şi nici de cum 
pentru a restrânge orice iniaţiativă in ceiace priveşte 
cadrul şi întinderea proiectelor de reformă.

Primiţi, Vă rug3m, asigurările înaltei mele consideraţiuni.

Secretar General:
,d .
*D.
»D.

Gianfranceschi, 
Profesor D. Eginitis,
Rev. T. E. R. Phillips,

Eric Drumond.

Pr. S1MEDREA
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Francia împotriva legăturilor cu Vati
canul. — Războaiele aduc pe o bucată de vreme, 
stări nefireşti, care durează un timp, până ce 
oamenii îşi vin iar în fire. Din pricina grozavei 
încâlceli de lucruri pe care o asemenea învăl- 
măşală socială o aduce, ei nu mai pot vedea 
limpede şi ajung de primesc închipuiri goale drept 
lucruri aievea, decretează câ bun ceiace e rău, 
se înşală foarte uşor, blesteamă lucrurile cinstite 
şi aşa mai încolo. Trebuie să treacă vreme pen
truca să-şi iasă din uluială şi să se mire de ce 
au făcut.

Aşa, s’a întâmplat după război cu atitudinea 
arătată ţaţă de Vatican. Francia, care odată rup
sese legăturile cu el, a spus că trebuie să le în- • 
noade iar, fiindcă nu te poţi lipsi de marea în
semnătate la care a ajuns Vaticanul după război. 
Şi după Francia, au urmat şi alţii, şi aşa, multe 
State, mai cu seamă din cele nouă, şi-au trimis 
miniştri ai lor ca să fie reprezentate pe lângă 
Vatican. Dintre aceştia, am fost şi noi. Se înţe
lege, dacă Francia şi-a numit ambasador, noi, 
care umblăm pe căile Franciei în toate lucrurile, 
nu puteam lipsi dela acest însemnat pas.

E  adevărat că războiul a adus câştig Vatica
nului. Dar nu urmează că această stare să i-o 
mai măresc şi eu. Câştigul Vaticanului ar fi cu 
mult mai mic, dacă nu l-aş creşte şi eu, prin 
închipuirile mele. Dacă a apucat unul să spuie

■

că Vaticanul e o putere internaţională, de care 
nu ne putem lipsi, începe şi altul a spune aşa, 
în puterea însuşirii de impresionare a omului, 
nu prin cercetarea proprie, de este ori nu este 
aşa.

Dar iată unul care a eşit din vrajă. Guvernul 
francez nu se mai lusă speriat de gândul că nu 
mai poate fără Vatican şi numai decât să aibă 
legături cu el. S ’a găsit un guvern care a fă
cut-o, dar guvernul de acum nu înţelege să mai 
lase ce a făcut guvernul trecut şi vrea să rupă 
legăturile cu Vaticanul.

In telegramele care ne-au venit dela Paris cu 
data de 20 Iunie şi pe care le găsim în ziarele 
noastre cu data de 22 ale lunii, găsim o largă 
dare-de-seamă despre discursul noului prim-mi- 
nistru francez d. Herriot, care a spus că în 1919 
a fost împotriva înfiinţării din nou a ambasadei 
franceze pe lângă Vatican, «nu dintr’un sen

timent de intoleranţă, nici pentru a atinge cre
dinţa pe care o respectă, ci în interesul păcii 
religioase. D. Herriot este de părere că menţi
nerea ambasadei franceze pe lângă Vatican nu 
este oportună». (Universul, 22 Iunie 1924, pag. 7).

In altă telegramă, tot de la 20 Iunie şi citată 
tot acolo, găsim: «Guvernul meu, a spus d. 
Herriot, a luat mai multe hotărâri importante, 
ca decretarea amnistiei, desfiinţarea ambasadei 
franceze pe lângă Vatican.

«Primul ministru a fost întrerupt cu strigătul: 
«Toţi sunt reprezentanţi pe lângă Vatican* !

D. Herriot a răspuns că aci nu e vorba de 
a imita pe alţii, ci de a urma propriile inspiraţii*.

Auziţi ce spune primul-ministru al Franciei ? 
Câ nu trebuie lucrat ceva, fiindcă şi alţii au făcut 
aşa, trebuie să priveşti la propriile ?ţale tre- 
duinţe. Francia a fost dusă de vârtejul vorbelor 
grăite uşor după război şi s’a înfiinţat ambasada. 
Acum, când priveşte cu propriii ei ochi şi la 
propriile ei trebuinţe, îşi desfiinţează ambasada.

Şi noi?... Noi care totdeauna întrebăm ce
face Francia ?

Pe noi ne găseşte nu numai cu reprezentant 
pe lângă Vatican şi cu nunţiu apostolic la Bu
cureşti, ci şi în plină mişcare pentru a încheia 
Concordatul... Şi tocmai din Francia ni se dă
aşa de bună lecţie că trebuie să ne căutăm de 
treabă şi să nu mai ridicăm acţiunile Vaticanului.

E bine că Concordatul încă nu s’a încheiat. 
Cele petrecute în Francia ne sunt înştiinţare să 
nu-1 mai încheiem. Dacă Francia, care e cato-

#

»lică din creştet până în tălpi, nu vrea legătur1 
cu Vaticanul, vrem noi, cei cu religiunea domi
nantă ortodoxă!

Ştirea a venit la timp şi trebuie să-şi pro
ducă roadele ei, pentru a împedeca ceiace se 
plănuieşte.

Vom urma şi de astă dată pe urmele Francei ori 
va fi Vaticanul mai cu trecere şi decât Francia ?

Am putea spune: Să aşteptăm!
Dar nu e vreme de aşteptat. Cele petrecute 

în Francia trebuiesc îndată întrebuinţate de noi, 
pentru a răci puţin zelul celor cu Concordatul
şi a da curaj celora dintre noi care se moaie.

Nu e nimic de aşteptat. Trebuie lucram 
grabnică.

Arhim . SCMIBA X
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CĂRŢI, REVISTE Şl ZIARE

Preotnl M. Călugăreanu, Adventism ul ş i  C om ba- carte care, într’un cuprins atât de scurt, să cuprindă atâta
te re a  lui. Broşură de 63 de pagine în format mic. Tipografia bogat material

După o mioă Introducere, în oare arată cum s’au stârnit 
părerile rătăoite în sânul Bisericii, autorul tratează oea 
dintâi chestiune de care ne izbim în cearta cu adventiştii: 
S f  Tradiţiune. In paginile 9—22, tratează chestiunea 
aceasta atât de bine, cu un material atât de priceput ales,

Mănăstirii Neamţu, 1928. Preţul 4 lei,
De vreo 10 ani, la noi s’a scris multe lucrări despre ad

ventism. A Părintelui Econ. C. Nazarie a tras dâră bună» 
căci pe urma ei s’au tot tipărit alte lucrări, în mare mă
sură inspirate din cea dintâi, oare a răsturnat întâia brazdă
Sunt toate lucrări care se pot citi ou mult folos şi ar fi cu o argumentare atât de strânsă, încât nu poţi să na ad
bun un mio studiu care să cuprindă o dare de* seamă despre miri măestria lui. Nu ne mai ostenim să arătăm ce cuprinde.

Cartea e mioă, se poate procura uşor. Fiecare să şi-o iatot oe s’a scris la noi ou privire la adventism. Poate că 
om face-o odată noi înşine. Până atunci însă, să ne ocupăm 
de una din acestea, o carte mică, dar dintre cele mai 
frumouse în această materie, cartea Părintelui Călugăreanu, 
apărută anul trecut în editura Mănăstirii Neamţului.

şi s’o citească.
Tot aşa de bine tratează despre ierarhie dela pag. 22—28, 

vorbind aci cum trebuie şi după monahism.
Te minunează ce bine mânuia Scriptura acest preot tânăr

Cartea aceasta are o poveste tristă. Autorul ei un tânăr In o© scrie el despre Biserică dela pag. 28—30, îţi face
preot care a murit înainte vreme : Mihail Călugăreanu
mort la 13 Iulie 1918, în vârstă de 35 de ani. Bietul
păstor ! de oe n’a trăit să citească şi el aici laudele pe
care i le aducem noi,, căci este o carte ou adevăat de mare 
m erit!

dovada oă omul acesta se acupase ceva ou cartea.
La pag. 30 vorbeşte despre botez, la 34 despre rugă

ciunile către Sfinţi, la 36 despre icoane şi cinstirea lor,
la 41 despre Sâmbătă. Despre aceasta scrie ceva mai pe 
larg, 10 pagini, fiind una dintre învăţăturile de temei ale

Noi ne aducem aminte de un tânăr cu numele Călugă- adventiştilor. Cine citeşte scrisul Părintelui Călugăreanu,
reanu din cl. VIII a Seminariului „Veniamin" din Iaşi, 
care a ţinut odată predica pnntru patronul seminariului în 
Mitropolia dela Iaşi, în ziua de 30 Ianuarie. Şi ţinem 
minte că voibea însufleţit şi cu înfăţişare distinsă. Cred 
să fi fost în 1904 şi trebuie să fi fost chiar acest preot 
oare-şi avea apoi parohia în Maxut, Botoşani.

De atunci, cine a mai auzit de e l ! Dar iată că el tot
distins a rămas, căci la conferenţa ceroului pastoral din
Hârlău, Botoşani, la 17 Iunie 1914, a ţinut o conferenţă
despre adventism, care e chiar această cărticică, scoasă la 
iveală după moartea lui.

Având să instaleze pe noul paroh- Păr. Protopop AL 
Simionescu al Botoşanilor, a cătat prin biblioteca rămasă 
dela trecutul din viaţă Călugăreanu şi a găsit accastă con
ferenţă. A preţuit luctarea, a dat-o să fie tipărită sub în
grijirea ceroului pastoral „Văratec* şi, în sfârşit, s eşit la 
lumină din teascurile Mănăstirii Neamţului. La numele Ti
pografiei Mănăstirii Neamţului, care şi-a luat un frumos 
avânt sub mâna harnică şi mintea ageră a Părintelui Arhi
mandrit Daniil, lucrarea aoeasta oontribuie cu o bună păr
ticică, fiindcă este o lucrare cu care tipografia se poate 
lăuda.

In adevăr, lucrări bune despre adventism mai avem noi, 
apărută de curând, a răposatului protopop al Prahovei Ene 
Dumitreseu. Dar niciuna nu are o expunere atât de strânsă 
şi de bine închegată ca aceasta. E o biată cărticică de 63
de pagini în format mic, ca al Visului Maicii Domnului, 
şi ou toate acestea ce bogat cuprins! Rar se poate găsi o

rămâne bine încredinţat despre dreptatea credinţei noastre 
în această privinţă.

La pag. 5156, tratează despre jurământ, la pag. 56 63 
despre a doua venire a Domnului, ş i  CU aceasta încheie.

Deci toată tratarea se cuprinde în 9 punote. în care, oa 
într’o oglindă, atât de bine poţi vedea cât de rătăciţi sunt 
adventiştii. Când ai isprăvit de citit cartea, rămâi atât de 
luminat despre toată chestiunea aoeasta, datorită felului 
meşteşugit de a înfăţişa materia a răposatului autor. Te 
umple numai durerea că acest bărbat nu mai este între 
noi şi că a trebuit să plece atât de curând din mijlocul 
nostru! A plecat şi el ca o jertfă a războiului, fiindoă 
războiul a adus tifosul exantematic, din pricina căruia a 
mnrit.

în

vsa se

urmări

Singurul cusur formal al cărţii şi oare s’ar putea
drepta foarte uşor la o a doua ediţiune este împărţirea ei.
Tratatea merge una, fără nicio împărţire. Ea însă cuprinde
9 punote. La fieoare punct să se puie un număr,
facă o mică despărţire sau un titlu, şi aşa ea se va putea

mult mai uşor. La meritele de fond ale aoestei
lucrări, trebuie pusă şi forma corespunzătoare. Atât de
limpede dintr’o parte, să fie limpezită şi din cealaltă. Dacă
şi-ar fi tipărit-o însuşi autorul, fără îndoială că şi-o facea.
Au tipărit-o însă alţii. Să facă însă aceasta la altă ediţiune*
Cartea merită să aibă şi 10 ediţiuni, şi noi am dat-o

ştirea tuturor, pentruoa să se răspândeoscă după tot 
meritul ei.

A rhim . SC R IB A N

aioi
Am
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Numărul de faţă al revistei e, în cea mai 
mare parte, închinat chestiunilor de calen
dar. Aceasta a fost dorinţa înalt Prea Sfin
ţiei Sale Mitropolitului Primat. Pe cât am 
putut, noi ne-am silit să dăm numai astfel 
de materie, împuţinând materiile de alt fel. 
Cei cari aşteptaţi să-şi vadă articolele ti
părite în acest număr, să îngăduie până la 
numărul viitor.

întocmire pentru evanghelizarea ora
şului Bucureşti. — Sf. Mitropolie a Ungrovla-
hiei, socotind trebuinţa neîncetată de a nu lăsa 
nici o clipă munca de evanghelizare a poporului, 
ci de a o întocmi într’un chip cât mai bun şi 
mai potrivit pentru a da roade, a împărţit toată 
Capitala în 5 regiuni, în care să fie un centru 
din care să pornească şi să se susţie o evan
ghelizare. Acestor regiunii li s’a zis circumscripţii, 
purtând numele bisericii unde se află preotul care 
va cârmui regiunea, precum urmează:

1. Circumscripţiunea I  Attiza, sub cârmuirea 
Părintelui Dr. Ioan Mihălcescu, parohul bisericii 
„Amza“, având sub cârmuirea ei bisericile: Sfinţii 
Voevozi, Mavrogheni, S f. Visarion, Manea Bru
tarii, S f. Vineri-Nouă, S f. Nicolae- Tabacu, Sf. 
Vasile, S f. Nicolae - Buze şti, Creţulescu, Albă
Calea Victoriei şi Cotroceni.

2. Circumscripţiunea I I  Popa-Tatu, sub câr
muirea Părintelui Econom Gheorghe D. Şerb an, 
cuprinde bisericile: Schitu-Măgureanu, S f. Ştefan 
(Cuibu-cu-Barză), S f. Constantin, S f. Ilie-Gor- 
gani, Mikai-Vodă, S f. Spiridon-Vechiu, S/inţii 
Apostoli, Brezoianu şi biserica Stejarul.

3. Circumscripţiunea I I I  Sf. Ilie-Kalenderu,
sub cârmuirea Părintelui Arhimandrit Dr. Iuliu 
Scriban, cuprinzând bisericile: S f. Nicolae-Şelari, 
Sf. Gheorghe-Nou, Curtea- J' eche, biserica Doam
nei, Zlătari, S f. Dumitru din str. Carol, Ienii, 
Batişte, Bradu-Boteanu, Oţetari şi Colţea.

4. Circumscripţiunea I V  Popa-Chiţu, sub câr
muirea Părintelui Econom D. Pope seu-Moşoaia, 
cuprinzând bisericile: Silvestru, Icoana, Precu- 
peţii-Vechi, Precupeţii-Noi, Dichiu, Tirchileşti, 
Pitar-Moşu, Floreasca, S f. Ioan-Moşi, S f. Du
mitru-Colentina şi S f. Treime- Te iu.

5. Circumscripţiunea V  Spîrea-Veche, sub
cârmuirea Părintelui Econom Ioan Ionescu-Floru- 
Bogaţi, cuprinzând bisericile: Ghencea, S f. Elef- 
terie, S f. «Gheorghe Fracmasoni, Izvorul Tămă
duirii, Cărămidarii-de-sus, Albă-Postăvari, Antim, 
Schitul Maicelor şi S f. Ilie-Grant.

Fiecare cârmuitor de circumscripţiune va f i

dator să înainteze Protoieriei din care face parte

o programă de lucru, iar după fiecare conferenţă 
ţinută, va fi dator să raporteze despre rezultat.

Aceasta e o muncă grea şi care trebuie fă
cută cu toată grija şi lucrată în amănunt. Ea 
însă mai trebuie şi întărită. Cine poate, să intre 
şi în alte regiuni şi să ajute. Şi credem că, dela 
o vreme, trebuiesc înfiinţate şi alte posturi spe
ciale care să se ţie numai de aceasta. Iată, 
există numai un post de preot misionar pentru 
toată Mitropolia Ungrovlahiei şi acesta, care e 
Păr. Dr. Gr. Pişculescuf (Gala Galaction) are 
atât de mult de lucru, câ nu mai ajunge. Tre
buiesc înmulţiţi misionarii.

Ajutoare pentru zidire de biserici. — La
Primăria oraşului Bucureşti, întâiul ajutor de 
primar este d. M ihail Berceanu, barbat plin de 
bunăvoinţă către aşezâmintele de cultură şi care 
munceşte neîncetat pentru ajutarea lor. E o bună 
bucată de vreme de când d-sa a început, prin 
Primăria Bucureştiului, o întreagă lucrare de 
propagandă religioasă şi culturală. Marile săr
bători ale creştinâţăţii, precum Paştele şi Cră
ciunul, sunt tot atâtea prilejuri când d-sa se 
îndreptează către preoţi, pentru a-i ruga să ţie 
cuvântări potrivite cu vremea sărbătorilor, în 
multe localuri de fabrici şi în multe mahalale 
din Bucureşti. Cu acele prilejuri, se dau şi aju
toare copiilor săraci de prin feluritele mahalale, 
aşa că, prin mijlocirea d-niei sale, se face o 
mare lucrare de dragoste creştinească în vremea 
sărbătorilor noastre. Există şi o universitate po
pulară, ajutată cu mijloace băneşti de Primărie, 
şi care lucrează tot în felul acesta, pentru răs
pândirea învăţăturii în mulţimea norodului, iar 
în cea mai mare parte, această învăţătură e du
hovnicească, fiindcă această universitate se în
dreaptă către preoţi, cerând ajutorul lor pentru 
îndeplinirea acestei lucrări.

Acum, de curând, citim (în Viitorul, 9 Iulie 
1924) că dela aceiaşi Primărie şi tot prin d. 
Berceanu, s’au dat de puţin timp 3 000.000 de lei 
pentru repararea bisericilor din Bucureşti, afară 
de alte ajutoare de câteva sute de mii de lei, 
pe care le-a primit Primăria, ca să fie întrebuin
ţate tot în scopul acesta. împărţirea acestor sume, 
spune ştirea din Viitorul, s’a făcut după propu
nerea protoiereilor oraşului Bucureşti şi s’a dat 
bisericilor care aveau o nevoie mai grabnică de 
a fi reparate.

Nou vicar mitropolitan. — In urma alegerii
vicarului Mitropoliei din Iaşi P. S. Cozma Boto- 
şăneanu, ca episcop al Dunării de jos, rămânâd
slobod locul de vicar al Mitropoliei, I. P. S.
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Mitropolit PIMEN al Moldovei a numit ca vicar 
pe păr. Arhimandrit Silvestru Morăraşu, preot 
al catedralei mitropolitane, ca vicar al Sfintei 
Mitropolii.

Ziarul Viitorul (9 Iulie c.), aducând această 
ştire, face o mare confuziune. Zice că instalarea 
acestui vicar se va face în ziua de Sf. Petru şi 
Pavel, fiind de faţă d-nii miniştri Mârzescu şi 
Lepădatu. Adevărul este că d-niile lor avea a 
fi de faţă nu la Iaşi, la instalarea vicarului, unde 
nici nu se face instalare, ci la Galaţi, la insta
larea episcopului Dunării-de-jos.

Arhimandrit mitrofor nou. —  Cu prilejul

Ain judeţul Covurlui, Parohia Rrşcani, comuoa 
Vlădeşti, cu biserica parohială Adormirea Maicii 
Domnului, prin dezlipire dela Parohia Vlădeşti 
din aceiaş judeţ.

Numiri de protoerei.— Prin înaltul Decret 
Regal 1413 din 5 Aprilie 1924, Sf. Sa Păr. D.
Popescu, licenţiat în teologie, paroh al parohiei 
Doiceşti, Dâmboviţa, se numoşte pe ziua de 1 
Aprilie a. c., în postul de protoiereu al judeţului 
Dâmboviţa., în locul Sfinţiei Sale Părintelui G. 
Brânişteanu, demisionat pe aceiaşi dată.

Prin înaltul Decret Regal Nr. 1412 din 5 
Aprilie 1924, Sf. Sa Păr. Fior ea Ionescu, licen-

sosirii în Bucureşti a Societăţii culturale Astra ţiat în teologie, paroh al parohiei a Il-a Peretu,
de peste munţi, cu care împrejurare s’au făcut jud. Teleorman, se numeşte pe ziua de 1 Aprilie
serbări mari şi de care ziarele au vorbit pe larg, 
la sfârşitul lui Mai yi începutul lui Iunie, —  înalt
Prea Sf. Mitropolit Primat D. D. Dr. Miron a 
ridicat la rangul de arhimandrit-mitrofor pe Păr. 
Arhimandrit Scriban. Ceremonia s’a făcut în ziua 
de Duminică, 1 Iunie, în faţa reprezenţanţilor 
Astrei în catedrala Mitropoliei, către care Pâr. 
Arhimandrit fusese însărcinat să ţie o cuvântare 
de salutare. S'a făcut mai întâi înălţarea în rang 
Şi a urmat apoi cuvântarea noului Mitrofor în 
noua sa înveşmântare.

Pedepse pentru slujbaşii care păgubesc
s lu jb a .—La căile noastre ferate s’a fâdut lege 
ca să se pedepsească slujbaşii din pricina cărora 
se iscă nenorociri care ruinează materialul şi 
rănesc sau omoară oamenii.

Foarte bine !
Dar nu ajunge. Trebuiesc pedepsiţi toţi acei 

din pricina cărora slujbele merg rău. Când faci 
o cerere şi după un an încă nu ai răspuns sau 
nu găseşti hârtiile hotărâte la un fel sau se pierd, 
trebuiesc aduse pedepse grele, pentruca oamenii 
de slujbă să se deprindă cu rânduiala. Nici să 
fumeze, nici să citească romane în vremea slujbei!

Medici cu respect către religiune. — La
6 şi 7 Iulie c., s’a ţinut în Temişoara congresul 
medicilor din toată ţara. S ’a început cu tedeum. 
Aceasta e o notă bună pentru nişte oameni de 
ştiinţă pozitivă, cum sunt medicii. Au socotit că e 
bine să înceapă cu Dumnezeu, şi nu ca un profesor 
la facultatea de ştiinţe din Iaşi, care combătea 
începerea anului şcolar cu sfinţirea apei şi care 
şi anul acesta a vorbit în Senat la legea şco 
lară împotriva însemnătăţii pe care legea o 
dădea învăţământului religios. Medicii din Timi- 
mişoara au cugetat altfel şi le face cinste. Şi 
noi, preoţii, trebuie să fim alăturea de medicii 
cu astfel de simţiri, care luptă pentru sănătatea 
poporului.

înfiinţare de parohie.— Prin înaltul Decret
Kegal Nr. 14x6 din 5 Aprilie 1924, s’a înfiinţat

I924 în postul al II-lea de protoiereu al jude
ţului Teleorman, circumscripţia Roşiorii-de-Vede; 
în locul Sfinţiei Sale Părintelui Teodor Perit- 
ţeanu, retras pe aceiaşi dată.

M edalieri.— Prin înaltul Decret Regal nr. 1938 din
14 Iunie 1924, au fost împodobite cu medalia Răsplata 
Muncii pentru Biserică persoanele mai jos însemnate, 
după cum se arată:

Clasa I:
D-na Lucreţia Comandor Herter, prezidenta comite

tului bisericesc din oraşul Sulina; d-nii: Const. Ţigău, 
prefectul judeţului Tulcea; Gheorghe Şerban, deputat; 
Grigore Musculiu, primarul oraşului Tulcea; Nicolae 
Brezoianu, avocat şi prezidentul Comitetului biseri
cesc din comuna Cerna.

CLASA I l-a :
Prea Cuviosul Arhimandrit Calinic Gradea, Cu

cernicul Preot Ioan Chiriac şi Domnii: Ioan Apos- 
tolcscu, judecător; Silvestru Hutan; Vasile Antinov; 
Petre Mateef: Mihalache Hariton; Anton Mocanu şi 
Dimitrie Florea, membri în comitetul bisericesc, din 
comuna Sulina; Gheorghe Zaharia, învăţător, preşe
dinte a! comitetului bisericesc din comuna Topologu; 
Vasile Fopa, notar vice-preşedinte; Tihon Teodor, 
casier; Dimitrie Cristea; Moise Vlad; Nicolae Butoi; 
Nicolae Burlacu; Ioan Cenuşă; Gheorghe Cojocaru; 
Ioan Verdeş; Nicolae Ghiuzdea şi Cucernicul Pr. 
Atanase Panescu, membri ai aceluiaş comitet.

Cucernicii preoţi: Iconom Petre Iancalescu, paroh 
în comuna Sarighiol; Marin Comănescu, membru al 
comitetului bisericesc din comuna Cerna; Marin Po
pescu, paroh în comuna Teliţa; şi domnii: Ivanciu 
Dimitrie, membru în comitetul bisericesc din comuna 
Cerna; Iosif Pricop, preşedinte al comitetului biseri
cesc din comuna Domniţa Maria, şi Mihalache Do- 
roftei, membru al aceluiaş comitet.

CLASA IH-a:
Domnii : Constantin Fugigiu, Gheorghe Stoian; 

Tulică Petre, Radu I Radu, Deliu M. Deliu, membri 
ai comitetului bisericesc din comuna Cern.; Nichifor 
Condrat; Roman Vasiliev; Cost ea Avimov; Lefter Avi- 
mov; Tudosie Vasiliev; Nicolae Roman; Ioan /• Bum- 
baru; Sava Costea; Larion Mihail; Sergher Damian; 
Tudor Mironov; Tudor Vasiliev; Hrişa V. Corceovei; 
Petre Carp; Domnica Tofon Condrat, membri ai co
mitetului b:sericesc din comuna Teliţa; Stoian Ciobanu; 
Andrei Ioan; Dima Radu; Nicolae Fuioară; Nicolae 
Ciobărceanu; Tudor Iacob; Ştefan Sava; Ilie Trofim;

\
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Ipatie Decenco şi Ioan Nichifor, membri ai comitetului 
bisericesc din comuna Domniţa Maria, pentru ajutorul 
dat la construirea bisericii din localitate.

Prin înaltul Decret Regal nr. 1934 din 14 Iunie 1924, 
au fost cinstiţi cu medalia Răsplata Muncii pentru 
Biserică cl. I preoţii şi credincioşii mai jos însemnaţi, 
pentru serviciile aduse Bisericii şi ajutorul dat la în
zestrarea bisericilor din oraşul Galaţi, şi anume:

1. Părintele Arhimandrit Neofit Cotleanu, dela ca
tedrala Sfintei Episcopii a Dunării-de-Jos; Părintele 
Econom Ştefan Ionescu, directorul cancelariei Sfintei 
Episcopii; 3. Părintele Econom Teodor Stoica, pro
toiereul judeţului Covurlui: 4. d-na şi d-nul Ioan 
Prodrom, mare proprietar şi primarul oraşului Galaţi.

Prin înaltul Decret Regal nr. 1941 din 14 Iunie 
1924, se cinsteşte cu medalia Răsplata Muncii pentru 
Biserică cl. I Păr. Econ. Stavrofor Ioan Chirilov de
la biserica catedrală din Ismail, pentru deosebita sa 
osteneală în folosul Bisericii.

Prin înaltul Decret Regal nr. 1936 din 14 Iunie 
1924, se cinsteşte cu medalia Răaplata Muncii pentru 
Biserică cl. I d. Gh. Salomeia, mai-marele corului 
bisericii catedrale Sf. Ioan din Focşani, pentru munca 
sa cheltuită în folosul Bisericii.

Prin înaltul Decret Regal nr. 2943 din 14 Iunie 
1924, a fost cinstit cu medalia Răsplata Muncii pentru 
Biserică cl. II d. Alexandru Mărza pentru serviciile 
aduse Bisericii.

D. Ilie Ene, vechiu secretar al Seminariului Cen
tral din Bucureşti, a fost împodobit cu medalia Răs
plata Muncii pentru Biserică cl. I prin înaltul Decret 
Regal nr. 1931 din 14 Iunie 1924, pentru îndelunga 
şi priceputa sa activitate în interesul seminariului.

Prin înaltul Decret Regal nr. 1939 din 14 Iunie 
1924, se cinsteşte cu medalia Răsplata Muncii pentru 
Biserică cl. I d. Ioan Prislopeanu, proprietar în co
muna Poeniţa, Muscel, pentru ajutorul dat la zidirea 
bisericii din sâtul Uliţa din aceiaşi comună.

Ispravă adventistă.—In Universul dela 6 Iunie
c., citim că ţăranul Marin Vrânceanu din Baldovi- 
neşti, Brăila, cătunu Petro aia, căzut în lanţurile 
rătăcirii adventiste, a fost silit de noii lui fraţi 
în mincinoasa credinţă de a se treca pe trup 
timp de 5 zile, ca să-i peară toate urmele de 
Sf. Mir al Bisericii Ortodoxe, cu care a fost uns 
la Sf. Botez.

Adventiştii au venit cu o dezminţire în ziarul 
Dimineaţa:, cerând cercetare. Universul menţine 
ce a spus cu date limpezi şi cere şi el să se 
facă cercetare, ca să se vadă „procedeele bar
bare întrebuinţate de unii din membrii sectei
adventiste**.

C u rsu rile  de  vară  d e la  M ănăstirea  N eam ţ ului.-  
Societatea de studii creştineşti şi sociale S o lidarita tea  
duce înainte ce a început odată. Anul acesta va fi al 
III-lea când îşi va ţinea cursuri de vară la M-rea 
Neamţului, împreunate încă şi cu vizite la mănăstirile 
Secu, Agapia şi Văratec.

Cursurile se vor deschide în ziua de 3 August c., 
printr’un Tedeum, slujit la 10 dimineaţa, în biserica 
cea mare a mănăstirii, de către P. S. Teodosie, fost 
episcop al Romanului. In aceiaşi zi, va vorbi d. Dr. 
Ştefan Bogdan, prezidentul cercului «Solidarităţii».

Şirul în care se vor ţinea conferenţele va fi următorul:

1. Dr. St. Bogdan, despre Ortodoxism şl dreptatea 
socială, la 3 August;

2. Dr. V. G. ispir: Aspecte din viaţa religioasă 
contemporană, la 4 August;

3. Păr. Dr. N. Popescu: Din viaţa monahală, la
5 August;

4. Păr. Dr. I. Popescu-Mălăeşti: Scriptura şi
viaţa, la 6 Aug;

5. Păr. Dr. 1. Mihâlcescu: Ortodoxism, catolicism 
şi naţionalism, la 7 Aug.;

6. D. M. Berceanu, primul ajutor de primar al 
Bucureştiului, despre Asistenţa culturală a Capitalei, 
la 8 Aug.;

7. Dr. D. Boroianu: Canoane şi Legi, la 9 Aug.;
8. Arhim. Dr. I. Scriban: Activitatea socială a 

Bisericii româneşti, la 11 Aug.;
9. D. Ioan Gh. Savian: 1. Secte şi ortodoxie; II. 

Biserica şi noua ei organizaţie, la 12 şi 13 Aug.;
10. D. St. Berechet: împrejurări din viaţa Bisericii 

basarabene, la 14 Aug.;
11. Dr. V. Şesan: Reorganizarea bisericii noastre, 

la 15 Aug.;
12. Gr. Tabacaru:I. Ortodoxismul social; II. Direc

tive în educaţie, la 16 şi 17 Aug.;
13. Arhim. Daniil Ciubotariu: Din trecutul Mă

năstirii Neamţului, la 18 Aug.;
14. Şt. Soimescu: Principii pedagogice scoase din 

învăţătura creştinească, la 21 August;
15. Dr. Şerban Ionescu: I. Puterea socială a 

Religiunii; II. Criteriul moral antic şi criteriul moral 
creştin, la 23 şi 24 Aug.

La 10 August se va face un pelerinagiu la mormântul 
Mitropolitului Varlaam dela Mănăstirea Secu. Cu acel 
prilej, Păr. Prof. Dr. Nicolae Popescu, Membru al 
Academiei Române, va ţine o cuvântare despre figura 
Mitropolitului Varlaam.

La 19 Aug., se va face escursiune la Mănăstirile 
Agapia şi Varatec.

La 25 August se va face închiderea cursurilor.
Câte cârciumi avem. — In lupta împotriva

beţiei, la care suntem datori, trebuie să ne 
înarmăm cu toate datele care nearată cât de 
adânc bântuie în ţara noastră acest biciu al
diavolului.

Sub titlul de mai sus, citim o mică însemnare 
în Universul din 10 Iulie c., care şi el culege 
ştirea dintr’un ziar de peste munţi, că în toată 
ţara sunt 168,000 de cârciumi, adică „localuri 
de pierzanie pentru avutul, mintea şi sănătatea 
românului robit de nenorocita patimă a bău- 
turii'1. Dintre aceste cârciumi, 135,000 sunt ţi
nute de Evrei.

Simţiri sălbatice. — Astă iarnă, cititorii au
fost înfioraţi de ştirea că un oarecare, însurân- 
du -se a doua oară, şi-a dus copiii din întâia 
căsătorie ca să moară de frig, că aşa i-a cerut 
soţia a doua. Acum citim în Universul dela 10 
Iulie c., că flăcăul Dinu Andrei Petcu din Pâr- 
lita-Săruleşti, Ilfov şi-a omorît pe o soră care 
se împotrivea la căsătoria lui.

Câte fiare se ascund sub chipul omenesc!

Profesor de seminar respins la recurs.
— D. M. Rădulescu, a fost numit profesor dc
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muzică bisericească la 5 ore care erau vacante
la ' seminariul din Craiova, în urma concursului 
depus de d-nia sa. După aceia însă, Ministerul 
Cultelor l-a numit la orele de muzică vocală, 
luându-i-le pe cele de muzică bisericească. D. 
Rădulescu a făcut recurs la Casaţie ca să fie 
menţinut la cele 5 ore de muzică bisericească 
şi să i se plătească salariul întreg la acestea. 
Casaţia i-a respins recursul.

Medalieri. — D. I. Steriade, directorul mu
zeului Kalenderu din Bucureşti, a fost răsplătit 
cu medalia Răsplata Muncii pentru Biserică cl. 
I., prin înaltul Decret Regal nr. 2054 din 21 Iunie
1924, pentru osteneala pe care şi-a dat-o la în
tocmirea expoziţiei de obiecte bisericeşti în ve
derea congresului de bizantinologie din Aprilie 
trecut (1924) în Bucureşti.

Primejdiile noastre sociale.—In legătură cu
strângerea de bani care, din îndemnul Reginei 
noastre, s’a făcut în ziua de Rusalii, pentru a 
se veni în ajutorul celor ce sufăr de oftică, d. 
profesor de universitate M ihail Dragomirescu din 
Bucureşti scrie următoarele în Viitorul(13 Iunie c.):

Adevărul adevărat—e groaznic: peritn^—perim 
pe nesimţite.

„Procentul celor morţi de oftică te’ngrozeşte; 
procentul celor ce duc o viaţă nemernică din 
pricina sifilisului e incalculabil. Las paludismul, 
las pelagra—şi mă mărginesc numai la aceste 
două. Satele sunt roase de sifilis, oraşele de 
sifilis, dar mai cu seamă de oftică! Ceea ce facem 
pentru îndreptarea acestei grozave stări de lu
cruri este ceva, dar este prea puţin“ ...

Şi în acest prea puţin profesorul Dragomirescu 
vede munca răzleaţă a Ministerului Sănătăţii, 
a Eforiei Spitalelor Civile, a Crucii Roşii, a me
dicilor Proca şi Irimescu. Peste aceasta, d-nia 
sa cere trezirea interesului public pentru această 
chestiune, cum a făcut ziarul Universul pentru 
chestiunea studenţilor, şi unirea într’o silinţă 
împreunată a tuturor organelor amintite care 
acum lucrează răzleţ.

La relele amintite de d. Dragomirescu, noi 
adăogăm: beţia şi lepădarea pruncilor înainte de 
naştere prin mijloace silnice, lucru care se află 
din când în când, din ziare, că-1 fac unele moaşe 
şi medici, nonorocire care ucide înainte de naş
tere mai multe 100.000 de copii pe an.

Arhimandrit sculat din morţi. — Cu pă
rere de bine ca nu s’a adeverit ştirea morţii, 
dar cu părere de rău că dăm peste un urât 
obicei, suntem datori să aducem la cunoştinţa 
cititorilor că nu e adevărată ştirea dată de noi 
astă iarnă, că Arhimandritul Valerian Moglan, 
fostul stareţ la Mânăstirea Neamţului a murit în
Paris. Nu e adevărat. Prea Cuvioşia Sa trăieşte.

Dar şi-a scornit singur ştirea morţii, ca să i se 
peardă urma,

Ce gust şi acesta ? Şi ce interes ?
Ştirea morţii nouă ne-a venit prin păr. Protosin- 

ghel Filaret Gheorghiu, profesor la seminarul din 
Roman şi vechiu prieten al Arhimandritului Valerie, 
care şi nouă şi în casa d-lui Dr. Boroianu, decanul 
facultăţii de teologie din Bucureşti, fiind eu de 
faţă, a spus că a primit ştirea dela d. Secrieru 
dela Capela Românească din Paris, că a dus la 
locaşul de veci pe păr. Arhimandrit Valerie 
Moglan, care s’a îmbolnăvit şi a murit acolo.

Am simţit toată părerea de rău pentru un 
bărbat în putere, care, după trudă lungă, îşi is
prăvise studiile de teologie în Cernăuţi, şi-l do
ream acum la treabă. Ca datorie de cronicari, 
am luat vestea şi am dat-o în ştirea cititorilor.

Pasă-mi-te, era numai o ticluială fără nicio 
cuminţenie şi fără bună socoteală bisericească, 
fiindcă un călugăr nu trebuie să plece fără urmă

Acum 2 luni de zile am primit o scrisoare 
dela un preot al nostru din America, Păr. Brănuţ, 
care ne spune că părintele Arhimandrit trăieşte 
şi că l-a văzut în localitatea Detroit din Statele- 
Unite.

Bun! Bine că Dumnezeu a fost bun şi nu l-a 
luat dintre noi! Dar dece oamenii sunt atît de 
răi şi se joacă cu darul lui Dumnezeu ?... Şi nu 
trebuie cerut socoteală d-lui Secrieru, care şi-a 
făcut aici în chip urât meseria numelui său de 
duce pe oameni la groapă.

Cărţi de Arhim. SCRIBAN.—Au apărut: 
Introducere în Noul Testament, volum de

220 de pagini, în formatul cărţilor de şcoală, preţul
31 de lei de vânzare la librăria „Universala” , Bu
cureşti Calea Victoriei 27;

Studiul Pastoralei în Biserica Românea
scă, volum de 143 de pagini format mai mare ca 
cea dintâi, preţul 20 de lei, de vânzare la librăria 
Arhidiecezană din Sibiiu şi în Bucureşti la libră
ria Pavel Suru  85;

Durerea Vinerii celei Mari, broşură de 30
de pagini, în editura Institulului Biblic, preţul 5 
lei, de vânzare la Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 
str. Principatelor Unite 60, Bucureşti şi la libră
ria Pavel Suru, Bucureşti, Calea Victoriei 85>

Se află sub tipar:
Mica Biblie, III ediţiune, în editura librărie

„Universala4*.
E gata de tipar:
Comentariul Sfintelor Evanghelii, volumul I 

Când sunt două rânduri de sărbători.—
Păstrând două calendare, unul după stilul nou
şi altul după stilul vechiu, se întâmplă multe ne-
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potriviri şi pagube în viaţa economică. In ţara 
noastră, ţinându-se sărbătorile după stilul vechiu, 
iar viaţa obştească umblând după cel nou, şi apoi 
confesiunile ţinând şi ele sărbătorile după stilul 
nou, urma că aceiaşi sărbătoare era ţinută în 
două rânduri, odată după cum era orânduiala 
Statului, iar alta după obiceiul Bisericii confe
siunilor felurite. De aici urma o încetinire a lu
crărilor, din pricina sărbătorilor care erau de 
două ori mai lungi decât trebuia. Aşa s’a în
tâmplat cu prilejul lucrării liniei drumului de fer 
Haynangia-Babadag. Era mare grabă să se ispră
vească odată linia, care nici acum nu e isprăvită, 
şi să se lege oraşul Tulcea cu celelalte linii ferate 
ale ţării. Lucrătorii însă erau Unguri de peste 
munţi. Dar sărbătorile trebuiau ţinute de două 
ori: odată când le aveau ei, şi a doua oară când 
veneau zilele de odihnă pentru sărbători, stator
nicite de Statul Românesc. Şi iată, aşa se per
dea multă vreme.

POŞTA REDACŢIEI.

Părintelui Const. i. Manoilescu. Parohia Mârăseni 
com. C anţălăreştijud. Vaslui.

Răspund scrisorii Sfinţiei Voastre din 22 Mai 1924.
Schimbarea calendarului se va face tocmai aşa cum cre

deţi Sf. Voastră că e bine. Nu se va trece ziua Sfântului 
Dumitru cu 13 zile mai la vale şi în loc de 26 Oot.ombre 
să zici 8 Noembre, ci rămâne tot la 26 Octombre, dar 
26 Octombre al stilului îndreptat. Deci el va veni cu 13 
xîle mai curând faţa de anul iulian, dar în numirea 
datelor nu se schimbă nimic, aşa că, pentru urechile şi 
ochii omului, toate rămân precum au fost şi fără a se băga- 
de seamă. Crăciunul, de asemenea, a fost la 25 Decembrie, 
la 25 rămâne, fără nicio vătămare. Singurul lucru care 
se schimbă este că zilele săptămânii n’au să se mai potri
vească cu data lunii pe care o ştim noi pentru căderea sărbăto
rilor după calendarul vechiu, ci la aceiaşi dată a calendarului 
va fi altă zi de săptămână în calendarul nou. Aşa, de pildă, 
Crăciunul, după calendarul de până acum cade anul acesta 
Mercuri. Făcând îndreptarea, el cade Joi. In aceasta însă 
n’are să fie încurcătură, pentrucă se vor publica îndată ca
lendare pe care le veţi avea la îndemână în orice împre
jurare.

Să venim acum la data Paştelui, de care Sf. Voastră de 
asemenea întrebaţi.

Paştele rămâne tot la data veohiului calendar: 6 Aprilie 
stil vechiu sau 19 stil nou. Dacă ar fi fost să urmăm după 
hotărîrea luată astă toamnă de Sf. Sinod, adică să urmăm 
lunii pline cea după meridianul Ierusalimului, am fi avut 
Paştele cu o săptămână mai curând, odată cu ceilalţi creş
tini din celelalte confesiuni, şi atunci în toata Ţara româ
nească Paştele s’ar fi sărbătorit la aceiaşi dată. Luna plină 
anul viitor cade la 9 Aprilie 3 ceasuri şi 33 minute. Du
minica îndată după această dată este 12 Aprilie, când 
apusenii au Paştele lor. Deci îl putem avea şi noi, fiindcă nu că
dea odată ou al Evreilor. Evreii îl au la 9 şi la 10 Aprilie. Cu 
toate acestea Sf. Sinod a amânat aplicarea acestei schimbări a 
datei Paştelui, urmând să ne ţinem în totul după rânduiala 
veche. Motivul, arătat de Prea Sf. Vartolomei, raportorul 
Sfântului Sinod, în această chestiune, a fost că încă nu s’a 
înfiinţat organul care să ne dea pe un număr de ani data lunii 
pline după echinopţiul de primăvară, având în vedere me

ridianul Ierusalimului. De aceia lucrurile au rămas precum 
au fost. Dar e numai un provizorat. Această urmare după 
două calendare nu se va putea ţine multă vreme. Va trebui 
odată să se schimbe şi aceasta, fiindcă, dacă umblăm după 
calendarul înoit, iar Paştele cu sărbătorile care se ţin de 
el urmează tot după data veche, vom ajange odată cu Ru
saliile în Sf. Petru şi vom desfiinţa Postul Sfinţilor Apostoli.

Sf. Voastră spuneţi ca e bine să se ţie Paştele aşa cum 
cade după pascalia veche, adică 6 Aprile stilul iulian sau 
19 Aprilie după stilul nou. Dar adăugaţi : „atunci însă 
tabelele din evanghelistar nici de loc nu se mai potrivesc 
după stilul nou şi trebuesc din nou refăcute. Pentru aceasta 
v’sş ruga stăruitor să mijlociţi locului în drept ca să ti
părească din nou tabelele din evanghelistar cu data 
Paştelor transpusă după noul calendar şi să se trimită tu- 
turor parohiilor, pentruca preoţii să le anexeze la Sf. 
Evanghelie şi să le aibă în vedere la săvârşirea serviciilor 
bisericeşti.

Fără ajutor nu rămâneţi, Sf. Sinod a şi luat măsuri în 
această privinţă. Nu se vor tipări evanghelistare nouă, dar 
se face ceva de care vă puteţi sluji foarte bine. Se face 
calendar pe care să-l aveţi la îndemână îndată. D. Profesor 
Dr. C. Chiricescu a fost însărcinat să lucreze acest ca
lendar, şi-l veţi avea la timp. Acesta se întrebuinţează însă 
şi mai uşor decât evanghelistarul.

Pentru partea care ne trebuie nouă chiar anul acesta 
dela 1 Oct. până la sfârşitul anului, calendarul e şi gata 
şi-l publicăm chiar aici în acest număr.

Nu-i aşa că greutatea e înlăturată?
Sf. Voastră spuneţi ca sunt preoţi care habar n’au de 

schimbarea calendarului, câ nu citesc nici Biserica Orto
doxă, că, dacă i întreabă cineava din enoriaşi, nu ştiu ce 
să spuie.

Acestora eu oe să le fac ? Care-i chipul sa-i faci să afle 
că se schimbă calendarul ? Că doar nu numai în aoeastă 
revistă, ci toate ziarele au scris. Mitropolitul Primat a adus 
la cunoştinţa întregii ţări faptul acesta în şedinţa dela 28 
Decembre treout a Senatului. Şi toţi au luat cunoştinţă, şi 
s’a alăturat şi Biserica românească unită la această schimbare, 
prin declaraţiunea făcută atunci în Senat de un preot de ai 
lor senator. Acestea s’au publicat pe larg în ziare, şi nici 
aşa preoţii, n’au ajuns să ştie că se schimbă calendarul?!

Dacă, după cum spuneţi, episcopiile încă nu v’au înştiinţat 
despre aceasta, nu e nimic; era vreme să se facă, ş i . iată 
că se face aoum. Aveţi aici enciclica Sfântului Sinod, şi de 
aici înainte merge şi înştiinţarea prin organele administrative.

Prin urmare ordinul circular pe care doriţi să-l aveţi 
dela »Sf. Sinod iată că-1 şi aveţi.

Spuneţi că vă trebuiesc amănunte ca să puteţi da lămu
riri poporului ca să nu se facă turburare sânul lui. Apoi 
cred că acum aveţi ce vă trebuie.

Dar poate tot nu e de ajuns. Ce mai rămâne î#să trebuie 
să facem noi. In totdeauna, când se face un însemnat act 
oficial, vin apoi organele mai mărunte care-1 tâlouiesc. 
Aceasta trebuie s’o facem noi, şi eu chiar pe ziua de azi 
mă apuc să scriu în chestiunea calendarului pentru ziarul 
Universul, ca să afle toată lumea ce este şi s’o facem să 
înţeleagă mai uşor în ce se coprinde această schimbare. 
Scriind în grai românesc şi la îndemâna oricărei înţelegeri 
va fi chip să facem lumea să priceapă că această schim
bare este nu o abatere, ci o întoarcere la rânduială Sfinţi
lor Părinţi dela care ne-au depărtat socotelile,-puţin greşite 
într’o lăture, ale calendarului.

Dar dacă s’a făcut zvon în popor că se schimbă calen
darul şi de aici oarecare nelinişte, măcar unii preoţi tot 
puteau face oeva, pentruca să lămurească lumea oe este 
şi oe se face. In această revistă s'a publicat destul de mult 
despre calendar, şi apoi n’am publicat eu anul trecut în
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Probleme vechi.

Cărticica, plină de filosofie, ce se găseşte în 
Vechiul Testament sub numele de «Ecclesiast» 
spune un mare adevăr: «Ce a fost este, şi ce 
este va mai fi».

In toată lumea, unde te vei duce azi, un singur 
cuvânt este, care se află pe buzele tuturor — 
se înţelege legat cu idei şi pricini felurite. Este 
cuvântul: suferinţă.

Toţi, dela mic până la mare, suferim. Unul 
într’un fel, altul în alt fel. Şi toţi iarăşi ne în
trebăm: de ce suferim? Nu se poate să trăim 
fâră suferinţă ?!

Nu suntem noi azi cei dintâi ce ne punem 
aceste întrebări. Cu multe, toarte multe mii de 
ani înnainte, oamenii s’au întrebat ca şi ţioi. 
Gânditori isteţi, iuţi la minte au frământat lumea 
ca să deslege problema aceasta. Unii din ei ne-au 
lăsat şi scrieri. Şi una din cele mai vechi scrieri, 
care se ocupă cu această chestiune este cartea 
din Vechiul Testament ce poartă tiilul: «cartea 
lob». Aci, în această scurtă scriere, se discută 
problema suferinţii în mod cu totul deosebit.

Nu ştim dacă se va fi discutat această pro
blemă pe vremi mai vechi ca în zilele lui lob. 
N’avem altă literatură din care să cunoaştem

____ _  %

acest fapt. Dar felul cum se discută problema 
aceasta, în cartea lob, arată că ea frământa mai 
de mult mintea cugetătorilor şi-i cautau dezle
garea.

Dezlegarea ce caută a se da acestei probleme 
în această carte formează tocmai trăsura cea 
mai de seamă a acelor vremi. Nu dela oamew, 
dela înţelepciunea omenească, aşteptau ei lu
mina, ci dela Dumnezeu.

Ei erau încredinţaţi pe deplin că Dumnezeu 
trăeşte şi cârmueşte lumea. Numai nebunii zic 
că nu este Dumnezeu (Ps. 14,). Dar ceilalţi stiu 
câ tot ce se face în lume Dumnezeu cunoaşte 
(vezi proorocia lui Amos (36) şi Isaia (457).

Deasemenea era cu neputinţă să nu creadă 
că Dumnezeu este drept. Este cu putinţă ca ju
decătorul lumii întregi să nu facă dreptate? Aşa
întreabă, foarte mirat că ar veni cuiva un asemenea

gând urât, bătrânul Abraham, ce a trăit în vremi 
uitate (Facerea I 825).

Tot odată le sunase în urechi ceeace auziseră 
şi ştiau de mult, şi era cântat şi de poeţi (Psalm 
18’5 etc.), că Dumnezeu răsplăteşte fiecăruia după 

faptele sale.
Dar vieaţa — această realitate crudă — îi punea 

de multe ori în mare încurcătura cu asemenea 
credinţe. De multe ori luaseră seama câ omul 
drept suferă, îndură greul vieţii; iar nelegiuitul 
se răsfaţă în bunătăţi. Atunci erau tare încurcaţi. 
Şi vânturau problema pe toate feţele.

Când erau în această stare, o minte ageră, 
iute la pătrundere, iscusită la vorbire, luminată 
de Duhul cel de sus, al Domnului, punea lim
pede problema. Şi cu întorsături iscusite, cu vor
bire frumoasă, figuri şi asemănări minunate, dă
o deslegare acestor frământări ale vremii: ce-i cu
suferinţa ?

Tot sbuciumul său sufletesc, toată frământarea 
omului inspirat de Domnul se află scrisă în cartea 
ce poartă titlul «cartea lui lob-».

Forma de dialog era cea mai potrivită — şi 
este şi azi — pentru chestiunile adânc pătrunse, 
bine puse şi cu temeiu rezolvate.

Urmărind dialogul din cartea lob, adesea ori 
vom vedea vieaţa cum se înfăţişează şi nouă 
azi. Aşa pricepem bine tot cuprinsul ei.

Se înţelege deslegarea problemei nu mulţă- 
meşte pe toţi şi nici nu-i desăvârşită.

Totuşi sunt anume principii hotărîte ce nu pot 
fi tăgăduite. Dumnezeu este stăpânul tuturor. 
Suferinţa e o şcoală; un mijloc de încercare, de 
întărire, de curăţire, de cercetare a omului prin 
sine însuşi, un fel de creştere spre cele înnalte 
şi alese. Şi de mergem mai departe, ne putem 
folosi de termenii de azi şi putem zice: cel mai 
bun mijloc şi imbold spre progres. Aceasta reese 
clar şi limpede din poema lob.

Dar deslegarea întrebării: în ce legătură stă 
răsplata faptelor cu suferinţa, nu o găsim cum 
am dori. Problema aceasta nu s’a putut dez
lega definitiv atunci, căci lipsea vederea limpede 
a credinţei în vieaţa viitoare. Această credinţă 
era numai ca o slabă licărire, ca o cerinţă nea-
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parată a vieţii de pe pământ fi credinţa în Dum
nezeu cel drept. Dar nu era văzută luminos şi 
strălucitor la razele unei învăţături şi convingeri 
limpezi şi fâră şovăială.

Numai prin Mântuitorul a fost dată şi lămurită 
pe deplin cea din urmă deslegare a acestei în
trebări: în ce raport stă suferinţa din viaţă cu 
răsplata faptelor.

Pentru înlesnirea studierii acestei cărţi, dau în 
cele ce urmează scurte îndrumări asupra cuprin
sului cărţii lob, cum şi a discuţiunilor ce s’au 
făcut asupra problemei cu care se ocupă.

Când Dumnezeu va voi, voiu publica şi studii 
mai întinse.

Cuprinsul cărţii lob.

Cartea poartă acest nume dela personagiul 
de seamă de care se ocupă cuprinsul ei, dela
lob— ni,'N =  I(b6').

Vieaţa lui lob o vedem în „ Cuprinsul cărţein.
Obişnuit cartea se împarte în:
Prolog, cap. 1—2.
Tratate: cap. 3—42 Vi 6.
Epilog cap. 42 7— v'17.

P r o l o g u l .

Aci se povesteşte viaţa pioasă a unui om cu 
numele lob ce trăia prin ţara numită Uţ, în mij
locul bogăţiilor sale şi era destul de fericit (1,^) 
în sânul familiei şi copiilor săi, vieţuind, ca om 
integru şi drept, care se temea de Dumnezeu, 
dând slavă şi mulţumire Celui prea Innalt pentru 
bunătatea şi milostivirea Lui.

Dar Satana, adică vrăşmaşul, pizmuia fericirea 
lui. El se arătă înnaintea Domnului printre «fiii 
lui Dumnezeu*. întrebat de Domnul de unde 
vine, el răspunde că a colindat pământul. Atunci 
îi cere să spună ce zice de lob cel tare în cre
dinţă. Satan răspunde că toată credinţa lui lob 
are la temelie interesul. Dacă i s-ar lua bogăţiile, 
n’ar mai fi religios, ci ar blestema pe Domnul
(lg_12)* «Au degeaba se teme lob de Dumnezeu?!
Ia-ţi mâna de pe el si atinge-te de tot ce e al 
lui, atunci pe faţă se leapădă de Tine».

Atunci Domnul îngădue Satanii să lovească 
pe lob în averea lui, dar de persoana Iui să nu 
se atingă.

1. Etimologia acesfui cuvânl este nesigură.
După unii vine dela radicalul ebraic: IT N  ce se  traduce cu 

a duşm ăni şi lob a r  însem na duşmănie. Sau, luat ca un pasiv 
ar î n s e m n a : cel duşmănit. Numele lob este socotit ca un nume 
simbolic, în care se  cuprinde în treaga lui viea{ă,

După alţii, acest radical ebraic nu este decât un cuvânt dia
lectal derivat din arabul care însem nează:  a se întoarce,
a s e  pocăi.

Este mai probabil că s tă  în legătură cu ebraicul - +  a 
duşm ăni (Vezi „Bibelwerk” de Lange, 1 „Das Buch lob").

De atunci nenorocirile se ţin lanţ. Turmele
i se fură de Sabeeni şi de Chaldei; copiii pier 
sub casa dărâmată de furtună. Rămâne sărac şi 
nenorocit.

Totuşi, la auzul tuturor acestor nenorociri, lob 
nu cârteşte, nu se revoltă. Nu se aud din gura 
lui decât vorbele: «Gol am ieşit din pântecele 
maicii mele, gol mă voiu întoarce. Domnul a dat, 
Domnul a luat. Fie numele Domnului binecu
vântat».

Sub povara acestor mari nenorociri, *Iob n~a 
păcătuit şi n’a grăit ceva împotriva lui Dum
nezeu» (v. 13—22).

Dar Satana nu se descurajează. Când vine din 
nou în faţa Domnului şi aude cum Domnul 
laudă tăria în credinţă a lui lob, zice: «Piele 
pentru piele», adică: de se va atinge de per
soana lui, lob va păcătui. El a fost mulţămit 
că din toate aceste rele a scăpat numai cu pielea. 
Omul dă totul pentru vieaţa lui. Cu această şi- 
ritenie diavolească capătă îngăduirea a se atinge 
chiar de persoana lui. (2,_6).

lob este lovit de o boală grea, de lepră1) şi 
se aşează pe o grămadă de cenuşă unde zăcea 
curăţindu-se de bube cu un hârb.

Starea aceasta nenorocită făcea pe femeia lui 
să-i zică: «-Mai ţii încă la credinţa ta?». Blesteamă 
pe Dumnezeu şi mori». Dar el răspunde : «Tu 
vorbeşti ca o femee fără minte cum eşti. Primim 
cele bune dela Dumnezeu, dar pe cele rele să 
nu le primim?».

In mijlocul tuturor acestor nenorociri, lob n-a 
păcătuit cu buzele sale (27_l6).

Vestea nenorocirii lui s’a răspândit până de
parte şi trei prieteni: Elifaz din Teman, Bildad 
din Suhi şi Ţofar din Noama s’au dus să-l mângâe 
şi să-l întărească. Când l-au văzut, nu-1 mai cu
noşteau.

Au plâns şi, în semn de doliu, 7 zile şi 7 
nopţi au stat lângă el fără să grăiască un cu
vânt. Nici unul nu îndrăznea să spună ceva, căci 
vedeau că durerea lui este mare (v. 11— 13).

Aci se sfârşeşte cuvântul înnainte al acestei 
frumoase şi interesante poeme. Ceeace urmează 
este o întreagă discuţie filosofică asupra pricinii 
suferinţii lui lob. Aceasta formează

T r a t a r e a .

Aci ne ducem pe un câmp cu totul deosebit
de prolog. Discuţia ce se începe este între lob

1. Probabil de aşa  numita Elefantiazis, (pentrucă se formează 
pe trup umflături închise, încât  trupul seam ănă  cu piciorul ele.
fantului), forma cea mai grea a leprei şi nu se vindecă. P ro 
duce multă secrefiune urâtă şi cel bolnav este silit să sten
d e p a r t e  d e  c a s ă .
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şi cei trei prieteni, după care intră în vorbă la 
urmă şi un al 4-lea, numit Elihu. Dar încheerea 
o face cuvântul Domnului')

PARTEA ÎNTÂIA

D i a l o g u l  î nt â i u .

Discuţia este începută de lob, care, după mai 
multe zile, rupe tăcerea. Covârşit de suferinţă, 
începe să-şi blesteme ziua de naştere. «Să piară 
ziua în care m’am născut şi noaptea în care s ’a 
zis: un băiat a fost zămislit* (33). Plin de amă
răciune, se tângue că n’a murit îndată ce s’a 
născut (11— 19), căci în Şeol ar fi avut linişte. 
Sub povara suferinţii lui, se întreabă: Dece Dum
nezeu nu dă lumină celui trudit şi vieaţă celui 
cu sufletul amărât; celor ce aşteaptă moartea şi 
ea nu vine, celor ce o caută cu râvnă mai mult 
ca pe o comoară?!* (v. 20—21).

In vorbe scurte, în acest monolog, lob spune 
dorinţa lui de a muri, decât să sutere atât de 
mult.

Odată ruptă tăcerea, dialogul îşi urmează cursul. 
Elifaz, probabil cel mai bătrân dintre ei, începe 
vorba.

Să nu se supere lob, zice el, dacă cineva îi 
atrage luarea aminte câ cel ce este nevinovat nu 
piere, dar cel vinovat piere din pricina păcatelor 
lui (42—11). O arătare tainică de noapte, în 
vorbe şoptite, l-a încredinţat că, înnaintea lui 
Dumnezeu, nu este nimeni curat (v. 12—v. 21). 
Aşa fiind, supărarea în suferinţă n’are rost, de 
oarece omul este singur vinovat pentru nenoro
cirile ce vinasupra-i (417—57). «Omul pentru trudă 
este născut, cum scânteele de foc în sus zboară*.

1) Tratarea  cuprinde (ref p ă r j i : 
tartea I :  Cap. 3 - 3 1 .
Capit. 3, vorbeşte lob, şi apoi alternativ tn trei rânduri tncepe 

s â  vorbească :
a) Elifaz cap. 4 - 5 11. a) Elifaz cap. 15

lob ■ a 6 - 7 lob li 16
b) Bildad

w w
II 8 b) Bildad II 18

lob II 9 - 1 0 lob II 19
c) Ţofar îl 11 c) Ţofar li 20

lob II 12—14 lob ii 21
IU. a) Llifaz cap. 22

lob „ 2 3 - 2 4
b) Bildad „ 25

lob „ 26
c) Vorbirea iul lob cap. 27,28, 29,30 şi 31. 

Partea a 11-a cap. 32 — 37.
0  introducere mică în proză 32...; şi apoi 4 cuvântări aîe lui 

Elihu cap. 32 v. 37.
lob nu răspunde  la acestea.
Partea III-a cap. 3 8 - 4 2 6.
Două cuvântări ale Domnului adresate  lui îob si ră spu n su l  

lui lob.
1. Cap. 3 8 - 4 0 2 Cuvântul Domnului.

„ 4 0 s-6 Scurt ră sp u n s  al lui lob.
2. „ 40.7- 4 1 28 Cuvântul Domnului.

„ 42!-,, Supunerda lui lob.
Cap. 42 ,-1Q Ultimul cuvânt al Domnului.

Omul pios nu trebue să cârtească împotriva în
cercărilor divine şi să se îndoiască de bunătatea 
lui Dumnezeu. El ridică pe cei umiliţi, scapă pe 
cei apăsaţi, apără pe cei slabi (58 u).

Ferice de omul pe care Domnul îl mustră; el 
nu trebue să nesocotească certarea Lui. Pe un 
asemenea om Domnul îi vindecă şi când e încărcat 
de zile se bucură de fericire (5i7

* *
Această cuvântare se distinge prin tonul ei 

moderat, blând şi plin de iubire faţă de cel ce 
era în suferinţă. Elifaz se ridică în adevăr în 
potriva ideii arătată de lob, care, blestemându-şi 
ziua naşterii şi dorind să moară, nemulţămea şi 
ocăra pe Dumnezeu.

Elifaz ţine la ideea că, nici un om nu poate 
f i  fără păcat. «Nu iese din raiu nenorocirea şi 
din pământ nu dă chinul». Caută însă, în vorba 
sa, să nu supere şi să amărească şi mai mult 
pe lob.

** *
lob, în răspunsul său, nu este de aceeaşi pă

rere. Descriind în cuvinte pline de amărăciune, 
suferinţa ce îndură (62_7), chiamă din nou moartea 
(v. 8 şi 9). El nu ştie sâ fi călcat poruncile di
vine (v. 10). Starea lui este disp^ rată şi puterea 
lui este aproape dc sfârşii (v. 11 — 13); iar du
rerea lui cu atât mai mare, cu cât vedea câ nu 
întâlneşte milă la nici unul din prietenii săi. 
(v. 14—23). Ei, în loc să-i spună cu ce a păcă
tuit, îl acoperă de mustrări şi-l chinuie cu în
doiala lor. Mai bine ar face sâ recunoască ne
vinovăţia lui (v. 24—30).

Viaţa lui este durere şi desnădejde (7t *). Boala
lui e grea şi urâtă; îşi vede sfârşitul şi nu mai 
nădăjdueşte mântuirea (v. 7— 10). De ce Dum
nezeu face să sufere pe om, de vreme ce el 
nu-i vinovat? (v. 11— 19). Dacă are ceva vină, de 
ce Dumnezeu îl face tocmai pe el ţintă de ochit 
şi de ce nu-i iartă păcatul decât să-l umilească, fiind 
o grea povară chiar pentru el însuşi? (v. 19—21).

** #
In acest răspuns, lob se arată neînduplecat. 

Nu se cunoaşte vinovat şi nu vrea sâ urmeze 
sfatul lui Elifaz.

Atunci ia cuvântul un alt prieten al lui: Bil- 
dad. Acesta vorbeşte mai puţin şi nu aşa de 
autoritar ca Elifaz, dar are aceeaşi idee, aceeaşi 
temă.

** *
Bildad zice că Dumnezeu nu poate fi nedrept. 

Dacă lob este cu adevărat nevinovat, să roage 
pe Domnul şi va fi iertat. Copiii lui au murit
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din pricina păcatelor lor. Toate însă le va că
păta înnapoi şi fericirea lui chiar mai mare 
(8

Este o veche învăţătură ce zice: «Dumnezeu 
nu aruncă pe omul fără vină, şi nu sprijineşte 
pe cel nelegiuit» (83_,9). Dacă lob este în adevăr 
nevinovat, Dumnezeu nu-1 va arunca până la 
sfârşit (v. 20— 22). «Cei ce te urăsc în ruşine 
s’ar îmbrăcă şi nimic nu se va alege de certu
rile celor fără de legi».

** *
In răspunsul ce dă lui Bilbad, lob este mult 

mai lung. In aparenţă s’ar părea că şi el cu
noaşte că nici un cm nu se poate socoti drept 
înaintea lui Dumnezeu.

Ştie în adevăr că nici un om nu poate sta la 
judecată cu Dumnezeu (9 i_,,). «Cel mai înţelept 
la minte şi tare în putere, de s’ar împotrivi 
Lui şi ar izbuti ?». Chiar dacă ar fi dreptatea 
pe partea lui, nu poate să o scoată în evidenţă, 
căci puterea lui Dumnezeu este mare şi omul în 
faţa Lui n’ar şti cum să se apere (9,3 2o)> Dum
nezeu, zice lob, nimiceşte şi pe cel drept şi pe 
cel nedrept (v. 21—24). «De aş fi drept, gura 
mea m’ar osândi, fără de prihană sunt, şi pe 
nedrept mă socoteşte». Şi dacă moartea ar veni 
la vreme! Dar nu! Viaţa se scurge în suferinţă! 
In zadar nenorocitul prinde curagiu! Chinul nu 
se sfârşeşte. Dumnezeu nu este un om ca el că
ruia să-i răspundă şi cu care să stea la judecată. 
Dacă ar lua mâna de deasupra lui, atunci ar 
putea vorbi şi nu i-ar fi frică (v. 25—35).

De ce-1 duşmăneşte Domnul ? (10,_7). Poate 
că chiar dela facere era hotărât spre chin, vi
novat sau nevinovat. De nu s’ar mai fi născut! 
Puţine sunt zilele vieţii. De ar voi Dumnezeu, 
pentru vremea ce i-a mai rămas să trăiască, să-l 
lase să guste fericirea şi liniştea! (10 7 22).

** *
în această cuvântare, lob se aprinde din ce 

în ce mai mult şi devine îndrăzneţ, lăsând să 
se înţeleagă că Dumnezeu face întrebuinţare ne
dreaptă de puterea Lui cea mare.

In faţa acestei cuvântări, pline de amărăciune 
şi îndrăsneală, al treilea prieten al lui lob, ia 
cuvântul şi răspunde pe un ton mai aspru.

Ţofar se ridică împotriva acestor cuvinte ale 
ui lob şi zice că nu pot rămâne fără răspuns 
(112 3). împotriva susţinerii lui, care ţine cu în
drăzneală la nevinovăţia lui şi deci indirect so- 
coate nedrept pe Dumnezeu, zice: Dacă Dum
nezeu ar voi să vorbească, şi ar desveli tainele 
înţelepciunii ar vedea că l’a tratat cu blândeţe 
îu îngăauire (11—j 6).

Omul nu trebue să se gândească, că poate 
pătrunde planurile Domnului. înţelepciunea lui 
Dumnezeu este mare şi nemărginită. Mai sus Ca
cerul este şi ce poţi face tu ? mai jos ca iadul 
şi ce ştii tu ? mai întinsă ca pământul şi mai 
largă ca marea (v. 6—12). El vede şi cele mai 
ascunse păcate ale omului. lob trebue să facă 
pocăinţă şi întinzând mâinile către Domnul şi 
aruncând orice neleguire de pe mâinile lui va 
căpăta fericirea şi liniştea, (v. 13—20).

** *

Cei trei prieteni ai lui îşi spuseseră părerea. 
Toţi aveau o singură temă: Suferinţa este ur
marea păcatului. In răspunsul ce lob le dă la 
câteşi trei prietenii lui, este mult mai lung la 
vorbă şi pe un ton mai tare şi mai aspru.

Mai întâiu, ia în râs îndrăsneala prietenilor săi, 
cari cred că toată înţelepciunea ar fi numai la 
ei, ce se arată lipsiţi de iubire pentru cel în
suferinţă.

El este tot aşa de priceput ca şi ei şi nu 
trebue să fie pentru ei, prietenii lui, un obiect 
de batjocură, tocmai în clipa când cere cu stă
ruinţă ajutorul Celui prea înnalt. «Dispreţ ne
norocitului este gândul celui în siguranţă, o 
lovitură celor al căror picior este gata să se 
poticnească». (12 !_5).

înţelepciunea şi puterea lui Dumnezeu sunt 
mari (v, 7— 12). El cârmueşte lumea (v. 13—25). 
El, lob, ştie toate acestea; nu era nevoe să-l în
veţe ei. El însuşi vede câ Dumnezeu adesea pe 
nelegiuiţii îi lasă nepedepsiţi. Dacă prietenii cred 
că prin minciuni şi nimicuri au să-l mângâe, se 
înşeală; mai mult îl supără. (14 „ ,2)- Dovezile 
lor sunt mai slabe ca cenuşa, ca bolţile făcute 
din pământ. Ei nu trebue să vorbească pentru 
Dumnezeu. Celui a tot puternic nu ei să-i ţină 
parte. El, lob, vrea să-şi apere singur pricina lui 
înnaintea lui Dumnezeu, (v. 13—22) şi este sigur 
că i se va recunoaşte nevinovăţia, ţăci ar vrea 
să ştie şi el, care-i păcatul lui ? II socoteşte 
Dumnezeu vrăjmaşul Lui? De ce-1 acoperă cu 
nenorociri? (v. 23—28).

Viaţa omenească e scurtă «întocmai ca şi 
floarea, răsare şi se veştejeşte, întocmai ca şi 
umbra...» şi Dumnezeu ar trebui să dea o clipă 
de tihnă omului ca să-şi ajungă sfârşitul cu bine 
(14 , B). Un arbore mai trăeşte prin mlădiţele 
lui, dar de moare omul, totul e sfârşit; se culcă 
şi nu se mai scoală (v. 7— 12). De ar mai fi o 
altă viaţă ! Atunci omul ar mai îndura nenoro
cirile; dacă ar şti că vine ceasul când Domnul 
să-şi aducă aminte de el, ar avea nădejde. Dar 
cum se prăbuşeşte un munte şi se surpă, aşa 
sfărâmă Domnul nădejdea omului şi el piere.
ce-i pe urmă el nu mai ştie (v. 13—22).



Dialogul al doilea

Din cele din nainte se vede că cei trei prie
teni, prin cuvântările lor na l’au convins pe lob 
şi nici nu l’au liniştit. Din potrivă, încredinţat 
de nevinovăţia lui, este aproape să găsească cu
vinte tari împotriva Domnului. lob se crede
prigonit şi este gata sâ declare pe Dumnezeu
nedrept. Dar nici cei trei prieteni ai lui nu se
lasă convinşi de lob.

** *

Elifaz începe din nou, cu acelaş ton liniştit 
şi demn, să combată susţinerile lui lob.

Cuvintele lui, zice Elifaz, sunt vorbe fără de 
minte, cârtiri ce mărturisesc tocmai împotriva 
lui, nu pentru el, şi distrug pietatea şi frica de
Dumnezeu (15 2-e)*

Omul e slab, fără putere şi plin de nedrep
tate, fiinţă ce «face răul cum bea apa». Cum se 
poate dar socoti d rep t înnaintea lui Dumnezeu? 
(v. 6— 16).

Cerând lui lob să-l asculte cu luare-aminte, 
descrie cu măestrie pe omul rău şi chinurile ce-i 
produc conştiinţa, ducându-1, fără greş, la ne
norocire şi la pieire (v. 17—35), grăind:

«Viaţa sa întreagă cel fără de lege în chinuri o peirece 
şi un număr de ani *) se păstrează pentru cel tiran.

Glas de spaimă îi sună în urechî, 
când se află în tihnă, pieirea îl năpădeşte.

Nu mai crede a se întoarce din intunerec, 
ci pentru sabie este hotărât.

El rătăceşte după pâine — unde poate fi?
el ştie că lui îi hotărâtă ziua de întunerec.

II înspăimântă nevoia şi necazul, 
îl stăpâneşte ca pe un rege gata de atac 2). 
căci a ridicat mâna sa către Dumnezeu, 
şi către Cel a tot puternic măritu-s’a. 

înnaintea Lui a alergat cu gât semeţ, 
cu pavăza sa cea groasă la spinare, 
căci şi-a acoperit faţa cu grăsime, 
şi a pus seu pe coapse 3).

Şi a mas în cetăţi pustii 
în case ce nu trebuiau locuite, 4) 
care erau hotărâte ruine să rămână.

Nu se îmbogăţeşte, şi starea lor nu ţine, 
şi holda lui nu se pleacă la pământ. 5).

V

*) Adică un număr hotărât, stabilit. Mai mult nu.
*) Unii cercetători cred că aci este o comparaţiune cu starea 

sufletească ajregilor assisieni, cari când erau gata de atac, ziceau 
că «sunt înfuriaţi ca un leu», ce stă să se arunce asupra prăzii 
ce pândeşte. Aşa şi cel nelegiuit este sub stăpânirea necazului, 
furiei lui.

8) Adică s’a îngrijit numai de îngrăşarea lor.
4) Ruinele erau urmele nenorocirei. Ei se bucurau de neno

rocirea altora.
*) Semănătura de pe holdele lui nu are spice şi rod în cât să 

se plece la pământ de greutate.
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Nu scapă de întunerec, 
pârjolul prăpădeşte mlădiţele lui, 
şi se pierde în focul mâniei Lui 1).

Să nu creadă, prin deşertăciuni amdgit, 
că deşertăciunea ca schimb îi va sluji *). 

încă nu s’a împlinit ziua, 
şi ramura lui de finic nu mai înverzeşte 3).

Se rupe, ca şi agurida la viţă, 
şi se aruncă, ca măslinul floarea sa 4).

Cu adevărat, gaşca nelegiuiţilor este pustiu pietros, 
şi focul mistue lăcaşul mituirii 5).

Zămislit’a trudă şi naşte nelegiuire, 
şi în pântecele lor se găteşte vicleşug °)».

, ** *
lob, supărat de învinuirile ce pe de parte îl 

aduceau prietenii săi, în răspunsul ce dă respinge 
cu vorbe de dispreţ susţinerile lor. Le spune că 
de vorbe seci şi mângâeri deşarte e sătul (16 z_5). 
Starea lui e grozavă, puterea-i pe sfârşite şi Dum
nezeu îl pedepseşte şi lasă să pară că-i pedeapsa 
păcatelor lui, deşi se ştie nevinovat. «Mâinile 
mele n ’au săvârşit crimă şi rugăciunea a fost 
curată» (v. 6—17). Şi are martor, pentru ade
vărul celor ce spune, pe Dumnezeu însuşi, pe 
care cu lacrimi 51 roagă. — Vede moartea că-i 
aproape, dar înnainte de a muri, voia i-ar fi să-l 
apere Domnul şi să-i asigure izbânda, căci cine 
altul poate da mâna cu el? (16 l6— 17 $).

Aceşti prieteni sunt orbi la minte şi zicerile 
lor sunt vorbe zadarnice. Nădejde nu mai are, 
de mult a pierit şi ar dori mu}t să aibă linişte 
măcar în mormânt (17 j_,6).

** *
Bildad cam supărat de acest ton al lui lob, 

vorbeşte aspru şi-l întreabă de nu cumva crede 
câ, pentru el, Domnul va schimba rostul lumii 
(18 , 4). Nelegiuitul va pieri şi numele i se şterge, 
nimis nu rămâne din ce a fost fiinţa lui şi nici 
măcar de numele lui nu se mai aude. Aşa se 
întâmplă cu lăcăşurile nelegiuiţilor şi aşa este 
locui celor ce n’au cunoscut pe Domnul (184_2J;.

** *
lob răspunde respingând din nou cu tărie în

vinuirile prietenilor. Ii ceartă că, în loc de mân
gâiere, îl mâhnesc, batjocorind-1. Ce le pasă lor

*) Adică mânia Domnului, ce-1 pedepseşte,
*) Cu lucrurile deşarte ale lumii nu-şi va putea răscumpăra 

viaţa sa.
*) Când nu s’aşteaptă moare, şi totul s’a sfârşit.
4) In Orient, ca şi la noi, agurida se vinde pe piaţă ca să se 

acrească mâncarea cu ea.
Măslinii în Siria produc în anii 1, 3, 5 etc. Anii 2, 4, 6 etc., fac 

numai flori, cari cad fără a da roade.
B) Mituirea a fost de-apururea un mare păcat.
«) Cine vrea să cunoască în ce anume stă deosebirea acestei

truduceri după textul original şi cea din Biblia românească să
pună alături textele.

SCURTE STUDII INTRODUCTIVE
A  .«■«■!» i ,i -L---------- — — -------  - -1 ~ ~|i V - r ~ ~  ̂  i_ _
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dacă el a păcătuit sau nu? El e răspunzător de 11 mistue, ce nu se poate stinge. Cerul desvălue
fără de legea lui şi pământul se ridică împo- 
trivă-i. Pierdută este casa lui şi tot ce avusese ca

purtările lui. Dumnezeu îl nedreptăţeşte (19 2 6).
El l-a făcut de râs înaintea oamenilor, încât toţi 
fug de el (v. 7— 19). Deaceia ei ar fi trebuit apa curg în ziua de mânie. Aceasta-i soarta ne-
ca să aibă milă de el şi să-l mângâe (v. 21—22). legiuitului; aceasta-i moştenirea ce-i lasă Cel
Ce a v o r b i t  nu tăgădueşte. Din potrivă, ar trebui prea înalt (20 â_29).
să rămâne pentru vecie săpate în piatră, să 
treacă peste veacuri (v. 26—24). El ştie că 
Dumnezeu îl va răplăti, găsindu-1 curat. Aceasta-i 
mângâerea lui. Există o dreptate când omul este 
drept (v. 24—29).

** *

** *
Ţofar

După aceste vorbe, lob răspunde vorbind, iarăşi 
către toţi cei trei prieteni ai săi. Ii roagă, nu 
fără oarecare ironie, ca cel puţin să-l asculte, 
înainte de a l lua peste picior (21 , 5). Un fapt 
îl uimeşte, ce adesea a văzut, anume că cei răi 
trăesc în pace şi mor în tihnă şi’n avere şi des-

personală, se sileşte să o abată pe calea unei preţuesc pe Dumnezeu şi căile Lui şi totuşi scapă
convorbiri de idei, a unei discuţii impersonale. de pedeapsă. Şi este cu putinţă ca Dumnezeu
După câteva vorbe de introducere (20 !_,), începe să nu ştie aceasta? Nu va cuteza cineva să înveţe
şi el a descrie soarta nelegiuitului, a cărui bu- pe Dumnezeu înţelepciunea ? pe El ce judecă pe
curie şi fericire nu ţine mult. Ca un vis sboară şi cei din cer ? El ştie soarta tuturor,
ca o vedenie dispar toate pentru el. Nu-i aduc Aşa dar mângâierile ca şi sfaturile prietenilor,
decât o mulţumire de o clipă. Orice bucurie în ochii cărora el vede că nu este de cât un
şi mulţumire în otravă se preface şi în fiere de nelegiuit, nu sunt de cât vorbe goale şi răutate
năpârcă. Nenorocitul! de veninul viperei moare. 
In mijlocul averilor el tremură de frică şi un foc

(2 1  e-s«).
Pr. POPESCU-MĂLĂEŞTI

Vremea şi mediul imprimă omului trăsăturile 
lor caracteristice, ceiace face pe cronicar sa cons • 
tate că bietul om este sub vremi. In adevăr 
omul de multe ori, fără să vrea, să supune şi 
împrumută multe şi de la vreme şi de la mediu,
mai ales când se prf?onir>ă exclusiv de bunurle 
lumii aceştia  si Insă la o parte adevărurile veş
nice ale Bisericii, pe care vremea trebue să le 
ducă neschimbate pe aripele ei.

Vremea de după război se caracterizează prin 
repeziciune şi iuţeală, în toate manifestaţiunile 
vieţii omeneşti. Repeziciune în mişcări, iuţeală 
în câştigare de averi, iuţeală în cheltuiala lor, 
repeziciune în trai, iuţeală în cheltuirea vieţii. 
Omul vrea ca totul, pe toate terenurile, să meargă 
iute, să meargă repede. Cu deosebire în ceia 
ce priveşte mersul repede, se pare că se dă o 
luptă surdă de a se ajunge la recorduri fantas
tice, fără a se ţine seamă de vieţile pierdute în 
experienţi de multe ori inutile. Dacă, de exemplu, 
cineva ar lua omului aeroplanul, automobilul, 
trenul fulger şi l-ar sili să călătorească cu carul 
cu boi, de sigur că foarte mulţi indivizi ar muri 
de încetineală, alţii s’ar zăpăci, iar marea ma
joritate s’ar neurasteniza. Asemenea* supoziţii 
devenite realitate, ar despera în special pe oră

şeni, mai direct influenţaţii vremii şi schimbărilor 
aduse de ea.

Dar pe minenu mă preocupă repezelile oamenilor 
în ceiace priveşte iuţeala lor în călătorie, în îm
bogăţire, în dare de pinteni vieţii şi în alte ma- 
nifrstaţiuni cu caracter în afară de domeniul 
moral. Pe mine mă preocupă faptul că oa
menii pare că voesc să aplice aceiaş metod al 
iuţelii şi repeziciunii şi în trebile bisericeşti sau, 
mai bine zicând, şi în ceiace priveşte în special ser
viciul divin şi efectuarea diferitelor ierurghii. In 
adevăr, credincioşii grăbiţi par a cere ca Sfânta 
Liturghie să se termine repede, ca serviciul în
mormântării sau al cununiei să se termine iute. 
Te-Deumul or alte ierurgii să se facă cu iuţeala 
aeroplanului, automobilului sau a trenului. La a- 
ceastă cerinţi. sau, dacă voiţi, dorinţă, deocam
dată manifestată numai printr’un fel de nelinişte 
nervoasă, unii preoţi, mai conservatori, răspund 
cu observarea strictă a tipicului şi a ritualului 
stabilit, iar alţii, mai îngăduitori, mai taie, mai 
lasă din cele rânduite de tipic şi de ritual şi 
astfel ei fac pe placul şi se fac plăcuţi credin
cioşilor grăbiţi, asemănând-se nu cu păstorul 
care merge în fruntea oilor. In tot cazul, astfel
de procedare, pe lângă că strică ordinea şi buna

*»
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rânduială în trebile bisericeşti, mai are şi darul, lumeşti. Acest tipic alcătuit ad-hoc pentru pe-
că împarte pe preoţi în: preoţi înapoiaţi şi îna- trecerea vieţii monahiceşti, cu greu şi numai în
intaţi în vederi, în preoţi plăcuţi şi mai puţin parte e accesibil bisericilor cu enorie. In Mol-
plăcuţi credincioşilor. dova tipicul monastiresc se aplică în toate bise-

Vremea este ceva care nu trebue nesocotit. ricile la sate şi oraşe cu stricteţă, şi greu îmi 
Deasemenea urmează a se ţine seamă şi de ne
voile aduse şi impuse de ea omului. Altfel acesta 
riscă să rămână în urmă şi să cadă sub greu
tatea loviturilor vremii şi ale mediului. Aşa stând tipicul mănăstiresc, alcătuind un tipic care poartă
lucrul, negreşit câ şi Biserica urmează să ţină numele său şi care începe a-şi tace loc din ce
seamă de unele cerinţi ale vremii şi de nevoile în ce mai mult. In definitiv, orice om de bun
reale ale omului, cu atât mai mult, cu cât vremea simţ trebue să convină, că urmează a se ţine

vine să uit cele 5 şi 6 ore de stat în picioare 
în Biserică pe frig, când eram în seminar. In 
Muntenia, Mitropolitul Nifon a mai prescurtat

nu atinge şi nu poate atinge adevărurile veşnice 
ale Bisericii, la care trebue a referi în primul 
rând adevărurile dogmatice. In ce priveşte modul 
de clarificare al acestor adevăruri şi formele 
sub care ele pot ti comunicate credincioşilor, 
apoi aceste pot varia după timp, stare culturală, 
mediu etc., însă pururea numai cu aprobarea fac
torilor hotărâtori. Nu în zadar St. Apostol Pavel

făcut

seamă de noile circumstanţe şi nevoi ale vieţii 
credincioşilor în distribuirea harurilor divine şi 
moralizatoare.

Din cele spuse până aci, ar reeşi că atât 
noul curs al vieţii sociale de azi, că atât noua 
stare psihologică a individului, cât şi starea jde 
fapt din biserică, ar reclama în unele privinţi, 
oarecari îndulciri în ce priveşte durata unora 
dintre serviciile divine. Acestui fenomen se da-

să mântuesc (I. Cor. IX 22). Nu în zadar Sf. Pă- toreşte cred eu faptul, că s'a început o adevă-
rinţi, cu puterea dată lor, au legat unele por
niri rele şi au deslegat unele cerinţi drepte ale

rată cruciadă, nu de prescurtare şi de ciuntire 
a serviciilor divine, ci de schimbări în rânduială

credincioşilor. Biserica este mamă şi nu tirană şi textul rugăciunilor consacrate. Aproape fie-
şi de aceia nu înăduşe pe fii, ci-i creşte şi-i duce care îşi are tipicul său după care oficiază cu
la desăvârşire cu păstrarea libertăţii şi a însuşi- nunia, înmormântarea, parastasul, etc. Ba de
rilor fireşti. Potrivit ca acestea, Biserica prin or- multe ori, pare că ne ruşinăm de cuprinsul şi
ganele ei legale, pururea a plecat urechea şi a expresiunile cărţilor noastre de ritual:La o nuntă,
îndeplinit cerinţele legitime.ale fiilor ei. Aşa, ca un părinte diacon, în loc să zică: «ca temeia să
să nu alergăm la alte exemple, e destul să amintim se teamă de bărbat» a zis: «Iară femeia să cins-
faptul că Sf. Ioan Chrisostom a scurtat, în păr- tească pe bărbat» la care schimbare, câţiva din
ţile neesenţiale, Sf. Liturghie. asistenţi se întrebau; «dar mă rog, cu ce să-l

E fapt cert, că în Biserica noastră, serviciile cinstească, cu ţuică, cu bere?...» Dar, a înşira
divine, în marea lor majoritate, sunt lungi, păr- aici modul cum se ciuntesc unele servicii şi modul
ţile esenţiale tiind însoţite de foarte multe părţi cum se schimonsesc textele cărţilor sfinte, fără
pregătitoare. De ceia încă înainte de rezbel, competenţă, de multe ori pentru interese ad-
am cerut în Consistoriul Superior Bisericesc, ca hominem, nu cred nici folositor şi mai ales nici
de exemplu, serviciul Vecerniei, să se unească 
cu al Utreniei, cum se făcea pe atunci la Ruşi, 
căci acum nu ştiu cum se mai face, spre a se

întăritor din punct de vedere moral.
Vremea de acum ne-a mai adus o altă pacoste 

în Biserică şi anume mania de a compune ru
da posibilitatea Preotului să predice. Altfel, el, găciuni. Strămoşii noştri ştiau să-şi încadreze
intrând la 7 ore dimineaţa în slujbă şi termi
nând pe la 11 ori 12, ese din biserică obosit,
prăpădit.

Lungimea serviciilor divine în Biserica noastră 
se explică prin faptul, că tipicul observat în Mo- 
nastiri se impune şi bisericilor cu enorie. Viaţa 
monahală are o chemare specială, căutând să

toate nevoile lor sufleteşti în ramele cărţilor
noastre de ritual alcătuite de Sf. Părinţi şi băr
baţi cu multă înţelepciune creştinească, cărţi la 
care credincioşii pentru pricinile de mai sus, 
privesc cu adevărată veneraţiune. Şi doară şi 
strămoşii noştri au purtat războaie, au avut eve
nimente însemnate în viaţa lor publică şi privată,

ţină sufletul neîntrerupt în atingere cu Dumnezeu au avut lucruri şi fapte nouă de slăvit, de mul-
^ a  _

şi de aceia urmează să se utilizeze toate mijloa
cele care duc la asemenea scop, între care ru-

ţumit şi de cerut. Acum, la orice mişcări, se fa
brică rugăciuni cu cuprins ad-hoc şi care de

găciunea ocupă primul loc. Nu e deci nimic de multe ori, prin termeni şi cuprins, impresionează
mirare ca monahii să se roage chiar şi la miezul neplăcut urechea creştinului evlavios.
nopţii şi că serviciile divine sunt astfel alcătuite 
şi orânduite, ca să le ocupe cât mai mult timp 
cu rugăciunea şi îndeletnicirile duhovniceşti şi

Exemplul acesta al schimbărilor în săvârşirea 
serviciilor divine, în terminologia textelor cărţilor 
de ritual şi introducerea de rugăciuni neuzitate

să lase cât mai puţină vreme de gândit la cele în Biserică, este absolut dăunător, ori-de-unde
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ar veni. Biserica este o instituţiune cu principii 
eterne, cum am zis mai sus, şi ca atare formele 
în care se îmbracă aceste principii nu se po t 
schimba cu uşurinţa schimbării cămăşilor, fără 
ca să nu atentăm  la prestigiul şi respectul ne
ţărm urit datorit principiilor. Nicâeri ca în do
meniul religios, nu se simte mai viu orice schim
bare  stângace, fiindcă ea atinge direct sufletul 
omului, comoara lui cea mai preţioasă, şi de 
aceia tulburările religioase sunt cele mai pro
funde şi mai costisitoare pentru  viaţa individuală 
şi socială.

Deci niciodată ca acum nu este mai de 
folos a zice cu Apostolul: toate îmi sunt slobode 
dar nu toate îmi sunt de folos, toate îm sunt solo- 
bode şi nu toate zidesc (1 Cor. 6, 1 2 ; 10, 23).

Din acest punct de vedere, chiar dacă peri
colul n ’ar li aşa de mare, căci nemincinos este 
cuvântul Celui ce a zis: voi zidi biserica mea şi 
porţile iadului nu o vor birt ti pre dânsa (Mat. 16, 
18), totuşi nu e de jucat cu astfel de lucruri.

Nu to t aşa se prezintă chestiunea din punct 
de vedere practic, căci biserica, ca orice socie
tate, Îşi are rânduielile şi organizaţia ei stabilită 
şi dela care nimeni nu se poate abate atâta timp, 
cât face parte  din ea. Legislaţia civilă, cu toată flexi
bilitatea şi sancţiunea ei relativă, îşi ars  maxima: 
dura lex, sed lex. In mod necondiţionat şi tot 
aşa trebue să se petreacă lucrurile în biserică. 
Că vor fi în biserică lucruri, cari nu mai plac 
gusturilor şi simţurilor noastre rafinate, denu- 
cumva abătute dela mersul lor firesc, e posibil, 
de aici însă nu urmează ca fiecare să se mişte 
să formeze şi să reformeze în biserică cum voeşte. 
Astfel de mentalitate ar fi un adevărat dezastru 
pentru organizarea bisericească şi pentru disci
plina conducătorilor şi a celor conduşi. Deja nu
mai ideia că eu, pSsior, pot să fac schimbări 
în serviciul divin, că pot ciunti unele servicii, 
că pot introduce în rugăciuni modificări şi ter
menii doriţi de mine ori de credincioşi, că pot 
face singur rugăciuni etc. are o influenţă disol- 
vantă din punctul de vedere al ordinei şi dis
ciplinei. In adevăr, dacă azi pot săvârşi cele mai 
sus pomenite, adică pentru ce mâine n ’aş pâşi 
la s ' h ’mbări. de f x f mp  u, şi in dogme; adică de 
ce as mai recunoaşte o autoritate şi dece n ’aş 
deveni eu centrul ei, deci conducător? Dela o 
asem enea atitudine, în materie de rânduială bi
sericească — şi în aparenţă neînsemnată, în rea
litate cu urmări grele pentru  disciplina duhov
n icească—  şi până la «Cuibu cu barză»,nu e de
parte. Disciplina şi ordinea se pare în special,

omului de azi, jug şi sclavie şi dacă cei puşi să 
le observe le consideră ca atare, atunci uşor se 
poate  deduce, care va fi rezultatul pentru viaţa 
bisericească. De aceea toată  rânduiala, toată  or
ganizarea bisericească, cât timp îşi are fiinţa le
gală, nu trebue discutată, ci păstrată cu sfinţenie 
şi considerată ca literă de evanghelie. Nu mai 
amintesc desorientarea şi chiar slăbirea ce se 
produce în sufletul tinerilor crescuţi în şcoalele 
clericale, când văd deosebirea între realitate şi 
ceeace ei învaţă după cărţile de ritual şi tipic 
dela care n ’au voe să se abată  cu o iotă fără a 
fi aspru pedepsiţi sau chiar descalificaţi şi vai 
omului aceluia prin care vine scandalul (Mat. 18, 7). 
Şi acum se naşte întrebarea, ce este de făcut 
faţă de cele de mai sus ? Ce este de făcut cu 
schimbarea credincioşilor dictată de anumite îm
prejurări şi cum să împace preotul şi nevoia lor 
şi ordinea şi rânduiala bisericească? In cap. 12 
din epistola I, către Corinteni, Sfântul Apostol 
Pavel arată lămurit rostul fiecărui membru al 
Bisericei, iar în vers. 28 al aceluiaş capitol şi în 
vers. 11 cap. IV, ale pistolei sale către Efeseni, 
se arată lămurit, cine are în mână destinele vre
melnice ale vieţii bisericeşti.

După organizarea bisericii noastre, Sfântul Sinod 
Central are ultimul cuvânt în chestiuni de cre
dinţă, de ordine şi disciplină, de ritual, tipic, 
cărţi de ritual, etc.

Dacă a sosit timpul să se facă unele reduceri 
din părţile pregătitoare ale unui serviciu sau altul, 
Sfântul Sinod să hotărească şi toţi să se supună. 
D acă undeva trebuesc introduse oarecare modi
ficări, îmbunătăţiri, etc., Sfântul Sinod să le facă, 
iar noi toţi să ne supunem. Dacă cărţile de ritual 
trebuesc revizuite în ce priveşte sensul ori ter- 
minologia, Sfântul Sinod să le revadă, iar noi toţi 
să ie urmăm întocmai. Dacă e nevoe de rugă
ciuni reclamate de noul curs al vieţii, Sfântul 
Sinod să le alcătuiască, iar noi toţi să fim ur
mători, ca astfel unităţei de credinţă să-i urmeze 
unitatea în organizare şi în rânduială în biserică: 
căci toate cu cuviinţă sfântă după rânduială să 
se facă , porunceşte şi Apostolul (1. cor. 14. 40). 
Altfel noi înşine ne tăiem craca de sub picioare, 
încurajând individualismul cu bunul plac personal, 
contribuim la încuibarea spiritului de nerespec* 
tare  a organelor de conducere şi a ordinei sta
bilite de ele şi înfine, dăm loc spiritului de ino- 
vaţiuni aşa de periculos Bisericii, cum se vede 
aceasta din istorie, spirit care pare c ’a şi început 
a se manifesta în unele suflete rătăcite.

1C0N0M C. NAZARiE
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CUM SLĂBESC RELIGIILE SI PĂTRUND RĂTĂCIRILE
y

Toate-s vcchi şi nouă-s 
toate.

Natura este cartea vieţii, 
iar i s t o r i a  învăţătoarea 
lumii.

Natura şi istoria, cea dintâi înfăptuitoarea le
gilor fizice, iar cea din urmă a acelor inteleotual- 
morale, sunt căile providenţiale, prin care Dum
nezeu totdeauna s’a descoperit omenirii şi azi 
încă continuă a ne descoperi printrînsele raţiunea 
şi voinţa sa veşnică. Căci chiar în rezultatul răz
boiului mondial, acea sângeroasă şcoală a vremii 
de faţă, cu nemăsuratul ei material de experienţe 
valoroase pentru croiala vieţii, ne confirmă ade
vărul cuvintelor: «când tu Doamne cu mine eşti, 
ce-mi va face mie omul ?» precum şi faptul co
relat, că starea cea mai ocrotită de Dumnezeu 
este dreptatea, veşnica formulă pentru existenţa 
universului.

După cum în veşnica învârtire a pământului 
an după an revin aceleaşi anotimpuri cu aceleaşi 
fenomene şi schimbări naturale, tot aşa şi ome
nirea, sub boldul de conservare şi perpetuare 
pornită pe calea evoluţiei culturale, veşnic reac
ţionează în aceiaş fel, la aceleaşi motive. Con
tinuitatea pragmatică a acestei reacţionări şi a 
stăruinţei intelectuale-morale a omului, de a-şi 
realiza misiunea sa culturală, este istoria ome
nirii, icoana constantului ei sbucium, de a dez
lega problema vieţii după modelele ideilor etice, 
estetice şi practice.

Această imagine, pururea vie în continua ro
taţie a vremilor, ne arată aceleaşi evenimente, 
de câte ori subzistă aceleaşi cauze. Dar fiindcă 
viaţa noastră e prea scurtă pentrucă fiecare să 
putem face acele constatări, de aceia toate cele 
neapucate de noi ne par cu totul nouă, fără de 
precedenţă. Dacă răsfoim însă rafturile istoriei 
universale, care ne desfăşoară viaţa lumii inte- 
lectual-morale, găsim confirmat prin fapte ade
vărul: «Toate-s vechi şi nouă-s toate» cu re
frenul invers «cele nouă vechi sunt toate», precum 
constată Eclisiastul 1,9.: Nimic nu este nou
sub soare. Toate cele ce au fost, iară vor fi.

Iată unele exemple istorice:
1. Sufletul antic elin din cauza covârşitorului 

sensualism, formalism şi antropopatism predomi
nant pe teren etic şi religios, nemulţămit cu teo
logia şi cosmologia profesată pe baza şovăitoare 
a mitologiilor şi cosmogoniilor mitice, cum le 
revelau bătrânii poeţi Homer şi Hesiod, părăsi 
doctrina tradiţională şi oficială, căutând soluţia 
satisfăcătoare a problemelor cosmologice în doc

trina naturală a filosofilor materialişti. Bătrânul 
7 ales este întemeietorul şcoalei ionice, materia
liste, care, în opoziţie cu cosmologia mitică, căuta 
principiul lumii în materie, fiind acesta în viaţa 
elină primul pas, prin care s’a îndrumat desbi- 
narea ştiinţei obiective de credinţa subiectivă 
bazată pe fundamentul autoritativ al mitologiei. 
In continuarea sbuciumărilor intelectual-morale 
pentru a cunoaşte adevărul, geniul filosofiei eline, 
prin progresul evolutiv făcut pe terenul abstrac- 
ţiunei şi al reflecsiunii în doctrina lui Socrate, 
Plato, Aristotel şi a stoicilor, ajunge culmea des- 
voltării într’o teologie şi adică, pentru vremea 
lor destul de limpede, ba putem zice admirabilă.

2. In India, pe malurile râurilorlndus şiGanges, 
găsim aceiaş fenomen. Păgânismul brahmanic 
cu cultul său naturalist, personifîcaţia forţelor şi 
a fenomenelor naturale în zei personali, antro- 
pomorfic, cu teologia şi etica sa formalistă şi 
sensualistă, ajuns să nu mai poată aduce mulţă
mire sufletească, fu părăsit de intelectualii po
porului, cari căutară apoi mântuirea dorită în
asceză, aşa că codrii se umplură de călugări sau 
asceţi brahmani, cari sperau să gâsiască mântuirea 
în mortificaţia fisică a cărnei, privită ca isvor 
al păcatului şi al suferinţelor lumeşti.

Prinţul Gautama Buda din Benares, negăsind nici 
în asceză satisfacţie sufletească, s’a dat meditaţiei 
profunde şi, într’o noapte, după multă gândire, a 
ajuns la adevăr, nirvana, imperiul spiritual, unde 
nu este durere, nici suspin, ci viaţă fără de tul
burare morală, la resultatul definitiv, că numai 
viaţa spirituală poate să mântuie pre om fiind 
ea singura negaţiune a tuturor relelor. Cele 4 
adevăruri genuine şi calea optuplă spre scăparea 
de dureri şi amărăciuni, ce isvoresc din grija 
lumească, covârşitoare după ideea lor fundamen
tală se reduc toate la viaţa spirituală, în care şi 
Iisus Hristos găseşte principiul mântuitor zicând: 
Spiritul este care te face viu, trupul nu foloseşte 
nimic (Ioan. 6. 63). Şi de atunci încoace budismul 
spiritualistic şi brahmanismal regenerat în spirit 
budist predomină viaţa religioasă a multe mi
lioane de suflete.

3. Culmea desnodământului tragic al anticei 
vieţi culturale e caracterizată printr’o generală 
lâncezime sufletească, produsă prin disoluţia scep
tică a doctrinelor etice filosofice şi prin necre
dinţa pronunţată faţă de religiile şi cultele do
minante, ipersensualiste şi formaliste, ca eveni
mentul epocal al prăbuşirii anticităţii senile, 
pentrucă, pe dărâmăturile ei în vremurile urmă
toare, să se clădească cultura modernă, edificată
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pe temelia de granit a spiritului creştin, esen- 
ţialist şi de aceea atât de viguros.

In acel timp de supremă criză sufletească, toată 
lumea privia cu o ferbere cunoscută la cerul îns
telat, ca să vadă semnele noului eon; se apro
funda în studiul cărţilor simbolice şi profetice, 
spre a găsi un razim de orientare în circum
stanţele sosirei mântuitorului aşteptat de toate 
neamurile pământului, pentruca el să regenereze 
viaţa omenească, devenită insuportabilă prin jugul 
aspru impus de religiile formaliste, sensualiste şi 
prin consecutiva goliciune sufletească, în urma 
cărei omenirea îşi perduse tot razimul intelec
tual şi religios-moral.

In recenta constelaţie din zodiacul berbecului, 
în care, dupre doctrina astrologică a Vechiului 
Orient, noul eon care stăpâneşte lumea avea să 
inaugureze o epocă nouă de viaţă şi de cultură, 
în acel ev de plinire a timpului arătat, se iveşte 
la apele Iordanului marele antemergător Ioan, 
al cărui glas de supraom în pustiul formalist 
al legii vechi, ipersensualisată prin denaturări de 
mentalitate rabinică şi preoţească, răsună ca o 
făgăduinţă mânttiitoare: «Pocăiţi-vâ că s’a apro
piat împărăţia cerului*, iar lisus, care cu 30 de 
ani înainte îşi făcuse arătarea sa sub auspiciile 
misiunei dumnezeeşti în ieslea din Vitleem, ros
teşte promulgaţia mântuirii către mulţimea lân
cezită : Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi însărcinaţi 
şi eu vă voi odihni pre voi, căci jugul meu este
bun şi sarcina mea-i uşoară». Embrionul puternic 
şi pururi viu al doctrinei sale evangelice, ca în
tr’o sublimă revelaţie, reînvie în cuvintele apos
tolice: Spiritul este carele face viu, trupul nu 
foloseşte nimic (Ioan 6, 63). Să  slujim lui Dum
nezeu cu spiritul înoit, iară nu în litera cea veche

vtu (II Cor. 3, 6).
f a c

La această concepţie idealisantă a doctrinei 
îui lisus Hristos, cel rnai profund cunoscător al 
adâncului şi al înălţimei vieţii sufleteşti, se înalţă 
aceşti doi apostolii corifei, spre a formula miezul 
evangelic în cea mai fidelă şi pregnantă 'sinteză.

Puterea pentru acest sbor ideal la înălţimi 
ameţitoare de rare concepţii metafisice, ei o sorb 
din prisosul genialităţii şi al vieţii lor spirituale, 
din credinţa neclătită în adevărul absolut cetit 
în cartea naturii şi pe faţa ei senină văzut aievea 
în toată nuditatea sa esenţialistă. Astfel de cu
noştinţe se găsesc desfăşurate cu atâta măies
trie şi adâncă metafizică în epistolele pauline *), 
unde, între alte mărgăritare, cetim că nu circum- 
cisiunea cea corporală este cea adevărată, ci cea 
a inimei, în spirit, nu în trup, căci nu faptele 
rituale impuse prin lege şi plinite mecanic sub 
oarbă ascultare şi supunere fără de conştiinţă şi

fără convingere, ci credinţa în spirit, nu în literă, 
nu în trup şi formă—mântuie, cultivă şi înalţă 
pe om. Rezultatul esenţial al relevărilor aduse 
pe tema vieţii spirituale ne conduce la urmă
toarele stabiliri ireproşabile şi concordante cu 
raportul real:

I. Omul este supus ordinei naturale, nu numai 
dupre trupul său fisic, ci şi dupre sufletul său 
spiritual, căci unul este corelatul celuilalt. Ome
nirea, în lupta pentru buna stare fisică, şi-a des- 
voltat atât fisicul, cât şi intelectul, cari se pro
movează reciproc. Natura fiind substratul istoriei 
şi istoria fiind realisarea naturii pe terenul vieţii 
culturale, ambele fac ţesetura vieţii omeneşti şi 
într’însele Dumnezeu, dupre înţelepciunea Sa, 
a găsit de cuviinţă, să ne descopere voia Sa

) î : s8, !» 3,a«; Gal. 2,'«; 3,1*; Efes. 8,9; Tit. 3,5.

şi printr’însele să ne conducă la ţinta menirii 
noastre. Geniul omenesc astfel creat şi constituit, 
din nativa sa predisposiţie intelectuală şi religios- 
morălă, totdeauna gravitează către găsirea ade
vărului după aceeaşi lege, cum peatra gravitează 
spre pământ, cum pentru buna stare fisică căutăm 
condiţiile necesare, particularităţi cari demonstră 
caracterul intelectual, religios şi moral al omului.

II. Al doilea adevăr, curo^cut din exemplele 
culese de pe câmpul vieţii culturale, este legea 
eternă, că omului nu-i prieşte şi el nu poate 
primi ca hrană sufletească orice învăţătură, ci 
numai ceeace concordă cu adevărul sau cu ra
portul real, analog şi dupre aceeaşi lege, cum 
stomacul nu poate mistui materii anorganice in
compatibile cu viaţa organică. Cum nu ne putem 
nutri cu coji şi paie uscate, ci căutăm alimente 
care cuprind putere hrănitoare, tot aşa, pe teren 
intelectual, religios-moral nu ne putem mulţămi 
cu forme goale, cu porunci stereotipe, cu fraze 
seci, cu litera moartă, ci mai vârtos căutăm miezul 
esenţial, înţelesul intern, ideea fundamentală, spi
ritul care face viu. Dela Tales şi până la filo- 
sofia stoicilor, geniul elin, 400 ani, atâta a me
ditat şi a scormonit în natură, până ce a găsit 
taina ascunsă, ideia teologică şi etică, aşa cum 
ea corespunde raportului real priceput de dânsul 
dupre măsura progresului său abstractiv şi re
flexiv, calităţi cari îl fac pre om capabil de cu
noaşterea şi realisarea menitei sale.

III. Al treilea adevăr estras din studiul istoriei 
culturale este faptul că Dumnezeu a condus şi 
conduce omenirea prin genii luminate. Prin spi
ritul lor sinergist, îi descopere omului cele de 
cuviinţă pentru credinţa şi cultul religios. Aceştia 
fiind produsul stringent şi cauzal al timpului în 
viaţa intelectual-morală a omenirei, întocmai aşa 
cum fulgerul este produsul electricităţei ce se 
găseşte în aer, cultura religioasă şi cea morală, 
cum resultă din istoria ei, este sedimentul cris- 
talisat al gândirii, la care a cooperat toată omc-
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nirea solicitată prin supra-oameni ca organe 
providenţiale ale revelaţiei dumnezeeşti.

In conformitate cu apostolul Pavel, care zice 
că Dumnezeu nu este numai al jidovilor, ci şi 
al ginţilor, viaţa intelectuală şi cea religios-mo- 
rală de azi este meritul sinergetic al întregii 
omeniri dotată cu toate capacităţile finale şi 
graţial condusă. Cultura modernă este mai mult 
agonisita vechilor irani, a babilonenilor, egipte
nilor, elinilor, romanilor, pe cari Dumnezeu nu 
i-a lipsit de conducerea graţială, ci i-a luminat 
şi pre dânşii deopotrivă ca pre toţi fiii săi, de
cât a egoiştilor jidovi, cari chiar pe Dumnezeu 
îl reclamă numai pentru dânşii, îl brutalisează 
după chipul şi asemănarea lor. După cum din 
an în an, în vecinică rotaţie a vremilor, Dum
nezeu, prin puterea de viaţă sădită în natură 
perpetuiază creaţiunea, aşa şi cultura omenească 
Dumnezeu a condus-o prin organe omeneşti după 
adâncul înţelepciunei sale. In consecvenţă, omul, 
pe temeiul caracteriului său inteligibil, liber şi 
autodeterminativ, este organul sinergetic al con
ducerii providenţiale isprăvită prin medii geniali, 
până la perfecţiune. Dar toate cele din lumea 
aceasta fie ele cât de înalte, cât de măreţe şi 
ideale ajunse pe mâna oamenilor mediocri, ne
chemaţi, prea interesaţi, se formalisează, se sem- 
nalisează, se materialisează. Astfel despoiate de 
capacitaţile lor genuine, degenerează şi se îns
trăinează de destinaţia lor omogenă. Această 
soartă au avut-o zeii nemuritori schimosiţi de 
poeţii Homer şi Hesiod pe cari bătrânul Xeno- 
fanes, întemeetorul filosofiei eleatice idealiste, 
îi condamnă foarte aspru, pentrucă ei, prin teo
logia lor antropopatică, atribuind zeilor perfecţi 
şi spirituali trup omenesc, raporturi corporale, 
pofte păcătoase, delicte şi crime ordinare, în
tunecă mintea şi strică sufletele oamenilor mu
ritori. Această soartă a avut-o şi o are creşti
nismul idealist, ajuns pe mâna celor fără de 
spirit, cari îl interpretează numai dupre litera 
moartă, falş pricepută, cari îl materialisează, îl 
exploatează în direcţii heterogene şi din mis- 
teriile sale de rost spiritual, fac un trafic ordinar. 
Sub mânile lor nechemate, el s’a formalisat, s’a 
superfîcialisat şi, prin această odioasă denaturare, 
şi-a perdut puterea originală, de a servi lumea 
cu un cult spiritual de sama celui din era apos
tolică cu clasica sa putere.

După proclamarea creştinismului ca religie de 
stat roman, Biserica, forma sa de manifestaţie, 
scăpată de persecuţii şi îndrumată sub auspiciile 
legislaţiunii pe cale evoluţiei sale interne şi ex
terne, natural că prin această situaţie nouă şi 
favorabilă, a prins avânt de aspiraţii expansive. 
Din considerări de propagandă proselită, spre a 
despăgubi pe eiino^-creştini pentru abandonarea

cultului lor exterior foarte pompos, interior însă 
puţin esenţialist, ea a adoptat ca fofmă cultul 
misteriilorJ) păgâne, cărui i-a dat ca miez cultul 
euharistie, instituit de însuşi Iisus Hristos în 
cina cea de taină, simbolul mântuirii şi al cul
turii înfăptuite prin o viaţă spirituală petre
cută în acord cu legile naturei şi ale raţiunei 
sănătoase.

Această difusiune făcută de altfel cu in
tenţii bune şi din considerări acomodiste de 
unificaţie culturală şi religioasă a fost primul 
pas anenorocit spre formalisarea, materialisare 
şi mecanisarea eultului creştin prin heteroge- 
nele elemente sensualiste şi formaliste ale ce
lui păgân, cu care s’a înfrăţit şi formal, l-a 
desvoltat tără să-l asimileze spiritului esenţialist 
creştin2).

_ «

Viaţa bisericească privită în prisma ontologică 
a rolului ce-1 are pentru mântuirea şi cultura 
omenirii, este manifestaţia vieţii creştine interne 
sau spirituale, care e miezul sau esenţa internă, 
vehiculul metafisic, ce o forţează din lăuntru în 
afară. Biserica e forma concretă a creştinismului 
ca idee sau specie de realisarea menirii cultu
rale omeneşti.

II.

Raportul cantitativ între miezul intern şi forma 
externă a tuturor obiectelor diu natură fiind 
invers proporţional cu cel calitativ şi vice-versa 
(de ex., la măr sâmburele şi carnea), înţelegem 
cauza pentru care în lumea intelectuală morală 
majoritatea se compune din oameni de rând, 
egoişti, formalişti, materialişti, lipsiţi de profun- 
ditatea ideei şi a principiilor generale, n’au pri
ceperea pentru miezul intern, n ’au înţelegere

') Misteriile sunt doctrinele şi cultile tainice ale anticilor egipteni, 
elini, romani, babiloneni. Ele era un fel de religie isoterică a 
intelectualilor, cari nemulţămiţi cu cultul vulgar, ipersensualist, 
formalist şi antropopatic, dar dornici de o religie internă, mai 
substanţială şi satisfăcătoare, îmbrăţişau anumite culte misterioase, 
pentrucă, prin proprie gândire, nu putea ajunge la un adevăr 
mulţămitor. Ritualul primirei în congregaţia misteriilor consta din 
spălături cu apă sacrificată, din jurninţa discreţiei absolute, ca 
simbol al aderenţei servia împărtăşirea cu anumite alimente sa
crificate, din care cele mai uzuale erau pâinea şi vinul. Miezul lor 
era : I probleme naturale despre înfiinţarea şi desfiinţarea, viaţa 
şi moartea în natură; II probleme antropologice despre naşterea» 
moartea şi învierea omului dupre analogia fenomenelor na- 
urale; III probleme culturale despre origina, fiinţa şi progresul 
culturii. Tratarea lor era simbolică şi alegorică. Conţinutul lor 
material erau legendele despre naşterea, viaţa şi soartele resp. 
zeul şi înfaţişarea dramatică a biografiei sale.

*) Noi nu împărtăşim toate vederile autorului. Tipărim totul 
însă ca să nu perdem aceste idei bune ale sale. Articolul ur
mează în numărul viitor. Vom arăta acolo vederile noastre.
Nota A. S.
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decât pentru interesele lor materiale, pentru 
partea exterioară şi formală. Numai o minoritate 
disparentă, cea a geniilor universalişti, gravitează 
spre miezul intern, esenţial, spre idee, spre prin
cipii fundamentale, spre altruism şi umanitarism. 
Răsfoind istoria culturală a omenirei pe toate 
terenele de viaţă şi manifestaţie, vom găsi două 
feluri de agenţi culturali: I. Oameni geniali, ori
ginali cu capacităţi de concepţii universale, pro
ductivi, cari cu geniul lor ager pătrund pâna la 
miez, la ideea fundamentală, la principii, la esenţa 
metaiisică prin contextul general din care extrag 
maxime metafisice. Ei sânt supra-oameni, cari, 
prin fiinţa lor originală şi impulsivă, pornesc din 
loc carul culturei înămolit în nămolul formalismului 
retrogradist. Ca produse intelectual morale ale 
geniului speciei omeneşti şi ale timpului injec
taţi anumitelor seminţii intelectual bine dotate, 
din care resar ca nişte luceferi luminoşi, ei sânt 
aparenţe fenomenale, rarităţi intelectual morale, 
cari fac epocă din timpul în care trăiesc. Cara- 
teristic pentru oamenii geniali este energia de 
muncă şi ambiţiunea înflăcărată pentru situaţii 
de frunte şi posturi conducătoare, cu scop desin- 
teresat de a-şi realiza idealele lor măreţe de 
natură filantropă, de importanţă universală. II. 
Oameni de rând, calitate comună în fabrica 
naturei, subiecte superficiale, cări nu văd decât 
formele exterioare şi interesul egoist. Sunt ne
productivi, cari nu ştiu decât ceia ce au învăţat 
dela alţii, iperambiţioşi pentru posturi conducă
toare, dar nu ca cei geniali, pentru ca să facă 
ispravă mare, ci numai din motive de vanitate 
personală, din egoism nestăpânit, ei tiranisează 
geniile subalterne pentrucă nu le înţeleg. Me
diocrii sunt hamalii culturei cari târâie carul pro
gresului pe drumul bolovănos, după ce cei geniali 
l-au urnit din loc şi i-au dat o virtuală viteză 
ca menagiu de drum. Raportul între atribuţiile 
supra-oamenilor şi ale celor de rând este egal 
cu cel între vizitiu şi caii trăgaci. La cultura 
omenirii ambii au câte o parte bine meritată, 
fără de care totul s’ar reduce la zero, căci e tot 
una, ori de îndatoreşti pe vizitiu să tragă căruţa 
sau pre c®l genial la muncă formalistă, cum nu 
e nici o ispravă de Doamne ajută, când men- 
taliţăţi comune, de concepţie pur formalistă, ajung 
conducători acolo unde se cer minţi geniale cari 
operează cu ideea vie, nu cu forma şi cu litera 
moartă.

în natură, la baza consefvării, găsim legea 
echilibrului sau a echităţii nivelatoare, în puterea 
cărea de es. iperaccontul intelectual şi cel al ener
giei morale nu se găseşte în unul şi acelaşi in
divid egal representat, ci unul creşte şi scade 
pe seama celuilalt. Cazuri patologice sunt de 
excepţionat. Consecutiv găsim in viaţă regula 
că oameni de o inteligenţă comună dispun de

o energie şi de o îndrăsneală extraordinară cu 
care reuşesc în carieră mai bine decât cei ge
niali cu superplusul lor de inteligenţă şi ştiinţă. 
De aceia faptul neplatonic, că cârmuitorii des
tinelor omeneşti numai excepţional sunt inte
ligenţe geniale, în regulă sunt inteligenţe de rând, 
concepţii formaliste superficiale dotaţi de natură 
cu îndrăsneală extraordinară.

Reluând firul întrerupt la momentul dat prin 
raportul şi deosebirea între viaţa creştină şi cea 
bisericească, folosind ultimele cunoştinţe antro
pologice pe terenul ambelor feluri de viaţă, ne 
vom explica pragmatica faptului biologiei cultu
rale, că cu decretarea creştinismului ca religie 
dominantă a Început formalisarea vieţii biseri
ceşti şi, din cauza aceasta lupta între creştinism, 
ca idee fundamentală, ca concepţie culturală 
şi între bisericism, ca formă desvoltată a ma
nifestaţiei vieţii creştine, căci cu cât mai mult 
biserica ca formă concretă a creştinismului pro
gresa a se face stăpână pe viaţa omenirei, cu 
atâta sporea îmmulţirea şi preponderanţa formelor 
despre cari se ştie doară că, la prea multă di- 
lataţie, înghit fondul şi înăduşă spiritul creştin. 
Aşa de ex., Sf. Părinţi cari la al II-lea sinod ecumenic 
au formulat simbolul credinţei, la definiţia cre
dinţei faţă de doctrina creştină, biserica o nu
mesc întâi sobornicească, de abia în a doua or
dine apostolească1).

In special biserica latină, cea din Roma, în 
expansivismul şi separatismul ei ultramontan exa
gerează atât de mult în tiranisarea lumii, încât, 
în loc de pace, predică rebele , în loc de milă 
practică inchisiţia sângeroasă, îa loc de viaţă 
propagă moartea, adica ura, intoleranţa. La aşa 
numita combatere a rătăcirilor ea nici când nu 
invoacă adevărurile clare evanghelice, ci numai 
dogmele sf. biserici singură mântuitoare, cu cari 
ea sugrumă ştiinţa, ca în cazul lui. Copernic, 
Galilei, Hus etc., iară în locul dumnezeescului 
Mântuitor totdeauna e aclamat sf. părinte din 
Roma, purtătorul infalibilităţei. Starea aceasta de 
asediu a progresat atât de mult în detrimentul 
spiritului creştin, în cât azi, prin formele biseri
ceşti nu mai poate transpira Hristos crucificatul 
cu spiritul doctrinei şi al religiei sale pur spiri
tuale. Jidovii au omorât corpul său, biserica prin 
formalizarea şi materializarea cultului religios 
crucifică spiritul său, pe care le-ar trebui mai 
vârtos să-l înfăptuiască şi să-l cultive în toţi anii 
vieţii sale, ca cultul bisericesc să fie în toată 
puterea cuvântului un cult religios şi cultul re
ligios să fie în conformitate cu postulatul lui Is. 
Hr. adevărat şi spiritual.

*) Dar tocmai în vremea când slujbele bisericeşti se desvoltau,
şi viaţa bisericească era mai v ie .-N ota  A. S.
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Ca toate în lume, aşa şi cultul dumnezeesc 
are partea  sa esenţială, miezul său pururea viu 
sau ideea sa conducătoare, care îi dă fiinţă, pu
tere, viaţă, îndreptăţire şi partea sa formală, ex
terioară, manifestaţia celei interne în acţiuni dra
matice, rugi, etc. Din ontologia lor, rezultă rolul 
lor legitim în viaţa religioasă. Cultul intern, sen
timentul religios-moral, accentul de viaţă spiri
tuală care tace chintesenţa pornirilor omeneşti 
spre perfecţiune, umanitate şi spre cultura cea 
adevărată, este agentul cultului extern, a mani
festaţiilor formale cari răsar din cel intern cu 
aceea stringenţă ca mugurii din puterea veghe- 
tativă a pomilor treziţi la viaţă prin sosirea 
primăverei.

După cum fructele ca produse ale forţei 
de viaţă vegetativă au menirea naturală, să 
perpetueze specia, dimpreună cu frunza şi floarea 
să dea pomilor decorul necesar, cultul extern  is- 
vorît din cel intern cu stringenţă causală nu are 
să răm ână formă moartă, ca frunzele îngăl
benite, ce cad la pământ, după ce şi-au făcut 
datoria organică, ci el are să alimenteze, să 
înalţe, să cultive pre cel intern, să-i dea putere, 
decor. Câtă vreme se ţine echilibrul între miezul 
intern şi forma externă a cultului creştin, ca 
ambele să concordeze armonic una cu alta, fie
care în parte şi ambele la olaltă îşi vor realiza 
menirea finală to t aşa cum la o concepţie ra
ţională corpul şi sufletul realizează scopul cul
turei. îndată  ce preponderanţa formelor înghite 
fondul, înăduşă spiritul, întunecă ideea, schimbă 
scopul, echilibrul se perde, totul se disconcen- 
trează, se form Jizc -zâ, se superficializează. Con
secutiv el fiind dispuiat de puterea internă de 
viaţă, îşi perde capacitatea menirii sale, produce 
îndoială, necredinţă, discreditare generală, un 
dezastru istoric cultural, care to tdeauna a bân
tuit sufletul omenirii, de câte ori au subsistat 
motivele sale suficiente adică formalismul religios.

Dacă cercăm viaţa spirituală de azi pe tema 
nivelului ei moral, o găsim cu totul sărită din 
albia ei naturală şi perdută în pustiul formaliz- 
mului, b irocra tism ulu i, sensualismului, materialis
mului. Viata religioasă este redusă la mecanizmul) O
ritualistic al formelor externe de cult. Plinirei sale 
formal corecte, nu spiritual pătrunse şi înălţate,
i se atribue efecte dinanaomecanicer ca la cultul 
politeu înainte de Hristos, fiindcă accentul de 
pe silaba esenţialităţei s ’a m utat pe cea a for
malităţii. Moralul e redus la învăţarea şi cunoaş
terea poruncilor şi la supunerea oarbă, fără de 
critică. Ştiutul e totul, voirea nimică. Egoismul, 
cea mai periculoasă cangrenă social morală, bân
tuie omenirea aşa de cumplit, încât arghirofilia, 
lăcomia, pungăşia, bacşişul to t felul de conrupţie 
ameninţă şi atentează chiar existenţa statului. 
Administraţia de orice categorie se perde în
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formalităţi biurocratice, care răpesc timpul, isto
vesc puterile, abat atenţia dela postulatele esen
ţiale şi nu “permit* o înălţare spirituală peste  
nivelul lor de to t inferior la idei şi porniri mai 
liberale, de un orizont mai înalt, mai larg, m ascat T 
prin propria gândire. Şcoala asemenea şi-a redus 
activitatea la instrucţie, care, în mare parte, e  me
canică şi puţini îşi mai bat capul cu educaţia 
intelectual-morală, cu formarea caracterului, cu
cultivarea gândirei proprii. De aceea to t învă
ţământul în mare parte  e mai mult memorizare, 
studiul e mai mult reproducţie decât pricepere 
şi producţie. T oată  viaţa intelectuală e de aceea 
un mecanizm m ort neproductiv. Să nu ne mirăm 
de a tâ ta  ignoranţă şi de atâta lipsă de pricepere, 
scăderi cari nu-s de redus la lipsa de instrucţie 
ci mai vârtos la evaporarea cunoştinţelor obţi
nute prin memorare mecanică. Să nu ne mirăm 
de atâ tea  dispoziţii făcute pe dos şi invers pe 
toate  terenele de viaţă publică, toate în detri- 
mentele statului, parcă ar avea la originea lor 
intelectuală, o conspiraţie subversivă şi distruc
tivă.

Găsindu-ne faţă în faţă cu această situaţie de 
to t  deplorabilă, care poartă semnele caracteristice 
ale disoluţiei, recunoaştem numai decât om oge
nitatea raporturilor actuale cu cele din ultimul 
veac antecreştin, despre care scriitorul şi filo
soful latin Cicero relatează, că nici babele nu 
mai credeau ceeace învăţau preoţii, că viaţa inte- 
lectul-morală era atât de dislocată, în cât numai 
un semizeu o putea regenera. Mentalitatea şi 
moralitatea actuală în diametru privită este la 
fel cu ceea ce a silit pre profetul Ioan să e x 
clame: Pocăiţi-vă, că s ’a apropiat împărăţia lui 
D-zeu. Având a înţelege sub noţiunea pocăinţii 
îndreptarea vieţii intelectual-morale, părăsirea 
căilor rătăcite, reîntoarcerea la calea adevărată 
a vieţii, iară sub noţiunea botez (dela (3a(3u£eiv-a 
se cufunda) aprofundare a în viaţa spirituală, 
sub ambele renaşterea din apă, simbolul cură
ţeniei morale şi din spirit, simbolul unei concepţii 
conforme cu raţiunea netulburată prin noţiuni 
egoiste, sensualiste, conforme cu natura nepri
hănită, — prin aceste noţiuni prototipice devine 
evident rolul preparativ, ce-1 avea profetul Ioan 
Botezătorul pentru primirea lui lisus Hristos, 
Mântuitorul universal al vieţii omeneşti.

Concepţia dominantă fiind abătută dela calea 
cea dreaptă din to t punctul de vedere, intelectual, 
moral şi religios, chemarea la pocăinţă azi a de
venit glasul timpului, glasul celui ce strigă în 
pustiul formalismului, sensualismului, materialis
mului, egoismului şi a corupţiei. In acel timp de 
criză sufletească, intelectual-morală, socială şi re
ligioasă ce poate fi mai binevenit de cât incursul 
de regenerare sufletească, de întinerire şi refa
cere religios-morală, care cheamă lumea la p o .
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căinţă, care nu are intenţia să strice legea lui 
Iisus Hristos, ci să readucă lumea la spiritul şi 
concepţia ei cosmo şi biosofică, la respectarea 
ei nu dupre litera moartă, ci dupre intenţia şi 
scopul Domnului.

Dară e o deosebire de importanţă incomen
surabilă între pocăiţii cei sinceri, cari prin în
dreptarea căilor vieţii lor proprii, la chemarea 
bisericii îndreptând pre alţii greşiţi reedifică 
creştinismul, şi între pocăiţii sectari, cari, sub 
masca falşă ca lupii în piei de oaie, urmăresc 
distrugerea creştinismului.

Metaistoria acestui curent distructiv este ur
mătoare: Jidovimea totdeauna şi pretutindeni 
unde se găseşte diasporată între alte elemente 
etnice, formează un stat separat în fiecare stat, 
ce o ocroteşte. Ea nu se asimilează celorlalte 
elemente, ci, oricât de insistent s’ar stărui pentru 
naturalizarea ei complectă, ori cât de mult ea ar 
făţări spirit de coerenţă comună, ea totdeauna 
rămâne element eterogen, neasimilabil, cu aspi
raţii espansiviste, separatiste, exclusiviste. Jidovii 
au o organizaţie perfectă cu mii de subintenţii 
dosnice. Contura ei fundamentală şi caracteris
tică totdeauna rămâne ideea de stat israielit, 
pentru a cărui realizare ei aduc orice jertfe. Ca 
popor de o cultură veche, separatistă, neasimi
labilă, de un trecut foarte sbuciumat, ei ştiu că 
în viaţa individuală şi în cea socială a unui popor 
sufletul este agentul principal. Deaceea arma lor 
cea mai îndemânatecă este conruperea sufletului 
creştin prin cele mai rafinate mijloace. Smul
geţi goimilor inima din pept, porunceşte talmudul; 
aduceţi-i adică la acea uitare şi inconştienţă de 
sine, ca ei sa vă iubească orb, să creadă fără 
de critică în cuvintele voastre. Pentru a ajunge 
la scop, ei pun ori-cu-cine în plug şi utili- 
lizează orice situaţie prielnică. înţelegând, că 
creştinii anumitelor biserici pe alocurea nu sunt 
mulţămiţi cu formalismul bisericii ori cu maniera 
pastorală a preoţilor sau ar dori ca viaţa bi
sericească să fie pătrunsă de un spirit mai liberal, 
mai cultural, mai actual sau mai profund religios 
şi mai activ moral, la moment ei sunt de faţă 
la afacere încheind alianţă cu secta cea mai po
trivită, cea mai flecsibilă şi mai asimilabilă cu 
doctrina lor, a pocăiţilor, adventiştilor anabap- 
tiştilor, le dau bani din gros, conrup şi cumpără 
suflete slabe, cari au patima, să se dea dupre 
vânt şi să-şi vândă conştiinţa. In poporul de jos 
au sâmănat neghina pocăitismului, adventis- 
mului şi anabaptismului, fiindcă mentalităţei mai 
puţin erudite îi convine mai bine rigorismul re- 
ligios-moral, pentru intelectualii superficiali, cari 
religia o privesc şi o cunosc numai din partea 
formală a cultului, ei au creat curentul liberei 
cugetări şi astfel imobilisaţi înaintează în du-

le-a fost un spin în ochi, fiindcă îl privesc de o 
sectă jidovească.

Dovadă, că ei suflă şi toarnă ulei în focul ad
ventist este faptul că cu tot pretestul formalis
mului, din pricina căruia combat biserica, ei turma 
deraiată nu o reduc la forma protocreştinismului 
apostolic, cum ar fi adică logic, ci mult mai în
dărăt la iudaism, postulând serbarea sâmbetei în 
locul duminicei şi isgonirea preoţilor dupre tac
tica hâtră «bate păstorul şi turma se va îm
prăştia». In libera cugetare ei combat şi submi
nează creştinismul ca idee, ca principiu, în po- 
căism şi adventism combat şi desbină biserica 
ca forma creştinismului. Social-democratismul şi 
comunismul angajat şi menajat de jidovime în 
serviciul ei tradiţional produc anarhie, dărâmă 
tronuri,desbină state spre a prepara terenul pentru 
ideea lor de stat naţional sămănată de Moisi şi 
escultivată de talmud.

Cu 20 ani înainte de răsboiul mondial, ei au 
creat în Austria doctrina, «şcoala liberă-freie 
Schule», care profesa un tip de şcoală nouă fără 
instrucţie din religia şi morala creştină, se ’nţe- 
lege că numai pentru copiii creştinilor, pe când 
copiii lor i-au scos din şcolile creştine, spre a-i 
concentra în şcoli naţionale jidoveşti, în cari li 
se preda foarte riguros religia mosaică şi morala 
talmudistă.

In măsură ce sporesc subminarea creştinis
mului prin diverse maşinaţiuni viclene şi preme
ditate, pretestând când formalismul nesincer 
al bisericilor creştine, când la lăcomia şi ne
vrednicia preoţilor, ei singuri organizează con
grese talmudice, unde-şi cristalizează doctrina, 
îşi perfecţionează şcolile şi stabilesc o tactică 
unitară pentru a combate cu succes creştinismul 
şi toate instituţiile sale social-culturale. In timpul 
recent, sub inspiraţia lor sistematică, foarte des 
se aude vorbindu-se chiar de o religie nouă, care 
să cuprindă toată omenirea, dupre profeţia 
sf. scripturi: «o turmă şi un păstor». Caracte
ristic este metodul lor, de a stărui să bată pre 
fiecare cu armele sale proprii şi de a silnici ori
ce interpretaţie în sensul lor. Prin faţa cultu
rală, ce se silesc s’o dee tuturor campaniilor 
mobilisate şi de tot aproape interesate, transpare 
fâţăria lor istorică, de a masca regimul de te
roare, cum de ex. l-au organizat în bolşevismul 
rusesc, care atentează ordinea socială în toată 
lumea civilizată.

Fie aspiraţiile lor cât de fantastice, proiectele 
lor cât de himerice, una stă fix şi tare, adevărul 
istoric că biserica singură, prin formabsarea şi 
materialisarea vieţii sale, le prepară terenul de 
propagandă, că ei lucrează constant şi sistematic, 
proced metodic, mobilisează toate energiile In 
serviciul cauzei lor predelecte, iară noi stăm

blă coloană contra creştinismului, carele totdeauna pasivi, nepăsători, cu mânile în şold, aşteptând
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mură ’n gură. Fără grijă de viitor ne pierdem 
în cultul trecutului nostru, care ne înghite tot 
prezentul, fiindcă ducem lipsă de o educaţie ade
vărat culturală şi progresistă, care în stăruinţele 
sale universaliste radiază toată existenţa unui 
popor şi a întregei omeniri, privind trecutul în 
lumina prezentului, spre a-1 folosi pentru viitorul 
ce o preocupă, moment diferenţial prin care se 
deosebeşte omul cultural de cel necultural cu 
mentalitate originală. Deosebirea între un popor
cult şi unul incult se cuprinde în direcţiunea 
atenţei sale practice. Un popor cult foloseşte

prezentul cât se poate de viu spre a trage din 
istoria trecutului folos pentru viitor, care preo
cupă toată puterea şi voinţa sa intelectuală-mo- 
rală, pe când cel incult, orb pentru ziua de mâne, 
fără înţelegere pentru valoarea timpului, îşi iro
seşte prezentul, se îngreuiază în trândăvie, lăsând 
gândul său să rătăcească în vastul trecut pre 
carele îl preconizează într’un cult atavic, semi- 
sălbatec, văr primar cu ultraconservatismul.

V. SIMIGANOSCHI
Parob în Udeşti, Bucovina

C O N S T A T Ă R I  T R I S T E .

I. Din darea-de-seamă, pe care o face direc
ţiunea acestei reviste, pe lângă mulţămirea sufle
tească ce-o simţim citind programul uimitor ce-1 
face această publicaţie oficială teologică, mai des
prindem şi o parte dureroasă, care ne vorbeşte de 
indolenţa regretabilă de care sufere încă clerul 
nostru. Totodată, se mai observă şi slăbirea auto
rităţii administrative bisericeşti, care nu-i destu- 
de energică pentru a obliga pe toţi preoţii pa
rohi să achite, în termenul cel mai scurt, abona
mentul de 100 lei. Nu-i iertat nicio scuză de să
răcie sau mai ştiu eu ce, căci, Slavă Domnului, 
n’au ajuns la sapă de lemn, nici parohiile noas
tre, nici preoţii noştri. O sută de lei, pentru o 
bogăţie culturală-teologică ce ne oferă Bis. Ort. Rom. 
se poate găsi fără ca să ’ntindem talgerul nimă
nui. Nu-s venituri la biserici, o ştim prea bine, 
dar nu zidurile bisericii au nevoie de revistă, ci 
noi slujitorii ei, căci trebuie să ne luminăm şi 
să facem faţă timpului în care tiăim, care este 
foarte pretenţios să fim oameni cărturari. Deaceia 
îşi bat joc de noi 3f tanţii şi celelalte confesiuni, 
căci fugim de învăţătură şi nu jertfim nimic pen
tru ea.

Ceice scrie aceste rânduri nu-i bogat şl, cu 
toate acestea, plăteşte cu bucurie abonamentul la 
vreo io  reviste ce primeşte anual. Dar când e 
vorba numai de o revistă şi când pot să dau din 
banii altora, apoi să n’o fac nici pe asta ?

Deci mă înspăimântă când mi-arunc ochii pe ta
bloul cu parohiile neachitate şi când văd ce su
mă mare mai are de ’ncasat revista. Autoritatea 
ad-tivă bisericească să fie mai energică, să nu 
cruţe pe nimeni şi să impue fiecărui paroh să fie 
exact la această supremă datorie. Altfel vom ajun
ge la cercetări şi mai triste, dacă răul nu va fi 
înlăturat dela început

Cei în drept să ia aminte şi să nu mai dea 
ocazii la astfel de lucruri, cari nu ne fac cinste 
deloc, ci dimpotrivă.

II. In toate Eparhiile au luat fiinţă cercurile 
culturale-pastorale, care desfăşoară o vie activi
tate, mai ales în Eparhia Râmnicului, N. Seve
rin. Şi’n Eparhia noastră, de anul trecut, s’au for
mat aceste cercuri, puse sub conducerea preoţilor 
distinşi. Cu toate acestea, nu s’a ţinut decât numai 
două şedinţi anul trecut, iar în anul acesta sun
tem nevoiţi să constatăm cu durere că n’o să fie 
nicio şedinţă.

îmi plânge inima când văd că’n Eparhia Olte
niei în fiecare lună preoţii sunt convocaţi la aceste 
cercuri şi străbat zeci de km., ducând lirana şi 
doctoria evanghelică acelor suflete flămânde şi 
bolnave. Dar noi, de aci, ne uităm în sus, stând 
cu mâinile încrucişate, aşteptând ordine. In ceiace 
mă priveşte, ca prezident al cerc II preoţesc din 
Protopopiatul jud. Tuto va, am raportat P. C. Pro
toiereu că, dacă nu-mi încuviinţează să cunosc pe 
membrii cercului în şedinţi lunare pentru a mă 
duce cu ei în satele circumscripţiei mele, să mă 
desărcineze de această onoare goală şi fără rost, 
atâta timp cât sunt în inposibilitate să corespund 
demnităţii pentru care am fost desemnat. Nu ’nţe- 
leg să port un titlu de pomană şi nu ’nţeleg, 
iarăşi, de ce s’au mai instituit aceste cercuri, dacă 
cei de sus nu ne pun la treabă.

Rămâne ca să-mi fac datoria numai în cuprin
sul parohiatului meu, iar în se priveşte prezi- 
denţa cercului, s’o las pentru acel, care n’are ce 
pune pe cartea de vizită sau sub semnătura unui 
articol de revistă.

Pr. CORNELIU M. GRUMÂ2ESCU
Perieni, Tutova,
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Veniţi %P i vă voiu face De voi vânători de oameniU

Mântuitorul a chemat pe pescari dela Marea 
Galileei să-i facă vânători de oameni. I-a poftit 
să-şi lase felul ocupaţiei şi să-L urmeze. Ei n’au stat 
pe gânduri. Au părăsit pescuitul, casa şi tot ce
au avut mai scump şi, hotărâţi, au pornit după

/

învăţătorul lor.
Cuprinşi de o plăcere şi o trebuinţă pentru 

vânarea peştilor, deodată, când li s’a spus că se 
vor face vânători de oameni, n’au mai pregetat 
o clipă şi, ca şi cei mai deprinşi cu meşteşugul 
vorbirii, se întrec în propoveduirea învăţăturii 
date de către Domnul nostru lisus Hristos. Darul 
lui Dumnezeu era peste dânşii.

Să adâncim puţin înţelesul „vânării de oameni11.
Cuvântul „vânez", în înţelesul literar, înseamnă: 

a goni fiarele sălbatice, spre a le prinde sau uci
de, iar figurat: a urmări cu ardoare (L. Şăinea- 
nu, Dicl. Universal). Admirabil înţeles!

Popoarele păgâne se arătau cu multă in
transigenţă faţă de principiile creştinismului, ne- 
convenindu-le din anumite consideraţiuni; iar Evrei
lor, în special, care urmau pe cărturarii şi fari
seii făţarnici, nu le puteau fi pe plac, pentrucă 
faptele lor erau în contrazicere cu învăţătura lui 
lisus. Din această cauză, învăţătura dumnezeiască 
a căzut ca un trăsnet peste poporul Evreu şi cu 
toate acestea mulţi au trecut la creştinism.

Vânătorii cei mai iscusiţi, aleşi din oameni de 
rând, au ţintit drept la inima păcătosului, încă
tuşat şi înecat de păcate multe, şi l-au întors iarăşi 
la calea şi voia lui Dumnezeu. A trebuit ca vână
torii aceştia să-şi ascută bine săgeţile să-şi încor
deze straşnic arcele de luptă. Biruinţele nu se 
dobândesc, stând cu braţele încrucişate.

Vânătorii de astăzi sunt de mai multe soiuri. 
Mulţi au arme şi încă bune. Dar nu au şcoală 
specială pentru vânătoare. Mai exact nu au „che
marea şi alegerea11 d-zeiască şi, lipsindu-le hotărâ
rea, stângăcesc, iar animalul lor scapă neucis

Ei mai curând lasă arma să prindă rugină şi 
aşteaptă ca alţii să le dea vânatul gata. Nu sunt 
hotărâţi să trăiască numai din acest fel de câştig. 
Din celece am zis, înţelegem că vânătorul trebuie 
să fie un adevărat artist.

In chestiunea de faţă, nu e vorba tot de o vâ
nătoare. Poate că mântuitorul a voit să înţelegem 
că, prin faptul că şi oamenii sunt sălbatici prin 
apucăturile lor, prin purtarea lor, e nevoie de 
„vânători de oameni“, în înţelesul de legătură 
cu prinderea peştilor, unde erau viitorii ucenici; 
dar mai probabil se înţelege:

A-L urmări pe lisus în vederea de a dobândi 
suflete omeneşti, cu toată ardoarea inimii lor.

** *

oarecare normă, sau un cat mai apropiat

Omul, ca să priceapă, trebuie să fie în stare 
de a judeca şi judecata se capătă prin experienţe. 
Nu toţi oamenii judecă la fel despre aceleaşi lo
curi, fapte sau alte chestiuni, care fac parte din 
domeniul cercetărilor metafizice. Totuşi, pentru ca 
să nu se producă confuziuni regretabile, ca să fie

mod
de apreciere al adevărului, omenirea a născocit 
cartea, ştiinţa, care se predă în şcoale speciale, de 
unde doritorii dobândesc în chip precis cunoştin
ţele, de care au trebuinţă şi de unde se specia
lizează în viaţă. Prin urmare, în viaţă, indivizii 
se îndreptează după cel mai tare în cunoştinţi, 
sau după cel mai puternic, sub impresia senti
mentului fricii, când nu e cu şcoală.

Cunoscând acestea, să ne aruncăm o scurtă 
privire şi să vedem cum stăm cu cei chemaţi în 
„vânarea de oameni". Să cercetăm puţin, dacă 
au prinsă de băerile inimii învăţătura Sf. Evan
ghelii; dacă, în adevăr, au convingerea că co- 
prinsul ei nu e literă moartă, ci viaţă.

Toţi elevii primesc la fe l' cunoştinţele. In ace
laşi cazan fierbe toată ştiinţa trebuitoare viitoru- 

devenind primejdios mai târziu. Alţii ştiu bine lui apostol. Din acelaş cuptor iese toată pâinea
să vâneze, dar n’au arme bune. N ’au materialul cea cerească. Vânătorii se instruesc 8 ani deocam-
trebuincios, care e foart; scump şi aceştia cârpă- dată şi apoi 4 pentru perfecţionare.
cesc meşteşugul şi nici cu vânatul nu se înţeleg, 
nici cu altă ocupaţie, ci pierd vremea. Unii au 
arme bune, au şcoală, au talent la vânătoare, dar 
sunt leneşi.

Dar, Doamne! Minunate sunt lucrurile Tale!
ai ales ucenici, iarCum din pescari şi vameşi 

noi ne străduim atâta timp şi nu ştim ce să zi
cem, când vedem că vânătorii noştri sunt nepu-
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tincioşi şi puţin credincioşi. Li lipseşte multora 
tocmai sarea: Duhul apostolic. Oare ce va fi cu
noi de bâjbâim în acest haos!

Mintea, judecata, etc. ne spun în mod em
piric că nu face să ne bate joc de cei pe

încare natura i-a creat pentru alte ocupaţiuni 
viaţă şi totuşi, perzistăm în a fabrica, după anu
mite calapoade, meseriaşi de mântuială, — speci
mene dezordonate, călăuze netrebnice — vătămă
tori societăţii, pretextând că n’au cu ce trăi. Şi 
atunci de ce să nenorocim o clasă de oameni r
Mai curând să cerem desfiinţarea ei, atâta timp
cât nu foloseşte.

Divinul lisus, chemând pe pescari, a citit dintr’o
privire că vor fi adevăraţi „vânători", iar noi 
ţinem 12 ani sub ochi un tânăr şi aproape nu 
putem aprecia ce va fi cu dânsul în lume. Evan
ghelizarea ce i s’a făcut în tot acest răstimp, nu 
a pus pecetea hotărâtoare pe inima sa pentru 
conducerea sufletului pe calea mântuirii. Aici stă 
greutatea. In zadar îi cerem evanghelizare în po
por, dacă n’a făcut-o pentru sine !

Ce nu ai, nu poţi da. Se năruie la moment, se 
spulberă în vânt toată acea bucheriseală dogma
tică, exegetică, patrologică, simbolică, etc., după ce 
s’a văzut în şcoala lumii, fiindcă nu au fost în 
legătură cu duhul inspirator, ci cu teama căderii 
la examen. De aici cunoaştem reuşita. Evanghe
lia, la zile mari, e deschisă cu oarecare sfială! 
iar la cele mici, nu are pentru cine se deschide.

Oare aşa a înţeles Domnul nostru lisus Hris
tos să fie apostolii Săi! Dar începutul acestui 
dureros învăţământ îl găsim în Sf. Evanghelie, 
Din 12 apostoli, chemaţi, s’a aflat unul, care ne
mulţumit de învăţătura dumnezeescului învăţător 
s’a revoltat, L-a trădat, L-a dat spre moarte. Şi,

*

Doamne Dumnezeule! lisus a murit odată pen
tru toată lumea şi de câte ori II ucidem noi astăzi 
prin faptele noastre! De câte ori aducem jertfe 
cu inimă scârnavă, cu sufletul plin de tot felui 
de murdării. Ni e groază de noi înşine \ Dar cu
noştinţa nu mai reacţionează; suntem în incon
ştient. Deodată se face întuneric şi ne place să 
credem că suntem în lumină, dar lumina nu are 
împărtăşire cu întuaerecul, ci întunerecul sălăşlu- 
eşte unde nu-i lumină.

Astăzi nu mai chiamă lisus apostolii ca odi
nioară: Veniţi după m ine. . .  ci se fac apostoli 
care voesc, cu anumite înţelesuri, nu cu „darul 
cel pogorât de sus". Secretul întrezărit din cele

expuse este în legătură evidentă cu familia celui 
ce se dedică carierii apostolice.

„Se impune trebuinţa de a trece, cât mai mult 
posibil, dela idei la acţiuni, dela principii la prac
ticarea lor, dela, precepte creştineşti la fapte creşti
neşti'1-. Dar faptele creştineşti, pe care tânărul 
nu le a văzut în casa părinţilor săi, n’o să-l ho
tărască pentru „vânătoarea" de oameni, decât 
probabil, pentru a fi şi el un vânător ca mulţi alţii... 
Nu însă dintre acei de care ne vorbeşte Sf. Evan
ghelie. »

Cu toată educaţia severă, bazată pe supunere 
şi stăpânire de sine, pentru a sprijini libera ma
nifestare şi dezvoltare a însuşirilor individuale ale 
viitorului preot, totuş nu-i de recomandat altor 
elemente cu înclinaţiuni contrare scopului urmă
rit de educator, nici un fel „de educaţie severă 
bazată pe supunere şi stăpânire de sine", când 
vorbim de apostolii religiei lui Hristos. Afară, de 
la început, cu aceştia.

Eu nu vin aici cu soluţii, ci fac numai con
statări. Soluţii se dau zilnic, fără ca leacurile să 
fie eficace, tămăduitoare. Una, pot să dau sub rezervă, 
şi bineînţeles, dacă nu supără pe nimeni. La 
nevoe şi două.

I) Când „vânătorul" a ieşit la vânat, e bine să 
fie observat de acei care „l-au împodob it cu po
doabă", cât mai de aproape.

II) Să se răsplătească vânătorii iscusiţi; să se 
stimuleze, să se recomande adevăratele energii 
virtuale, sau cel puţin să se încurajeze munca 
materială şi morală.

Pe cei slabi să-l întărească, după cuvântul apos» 
toiului „Şi datori suntem noi, cei tari, să purtăm slă
biciunile celor neputincioşi, şi nu nouă să plăcem. " 
Romani 15, 1; iar pe cei răi, să-i mustre: 
„Mârtftria aceasta adevărată este. Pentru care 
pricină, ceartă-i pre ei aspru, ca să fie sănătoşi în 
credinţă". Către Tit 1, 13.

Este timp ul, cred, să încetăm odată cu un anu
mit sistem nenorocit, care pune capăt încercărilor 
frumoase, deşi cam sporadic, dar meritorii. Este 
timpul, când trebuie înţeles acel principiu a lui 
Tertulian: „Anima este naturaliter christiana" Su
fletul este din natură creştin. Şi totuşi, noi îl 
pervertim, prin felul nostru de a ne purtai).

E  necesar să facem să domnească spiritul asu
pra corpului şi asupra simţurilor.

*) Din probi. Pedag. mod., Gh. Antoncstii, pag. 165.
2
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Iată ce zice d. Gh. Antonescu, profesor uni
versitar cu privire la educaţia caracterului: „Mă
surile disciplinare nu vor fi deci arbitrare —  nu 
vom pretinde supunere oarbă, ca la armată. . . . 
şi dacă trebuie să asupreşti şi să limitezi indivi
dul, întăreşte cât mai mult legătura cu fiinţa 
spirituală, care vrea să fie liberă prin luptă şi 
victorie. Atunci omul nu va avea niciodată sen
timentul sclaviei: libertatea şi disciplina s’au împă
cat într’o sferă mai înaltă" ‘).

îndată ce spiritul a cucerit materia, mijloacele 
de luptă se presupun uşor de aplicat, fiindcă pe 
orice cale s’ar continua drumul, propovăduitorul 
ţinteşte unul şi aceiaş scop: M â n t u i r e a  s u f l e t u l u i , 

Predicatori-vânători avem prea mulţi şi în spe
cial, în timpurile din urmă, au ieşit ca ciupercile 
după ploaie. Şi dacă-i cercetezi mai de aproape, 
ei îţi povestesc că au fost la vânătoare şi au vâ
nat vulpi cu cozi de 5 m. iar la urmă, luaţi 
de scurt, se mulţumesc ca vulpea să rămâie „bearcă“. 

Iată, bunioară, un exemplu, care sare în ochi: 
Un american, Wiliam Miiller, socoteşte că D. 

Iisus Hristos trebuia să vină la 1843 şi se ştie

că povestea nu a fost adevărată. Văzând că s’a 
înşelat, a amânat „venirea" pentru 1844 şi iarăşi 
s’a văzut că-i minciună profeţia. In cele din urmă, 
aderenţii săi, adventiştii de astăzi, au rămas „în
credinţaţi că, odată tot va fi „venirea41, adică 
cum am spune: Vulpea a răm as „bearcău. Totuşi 
vânătorii nu se lasă. Din când în când, dau târcoale, 
ca lupii prin staule,
^  Una mai proaspătă veţi fi citit-o şi D voastră 
în „U ni versul “ din 28 Iunie cor.

Din cele arătate, reese că suntem în ajunul 
unor mari prefaceri sociale şi lumea doreşte cu 
tot dinadinsul să-şi croiască alt drum. Conducă
torii de suflete, vânătorii de carieră să fie gata. 
Iisus ne cheamă 1 Uşa stfe deschisă.

El ne spune: „Intraţi11.! Ca nu cândva, venind 
ceasul sfârşitului, să rămâneţi afară şi „rătăcirea 
de pe urmă să fie mai rea ca cea dintâiu, Matei
27, 64.

Preot şi învăţător M. M. lonescu
Cosfienii-Mari, R. Sflral.

‘) Opt. cit. p. 163.

DRAGOSTEA CREŞTINA IN PRIMELE VEACURI
_ __ ____ %

Origina dumnezeească a religiunii creştine se 
arată între altele şi prin aceea, că ea este în
temeiată pe dragoste, de cât care mintea omului 
nu cunoaşte ceva mai înalt, mai desăvârşit, mai 
ideal în fiinţa omenească. Cu mintea sa, omul 
nu s’ar fi putut ridica niciodată la această înăl
ţime morală, nu s’ar fi putut niciodată desbrăca 
cu totul de sentimentele sale egoiste, ca adică 
să pue dragostea ca temelie a credinţei sale, a 
raportului său, pe deoparte cu Dumnezeu, iar pe 
de alta cu semenii săi. Dovada irecuzabilă pentru 
aceasta ne-o dau toate celelalte religiuni care 
au existat şi există în omenire, care au alte 
temelii şi care din această cauză sunt construc- 
ţiuni şubrede şi cu tot felul de imperfecţiuni, ca 
tot ce este omenesc.

Adevăratul caracter şi dreapta înfăţişare a 
creştinismului ca religiune a dragostei prin esce- 
lenţă nu sunt îndestul de cunoscute şi apreciate, 
pe de o parte pentru că mulţi din cei cari s’au 
îndeletnicit cu tratarea 'acestei chestiuni au 
privit-o mai mult din punct de vedere speculativ 
sau metafizic, iar pe de altă parte pentru că nu

s’a căutat să se cunoască din destul felul cum 
s’a manifestat şi a lucrat, cum a fost conceput 
şi organizat creştinismul primelor veacuri, privit 
prin această prismă specială.

Ca şi dragostea pe care se întemeiază, reli
giunea creştină este viaţă, iar nu o simplă teorie 
sau speculaţiune filozofică. De aceea, ea trebuie 
studiată mai cu osebire în partea ei practică, 
aplicativă, în care vine la expresiune adevărata ei 
fiinţă şj se poate măsura adevărata ei valoare.

** *
întemeietorul creştinismului, Mântuitorul Iisus 

Christos, a zis ucenicilor săi cu puţin mai nainte 
de patimi: «Poruncă nouă vă dau, să vă iubiţi unul 
pe altul precum v‘am iubit eu pe voi» (Ioan 13,34) 
şi face din împlinirea acestei porunci semnul după 
care lumea va cunoaşte pe urmaşii săi; *Dtipd 
aceasta vor cunoaşte toţi., că sunteţi ucenicii mei, 
dacă veţi avea dragoste unul către altul» (Idem
13,35).

Cum trebue înţeleasă şi tn ce constă această
dragoste, a spus-o Mântuitorul în nenumărate



rânduri în cuvintele şi parabolele sale. Astfel, în 
parabola samarineanului milostiv, El arată iubirea 
în faptă faţă de aproapele, înţeles cu totul altfel, 
mult mai larg de cât cum îl înţelegeau iudeii.
In parabola fiului rătăcit, arată dragostea tatălui 
faţă de fiul întors de pe calea pieirii. In istoria 
tânărului bogat arată dragostea ce trebue să se 
răsfrângă din partea celui bogat faţă de ori cine 
duce lipsă de cele materiale. In descrierea ju
decăţii viitoare arată dragostea ce se dovedeşte 
prin cele şapte fapte ale milosteniei trupeşti: 
potolirea foamei celor flămânzi, adăparea celor . 
însetaţi, găzduirea celor goi, vizitarea bolnavilor 
şi cercetarea celor din închisori. In cuvintele 
adresate apostolilor, cu prilejul cererii mamei 
fiilor lui Zevedei, arată că adevărata dragoste 
stă în a sluji aproapelui, aşa cum el însuş <a 
venit să sluj iască f i  să-fi dea sufletul răscumpă
rare pentru mulţi», iar în cuvintele ««« este dra
goste mai mare de cât a-fi pune cineva sufletul 
pentru^ prietenii săi*, arată că dragostea trebuie 
sâ meargă până la jertfă. In sfârşit, recomandă 
chiar şi dragostea către vrăjmaşi, zicând: «Iubiţi 
pe vrăjmaşii voftri, binecuvântaţi pe cei ce vă 
blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi- 
vă pentru cei ce vă prigonesc» Motivarea dra
gostei către vrăjmaşi o pune el în idealul desă
vârşirii morale, al asemănării omului ca Dumnezeu, 
pe care le exprimă în cuvintele: »Ca să fiţi f i i i  
Tatălui vostru cel din ceruri, care răsare soarele 
peste cei buni şi peste cei răi şi plouă peste cei 
drepţi şi peste cei nedrepţi», iar lipsa de orice 
merit a iubirii prietenilor, neînsoţită de iubirea 
vrăjmaşilor, o vădeşte prin aceste întrebări: «Câ 
de iubiţi (numai) pe cei ce vă iubesc, ce plată 
veţi avea? Au mi şi vameşii aceeaş jac? Ş i de 
îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe prietenii voştri, 
ce faceţi mai mult ? Au nu şi vameşii fac la fel ?> 
şi încheie: «Fiţi dar desăvârşiţi^ precum şi Taiăl 
vostru cel din ceruri desăvârşit este.»

Dintre sfinţii apostoli, au accentuat cu tărie 
dragostea, în scrierile lor, sfântul Ioan Evan
ghelistul, numit şi apostolul dragostei, şi sfântul 
Pavel, apostolul neamurilor.

Lumina, adevărul, mântuirea creştinului stau 
în dragoste, după sfântul evanghelist Ioan, căci 
zice e l: «Cel ce iubeşte pe fratele său petrece în 
lumină şi sminteală nu este în el\ iar cel ce urăşte 
pe fratele său în întunerec este şi în întunerec 
umblă şi nu ştie încotro merge, prentru că întu- 
nerecul i-a orbit ochii.» (epistola I, 1, 10—11).

Iubirea este dela Dumnezeu şi duce la cunoa
şterea lui: «Iubiţilor, să ne iubim unii pe alţii, 
căci dragostea este dela Dumnezeu şi ori cine 
iubeşte, este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe 
Dumnezeu. Cel ce nu iubeşte, nu cunoaşte pe 
Dumnezeu, pentrucă Dumnezeu este dragoste»
(Idem 4, 7—8).

____________ _____________ ________________ DRAGOSTEA c r e ş  iiNÂ

Criteriul dragostei către Dumnezeu este aproa
pele : < De va zice cineva: Iubesc pe Dum
nezeu, iar pe fratele său îl urăşte, este un min
cinos, pentru că cel ce nu iubeşte pe fratele său, 
pe care-l vede, cum poate iubi pe Dumnezeu pe 
care nu-l vede? Ş i această poruncă avem dela el, 
ca cel ce iubeşte pe Dumnezeu, să iubiască şi pe 
fratele său» (Idem 4, 20—21).

Dragostea trebue să fie reală: *.Fiii mei. Să  
nu iubim cu cuvântul, nici cu limba, ci cu fapta  
şi cu adevărul,* (Idern 3, 18).

Dragostea este ceva practic, concret. Ea stă 
în împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. « Că acea
sta este dragostea lui Dumnezeu, ca poruncile lui 
să păzim şi poruncile lui nu sunt grelei>(Idem 5, 3).

Sfântul Pavel a scris cel mai frumos imn în
chinat dragostei, un imn asemenea căruia istoria 
literaturilor lumii nu cunoaşte altul. Epistola I 
către corinteni (13 1—8) este aceea care cuprin
de acest nepreţuit mărgăritar: «De aş grăi în 
limbi omeneşti, iar dragoste n aş avea, aş f i  
aramă sunătoare şi chimbal răsunător. Ş i de aş 
prooroci şi aş şti toate tainele şi toate ştiinţa; şi 
de aş avea credinţă în cât să mut munţii, iar dra
goste riaş avea, nimic n'aş fi. Ş i de aş împărţi 
toată avuţia mea şi de mi-aş da trupul să-l arză, 
iar dragoste n’aş avea, nici un folos nu-mi ar 
f i .  Dragostea îndelung rabdă, se milostiveşte. 
Dragostea mi pismuieşte. Dragostea nu se seme
ţeşte, nu se trufeşte, nu se poartă cu necuviinţă, 
nu caută folosul său) nu se mânie, nu gândeşte 
la rău, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură 
de adevăr; toate le sufere, toate le crede, toate 
le nădăjduieşte, toate le rabdă. Dragostea nicio
dată nu cade, pe când proorociile se vor sfârşi 
şi limbile vor înceta şi cunoştinţa se. va isprăvi».

O nouă limbă, limba dragostei, pe care lumea 
nu o cunoscuse până atunci, se începe cu acest 
imn şi cu aceasta se aduce în lume şi o nouă 
putere, care este izvor nesecat pentru noui fapte. 
Creştinii se priviau, pe de o parte, ca fii ai lui 
Dumnezeu şi membre ale trupului al cărui cap 
este lisus Christos, iar pe de altă ca fraţi între 
ei şi lucrau potrivit acestei noui situaţiuni.

Pe lângă sublimitatea adevărului credinţei pro
fesate şi propoveduite de ei, pe lângă neasemănata 
moralitate a vieţii lor, care escludea însăş ideea 
viţiului de care era ros păgânismul şi-i făcea să 
lumineze în lume ca stelele noaptea, ceea ce a 
dat creştinilor din primele veacuri biruinţa asu
pra lumii păgâne, cu respectabila ei cultură şi 
organizaţie, a fost în prima linie dragostea prac
ticată de ei sau caritatea.

Despre aceasta ne dă cea mai veche mărturie 
chiar un păgân ş; anume Lucian din Samosata 
(pe la mijocul veacului al doilea), acel mare 
satiric, care, pentru spiritul lui fin, a fost supra
numit Voltaire al timpului său. In scrierea sa
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«Peregrinus Proteus,» el scrie despre creştini: 
«■Aceşti oameni sunt, în ce priveşte comunitatea 
lor, de o sensibilitate de neînţeles, pentru care nu 
se dau la o parte dela nici o osteneală sau chel
tuială... căci aceşti sărmani oameni şi-au pus 
în minte, că ar f i  nemuritori şi cu trupul şi cu 
sufletul şi câ deci vor trăi în veci. Pe lângă aceasta,

pe individ la adăpost de greutăţile şi nestatorni- 
ciile vieţii şi a-l feri de durerosul sfârşit ce aveau 
atâţia în suprapopulatul imperiu. Poate că pe unii 
i-a atras la creştinism această consideraţiune, deşi 
caritatea creştină se întindea şi la cei de altă 
credinţă. Iulian n a  ascuns, când s'a hotărît să 
introducă caritatea creştină în biserica sa neo-

primul lor legiuitor le-a insuflat credinţa, că toţi platonică, ci a mărturisit, că pentru el era ho-
ar f i  fra ţi între ei, îndată ce fac pasul hotărîtor 
de a se lepăda de zeii păgâni.»

Dacă dragostea frăţească de care vorbeşte 
Lucian se practica cu tâta ardoare de creştinii 
veacului al doilea, ea trebue să se fi practicat 
cu atât mai mult în veacul întâi, despre care nu 
avem mărturii dinafară.

O altă mărturie veche despre dragostea pri
milor creştini avem tot din veacul al doilea către 
sfârşitul lui, dela scriitorul bisericesc Tertulian.
Acesta expune, in capitolul 39 al Aoplogeti-
cului său, în cuvinte însufleţite caritatea creştină 
şi continuă apoi: „Insăş practicarea acestui înalt 
fe l de dragoste constitue pentru noi o vină în ochii 
unor anume oameni (păgânii) ,,Uitaţi-vă, zic ei 
de 'noi, cum, se iubesc între dânşii'' — căci ei se 
urăsc între ei — şi ,,rum sunt gata să moară 
unul pentru altul“, căci ei ar fi gata mai de
grabă să se distrugă unul pe altul”.

tărîtor acest punct de vedere practic. Trei factori 
erau, după părerea lui, care contribuiau la răs
pândirea nelegiuitei religiuni a creştinilor şi anume: 
caritatea, grija pentru morţi şi viaţa lor în apa
renţă sfântă, în fond făţarnică. Aceşti factori 
trebuiau folosiţi şi pentru închinătorii la zei. De 
aceea, împăratul doria să se înceapă a se da hrană 
celor săraci şi să se zidiască ospicii. Mijloacele 
pentru aceasta avea să le dea statul, dar şi ca
ritatea privaiă trebuia trezită şi organizată. Pen
tru a nu lăsa să se înţeleagă, că, în acest punct, 
înţelepciunea greacă s’ar influenţa de prostia 
galileenilor, Iulian adaogă observaţiunea, că, după 
Omer, streinii şi cerşătorii stau sub ocrotirea lui 
Zevs. Asemeni şi iubirea aproapelui se motivează 
filosoficeşte, deşi nu întâiaş dată, căci stoicii pă
şiseră deja pe această cale, dar sub înrâurirea 
creştinismului. Este V • de sine tnaceeaşi amagire 
care se găseşte, conştient sau inconştient, filantro-

Cea mai strălucită mărturie despre adânca pismul modern, care despoaie morala creştină şi
impresiune ce a făcut asupra păgânilor caritatea 
creştină ne-o dă unul din cei mai înverşunaţi, 
poate chiar cel mai înverşunat duşman pe care 
l-a avut creştinismul în cele dintâi patru veacuri 
ale fiinţării sale, împăratul Iulian Apostatul. In 
ura sa neţărmurită împotriva creştinismului şi în 
dorinţa-i arzătoare de a da o nouă viaţă pă

se împodobeşte cu zdrenţe smulse dela ea». n)
Icoana unei biserici creştine din veacul întâi 

în care se vede ce raporturi ideale s’au stabilit 
între oameni prin practicarea dragostei creştine, 
ne-o dă întâia scrisoare a sfântului Clement Ro
manul către biserica din Corint: «Cine a venit 
la voi şi nu s’a convins de virtutea şi credinţa

gânismului în agonie, acest «romantic pe tronul voastră? Cine ria admirat pietatea voastră în-
Cezarilor», cum i s’a zis, a socotit că e destul 
ca să imiteze ceea ce se făcea în biserica creş
tină, pentru ca să inviezc păgânismul. Intre multe 
altele, el a căutat să imiteze şi caritatea creştină. 
«■Nelegiuţii galileeni — scria el lui Arsaciu, ma
rele preot al Galatiei, .într’o scrisoare păstrată 
şi transmisă posterităţii de istoricul bisericesc 
Sozomen — îşi hrănrsc nu numai pe săracii lor, 
ci şi pe ai noştri, noi însă î%u purtăm nici-o grijă
de săracii noştri». S’au dat porunci straşnice şi 
s’au luat toate măsurile posibile ea să se dea 
fiinţă carităţii păgâne de către apostatul împărat, 
care credea câ împrumutând o formă, a împru
mutat şi spiritul ei, dar strădania i-a fost în zadar., 
cum o spune cu multă competenţă un mare is
toric : «Vrednică de imitat i-s'a părut împăra
tului (Iulian) dragostea creştină, nu numai din 
punct de vedere ideal, ci şi în latura ei practică, 
r  uncţionarea ei regulată şi cum nu se mai vă
zuse până atunci, făcea ca biserica creştină să 
pară celor din afară de ea ca o asociaţiune fră
ţească întemeiată pe caritate, cu scopul de a pune

ţeleaptă şi lucrătoare ? Cine ria lăudat strălu
citele voaştte dovezi de ospitalitate şi ria slăvit 
deplina şi sigura ppastră conştiinţă? Toate le fă 
ceaţi fă ră  vreun interes personal. Umblaţi po
trivit poruncilor lui Dumnezeu^ pă supuneaţi con
ducătorilor, dădeaţi cinstea cuvenită bătrânilor 
voştri. Tineretul îl deprindeaţi să-şi îndrept? 
gândul spre modestie şi demnitate. Pe femei fe 
îndemnaţi să facă lotul cu cuget curat, nepăLflţ 
şi $eţţin şi să arate bărbaţilor lor dragostea eu* 
venită. Le ifivăţaţi să poarte grijă de casă, în 
limitele ascultării fi  şă fie  înfrânate în ori ce pri
vinţă. M ai departe, eraţi în toate smeriţi, în 
nîcu-o privinţă mândri, mai degrabă ascultând 
decât poruncind, mai bucuros dând aecâp prirriţniţ.• • . r fi s' *
Mulţumiţi cu bunătăţile împărţite de Christos fi 
ţinând la ele, păstraţi expiatele sale adânc săpate 
în inimă şi patimile sale le aveaţi peşnic înaintea
ochilor. Toţi se bucurau de o pace adâncă şţ cu-

1) V. Schultze, Geschichte des Unterganges des griechi«c:h 
rtfmischen Heidentums, voi. I pag. 161.
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rată şi erau. cuprinşi de o dorinţă nestăpânită
de a face bine altuia.... zi şi noapte vă întreceaţi
pentru binele bisericii, pentru cu prin milostenie 
şi purtare de grijă să se îmultiască numărul 
aleşilor lui Dumnezeu. Eraţi simpli şi fără rău~ 
tate şi nu purtaţi ură unul altuia. Aveaţi groază 
de ori ce fe l  de neînţelegere şi desbinare. Vă părea, 
rău de greşelile aproapelui şi abaterile lui le so- 
cotiaţi ca ale voastre. De nici-o faptă bună nu 
vă părea rău şi eraţi gata să faceţi orice bine*, 
(cap. 1-2).

Totul se făcea de bună voie şi fără nici un 
fel de constrângere, cum spune sfântul Iustin 
M a rtiru l: < Cei cu dare de mână şi ori cine vrea, 
fie  care după propria-i chibzuială, dă atât cât 
vrea şi ceeace se adună se depune la proestos, 
care ajută pe văduve şi pe orfani şi pe cei lipsiţi, 
fie  din cauza boalei, fie din alte pricini, şi pe 
cei din închisori şi pe călători >, (Apologia, cap. 67).

La fel spune şi Terlulian: «Cu toate că şi la 
noi se strâng bani, x) totuşi nu sunt taxe de pri
mire, ceeace ar echivala cu un fel de vânzare a 
religiunii, şi fiecare dă ceva într o anumită zi a 
lunii sau când vrea şi atât cât vrea şi poate, 
căci nimeni nu e silit, ci fiecare dă de bună voie 
partea sa. Aceştia sunt, ca să zicem aşa, bani 
economisiţi de pietate, căci nimic din ei nu se 
dă pentru ospeţe sau pentru beţii sau pentru mân
cări nefolositoare, ci pentru întreţinerea şi înmor
mântarea săracilor, a copiilor orfani, a feteler 
fă ră  zestre, cum şi pentru bătrâni neputincioşi, 
cari nu mai pot eşi din casă, asemeni pentru ceice 
au suferit naufragiu, pentru ceice se află prin 
ocne, ostroave sau în robie din cauză că sunt 
creştini, toţi aceştia au dreptul să f i  ajutaţi de 
cei de o credinţă cu ei*, (Apologetic, cap. 39).

** *
S’a susţirut că şi păgâni s mul a cunoscut şi 

practicat caritatea, că şi el a avut aşezăminte 
de binefacere, că cei săraci, bolnavi şi nevoiaşi 
de tot felul erau ajutaţi şi înainte de creştinism 
şi paralel cu el. Aceasta s’a făcut însă cu in
tenţia de a micşora valoarea şi însemnătatea ca
rităţii creştine.

Insuş imensul număr al cerşătorilor ce furnicau
pe străzile, prin pieţele, mahalalele şi ungherele 
cele mai retrase ale capitalei imperiului roman 
desminte pe de-a-întregul această susţinere şi 
arată că e tendenţioasă.

«Podurile, treptele şi pragurile clădirilor, cum 
şi colinele erau sălaşul cerşătorilor, cari acolo şi 
în alte locuri iubite ae ei, ca de pildă în for, 
căutau să treziască compătimire prin înfăţişare 
vrednică de plâns, prin zdrenţe şi goliciune, prin

2) In orice societate sau colegiu păgân, se plătia o anumită 
axă de intrare.

arătarea metehnelor şi a sluţeniei lor, ori prin 
alte mijloace, ca de pildă călăuzirea unui orb de 
către un câine şi cu glas răguşit, pe un ton plân
gător, repetau neîncetat fa ţă  de fie  care trecător 
rugămintea de a f i  miluiţi. Adăpostul lor îri nop
ţile friguroase din Decembrie era probabil o peş
teră, un câine singurul tovarăş al mizeriei lor, 
hrana le era aşa numita «pâine a câinilor» (o 
pâine făcută numai din tărâţe), toată averea un 
toiag şi o pătură sau o rogojină şi o traistă, iar 
mântuirea le era moartea în vre un colţ dosnic».
(L. Friedlânder, Darstellungen aus der Sitten- 
geschichte Roms, voi. I pag. 29o).

După socoteala unui scriitor german, pe timpul 
lui August numărul proletarilor era în Roma de
6 y 2 ori mai mare decât al celor cari n ’aveau 
nevoie de ajutor (Uhlhorn, Die christliche Liebes- 
tătigkeit in der alten Kirche voi. I pag. 93).

Acest imens număr de proletari consta din 
sclavi bătrâni şi bolnavi, alungaţi de stăpânii lor, 
din nenorociţi, aruncaţi din căsuţa lor pe stradă 
de vre un cămătar, din tot felul de infirmi şi din 
cei cari-şi pierduseră întregul lor avut din cauza 
focului, a inundaţiei, a naufragiului etc.

Desigur că toţi aceşti nenorociţi nu trăiau nu
mai cu aer, ci şi cu câte o coajă de pâine şi 
în afară de stat şi de municipiu, contribuiau la 
întreţinerea lor şi inimile caritabile. Acestea erau 
însă foarte rare şi se găsiau mai mult în rân
durile plebii, căci pentru patrician şi omul pre
tins cult sau înţelept, compătimirea era conside
rată ca o slăbiciune. Romanul socotia cu poetul 
Plaut că: , face un rău serviciu cerştorului cine-i 
dă să mănânce şi să bea, pentru că-i prelungeşte 
viaţa nenorocită''1', Pentru Cicero şi Seneca com
pătimirea şi milostenia erau lipsuri ale caracte
rului şi numai babele aveau dreptul să se în
duioşeze la vederea unui sărac. Horaţiu numeşte 
sărăcia „murdară''* şi „mare ruşine''''. Contimpo
ranul său Virgil numără între alesele însuşiri ale 
înţeleptului şi lipsa de milă faţă de cei săraci, 
iar Quintilian zice: „Poţi tu să cazi atât de jos 
ca să nu te scârbeşti de săraci Dacă la filo
sofii stoici mai ales se întâlneşte cuvântul,,bine
facere“ şi această însuşire a sufletului e lăudată 
la cei cari o au ca o virtute, ea izvorăşte totuş 
dintr’o dispoziţiune a sufletului, care o face să 
n’aibă nimic comun cu mila, compătimirea şi 
caritatea creştină, căci este mulţumirea ce simte 
cel ce o practică, cum că el nu este unul din 
misera plebs, din proletarii cari au trebuinţă de 
ajutorul altora, ci unul din puţinii fericiţi cari 
pot arunca cu dispreţ un sesterţ nenorocitului 
care întinde mâna şi-i imploră ajutorul. Deaceea, 
cu drept cuvânt zicea Lactanţiu păgânilor din 
vremea sa: „Mila şi umanitatea sunt virtuţi spe
ciale ale drepţilor şi adoratorilor lui Dumnezeu
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(ale creştinilor). Filosofici noastră nu spune nici 
un cuvânt despre ele11 (Institutiones VI, 10).

Dacă au fost printre păgânii greco-romani şi 
de acei cari au dat sume însemnate, au cheltuit 
averi întregi în scopuri de binefacere, dacă de 
pildă cu prilejul izbucnirii Vezuviului, din anul 
79 a. Chr., s’au dat ajutoare destul de simţite 
sinistraţilor, dacă din dărnicia privată s’au con
struit amfiteatre, băi, biblioteci sau alte clădiri 
ori aşezăminte publice, dacă s’au dat adesea 
ospeţe publice ori s’au testat fonduri în acest 
scop, nici usaul din aceste acte nu poate fi nu
mit „caritabil1* „umanitar11 sau „de milostenie" 
şi să se asemene cu faptele dragostei creştine, 
pentru că cei cari le săvârşiau nu aveau în ve
dere în chip special pe cei săraci, ci gândul le 
era îndreptat în chip exclusiv sau în prima linie 
la cei cu dare de mână şi numai în a doua şi a 
treia linie la cei lipsiţi şf ceea ce urmăriau nu 
era nici decum uşurarea suferinţei îndurate de 
cei lipsiţi, ci lauda şi proslăvirea lor xie către 
oameni.

Dărnicie din scopuri egoiste a existat dar şi 
în păgânism, dar desinteresată, din dragoste, ca
în creştinism, nu.

Să vedem acum şi aceste acte de binefacere 
ale păgânilor care sunt puse de unii pe aceeaş 
linie cu faptele carităţii creştine.

1. In Atena era frumosul obiceiu, ca să fie 
ajutaţi cetăţenii cari nu-şi puteau câştiga singuri 
existenţa din cauza vreunei infirmităţi, cum şi 
copiii celor căzuţi în lupte până ce ajungeau la 
majorat. Aceasta este însă un ajutor dat numai 
cetăţenilor, nu şi sclavilor, şi se făcea din ra
ţiuni de stat sau politice, iar nu din sentimen
tul de dragoste, aşa câ n’au nimic deaface cu 
caritatea creştină.

2. In Roma se împărţia poporului grâu. Egip
tul şi Sicilia trebuiau să procure tot grâul ne
cesar capitalei. Statul avea grijă să aducă întot
deauna cantităţile necesare şi la început îl vin
dea în cost, iar cu timpul ajunse să-l dea gra
tuit celor săraci. Actul acesta este curat politia 
şi se făcea numai de teamă, ca să nu se revolte 
într’o zi mulţimea lipsită de hrană, iar demagogii 
se folosiau foarte des de această măsură, ca să-şi 
câştige popularitate.

3. Acelaş caracter, ba încă şi mai puţin mo
ral, îl avea instituţia clientelei, în virtutea căreia 
patronul trebuia să-şi întreţină toţi clienţii cu 
cele necesare pentru traiu. La început clientela 
avea un rost şi o îndreptăţire, pentru că clienţii 
aduceau servicii reale patronilor şi meritau ast
fel să fie întreţinuţi de patroni, cu vremea însă 
clienţii nu făceau nimic, ci erau nişte trântori 
sau paraziţi, întreţinuţi de patroni numai în sco
puri politice sau din vanitate.

4-. Mai pronunţat caracter moral au avut aşa

zisele alimentaţiunî, adică fonduri destinate pen
tru creşterea copiilor săraci. Cel dintâi care a 
pus în practică această idee a fost împăratul 
Nerva. El se gândi că era o greşală ceea ce se 
făcuse pânăt la el, ca adică, pentruca populaţiu- 
nea Romei să nu decadă, toată atenţiunea era 
îndreptată numai asupra. acestei populaţiuni. El 
întinse ajutorul şi sprijinul asupra populaţiunii 
Italiei, în care scop puse un bir special din ve
nitul căruia să se ajute părinţii săraci, ca să-şi 
poată creşte copiii. împăraţii următori, şi în deo
sebi Traian, au sprijinit mult noua instituţie. ' 
Unii dintre ei au înfiinţat alimentaţiuni în cinstea 
şi spre pomenirea soţiilor lor. Aşa au fost An- 
tonin Piu şi Septimiu Sever. Cel dintâi în amin
tirea Faustinei, cel de al doilea într’a Iuliei 
Mamaea. Copiii crescuţi în alimentaţiuni purtau 
şi numele patronului sau patroanei instituţiei: 
pueri puellaeque Fanstiniani, Mamaeani etc. Pilda 
împăraţilor a fost urmată si de particulari. Ast
fel Pliniu a dăruit oraşului său natal, Como, 500 
mii de sesterţi pentru creşterea băeţilor şi fete
lor bastarde. O nobilă şi bogată matroană, Cae- 
lia Macrina, lăsă prin testament ca, din venitul 
averii ei să se crească anual câte 50 de băeţi până 
la vârsta de 16 ani şi 50 de fete până la vârsta de 13
ani. Alimentaţiunile au mers înflorind şi au du
rat până în veacul III, când au pierit din cauza 
anarhiei militare, care a descompus imperiul şi 
l-a făcut să cază.

Instituţiunea alimentaţiunilor are, ca şi cele 
precedente, caracter politic şi prea puţin uma
nitar. Cu privire la ea se ridică apoi şi ches
tiunea, dacă nu cumva a încolţit sub influenţa 
carităţii creştine şi a fost o imitare a ei con
ştientă sau inconştientă.

5. Numeroasele societăţi, cu scopuri de tot 
felul: de ajutor reciproc, de petrecere, comer
ciale, religioase etc. au fost de asemeni socotite 
ca aşezăminte de caritate. Asemenea societăţi 
au existat din vremuri vechi şi la greci şi la 
romani. La aceştia din urmă au înflorit pe vre
mea republicii şi au început să decadă odată 
cu intronarea imperiului, pentru că erau sau pu
teau deveni focare de agitaţiuni politice, din 
care cauză n’au fost privite cu ochi buni de 
autorităţile superioare ale statului. Unele din 
aceste societăţi au dispus în cuţrgerea vremii de 
averi însemnate pentru atingerea scopurilor lor, 
niciodată şi niciuna din ele însă n’a îndeplinit 
vre-o operă de caritate propriu zisă. Ele aveau 
numai să ajute pe membrii lor în curent cu 
plata cotizaţiilor şi nici măcar atâta umanitate 
nu cunoşteau, să scutiască de achitarea cotiza
ţiilor pe cei cari nu mai erau în stare s’o facă, 
ci-i eliminau fără nicio milă.

N ’a existat dar în păgânism nimic asemănă
tor cu faptele şi aşezămintele de caritate crcş-
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tină, pentrucă păgânismul n’a cunoscut dragos- propoveduitorilor Evangheliei către bogaţi ca să
tea de aproapele. De aceea au şi tost uimiţi şi ajute pe săraci şi oricât de mult se vorbeşte de

datoria de a ajuta pe cei săraci, totuş o con
strângere sau reglementare a contribuţiunilor, în 
telul zeciuelilor din Vechiul Testament, nu s’a 
introdus niciodată şi nicăiri în biserica primi
tivă, ci s’a lăsat donatorilor toată libertatea. De

uluiţi păgânii când au observat cum se practica 
dragostea de către creştini şi Iulian Apostatul a 
crezut, că va putea impune păgânismului să imi
teze creştinismul în această privinţă, dar încer
carea lui a rămas stearpă, ca şi ideologia unora 
dintre înţelepţii păgâni.

** *
Mijloacele materiale de care aveau nevoe creş-

un drept al săracilor la ajutor n’a fost vorba în 
biserica primelor veacuri, pentrucă un astiel de 
drept, dacă ar fi fost admis, ar fi nimicit cara
cterul religios al milosteniei şi ar fi desbrăcat-o

tinii pentru ajutorarea tuturor celor cari aveau de înfăţişarea sa de jertfă adusă lui Dumnezeu.
nevoe de ajutor, atât din sânul bisericii creştine, 
cât şi a păgânilor, erau foarte mari, pentrucă 
este cunoscut că creştinismul a fost primit la

Dăruind bisericii, donatorul dăruia lui Dumnezeu 
şi darurile împărţind-se prin mână episcopului, 
primitorul nu le primia dela cel ce le dăduse, ci

început mai mult de sclavi, de săraci în genere dela însuşi Dumnezeu. In felul acesta, şi cel ce
şi de oameni din popor, cari deci nu numai că da era ferit de a cădea cumva în păcatul mân-
nu dispuneau de bogăţii, ci aveau ei înşişi, în driei sau al dispreţuirii celui ajutat de el şi cel
mare parte, trebuinţă de ajutor. Astfel biserica 
din Roma întreţinea, pe la anul 170, 1500 de 
săraci, cum reese din scrisoarea lui Dionisie,
episcopul Corintului. Dacă presupunem că în- demnul adresat deopotrivă şi bogaţilor şi săra-
treţinerea unui sărac costa pe biserică 175 de cilor, ca să lucreze şi să postiască, pentru a putea

ce primia era scutit de eventuale umiliri.
Caracterul de jertfă al milelor se evidenţiază 

şi mai mult şi se întreţine viu în suflet prin în-

lei, cât era întreţinerea unui sclav, urmează că 
ar fi trebuit să se cheltuiască anual de biserica 
Romei cu întreţinerea celor 1500 de săraci enor
ma sumă, pentru acele vremuri, de 1.312.500 
de sesterţi, sau 262.500 de lei. Dacă ţinem 
seamă, că nu era nevoie să se dea tuturor săra- sfatul, ca cei lipsiţi de avere, dar în stare să lu-

avea cu ce să ajute pe cei nevoiaşi. De când 
sfântul Pavel a scris efesenilor: «Cel ce fură , să 
nu mai fure, ci mai bine să se osleniascâ lucrând 
cu mâinile sale binele, ca să aibă să dea celui 
lipsit» (4, 28), a răsunat tot mai des în biserică

cilor întreaga întreţinere, ci numai ajutoare care va
riau, suma se mai reduce puţin, dar în tot cazul ră
mâne foarte mare, aşa că se ridică întrebarea: 
De unde şi cum îşi procurau creştinii primelor

creze, să munciască pentru ca să poată milui pe 
săraci şi în neputinţă de a munci. Tot asemeni 
şi postul, pentru ca cu ceea ce se economisia 
de pe mâncare să se poată face milostenie. Că

veacuri cele trebuitoare pentru ajutorarea nu- sfatul acesta a fost urmat şi pus în practică, ne 
meroşilor săraci din mijlocul lor? Herma

Răspunsul este: Dela credincioşi şi numai din un înger îndemnând pe Herma să postiască mai
ceea ce se da de bună voie. multe zile, iar preţul hranei neconsumate să-l dea

Se ştie că sfântul apostol Pavel a făcut nu- orfanilor şi săracilor. Mai târziu, pela jumătatea
meroase colecte pentru biserica din Ierusalim şi veacului al doilea, citim în apologia lui Aristide:
că primii creştini dau bucuros pentru ajutorarea ( creştini)
celor din nevoi. Văzurăm mai sus cuvintele lui lipsit şi ei riau nimic de prisos, postesc două sau

trei zile, ca să poată astfel ajuta pe cel lipsit».Tertulian, că ,*fte care creştin dă cât vrea şi poate, 
căci nimeni nu-l sileşte, ci dă de bună voie partea Ş
sali. Ceea ce s’a petrecut la începutul bisericii, sfituţiunile apostolice îndemnul către cei ce vor

prin veacul IV — găsim în Con-

pe timpul sfântului apostol Pavel, şi mai târziu 
pe timpul lui Tertulian, pe la sfârşitul veacului 
al doilea, s’a petrecut în totdeauna în cele dintâi 
veacuri ale creştinătăţii.

Deplina libertate a darurilor era garantată în 
deosebi prin aceea, că ori ce contribuţie se da 
în biserică, în timpul serviciului dumnezeesc. Că 
fiecare nu da silit, ci după chibzuială şi bunul

să ajute pe cei închişi în ocne: *Dacă cineva

f i 1

f i

racii erau ajutaţi, iar valoarea milosteniei sporia, 
cum se exprimă sfântul Ciprian:» Milostenia este 
putere şi faptă adevărat dumnezeească, lucru 
mântuitor, mare mângâere pentru credincioşi, 
chiezăşie sigură pentru mântuirea de veci, ancoră

său plac, a fost norma de care s’a condus dela a nădejdii, ocrotire a credinţei, nimicire a păca-
început insăş biserica din Ierusalim. Ce alt în
semnează cuvintele sfântului apostol Petru către 
Anania: „Dacă rio vindeai, nu rămânea a ta?

tului, faptă a hotărîrii libeie, grea şi uşoară in 
aceiaş timp, apărătoare de primejdii în vreme de 
prigonire, aducătoare de glorie in vremuri de

Ş i dacă o vindeai, preţul nu sta în puterea ta?u pace, de neapărată trebuinţă pentru cei slabi, de
Oricât de stăruitoare sunt îndemnurile tuturor pentru
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nezeu, prin care se dobândeşte harul lui Dum
nezeu, se apropie de lisus, se dă cu împrumut 
lui Dumnezeu însuşi.

Donaţiunile erau câte odată simţitoare. Păgâni 
bogaţi cari veniau la creştinism, îşi începeau 
viaţa creştină prin împlinirea sfatului dat de 
Mântuitorul tânărului bogat. Astfel sfântul Ci- 
prian şi-a vândut, când a primit botezul, întin
sele proprietăţi ce avea şi preţul lor l-a dăruit 
bisericii, cu menţiunea expresă ca să ajute pe 
săraci. Aceasta se întâmpla destul de des, cum 
dovedeşte apologia lui Macariu din Magnezia, de 
pe la începutul veacului V, în care întâlnim 
învinuirea ce un păgân aduce creştinilor, că scot 
din minţi pe femeile bătrâne, le tac să dăruiască 
bisericii toată averea ce au şi să trăiască după 
aceia in sărăcie complectă.

Procesul acesta a început cu deosebire din 
veacul IV, după ce Constantin cel Mare a pro
clamat religiunea creştină religiune licită în im
periu şi a favorizat-o în toate chipurile, căci de 
atunci a început şi trecerea la creştinism în mai 
mare număr a păgânilor nobili şi avuţi şi mai 
cu osebire a femeilor patriciene. M<ilţi membri 
ai ilustrelor familii a Scipionilor, Grahilor, Mar
celilor şi aitora nu numai că au părăsit cultul
zeilor adoraţi din moşi strămoşi şi au îmbrăţişat

credinţa blândului Galilean, au schimbat toga 
de mătase cu modesta haină a femeilor creştine, 
au lăsat strălucirea şi luxul palatelor şi au trăit 
în sărăcăcioase locuinţe, ci au îmbrăcat şi aspra 
şi mohorâta rasă monahală şi şi-au petrecut 
restul vieţii între zidurile reci ale vre unei mânăs
tiri sau în singurătatea pustiei. Toţi aceştia îşi 
dăruiau întreaga lor avere, sau cel puţin o bună 
parte din ea, bisericii în scop de binefacere. Insuş 
ereticul Marcion a dăruit bisericii din Roma, la 
venirea sa în cetatea eternă, frumoasa sumă de 
100.000 de sesterţi, adică 25.000 de lei, sumă 
care i-a fost restituită când a fost exclus din bise
rică pentru învăţăturile sale eretice.

La început, păgânii se scandalizau de schim
barea produsă în nobilii ce treceau la creştinism 
şi n ’aveau pentru ei, decât dispreţ şi ironie, dar 
cu timpul începură s’o preţuiască şi chiar s’o 
admire.

Astfel, dragostea creştină, pusă în practică, 
desăvârşi biruinţa definitivă a creştinismului asupra 
păgânismului şi puse bisericii la îndămână mij
loace materiale din belşug pentru ajutorarea celo- 
lipsiţi, întronând împărăţia lui Dumnezeu pe păr 
mânt.

Pr. I. MIHÂLCESCU

AUD1ATUR ET ALTERA PARS!
In «Noua Revistă Bisericească» din Aprilie- 

Mai 1924, citim trei pagini la rubrica: peda
gogie creştin-socială, semnate de părintele Dr. 
Stanca Sebastian, pe care-1 cunosc ca vrednic 
slujitor al Domnului!

In cele trei pagini pe care le semnează pă
rintele Stanca, ar vrea să arunce toată vina 
asupra părintelui Scriban, care, zice Sf. Sa că 
e prea aspru faţă de propaganda religioasă dela
Căile Ferate Române.

Graba cu care scrie părintele Stanca ne face
să vedem într’însul omul sincer, deschis şi cu 
râvnă la locul ce i s’a încredinţat.

Nu putem să nu desprindem însă din scrisul 
Sf. Sale grava imprudenţă ce o face, când vrea 
să acopere cu mantia activităţii sale personale 
inactivitatea sau activitatea extrem de slabă a 
colegilor Sf. Sale.

Noi îl cunoaştem pe părintele Stanca şi pe 
alţi vrednici conferenţiari dela C. F. R., socotim 
că n’au nici o vină ei, dacă n’au un program 
precis de lucru şi dacă lucrările ce se tipăresc 
sunt aşa de slabe, în cât, te miri cum le su
fere hârtia velină pe care sunt uneori tipărite !

Ne îngăduim să întrebăm:
1. Care sunt datoriile conferenţiarului dela

C. F. R.?
2. Care e programul lui de lucru? ,
3. Care e metoda lui de lucru ?
4. Care e controlul felului în care se achită 

el de delicatele sarcini pe care le are ?... Nu e 
nimic stabilit. Totul la întâmplare!

Şi eu am fost conferenţiar la C. F. R., şi mi-am 
dat demisiunea din acest post pe ziua de 1 Aug. 
1923, chiar pe baza acestor motive extrem de 
serioase, socotind că a fi conferenţiar la C. F. R., 
în asemenea condiţiuni, însemnează a fi un si- 
necurist cu permis clasa I pe toate liniile regio
nalei respective şi atunci, în loc să sameni pace 
şi armonie la C. F. R., ajungi 4să fii obiectul 
discuţiunilor celor mai pătimaşe în cercul lucră
torilor simpli ai acestei instituţii, dându-le încă 
un prilej să se încăpăţineze în convingerea lor 
greşită că preotul e o uneltă politică în mâna 
superiorilor lor.

Să fie bun părintele Stanca să ne răspundă 
cum îngădue ca alături de Sf. Sa, doctor în 
teologie, să ocupe rost de conferenţiar părintele
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Teofil Ionescu, neavând decât şase clase de semi
nar?! Ne poate convinge Sf. Sa câ acest monah 
tânăr şi nepregătit poate să corespundă cât pe 
departe unui rol atât de delicat?! Şi câţi neis
prăviţi de aceştia nu vor fi alături de părintele 
Stanca, de care nu e loc să ne ocupăm aci, dar 
care ne compromit cu desăvârşire faţă de oa
menii culţi ai C. F. R.

E trist, dar adevărat! Şi ne doare!
Eu împreună cu pr. Manea Popescu făcusem 

cu multă greutate un început îmbucurător, ţi
nând lecturi biblice cu lucrătorii atelierului de ti
pografie din gara de Nord.

Ştie acum părintele Stanca că de şase luni 
nu li s’a mai rostit nici o vorbă din Evanghelie 
acestor lucrători creştini?! Mai mult: Lucrătorii 
se plâng că preoţii Conferenţiari din această re
gională se ţin numai de politică şi sunt în ne
sfârşite certuri cu inginerul şef al atelierului de 
tipografie, pe care au isbutit să-1 şi alunge din 
postul său!

Avem lucruri şi mai grele, pe care le tăcem 
deocamdată; regretăm însă că părintele Stanca 
nu le cunoaşte şi totuşi înfierează cu epitete 
drastice cea mai aleasă calitate a Păr. Arhi
mandrit Scriban de a grăi şi a scrie totdeauna
adavărul.

Părintele Scriban nu e vinovat cu nimic, căci 
ne descrie doar o stare tristă şi totuşi reală, nu 
cu scopul de a descredita mişcarea de propa

gandă, ci de a îndruma-o pe calea cea bună. 
Cine te pune să te aşezi într’un rost pentru 
care n’ai nici puterea, nici pregătirea necesară?! 
Eu personal socotesc această propagandă ca 
neexistentă decât în bugetul C. F. R., aşa cum 
am scris acum un an în textul demisiunii mele 
şi, fără să se supere părintele Stanca, noi cerem 
să se ia grabnice măsuri de către autoritatea 
bisericească, să se aleagă preoţi bine pregătiţi, 
cari să se poată măcar apropia, dacă nu egala 
cu inginerii C. F. R., cari n’au acum decât cu
vinte de dispreţ faţă de nişte conferenţiari, pe 
cari îi nesocotesc în aşa măsură, încât nici nu-i 
cheamă măcar la lucrul pentru care sunt plătiţi.

Trebue deci un program de lucru, o metodă 
unică de lucrare, un control serios al lucrului 
făcut şi trebue mai ales un organizator şi un 
conducător, care să fie şi pregătit, dar şi în
ţelept !

Poate lua părintele Stanca un post cu răs
pundere aşa de mare? Noi ne-am bucura mult!

In concluzie, rugăm pe Părintele Stanca să 
reţie un singur lucru: Lucrurile nu mai pot 
merge cum au mers! Să nu mai socotim vrăj
maşi ai bisericii pe cei cari-i doresc binele şi se 
luptă pentru realizarea lui, ci pe cei cari văd 
răul şi-l tac sau chiar îl şi laudă din calcule 
personale!

pr. MARIN C. IONESCU
Profeeor-secundar

• •

0 LUPTA CARE NU POATE ÎNCETA
Odată ce s ’a pornit la noi lupta împotriva 

beţiei, ea nu trebuie să mai înceteze. Preoţii 
trebuie să se simtă fericiţi că au prin aceasta 
chipul de a tace o mare slujbă ţării noastre, iar 
pe de altă parte, a umplea de mare cinste tagma 
lor. Noi, care nu prea ne bucurăm de multă 
bunăvoinţă şi preţuire din partea obştii către 
noi ’), trebuie să folosim toate aceste prilejuri, 
prin care putem scoate la iveală puterea noastră, şi 
a ne arăta fruntaşi în munca de a îndrepta ţara 
şi că nimenea nu e în stare a face ce putem 
face noi. De aceia am spus de atâtea ori, pe 
feţele acestei reviste, că nu trebuie de loc să 
scăpăm din mână prilejul găsit şi, odată pornită 
această luptă, noi trebuie să fim între cei dintâi 
care o ducem.

!) Dovadă păţania Părintelui Gala Galaction în vara aceasta 
în drumul dela Tekirghiol spre Mangalia, despre care şi a scris în 
Dimineaţa. Trebuind să se mai suie şi câteva doamne în automo
bilul în care se afla Sf. Sa, au început să se plângă în franţu
zeşte că au de tovarăş un preot. Păr. Galaction le-a apostrofat 
tot în franţuzeşte şi au rămas ruşinate.

Această luptă s’a început de anul trecut, prin 
discuţiunea urmată şi hotărârea luată în Noemvrie 
trecut în Sf. Sinod şi prin aducerea ei înaintea Sena
tului de I. P. S. Mitropolit Primat. Noi am discutat-o 
pe larg în nr. pe Noemvrie anul trecut al acestei 
reviste şi, de atunci încoace, neîncetat am cules 
ştiri împotriva alcoolismului şi le-am cuprins aici, 
pentruca preoţii neîncetat să aibă la îndemână 
material pentru a lucra cu toate puterile împo
triva acestui blăstăm cumplit, căzut peste ţara 
noastră.

E adevărat că lupta .dusă până acum e mai 
mult pe teren teoretic. Ne îndoim dacă lupta 
dusă a împuţinat măcar q u  unul paharele de 
spirtoase care se beau în Ţara Românească.

Cu toate acestea şi lupta teoretică trebuie 
să-şi aibă parte ei, mai nainte de a începe cea 
practică. Când alarma dată va fi ca un strjgăt 
universal, care răsună din toate părţile, atunci 
ne vom simţi învăluiţi ca într’o atmorferă care 
ne va impresiona. Psihologia omenească este aşa



m__________________________________ BISERICA ORTODOXA ROMANĂ_________________ _ _______________

că omul e câştigat într’o direcţiune oarecare, 
când o chestiune e tot repetată şi el se iz
beşte de dânsa oriunde se întoarce. Chiar ches
tiuni mincinoase, ticluite cu meşteşug, dar puse 
neîncetat înaintea omului, ajung de-1 câştigă, 
uneori chiar îl îngrozesc, şi cade cu totul în 
vraja lor. Apoi dacă omul poate fi înşelat când 
e vorba de a auzi pe toate buzele tot aceiaşi 
şi aceiaşi chestiune, cu cât mai mult când lucrul 
va fi adevărat, cu cât mai mult când e vorba 
nu de curate potriveli interesate ale cuiva care 
vrea să câştige lumea pentru de vederile lui, ci 
de o chestiune documentată peste măsură şi des
pre care există un material care în adevăr te 
poate îngrozi.

De aceia noi credem că ne facem o datorie 
de a nu lăsa aceestă chestiune din mână, odată 
trezită. Credem că preoţii au prilejul de a eşi 
la iveală, pentru a încărca tagma lor de cea mai 
mare cinste şi a se dovedi unealtă de căpetenie 
în îndreptarea societăţii româneşti. Sunt multe 
şi mari racilele de care sufere ţara noastră. Noi 
socotim de datoria noastră de a înarma pe preoţi 
împotriva acestora, prin materialele pe care ni le 
punem înainte şi prin silinţa pe care ne-o dăm 
de a-i încredinţa despre însemnătatea acestei
chestiuni şi de bunul prilej de a eşi la lumină 
ca unelte de neîntrecută însemnătate pentru ţară.

De când ne-am scris noi art. nostru din Noem
vrie trecut, material s’a tot adunat, care trebuie 
adus la cunoştinţă. Pe de altă parte, nici n’am 
întrebuinţat atunci tot materialul care se află la 
îndemână. Nici acum nu-1 vom întrebuinţa tot. 
Noi adunăm de multă vreme materiale în pri
vinţa aceasta. La expoziţiunea din Bruxelles în 
1910 era mult material adunat privitor la băuturile 
îmbătătoare. Noi ni l-am procurat de atunci, cât 
l-am găsit acolo, şi-l vom întrebuinţa de acum îna
inte, afară de altul pe care l-am adunat din alte 
împrejurări până în ziua de astăzi

Dar şi în ţara noastră s’a tot lucrat şi se lu
crează în privinţa aceasta. La o asemenea luptă, 
noi ne putem găsi în bună tovărăşie cu medicii. 
Iată, ce bun prilej şi acesta de a sta alăturea 
de tagma medicilor, de a păşi alăturea de ei în 
congresele lor, în care se tratează astfel de 
chestiuni, de a eşi pe câmpul de lucru ca fraţi 
de aceiaşi năzuinţă! De ce cinste ne-am încununa 
în faţa ţării, când am fi văzuţi unii lângă alţii, 
ducând marea luptă,pentru însănătoşare şi ridi
carea ţării!

Medicii au lucrat şi lucrează în privinţa aceasta. 
Să nu-i lăsăm să fie singuri. O broşură populară 
în privinţa aceasta a scos de curând Dr; lonăşescu 
din Bucureşti, care scoate de multă vreme, cu 
mult folos, revista Higiena, în care se tratează 
multe chestiuni însemnate pentru sănătatea ţării

şi care ar trebui să se afle în mâna multor 
preoţi ’).

Mi-a fost dat să citesc chiar anul acesta un 
studiu în pregătire al d-lui Dr. Gr. Nicolau din 
Bucureşti. E tot ce am citit mai nou şi mai
documentat în chestiunea alcoolismului. Când 
va eşi la lumină, şi am dori să-l vedem cât de 
curând, va fi o bogată mină de informaţiuni 
împotriva beţiei. Şi noi, preoţii, trebuie să fim 
mai bine îndrumaţi în această materie, întăriţi 
cu materiale multe, pentruca oricând să putem 
duce lupta, cu materiale zdrobitoare. Căci se 
găsesc de acei care spun că spirtoasele nu fac 
atât rău pe cât se spune şi sunt oameni care 
au trăit până la adânci bătrâneţe, deşi au băut 
toată viaţa.

Dar şi din partea Bisericii avem începuturi 
frumoase în ce priveşte lupta împotriva beţiei. 
Trebuie să pomenim de ele aci.

După art. nostru din Noemvrie trecut în această 
revistă, Noua Revista Bisericească, preţuind ar
ticolul nostru, a spus însă că n’am pomenit de 
munca cuiva care a ajuns la frumoase rezultate 
în această privinţă. E  vorba de Păr. P. Chirică 
din Hiliţa, Iaşi, de care noi am pomenit deseori 
aici, ca de un preot de o rară hărnicie şi pri
cepere, de ale cărui merite însă e adevărat că 
nu pomenisem în lupta împotriva beţiei. Deci 
cu plăcere facem aci adaosul care i se cuvine, 
pentrucă şi pe alte căi am afilat de toate meritele 
pe care Sf. Sa le are şi în această lăture de 
lucru, ca şi în altele.

Să trecem acum, să arătăm şi alte laturi ale 
lucrului bisericesc în această privinţă. Ne pare 
bine să putem arăta că, dacă din partea me
dicilor s’a lucrat şi se lucrează în această ches
tiune, putem spune însă că şi din partea Bisericii 
munca nu încetează. Numai, fireşte, acestea sunt 
începuturi, care au nevoie să fie duse înainte cu pu
teri uriaşe din partea preoţilor. E prea puţin lucru 
să auzim că sunt câţiva care au lucrat. Câştigul 
va fi atunci când întreaga ceată a preoţilor, sau 
măcar parte din ei, se vor mişca în această 
privinţă.

Există o lucrare mai de demult împotriva beţiei, 
scrisă de Prea Sf. Nicodem, fost episcop al Hu
şilor. Cu mare plăcere am văzut că ea s’a tipărit 
de curând în a II ediţiune la Mănăstirea Neam
ţului. Poartă numele de Jos beţia! N’am citit-o 
când s’a tipărit în I ediţiune, dar am citit-o 
acum şi putem mărturisi că ne-a făcut cea mai 
mare mulţămire. E scrisă cu foarte mult meş
teşug şi Mânăstirea Neamţului se poate lăuda 
acum că a tipărit o asemenea carte. Pe preţul 
de 5 lei, cât costă ea, găseşti foarte bună citire

!) Higiena e scoasă de Dr. Fischer. Dar Fischer şi lonăşescu 
sunt una şi aceiaşi persoană Dr. Fischer de curând şi-a schimbul 
numele în lonăşescu.
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de dat în mâna creştinilor sau de citit la mici 
întâlniri, unde unul să citească şi 3—4 să asculte. 
Nu e un singur tratat sau o singură povestire, 
ci mai multe, îmbinate sub numirea de Jos beţia ! 
Mai cu seamă unele din ele sunt adevărate măr
găritare, care ar merita puse în cărţile de citire 
şi care pot avea cea mai bună urmare în su
fletele cititorilor. Aşa este bucata Banii Proş
tilor, a cărei citire e o adevărată desfătare şi 
care nu se poate să nu mişte adânc inima citi
torului şi să-l câştige.

De asemenea, în alte bucăţi ale acestei căr
ticele, Prea Sf. Nicodem are meşteşugul că nu 
face o tratare rece despre beţie, ci leagă ches
tiunea ei de fel de fel de asemănări din viaţa 
unde omul ia măsuri împotriva primejdiilor, şi cu 
toate acestea stă nepăsător în faţa unei* pri
mejdii mai mari care este beţia. De pildă, Prea 
Sf. Sa zice că, dacă s’ar abate undeva o neno
rocire, cum ar fi un înec năprasnic, peste un 
ţinut, sau o molimă cumplită de ciumă sau ho
leră, care vine şi seceră lumea, îndată ne-am 
alarma cu toţii şi am lua măsuri grabnice pentru 
a stăvili răul. Cu toate acestea beţia nu este 
un înec care a acoperit o parte a ţării, nu este 
un râu care s’a revărsat, pentrucă peste puţină 
vreme să intre iar în matcă, nici nu este o mo
limă care bântuie numai vremelnic, ci este un 
ocean în revărsare neîncetată. Cu toate acestea 
lumea se sperie de primejdia vremelnică şi de 
cea parţială şi ia măsuri împotriva lor, dar uu se 
mişcă împotriva primejdiei mult mai mari a beţiei.

Nu este aceasta o frumoasă dovedire şi în 
stare a pune viu înaintea omului nătângia noastră 
în lupta împotriva relelor şi nu este impresionant 
chipul cum P.S. Nicodem orânduieşte dovedirea? 
Fără îndoială, lucrurile sunt aşezate în felul acesta, 
ca o zugrăvitură vie înaintea ochilor celui mai 
simplu om. Tratarea sa are darul de a nu fi o 
curată înşirare teoretică, ci, prin meşteşugul 
acesta, toată tratarea capătă viaţă şi putere de 
a câştiga inima.

Tot aşa cu alte chestiuhi. Rusia perde pe fie
care an, zice Prea Sf. Sa, 60.000 de oameni 
din pricina beţiei. E  caşi cum ai perde un oraş.

Prin această simplă alăturare: beţie — oraş 
perdut, chestiunea câştigă în puterea de a im
presiona. E ca-şi cum ţi-ar spune: Ce-ai zice 
dacă, printr’un război, ţi s’ar lua un oraş ca 
Ploieştiul sau Craiova ? Nu-i aşa că ţi-ar zgudui 
inima ? De ce dar nu ţi se zguduie când e vorba 
de beţie ? Nu e şi aceasta o perdere la fel ? 
Adică cum ? dacă lucrul nu e năprasnic, dacă e 
mai pe nebăgate în seamă, nu e însă aceiaşi 
primejdie ?

Metoda aceasta e caşi cea întrebuinţată în 
Francia pentru a îngrozi pe oameni de împuţi
narea populaţiunii. Cum să-i facă să se mişte

mai mult şi să se intereseze singuri de această 
nenorocire naţională care trebuie vindecată ?, Se 
face statistica şi se arată că în cutare an, de 
pildă, au fost cu 20,000 mai mulţi morţi decât 
născuţi. Se spune atunci: Ei iată, e caşi cum 
ai perde un oraş cu 20,000 de locuitori, pe care, 
în urma unui război nenorocit, ar trebui să-l pre
dai vrăşmaşului biruitor.

Nu-î aşa că e o expunere care te sfredeleşte 
şi te face să te simţi solidar cu măsurile care 
se iau pentru înmulţirea numărului populaţiunii ? 
Aşa şi noi în cazul beţiei. Atârnă mult de pu
terea expunerii, de chipul cum un scriitor ştie 
să scoată chestiunea aceasta mai viu şi mai 
zguduitor înaintea ochilor cititorului. P. S. Nico
dem are această pricepere, şi de aceia noi po
menim aici cu mari laude despre lucrarea sa şi 
o recomandăm ca foarte bună de întrebuinţat 
în lupta deschisă împotriva beţiei.

2. Cu mulţămire trebuie să pomenim şi de 
altă scriere în aceiaşi chestiune. Deşi nu este 
scrisă de un preot, dar trebuie socotită tot între 
materialele scoase la iveală acum prin osârdia 
organelor bisericeşti, fiindcă a apărut cu o pre
faţă de I. P. S. Mitropolit al Moldovei şi tot 
în tipografia Mănăstirii Neamţului. Se numeşte 
Otrava vieţii şi e scrisă de d. Gh. Chiriţescu. 
Formează nr. 11 din Biblioteca Mănăstirii Neam
ţului şi a apărut chiar în anul acesta.

E o broşură de 47 de pagini, în care, cu 
destulă sprinteneală şi cu meşteşugul de a nu 
fi banal, ci a înşira cugetări interesante, autorul 
ştie să ne mişte în chestiunea aceasta. El are 
îndemnarea să arate în chip viu urmările beţiei, 
prin zugrăvirea vie pe care o face despre omul 
beţiv, prin pomenirea de cazuri cunoscute de el 
însuşi şi a căror expunere impresionează. Pome
nind de fata care şi-a omorât pe tatăl şi beţiv 
din Oradea-Mare (pag. 21), de barbarul care 
fusese plotonier şi care umbla pe străzile laşu
lui strigând cât îl lua gura «Eu sunt Generalul 
Averescu» şi care singur spunea, când era treaz, 
«Nu-mi mai simt trupul... simt doar că riam  
mult de trăit>,—pomenind de toate acestea, ai în
ainte ta înfăţişări vii care te înfioară şi care pot 
câştiga inima cuiva împotriva beţiei.

De mult putere de dovedire arată ruina fa
miliei din pricina beţiei, apoi marea pagubă 
economică pentru ţară din faptul că beţia slă
beşte pe om şi-l răpeşte dela lucru. Prin acea
sta se răstoarnă părere acelor care spun că 
Statul are mare venituri dela beţivi. Adevărul este 
că aceasta e numai o închipuire. Da, îţi vin bani 
în casă, pe de o parte, dar câtă pagubă, mult 
mai mare, pe de alta!

In sfârşit, toate aceastea se arată cu mare 
limpezime în cartea d-lui Chiriţescu, aşa că seri-
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erea sa e o bună unealtă pentru a duce lupta 
împotriva beţiei. Mănăstirea Neamţului a făcut 
şi cu această scriere o bună slujbă de a ne 
înarma cu unelte de temei împotriva beţiei.

Citind această scriere, ne-a venit în minte 
altceva: In de obşte, cazurile de beţie, prin care 
se vede în chip mişcător ruina săvârşită de 
această nenorocire în viaţa omului, a familiei şi 
a societăţii, au puterea de a îngrozi pe om, 
când i le pui înainte cu pricepere, aşa cum s’au 
întâmplat, şi cu amănuntele izbitoare ale nenoro
cirilor ivorâte din beţie. Deci ar fi bine dacă 
s’ar apuca cineva să tot culeagă din ziare veş
tile despre nenorociri pricinuite de beţie, de 
pildă într’un an de zile, şi am vedea ce catastif 
gros am avea despre această plagă socială.

Cum a făcut Păr. Hodoroabă din Iaşi, cule
gând ştiri despre nelegiuirile săvârşite de bol
şevism în Rusia, pe care apoi le-a tipărit într’o, 
cărticică, aşa ar putea face cineva strângând din 
foile zilnice toate ştirile cu nenorocirile aduse 
de beţie. Ar face o lucrare de bună înarmare 
a propagandei împotriva acestui biciu al Satanei1).

3. Tot ca o contribuţiune din partea Bisericii 
la lupta împotriva beţiei trebuie să socotim un 
articol cu titlul Problema alcoolului, apărut în 
revista social-creştină Solidaritatea din Bucureşti, 
pe luna Martie 1924. E scris cu multe dovezi 
despre slăbirea pe care beţia o aduce organis
mului, de către d. S. Niculescu, profesor se
cundar şi şef de lucrări la Institutul de fiziologie 
al universităţii din Bucureşti. Acest articol e o 
faptă bună de colaborare între oamenii Bisericii 
şi cei ai ştiinţei, la lupta împotriva beţiei. El 
este întemeiat pe o mulţime de studii, a multor 
autori care au scris în chestiunea aceasta, aşa 
că avem prin el la îndemână materiale pline de 
autoritate pentru a vorbi despre această chestiune.

*) Pe fiecare zi se poate găsi în ziare astfel de material. Am 
alcătui prin el o cronică a viţiului be ţ’ei, cu amănunte culese 
din viaţă şi în stare a scutura puţin uitarea omului.

Iată, de pildă, din Universul dela 18 August c. cazul jandar
mului Mihai Teodor eseu din Călugăreni, Prahova, care, fiind beat, 
a arestat şi bătut pe Nicolae Bondoc din Salcia şi l-a pus să facă 
instrucţie militară în faţa lui.

In Galaţii-Noi dela 25 Iulie c., citim cazul lui Nicolae Milea din 
Lascar Qatargi% Covurlui, care, venind acasă beat dela Galaţi» 
şi-a luat la bătaie femeia bolnavă din casă. A scos-o afară în 
curte şi a început a o lovi cu furca de fler. Sărind lumea s’o 
scoată, a alergat în casă de a luat puşca şi a ameninţat că cine 
s’o apropia, îl culcă la pământ, şi din nou a luat la bătaie femeia 
care abia mai gemea. In sfârşit, un cumnat şi o soră a femeiei 
au îndrăznit a se apropia şi a lua de jos pe cea lovită şi mai 
moartă. Când cumnatul l-a întrebat de ce a bătut-o, a răspuns: 
«Intreab-o dacă i-am dat o palmă» şi îndată a izbucnit în plâns 
blastămând lumea care nu-1 lasă să trăiască. Şi zicea înainte: 
«Intreab-o mă, şi dacă o spune că i-am dat o palmă, îi dau 40, 
ca s ’o satur!».

Fapt povestit.de învăţătorul M. Midragu in ziarul numit.

El nu e numai o expunere de ştiinţă rece, 
ci ia poziţiune şi împotriva limbagiului îngăduitor 
care se ia uneori faţă de băuturi, împotriva ex- 
presiunilor care caută să îndulcească urmarea 
lor păcătoasă. Spune şi preoţilor că trebuie să 
fie fără îngăduinţă împotriva unei băuturi sau 
alteia şi să nu lase fără împotrivire tâlcuirile 
dulci în folosul vinului, cum ar fi numirea lui 
de sângele Domnului.

Autorul răstoarnă şi părerea că vinul sau berea 
ar fi folositoare, dacă se iau în cantitţi mici. 
Chiar dacă găsim medici care spun aceasta, ei 
n’au dreptate, zice d. Niculescu. «Nu există gre- 
şală mai mare, zice d-nia sa, decât să aducem 
laude unei substanţe, care, cum am văzut, este 
recunoscută de cercetători, în unanimitate, ca 
toxică, în orice cantitate».

4. Deşi nu scrisă de un om al biserici, dar 
totuşi o tratare pe urzeală creştinească trebuie 
să privim o broşură tipărită la începutul acestui 
an de către inginerul Aurelian Ionescu Are 40 
de pagini şi se găseşte de vânzare la librăria 
lui Pavel Suru  în Bucureşti, Calea Victoriei 85. 
Aci nu se face altceva decât a se arăta cum 
priveşte Biblia viţiul beţiei. Băuturile ies osândite 
din această urmărire a lor dealungul întregii
Biblii.

«Aceasta este lumina Bibliei, despre care, zice 
autorul, vorbeam la început că, fată de împre
jurările noastre actuale, nici o carte de pe lume 
nu ne conduce mai energic la abstinenţă, cu alte 
cuvinte la o rezistenţă dârză contra alcoolismului, 
ca Biblia».

Din aceste cuvinte, se vede atitudinea auto
rului. El priveşte Biblia drept cartea cea mai de 
temei pentru a putea duce lupta împotriva be
ţiei. De aceia e bine să avem la îndemână o 
carte care ne pune în palmă un material de folos 
din punct de vedere creştinesc.

Din cealaltă lăture acum, a celor care nu sunt 
organe ale Bisericii, nici nu scriu în legătură cu 
organe bisericeşti, trebuie să pomenim de un 
foarte însemnat articol împotriva beţiei, scris de
d. C. /. Şonţu, profesor în Bucureşti. Articolul 
a apărut în revista „Higiena** (Iulie 1924) a 
D-rului George Fischer, de care am pomenit mai 
sus, şi poartă titlul: „Ţuică rece: cură în sta
ţiuni climaterice**. D. Şonţu, care ni se pare că 
este însuşi Şonţu, profesorul dela Seminariul „Ni- 
fon“, dezvălue o lăture deosebită a chestiunii 
beţiei, un colţ necunoscut şi care ne arată cât
de adânc este înrădăcinată această molimă şi 
prin ce păreri şi obiceiuri greşite se încuibează.

D-nia sa ne vorbeşte de pustiirile pe carc 
această patimă le face în staţiunile de căutaro 
a sănătăţii, printre oamenii bogaţi şi luminaţi. 
In adevăr, de câte ori vorbim despre beţie, noi
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ne gândim tot la lumea de jos, la oamenii să- doctor, care era şi profesor, imputa d-lui Şonţu
că de ce se duce la Vâlcele pentru sănătateraci şi neînvăţaţi, care cad pradă acestei pa

timi. Cu toate acestea partea nouă din scrisul 
d-lui Şonţu este că arată nenorocirea şi mai în
tinsă decât se crede. Şi oamenii de sus beau. 
Intr’un chip mai acoperit, la adăpostul unor nu
miri mai înalte pentru rachiurile lor, dar tot 
beau. Ba unii beau sub acoperişul că-şi fac o 
cură din băuturile spirtoase.

Autorul vorbeşte dc un oraş de petrecut vara, 
Îfî care se face o cură nemai auzită împotriva 
ofticei şi pentru întărirea nervilor şi a stoma
cului. E  cura de a bea cel puţin de două ori 
pe zi înaintea celor două mese, 1-2-3 păhăruţe 
de ţuică rece. Cu toate că d-nia sa ascunde nu
mele localităţii sub slova C., se înţelege însă că 
e Câmpulungul.

şi nu vine la Poiana Ţapului, la vestita cură 
de ţuică rece. După două veri însă, d. Şonţu
şi-a întâlnit prietenul atât de ruinat, încât acela 
i-a mărturisit greşala făcută şi a dat vina pe 
prieteni. Auzi, doctor în medicină, care, în’ loc 
să înveţe el pe alţii, dădea vina pe cei care 
l-au târât la beţie! Din nefericire, şi-a văzut 
greşala prea târziu. N’a mai trecut mult şi a 
murit.

Altul, un doctor în drept, avocat, om politic, 
fost deputat şi senator, s’a dus la Buşteni pentru 
aceiaşi ,,cură“ . Se plângea că Govora, cu iodul 
ei, nu i-a ajutat nimic şi, după sfatul prietenilor, 
a venit la ţuica dela Buşteni. După doi ani 
însă de asemenea cură, a ajuns de abia îşi 
târa picioarele. Medicii l-au pus sâ bea untdelemn 
curat pentru a-şi unge organele arse de ţuică. 
Era prea târziu însă. Arsura dînnăuntru nu 
se mai putea vindeca şi a murit.

Acesta e cupriusul articolului d-lui Şonţu, 
articol însemnat şi care ne-a arătat o înfăţişare 

tru, se aşezau la mese şi devorau cu aviditate') nouă în care se îmbracă patima beţiei. După

Am văzut zice d. Şonţu, că una din preo
cupările care făceau deliciul vilegiaturiştilor de 
>ambe sexe, inclusiv domnişoarele, erau orele îna
intea dejunului şi a mesei de seară, când adu
naţi din toate părţile, după excursiile sau plim- 
ibările obişnuite, se adunau la cofetăria din cen-

„ţuiculiţele răcite" şi plăcintele zise delicioase\
Despre Ş

ne că s’au îmbolnăvit greu, că i-a întâlnit pe la 
ElOpatak (azi nu mai zicem Elopatak ci româ
neşte: Vâlcele), la Karlsbad, cu totul prăpădiţi 
şi’ că două domnişoare au murit chiar în Karls-

ce e patimă, o mai şi inobilează şi-i dă puteri 
tămăduitoare şi pune pe bieţii oameni să soar
bă otrava!

Acum se vede că şi oamenii luminaţi greşesc 
în privinţa aceasta, şi meritul d-lui Şonţu este 
de a ne fi lămurit şi în această privinţă. Iată

cători că ni le-a pus în lumină şi pe care ne 
facem şi noi o datorie de a le pune înaintea 
preoţilor.

badf nemai putând duce la capăt mei cura. Un deci două laturi pentru care îi suntem recunos- 
cumnat' al d-lui Şonţu s’a prăpădit tot în ora
şul C(împulung) urmând numita „cură“.

Boala acestui tel de cură însă este întinsă la 
multe staţiuni de aier curat. D. Şonţu spune că 
se găseşte şi la Poiana, Ţapului şi la Buşleni} 
iar In unele localităţi din Muşcel şi Vâlcea ţuica 
se bea şi ardeiată, ca să pişte mai bine.

Un pretect îi spunea de curând că se duce 
la Poiana Ţapului să-şi «dreagă», cu veritabila 
ţuică rece, stomahul prăpădit de aperitivele şi
ţuicile falsificate dela oraş!

Iată oameni culţi care cred că o băutură 
spirtoasă, dacă nu e falsificată, e dătătoare de 
yiatăj D’apoi 4a°â e alcool, nu e otravă prin
ej însuşi! Poate drege el efectul altor otrăvi!

Ehei;! câte ca nu &’ar putea scrie des-
n  4 '  « * # ~ —  j i  # • • • • . r  v i

$3i&şni,le prpstiei omeneşti,! Nici cultura iau
_  ’  ^  •

te fereşte de a cădeg |n ţiuite acte de nerozie, 
cum e cazul acestui prefect! Ce să ne Rţai mi
răm atunci că oamenii fără învăţătură cred lu
cruri atât de greşite despre puterea întăritoare
ş spirtoaselor!* «Tn i w n a  .

Dar culmea uimirii ţi-o pjricmuieşte un doctor
în1 medicină de care pomeneşte d. Şonţu. Acest

* ♦ '  1

') Daci scria „lăcomie", pe româneşte, culegătorul nu greşea să

în loc ie  «aviditate».

6. Intre materialele proaspăt scrise împotriva 
beţiei, am pomenit de o lucrare a D-rului Ionă- 
şescu (George Fischer), care a tipărit acum câ
teva luni o broşură cu titlul Alcoolismul (Beţia). 
Aceasta e o conterenţă de care d-nia sa a ţinut-o 
la 22 Martie a. c. şcolarilor dela şcoala primară
din Bucureşti, Dealul Spirii, din îndemnul Pri
măriei oraşului Bucureşti, care, precum se ştie, 
duce o frumoasă activitate culturală, bine câr
muită de ajutorul de primar d. M ihail Betceanu.

Intr’o înşirare uşoară de urmărit de copii, d, 
Dr. Ipnăşescii arată cât de nepptriviţe sunt bău-

spirtoase pentru trupul omenesc. La îiice
put, când le pune omul la gură, nu-i plac. Do-

ele sţinf. peyg cu tşre  organismul ngs 
tru nu se poate impăea,

„Când cineva ia pentru întâia oară o băutură 
spirtoasă, nu-i place. E cea mai bună dovadă, că 
nu e lucru bun. Ii arde limba, gâtlejul şi sto
macul, parcă ar turna foc pe gură şi-i lasă în 
gură un gust nesuferit şi un miros urât‘(. , 

Aceasta însă numai la început, până ce omvl
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se deprinde. Pe urmă organismul se împacă cu 
băutura, ajunge de o doreşte.

D-rul Ionăşescu face deosebire între beţia 
uşoară şi grea. Cea uşoară e starea când omui, 
încă nefiind destul de deprins cu băutură, are 
arsuri în stomah, îi vine greaţă, îl doare capul, 
simte nevoe să doarmă. „Nu trebuie însă mult 
până ce să ajungă la beţia grea, la alcoolism, 
care este boala ce vine din abuzul de băuturi 
spirtoase**.

De aici, Dr. Ionăşescu trece să arate toate 
nenorocirele care izvorăsc din această stare a 
beţiei. Ea nenoroceşte pe om nu numai în vre
mea când el bea, ci şi târziu, în urmaşii lui. 
Copiii sufăr păcatele părinţilor beţivi. *'

Aici autorul bine face de se întinde mai mult 
asupra acestei laturi a chestiunii, pentru că vor
beşte înaintea copiilor şi trebuie să-i Impresio
neze mai mult.

„Când vedeţi la panorame sau la moşi copii 
neisprăviţi, cu capete mari şi picioare strâmbe, 
cu feţe schimonosite, să ştiţi că mai toţi aceştia 
sunt urmaşi ai unor părinţi alcoolici.

„Copiii de alcoolici ajung mai toţi spărgători, 
tâlhari de drumul mare şi ucigaşi*1.

E  frumoasă zugrăvitura pe care o face aici 
autorul, pentrucă să înfioare pe copii.

Mai încolo pune întrebarea : Cum ajunge omul 
la băutură ? şi răspunde foarte bine: Din prostie, 
ca să facă ce fac alţii, «fiindcă i se spune că 
băutura face bine» (pag. 13).

,,Aşa începe; şi azi un pahar, mâine două..., 
deprinzându-se... să toarne în el otravă, ajunge 
pe nesimţite la patima beţiei**.

De aici încolo, autorul trece la o nouă ches
tiune. Ia la cercetare vorba oamenilor care-ţi 
spun des: Da cutare nu bea şi n’are nimic? 
Autorul răspunde: Sunt organisme tari, care pot 
lupta. Dar răul tot îşi face loc şi în mijlocul lor. 
Nu se poate să nu slăbească ceva şi în oame
nii tari.

Dr* I?r„lşescu zice insă la pag. 14: să r/a iaoem 
lucrurile mai negre de cum sunţ. Alcoolul face 
şi un bine: dă qâldură trupului. Dar numai dacă-1 
luăm !n câtimea care trebuie pentru organism, 
Fiecare organism are nevoie de atâtea grame de 
alcool câte kilograme de greutate are, împărţit 
prin 2. De pildă, dacă unul trage 70 de kilo- 
garme, împărţit prin 2 avem 35. Atunci orga
nismul are nevoie de 35 de grame de alcool pe 
zi, care însă se găseşte în zahăr şi în grăsime.

„Sunt oameni de ştiinţă care s'au convins că 
alcoolul are şi el în organism un efect de căl
dură ca şi zahărul şi grăsimile**. De aici, autorul 
se apucă şi recomandă băutura vinului şi mai 
cu seamă a berei. Ajunge cuiva la o masă 100 
de grame de vin, care ţrebuie băut amestecat
pp apă, sau 250 de grame de bere. Adaogă însă

că acestea se pot bea la masă şi numai la masă* 
Dacă se bea mai mult decât atâta şi în altă 
vreme, vinul şi berea încetează să mai fie bău
turi folositoare.

Dar care este omul să se ţie în măsură ? Când 
ai prins gust de ceva, nu mai socoteşti cu gra
mele. De aceia e mai bine să nu bei de loc, 
fiindcă nu e nevoie şi ca să nu fii ispitit de a 
bea mai mult. Autorul şi dă acest sfat copiilor, 
cu alte cuvinte e nu numai medic, ci şi moralist. 
Arată puterea ispitei. Le arată că lor, copiilor* 
de loc nu le trebuie să bea alcool, pentrucă 
organismul lor are toată puterea şi căldura ca 
să crească şi să se dezvolte.

Dar aici începe o nedumerire pentru noi: D. 
Niculescu, de care am pomenit mai sus, la ar
ticolul său din Solidaritatea, spune că alcoolul, 
sub orice formă, e vătămător în câtimi oricât 
de mici.

,, Afirmaţiunele greşite că vinul, berea şi în 
general băuturile olcoolice, în doze moderate, ar 
fi având darul minunat de a întrema pe conva
lescenţi, de a excita pofta de mâncare celor 
slabi, de a încălzi sau de a face să dispară obo
seala şi alte absurdităţi de acestea, sunt făcute 
chiar de medici. Nu există greşală mai mare, 
decât să aducem laude unei substanţe, care cum 
am văzut este recunoscută de cercetători, în una
nimitate, ca toxică, în ori ce cantitate**.

Unde este adevărul ? Aici e nedumerirea î^cas-
tră, că unul spune aşa, altul altfel.

Broşura D-lui Ionăşescu se încheie. ctL o po
vestire mişcătoare, în felul celei scrise de Epis
copul Nicodem în broşura Tj0S beţia! de care am 
scris la începutul acest^  bucăţi. Se arată un 
beţiv care se lasă dê  beţie, simţind jignirea pe 
care i-o aduce <&rchimarul.

E mai firească însă povestirea Episcopului Ni- 
code7U) fiindcă în bucata sa Banii proştilor, beţivul 
se mânie de vorbele cârciumarului, pentrucă era 
treaz, putea să judece, pe când Dr. Ionăşescu 
îl arată pe beţiv fiind beat turtă şi tot indig- 
nându- se de vorbele cârciumarului. Aceasta însă 
e o stare nefirească. Mai avea el puterea să ju
dece spusa cârciumarului şi să ţie o cuvântare 
bine închegată logic şi să se hotărască a se lăsa 
de beţie?

Da, povestirile acestea sunt bune, dar tre
buiesc Întncmite cu toată buna purtare de grijă 
pentru legile psihologice ale fiinţei omeneşti, 
pentrucă povestirea să apară tocmai aşa cum ş’ar 
fi petrecut în viaţă. Povestirea D-rului Ionăşescu 
trece pesete această socoteală şi de aceia nu e 
atât de firească şi deci mai puţin reală ca a 
Episcopului Nicodem. Oricum însă, ispiteşte pe 
om din destul ca s’o urmărească până la capăt, 
copiii nu vor băga-de-^seamă o fineţe psiholo-
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gică, se vor simţi târâţi de farmecul povestirii 
şi le va face bine citind-o.

Sunt câteva zile de când profesorul Gh, Ghi- 
bdnescu din Iaşi, prieten al activităţii bisericeşti, 
ne spunea în Iaşi că e închipuire goală a crede 

Nu ca o scriere, dar ca o măsură bisericească că preoţii vor putea duce lupta împotriva be-
şi pe care trebuie s’o pomeuim aici drept o 
parte de lucru împotriva beţiei au fost confe- 
renţele pastorale care s’au ţinut în vara aceasta 
(luna Mai) în eparhia Mitropoliei Ungrovlahiei. 
S ’a dat de tratat tema dacă, prin măsurile luate 
până acum şi prin propaganda pe care ar fi 
făcut-o preoţii, sunt ceva rezultate de semnalat.

Preoţii nu s’au ţinut strict de această temă. 
Ei au luat la depănat întreaga chestiune a beţiei. 
Dacă nu a fost însă în felul temei puse de la 
Mitropolie, folos tot a fost şi aşa, pentrucă se 
mai pune viu chestiunea înaintea preoţilor şi-i

ţiei. Zicea că prelaţii stau în palate şi nu-şi dau 
seama că preoţii nu pot duce o astfel de luptă.

De unde această părere ?
Dela faptul că preoţii sunt prea mult intraţi 

în obiceiul poporului, se lasă târâţi de şirul vieţii 
obişnuite şi nu se ivesc ca nişte personalităţi care 
trăiesc peste îngustimile vieţii obişnuite, pentru 
a priveghea, a stăpâni şi a îndrepta. Deaceia 
ei trebuie să se îmboldească prin toate ştirile 
pe care le dăm noi, pentruca să vadă problema 
mai deaproape, să se ocupe de ea şi să facă 
astfel ca să nu se mai poată spune că e închi-

împedecă de a o uita. Cei mai puţin harnici în puire a crede că preoţii pot duce lupta împo
triva beţiei.

Răul este când o chestiune, după ce odată 
s’a pus şi s’a discutat o bucată de vreme, intră 
iar în umbră şi continuă a trăi ca mai înainte, 
fără a fi dezlegată. Chestiunea luptei împotriva 
beţiei prin preot s’a mai pus. Dar cine mai ştie 
de acest lucru ?

Ea a fost tratată în conferenţă pastorală cu 
preoţii judeţului Argeş la 14 Decemvrie 1900 de 
Păr. Econ. V. Predeanu, revizorul eclesiastic al 
eparhiei Argeşului. Conferenţa s’a tipărit chiar în 
acel an, sub titlul Rolul preotului în lupta contra 
alcoolismului. Cele spuse într'însa sunt tot atât 
de bune azi caşi acum 24 de ani. Nu s’a re^ 
zolvat înşă nimic, şi chestiunea a rămas tot aşa, 
cu toată legea lui Costinescu care pedepsea pe 
beţivi.

In dedicarea către Episcopul Gherasim al Ar
geşului, Păr. Predeanu spune cu dreptate şi cu 
adevăr până în ziua de azi : «cârciuma câştigă 
tot ce pierde Biserica».

Conferinţa se s.leşte să câştige pe preot pentru

chestiunea aceasta au mai fost luaţi la socoteală.
Subsemnatul a luat cuvântul şi a spus că re

zultate nici nu se pot căpăta atât de curând. 
E de ajuns dacă alarma dată e tot ţinută vie, 
dacă preoţii discută chestiunea, dacă o pun 
înaintea oamenilor, dacă se ocupă de mijloacele 
prin care ar putea lucra împotrivă.

Deci au fost şi aceste conferenţe pastorale o 
parte din lucrul pornit împotriva beţiei. Nu e 
puţin lucru că 1000 de preoţi au discutat această 
.chestiune.
I »

Acesta e materialul scris la noi în curgerea 
acestui an ca răspuns la propaganda pornită de 
.anul treejjt împotriva beţiei. Mai însemnată decât 
acesta însă /este hotărârea acelora care s’au legat 
să se lepede de patima băuturii. In adevăr, 
ziarele tot au publicat ştiri din susul Moldovei
despre comune' întregi în care oamenii s au ju
ruit să nu mai ca'ce prin cârciumi. Se vorbeşte 
despre o limpezire a ginţii oamenilor care încep 
a vedea răul şi caută şă ginească mai mult de 
sufletul lor. Acesta e cei rnai marg câştig şi spre 
#e6(astă lăture năzuieşte şi tot materialul scris.

Nu trebuie scăpat din vedere însă că acestea lupta împCţriva beţiei. «Preotul este educator
antialcoolic prin excelenţi*) zice autorul. El tre
buie să pregătească altă generaţiune peîîuu IîŞa- 
mul romlnesc.

Se găsesc în această lucrare foarte multe cu
getări şi date bune pentru această luptă până

sunt numai f&be începuturi şi că beţia nu va 
peri deî? n°i cu hotărârea frumoasă a câtorva 
sate din McîMova. Ea este adânc înrădăcinată, 
pătrunde şi între oamenii de şuş şi trebuie să 
ne încordăm din greu puterile împotriva ei. In
special în Biserică nu trebuie să scăpăm o clipă în ziua de azi. Dar iată că lucrurile trec, se uită,
din vedere primejdia, fiind una dip marile pro- şi aici e răul. Noi însă căutăm să scoatem toate
bleme pe care avem a le rezolva. Aceasta cu 
atât mai mult, cu cât şi noi suntem slab înar

a c e ş te  din uitare, să întreţinem grija preoţilor 
pentru această chestiune, şi de aceia le tot scriem

_  € ' a

maţi în această privinţă. Deaceia trebuie să tot şi le vom mai scrie în chestiunea aceasţa.
aducem la cunoştinţă ce se lucrează în această
lăture, peptruca preoţii să privească problema Arhim. s c r i b a n
tot mai deaproape şi să se întărească.
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CA LA NOI NICÂERIA

până la revoluţie cât şi după revoluţie şi în tim
pul bolşevismului pe când oamenii s’au dezlănţuit,

Eu sunt preot-basarabean, de origină rus. In regat iar ştiu bine, că înjurătura ca un obiec
timpul războiului, am- Iost In regimentul rusesc, atât de studiu nu se predă. De unde vine acest păcat ?

De aşa stare se îngrijorează şi laicii. Prin 192J-' 
am citit într’un ziar că dacă înjurăturile, către

limbele s’au dezlegat şi gura vorbea aceia ce cuprind ţara, s’ar putea exporta peste hotare,
inima-i spunea. Totodată şi din literatură cu- România ar fi ţara cea mai bogată,
noşteam, că dacă la New- York sau la Singapur Iar Presa bisericească tace. Urmărind cu aten-
se aude trăsnind şi răsunând sudalma de mamă, ^ela 1918 presa bisericească, nici într’un loc
era că sosise un vapor rusesc Mai mult ceva: .Sm- n’arft văzut că Biserica ar lupta împotriva aces-
dalma de mamă în limba rusă era ca un termen 
tehnic, internaţional. Negrii, Indienii, Chinezii, 
neştiind limba rusă şi esenţa acestui termin, 
suduiau de mamă în limba rusă unul pe altul
ne-dându-şi seamă de celece vorbesc.

Cu sudalma de mamă noi suntem deprinşi.
Dar sudalma de lucruri sfinte precum: cără- 

ruşa Maicii Domnului, icoana, sfeşnicul, lumâ
narea, mănăstirea, sicriu, împărtăşania, pas
ca etc. etc. etc.! Acum vine la noi în Basara
bia, între altele, din regat.

tui nărav, ba chiar nici n’am cunoscut că Bi
serica s’ar fi simţind jignită de starea fiilor ei;- 
Indignare contra înjurăturii n’am găsit.

Pe funcţionarii din regat i-o dezbăra de, înju
rături cultura lor mai adâncă şi creşterea lor' 
mai aleasă. Insă pe săteni au mare putinţă aii 
desvăţa preoţii, dacă vor pune acest ţel ca ceva 
deosebit, izbânda căreia ar servi desăvâşit, ca 
să se curăţe de pe românii din regat o pată 
ruşinoasă.

Am norocul a cunoaşte pe câţi-va preoţi din’
Aşa înjurături personal eu am auzit dela jan- regat. Dacă o parte din preoţimea regatului sunt

darmi, perceptori, ofiţeri, judecători, consilieri în aşa fel, atunci ea are putinţa de a lupta cu
agricoli, învăţători. Aşa înjură la noi orice au- izbândă împotriva înjurăturilor din popor. De ar
toritate, care are pe cine înjura, adică până ce 
ea-i în funcţie; se pare chiar că înjurătura intră 
în datoria serviciului ori şi cărui funţionar, până

fi numai dorinţa!
Cum ar fi de curmat sudalma în armată ?
Intr’un regiment rusesc, eu am petrecut cu

la atât ea-i obicinuită şi neoesară în gura lor. ei „coma ndiri“ , din ei unul chiar moldo van
Cu bucurie constatăm că poporenii noştri din scâroav

vârsta mijlocie şi cei mai bătrâni nu sufăr aceasta, făceam eu? Pe doi cu îndrăzneală îi opream, îi
ci cu greaţă se depărtează şi scuipând, blastă- rugam, îi certam chiar în faţa altora, când ei
mă, auzind înjurături scârnave de lucruri sfinte: suduiau în faţa mea. Dar ai treilea (un rus) nuc
«oare ce mai este la dânşii suduita asta!» 

Am îndrăzneală a zice, eă sudalnţa p’.. are suc-

«  _

injurâ. în faţa mea de iei, păzindu-se până la 
atât, că eu eram în bună linişte şi bucurie, că

ces în sate. Se sublinia*»*. dănşiiu înjură, noi am găsit ţţn om cinstit la gură; până ce ofiţeri
iîii-au spus, cum se poartă el iâră mine cu sol
daţii. De atunci, încotro el, acolo şi eu după 
dânsul. Eram totdeauna alăturea de dânsul, fără 
a căuta de are el plăcere de prezenţa mea 
sau nu. Da totodată am izbândit. Nu înjura când 
eram acolo. Cu aşa măsură, şi în armata de

*xşa stau lucrurile în prezent. Da-i de gân
dit, cum se vor batjocori satele cu înjurături, 
când tineretul nosţru va prinde acel rău nărav 
în armată! Unii s’au întors din armată la vatră
şi se pare că ce au învăţat ca înjurături în ar
mată, în regiment, — au şi lăsat.

Pe la noi umblă negustori din regat, umblă astăzi preoţimea militară, cred că ar putea
dohotari, toţi din plugari şi toţi aceştia scârnav mai 
înjură! Dovadă că sătenii de prin regat înjură şi

mult a micşora, dacă nu a stârpi un nărav, 
care nu face cinste nimănui şi cea mai puţină

înjurătura nu-i o funcţie numai a funcţionarilor. cinste îi face celuiace înjură.
De unde s’a iscat acest obicei scârnav? Aş dori ca revistele bisericeşti să dea un căl-
România— tară latină tânără, se bucură de duros îndemn la luptă cu înjurăturile, care cy

educaţia franceză. Dar nu cred să vie din Franţa P™d ţara, şi au răzbătut în toate instituţiile ţării.
* . A ,  . T , Preot I. DOLISCINSIKI

a ş a  «urate s c â r n a v e  şi u r â c io a s e .  In  ş c o a la  a m  euagMi-suţi BM«nbu
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1. încă din numărul trecut, când am scris 
sub acest titlu, am spus că, fâră îndoială, s’au 
mai scris în ţara noastră şi alte tratate despre 
calendar, dar ne scapă nouă. Nici nu se putea 
altfel. Cine poate stăpâni şirul tuturor scrierilor 
care s’au tipărit despre o materie oarecare! 
Apare o broşură ici, la 10 ani alta dincolo... e 
greu să le ştii pe toate. Bibliografia roynânească 
a Academiei Române merge numai până lă 1830, 
aşa că, ce trece de această dată, îţi scapă cu 
totul. Numai întâmplător dacă poţi găsi tot ma
terialul existent într’o chestiune oarecare. De 
aceia, scriind despre bărbaţii care au întocmit 
tratate despre calendar în ţara noastră, ne dă
deam bine seama că trebuie să mai fie şi alţii 
care au scris, numai că în clipa aceia nu-i aveam 
pe toţi în ştirea noastră. Şi adeverirea a venit 
mai iute de cât de gândeam. Nici nu plecase 
revista către cititorii ei, când am şi descoperit 
între cărţile noastre o sciere cu titlul Chronologie, 
Calendare şi reforma calendarului de inginerul 
Szavlovski, Bucureşti 1898.

E o cărticică de 59 de pagiiji, în formatul 
mic al Bibliotecii pentrn toţi. E destul de in
teresantă. Pleacă mai de departe decât toate ce
lelalte scrieri despre calendar de care am scris 
până aici. Ne dă ştiri despre cele mai vechi ca
lendare în trecutul omenirii. Aflăm din ea lu
cruri de seamă despre calendarul Egiptenilor, 
Evreilor, Grecilor, Romanilor, despre calendarul 
bisericesc, mahomedan şi apoi despre toată is
toria calendarului creştinesc până în ziua de azi. 
Despre reforma calendarului, de care pomeneşte 
în titlu, nu spune cum ar trebui să se facă, 
ci numai că nu e nicio pagubă pentru religiune 
dacă s’ar face, fiindcă îndreptarea calendarului 
nu e o chestiune religioasă. Şi pentru a întări 
aceasta, autorul citează o bucată din cartea Pă
mântul şi Omul a lui Ioan Ghica. Bucata aceasta 
s’ar putea cita şi acum, când unii se tem că, 
schimbându-se calendarul, se schimbă ceva şi 
din credinţa noastră. Ioan Ghica înlătură această 
temere.

2. Curând a răsărit apoi a doua lucrare, de 
care nu pomenisem în nr. trecut.

Abia a mers revista la cititori, şi îndată mi 
s’a adus la cunoştiinţă că o lucrare, de care nu 
pomenisem, era Calendarulu eternu de Preotul
C. Diaconescu din A/oroieni-Dâmboviţa, Târgo- 
vişte 1879. Intru cât scrierea aceasta n’a apărut 
In Bucureşti, se înţelege că era mai greu să

afli despre existenţa ei. E în format ceva mai 
mare ca a cărţilor de şcoală şi are 27 de pagini. 
Autorul a murit acum 7—8 ani.

Deşi veche de 45 de ani, scrierea aceasta se
poate citi cu folos şi întrebuinţa până în ziua 
de azi. Tabela de Ia sfârşit pentru aflarea zilei 
săptămânii în veci, la oricare dată a anului, ştiind 
numai litera duminicală pe care însă o găseşti 
în pascalie, e foarte ingenioasă şi uşoară de în
trebuinţat. Asemenea e folositoare o tabelă din 
corpul cărţii, în care găseşti date până la anul 
2001, mai multe decât cele din pascalie. Se în
ţelege, calendarul nostru se îndreaptă în curând 
şi datele acestea nu mai corespund. Cu toate 
âcestea omul luător-aminte taie răstimpul de 13 
zile şi uşor se poate călăuzi şi de astfel de tabele.

Scrierea aceasta are o scurtă introducere despre 
calendar în deobşte, mai cu seamă despre ca
lendarul Romanilor, de care calendarul nostru
e mai aproape. Apoi vorbeşte în scurt despre 
calendarul iulian, despre cel gregorian şi, în sfârşit, 
de la pag. 9, tratează mai pe larg despre în
tocmirea şi chipul întrebuinţării calendarului nostru. 
Aici are desvoltări amănunţite, pe care citin- 
du-le cineva, se introduce destul de bine în 
chestiunea mânuirii calendarului.

E o simpatică lucrare, aceasta a răposatului 
preot C. Diaconescu. Ea îţi destăinuieşte fru
moasa plăcere care a fost odată între preoţii 
noştri de a se îndeletnici cu chestiunea calen
darului. Era una din tainele ştiinţei bisericeşti, 
în care nu pătrundeau decât numai cei pe care-i 
mâna râvna să se ţie de învăţătura bisericească. 
Cine ştia rostul calendarului (şi nu era o ches
tiune uşoară) era socotit drept un om adâncit în
chestiunile ştiinţei bisericeşti.

Dintre aceştia a fost, se vede, răposatul Preot 
Diaconescu. O mică urmă a lăsat, dar o urmă 
frumoasă.

Astăzi nu se mai văd preoţi care să se în
deletnicească cu chestiunile calendarului. Le-au 
luat-o înainte profesorii de matematici şi astro
nomii. Era o podoabă pe care o aveau preoţii 
şi au lăsat-o. Ieromonahul Antonie a avut 2 edi- 
ţiuni la cartea lui despre Mâna lui Damaschin 
(ed. 2. Bucureşti 18o4). Cine ştie dacă aceasta 
a Preotului Diaconescu n’o fi cea din urmă carte 
despre calendar eşită din mâna unui p reo t!...

Cu toate acestea numai la noi e aşa. La Greci 
nu. In Constantinopol trăieşte Arhimandritul Pan- 
gratie, fost 10 ani preot grec la noi, în Brăila,
care are un frumos tratat despre calendar. De

a.
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asemenea, un mare şi frumos tratat care folosea acum a eşit la lumină cu o lucrare nouă, care
anul trecut, la conferenţa interortodoxă din Cons- s’a tipărit zilele acestea. Cuprinde 6 pagini mari

de coală de scris, cu arătarea amănunţită a sis
temului său pentru întocmirea calendarului viitor 
şi cu ciudăţeniile sale ca să înlocuim numerele 
celor din urmă patru luni ale anului cu Saturn,

3. Al treilea despre care trebuie să pomenim Orion, Neptun şi Jupiter. După ce ne-am în-
^  A  a  «  ^  i _ i  a  4  A  •  t  A

.. ..... ________ _______  Mitropolitului Antim  al
Vizinei, despre care am vorbit şi din care am 
dat ceva anul trecut în această revistă.

în acest şir este fostul şi prea cunoscutul profesor 
de matematică D. Mirescu, care a scris două

văţat cu unele, să mai muncim lumea să înveţe 
alte numiri, şi cu ce folos ? Ce folos este dacă

tratate privitoare la calendar. Unul, de 72 de zice lunii Septemvrie aşa cum o ştim, ori luna
pagini, a fost tipărit în Bucureşti la 1896, sub Pastrama ori Cărămidă ? Principalul este să ai
titlul: Theoria calendarului precedată de o scurtă o numire cu care s’o deosebeşti de altele şi atât.

Dar nu acest amănunt hazliu e sistemul său,
ci într’o întocmire mai serioasă, de care face să 
ne ocupăm mai pe îndelete. Dar nu avem loc 
în numărul acesta, ci vom face în altul. Aici spu
nem că acest calendar al său este mai potrivit

noţiune istorică şi însoţită de un tabel cartonat, 
servind la întocmirea calendarului iulian pe un 
an oarecare, alta: Analiza critică a calendarelor 
iulian fi gregorian şi propunere de reformă, Bu
cureşti 1898. Era tocmai anul când au apărut
mai multe scrieri despre calendar: a inginerului pentru Biserică, fiindcă nu strică săptămâna, cum
Donici, a inginerului Szavloksi, în vederea îndrep- fac alte proiecte.
tării lui, dată cu intrarea în noul veac 1900. Pentru acum ne oprim aici ca să toarcem iar

firul în nr. viitor.
4. In sfârşit, o nouă lucrare, scrisă în fran

ţuzeşte, este La Reforme du Calendrier (Reforma 
Calendarului) de d. Gabriel Zaymus, de care 
am vorbit rândul trecut. Pomenesc de ea între 
lucrările Românilor, fiincă d. Zaymus trăieşte în 
Bucureşti, şi dacă vorbesc de d-nia sa şi acum, 
deşi am vorbit şi în nr. trecut, este, fiindcă

NOTĂ.— Tot cu privite la art. nostru cu acest titlu din nr. 
trecut, primim ştire dela Păr. Econ. D. Constant inesctt-Lucaci, 
parohul bisericii Sf. Vineri-Herasca dîn Bucureşti că. Generalul 
Petre Năsturel nu e din neamul vechiu al Năstureilor, care au în
temeiat aşezâmântnl Sf. Vineri-Herasca, ci e fiul unui fabricant 
de nasturi din Bucureşti.

Noi am luat datele biografice însă din revista Buletinul Societăţi 
Politecnice, Sept. —Oct.—1920, pe care am citat-o acolo.

Arhim . SCRIBAN.

SCHIMBAREA CALENDARULUI.
CUVINTE PENTRU D U M £ R I R E A  P O P O R U L U I

Prin 1900, se făcuse iar o oarecare vâlvă cu
schimbarea calendarului. D. Cosăcescu profesor 
de matemateci în Bucureşti şi parlamentar, se 
mişca în parlament în această privinţă. Profeso
rul Coculescu, d. Virgil Arion, pe cât ne adu
cem aminte, erau intraţi în mişcarea pentru pri
mirea calendarului nou. Mulţimea norodului însă 
nu înţelegea aceasta, ci în mintea ei zicea că 
se strică ceva din legea creştinească.

Pe atunci, fiind student în teologie, unul din
tre noi, Păr. Ioan Nicolau din Ploeşti, care-şi 
petrecuse vacanţa acasă şi stătuse de vorbă cu 
oameni din sat, spunea că unul dintre aceştia

%

l-a întrebat ce e adevărat cn schimbarea calen
darului şi, după ce a căpătat răspunsul, omul a 
adăogat:

— Apoi dacă s’o schimba, noi aici în sat îl 
otnorâm mai întâi pe primar.

Iată cât de adânc sunt intrate obiceiurile în 
sufletele oamenilor şi ce păreri primejdioase îşi 
pot face despre schimbările de acest fel. Li se
p a r e  c ă  se  a d u c e  o  v ă t ă m a r e  su f le tu lu i  lo r .

Dar chiar şi lume mai răsărită este care pri
veşte cu ochi răi schimbarea calendarului şi care 
socoteşte schimbarea apropiată ca o înoire pă
gubitoare.

Cei mai mulţi însă nu-şi dau seamă cum stau 
lucrurile, şi atunci trebuie să-i lămurim noi.

Schimbarea se tace dela 1 Oct. din acest an. 
Sf. Sinod a dat în această privinţă o scrisoare 
pastorală către toţi creştinii, pentruca să afle de 
schimbarea făcută şi s’o primească cu linişte. 
Scrisoarea s’a tipărit şi va pătrunde îndată în
tre credincioşi. Dar afară de aceasta, tot mai 
trebuiesc lămuriri, pentru o chestiune care nu sc 
înţelege din capul locului şi pe care n’o pot 
prinde uşor cu mintea nici chiar oamenii cu carte.

Ni se spune:
Ce rost are schimbarea calendarului ? Pentru 

ce? Pe de oparte ni se spune că am rămas în 
urmă cu calendarul nostru vechiu, iar pe de alta 
că al nostru e mai mare decât cel nou... Apoi 
dacă e mai mare cum am rămas în urmă ? Dacft
eu fac un pas mai mare, atunci trec înainte,
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nu rămân în urmă. Cum atunci am rămas eu în 
urmă când calendarul meu e mai mare?

Iată cum: Calendarul nu este un pas pe care-1 
faci, ci un drum pe care-1 străbaţi. Şi încă şi 
acest drum nu-1 străbaţi tu, ci pămâutul în ju
rul soarelui, iar tu numai socoteşti cât ţine dru
mul acesta. In curgerea vremii au fost mai mulţi 
cei care au socotit, şi unii, de care ne-am ţinut 
noi, au socotit drumul acesta ceva mai lung de
cât este. Apoi noi socotim drumul pământului 
în jurul soarelui cu 11 minute şi ceva mai lung 
decât este el. Pământul a ajuns la capătul dru
mului lui în jurul soarelui, adică a împlinit un 
an de zile, şi noi, după socoteala noastră gre
şită, zicem că încă n ’a ajuns, că trebuie să mai 
aşteptăm 11 minute până să ajungă. Dar oare 
nu înseamnă aceasta că pământul nu ne aşteaptă, 
că el a trecut înainte, iar noi am rămas în urmă ? 
De aceea calendarul trebuie luat ca un drum.

Dacă doi oameni se pornesc să meargă cu ace
iaş pas, şi unul are de tăcut .10 kilometri iar 
altul numai 9 '/2 cine o să ajungă mai curând la 
capăt ? Se înţelege, ceice a avut drum mai scurt 
de făcut, iar cellalt rămâne în urmă. Aşa şi noi 
cu calendarul: Din pricină că socotim drumul 
pământului în jurul soarelui mai lung decât este, 
iar după adevăr el este mai scurt, urmează că 
pământul ajunge la ţanc mai iute decât merg 
socotelile noastre.

Şi dacă acum cele 11 minute şi ceva cu care 
rămânem în urmă se adună în fie care an, în 
curgere de o mie şi câteva sute de ani de când 
umblăm cu calendarul nostru, am rămas în urmă 
cu 13 zile, şi pământul şi-a împlinit alergătura 
lui în jurul soarelui de mult, iar noi abia târziu ne 
trezim să spunem : iaca, acum a încheiat pămân

tul un an de umblet. Dar nu e adevărat, cum 
am arătat.

De aici ce urmează pentru slujba bisericească?
Urmează că Sfinţii Părinţi dela anul 325 dnpă 

Hristos, care au rânduit să ţinem Paştele la cutare 
dată, aveau socoteala vremii cu 13 zile mai 
nainte de noi, şi noi nu ne mai potrivim să ţi
nem Paştele la ziua când au hotărât ei. Abia 
dacă desfiinţăm cele 13 zile, cu care au rămas 
în urmă, ajungem iar la vremea cum era pe când 
trăiau ei.

i

Deci schimbarea de calendar care se face 
acum nu este depărtare de vechile rândueli, nici 
abatere dela credinţă, ci dimpotrivă, este în
toarcere la rânduiala statornicită de Sf. Părinţi. 
Căci dacă socoteala a fost greşită, greşala s’a 
tot adunat în curgerea vremii, şi noi neîncetat 
trebuie să ne uităm la mersul cerului, ca să ve
dem cum stăm cu vremea. Doar temeiul lucrului 
nu este ce am socotit noi, căci oameni suntem 
şi ne putem înşela, ci mersul stelelor, aşa cum 
a fost rânduit de Dumnezeu.

După cum cu mersul pământului în jurul soa
relui am socotit timpul prea lung, pe când el e 
mai scurt, aşa şi cu luna, suntem tot greşiţi. Ne 
uităm pe hârtie la socotelile noastre şi zicem 
«e lună plină», iar pe cer luna plină a fost cu
5 zile mai nainte.

Deci iată de ce trebuie să îndreptăm, că dacă 
haina ţi-a eşit dela croitor prea mare, o dai şi 
o mai strânge. Aşa şi noi acum, îndreptăm cro
iala prea largă de altă dată şi potrivim timpul iar 
cum a fost pe vremea Sfiinţilor Părinţi şi înlă
turăm chipul de a mai g^esi viitor, ci vom 
rămânea totdeauna cu rânduiala lor dela 325.

Arhim . S C R IB A N

DATINI SUPESTIT10ASE LA ECLIPSA DE LUNA
După intormaţiunile din ziare, eclipsa de lună 

ce a fost în noaptea de 14 spre 15 August a. 
c. s’a văzut în toată Europa, Asia, America şi 
Australia. Sunt interesante datinile pe care le 
întâlnim la diferite popoare, când oamenii «slu- 
jiau stelelor». Ele s’au menţinut mult timp şi în 
creştinism, ele se menţin şi în prezent la popoare 
păgâne, ba chiar şi la unele din cele creştine. 
Atât de mare putere are obiceiul!

încă prin secolul al IX-lea, Raban Maur (Hra- 
banus Maurus), un teolog apusean, credea oportun 
a ţinea cuvântări contra datinii populare, după 
care, oamenii la întunecini de lună strigau până 
ce răguşau: «Să biruieşti lună !» (contra eos 
qui în lunae defectu, clamoribus se fatigabant:
Vince luna!), ca şi cum ar încuraja pe un om

la lupta cu altul. In adevăr, Germanii, pe care-i 
vizează Raban, credeau că luna se luptă cu un 
duşman puternic şi e ameninţată a rămânea în
vinsă.

De altfel multe popoare sunt îngrijorate la 
eclipsa de lună’). Chinezii au un tribunal ritualisfc 
ce vesteşte cu multe zile înainte eclipsa de lună. 
Şi îndată ce ea începe, mandarinii, în veşminte 
de sărbătoare, cad în genunchi, ating pământul 
cu fruntea, tobele sună, goarnele cântă, goan
gele fac un mare sgomot; acestea toate se cred 
de nevoie spre a veni în ajutor lunii şi a o  
scăpa de balaurul care vrea s’o înghită. Locui

1. Datele ce urmează sunt culese d in : cCollectîon Internati
onale de la  Tradition». Voi. V par FredericOrtoli, Paris, Maison- 
neuve 6diteur,
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torii din Tonchin, Ia eclipse de lună, trăgeau clo
potele, bâteau darabanele şi săriau cu armele 
ca să dea ajutor astrului în luptă. Popoarele din 
India sparg vasele de mâncare, oale, talgere, 
străchini şi se spală în Gange. In America Peru-
vienii la eclipse de lună băteau tamburul, sunau 
din trâmbiţi şi, ca să facă şi mai multă larmă, 
luau câinii la bătae, până ce-i umplea de sânge. 
Laponii, locuitori în partea cea mai despre miază
noapte a Europei, la eclipse de lună trăgeau din
arc spre cer, ca să lovească balaurul, ce împre
jura luna. Grecii şi Romanii deasemenea făceau 
la eclipse de lună sgomot înfricoşat cu căldări, 
tigăi şi tot felul de vase, ce scot un sunet aspru 
şi grdş.

Astfel de datini superstiţioase se văd pe alocuri 
şi la popora{ nostru. Aşa, ni se spune că prin 
jud. Ialomiţa sătenii, când văd eclipse de lună, 
fac mult sgomt>t, bătând în vătraie, pirostii, Lare 
de plug, tave, ca să alunge vârcolacii, cari sar 
la lună să o mănânce. Sătenii noştri cred că 
atari vârcolaci mănâncă şi pe soare, când e 
eclipsă de soare *). Este evident că poporul 
nostru a moştenit această datină superstiţioasă 
dela Romani.

Faptul însă că datini analoage se văd la atâtea 
popare, îşi are explicaţia sa în atracţia ce au 
simţit ele pentru lună şi cu drept cuvânt. Cu 
creşterea şi descreşterea lunii stau în legătură 
multe fenomane din natură, ca: ploile ninsoarea, 
fluxul şi refluxul mării, Lumina lunii fereşte pe 
călător a se rătăci prin intensele stepe de nisip 
din ţările calde; la lumina ei muncitorul îşi poate 
face pe răcoare munca din timpul verii sau nu 
se simte singur în nopţile de veghie. Fiind mai 
aproape de pământ şi mai lesne de observat 
decât soarele, luna din cele mai vechi timpuri 
a slujit şi ca măsură a vremii, cum zice Sf. 
Scriptură: «Pus-ai luna spre vremi».

De aceea popoarele ca şi indivizii au primit 
în toate timpurile luna ca ps un bun tovarăş, 
iară pentru binefacerile ei şi-au făcut milă de 
dânsa când îşi închipuiau că este în primejdie, 
ba încă i-au adus chiar un cult. Urme despre 
acest cult se văd în poporul nostru şi azi: la

1. O coincidenţă curioasă. Tocmai azi 8/21 August, când am 
scris această parte, scrie şi la Minei că pe vremea împăratului 
Iteon înţeleptul s’a făcut întunecarea soarelui dela amiazi până 
la ceasurile 3 (15) de se vedeau şi stelele. O eclipsă de soare tot 
pe la amiazi a fost şi la noi în primăvara anului 1885. Atunci am 
auzit oamenii zicând că vârcolacu mănâncă soarele,

vederea lunii nouă, copiii o întâmpinau cu sări
turi, probabil un fel de dans religios, iar oa
menii în vârstă, cu închinăciuni şi strigăte: «Crai 
nou, Crai nou, sănătos m’ai găsit, sănătos să 
mă laşi !»

Pe când însă luna cu schimbările ei deşteaptă 
simpatie şi nădejdie, cometele din contră, când 
se ivesc, ne umplu de gânduri negre şi de spaimă. 
Aceste arătări depe cer în toate timpurile s’au 
privit ca nişte prevestiri funeste. Să amintim un 
exemplu din vechime şi unul din timpul nostru. 
Iosif Flaviu, scriitor evreu depe timpul Apos
tolilor, spune că o cometă în formă de sabie 
s’a văzut asupra Ierusalimului în timp de un an. 
Ea a prevestit o mare catastrofă. Curând începu 
răsboiul Iudeilor cu Romanii, ce se sfârşi cu 
distrugerea statului iudeu şi a templului din Ieru
salim, aşa că nici unul nici altul nu s’au mai putut 
ridica din nou. Depe timpul nostru e încă re
centa cometă Halley ce se ivea în primăvara 
anului 1910 şi sporadic apoi în câţi-va ani suc
cesivi. Ea deasemenea a fost o prevestire de 
mari catastrofe. Unii, ce-i drept puţini, credeau 
că această cometă mai înainte vesteşte sfârşitul 
apropiat al lumii şi intrarea în liniştea veşniciei, 
în care «Dumnezeu va şterge toată lacrima dela 
toată faţa», cum zice Scriptura. Dar cei mai mulţi 
credeau că cometa e de rău augur. Şi credinţa 
lor s’au adeverit în modul cel mai înfricoşat. 
Ce a urmat, scria cu litere de foc un publicist 
A. T mai zilele trecute: «S’au răsboit popoa
rele patru ani de zile, s’au îngrăşat câmpurile 
cu trupurile milioanelor de morţi în lupte, şi 
lumea răsuna de suspinele schilozilor, orfanilor 
şi văduvelor depe urma celei mai cumplite în
căierări cunoscute până acum în lume. Trei îm
păraţi s’au prăbuşit, trei regi au căzut şi pacea 
încheiată de patru ani de zile nu ne-a venit încă 
cu binefacerile ei. S’a tot făcut încercarea dc 
a o înfăptui; dar despre aceste încercări se poată 
zice ce zicea un profet: Ei vindecă cu nepă
sare ranele poporului zicând: pace, pace şi pace 
nu mai este».

Fără de îndoială, deci, datinile şi credinţele 
despre care am amintit, abstracţiune făcând dc 
însemnătatea lor etnografică, au şi un miez de 
de adevăr, oricât ar fi acesta de denaturat şi 
de nesocotit.

A. M.

Grija pentru copii înseamnă adevărata preocupare de viitorul naţional. Cultul copi
lului este seninul marilor civilizaţii.

Gala Galaction,
în Dimineaţă dela 14 Aug. 1021,



CRONICA BISERICEASCĂ 485

CA Seqb
8*** Vf

I N T E R N A

JALEA PRIMATULUI NOSTRU

Plecat să-şi întărească sănătatea , suptă de

virtute , .ra ridice pe trunchiul ei muguri care să 
mărturisească ce pă7nânt sănătos era în acea va
tră. De aceia durerea perderii unor astfel de

lungile încordări ale slujbei sale ca mitropolit şi bărbaţi nu este numai a fam iliei, ci şi a obştei
întâiul cârmuitor a l Bisericii româneşti, în a lt 
Prea Sfin ţia  S a  P rim atul nostru D. D. D r. 
M IR  O N, a fo s t înecat de jale şi în odihna din mijlo
cul brazilor răcoritori dela locuinţa sa de vară 
în Topliţa-Română. Căci Dumnezeu, tocmai în 
acea vreme, a chemat înapoi ta S ine , în locaşul 
veşniciilor bucurii, pe bătrânul său tată , azi ră 
posatul Gheorghe Cristea.

L a  miez de noapte, spre ziua praznicului S f .  
Prooroc Ilie} care era ziua numelui de mirenie a 
Prim atului nostru, a vrut Dumnezeu să cheme La 
Sine pe cel care-şi îynplinise cu prisos chemarea 
sa pe păm ântu l acesta şi trecea acum în împă
răţia fă ră  capăt a Celui ce stăpâneşte peste ne-

•  •mărginiri,o
Cu toată socoteala judecăţii reci, de a privi 

cu admirare cum cineva îşi încheie viaţa în mare 
rânduiala , peste toate însă stăpâneşte între oameni 
legătura iubirii, şi de aceia nu judecata rece e 
ceiace ne umple sufletul în astfel de împrejurări, 
ci durerea despărţirii. Această durere a trebuit 
să vie şi peste Prim atul nostru, şi nu putem în 
de ajuns să-i stăm alăturea şi să-i mărturisim  
toată ja lea  pe care o simţim> pentru perderea pe 
care o încearcă acum.

B ătrân ca un patriarh , pu tând  număra în 
vârsta sa şiragul bogat de 92 de ani, vieţuirea 
sa cumpănită, ca bărbat care vreme lungă a răs
turnat cu p lugu l său brazda rodnică a păm ân
tului românesc^ —  tocmai acestea î l  făceau mai 
iubit între ai săi şi despărţirea trebuia să fie  
mai am ară ...

D ar numai între ai săi cei de aproape ?
O nu ! amarul e şi pentru toţi ceice cugetă că 

bărbaţi ca acesta sunt chiburi care vorbesc de un 
întreg trecut şi de o întreagă înfăţişare a vieţii 
româneşti. Căci ei au stat de strajă pe păm ântul 
nostru, l-au lucrat ca Români, au stat stegari 
neclintiţi ai cugetului românesc, prin  munca tor 
statornică şi tăcută. E i au alcătuit acea pătură  
de energii vânjoase, din care, în curgerea vremii 
aveau să se ridice bărbatU culmilor de unde se 
cârmueşte un popor. D in tr’o astfel de vatră de 
sănătate şi bărbăţie românească, străjuită atâta  
Inngă vreme de răposatul Gheorghe Cristea, s’a 
ridicat Prim atul nostru .

A şa ştie Dumnezeu să răsplătească viaţa; de

poporului pe care Gheorghe Cristea a înfăţişat-o  
şi slujit-o atât de mărturisit. Cu drept cuvânt scrie 
Cultura Poporului din Cluj {24 A ugust 1924)'.

„Bătrânul care a fo s t coborât în ţintirim ul 
satului, modest ca şi cum a trăit, are o deose
bită specificare pentru noi: e pârghia pe  care se 
razimă viitorul acestei ţări. Înseamnă că din po
por răsar energiile puternice şi că ţăranii ne dau 
valorile realey cari vor înlătura neghina celor cres
cuţi în leagăne de mătaseu.

Ş i de asemenea Neamul Românesc ( i j  A ugust 
1924):

,,Pe astfel de temeiuri, cum a fo s t viaţa feri
citului )}p lugaru Gheorghe Cristea, se sprijină  
viaţa neamului nostru din A rdealu. N u  pe pre
tenţiile cărturarilor, pe ambiţia advocaţilor, pe  
lăcomia de avere a do7nnilor din bănciil... M i a 
plăcut să amintesc cu pietate viaţa aceluia care 
a fost numai, în sensul cel mai mare şi mai no
bil, un ţăran{i.

adevărat, e multă dreptate în aceste obser
vări. Această pătură de Români să7iătoşi şi la 
trup şi la suflet, care, trăind mai viu în natură, 
ati fost mai aproape de Dumnezeu , alcătuesc ţesu
tu l cel mai vânjos din organismul poporului nostru.

De aceia să arătăm Prim atului nostru toată 
via noastră părere de râu pentru durerea pe care 
o încearcă el, strălucitul f iu  al ţării, dar odată 
cu aceasta, şi ja lea  care ne cuprinde, pentru du
cerea dintre noi a unui strălucit exemplar dintre 
bărbaţii păm ântului nostru.

Cu

Dumnezeu să-l odihnească în pace 1/
Arhim. S C R IB A N

Congresul Misionarilor

Un eveniment bisericesc deosebit a avut loc în
9

Bucureşti, în zilele de 12, 13 şi 14 Mai a. c. Anume, 
după chibzuinţă şi porunca Sf. Sinod s’au adunat, în
Capitală, toţi misionarii— în funcţiune pâiiă astăzi
—  din Biserica română Ortodoxă. Din biserica or
todoxă de peste munţi, adică din Mitropolia Ar
dealului şi din episcopiile existente, n’a venit nici 
un misionar. Nu ştiu nici până azi care este pri
cina acestei lipse de la congres. Poate că peste 
munţi nu sunt misionari; poate că fraţii noştri au 
avut alte treburi; poate că au avut anumite soco-



486 BISERICA ORTODOXA ROMANA
J U

teii, cari i-au determinat să lipsească... Nădăjduim 
că în viitor, cu prilejul altui congres, vom 
afla, în privinţa aceasta, mai mult de cât ştim
astăzi.

In scliimb, am avut plăcerea să primim şi să 
numărăm, din Biserica Basarabiei, opt fraţi misi
onari, şase feţe bisericeşti şi două feţe laice. Mi
tropolia Bucovinei şi-a trimis misionarul ei. Tot 
aşa au făcut şi celelalte mitropolii şi episcopii, din congres — o datorie de o străveche frumuseţe să
Vechiul Regat, afară de episcopiile Buzăului şi înceapă lucrările lor cu mărturisirea credinţei a-

tâlnire, dacă lucrările şi atmosfera primului con
gres au fost sau nu bine înrâurite.

Preşedintele acestui prim congres a venit cu 
câteva idei cari au plutit şi au obsedat toate şe
dinţele congresului. Una din idei a fost că pre
oţimea noastră de azi nu cunoaşte de cât foarte 
slab fundamentele dogmatice ale credinţei creştine 
ortodoxe şi că este — pentru misionarii primului 
congres —

Dunării-de-jos, cari, în acele zile ale congresului,
•  •nu mai aveau misionari.

Iată aci lista părinţilor congreşişti, adăogând şi 
pe cei doi misionari civili, mai sus pomeniţi:

Din Mitropolia Bucovinei: Arhipresbiterul Stavro' 
for Gh. Ciuparcă.

Din Arhiepiscopia Chişinăului: Protoiereul Gh* 
Scodigor, Pr. Victor Popovici şi d. Nicolae Bala- 
buha, magistru în teologie.

Din Episcopia Hotinului’. Preotul Teodosie Vo 
Iovei şi preoţii Teofan Ignatovici şi Alexandru 
Antoniev.

Din Episcopia Cetăţii-Albe: Pr. Ic. Iosif Belo- 
danov şi d-1 Maxim Pugacev.

Din Mitropolia Moldovei'. Pr. Petre Chlrică
Episcopia Huşilor'. Pr. N. Donos

postoleşti şi soborniceşti.
Altă idee a fost că misionarii trebue să formeze 

un corp solidar, însuflleţit de un precis ideal de 
muncă, daria care nu vom putea ajunge decât prin 
multă şi perseverentă adâncire sufletească. Misionarii 
trebue să se întâlnească adeseori. Trebue să facă 
şcoală împreună. Trebue să revadă şi să-şi îm
prospăteze toată teologia creştină ortodoxă. Trebue 
să se simtă şi să se afirme pretutindeni ca nişte 
trezitori la viaţă şi ca nişte regeneratori.

De aci o altă idee: Anume că misionarii nu
trebue să fie, exclusiv sau în primul loc, nişte de
tectivi şi nişte copoi următori de sectanţi, ci să fie, 
în primul loc, nişte apostoli pentru lumea orto
doxă, fraţi sfătuitori pentru preoţi şi învăţători 
pentru popor. Cazurile când un misionar e obli
gat să intre dârj între sectanţi şi să se încleşteze 
cu ei în discuţie sînt rare, speciale.

Discuţiile dogmatice, lupte corp la corp şi anume 
în văzul şi auzul mulţimei adunate, în deobşte 
sînt sterpe; de multe ori sînt primejdioase.

Cu omul eretic, discuţia asupra adevărurilor 
mântuirii trebue purtată cu mare băgare de seamă 

făcut comunicări i^taesunte, au participat la dis- şi, pe cât cu putinţă, numai între patru ochi. Sf.
cuţiile ridicate şi au depus, la birou, rezumate Apostol Pavel este şi mai precaut: „De omul e-

retic, după una şi a doua sfătuire, te fereşte,, (Titu 

3’ I0̂Se înţelege însă, că lupta cu sectanţii nu tre
bue deapururi evitată sau amânată. In chemarea 
şi datoria misionarului intră şi războiul. Dar pre
şedintele cnngresului socotea şi socoteşte că misi
onarul trebue să înveţe să pilduiască şi să zidească, 
mai întâi, pe ai săi pravoslavnici.

In concepşia preşedintelui, misionarii trebue să 
alcatuiească un corp de elită. Misionarul să ştie 
mai multă carte de cât toţi fraţii săi de preo
ţie. Misionarul să provoce şi să îndrumeze cu
rentele mântuitoare. Misionarul să fie bucuria,

Romanului'. Pr. Gr. Popescu 
R. N .—Severin'. Pr. Gh. Gâţă 
Constanţei: Pr. Gh. Popescu 
Argeşului: Pr. Petre Godescu 

M it> opolia Ungro- Vlahiei: Pr. Gr. Pişculescu 
Mai toţi congresiştii au luat cuvântul şi au

T)

sau memorii.
De la început, a, trebuit să facem o observaţie 

valabilă pentru toată activitatea noastră de aci 
înainte şi pentru viitoarele noastre congrese: Co
legii noştri din Basarabia au deosebită experienţă 
misionară şi ne-au citat câteva cazuri de rodnică 
lucrare printre eretici, ca unii cari au început să 
lucreze de mai multă vreme decât noi. Misio
narismul în Basarabia este cunoscut de mai na
inte de război. P. C. Teodosie Volovei a depus
la birou un referat

f i

misiunea contra latinilor, protestanţilor, sectanţilor, 
socialiştilor şi ateiştilor în Biserica Română — un 
referat, bine combinat şi minuţios ca un meca- bizuinţa şi sfetnicul chiriarhului.
nism de orologiu, dar care nouă, celorlalţi misi- Alături şi împreună cu aceste idei, au fost atinse
onari din Vechiul Regat, ni se pare deocamdată sau tratate şi altele, pe cari părinţii congreşişti au
greu de pus în aplicaţie.

Faptul că primul congres al misionarilor a avut 
loc la Bucureşti a determinat pe congreşişti să

avut grija să le rezume în scris şi să le depunii 
la biurou.

P. C. Protopresbiter Gh. Ciuparcă, misionarul

sale:
creadă că preşedinţia congresului şi dirijarea dis- Mitropliei Bucovinei, a spus, în rezumatul P. C.
cuţiilor trebuesc încredinţate misionarului Mitro
poliei Ungro Vlahiei. Vom vedea mai târziu, când Activitatea misionarului urmăreşte un scopîndoil:
preşedinţia se va schimba odată cu locul de în- pe deoparte combaterea tuturor curentelor distm-
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ctive îndreptate împotriva aşezămintelor noastre osebit de preţios, prin amănuntele ce cuprinde şi
naţionale şi biciuirea tuturor relelor şi viţiilor ce 
contaminează societatea nastră de azi, iar pe de 
altă parte misionarul să-şi aducă obolul său de

din cari spicuim următorele:
„In anul 1923, eu, ca misionar, am avut pri

lejul să aflu că în România au sosit 29 de
muncă însufleţitoare, întru înviorarea şi primenirea predicatori protestanţi, între cari. sînt români,
vieţii noastre religioase, morale şi naţionale.• II nemţi, unguri, bulgari, slovaci şi ruşi. Toţi ace-
Educaţia misionarului se va face, parte prin con- şti domni sînt bine pregătiţi şi instruiţi şi sînt
ferinţe practice, prin cursuri de vacanţă, ţinute salariaţi cu un salar ministerial, pe care îl primesc
de către cei mai distinşi bărbaţi de ştiinţă ai bi- în aur, valută americană
sericii noastre şi prin înfinţarea de biblioteci co
respunzătoare, cu caracter misionar...,,

Părintele Victor Popovici, secretarul sfatului 
misionar din întreaga Basarabie (şi misionar al 
Arhiepiscopiei Chişinăului) prezintă cazuri concrete 
de jigniri ce se aduc Bisericii şi misionarilor din 
Basarabia, şi propune sezisarea Guvernului în 
aceasta chestiune.

Părintele Ic. Iosif Belodanoff misionarul eparhiei 
Cetatea-Albă, a prezintat biuroului, pe lângă câteva 
foi volante tipărite, un interesant raport asupra 
sectarismului basarabean şi un mic studiu: In
strucţiuni referitoare la ţinerea conferinţelor de către 
Misionari. Din arătările părintelui protoiereu Iosif 
Belodanov, rezultă că lupta confesională, în Ba
sarabia» are o întindere şi o încordare pe care 
noi, preoţimea din Vechiul Regat, deabia putem 
să ni le închipuim.

Misionarul Cetăţii Albe zice: „...Fanatismul, 
energia şi obrăznicia membrilor sectarişti nu au 
margine. Pe astfel de fanatici nu i opresc nici 
bătaia de joc, nici neîncrederea poporului, nici 
discuţiile misionarilor sprijinite pe învăţătură temei
nică, nici somaţiunile legale din partea procura
turii sau jandarmeriei şi nici închiderea caselor 
lor de rugăciune, când nu au numărul legal de 
aderenţi...

Pentru ei, e sfântă lozinca: Fie care membru 
este obligat să atragă în turma lor încă un membru.

Dar cu aceasta nu se termină obligaţia sau 
datoria lor... Intre sectari, se află un zel extra
ordinar, întru cât fiecare membru se sileşte să-şi 
adeverească credinţa cu un mai mare număr de 
neofiţi, aduşi de el, în sânul sectei. Cu aşa pro
pagandă, sistematic organizată, e greu de luptat 
numai cu mijlocul misionarilor ortodocşi, şi cine 
zice că în ţara noastră în privinţa sectelor e linişte

— acela
alţii.

şi Biserica noastră nu se află în pericol — 
singur se înşală duce în rătăcire şi pe 
Având în vedere că propaganda sectelor creşte 
mereu pretutindeni, e de aşteptat că, în cel mai 
apropiat viitor, primejdia pentru Biserică şi Stat 
să ajungă la aşa stadiu, în cât orice luptă să fie 
nepuntincioasă... Deci ar urma ca, mai din timp, 
toţi, mână în mână, să ieşim la luptă, dacă ne sunt 
scumpe Credinţa şi Patria...

D. Maxim Pugacev, misionar antibaptist, tot

•  •urma, cucernicia sa

Părintele Petre Cirică, misionarul Mitropoliei 
Moldovei, spune despre misionar: „Misionarul va 
avea munca împărţită în două: 1. Va fi publi
cist-apologet, prin revistele serioase; va compune 
birouri contra sectanţilor; va predica oricând 
Nu va uita un lucru: E  necesar ca misionarul

s  *  *

să facă acţiune de immunizare a tuturor parohie- 
nilor noştri, împotriva tuturor atentatelor eretice 
Se va servi şi de colportorul ortodox bine orga
nizat 2. Va face misiune internă, în sate, cu 
preotul care se va găsi destoinic, prin înfinţare 
de lecturi biblice, coruri populare, servicii în sobor 
şi altele. Misionarii vor căuta să aibă un plan 
de acţiune comun. Acest plan se va putea lorma 
numai când ne vom împărtăşi unii altora, expe
rienţele avute, cu rezultate fericite sau nu, numai 
când unii altora vom arăta căile pe cari putem 
merge la un rezultat sigur“.

Părintele N. Donos, misionarul eparhiei H u
şilor, înfăţişează într’un referat succint, ca să zi
cem aşa: semnele, firea şi năravurile ereticilor 
pe cari i a cunoscut mai de aproape în ostenelele 
sale misionare. „Ce-i de făcut? se întreabă la

: Să ne pregătim bine de 
luptă, instruind-ne reciproc prin aceste consfătuiri 
şi prin studiul asiduu al lucrărilor eretice, ca, 
ştiind cum ne atacă, să ştim să le ripostăm cu folos".

Părintele Gr. Popescu, misionarul eparhiei Ro
manului, face o expunere: împărtăşiri şi experienţe 
misionare, dând apoi un rezumat din care tran
scriem cele ce urmează:

„ Rezultatele pozitive, obţinute de fraţii misionari 
basarabeni (la cari acest serviciu funcţionează de 
mai mulţi ani), arată cât ne sunt de necesare îm
părtăşirile de experienţe misionare, pentru expli
carea şi complectarea cunoştinţelor noastre. Până 
acum, nu avem un plan unitar de acţiune, întâi 
pentru că suntem de vederi, aptitudini, şi tem
peramente deosebite. Dar din felul de a lucra al 
fiecăruia, putem scoate şi coordona ceea ce găsim 
bun şi practic, spre a ajunge la o metodă sis
tematică şi care să ne ofere o mai bună garanţie 
de izbândă

Părintele Gh. Gâţă, misionarul Eparhiei Râm
nicului — Noului Severin (mi se pare cel mai 
tânăr dintre congreşişti) şi-a însuşit cu entuziasm 
ideea preşedintelei congresului asupra catehizării 
copiilor, începând chiar de la vârsta de patru ani,

din Eparhia Cetăţii Albe, a depus un referat de- şi a căutat să probeze că o adminisirare inteli-
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gentă şî sobră a serviciului divin de duminică, 
ar permite să introducem, în bisericile noastre, 
între orele i i — 12 a. m., mult dorita catehizare.

Cucernicia sa zice: „Eu socotesc că preotul 
are tot timpul şi» pentru această capitală operă 
de educare şi catechizare a copiilor şi sânt cu 
atât mai convins şi mai fericit, în convingerea 
mea, cu cât am văzut cu ocliii, înfăptuit, acest ideal

Părintele Petre Godescu, misionarul eparhiei 
Argeşului, face observarea că „ în chemarea noastră 
misionară, trebue să întreţinem cea mai strânsă 
legătură cu toţ ierarhii sfintei noastre biserici şi 
să folosim orice prilej pentru a cunoaşte şi a 
aduna de pretutindeni tot ce este bun, în coprin
sul românismului, făcându-1 să circule de la un 
loc la altul. '

Drept urmare, adunarea noastră în diferite cen
tre, trebue să aibă loc cel puţin odată la două 
luni. Onor. Minister se cuvine să ajute izbân- 
direa acestui lucru, prin eliberarea unor permise 
de liberă circulaţie.

Părintele Gheorghe Popescu, misionarul eparhiei 
Constanţa, depune un memoriu conceput într’un 
spirit luminos şi înalt creştinesc, dovedind multă 
maturitate de judecată şi o fericită înţelegere a 
funcţiunei pe care o poartă.

Părintele misionar zice: „ Activitatea misionară 
e aceea cave ţinteşte să facă pe oameni mai buni, 
mai nobili, să-i aducă la practicarea virtuţilor 
poruncite de Mântuitorul şi să-i transforme în sfinţi, 
în înţelesul Sfinţilor Părinţi şi al Bisericii Creş
tine Primare. Mântuitorul a trimis pe ucenicii 
săi, la predică, zicând: „Mergând, învăţaţi toate 
neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al 
Fiului şi al Sf. Duh, învăţându-i pe ei să pă
zească toate câte am poruncit vouă şi iată, eu cu 
voi sunt, în toate zilele, până la sfârşitul vea
cului11 (Matei, 28, 19—20).— Trimeterea la pre
dică a învăţătorilor creştini este principiul de 
viaţă al bisericii. Intemeetorul Bisericii, lisus 
Christos, El însuşi a fost întâiul misionar şi pre
cum pre El l-a trimis Tatăl, aşa şi el a trimis 
pe ucenicii săi, să predice Evanghelia mântuirii, 
tuturor, ca toţi să fie una... Biserica trebue să 
ia aditudine faţă de problemele sociale ori de ce 
fel ar fi ele, căutând ca conflictele de muncă, de 
clasă, raporturile dintre oameni pe teren social- 
moral şi toate problemele... mai aproape sau mai 
departe de domeniul sufletesc — să se rezolveze 
în spirit creştin, cu un cuvânt, Biserica să fie în 
lume aceea ce sângele e în corp... Aceasta ar fi 
misiunea Bisericii lui Christos de-al infiltra pe 
El în viaţa oamenilor.

„Biserica trebue să-şi înţeleagă deci rolul so
cial şi să-şi organizeze lucrul său în sânul socie
tăţii, luptând să curme cu toate relele, cu toate 
viţiile, cu toate imoralităţile şi întronând bunele

moravuri şi ordinea publică, supt egida idealu
lui creştin11.

Precum se vede, părintele misionar al eparhiei 
Constanţei, ca să scoată în evidenţă toată însem
nătatea şi multiplicitatea chemării noastre de mi
sionari, urcă până la prea curatele şi vecinicile 
izvoare din cari se revărsă, peste lume, întâia 
oară, Iordanul Sfintei Evanghelii. Aceasta, însă, 
nu-1 împiedică să coboare până la situaţiile şi 
realităţile de la noi şi să le găsească nişte juste 
remedii. Poate că, într’o zi, memoriul pr. Gh 
Popescu va fi tipărit în întregime.

Afară de părinţii congresişti au mai luat cu
vântul şi câţiva mosafiri, printre cari P. C. Ar
himandrit Iuliu Scriban, d. V. Ispir, Secretarul ge
neral al Ministerului Cultelor şi P. C. Arhim. 
Galaction Cordun, misionar C. F. R.

Delegat al Sf. Sinod, la desbaterile congresului 
a fost P. S. Teofil Râmniceanu.

** *

Impresiunea obştească a fost înălţătoare. Cu 
toate că nu ni-a fost cu putinţă să schiţăm un 
regulament pentru activitatea noastră — un re
gulament valabil pentru toată Biserica şi pentru 
toţi misionarii — totuşi, din această primă întâl
nire, am putea să proorocim lucruri bune pentru 
viitor, dacă izbutim să adunăm pe misionari cât 
mai des laolaltă.

Anul acesta, lucrul nu va fi prea uşor. Auto
rităţile noastre, când s’au decis să creeze corpul 
misionarilor, n’au văzut prea adânc în menirea 
lui. După concepţia autorităţilor, misionarul tre
bue să lucreze numai în eparhia lui şi, din când 
în când, să vie în Capitală, unde este sediul Sf. 
Sinod. Din discuţiile noastre, a ieşit la lumină 
că noi nc concepem ca un organ bisericesc, cu 
năzuinţi şi cu o sferă de activitate mult mâi co- 
prinzătoare.

Pentru libertatea mişcărilor noastre şi pentru 
varietatea experienţelor noastre, nu putem să ră
mânem circumscnşi in respectivele noastre eparhii, 
ci trebue să razbatem toate eparhiile şi să ne 
dăm ajutor unul altuia, cu mare uşurinţă. Afară 
de aceasta, am găsit că este foarte recomandabil 
ca întrunirile noastre cele din două în două luni 
să aibă loc, succesiv în fiecare eparhie. Se înţe
lege de la sine că pentru aceasta, misionarul 
trebue să aibă liberă circulaţie pe toată reţeaua
C. F. R.

Ne făgăduisem că al doilea congres va avea 
loc în Basarabia, şi anume acolo unde va decide
I. P. S. Arhiepiscop al Chişinăului.

Data lui era să fie 1— 4 ale lui August Dar 
ne vedem nevoiţi să-l amânăm până la Octom-
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vrie. La i August sîntem în inima vacanţei. Lu
mea e risipită. Autorităţile sunt în seini-congediu.

** *

Lucrările congresului s’au încheiat cu o agapă 
frăţească, —  în palatul mitropolitan —  prezidată 
de P. S. Teofil şi onorată de Secretarul General 
al Ministerului Cultelor

Pentru a accentua caracterul de şcoală teolo-‘ 
gică şi misionară în care voim să ne constituim 
şi pentru a dovedi, nouă şi tuturor, că misionarii, 
mai înainte de orice, trebue să fie nişte adevăraţi 
teologi, am ales şi am distribuit părinţilor con- 
greşişti următoarele chestiuni, pe cari le vor me
dita şi studia în vederea viitorului congres:

1. Istoricul sectei adventiste: când s’a ivit, cine 
au fost apostolii ei, cum a evoluat, câte direcţii 
are azi.

2. Cum putem să demonstrăm, nnmai din Ve
chiul şi Noul Testament, că Sabatul iudaic, prin 
hotărâre dumnezeiască, s’a schimbat în Duminica 
creştină ?

3. Argumente că, pentru Israel, tăerea împre
jur era tot atât de esenţială ca şi Sabatul şi că 
deci Adventiştii, dacă ţin Sabatul, ca să fie logici, 
ar trebui să se şi circumcidă.

4. Dovezi din Noul Testament că mai nainte 
de scrierea şi codificarea Noului Testament, Bi
serica Mântuitorului era complectă, desăvârşită 
fiind de Sf. Duh, deci exista mai nainte de Noul 
Testament

5. Dacă Adventiştii resping orice tradiţie şi 
orice trecut al Biserici, de unde ştiu ei —  apă
ruţi deabia în secolul trecut —  că Sf. Scriptură 
este cu adevărat carte dumnezeiască?

6. Ce loc trebue să ocupe Domnul Euharistie, 
în predicile şi în catechezele noastre?

7. Ce însemnează: „ Vie împărăţia ta,“ şi „Nu 
ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel Vi
clean “ ?

8. Interpretarea locului: Filipeni 2, 6, 7.
9. Interpretarea cap. 11 din Epistola către Ro

mani.
10. Ce legătură este între Sfânta Euharistie şi 

cultul şi invocarea Sfinţilor?
11. Cum se poate demonstra din Epistola I 

către Corinteni adevărul Pogorârii Duhului Sfânt.
12. De ce Sf. Pavel omite dintre martorii în

vierii pe Sfintele Femei Mironosiţe?
13. Cum anume în vorbirea lui Iosif Flaviu 

despre Sf. Ioan Botezătorul (Antichităţi X V III
3, 3) se ascnnde mărturia despre ivirea şi acti
vitatea Mântuitorului?

14 Marea importanţă demonstrativă a „Mor
mântului celui gol“, în „ziua intâia a săptămânii44.

15. Cum trebue să ne înfăţişăm, după Sfânta 
Evanghelie, dumnezeiasca ridicare din Mormânt?

16. Cum trebue să ne înfăţişăm, după Sf. Pa
vel, învierea morţilor?

17. Cum pot să aştepte Adventiştii învierea 
morţilor, dacă nu au Sfânta Euharistie?

18. Comentar la Ispita de pe Muntele Qua- 
rantania.

19. Cine este „Domnul lumei acesteia"?
20 Ce deosebire este între ©eotoxo? şi Xpto

TOtOXO? ?

G GALACTION

Din activitatea preoţilor misionari

Raportul preotului misionar din eparhia 
Râmnicului

Prea Sfinţite Stăpâne,

Problema religioasă şi mai ales pericolul diferitelor 
învăţături rătăcite a început să îngrijească pe con
ducători noştri şi ziarele ne aduc ştiri că s’au luat 
şi se iau diferite măsuri din partea autorităţilor în 
drept pentru împiedecarea propagării acestor învă
ţături în căzărmi, făbrici etc.-.

Toţi oamenii de bine ai acestei tări sunt preocupaţi 
de propaganda acestor rătăciţi, cari, începând lupta 
pe tărâmul religios, ţintesc să ne desbine şi să ne în
tru ncheze Biserica şi Neamul.

Care sunt mijloacele de îndreptare a răului, e în
trebarea ce preocupă pe toţi.

Calea ne-o arată însuşi Apostolul neamurilor, se 
vădeşte în procedeul celui mai de temut adversar al 
învăţăturii Domnului Iisus Hristos—Iulian Apostatul, o 
vedem în însuşi modul de a lucră al diferiţilor sec
tanţi:—Fă cunoscută şi lămureşte învăţătura creştină, 
pentruca lumea s’o cunoască în toată adâncimea ei şi 
atunci credinciosul va fi în stare să facă o comparaţie 
între credinţa cea adevărată şi cea rătăcită şi va trage 
singur concluzia. Din cele ce-am observat în această 
direcţiune, mi-am format convingerea că rătăcirile 
religioase în lumea satelor noastre, se produc numai 
din neştiinţă, din necunoaştere, sătenii noştri crezând 
că învăţătură propovăduită de un oarecare împărţitor 
de cărticele nu diferă de a sa. In urmă, când începe 
a obsearvâ şi pricepe diferenţele, e prea târziu, răul 
a prins rădăcini şi rătăcirea începe să-i furnizeze dife
rite pretexte, argumentări şi apărente îndreptăţiri.

In aceasta Eparhie, printr’un fericit proces de ju
decată şi chibzuire, problema religioasă a fost pusă 
dela început în întregul ei:—Expunerea învăţăturii cre
ştine şi lupta contra sectelor—şi opera de refacere 
religioasă-morală ca şi cea de reîntoarcere în sânul 
Bisericii a celor rătădţi se conduce şi desăvârşeşte 
prin mişcarea culturală şi misionară în fot întinsul 
Eparhiei.

Mişcarea culturală şi misionară deci sunt strâns unite 
şi vorbind de una, nu poţi omite pe cealaltă. Le voiu 
expune pe rând, începând cu cea culturală, care în 
mod firesc a premers în organizarea campaniei de
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lucru a preoţimii oltene în ogorul Bisericii româneşti. 
Pe baza statutelor Societă{ii preoţeşti „Renaşterea" 
întreaga Eparhie este împărţită în Centre parohiale 
de circa 10-12 parohii fiecare şi sub conducerea unui
„lntâiu-Stătător“ care este cel mai destoinic dintre 
preoţii centrului parohial.

Centrul paroh'al este pivotul în jurul căruia se în
vârteşte întreaga activitate pentru luminarea şi mo
ralizarea credincioşilor; prin acest element se des
făşură forţele sistematice organizate ale preoţilor din 
întreaga Eparhie.

Odată pe lună, preoţii centrului parohial respectiv 
se întrunesc în câte una din parohiile centrului în 
mod rotativ, şi ţin şedinţă. De dimineaţă se face ser
viciul divin în sobor, răspunsurile fiind date de corul 
cântăreţilor centrului; se predică de câte u n u l  dintre 
preoţi şi se face parastas pentru eroii căzuţi în războiu* 
Prin acest mod de a se săvârşi serviciul divin, s ’a 
ajuns mai pretutindeni să se înfăţişeze credincioşilor 
cultul divin în adevărata lui splendoare şi să îndrepte 
ochii orăşenilor şi sătenilor spre Biserică.

După amiazi, are loc într’una din sălile cele mai 
încăpătoare din comună sau în lipsă de aceasta în 
Biserică, a Il-a şedinţă publică, unde se tratează de 
către preoţi trei conferinţe — două din cele aprobate 
oficial la începutul anului de către Direcţia culturală 
Şi cu caracter mai local (combaterea alcoolismului, 
furtului,jurământului strâmb, concubinajului, diferitelor 
secte, dacă sunt în localitate, etc...)

Partea de decor a programului o formează diferite
coruri executate de cântăretii centrului sau de cătret
elevii şcoalei primare, lecturi publice sau diferite lec
turi cu caracter moralizator şi educativ în genere.

De cele săvârşite se dresează un proces-verbal> 
care se înaintează Direcţiei culturale; după fiecare 
trimestru se face de către Intâiul-Stătător o dare de 
seamă asupra activităţii defăşurată de centru în acest 
interval de timp şi tot asemenea la sfârşitul fiecărui an.

Subiectele tratate la şedinţele centrelor parohiale 
au de scop luminarea credincioşilor asupra învăţăturii 
Sf. noastre Biserici, moralizarea vieţii lor şi comba
terea diferitelor rătăciri religioase acolo unde sînt. 
Sub supravegherea Centrelor parohiale şi conducerea 
Preoţilor, au luat fiinţă în fiecare parohie „Comitete 
culturale1' şi „Sfaturi moralizatoare"—Primele cu scop 
de a răspândi prin conferinţe, serbări, biblioteci, etc- 
gustul de a citi şi a lucra pentru complectarea cunoş
tinţelor şi instrucţiunei în genere, primită în şcoala 
primară; iar „sfaturile moralizatoare" compuse din 
Preot şi delegaţi ai fiecătui sat sau cătun aleşi dintre 
sătenii cei mai cu vază şi ascendent moral, lucrează 
la aranjarea moravurilor şi tranşarea deferitelor mici 
neînţelegeri dintre enoriaşi, determinându-i să nu 
mai meargă la judecătorie pentru aceasta. Deşi lu
crurile sunt abia la începutul lor, totuşi rezultatele- 
acolo unde a început să se lucreaze cu tot dinadin
sul— sunt din cele mai frumoase.

Direcţia culturală, de pe lângă Cancelaria Sf. Epis~

copii, are atribuţiunea de a observa ca acest program 
de lucru să fie pus în faptă în întreagă Eparhie, 
urmăreşte activitatea fiecărui cenlru parohial, din 
procesele verbale lunare cum şi din dările de seamă 
trimestriale şi anuâle, examinează propunerile făcute 
de Centrele parohiale în diferite chestiuni, cântăreşte 
experienţele făcute ici, colo de către 'preoţime şi ia 
măsură pentru mişcarea preoţească.

Tot acestei direcţiuni îi încum bă sarcina de a exa-
*

mina conferinţele reuşite, găsite câ atare de Intâiu-Stă-
tător şi membrii centrului, conferinţe pe cari, dacă le 
găseşte cu adevărat valoroase, le repartizeaza la colec
ţia de conferinţe destinate spre publicare. Acelaş 
procedeu se urmează şi în diferitele lucrări şcrise ale 
preoţilor pentru combaterea învăţăturilor rătăcite; 
ele trebuesc examinate de Direcţia Culturală şi numai 
în urma referinţelor acesteia se dă binecuvântatea 
pentru tipărire.

Pentru opera de combatere a tuturor învăţăturilor 
rătăcite, Direcţia Culturală şi-a organizât un serviciu 
misionar. Compunerea acestui serviciu este următoa
rea: întreaga Eparhie este împărţită în regiuni misi
onare câte 3-5 de fiecare protopopiat—în fruntea .căreia 
stă unul din cei mai destoinici preoţi din regiune cu 
delegaţie de „Preot, misionar".

Datoria acestuia este de a comunica Sf. Episcopii 
toate cazurile de rătăciri ivite în regiunea sa şi de a 
lua împreună cu preotul local, cu întâiid-stătător a 
centrului respectiv şi misionarul Eparhiei, măsurile 
dictate de împrejurări prentru izolarea răului şi pentru 
readucerea celor rătăciţi la credinţa adevărată... în
treagă opera misionară însă îşi are reazămul tot pe 
centrul parohial, care, după cum am spus, prin acti
vitatea sa culturală lucrează Implicit şi pentru cauza 
misionarismului, a cărui activitate în acest sens este 
cu mult mai rodnică, având caracter stăruitor, per
manent şi cunoscând bine toate împrejurările şi mijloa
cele prin care se poate influenta, de oarece toţi mem
brii sunt din localitate sau din împrejurimi.

Fără ajutorul preţios al centrelor parohiale, munca 
preoţilor misionari şi cea a Misionarului Eparhiei ar 
fi mai puţin rodnică, aceştia neputându-se ocupa mult 
timp de un anumit caz, ci dând mai mult îndrumărj 
şi elaborând un plan de lucru după arătările centrului 
parohial. Atât activitatea culturală, cât şi cea misionară 
este verificată la faţa locului de misionarul Eparhie» 
şi de protoerei cu prilejul inspectării parohiilor.

Din cele ce am observat cu prilejul vizitării câtorva 
din centrele parohiale din această eparhie (Mihăeştii 
Pietrari, Ioneşti, R.-Vâlcii, din jud. Vâlcei, Melineşti, 
şi Craiova din jud. Dolj) mi-am format convingerea 
că faţa lucrurilor s ’a schimbat cn desăvârşire acolo 
unde preoţii sunt oameni de suflet şi de acţiune-

Ca să ai tu, preot, în acest veac de indiferentism 
şi nepăsare faţă de tot ce e bisericesc, ai, să zic, în 
ziua întrunirii Centrului Parohial biserica tixtă dc 
lume (300—500 credincioşi la Mihăeşti şi Bărbăteşti- 
Vâlcea) trebue să admiţi numai decât că s ’a produ»
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ceva neobicinuit în sufletul lumii satelor noastre, ceva 
în felul minunilor din sf-tele noastre cărţi şi aceasta 
datorită cui ? împrejurărilor nu, pentrucă acestea, cu 
mici modificări sunt aceleaşi în toată ţara, şi nu vedem 
analogii de rezultate, ci numai datorită autorităţii mo
rale şi stăruinţii în lămurirea cuvântului evangheliei 
din partea preotului; dovezi despre aceasta am în
tâlnit pretutindeni, dovezi cari mi-au confirmat am
bele stări de lucruri ca atârnând de preot... In enoria 
unui preot care, numai în 3 ani de activitate pas* 
torală, a ajuns să repare 2 biserici, să construiască 
şcoală în sat, să cinstească memoria eroilor noştri 
naţionali printr’un frumos monument (Pr. Milculescu 
Dumitru, Centrul Melineşti-Dolj, în enoria unui preot 
care prin autoritatea sa morală e în stare să facă pe 
un fiu rasvrătit cu înverşunare în contra tatălui său 
să renunţe la câştigul de cauză ce-i dăduse justiţia 
şi să se împace (Pr. Grigorian, Centrul Filiaşi), în 
enoria unui preot atât de ascultat de fiii săi duhov
niceşti încât consimt de bună voe cu multă mulţă
mire să amâne petrecerile şi veselia a 4 nunţi până 
după ora 5 p. m. pentru ca sătenii să poată lua parte 
la şedinţa centrului părohial (Pr. Pietraru, Bărbăteşti- 
Vâlcea),—în enoriile unor asemenea preoţi nu e de mi
rare să găseşti biserica plină de credincioşi şi pace 
şi bună învoire între enoriaşi.

îmbucurător e faptul că preoţii s ’au convins pre
tutindeni aproape de necesitatea unui grabnic reviri
ment moral şi intelectual şi ei şi-au început să-şi 
înţeleagă rostul chiar acolo unde până acum erau 
-elemente de puţină fală pentru biserica noastră- La 
început lucrurile au mers cam greu şi pe alocuri mai 
mult de nevoe, fiind obligaţi să pornească la muncă 
de către un statut învestit cu puterea de lege. Acum 
însă programul de activitate a intrat în obicinuinţă, 
li s’a altoit în "deprindere şi a început să le formeze 
firea în sensul vizat de mintea care a conceput ideia 
şi planul de lucru. Acestea nu sunt numai reflexii ale 
mele, ci şi mărturisiri sincere de la unii din preoţi şi 
constatări obiective ale unora din cei ce s’au ocupat 
cu această chestiune. Ori de ce natură ar fi fost im
boldul la muncă, fapt cert e că roadele se arată a fi 
din cele mai frumoase, atât pe tărâmul cultural reli
gios, cât şi pe cel al practicării virtuţilor creştine.

Mai mult încă, preoţi tineri şi plini de entuziasm, 
văzându-se încurajaţi în opera lor de bine, şi-au în
doit puterile, începând să lărgească cercul de acti
vitate. înainte, deşi sufletul era plin de aceiaş avânt 
şi ideal cald, nu puteau lucra, erau stingheriţi şi se 
simţeau prea izolaţi, iar rezultatul muncii lor era redus 
la mai puţin de jumătate din ce-ar fi trebuit sa fie, 
cu atât mai mult cu cât, să ni se ierte, dar trebue 
să o spunem, înşişi fraţii preoţi erau cei ce le făceau 
cale spinoasă, îi ironizau şi îi priveau cu neîncredere 
unii sau cu invidie alţii.

Inspiraţi din cetirea autorilor şi îndrumătorilor în 
materie de educaţie a minţii şi a sufletului şi în scopul 
de a apăra lovitura duşmanilor neamului nostru, care
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caută să ne fure sufletul copiilor şi tinerilor, preoţii 
au început să frământe aluatul sufletului tinerelor 
generaţii, căutând să-l toarne în formele legii stră
moşeşti şi a simţirii naţionale. „Prin copii, să câştigăm 
lui Christos pe părinţi11 este astăzi lozinca multor preoţi 
şi exemplul bun al acestora găseşte teren şi imitatori 
pretutindeni. Voiu menţiona cu privire la această 
chestiune numai două cazuri destul'-'de eloquente, 
cazuri în cari cei doritori de muncă în ogorul întă
ririi credinţei şi neamului nostru, vor găsi principii şi 
metodă în opera frumoasă a educării şi catehizării 
tineretului şi mult suflet şi îndemn la lucru (Pr. Anghel 
Pârvânescu, Craiova şi Preot. Grigore Rădoescu).

Drept pildă de strălucită manifestare artistică-cul-
turală şi activitate plină de roade, citez pe Preotul 
paroh din Călimăneşti, căre a organizat cu băeţii şi 
fetele din parohia sa un cor, pe care multe biserici 
şi asociaţiuni culturale din oraşele noastre ar dori 
să-l aibă; cazul e îndeobşte cunoscut şi oameni cu ta
lent literar au vorbit despre el pe calea publicităţii, 
aducând elogii bine meritate vrednicului şi entuzias
tului organizator.

Exemple de felul celor citate se pot aduce din fe
ricire multe şi felurite, însă cuvântul scris e rece; 
numai cine vede cu ochi proprii ce -s’a realizat în 
aceşti 2-3 ani din urmă, e zguduit de fiorul unei 
sfinte emoţiuni şi cu sufletul plin de cea mai neclă
tită convingere, ar striga cu toată puterea că nea
mul acesta e plin de vitalitate şi torţă sufletească şi 
că duşmanii săi de-ar fi de 10 ori mai aprigi şi mai 
numeroşi nu vor putea clăti temelia credinţei şi na
ţionalităţii noastre, atât timp cât conducătorii săi 
sufleteşti şi trupeşti vor veghea din locurile în care 
sunt orânduiţi.

Revenind la problema misionarismului, am cre
dinţa că ea atârnă tot de preot, fiecare păstor fiind 
misionarul cel mai indicat şi mai bine ales pentru 
enoria sa. Cu preoţi buni, morali şi plini de fdc sfânt 
pentru Cristos şi evanghelie, problema combaterii 
sectelor e rezolvată. Opera de combatere directă, prin 
Misionari speciali, nu va da nici odată rezultate în 
raport cu munca şi timpul întrebuinţa/ în acest scop; 
dacă însă această operă va fi dusă cu stăruinţă de 
către preotul local în colaborare cu fraţii preoţi din 
centrul parohial respectiv şi ajutaţi mai ales de Sfatul 
moralizator din parohie, îmi vine să cred că va fi im
posibil să nu se ajungă la ţintă.

In adevăr sfatul moralizator în lumea satelor noastre 
va fi orice element care va da directive în viaţa sa
tului şi va forma un fel de opinie publică în comună, 
membrii lui fiind cei mai de seamă cetăţeni asupra 
cărora nu apasă nici-o vină şi care au un vădit ascen
dent moral asupra consătenilor.

In cazul unei rătăciri, „sfatul moralizator11 va cola
bora cu preotul local pentru a izola pe cel abătut 
dela dreapta credinţă, sfătuind pe săteni să rupă orice 
legături cu rătăcitul. In modul acesta, se va forma un 
adevărat zid între acesta şi restul satului, i se va
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refuza orice ajutor şi colaborare la munca câmpului Poporul românesc de peste munţi dezleagă
şi’n această atmosferă deprimantă cfe se crează în jurul 
şi pentru cel rătăcit, preotul va veni, fie singur fie 
însoţit de alţi doi-trei preoţi din centrul parohial sau 
câţi-va membrii din sfatul moralizator local şi va înce
pe să spargă armura credinţei greşite.

In cazul acesta succesul va fi cu mult mai mare 
şi munca mult redusă, pentrucă izolarea celui rătăcit 
în mijlocul celor ce până ieri erau alături de el, va 
avea mai întotdeauna o covârşitoare influenţă asupra 
sufletului său şi opera de 
suflet dispus pentru o mai adâncă meditaţie lăun
trică. Altfel rătăcitul se va complace în situaţia de a 
polemiza cu preotul sau misionarul pe teme de cre
dinţă şi rezultatul va fi scăderea prestigiului repre-

convertire va găsi un

singur chestiunea Uniaţiei.

Când, din partea noastră, a ortodocşilor, s ’a spus că 
poporul românesc de peste munţi a rămas tot ortodox 
şi că, la cel dintâi prilej, el se va mărturisi din nou or
todox, cârmuirea uniată de peste munţi a sărit ca arsă 
şi a spus că ferească Dumnezeu! Apoi a început a în
şira nume de bărbaţi din intelectualitatea românească 
uniată, care veneau să mărturisească sus şi tare că ei 
înţeleg să rămâie pe totdeauna uniaţi.

Dar ce înseamnă câteva nume răzleţe în sânul unui 
mare popor! Că se găsesc Români care au învăţat în 
aşezăminte uniate sau catolice şi că se simt solidari cu 
Roma, haide, fie ! Mărturisirea acestora este însă numai

zentantului Bisericii noastre, care va trebui să asculte mişcarea apei la suprafaţă, de care habar nu are ma-
de multe ori diferite blasfemii şi ironizări la adresa rea mulţime a poporului românesc. Şi în ciuda aces

tor mărturisiri de ici şi de colo, pe care Unirea din 
Blaj le-a tipărit cu mare trâmbiţare, cu strigătul că iată, 
nu e adevărat ce spuneţi voi, că obştea românească
vrea să fie ortodoxă, — în ciuda acelor mărturisiri,
iată că poporul românesc, dela sine însuşi, fără a fi 
mişcat de cineva, vine şi spune verde: Noi suntem de 
legea veche românească. In comuna noastră nu e ni-

sfinţilor şi a credinţei noastre.
Aceasta este, Prea Sfinţite Stăpâne, în scurte cu

vinte activitatea culturală şi misionară din [eparhia 
Râmnicului N.-Severin şi acestea sunt în puţine cu
vinte iarăşi, observatiunile şi aprecierile mele perso
nale cu prilejul vizitării câtorva centre parohiale în 
timpul de când Prea Sfinţia Voastră aţi chibzuit să-m  
încredinţat mie, preot tânăr şi lipsit de experienţă, 
oficiul greu şi plin de răspundere de misionar al aceste  
de Dumnezeu păzite Eparhii.

Mişcarea culturală şi misionară, deşi la începutul ei( 
a ajuns totuşi să-şi înjghebeze un modest program 
de activitate şi să-şi organizeze forţele de muncă

Dintre micile victorii repurtate în lupta de pân’acuma, 
putem aminti:

1. Venirea credincioşilor în număr din ce în ce ma 
mare la biserică, în duminici şi sărbători şi partici
parea în număr covârşitor la şedinţa centrelor pa
rohiale.

2. Observarea aproape pretutindenea a repausului 
duminical şi mutarea târgurilor săptămânale de du
minică, în alte ziie peste săptămână.

3 Ridicarea prestigiului preoţimei, a cărei mişcare 
e privită cu mult interes şi simpatie de oameni din 
toate ramurile sociale. Dovadă despre aceasta ne dă 
frequentarea şedinţelor centrelor parohiale de către 
oameni cu cultura aleasă ( c a : profesori, avocaţi, me
dici etc.) şi mărturisirea lor deschisă în cuvântările 
lor rostite la această şedinţă.

4. îngrădirea Eparhiei contra rătăcirilor religioase 
cari nu se pot de loc aclimatiza şi întinde aici, cu 
toate silinţele celor interesaţi.

Judecând după roadele culese până acuma în ra
port cu timpul de când preoţimea olteană a început 
să lucreze în scopul şi cu programul arătat, cred că 
suntem îndreptăţiţi să privim viitorul cu multă în
credere.

Sunt al Prea Sfinţiei Voastre supus şi plecat slujitor*
Misionar,

(ss) Pr. Gh. GÂŢĂ

menea unit. Numai preotul nostru e u n it!
Sunt lucruri care te pun pe gânduri... cum acest 

popor înţelege singur unde e locul lui şi, dintr’un în
demn tainic, glasul sângelui, vine şi se aşează în rân
durile pe care le ştie că sunt ale lui. 200 de ani de 
uniaţie n’au atins deloc fiinţa lui. Lui îi trebuia numai 
prilejul ca să spuie ce simte. Numai silnicia l-a împe- 
decat. Odată silnicia pierită, nimic nu-1 mai împedecă 
de a veni unde e marea tabără a simţirii româneşti.

Noi am mai vorbit aci de comunele uniate care trec 
la Biserica Ortodoxă. Numărul acestora a început acum 
a se înmulţi. Una după alta, vin să mărturisească verde 
că ele nu vor să stea deosebite de ceata fraţilor lor de 
vechea lege românească.

E mare tresăltarea de bucurie peste munţi pentru 
această dezlegare pe care însuşi poporul românesc, cu 
glasul său slobod, o dă chestiunii uniaţiei. Spumegă 
Blajul, e adevărat, s ’a lăudat el cu numele intelectua
lilor români care vor să rămâie uniaţi, dar ce areaface 
aceasta faţă cu pornirea tot mai vie care se arată în 
rândurile poporului românesc! El nu ştie de cei câţiva 
intelectuali. El ştie de boldul lui instictiv, de glasul 
tăcut care-i dă brânci spre noi şi îndeplineşte, după 
legea firii, ceiace alţii se silesc să oprească cu mijloacc 
protivnice simţului nostru.

Faptele pe care le avem de povestit s ’au petrecut de 
curând, în timpul vizitei pastorale făcute de I. P. S. 
Mitropolit Nicolae dela Sibiiu, în vara aceasta, în cu
prinsul eparhiei sale.

Ajungând în rţinutul numit Valea Geoagiului, în 
zilele de 4 şi 5 Iulie s. n., în localitatea Poiana, 
după ce s’a făcut primire măreaţă şi slujbă marc, 
au venit şi uniaţii la înalt Prea Sfinţia Sa şi i-au
declarat că, fără a fi siliţi de cineva, ci împinşi numai
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pe dorul şi chemarea sufletului lor, se întorc la legea 
strămoşilor. „Noi totdeauna am fost de lege româ- 
nească; numai popa al nostru a fost unit“, ziceau ei. 
Şi după ce Mitropolitul i-a primit bine şi cu grai pă
rintesc, s ’au dus de au luat clopotele din turnul rebe
gitei lor biserici de lemn şi le-au suit în turnul fru
moasei biserici ortodoxe. Apoi au început a trage la 
un loc clopotele uniate şi cele ortodoxe, sunând din 
aramă glasul frăţiei şi vestind peste văi şi dealuri că
frăţie s ’a făcut în ţinutul acela, între fraţii Romani des
părţiţi de vrăşmaşi şi ţinuţi la o parte unii de alţii.

Aceşti noi întorşi la Biserica neamului lor au scris 
apoi protopopului uniat din Geoagiu următoarele rân
duri :

O f ic iu lu i  p r o io p o p c s c  gr .— cat. în G e o a g iu

Vă înştiinţăm că, de azi înainte, nn mai avem nimic 
unii ca alţii. Ascultând de glasul conştiinţei noastre, întreg 
poporul şi cu tot ce a avut biserica şi parohia unită din 
Poiană, ne-am făcut fii ai bisericii ortodoxe. Aici deci nu 

ai aveţi ce căuta, nici On. D-ta, nici mai marii D tale» 
căci am predat I. P. S. Sale mitropolitului Nicolae tot ce 
avem, şi ne a sfinţit clopotul şi l-am aşezat cu cinste în 
turnul bisericii noastre ortodoxe lângă celelalte clopote, ca 
laolaltă să vestească bucuria împreunării noastre cu fraţii 
noştri.

Foştii parohieni uniţi, 
iar acuma ortodocşi.

Tot aşa s ’au petrecut lucrurile şi în comuna Cib. 
Românii uniaţi de aci au venit cu toţii înaintea înalt 
Prea Sfinţiei Sale Mitropolitului Nicolae şi i-au declarat:

Subsemnaţii locuitori în Tei Cib, ai căror părinţi cu sila 
au fost trecuţi la confesiunea unita, având noi deplină li
bertate, ne-am hotărât din bună aflarea noastră şi în nă
dejdea mântuirii sufletelor noastre, sa trecem la sfânta bi
serică ortodoxă română, mama neamului românesc. {După 
ziarul „Lumina Satelor“, Sibiiu, 27 Iulie 1924).

Acum procesul acesta de trecere al comunelor uniate 
la Biserica Ortodoxă e în curs. E l  se repetă şi în aîte
eparhii, nu numai în a Mitropoliei, după cum încă din 
luna Iunie din acest an semnala ziarul Neamul Româ
nesc (sub titlul Lupte confesionale în nordul Ardea- 
lului, 14 Iunie 1924):

“In timpul din urmă s ’au semnalat în Ardeal în sânul 
bisericei greco-catolice tendinţe de-a reveni la biserica 
ortodoxă.

“Mişcarea aceasta a luat acum proporţii mai mari în 
nordul Ardealului, în regiunile dela Satu-Mare şi din 
Maramureş. Parohii întregi au trecut dela biserica unită 
la biserica ortodoxă.

“Se afirmă că numărul sufletelor revenite la vechea 
credinţă strămoşească a bisericei ortodoxe ar atinge 
suma de 10,000. Mişcarea e în plină acţiune".

Mai la vale, autorul din Neamul Românesc, d. Ion 
Băilâj scrie că chestiunea aceasta va fi dezlegată, nu 
de organele bisericeşti, ci de poporul românesc însuşi:

“Cine cunoaşte sufletul poporului român e convins 
că unirea aceasta se va face, însă nu prin sinoade 
episcopeşti, ci prin înţelepciunea şi bunul simţ al po
porului de jos, care găseşte totdeauna timpul oportun 
şi mijloacele potrivite pentru acţiunile mari naţionale 
cum a spus d. prof. N. Iorga.

«Se pare acum că poporul din nordul Ardealului, 
care e aproape în întregime unit, crede, că a sosit 
timpul ca, după unirea politică, să se pregătească şi 
să facă chiar şi unire bisericească».

Ce fac acum uniaţii faţă de această mişcare ?
Ei fac ce ştiu: spumegă şi defaimă. «Unirea» din 

Blaj scrie despre cazurile de trecere din eparhia Lugo
jului, la Ucea de jos, Boarta, Mischiu, şi însăşi poves
tirea ei e o dovadă că trecerile se fac, oricât schimo- 
seşte ea înfăţişarea lor.

Am văzut, după cazurile povestite mai nainte, că 
fraţii noştri din Biserica uniată trec de bună voie la 
Biserica noastră. Cu toate acestea d. Ion Băilă citează 
n Neamul Românesc dintr’un memoriu al intelectuali

lor uniaţi, prin care ei ne înjură că trecerea la Biserica 
noastră se face prin uneltirile Bisericii Ortodoxe. Iată
cum ne inegresc e i :

„In sfârşit, ca ultim moment, invocăm mijloacele 
folosite de propaganda ortodoxă pentru crearea pro
zeliţilor. Glasul, minciuna, conruperea, seducerea şi 
promisiuni absolut inexecutabile de o parte, iar pe de 
altă parte demoralizarea, abrutizarea, materializarea cea 
mai hidoasă, sunt armele, prin care se încearcă la toate 
răspântiile, convertirea credincioşilor noştri uniţi cu 
Roma la legea ortodovă".

Şi adevărul care e?
Adevărul este că ei spun câte vorbe atâtea minciuni 

Unde avem noi mijloacele ca să facem câte ne pun ei 
în spinare? Aceastea cer bani. Conruperea cu ce se 
face? cu surcele? Unde avem noi averi ca uniaţii, pe 
care năzuiesc să şi le asigure prin concordat! .

Care mitropolit al nostru se joacă cu sutele de mii 
de lei ca Mitropolitul uniat dela Blaj care a dat 100,000 
de lei pentru şcoalele lor? Cu cea mai mare bunăvoinţă, 
n’are de unde. Şi în asemenea împrejurări, să ne pui 
nouă în spinare că noi facem toate de câte ne învi
nuiesc e i ! •

Cu drept cuvânt le spune d. Ion Băilă: “Nu se poate 
admite ca Românii uniţi să fie împedicaţi a reveni la 
biserica ortodoxă, care a fost de fapt biserica strămo
şilor lor. Intelectualii uniţi ar trebui să înţeleagă, că 
mişcarea poporenilor lor din nordul Ardealului nu se 
datoreşte nici propagandei proselite, nici “setei de 
argint", căci poporul român nu cunoaşte nici una nici alta# 
Mişcarea aceasta e începutul procesului natural care 
trebuie să vină“.

Şi o dovadă acum că poporul românesc înţelege să 
asculte numai de sufletul său;
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La Mitropolia Blajului mare zarvă pentru trecerea 
la ortodoxie a uneia din comunele întoarse de curând 
la noi. Pe cine să trimeată ei să dreagă ruptura ? Mitro
politul a delegat pe canonicul Sâmpălean dela Blaj.

Aceasta a venit în comuna numită, împreună cu
protopopul unit, ca să adune, lumea să facă slujbă şi 
să dreagă lucrurile.

Frumoasă potriveală de acasă, dar n’a eşit aşa la târg...
Au venit în comună, au luat cheia bisericii dela preot,

au intrat în biserica şi hai la treabă!
Au lăsat uşa deschisă, cu cheia în uşă şi s ’au dus 

să caute ce le trebuia pentru slujbă: prescuri, vin... In 
vremea aceasta însă, s ’a aflat în comună că au sosit 
mărimele dela Blaj şi lumea a început a se mişca. 
Fiul preotului, care e student la teologia noastră orto
doxă din Bucureşti, a dat fuga la biserică, n’a găsit 
acolo pe nimenea, a închis iar uşa şi a luat cheia la 
el. Când a venit canonicul Sâmpăleanu şi cu însoţitorii 
săi, cu lucrurile pentru slujbă, după ce deschiseseră 
odată biserica, s ’au uitat uimiţi împrejur, ce să fie asta? 
Dar neavând încontro, au alergat la un mijloc de 
oameni desnădăjduiţi,: au spart un geam şi bietul 
canonic a trebuit să intre în biserică pe geamul spart. 
După aceia a deschis uşa bisericii pe dinăuntru, şi nu
mai aşa au putut intra câţiva în biserică.

Când au venit acolo însă oamenii trecuţi la biserica 
ortodoxă, au cerut socoteală. Biserica e a noastră... 
cum aţi făcut aceasta? Ei au întocmit apoi proces-ver- 
bal de tot ce s’a petrecut şi au dat canonicului să iscă
lească, drept făptaş al acelor lucruri, şi să mărturisească 
ce făcuse, că a sărit pe fereastră.

Aici s ’au petrecut scene care-ţi inspiră milă pentru 
halul Bisericii unite. Canonicul Sâmpăleanu a început 
a se ruga de oameni să-l lase în pace, că să scrie ce 
vor voi acolo, dar cum să iscălească el că a sărit pe
fereastră ?

Şi atunci oamenii:
Dar ţi-e ruşine de faptele Sfinţiei Tale? N ’ai făcut 

aceasta? Nu e adevărat ce scriem noi aici?
Şi după multă rugăciune, numai de milă l-au lăsat 

de a plecat, ca să se plângă Mitropolitului de la Blaj
la ce iad l-a trimes.

Iar Mitropolitul Nicolae, care era în vizită canonică 
acolo, a ţinut cuvântare despre locul dela Sf. Ioan: 
Ceice nu este păstor sare peste gard în staulul oilor. 
Acela fu r  şi tâlhar este.

Şi creştinii au înţeles cine a intrat în biserică prin 
fereastra spartă şi deci cine n’a intrat pe uşă şi este 
fur şi tâlhar.

Apoi ortodocşii l-au făcut să sară pe fereastră?... Şi de 
setea banilor l-au silit cei foşti ai lui să iscălească în- 
şirarea faptelor aşa cum le-a făcut şi de care se ruşina? 

Şi mai rele decât acestea veţi păţi!
Aşa dezleagă poporul românesc chestiunea biseri

cească de peste munţi...

M E M O R I U 1)

ca răspuns la ordinul P. C. Protoiereu-Bacău Nr. 
357. a. c.y relativ la întrebarea făcută, dacă monahii 
din S f  Monastire Bogdana au făcut demersuri pentru 
ţinerea unui congres monahal pus la cale de Ier om.

D io n is ie  Lungu.

Monahii din M-rea Bogdana, au luat cunoştinţă de 
initiaţivă luată de Ierom. Dionisie Lungu, fost superior 
al Schitului Crasna din Eparhia Râmnicului, initiaţivă 
ce constă în formarea unei asociaţii monahale cu sediul 
provizoriu în Bucureşti, iar în urmă va fi instalată în 
una din Monastirile ţării noastre. Această asociaţiune, 
după declaraţia iniţiatorului ei, va avea menirea de a 
trezi şi îndemna pe monahi la o viaţă mai activă şi 
cu mai mult folos, atât pentru Monastiri cât şi pentru 
ţară; ţinea anual congrese (sfaturi) dela care fiecarc 
monah (reprezentant al monastirei) va lua sfaturi şj 
îndemnuri, ca apoi să ştie cum să lucreze în monas
tirea s a ; scoate săptămânal o revistă în care să sc 
arate în termeni literari, despre trecutul glorios al mo- 
nastirilor şi rolul ce aveau monahii pe vremuri, şi co 
trebue lucrat, ca aceste instituţii de înaltă morală să-şi 
aibă rolul bine-determinat, după care li-se va da aten
ţiunea cuvenită.

La acest apel al Ierom. Dionisie Lungu, monahii din 
M-rea Bogdana, nu s ’au asociat, prin faptul că a făcut 
mari greşeli, trecând peste regulamentul pentru disci
plina monahală, Ieromonahul Dionisie a cerut şi apelai 
la Sf. Sinod, ţinerea congresului monahal, într’un chip 
nu tocmai smerit. A făcut multe greşeli, având o ati
tudine neaprobată de biserica noastră, din care cauza 
nu ne putem asocia, ci numai a ne da părerea noastră

Este cunoscut tuturor intelectualilor cât a lucrai 
monahismul pentru biserică, fie ortodoxă fie catolică,
Dar mai ales pentru biserica noastră Ortodoxă Românit, 
dela începutul ei, a avut pe lângă o mare activitate şl
un covârşitor rol. Munţii şi văile ţării noastre au lbnt 
presărate cu Monastiri şi schituri din care a eşit multfl 
lumină, cuvântul bun precum şi mângâierile în neca 
zurile celor ce alergau acolo, ca să se folosească. Nu 
era, pe atunci, o înjosire ca boeri mari şi doamne din 
societatea înaltă să ia haina cernită-monahală şi m 
singurătatea monastirilor—departe de lume, însă mul 
aproape de Dumnezeu—să-şi sfârşească zilele.

Ce deosibire între lumea de atunci şi cea de astăzi f 
Astăzi clasa înaltă caută să predomine şi în goana no
bună după bani, lux şi viată îşi sfârşesc zilele cu puţin 
folos, desinteresaţi de credinţa străbunilor lor, iar 1)1
serica e lăsată in uitare; căci majoritatea acestora sun» 
liberi-cugetători, iar parte sunt atei sadea. Monastiriln» 
la secularizare li s ’a luat de către Stat foarte muII 
li se dă foarte puţin şi puţină atenţiune. Multe nionn 
ştiri s ’au desfiinţat, iar actualele au sărăcit în aşa I»!: 
încât zidurile treptat se macină, iar cei câţiva monah*

A rh im . SC B lB A Jf. P. S. Un exemplar a fost trimis Sf. Episcopii de Roman
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ce stau de pază în complectă mizerie, trăiesc cerşind din 
mila creştinilor.

Dintre ttot ce există în ţara noastră, instituţiuni, 
funcţionari, bresle, monahismul este cel mai despreţuit 
şi cel mai nebăgat în seamă. Oare să fie aceasta o 
tagmă care ş ’a trăit traiul, şi care pe vremuri şi-a avut 
rolul, iar astăzi nu-rl mai are ? Oare e destinat ca har
nicul animal castorul, bisonul sau pieile roşii în America 
cari merg cu paşi repezi spre a dispare de pe faţa pă
mântului ? La această întrebare răspundem: Da, Mergem 
cu paşi repezi spre sfârşit în modul cum se consideră 
şi se menţine. Care e cauza de monahismul se găseşte 
în această stare? Este cauza întunerecului ce domneşte 
prin monastiri, căci în monastiri majoritatea monahilor 
o formează elemente din clasa de jos aproape fără cla
sele primare. Că a lua pe cineva care nu ştie carte şi 
în urma unei corveţi (ascultări) pe la Monastiri sau 
Episcopii, de un an sau doi de ascultare şi aceia făcută 
cu supunere prefăcută, apoi ridicat la treapta de diacon 
sau preot (ieromonah) şi acesta văzându-se în această 
stare, mai ales pe la parohii dând de un traiu mai bun, 
patimele îl năpădesc, uită de situaţia în care se găseşte 
şi cade ca satan din cer în adâncul răutăţilor şi al 
urâciunii de oameni, din care nu se poate scula ni- 
odată. Iată întunericul minţii unde-i duce. Un om însă 
cu studii, un om cult este todeauna preocupat în direc
ţiunea apucată. Având mintea luminată nu poate lesne fi 
tras în cursa nici a diavolului nici a oamenilor. Sunt însă 
în monahism şi elemente cu multă carte, însă aceştia tiind 
pe la Mitropolii, Episcopii şi seminare, monastirile rămân
fără aceşti oameni luminaţi.

1) Menţinerea monahismului va duce mare folos 
bisericii noastre ortodoxe căci va fi straja neadormită de 
credinţă, moralitate şi religiositate, luptând contra secte
lor ce iau proporţii tot mai mari— Monastirile ca loca
şuri sfinte de pietate, sunt şi astăzi cercetate de mii de 
credincioşi. Cât vor fi cercetate însă când monastirile 
vor fi organizate cu un personal luminat!—De vre-o 
câţiva ani se vorbeşte de organizarea unei Seminar 
monahal. Folositor foarte va fi acest seminar pentru 
monahi şi obligator să fie ca nimeni să nu se , poate 
hirotonisi ierodiacon sau ieromonah fâră absolvirea 
acestui seminar. E de drept ca superiorii de monastiri 
şi schituri să fie absolvenţi ai Facultăţii de Teologie.

Altceva pentru monahi în prezent nu trebue decât 
carte şi iar carte şi apoi celelalte vin dela sine căci 
consideraţiune şi concursul, de către cei îndrept li se 
vor da, să aibă cui da.

2) Ţinerea unui congres (sfat) anual este de neapă
rată trebuinţă, căci se poate face Orientarea ideilor 
precum şi hotărâri se vor lua în bunul mers şi buna 
stare a monastirilor şi acest congres să fie bine orga
nizat sub protecţia Sf. Sinod, având ca preşedinte activ
un cleric titrat.

3) Alegerea celor doi reprezentanţi ai clerului mona-

superiorilor de monastiri şi schituri. In Eparhia Ro
manului, nici lin superior n’a fost încunoştiinţat a da 
votul unei astfel de alegeri. Votează numai reprezetanţii 
chinovilor mari? Atunci nu este reprezentanţa tuturor 
monahiilor ţării şi de aceia nu se lucrează cu spor.

4) Trebue în fiecare eparhie un ispector al mona
stirilor, şi acesta să fie titrat, care să inspecteze tri
mestrial fiecare monastire şi silit, dând indemnuri mo
nahilor şi sfaturi pentru purtări corecte.

5) In monastiri trebue cea mai strictă disciplină, 
monahii să fie ordonaţi şi supuşi necondiţionl atât 
Chiriarhului respectiv, precum şi către toate organele 
administrative.

Monahii şi toţi vieţuitorii Sf. Monastiri Bogdana, 
nutresc cea mai sfântă şi mai înaltă consideraţiune şi 
au adâncă supunere către alesul de Dumnezeu Prea 
Sfinţitul Episcop Lucian, Stăpânul şi Arhiereul nostru, 
către care smerita rugăciune se îndreaptă să sprijinescă 
şi să susţină la Sf. Sinod, doleanţele atrătate în cinci 
puncte mai sus.

Proectul delege pentru organizarea monahismului 
nu-1 cunoaştem, smerit însă opiniem ca înainte de 
aprobarea acestei legi, să fie consultaţi şi reprezentanţii 
monahilor, ca acest proect să se întregească spre folosul 
monastirilor.

In numele monahilor din Monastirea Bogdana,

Superior Protos. GLICHERiE LOVIN.

E X T E R N A

In a a i 1923

hal, în Consistoriul Superior Bisericisc, până acum n ’a 
fost bună, de oarece nu îndeplinesc voturile tuturor

I. Biserica rusă şi încercările de unire cu Roma

Curia romană, înainte de răsboi, se bizuia pe pro
gresele politicei germane în Răsărit pentru a împinge 
Bisericile din orient spre Biserica Romei, fiepedean- 
tregul, tie numai a le alătura de papalitate, lăsându-le 
neatinsă liturghia lor naţională şi căsătoria preoţilor 
lor. Prăbuşirea imperiului german a pus capăt acestor 
nădejdi.

întemeierea republicei polone ze însă le-au făcut să 
renască în altă înfăţişare. Afară de Cehi, Polonia e 
singura ţară de neam slav catolică; ea e acum însăr
cinată să catolicizeze pe creştinii din Orient şi mai

«

întâi pe Ruteni sau Ucraineni, cum 11 se mai zice 
acum, dintre cari un număr măricel trăesc în Polonia 
Dar Ucrainenii, par a năzui mai degrabă a-şi intemeia 
o Biserică ucralniană al cărei cap ar fi mitropolitul 
dela Kiev,

Chestiunea posibilităţii unirii Bisericilor începe a 
interesa viu de tot cugetarea rusească. Fiecare simte 
că lumea stă pe marginea prăpăstiei şi unii nu văd 
mântuirea alt-cum de cât în unirea Bisericilor. Două



496 BISERICA ORTODOXA ROMÂNA

conferinţe, organizate în august 1923 Ia Belgrad, au 
atras lume multă. Prima conferinţă a'fost ţinută de 
profesorul V- A ■ Lodanski, cu titlul „Ortodoxie şi 
Catolicizai", iar a doua: „Svonuri actuale asupra unirii 
Bisericilor11 de către nrtropolitul Antonie. V. A. Lo
danski, profesor de istorie b:sericeascâ la univer
sitatea din Belgrad, a înfăţişat în conferinţa sa fapte 
istorice ş ia d esv o lta t  un nou punct de vedere asupra 
pricinei separatiunii Bisericilor şi asupra căilor posi
bile a unirii lor. După părerea sa, ruptura dintre 
biserica catolică şi dintre Biserica ortodoxă a fost 
propriu vorbind ruptura dintre Italieni şi dintre Grec!. 
In toate încercările de unire, reDrezentantii ortodoxiei

4  A  »

au fost neschimbat numai Greci cari au adus în tre
burile Bisericii spiritul lor care li este propriu şi care 
dădu cercetătorului rus dreptul de a spune că „Grecii 
sunt amăgitori şi vicleni, chiar şi în ziua de azi„. 
Lăcomia şi venalitatea de o parte, şovinismul de cea
laltă, au fost întărite cu pilde numeroase. După ce s ’a 
oprit cât se poate de âmănunţit asupra încercărilor 
de unire întreprinse de biserica catolică, încercări 
rămase fără răsunet, profesorul îşi terin!na coferinţa 
care a ţinut două ceasuri cu interesanta proorocie 
medievală asupra unirii Bisericilor.

Mitropolitul Antonie a început conferinţa sa „Svo
nuri actuale asupra unirii Bisericilor" prin această 
teză: că noi mărturis:m sfânta biserică una, soborni
cească şi apostolească şi prin urmare nu este o altă 
Biserică afară de aceasta; astfel că din punct de ve
dere canonic, nici măcar nu este drept de a pune ches
tiunea Bisericilor. Nu este de cât o singură Biserică 
şi tot ceia ce este în afară de ea este erezie, schismă 
şi reuniune nelegală şi silnică. Calea unirei una este, 
întorcerea în sânul ortodoxiei, după ce mai întâi se 
vor pocăi de greşalele lor. Biserica catolică după ce 
şi-a închipuit noui dogme fără îndoială că a căzut în 
erezie. Dacă papa se pocăieşte de greşalele sale şi se 
întoarce la ortodoxie, noi îl vom primi cu onoare şi-i 
vom recunoaşte întâietatea, căci ea a fost recunoscută 
de soboarele ecumenice; negreşit, nu o oarecare în- 
tâetate deosebită, căci toţi episcopii sunt egali între 
ei, ci întâetatea între patriarhii care i-a fost acor
dată de către soboarele ecumenice. Apoi, mitropolitul 
Antonie declară ca, pentru a lua o atitudine faţă de 
unele fapte, trebue sâ ne lăsăm conduşi de hotărâ-' 
rile şi definiţiunile celor şapte soboare ecumenice şi 
cele nouă locale. Din acest punct de vedere, Biserica 
catolică nu-i de cât o erezie,— (P. Vridarsky, Gazette 
russe, Nr. 16, 27 aug. 1923).

II Chestia unirii Bisericii anglicane cu Biserica 
ortodoxă

Intr’o convorbire cu unul din colaboratorii „Gazette 
russe11 mitropolitul Evloghie a vorbit amănunţit de 
călătoria sa în ^nglia din anul trecut. La Londra,

de oameni, dintre cari una mie cinci sute de clerici. 
Congresul a fost convocat de reprezentanţii noului 
curent din viata bisericească care face să se renascăA 9ide'a Bisericii universale şi prin consecinţa işi pro
pune acest scop, ca sarcină, apropierea de Biserica 
din Orient şi îndeosebi de Biserică rusă. Am fost in
vitat la solemnul lor serviciu d'.vin în! catedrala Sf. 
Paul unde de asemenea asista şi un [reprezentant al 
Bisericii greceşti, şi apoi la deschiderea congresului. 
La intrarea mea în sala congresului, am fost prini't 
cu aplauze sgomotoase. Preşedintele de onoare al 
congresului, episcopul Londrei, declară cu consimţă
mântul prietenesc al tuturor as'stentilor că a fost
cuprins de bucurie vâzând pe reprezentantul Bisericii 
ruseşti, pentru care au un respect desăvârşit, ca pentru 
o Biserică martiră. Preşedintele ordinar, episcopul de 
Zanzibar l-a înlocuit şi a spus câte va cuvinte căl
duroase pentru patriarhul Tihon şi a propus tuturor 
să se roage pentru eliberarea din închisoare a 
patriarhului şi pentru izbăvirea întregei Biserici 
ruse de grelele încercări.

Toţi ca un singur om se ridicară în picioare; liniştea 
cuprinse toată sala şi episcopul zise rugăciunea care 
fu ascultată într’o pioasă linişte. Trebuii .să mulţu
mesc adunării pentru prieteneasca întâmpinare şi 
pentru această amintire aşa de mişcătoare dată Bi- 
sericei ruse, nu bisericei aceleia nouă Sectară care şi-a 
însuşit numele de vie, ci de această Biserică adevă
rata, istorică pe care episcopul Londrei o numi „Bi
serica martirilor11. Spusei că congresul a aflat căile 
drepte pentru aceasta apropiere, calea dragostei creşti
ne şi a rugăciune1, şi că Biserica anglicană în general 
şi cu deosebire în persoana capului ei, arhiepiscopii, 
de Canterbury, a arătat atât de puternic această dra
goste în grelele zile ale încercărilor Bisericii ruset 
precum şi faţă de Biserica greacă din Constantinopoll 
Sâ dea Dumnezeu, zice-vo!, ca aceasta unire în dra
goste şi în credinţă să fie urmată de unirea în cre
dinţă şi în adevăr, în dogme. Am sfârşit discursul 
meu cu aceste admirabile cuvinte ale dumnezeeştcl 
noastre liturgii orientale: „Să ne iubim unul cu altul 
ca într’un gând să mărturisim: pe Tatăl, pe Fiul şl 
pe Sf. Duh“. După aceia m’au îndemnat să blagoslo
vesc pe toţi cei ce erau adunaţi acolo. Când am 
părăsit adunarea, întovărăşit de preşedinte, toţi s ’.iii 

ridicat în picioare iarăşi intovărăşindu-mă cu aplauzele 
lor. La închiderea congresului, am luat parte la marcu
procesiune bisericescă care se îndrepta spre templul 
regal, iar mulţimea mare de lume care staţiona pe 
trotuare la trecerea mea îngenuchiau şi îmi cereau 
să-i binecuvintez. După aceia, la propunerea prietenii 
lui Bisericii noastre răsăritene, D. Rolly, timp dc 
patru zile în automobil am vizitat cele mai deseamrt

4

temple ale Angliei şi am făcut cunoştinţă cu clerul 
lor; sunt foarte mişcat de dragostea frăţească cucui' 
am fost primit pretutindenea şi păstrez o impreslimo

spune el, am asistat la un măreţ congres anglo-catolic foarte puternică de viaţa civilizată în manifestArllt*
la care a luat parte mai mult ca la cinsprezece mii sale cele mai deosebite. Reforma a decolorat vln|.i
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bisericească a Englezilor; ei doresc să reînvieze multe 
tradiţiuni bisericeşti şi tocmai pentru aceia ei umblă 
după apropierea de Biserica răsăriteană. (Gazette 
russe. Nr. 17. 3 Sept. 1923).

III. Biserica ortodoxă: lucrul patriarhului după
slobozirea din închisoare

Episcopul Ilarion a sfinţit toate bisericile In care 
jivţi (Clerul bisericei vii) făcuseră slujbe. Patriarhul 
acum ia parte în toate zilele şi slujeşte în diferite 
biserici, chemat fiind de preoţii cari s’au pocăit şi 
pe cari el i-a ertat. Pretutindeni vine multă lume, şi 
până la Ianuarie toate zilele patriarhului sunt date. 
Pretutindeni patriarhul e întâmpinat cu jflori, i se 
aruncă flori pe cale sub paşii săi şi uneori calea în- 
tregă îi este acoperită de flori. Şi nu numai femeile 
sunt cari salută şi ies în întâmpinarea patriarhului 
Tihon, ci încă şi mulţimea de bărbaţi din toate stra
turile societăţei (Nov. Vremea, nr. 724, 20 Oct. 1923).

Biserica vie. Ori-de-câte-ori preoţii „bisericei vii“ 
se pocăiesc şi se întorc la patriarh, acesta le pretinde 
ca actul lor de pocăinţă să se făcă în public. După 
aceasta Biserica unde slujesc ei este sfinţită din nou 
şi intră în legături cu Vechia Biserică (ortodoxă) 
(Nou. V. Nr. 712, 11 Sept 1923).

Numărul jivţilor pocăiţi pare să fie considerabil.
înainte de slobozirea din închisoare a patriarhului, 

erau la Moscova ca la 35-40 de biserici care nu tre
cuseră la Biserica vie (Moscova are cam 400 de bi
serici). Azi toate bisericile, afară de vre-o 45, au trecut 
sub ascultarea patriarhului (N. V. 707. 5 Sept. 1923)

In unele oraşe, jivţi sunt bătuţi de mulţime. Aşa 
„Novoie Vremea11 povesteşte că poporul din Poltava 
n’a îngăduit procesiuni organizate de jivţi. Atunci 
jivţi au încercat să se ascundă într’o catedrală, dar 
mulţimea a dat năvală înăuntru şi a stâlcit în bătăi 
rănidu-1 grav pe Teodosie, episcopul bisericii vii (N. 
V. nr. 711, 9 sept 1924).

Biserica Renaşterii bisericeşti. In ultima sa şedinţă, 
Sinodul bisericei viidetese o hotărâre prin care oprea 
pe mitropolitul Antonin, care se proclamase „Mitro
polit al tuturor ruşilor1', de a mai sluji cele sfinte, 
şi care introdusese o serie de înoituri în cult. Auzind 
de hotărârea Sinodului, Antonin a declarat că nu 
recunoaşte competinţa Sinodului asupra sa şi nu i 
se supune. El socoteşte activitatea Sinodului cu totul 
păgubitoare, şi de aceia el a proclamat o Biserică in
dependentă de Sinod, pe care a numit-o „Biserica 
Renaşterei". „In general, eu sunt în desacord desă
vârşit cu celelalte grupări bisericeşti: cu Tihon, 
n’am nimic conmun, căci eu mă sprijin pe pături so
ciale cu desăvârşire diferite; socotesc Biserica Sino
dală (biserica vie) ca o pură organizaţie a popilor şi
a castelor. Leapăd ierarhia bisericească, fie cea monar
hica, ca a Iui Tihon, fie oligarhică ca cea a Sinodului, 
şi înlocui ei pun obştea". (N. V. nr. 752,27oct. 1923).

49?

Fapte extraordinare. Minuni? O învăţătoare,fugită 
acum în urmă din Ucraina, descrie nedejdiile religioase 
ale poporului ucrainean. Ea a văzut persecuţiunile 
religioase, a văzut şi procesiunile antireligioase; dar 
ea arată că poporul descurajat dobândeşte întâia 
nădejde, datorită minunilor ce se produc aproape 
pretutindeni: înoiri de icoane, de cruci şi de cupole. 
Poporul e ca în aşteptare şi primeşte cu bucurie o 
legendă ce-şi face apariţia: Un om mare trebue cu- 
rând-curând să se arate în Ucraina care să cheme pe 
oameni să se răscoale pentru Christos. Ţăranii declară 
că în momentul acela toţi, ca un singur om, se vor res- 
cula. (N. V. No. 751, 26 oct 1923)

Novoie Vremea ne informează asupra faptelor mi
nunate despre care vorbeşte această învăţătoare. 
Creştinii ortodoxi dela Kiev au fost isbiţi de un fe
nomen extraordinar care s’a produs în cele mai multe 
biserici din acest oraş. Cupolele a trei biserici au fost 
dintr’odată reînoite, şi aurite, la 6 şi la 7 Iulie, 
precum şi mai multe icoane. Această restaurare care 
s’a făcut în prezenţa unei comisiuni sovietice şi al 
unui mari mulţimi de popor, în care se găsea şi cores
pondentul lui Novoe Vremea, este considerată ca o 
minune providenţială. (N. V. nr. 704. 1 Sept. 1923).

Fapte identice s’ar fi produs şi în catedrala din 
Odesa şi în districtul Uman unde, reînoirea icoanelor 
s’ar fi Văcut în masă (N. V. 5 sept 1923).

La Odesa, reînoirea icoanei Maicii Domnului în 
catedrală a provocat comentarii foarte vii. După jur
nalele sovietice, o grămadă mare de lume zile d’arân- 
dul a stat în jurul catedralei. Episcopul Bisericii vii, 
membru al misiunii sovietice pentru cercetarea cauze
lor fenomenului, a încercat să citească în catedrală 
rezoluţiunea comisiunii constatând că reînoirea s’a 
făcut datorită unui proces chimic în colorile cu care 
jcoana e zugrăvită; dar mulţimea de popor adunată 
în catedrală l-a alungat şi a silit pe bolşevici să dea 
catedrala clerului care recunoaşte pe patriarhul Tihon 
(N. V. 9 sept. 1923).

Cazuri de reînoire de icoane s’au mai semnalat în 
staţiunea Pogranicinaia (Gubernia Charbin), în întreaga 
regiune a Ovidiopolului, în oraşul Mogliu şi în multe 
alte localităţi din împrejur.

Populaţiunea din Kiev a fost atât de câştigată de 
misticismul religios, că guvernul sovietic a fost obli
gat să afişeze în oraş şi în gubernie următorul apel: 
„Printre populaţia ortodoxă care cercetează locurile 
sfinte din Kiev circulă sgomotul că s’âu întâmplat 
fapte minunate care pun pe credincioşi în mişcare Ia 
Kiev şi în alte localităţi ale guberniei.

„Se povestesc cazuri de învieri de morţi, de reinoiri 
de multe icoane; se zice că un sicriu negru s’a po
gorî t din cer, că în oraş şi în câteva sate s’a văzut 
sânge curgând din cruce. Aceste svonuri sunt răs
pândite de persoane rău intenţionate. (N. V. Nr. 733,
5 Oct. 1923).

Persecuţiunea Bisericii. Un scriitor foarte cunoscut 
în Rusia, Arţibaşef, sosit de curând dela Moscova.
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într’o convorbire cu colaboratorul unui jurnal polonez, 
a făcut următoarea descriere a stării religioase de sub 
dominaţia bolşevică. „Bolşevicii.au proclamat separarea 
Bisericii de Stat. La un moment dat, ei au mai pro
clamat şi libertatea de conştiinţă. Ca totul, şi această 
„libertate de conştiinţă" decretată de Bolşevici, este 
o minciună neruşinată şi o făţărnicie. Religiunea nu
mai atât este liberă în Rusia cât e vorba numai de 
viaţa spirituală lăuntrică a omului. Noroc că nu se 
poate pune în fiecare gândirea omenească.

„Bolşevicii tratează religiunea cum vor. Totuşi, până 
in timpul de faţă, n’au avut curajul ca pe faţă să 
comită un atentat împotriva credinţelor celor mai 
sfinte ale omului. In tot cazul, nicăeri poate, nu se 
arată mai nervoşi, o mai mare furie fanatică de cât 
tocmai în acest domeniu. Fără să se lase opriţi în 
faţa provocaţiunei, şi sub diferite pretexte, închid 
bisericile în toată Rusia. In bisericile ortodoxe şi 
catolice, organizează baluri, pângăresc .altarele, editează 
numeroase jurnale, afişe şi foi volante cu scopul de 
a-şi râde de credinţa în Dumnezeu şi de a provoca des- 
gust pentru ea, In chip grosolan, cinic şi josnic, se ofen
sează tot ceia ce este în om mai inalt şi mai curat.

Jefuirea bisericilor continuă ca şi mai înainte; au
torităţile sovietiste organizează procesiuni atee. Slu
jitorii tuturor religiunilor sunt adevăraţi parias sub 
jugul bolşevicilor. Intr’un chip general, separaţiunea 
Bisericii de Stat este redusă la aceia că Biserica a 
pierdut orice drept şi Statul a uzurpat dreptul de 
a face cu Biserica tot ce-i place.

Trebue să spun pe faţă şi cinstit, cu toate că ştiu 
că ating o chestiune foarte gingaşă. — poate că pentru 
aceia că în capul guvernului bolşevic stau oameni de 
confesiuni eterodoxe şi poate că pentru aceia că în 
Biserica ortodoxă, în creştinism, ei văd cel mai grozav 
pericol al puterii lor, — dar în deosibi creştinismul şj 
Biserica ortodoxă sunt expuse persecuţiunii teroarei. 
(N. V. nr. 726, 27 Sept 1923).

După jurnalele sovietice, la Moscova numai, 60 de 
biserici şi două mânăstiri au fost închise, şi j5atru 
comunităţi religioase au fost suprimate în timpul celor 
şapte prime luni ale anului 1923 (N. V. 12 Sept 1923).

După o altă versiune sovietică, în acelaşi termen, 
au fost lichidate, în Ianuarie o biserici, în Februarie
6 biserici şi 3 comunităţi, în Martie 10 biserici şi o 
comunitate, în Aprilie 11 biserici, (Mai lipseşte), în 
Iunie 9 biserici, în Iulie 8 biserici (N. V. nr. 728. 
29 Sept. 1923).

Din regiunea Odesei se semnalează că bolşevicii au 
închis mai multe biserici.

La Elisabetgrad catedrala e închisă de bolşevici, iar 
episcopul şi cinci preoţi puşi la închisoare (N. V. 7 
nov 1923).

De frica popularităţii mereu în creştere a patriar
hului Tihon, autorităţile sovietice i-au interzis să 
slujească Sf. leturghie în Biserici fără o autorizaţie 
specială pentru fiecare caz.(N. V. nr. 720, 20 Sept 1923)

La Vladivostoc, şapte preoţi au fost închişi din pricina

credinţei lor către patriarhul Tihon şi din pricina ne
supunerii lor la autoritatea episcopului Bisericii vii, 
Vasilie (N. V. nr. 741, 30 Oct. 923).

Autorităţile bolşevice au declarat că faptul de a
/

recunoaşte pe faţă pe patriarhul Tihon ca director 
duhovnicesc şi de a-i pomeni numele la serviciul divin 
constitue vină de contra-revoluţiune (N.V. 5 Sept. 1923).

Se comunică din Petrograd că turburări religioase 
au Isbucnit în Ucraina. Ţărani în cârduri pleacă din 
sate către oraşe cu:icoanele.Organizaţiunileantisovie- 
tice profită de acest puternic entuziasm religios. Gu
vernul sovietic ia măsuri pentru a reprima turbură- 
rile şi trimete trupe de comunişti casă oprească pro
cesiunile (N. V. nr. 753. 28 Oct. 1923).

Prigonirea Bisericii ortodoxe, pentru guvernul bol
şevic nu este de cât unul din mijloacele de a combate 
creştinismul. In ateismul său înflăcărat, el se repede 
asupra a tot ce are un caracter creştin. In popor e 
obiceiul ca în vorbirea de toate zilele să amestice 
expresiuni, uneori în chip maşinal, ca „Slavă Domnului!“ 
„Doamne fereşte", „Sfânta datorie" „Sfânta noastră 
sarcina", etc. Jurnalui „Darul muncitorilor" cere a se 
înlătura întrebuinţarea acestor cuvinte care jignesc 
urechia proletară (!) (N. V. 31 Aug. 1923)

Descrierea d-lui Britten, membru al congresului 
Statelor-Unite venit de curând din Rusia, ne dă pu
tinţă de a pricepe care sunt expresiunile care mângâe 
urechia proletară: „Ateismul, spune el, este predicat 
pretutindeni, dar religiunea creştină este ridiculizată 
prin placarde. D ’asupra intrării în Kremlin, stă acea
sta mare inscripţiune: „Religiunea este opiumul Sta
tului". Altă versiune este următoarea: „Religiunea 
este opiumul săracilor". O altă expresiune scumpă 
bolşevicilor, este: „Religiuneaeste instrumentul bogă
ţiilor cu care asupresc pe săraci". (N. Vr. nr. 762 
8 nov 1923)

Ca să paralizeze mişcarea religioasă, care în timpul 
din urmă s ’a desvoltat în păturile populare şi care 
stinghereşte grozav de mult sferele sovietice, bolşevicii 
au pornit cea mai întărâtată propagandă antireligioasă. 
Se dă mare importanţă propagandei în armata roşie. 
Un organ special «Armata Roşie» a fost editat în 
cercul militar al Ucrainei; el este rânduit cu deosebire

«

luptei contra oricărei credinţe, contra oricărei religi-
uni, contra tuturor „dumnezeilor". (N. V. nr. 724. 
25 Sp 1923)

Un teatru nou, «Ateul», trebuia să se deschidă la 
Moscova; sarcina lui este de a întări propagamlii 
atee prin mijlocul punerii în scenă a tragediilor, co
mediilor şi operetelor cu conţinut excluziv antireliglo» 
(N. V. nr. 764. 10 Noev. 1923).

Pr. T. S1MEDREA

Conferenţa dela Velehrad pentru unirea 
Bisericilor

Se ştie ce mult se discută în clipa de faţă despro 
unirea Bisericilor. Noi am vorbit de multe ori dospin 
aceasta chestiune în această revistă. Dar totdeaumi u 
fost vorba despre unirea tratată între noi şi alte <>rgn
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nizări creştineşti decât cea romano-catolică. De data 
aceasta însă, întâlnim o tratare în care romano-catolicii 
sunt ceice discută. Se înţeiege, este vorba de singura 
unire pe care o pot face ei, adică să te supui lor şi 
să săruţi picioarele Papii. Noi însă, ca cronicari credin
cioşi, trebuie sa pomenim şi despre aceste încercări, 
ştiind însă de mai nainte ce să credem despre ele.

Cu privire la astfel de tratări, noi găsim o cores
pondenţă din Roma în ziarul italian Corriere della 
Sera din Milan (6 August 1924) pe care ne grăbim a 
o împărtăşi cititorilor noştri.

%

La Velehrad în Moravia, s’a ţinui dela 31 Iulie la 3 
August al patrulea Congres pentru unirea Răsăritului cu 
Apusul, la care au luat parte 10 episcopi ceho-slovaci, 6 
iugo-slavi, 4 poloneji şi nu puţini ortodocşi, însufleţiţi de 
dorinţa unirii Bisericilor. E cunoscut că looalitatea Vele
hrad, a fost soaunul apostolului slavilor, Sf. Chirii, care, 
împreună cu fratele său Metodie, a adus slavilor credinţa 
creştinească, punând-o la temelia civilizaţiunii lor. De multă 
vreme oameni de seamă oa Strossmayer şi Stoian au stârnit

armaggi, a adus

între slavi o mare mişoare pentru unirea Bisericilor din 
Răsărit şi Apus. Această mişcare îşi are sediul la Velehrad,
atât ca acţiune, cât şi oa gândire.

Nunţiul apostolic din Praga, Mons.
la cunoştinţa Monseniorului Presan, arhiepiscopul de OlmUtz, 
că Papa Piu XI urmăreşte cu viu interes lucrările Con- 
gresuli şi că l-a delegat să ia parte la el ea reprezentant 
al Papii, Interesant a fost punctul de vedere susţinut de un 
congresist ruso-ortodox, după care deosebirile dintre Biserica 
Romană şi Biserica răsăriteană sunt mai degrabă de ordin 
psihologic şi politic, decât dogmatic. Problema însă nu se 
va dezlega atâta pe terenul politic, cât pe cel al unei în
ţelegeri reoiproce intime. S’au discutat şi alte teme : însem
nătatea Patriarhatului din punct de vedere istoric şi dogmatic 
în raport cu starea actuală a unităţii Biserioii, despre ce 
s’a făcut şi ce mai rămîne de făcut pentru unire în Răsă
ritul greco-slav, precum şi despre starea sooială şi reli
gioasă a emigranţilor ruşi şi urmările oare ar fi pentru unire. 
Cercurile Vaticanului, care nu-şi fac iluziuni despre ade
vărata stare a lucrurilor, au urmărit acest Congres cu cel 
mai mare interes.

CÂRTI J REVISTE ZIARE
Noul Calendar Ortodox. — Pe marginea unei

>}encicliceu a Sf. Sinod, articol în ziarul Unirea din 
Blaj, 19 Iulie 1924.

Nu e chip să faci ceva în Biserica Ortodoxă, că trebuie 
numai decât să sară uniaţii dela Blaj sau dela Bucureşti ou 
batjocurile lor.,..

S’a bucurat toată lumea că Biserica Ortodoxă îşi prefaoe 
calendarul ei, că vom fi mai apropiaţi, prin această prefa- 
facere, de împărţirea timpului altor popoare; şi-a rostit 
această bucurie şi un preot uniat, în sensul nostru, în şe
dinţa dela 28 Decembre 1923, când Mitropolitul Primat a 
vestit adunării că Sf. Sinod a hotărît să se introducă în 
Biserica noastră un calendar îndreptat; preotul uniat a 
spus să au să introducă şi ei schimbarea, în calendarul aceştia. Nu degeaba Albina ne ameninţă ou descărcarea

Iaca, este şi ăsta un chip de a scrie. Nu-ţi plaoe nimic 
din ce face altul. Orice ar face el, tu trebuie să-ţi araţi 
ghiarele. Aşa şi uniaţii acum... rău de avem calendarul 
iulian, rău de-1 îndreptăm.

Â spune că trebuie să mergem în calea adevărului, e 
iarăşi pricină de batjocură. înseamnă că te decapitezi. A 
spune oă noi nu suntem mai sfiinţi ca Părinţii dela Niceia? 
oare au rânduit un calendar pentru Biserică, e prilej de trânti 
zeflemeaua.... „O ştie toată lumeaw! Vezi Doamne! pe noi 
ne ştie toată lumea ce fel de sfinţenie avem, iar pe catolici 
nu-i ştie toată lumea I

Aşa întâmpină organul Mitropoliei din Blaj lucrarea Si
nodului nostru.... Ce să le faci! au nervi mulţi domnii

lor; s’au bucurat şi protestanţii (Baronul Bedeus din Si
biiu), cu toate acestea, când a venit vorba ca prefacerea 
aoeasta să şi intre în fiinţă, uniaţii încep a-şi arăta colţii...

Ce i-o fi supărând pe dânşii că această îndreptare se face ?
întocmirea enciclicei Stântului Sinod este pentru dânş!i 

nou prilej de batjocuri. Numărul pomenit al ziarului Unirea 
din Blaj nu face altoeva, pe 3 coloane ale articolului din 
capul ziarului, decât a se opri mai la fiecare frază a en- 
ciolicei şi nu să zici c& ar discuta ceva, că nu discută 
nimic, dar se propteşte ca o mahalagioaică cu mânile în 
şolduri şi le însoţeşte pe toate cu spiritele sale... „Cam 
târziu şi cam de silă, dar tot e bine!11; „Ce adorabil!"; „Veche 
poveste!M; „O ştie toată lumea!“. Şi aşa mai încolo. Parcă 
ai auzi pe leliţa Ioana făcând pe deşteapta între ale ei...

Şi nu i-am face vină din aceasta, daoă înoaltea ar spune 
ceva, dacă şi-ar informa cetitorii despre cuprinsul enciolicei, 
daoă ar lămuri ceva, dacă ar expune un punct de vedere 
deosebit, o părere în care vede altfel... Dar nu. Ai înainte 
numai spiritul omului pus să cârâie şi contrazică.

nervilor uniaţi.
O! îi ştim că nervi au, că le sare ţandura degeaba. Dar 

vorba este că nu ajunge să ai nervi ca să scrii cum se 
cuvine, ci trebuie să mai ai şi cuget drept. Ei însă stau 
cu mutra acră, gata pe gâleeavă, ţanţoşi şi ocărâtori la 
adresa noastră, sooţându-ne totdeauna ochii cu sistemul 
nostru bizantin. Dar le-am spus o eu de multe ori că sistemul 
nostru bizantin e arătat din ce în ce mai mult într’o lu
mină tot mai curată. Numele rău care i s’a făcut i s’a stârnit 
de oatolici. Dar acum, când lucrurile se cercetează la lu
mina zilei, înşişi învăţaţii bizantinologi vin şi arată câtă 
lumină era în acel Bizanţ ocărît. Charles Diehl arată ca 
pe nişte sălbatici pe cruciaţii oare, în loc de a se duce să 
se bată cu păgânii, veneau să ocupe Constantinopolul. Pe 
neaşteptate iese lumina şi ea e toată de partea noastră.

Dar ei cu sistemul lor iezuit, de care nu se pot pune de 
loo la adăpost!... Pe când noi, Românii ortodocşi, am înlă
turat şi oe bruma de influenţă greoeasoă am avut, uniaţi} 
stau deplin în apele clocite ale iezuitismului, şi nu şi-a
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luat nimenea sarcina sa vie să arate că iezuitismul nnmai 
pe degeaba a fost oeărât. El e privit totdeauna, până în 
ziua de azi, ca sistemul fariseilor de odinioară, ai căror 
moştenitori buni sunt*

Aici e deosebirea. Şi unii şi alţii suntem învinuiţi de 
câte un sistem, dar, pe când al nostru numai în chip ca
lomnios a fost arătat ca plin de păcate, al lor este şi ră“ 
mâne păcătos.

Atunci cu ce obraz mai critică sistemul nostru şi cu pri
lejul nouăi enciclice sinodale? Uite, e vădit sistem iezuit, 
plin de păcate, să începi a ocărî un act care trebuie primit 
ou bunăvoinţă. Să ocărăşti aşa, numai din dorul de a ocărî?
Numai ca să declari rău tot ce e al altuia, bun numai ce 
e al tău?

Prin urmare i-am văzut şi de astădată în întrebuinţarea 
sistemului lor şi ne-am edificat încăodată.... ăştia sunt oa
menii oare ne cheamă să venim la luminile lor apusene!

Ei sunt cea mai bună propagandă pe care o fac împo" 
triva lor. Yăzându-i cum sunt, înţelegem cât progres au 
făout trecând de partea Romei. Pe nimeni nu-1 mai poate 
prinde gustul de a se apropia de aoeastă Romă.

A scârbit ea pe ai ei (că Luther a fost al ei!), da încă 
pe a lţ i i!

Povestiri pentru creştini, iroşură de 82 de pagini 
în format 16, de Preoţii Cosma, Vartolomei şi Pascti, 
Focşani, fără arătarea anului. Preţul 5 lei.

Cărticica aceasta, cu tiparul prea şters şi deci greoaie
/

la citit, iese ca nr. 1 al Bibliotecii cercului religios- 
social, cu numele de „Trotuşul“, pe care autorii nu voiesc, 
să-l spuie în ce oraş sau sat este. Văzând-o, înţelegem că 
este unul din roadele muncei unei cete de preoţi, cum ve
dem uneori că încearcă preoţii tineri pe ici şi colo. Nici 
vorbă, e spre lauda lor, chiar când îuceroările acestea nu 
prea sunt încăroate de izbândă. Până să se nemerească 
drumul bun, fireşte că se mai greşeşte şi câte ceva.

Aceşti preoţi, din care pe doi (Cosma şi Vartolomei)
îi cunoaştem şi dintr’o întreagă şi frumoasă muncă trecută^ 
nu prea au izbândit în ce s’au apuoat să lucreze acum. 
Din cele 9 povestiri ale lor, două sunt foarte bune şi 
anume : Musca sub clopot şl Un examen de geografie 
în iad . In cea dintâi, este vorba de omul cu gândul spre 
Dumnezeu (albina) şi care nu caută ale lumii şi piere când 
nu are chipul de tr&it după legile lui Dumnezeu ; pe când 
omul cu gândul spre lume (musca) trăieşte în lumea păca
telor, dar fără împodobirea celui dintâi şi rob al păcatelor. 
Povestirea aceasta e o frumoasă zugrăvire a acestei cugetări, 
asoute simţirea omului spre ea şi e bine potrivită pentru 
ţinta aleasă de a învăţa poporul. Cealaltă, Un examen de 
geografie e o povestire cu meşteşugită întocmire, împo
triva beţiei. Amândouă aceste povestiri îşi ajung ţinta şi 
pot fi citite cu mare folos înaintea unor creştini. Mintea 
le prinde uşor, fără încordare.

La aceasta, am mai putea adăoga şi pe a treia : Meş
terul Sandu. Dar dacă n’am numărat-o odată cu celelalte 
două, am făcut-o pentrucă ideia pe care autorul vrea s’o scoată 
la lumină nu sare deodată în ochi ca în celelalte două. E 
mai puţin izbitoare ca acelea. Cu una cu alta însă, e bună.

De aici încolo, vine al doilea şir de povestiri, ou lucruri

bune în ele, dar şi cu lipsuri oare le fac mai greoaie. Aoi 
trebuie să socotim Grăuntele, oare, prin întocmirea ei de 
a fi mai străine de şirul firii, căci pune pe fiu mai ne
putincios decât pe tată şi pe acesta mai neputincios decât 
pe bunic, e mai grea de primit cu alipirea inimii de ea. 
Intră în domeniul miraculosului. Caşi toate celelalte tradu
ceri după Tolstoi, ele au nevoia de a fi mai întâi tâlcuite, 
pentru a se scoate miezul lor. Din această pricină, ele nu-şi 
scot la iveală înţelesul numai cât le-ai auzit, ci trebuie să 
te întrebi ce a vrut autorul să spuie prin ele. Aceasta însă 
le face mai greoaie şi-şi ating mai anevoie scopul pentru care 
au fost alcătuite. Iar cele două bucăţi dela urmă: Despre 
Biblie şi Povestire nu sunt prea bine închegate ca să 
limpezească mintea cititorului. Omni rămâne încă nelămurit 
despre ideia bucăţii. Mai cu seamă cea cu Biblia e slabă.

Dumenezeti ne cheamă e cam spălăcită. Nu încleştează 
bine obieotul. Argumentarea ei nu e de .natură a strânge 
bine pe cititor şi a-1 încredinţa că aşa e ce vrei tu să-i spui.

Bucata despre Aurul găsit are părţi care nu sunt destul 
de bine trase la rândea. In vorbirea despre cei doi fraţi, 
nu poţi pricepe cum lui Atanasie nu-i mai venea să se des
partă de fratele său, deci erau împreună (puţin mai nainte 
zice că s’au despărţit), şi s’au oprit amândoi, şi ou toate 
acestea Atanasie era departe de nu-1 mai putea ajunge 
glasul fratelui.

Ce fel de treabă e aceasta? Cititorul rămâne nedumerit 
şi nu poate spune decât că bucăţile povestirii nu sunt bine 
îmbinate.

Aceasta e bucata Părintelui Vartolomei- Sf. Sa mai are 
şi altă scriere: Femeia în creştinism. Şi în această ches
tiune însă a luat prea pe deasupra o chestiune pe care 
trebuia s’o cerceteze mai cu grijă şi într’o închegare mai
strânsă a tratării.

Noi, constatând acestea, lăudăm zelul părinţilor de a fi 
neosteniţi în munca pentru cultivarea poporului pe căile 
credinţei şi ţinem seamă de sufletul lor cald, dovedit în 
atâtea alte împrejurări trecute, dar le spunem cănufoloseso 
deopotrivă toate lucrările făcute în grabă. Materialul trebuie 
bine ales şi numai aşa dat în lumina tiparului.

In ce priveşte cărticica aceasta, o să treacă numărul 
acesta, dar la a doua ediţiune să scoată ce e bun, să lase 
la o parte ce e slab sau să-l toarne mai bine şi să tipă
rească apoi o nouă cărticică. Atunci ea va folosi mult mai 
bine ca cea de acum.

A. S.

Monografia eparhiei Vidinului întocmită de ac
tualul ei mitropolit Neofit, care a determinat Sf. Sinod din 
Sofia să ceară sf. Mir dela Bucureşti. Înalt Prea Sf. Sa esto 
un erudit prelat şi prieten al Românilor. Lucrarea înalt 
Prea Sfinţiei Sale e bogată în date istorice şi statistioo, 
foarte interesante pentru istoria bisericească a Răsăritului 
şi în deosebi pentru Biserica bulgărească.

Din tabloul statistic ce redăm după această lucrare,') 
se vede numărul populaţiei române, ce se află în cuprinmil 
acestei eparhii vecine de care ne desparte Dunăron

Neofit mitropolitul Vidinului : «Vidinsca eparhia* Sofia, 
pagina 152.
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IN OC OL U L Bulgari ROMÂNI I Ţigani Turci Evrei Dif. Total

B erco v iţa ..................................
Belogradcic.................................
Vidin............................................
L o m .............................................
K u la ............................................
Ferdinandovo............................

44860

5
21

29110
3700
6400

45

*•

•

T otal . . 293981 38920 11906 4077 3108 1531 353352

Dispoziţiuni jignitoare pentru preoţi. — Articol 
de Econ. Z). Georgescu în Universul dela 30 Iulie 1924.

In scrierea acestui articol, Păr. D. Georgescu, prezi
dentul Societăţii oierului român „Ajutorul" şi fruntaş al 
preoţimii din Bucureşti, porneşte dela măsura luată de Mi
nisterul Cultelor de a ceroeta care sunt veniturile preoţilor 
din unele slujbe bisericeşti, pentruca, dacă aceste venituri 
se suie până la suma pe care preotul o primeşte dela Stat, 
să nu i se mai dea acest ajutor din partea Statului. Păr. 
Georgescu îşi arată îngrijorarea însă, că dacă acest ajutor, 
nu i se mai dă preotului dela Stat, el va ajunge să cer
şească dela credincioşi, ceiace nu e bine. Adaogă apoi că 
se mai cere preoţilor să dea date statistice despre enoriaşii 
pe oare-i au, despre averea lor. Dar aceasta, zice Sf. Sa, 
aduce zâzanie între preoţi şi credincioşi, ceiace iar nu e 
bine. Sf. Sa oere să se renunţe la aceste măsuri.

Semne îngrijitoare. — Articol de N. lor ga în Nea
mul Românesc, 31 Iulie 1924.

E un articol care te umple de îngrijorare pentru viito
rul acestei ţări, fiindcă dă alarma în chestiunea despre 
care şi noi am pomenit aici din când în când: avorturile. 
Populaţiunea nu se poate înmulţi, pentrucă copii sunt omo
râţi încă din pânteoe şi, după socoteli făcute, numărul co
piilor care nu se nasc, din cauza aceasta, trece de 100.000 
pe an (D-rul Lazâr la congresul medicilor de anul trecut 
din Timişoara), d. Iorga spune:

„Un preot dintr’un oraş mare spunea acum câteva zile,
că în toata parohia luiy de un an de zile n’a botezat 
un singur copilu.

Şi ştirea aceasta vine dintr’o parohie cu oameni bogaţi, 
care, prin urmare, nu pot fi împinşi la împedecarea naş
terii copiilor din pricina sărăciei. Nu, oi numai dorul de 
trai uşor şi alergarea după desfătări îi împinge la aceasta. 
Copiii sunt socotiţi sarcină care încurcă sloboda zburdă- 
ciune a vieţii.

Dar, cu dreptate spune d. Iorga că, dacă facem astfel 
locul nostru îi vor lua alţii care vor avea „curajul să în- 
frunte toate greutăţile unor vremi asprew.

E bine că şi d. N. Iorga ridică cuvântul în această ches
tiune, oare trebuie pusă pe planul I al silinţelor noastre. 
Caşi beţia, sifilisul şi oftica, şi aoeasta roade organismul
nostru social.

Tot sşa în împărăţia romană: din dorul traiului bun,
naşterile s’au împuţinat, locurile au rămas goale, au fost

V. P.

umplute cu străini', iar dela o vreme, chiagul naţional a
slăbit în vremea năvălirilor barbare.

Noi însă suntem în această ţară fiinţe teoretice, care 
nu vedem nici până la lungul nasului, încât luăm pe mâna 
noastră chestiuni de prisos, ca să ne. perdem energia cu 
ele, dar nu luăm în seamă adevăratele racile ale ţării, care 
rod amar în măruntaiele noastre.

De pildă, iată, ziarele aduceau ştirea azi (22 Aug. c.) 
că s’a început în Bucureşti zidirea cuptorulni pentru arde
rea morţilor... Vedeţi cu ce ne perdem cu vremea, când 
chestiunile cele mari rămân nebăgate în seamă!...

Într’o mănăstire.— Articolul iscălit D. I. în acelaş
nr. din Neamul Românesc.

Semnalăm cu mare plăcere acest articol, pentrucă el e o 
dovadă că ce se face din simţ religios se face mai bine de
cât când lucrăm din alte îmbolduri. E vorba în el de mulle 
orfane de război care au fost rău îngrijite în orfelinatele 
ţinute ou cheltuiala Statului. De I Statul poate da parale, 
când o poate şi pe asta, dar nu poate da inimi.

Scriitorul articolului numit arată cum copile do acestea, 
treoute spre a fi îngrijite de maici la mănăstire, cu fost 
acolo atât de îmbrăţişate şi de bine ţinute, încât sănătatea 
şi veselia e pe feţele tuturor.

Revin, scrie el, dintr’o Vizită pe care am făcut-o la 
o mănăstire.

Am văzut acolo închinându-se cu multă smerenie şi 
cucernicie o sumedenie de orfane de război pe care 
maicele le-au luat prin chiliile lor, învăţându-le zi de 
zi migăloasă trudă a gospodăriei şi a ţesutului în ate
lierele mănăstirii: operă naţională!

Copilele vesele şi îmbujorate, când vorbeşti cu ele, 
îţi spun cu sinceritate de copil, deplina mulţumire su
fletească ce o au în mijlocul călugăriţelor blajine şi bu
ne, cajre împart cu ele cu o dărnicie ca’n poveşti, şi 
bucuriile şi durerile vieţii de mănăstire cu care micii 
copilaşi se deprind a se comporta tot mai mult pe fie 
care z i !

Au scăpat de orfelinatele de care-ţi vorbesc cu des- 
gust, teamă şi nemulţumire. In maicile mănăstirilor co
piii au găsit ceiace oficialitatea trebuia să le dea dela 
început: suflete mari şi generoase; iubire aproape pă
rintească!

S’ar fi rezolvat uşor problema naţională a creşterii 
copiilor celor morţi în război şi bugetul ar fi fost seu-
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cât ce ştiu şi cum s ’au pronunţat in această chestiune 
năimiţii «Albinei».

Pentrucă cu teologii mă cred dator să stau de vorbă, 
iată-mă dar nevoit să mă cobor la nivelul subliminal 
la care dumnealor au coborît discuţiunea şi să le răs
pund.

Nu sunt nici de rea credinţă nici ignorant .în pre
zentarea învăţăturilor rătăcite ale catolicismului, fraţii 

încheiem aci citaţiunea, dar pentru a spune oă şi noi rnei de un sânge, dar, din nenorocire, nu şi de-o cre-

tit de cheltuielele enorme ce s ’au făcut cu orfelinatele, 
care au sfârşit prin a deveni localuri de propagarea 
maladiilor infecţioase printre copilaşii adunaţi de ici şi 
de colo, pentru a fi crescuţi cu banul public! Mănăs
tirile ar fi avut prilejul să arate încă odată marele rol
social-naţional, ce l-au avut şi-l au încă în viaţa po
porului românesc!

trebuie să îngrijim de mănăstiri, dacă vor şi ele să poată 
faoe oeva pentru sooietate.

dinţă. Nu sunt nici una nici alta, pentrucă afirmaţiunile 
mele le-am întemeiat pe citaţiuni din autori catolici cu

Nimenea nu culege struguri din spini şi smochine multă vază. Şi la aceia aş putea adăoga mulţi alţii,
dar n’am ţinut şi nici nu ţin să fac savantlâc, ca să 
nu vă dau dreptul să mă învinuiţi de vanitate sau de

din ciulini.
A r h im . SC  B IB A N .

pedanterie. Dar autorii frăţiilor voastre, pe care vă în
temeiaţi părerea contrarie, cari sunt? Pe aceştia aş vreaNici rea credinţă nici ignoranţă.— In numărul 

de pe Ianuarie al acestei reviste, am răspuns ziarului 
catolic din Bucureşti «Albina» la articolul publicat de 
un cleric sau teolog unit, care n ’are cavalerismul să-şi 
spună numele, demonstrându-i că nu cunoaşte nici în
văţătura Bisericii catolice, când susţine, că prin indul
genţe nu se iartă păcate viitoare, nici învăţătura Bise
ricii noastre ortodoxe, când pretinde, că şi noi ortodcşii 
avem sărbătoarea Neprihănitei Zămisliri a Sfinei Fe
cioare Maria şi o ţinem întocmai ca apusenii.

Răspunsul meu a tost întemeiat pe numeroase cita
ţiuni din autorii catolici şi uniţi şi aşteptam ca ano
nimul cleric sau teolog unit să-mi opună alţi autori şi 
alte păreri, dacă avea ceva de replicat, căci era în dis
cuţie o chestiune teologică. Se vede însă că nu mai 
era loc şi putinţă de replică în faţa dovezilor constrân
gătoare pe care le-am adus, şi atunci teologului care 
provocase discuţiunea, s ’au substituit scribii dela «Albina», 
cari se pricep tare bine să-şi moae condeiele în venin, 
când au de dus o polemică cu cineva, dar de o dis- 
cuţiune obiectivă şi susţinută, nu sunt capabili. Potrivit 
apucăturilor lor, aceşti domni au citat câteva cuvinte 
răsleţe din răspunsul meu, le-au însoţit cu semne de 
întrebare şi de mirare, au adăogat o duzină de cuvinte 
insultătoare la adresa mea şi şi-au decernut ei înşişi 
premiul de învingători în discuţiune.

Cu asemenea oameni nu se discută, ci cată să-ţi 
mergi drumul tău, ori care, ori câte şi ori ce fel ar fi 
insultele ce-ţi adresează. Cine voeşte să se convingă de 
adevărul celor afirmate aci, să citiască cele ce am scris 
eu în paralel cu cele ce au replicat ei şi va ajunge la 
aceeaş concluzie ca şi mine.

Dar iată că în discuţie se amestecă şi «Cultura creş
tina» din Blaj, revista oficială a bisericii şi teologiei 
unite. M’am bucurat când am auzit că această publi- 
caţiune se înfige la o asemenea discuţiune. M'aşteptam 
să văd argumentaţiuni, păreri, citaţiuni din părinţi bi
sericeşti, din scolastici, din teologi vechi şi noi, dovezi 
istorice şi raţionale în susţinerea tezei contrare,... dar 
n’am găsit decât reproducerea searbădă, deşi aproape 
aidoma, acelor scrise îq «Albina» şi mi-am zis: «Stă 
rău, rău de tot teologia unită, dacă teologii ei nu 
sunt în stare să spună nimic mai mult şi mai bine de

să-i aud, nu pe redactorii şi colaboratorii «Albinei». 
Atunci discuţiunea ar fi obiectivă şi la înălţime şi din
partea voastră. Dar aşa cum o duceţi, aţi înjosit-o, căci
nu răspundeţi cu argumente, ci numai cu vorbe tari.

Vă ustură şi vă pare nedrept şi ilogic din parte-mi 
că am numit pe Deharbe iezuit viclean şi care nu me
rită crezare? Nu spuneţi însă pentru ce l-am calificat 
astfel şi în aceasta stă reaua voastră credinţă. Eu n’am 
aruncat acest epitet fără să-l motivez. Ba încă mi se 
pare că nu e destul de tare, căci cine ar putea zice 
că e prea mult să numeşti viclean, pe un om care în
cearcă să mistifice adevărul, aşa cum am arătat că o 
face Deharbe? Dar de restul învăţăturii lui despre in
dulgenţe, reprodus şi comentat de mine, de ce nu răs
pundeţi nici un cuvânt? N’aţi răspuns şi nu veţi răs
punde, pentrucă tot ce am spus eu sunt învăţătura 
formală e Bisericii catolice, pe care nu cred că n’o cu
noaşteţi, ci numai nu vă convine s ’o mărturisiţi pe 
faţă, pentrucă ştiţi că ea este una din pricinile refor- 
maţiunii. E învăţătura catolică autentică şi deci şi a 
voastră a uniţilor, cari aţi primit, pe lângă cele patru 
puncte mincinoase din actul falisficat al unirii, toate
rătăcirile bisericii papale. E învăţătura catolicilor şi a 
voastră, iar nu «născocirea unui ortodox». Şi dacă vă 
e ruşine de ea, lepădaţi-o dimpreună cu celelalte erezii, 
pe care vi le impune papa să le credeţi şi întoarceţi-vă 
în staulul adevăratei, unicei biserici a lui Christos, care 
a adăpostit şi păzit pe moşii şi strămoşii voştri de lupii 
în a căror ghiară sunteţi voi azi.

Nu liţi iezuiţi, adică făţarnici, fraţilor. Nu vă luaţi 
după iezuiţi, căci — ca Deharbe — una scriu şi alta în
ţeleg, una spun şi alta fac, ci intoarceţi-vă la simpli
tatea, la cinstea, la corectitudinea poporului român, a
adevarătului român, a celui de ţară, care a fost crescut 
de mai mult de o mie de ani în duhul curat al orto
doxiei şi care zice cu multă înţelepciune într’un pro
verb al său: «Ori vorbeşte cum ţi-e portul, ori te poartă 
cum ţi-e vorba!» ceeace, în cazul nostru, însemnează; 
Jos masca, uniţilor! Ori credeţi şi mărturisiţi fără în
conjur tot ce învaţă catolicii şi nu încercaţi să vă ns 
cundeţi după deget, susţinând că ei nu învaţă ceenco 
nu vă convine vouă şi nu puteţi apăra cu dovezi pul
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pabile în faţa lumii, ori, dacă nu vă convine aceasta, nu 
staţi în situaţiunea falsă a celui neconvins de un lucru» 
ci lepădaţi-vă şi fugiţi de ei ca de Satana, căci vă duc 
la pieire şi ca creştini şi ca români.

Nu sunt nici de rea credinţă nici ignorant, nici în 
chestiunea Zămislirei Neprihănite a Sfintei Fecioare 
Maria, frate Tellus, ci şi aici frăţia ta faci ce ai făcut 
şi în chestiunea de mai sus, adică reproduci fidel după 
«Albina* fără să te hazardezi la discuţiune teologică. 
Faci aceasta de teamă să nu-ţi contrazici Mitropolitul 
din a cărui Dogmatică eu am dovedit că dogma «Im- 
maculatae conceptionis Beatae Virginis» este o născocire 
pur catolică? Dar ai făcut-o şi în prima chestiune. 
Iată dar că e din sistemă, sistema şi tactica iezuitică 
de a nu fi sincer, de a nu-ţi mărturisi niciodată slă
biciunea, de a ataca în loc de a te apăra, de a critica
şi înjura în loc de a răspunde liniştit. De ce nu-ţi în
cerci puterile să demonstrezi, că «Sărbătoarea aceasta 
o an şi bisericile orientale pe ziua de 9 Decembrie in- 
tocmai cum o au apusenii pe 10 Decembrie*, cum a 
afirmat fără nicio umbră de dovadă anonimul din «Al
bina»,care a început discuţia, căci a c e a s t a  era chestiunea? 
Sau te temi că-ţi întorc învinuirea pe care mi-o aduci, 
că m’aş face eu mai cunoscător al învăţăturii catolice 
decât Deharbe ? Arată-mi dar: unde, când şi cum pro
fesează biserica noastră ortodoxă dogma despre Ne
prihănita Zămislire a Sfintei Fecioare? Premergătorul

i
frăţiei tale, criticul Pp., din coloanele «Albinei», trimetea 
ca la o dovedire a acestei afirmaţiuni din văzduh, la 
Sinaxarul ortodox din luna Decembrie, ziua a noua* 
Am citat ceeace se găseşte în Sinaxarul ortodox — get. 
beget ortodox, cum îl numeşti frăţia ta ironic — şi tre
buia să citez numai din el, pentrucă în el susţinea 
domnul Pp., că se cuprinde învăţătura bisericii noastre 
despre Neprihănita Zămislire, dar acolo nu numai că 
nu era nimic de acest fel, ci se întâlnesc expresiuni şi 
păreri, care se bat cap în cap cu dogma catolică despre 
Neprihănita Zămislire. Aceste expresiuni şi în acest scop 
le-am subliniat în citaţiunea mea, iar nu ca să afirm  ̂
că papistaşii ar întemeia această dogmă pe naşterea 
supranaturală a Sfintei Fecioare, căci nu e vreo subtili
tate grozavă şi nici ceva tăinuit ceeace teologii catolici 
învaţă în această privinţă, ci ceva destul de simplu, ca să 
nu-i zic simplist, şi care se găseşte în orice manual de 
Dogmatică şi chiar în Catehisme, deşi în multe din ele se 
afirmă pur şi simplu: «S’a născut fără pata păcatului» 
sau «fără păcat» şi nu se dă nici o altă lămurire. N’am 
subliniat acele expresiuni nici pentru ca să desfigurez 
dogma catolică, fiindcă n’aveam de ce s ’o fac, căci, din 
moment ce biserica ortodoxă n’o are şi n’o primeşte —  
şi aceasta e ceeace ar trebui s ’o dovediţi — eu o so
cotesc ca neavând existenţă şi când îi tăgăduesc însăş
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existenţa îndreptăţită, nu mai am pentruce s ’o înfăţişez 
în trăsături puţin atrăgătoare

învinuirea de erezie şi născocire de dogme nouă pe 
care eu am z dus-o catolicismului, în numele teologiei 
şi bisericii ortodoxe, stă în picioare înteagă şi neclin
tită, pentrucă cei cari aţi luat condeiul să-mi răspun
deţi, după ce singuri m’aţi provocat, n’aţi avut cura
jul să vă avântaţi în discutarea chestiunii «more theolo- 
gico», ci v'aţi mărginit numai la critică uşoară şi ne
dreaptă. De altfel, ori de ce cultură teologică şi filo
sofică aţi fi dispus, ori cât de mult spirit dialectic aţi fi 
posedat şi oricât de dibaci scriitori aţi fi, nu veţi izbuti 
niciodată, cum n’a izbutit până acum niciunul din teo
logii cu adevărat mari ai catolicismului, să apăraţi cu 
succes inovaţiunile papalităţii eretice. Nu veţi izbuti, 
pentrucă atitudinea ce aveţi, ca afiliaţi ai doctrinei ca
tolice, este protivnică adevărurilor veşnice descoperite 
de Mântuitorul Christos şi profesate de adevărata sa 
biserică şi a luptat împotriva acestor adevăruri este a 
lupta împotriva lui Dumnezeu şi a rânduelii sale.

îmi voiu face dar datoria de a vă aduce aminte cu 
orice prilej bine venit, că voi, fraţii mei uniţi, voi căr
turarii bisericeşi ai acelei fracţiuni a poporului român, 
care a fost ademenită să treacă la unire cu biserica Ro
mei, în anul 1700, duceţi pe căi greşite turma duhov
nicească încredinţată păstoriei voastre, pentrucă staţi cu 
trup şi suflet în slujba unei biserici abătute dela dreapta 
credinţă. Voiu striga, că voi v’aţi falsificat sufletul în 
şcoala iezuitismului, cu care vă făliţi, şi vreţi să duceţi 
la pierzare— cu ştiinţă şi voinţă— pe fiii voştri sufle
teşti şi să-i înstreinaţi cu totul de fraţii lor ortodocşi. 
Voiu face aceasta, pentrucă sunt neclintit în convingerea 
mea, că aduc cu aceasta cel mai nrfare serviciu nu nu
mai bisericii mele, bisericii neamului meu, ci şi fraţilor 
români uniţi. Voiu face-o, pentrucă sunt încredinţat, că 
Dumnezeu îmi va da zile să trăiesc, ca să văd înce
tarea desbinării ce s ’a întrodus între români prin uni
rea cu Roma papilor, să văd pe toţi românii strânşi 
la sânul aceleaş biserici, a bisericii strămoşeşti, cum 
su n t— din mila lui Dumnezeu— strânşi într’un sin
gur stat, sub un singur sceptru. Nu mă vor zdruncina 
din această convingere şi abate dela această cale ori
care vor fi insultele ce-mi veţi adresa. Mi-aţi zis: pro
testant, raţionalist, superficial detestabil, bizantin făţar
nic. Căutaţi în dicţionar şi alte epitete mai usturătoare, 
căci ele nu vor avea alt efect asupra mea decât să mă 
facă să fiu şi mai treaz la postul meu de slujitor con
ştiincios al bisericii ortodoxe române şi apărător, 
după puteri, al sfintei ei învăţături împotriva tuturor 
celor ce-i aruncă săgeţi.

Pr. I. MIHÂLCESCU
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Patriotismul fraţilor uniţi.— Cu prilejul serbărilor
naţionale ce s’au ţinut în toată ţara la 9 Aprilie, în 
amintirea alipirii Basarabiei la patria mumă, în oraşul 
Lugoj din Banat a luat parte un singur preot unit, cu 
toate că acolo e episcopie unită şi o sumedenie de 
canonici, plătiţi gras din budgetul statului şi cu pre
tenţii de români. Uniţii din Lugoj, cu episcopul şi ca- 
pitulul lui în frunte, au repetat fapta nepatriotică a 
tuturor prelaţilor uniţi săvârşită la Alba Iulia, când cu 
încoronarea Suveranilor. Aşa ştiu clericii uniţi să-şi 
arate patriotismul! Şi se mai declară nemulţumiţi, că 
prin noua Constituţie, biserica lore numită numai „na
ţională*, nu şi dominantă. Faptele o arată cât e şi de 
„naţională".

O deosebită simpatie papală.— O ceată de un
guri catolici au făcut de câtva timp o călătorie sfântă 
la Roma. Acolo s ’au prezentat şi la Papa, ca să-i sărute 
papucul, după obiceiu. Iezuitul Vangha, conducătorul 
cetei a făcut papii o expunere în colori negre a stărilor 
de după războiu din ţara sa. Papa a răspuns iezuitului 
în nemţeşte, ca să poată fi înţeles de cei mai mulţi din 
pelerinii unguri, şi a zis textual: „De oarece condu
cătorul vostru a spus, că scumpa noastxă Ungarie a 
fost atât de adânc şi de dureros lovită, Vă salut 
cu o cordialitate, cu atât mai sinceră şi vă dau 
binecuvântarea mea apostolică"- E oare Ungaria 
lovită atât de adânc şi de dureros cât ar fi me
ritat, pentrucă a fost provocatoarea războiulu mondial» 
cum o afirmă însuşi fostul cancelar austro-maghiar în 
timpul războiului, graful Czernin, în memoriile sale ? 
Compătimind Ungaria şi asigurând-o de cordialitatea 
sa sinceră, nu desaprobă oare papa patria sa, Italia, şi 
pe connaţionalii săi ? Ştim că Sanctitatea sa se consideră 
nesupus greşelii numai în chestiile dogmatice, morale 
şi canonice, nu şi în cele politice şi diplomatice, totuş 
aşa de puţin dibaciu e în chestiunile politice şi diplo
matice suveranul Pontifice ?

Unguri reformaţi cari trec la anglicanism.—
Printre ungurii reformaţi stabiliţi în America se observă 
de câtva timp un puternic curent de trecere la confe
siunea anglicană. De curând au trecut la anglicani trei 
pastori unguri cu toţi păstoriţii lor. Pastorii au fost 
hirotoniţi preoţi, iar poporul uns cu sfântul mir. Din 
punct de vedere creştinesc nu poate decât să ne bucure 
mişcarea începută printre ungurii americani, pentru că 
trecerea la anglicanism însemnează intrarea în sânul 
unei biserici apropiată de biserica noastră ortodoxă, 
prin învăţătura şi practicile ei, şi în legături de prie
tenie cu întreaga ortodoxie. Din punct de vedere na
ţional însă trebue să fim îngrijoraţi, fiindcă prin schim
barea credinţei, ei tind să câştige simpatiile englezilor 
şi sprijinul lor pentru Ungaria, cum au tăcut-o şi o 
fac nobilii lor prin încuscrirea cu nobilimea engleză^ 
iar orice simpatie în plus pentru Ungaria este una mai

puţin pentru noi, românii, dat fiind şovinismul ungu
resc şi ura de rasă ce ei ne nutresc.

Români, fugiţi de iezuiţi.— In Satu-Mare din
Transilvania se află un liceu cu internat întreţinut de
călugări iezuiţi. Direcţia internatului anunţă, că primeşte
în internat şi elevi români din orice clasă de Liceu,
în deosebi dintre uniţi. Ori cine este român şi simte
româneşte, fie el unit şi cu atât mai mult ortodox, nu 
trebue să se lase ademenit de făgăduelile mincinoasc
ale urmaşilor lui Loyola şi să le încredinţeze creşterea 
copiilor lor, pentrucă aceşti streini de neamul şi de cre
dinţa noastră vor stârpi din sufletele tinerilor odrasle 
orice sentimente româneşti. Nu trebuesc daţi copiii de 
români în niciun fel de şcoală condusă de streinii de 
limba şi legea noastră, ori care. ar fi aceea, ci să-i 
creştem în şcoalele noastre româneşti şi ortodoxe, care 
sunt destul de bune, iar dacă nu sunt de ajuns ca 
număr sau unele nu sunt destul de bune, să căutăm 
să le înmulţim şi să le facem mai bune.

Semne îmbucurătoare.— In fruntea capitalei ţării, 
ca ajutor de primar, se află în timpul de faţă un cult 
şi inimos român, care este totodată şi un bun creştin, 
domnul Mihail Berceanu. Bisericile capitalei datoresc 
domnului Berceanu îndemnul pentru înfiinţarea comi
tetelor parohiale, care — ajutate şi încurajate de domnia 
sa — au dat roade foarte frumoase pe unde au luat 
fiinţă. S’au dat până acum de Primărie bisericilor, prin 
comitetele parohiale, peste două milioane lei şi s’au 
adunat dela credincioşi alte câteva [milioane, cu care 
s ’au reparat şi împodobit sfintele lăcaşuri, s’au ajutat 
la învăţătură copii orfani şi lipsiţi de mijloace, văduve, 
bătrâne şi bătrâni neputincioşi, s’au organizat serbări 
creştineşti prin biserici şi şcoale, s ’au ţinut conferinţc 
şi predici populare prin cartierele mărginaşe ale oraşului,
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s ’au creat două posturi de inspectori îndrumători şi 
cercetători ai acestei bogate activităţi, posturi încredin
ţate la doi harnici şi pricepuţi preoţi, etc. etc. Se lu
crează acum la emularea şi înălţarea corurilor bisericeşti, 
ca mijlqc de a atrage lumea la biserică. La înfăptuirea 
tuturor acestor acte mari creştineşti şi româneşti, d-nul 
Berceanu a lucrat în cea mai deplină armonie cu au
toritatea bisericească, fiindcă domnia sa este convins, 
că prin biserică ne putem înălţa repede şi sigur din 
starea de decădere generală în care ne aflăm. Acesto 
convingeri le exprimă domnul Berceanu fără înconjur 
la orice ocazie binevenită, cum a fost de pildă, la 20 
Iunie, în congresul Asociaţiei generale a invalizilor do 
războiu. Acestea sunt semne bune. Dea Dumnezeu mA 
se iviască tot mai mulţi fruntaşi români în felul dom
nului Berceanu !

O cruciadă împotriva modei femenine.— Clorul 
catolic a început în Italia o adevărată cruciadă împo
triva modei la femei. Conferinţele, predicile, îndemiuirilr 
n’au prea dat rezultate. S’a trecut atunci la măsuri tun
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drastice. Ajutaţi de cercetaşi, preoţii trec în revizie, în 
unele biserici, toată lumea din biserică şi dacă dau de o 
doamnă cu pălăria prea escentrică, cu decolteul prea 
mare, cu buzele prea înroşite etc. o poftesc să iasă 
afară din biserică. Aplicarea acestei măsuri a produs 
însă în multe părţi nemulţumiri şi proteste din partea 
bărbaţilor şi a fost nevoie de intervenirea poliţiei pentru 
potolirea spiritelor. Procedarea este într’adevăr jicnitoare 
şi lipsită de tact, mai ales dacă ţinem seamă, că preoţii 
catolici sunt necăsătoriţi. Suntem siguri, că preoţii or
todocşi, fiind căsătoriţi şi având mai multă experienţă? 
n’ar fi recurs la acest procedeu greşit, ci ar fi găsit 
un altul mai potrivit şi mai eficace.

C e le  m u lte  în a in te .— începutul sfios al întoarcerii 
la biserica strămoşească a satelor de peste munţi cu 
populaţiune unită, început făcut de anii trecuţi, se con
tinuă acum cu intensitate. Numeroase sate vin la or
todoxie cu preoţi cu tot. E toarte firesc să fie aşa, căci 
numai clerul şi cărturarii au ştiut ce e unirea şi au 
practicat-o, pe când poporul a fost întotdeauna or-
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todox. Aceasta a spus-o răspicat un ţăran către Vlădica 
ortodox, în cuvinte care merită să fie scrise cu litere 
de aur. „Noi, Prea Sfinţia Voastră—a zis isteţul român—  
am fost întotdeauna de legea românească, numai popa 
nost’ care a murit, Dumnezeu să-l odihniască, a fost 
unit". In unele localităţi s ’au produs şi scene comice: 
Trimişii vlădicilor uniţi, ca să întoarcă din nou la unire 
pe cei veniţi la ortodoxie, au fost încuiaţi prin biserici 
şi ţinuţi închişi mai multe ceasuri. Intr’un sat, emisarul 
Vlădicăi unit a trebuit să intre în biserică pe fereastră, 
nedându-i-se cheile. Cu toate momelile ierarhiei nici un 
sat, care a părăsit uniaţia, nu s ’a mai întors la ea. Bun 
este Dumnezeu, care ne-a ajutat să strângem laolaltă 
toţi fiii neamului sub aceeaş stăpânire lumească, tot El 
ne va ajuta să fim una şi bisericeşte. Fă, Doamne, să 
se înfăptuiască şi aceasta cât mai curând, spre binele 
neamului românesc atât de obijduit dealungul multor 
veacuri!

M in c iu n ă  sfru n tată . — S’a făcut cunoscut la timp 
şj toată suflarea românească de pretutindeni o ştie că
mitropolitul şi episcopii uniţi, de naţionalitate română 
toţi n’au luat parte la încoronarea Suveranilor noştri 
în Alba Iulia. Motivul învocat de cinstitele feţe biseri
ceşti a fost pe cât de simplist, pe atât de jicnitor pentru 
biserica noastră. Ziceau Prea Sfinţiile lor, că ar fi 
opriţi de canoane să intre într’o biserică ortodoxă, ei 
cari sunt ortodcşi şi numai uniţi, adică în tovărăşie cu, 
catolicii. Desminţirea pretextului cu canoanele a urmat 
însă repede, căci un preot catolic sadea a intrat într’o 
sinagogă ovreiască, cu prilejul instalării unui rabin, a 
asistat la serviciul divin şi a petrecut şi în casa rabi
nului la banchetul ce a urmat. S ’ar putea să fie ca
noane, ori cât de catolice, care să opriască intrarea 
clericilor papistaşi într’o biserică ortodoxă şi să nu fie 
canoane care să opriască intrarea lor în sinagogi? Noi 
ştim că există numai acestea din urmă, dar chiar dacă 
admitem că există şi cele dintâi, vina prelaţilor uniţi nu

scade nicidecum, căci, pentru ca să i-a parte la insta
larea unui rabin, un simplu preot a îndrăsnit să în
frângă rigurositatea canoanelor, iar soborul vlădicilor 
uniţi n’a avut curajul să treacă peste ele, ca să asiste 
la încoronarea Suveranilor, cari i-au desrobit pe ei şi 
păstoriţii lor din robia milenară. Ruşinos şi trist! Preotul 
care a intrat în sinagogă n’a fost pedepsit. Cine ar fi 
putut admonesta măcar pe prelaţii uniţi, dacă ar fi in
trat în biserica neamului românesc la o ocazie unică 
în istoria poporului român ? Nu-i putea mustra nimeni, 
dar n’au simţit româneşte, de aceea n’au stat în bise
rică alături de iubiţii noştri Suverani. Au recunoscut 
vlădicii uniţi crima ce au făcut-o faţă de neam, căci au 
tăcut chitic şi ei personal şi ciracii lor şi n’au răspuns 
nimic la criticile îndreptăţite ce li s ’au adus în această 
chestie. Iată însă că scribii dela „Unirea" născocesc, 
fără să roşiască, o minciună gogonată, ca să-şi apere 
stăpânii. *Ei susţin, că încoronarea nu s’ar f i  făcut în 
catedrala ortodoxa din Alba lulia, ci afară şi acolo 
au fost şi arhiereii lor. Nu ştim cum să calificăm această 
mistificare a]realităţii, cunoscută de sute de mii de mar
tori oculari, consemnată în toate dările de seamă despre 
serbările încoronării şi fixată pentru eternitate pe plăcile 
fotografice, ci ne mărginim numai s ’o constatăm şi să 
ne întrebăm: Dacă aceşti oameni denaturează un fapt 
petrecut sub ochii noştri şi atestat în . atâtea feluri, 
ce încredere ne pot inspira susţinerile lor în chestiuni 
controversate din trecut? Se vede că unirea, care s ’a 
făcut prin făgădueli mincinoase şi falşificări de acte, 
trebue să se hrăniască şi azi cu minciuni. O minciună 
aşa de gogonată n’a avut totuş curaj autorul s ’o pună 
într’un articol, ci a strecurat-o numai într’o notiţă din 
„Telefonul Unirii", adică la „Poşta redacţiei", cum i-am 
zice noi. (Vezi Unirea dela 3 Maiu). Oriunde ar fi pusă, 
însă, tot minciună rămâne şi tot ruşine e pentru cei 
ce se servesc de ea.

S u c c e s e  p e s t e  s u c c e s e .  — Fostul nunţiu papal la 
Bucureşti, monsegniorul Marmaggi, cel care a îndemnat 
pe vlădicii uniţi să nu ia parte la încoronarea Suve
ranilor, care-şi pusese în cap să ne hărăziască cu con
cordat, care a fost rechemat din postul său cam cu' 
nepusă masa, fusese mutat în aceeaş calitate în Ceho
slovacia. Acum de curând a fost însă silit să plece şi 
de acolo. Se vede treaba, că şi acolo s ’a amestecat 
unde nu-i fierbe oala. Se zice că înaltul prelat şi di
baciul diplomat, ar fi exclamat plecând din Praga: «încă 
un succes ca acesta şi ajung papă".

Pr. I. MIHÂLCESCU

Ş T I R I
%

Intre p r eo ţ i  ş i  în văţător i. — Păr. Econ. Const. 
Tebeicâ din com. Lascăr Catargi, Covurlui, scrie în 
ziarul Galaţii-Noi (17 August c.) că revizorul şcolar, 
venind în satul său, a scris în procesul-verbal de 
inspecţie al şcoalei: „preotul ortodox foarte bogat, 
are 17 familii de baptişti, arelfpoartă de eşire prin 
grădină şcoalei,... trăeşte rău cu învăţătorii11...

La acestea, Păr. Tebeică răspunde în numitul ziar:“..,
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nu mă pot dumeri cum bogaţia este un rău şi mai Galaţi că în com. Independenţa din acel judeţ a ve-
ales la un preot ? Bogăţia nu este un rău, ci din con
tră un bine când este agonisită din muncă cinstită şi 
economie şi mai ales este o virtute când întrebuin
ţarea ei se face creştineşte. De ce mă acuzaţi atunci, 
şi nu-mi daţi dreptul să am cu ce trăi după 20 de 
ani de agoniseală, cu trudă faţă de învăţătorii din sat, 
tineri abia cu 2-3 ani de şcoala, când sunt învăţă
tori în alte safe mai bogaţi faţă cu preoţi tineri să
raci ?»

Obiceiuri deosebite într© turmă şi păstor. —  Pâr
Gala Galaction (Gr. Pişculescu) scrie în Dimineaţa 
dela 16 August c-, în unul din frumoasele sale arti
cole scrise din Mangalia, că în acea localitate este  
un preot bun, venit de peste munţi, dar nu se înţe
lege cu păstoriţii de pe malul mării, din pricina
mediului deosebit din care vine. Păr. Galaction îl în
deamnă să se apuce să isprăvească biserica rămasă
neisprăvită de înaintea războiului, şi atunci va cu
ceri sufletele care azi i se împotrivesc.

Sfatul e bun. Dar până la cele mari, trebuiesc fă
cute întâi cele mici care-s mai uşoare. Pricina nemis- 
tuirii trebuie să fie nebăgarea în seamă a obiceiuri
lor religioase ale Răsăritului nostru, cu formele sale 
multe, la care poporul creştinesc ţine. Apoi acestea 
nu trebuiesc trecute cu vederea şi, oricât ai avea bi
serică, trebuie să ai şi ce pune în biserică, adică să

nit învăţător d. Stan lonescu, tânăr absolvent dela
Şcoala care spune că nu
este Dumnezeu. Cu drept cuvânt d. Enică se întrea
bă ce fel de învăţământ şi morală religioasă va pre
da acesta?

O  p r e o te a s ă  lu crân d  cu  v r e d n ic ie .— La 8 Aug-
c., s ’au închis cursurile de vară dela Vălenii-de-Munte 
La serbarea de încheiere, d. Iorga a adus mulţămiri 
d-nei E. Popescu, soţia Părintelui Dr N. Popescu, pro
fesor la facultatea de teologie, pentru ajutorul dat la 
buna izbândă a acelor cursuri.

Semnalăm cu piăcere acest fapt vrednic de o pre 
oteasă.

Lupta îm p o tr iv a  m o d e i în  s t r ă in ă ta te .— In Fran
cia şi Italia, Biserica a început o aprigă luptă împo
triva modei femeieşti. In deobşte lumea o vede rău 
şi aiurea, nu numai acolo. Noi ne aducem aminte de 
o predică ţinută anul trecut Patriarhul ecumenic 
Meletie IV  în biserica Sf. Treime din Constantinopol. 
Chiar în biserică, cu glas tare? poporul aproba cuvin
tele Patriarhului împotriva modei: malista-malista! 
foarte bine, foarte bine !

In Journal des Debats din Paris dela 14 Aug. c., 
noi citim următoarea telegramă din Milan, sub titlul 
«Cruciata împotriva modei»:

Cruciata pornită de preoţi împotriva modei femeieşti din 
ziua de azi, a luat o întorsătură foarte hotărâtă în Bolo- 
nia. Arhiepiscopul a oprit pur şi simplu liturghiile „ele
gante", Duminică dimineaţa dela 10 — 12.

Această poruncă priveşte bisericile mai însemnate, cu
prinzând şi bisericile Sf. Petroniu şi Sf. Petru. Ne adu- 
oem aminte că de curând, ohiar la uşa acestor donă bise
rici, cercetaşi şi fii ai Măriei *) opreau să intre în bise
rică pe femeile a căror îmbrăcăminte li se părea necuviin
cioasă. Nici aceasta însă nu s’a putut face fără turburări.

Un fapt mai aprins însă cu o asemenea chestiune 
s ’a întâmplat în Spania, după cum citim în aceiaş 
nr. al ziarului.

Abatele Fuster din localitatea Gerona n’a voit să dea 
unei foi eparhiale; despre clădirea catedralei din Bălţi Sf. împărtăşanie unei domnişoare a cărei îmbrăcăminte,
despre punerea la socoteala birului şi a veniturilor epi- nu se potrivea cu actul cucernic care avea să se să-
trahilului; despre mai buna organizarea cercurilor pro- vârşească. El i-a făcut şi observaţii pentru asta. Dar

ai înfăţişarea vieţii bisericeşti.
Nu cumva preotul din Mangalia o fi umblând civil?  

Apoi aceasta nu potriveşte cu obiceiurile noastre.
C o n g r e s u l  e p a r h ia l  d in  B ă lţi .— La 15 Aug. c.,

s ’a ţinut în eparhia Hotinului al doilea congres al
acelei noi eparhii. Prea Sf. Sa Episcopul Visarion a
arătat cu'i biserica noastră Ortodoxă e atacată de
catolici şi de sectanţi, care sunt înarmaţi în privinţa
aceasta, şi că suntem datori a lua măsuri pentru a 
ne apăra.

In congres s ’a discutat despre organizarea mai te
meinică a corpului de misionari; despre şcoalele de 
cântăreţi care trebuiesc înfiinţate în noua eparhie; 
despre bursele studenţilor teologi, despre înfiinţarea

topopeşti; despre întrebuinţarea veniturilor eparhiei
Hotinului, după dezlipirea ei de cea a Chişinăului şi 
altele.

S ’a hotărât să se ceară Sfântului Sinod ca venitu
rile epitrahilului să nu fie puse în socoteala birului, 
iar pământurile bisericeşti să fie scutite de impozite. 
In ce priveşte comisiunile comunale, alcătuite din pri
mar, notar şi perceptor, ca să fixeze veniturile epi
trahilului, congresul a declarat că socoteşte aceasta
o înjosire şi protestează împotriva unei asemenea 
măsuri. Dar noi nu avem informaţiuni mai depline 
despre ce este cu această măsură.

Învăţător a teu .— D- Ioan Enică din com. Lascăr
Catargi, jud. Covurlui scrie în ziarul Lalaţii-Noi din

d-şoara era fiica comisarului de poliţie. După slujbă, 
preotul a fost chemat la secţie, batjocorit şi bătut. 
Guvernatorul ţinutului, Generalul Carsi, de asemenea 
l-a osândit la o amendă de 500 pe pesetas. Acest 
fapt însă a avut câ urmare o atât de cumplită indig
nare a poporului, încât guvernatorul a fost cuprins 
de groază. El a suspendat amenda şi a făgăduit sa 
pedepsească pe comisar.

„C in e  ca u tă  p e r ic o lu l  v a  p er i  în tr’în su l" .— Aşa
scrie la cartea înţelepciunii lui Iisus Sirah, şi iată că 
lucrul se adevereşte.

*) „Fii ai MărieiM (enfants de Mărie) se numeşte în Biserica Ro
mei o organizaţiune de tineri pe temei religios. -  Nota A. S
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în s e m n ă r i  m ă r u n t e

In ziarul Dimineaţa dela 18 Aug., citim că la Gru- 
newald, lângă Berlin, la un circ de bâlci, un meşter 
în tragerea cu revolverul punea o carte de joc pe 
capul soţiei sale şi trăgea. Lucr.ul mergea strună, 
mâna îi era sigură şi privitorii se minuna, circul avea 
cu ce se lăuda.

Dar toate până într’o zi. S ’a întâmplat odată că 
mâna a dat greş şi glonţul a izbit pe femeie în cap, 
omorând-o pe loc.

Nu vă jucaţi cu fo c u l!

S tu d ii u n iv e r s ita r e  p en tru  în v ă ţă to r i.— Prin ho
tărâre ministerială, s ’a înfiinţat pe lângă universita
tea din Bucureşti, încă de anul trecut, o secţiune 
pedagogică, pentru pregătirea învăţătorilor care vor 
să ajungă profesori la şcolile normale. In Universul 
dela 18 August însă, învăţătorul Nicolae Conţ din 
Fălticeni care ca aceşti învăţători trecuţi prin univer
sitate şi eşiţi licenţiaţi în pedagogie, să se poată în
toarce şi la sate, „ca învăţători licenţiaţi, dintre care
să se recruteze organele de control". El îşi sprijină 
punctul său de vedere pe analogia dela preoţi:

„Cum avem preoţi licenţiaţi la sate, de ce să nu 
avem şi învăţători licenţiaţi? Fără a contesta valoa
rea majorităţii preoţilor seminarişti cu 8 clase, nu 
cu 6 ca învăţătorii, ştim că valoarea muncei şi re
zultatele ei la preoţii teologi, este mai superioară. 
Aşa va fi şi cu învăţătorii licenţiaţi".

Nu e totdeauna aşa, ci e după om. Titlurile fără 
om nu sunt nimic.

îm p o tr iv a  c in e m a t o g r a f e lo r .— In Neamul Ro
mânesc dela 14 Aug. c., d. Iorga cere taxe mari pe 
cinematografe, pentruca ele să ajungă atât de scumpe, 
încât lumea să nu se mai poată duce la ele şi să-şi 
dea banii acolo unde vede lucruri mai bune.

C u m  s tă m  cu  t e a t r e l e ? — In acelaşi număr al Nea
mului Românesc, citim că ministerul Cultelor a „dat 
6. 000,000 lei unei trupe de operetă care joacă re
viste pornografice — fluerate de însuşi prefectul po
liţiei,— la Bucureşti11. «Nu s ’au mai dat alte milioane 
altor trupe, care joacă drept propagandă (peste munţi) 
piesele de detracare (ruinare) nervoasă a lui Ibsen?“

Pe astfel de lucruri se  dau banii ţării ?

D e  u n d e  i e s  u c id e r i le  ? — Comandamentul jan
darmeriei rurale a publicat un studiu despre ucide
rile săvârşite la noi la ţară în anul 1923. Dinei aflăm 
că 45 °/o din uciderile săvârşite în satele noastre izvo
răsc din răzbunare; 2 5 %  din beţie; 1 0 %  din avor
turi provocate; 9 %  sunt sinucideri; iar 12%  din 
alte pricini.

De aci vedem câtă înapoiare este la noi, dacă sim
ţul de răzbunare, adică oistare cu totul necreştinească 
şi sălbatecă, poate da un număr atât de mare de 
ucideri: 45 % ! Ca la cele mai rele sate din Albania, 
unde, de asemenea, bântuie răzbunarea.

De aici se vede cât de mult trebuie să se osteneas
că preoţii pentru a drege astfel de stări. E mai de
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înţeles să iasă ucideri din beţie. Dar aproape V2 să 
fie numai din răzbunare !

B u r se  p en tru  t e o l o g i .— La Internatul Teologic 
din Bucureşti sunt slobode anul acesta 21 de burse, 
care vor fi date prin concurs. Acesta sev a  ţinea nu
mai pentru studenţii din anul I şi II. In acest din urmă 
an, vor fi primiţi la examen numai studenţii care au 
isprăvit deplin cursurile anului I şi au dat examenele 
prescrise pentru ele.

C u rsu r ile  d e  vară  a le  „Solidarităţii"  la  M ă n ă s 
t ir e a  N e a m ţu lu i .— După cum am dat de ştire în 
Nr. trecut al acestei reviste, că şi anul acesta se vor 
ţinea cursuri de vară la Mănăstirea Neamţului, de 
data aceasta putem spune că ele s ’au şi început, du
pă cum s ’a vestit mai nainte, anume în ziua de 3
August, Duminică.

După Tedeumul slujit în biserica cea mare a mă
năstirii de Prea Sf. Sa Episcopul Teodosie, fost al 
Romanului, cei de faţă au trecut în sala Trapezei, 
unde a luat cuvântul P. S. Teodosie, arătând însem
nătatea actului acelei organizări de cursuri. Apoi a 
luat cuvântul d. Dr. St. Bogdan, senator, preziden
tul „Solidarităţii", care a vorbit despre Creştinism şi 
Dreptatea Socială, în faţa unui public ales.

Erau de faţă d. V. Ispir, profesor universitar la 
teologie în Bucureşti şi secretar general al Ministe
rului Cultelor, d. Prefect din ţinutul Ciucului de peste 
munţi, Păr. Econ. P. Romanescu, directorul Seminaru
lui «Central» din Bucureşti, Păr. Econ. V. Iordăchescu 
directorul Seminarului „Veniamin11 din Iaşi, d. Şerban 
Ionescu, docent universitar în Bucureşti, mult public 
dintre vilegiaturişti, iar din partea mănăstirii mulţi 
călugări, între care Păr. Arhim. Daniil, directorul Ti
pografiei mănăstirii.

Vom avea prilejul a face o dare-de-seamă deplină
despre "tot ce s ’a lucrat la aceste cursuri.

P r e o ţ i  in s p e c to r i  cu ltu ra li .— Părinţii D. Muşă- 
ţeanu şi C. Diaconescu din Bucureşti au fost numiţi 
de către Primăria oraşului Bucureşti inspectori cul
turali pentru activitatea culturală care se desfăşură 
în Bucureşti din îmboldul Primăriei.

Ne bucurăm de această numire, care e o dreaptă 
răsplată’ a acestor amândoi foarte vrednici preoţi, Le 
urăm izbândă deplină în sarcina luată şi să ajungă a 
fi cât mai mult preţuiţi.

C u rsu r i d e  în tr e g ir e  p en tru  p r o fe s o r i i  d e  r e 
l ig ie .— Duminică, 3 August, s ’a deschis la Sibiiu o 
serie de cursuri de întregire pentru profesorii de re
ligie din materiile privitoare la mai buna predare a 
acestui obiect. Deschiderea s ’a făcut după slujba litur
ghiei, în localul Seminariului, printr’o cuvântare a înalt 
Prea Sfinţiei Sale Mitropolitului Nicolae, careta fost 
urzitorul acestor cursuri. A doua zi, la ceaiurile 5 
după amiazi, au început cursurile propriu zise, vor
bind cel dintâi Păr. Arhim. Scriban, sosit tot atunci 
dela Bucureşti. Apoi au vorbit Marţi tot Păr. Arhi
mandrit de 2 ori, Păr. Dr. Onisifor Ghibu, profesor
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la universitatea din Cluj de 2 ori. Mercuri, asemenea. 
In aceiaşi zi, seara, a vorbit Prof. Nisipeanu, dela 
Râmnicul- Vâlcii. Joi tot Prof. Nisipeanu şi Arhim. Scri
ban, care şi-a încheiat partea sa şi a plecat seara iar 
la Bucureşti. In aceiaşi seară de Joi a vorbit Păr, 
Ghibu. Vineri a vorbit tot Păr. Ghibu, iar pe săptă
mâna de după 10 August era aşteptat şi Păr. Mihăl- 
cescu dela Bucureşti.

B is e r ic i  f i l ia le  fă c u te  p a r o h ia le .— Prin înaltul 
Decret Regal nr. 1942 din 14 Iunie 1924- biserica cu 
hramul Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena din corn. 
Murgeni, Tutova, filială a parohiei Hănăserii din ace
iaş judeţ, se hotărăşte a fi biserică parohială, sub 
numele de parohia Murgeni, în locul actualei parohii 
Hănăseni, a cărei biserică, cu hramul Sf. Nicolae, va 
rămânea ca filială la cea dintâi şi va sluji că biserică 
a cimitirului din acea localitate.

Asemenea, prin înaltul Decret Regal nr. 1945 din
14 Iunie 1924, biserica -cu hramul Sf. Mercurie, din 
cuprinsul închisorii Plâtăreşti, filiala parohiei Renaş
terea din jud. Ilfov, se hotărăşte a fi biserica paro
hială a parohiei Plâtăreşti, în locul actualei biserici 
parohiale Adormirea Maicii Domnului din cătunul Re
naşterea, care va rămânea filială la cea dintâi.

C o n firm a re  d e  m em b r i în  S p ir itu a lu l C o n -  
s is to r iu .— Prin înaltul Decret Regal nr. 1934 din 14 
Iunie 1024, au fost întăriţi ca membri ai Spiritualului 
Consistoriu al Eparhiei Huşilor, pe ziua de 1 Aprilie 
1924 şi pentru răstimpul 1924— 1927, următorii preoţi:

1. Prea Cucernicul Econ. N. Donos, licenţiat în teo
logie, paroh al parohiei Epureni, Fălciu; 2. P. C. Econ. 
Const. Isăcescu, preot la catedrala episcopală; 3. P.
C. Econ. Const. Ulea, licenţiat în teologie, preot la 
bisprica Sf. Treime din Vaslui; 4. P. C. Econ. Mihail 
Bejenariu, licenţiat în teologie, preot la biserica Sf. 
Dumitru din HuŞi, şi 5, Păr. Ştefan Vasilescă, licenţiat 
în teologie, parohul comunei Lieşti din jud. Tutova.

B u r să  p en tru  s tu d ii  la  F a c u lta te a  d e  t e o lo g ie  
d in  B u cu reşti .  — La Facultatea de teologie din Bu
cureşti s ’a publicăt concurs pentru ocuparea unei 
burse de studii în străinătate. Examenul se va ţinea 
la 15 Octombre 1924, iar înscrierile se pot face la 
cancelaria Facultăţii de teologie din Bucureşti între
15 Sept. — 5 Oct. 1924.

Candidaţii vor trebui să fie licenţiaţi sau doctori 
în teologie şi vor fi examinaţi în scris şi oral din 
Noul Testamen, după text grec şi latin câte 2 probe-

M ed a lia re .— D. Profesor Onoriu Mironescu din 
Constanţa a fost răsplătit cu medalia Răsplata mun
cii pentru Biserică cl. I, prin înaltul Decret Regal Nr. 
1133 din 25 Martie 1924, pentru însemnate servicii 
aduse^Bisericii.

M ed a lier i.— Prin înaltul Decret Regal nr. 1933 
din 14 Iunie 1924, s ’a conferit medalia Răsplata Mun
cii pentru Biserică cl. I d-lui V. Costăchescu, prezi
dentul obştei din satul Unceşti, com. Pleşeşti, jud.

Fălticeni, şi aceiaşi medalie cl. II d-lor Constantin 
Zancu şi Grigore Dascălu, mandatari, iar Gheorghe 
Bolohan, membru al acelei obştii pentru munca chel
tuită şi ajutorul dat bisericii din satul Unceşti.

Prin înalt Decret Regal nr. 2052 din 21 Iunie 1924, 
s ’a conferit medalia Răsplata Muncii pentru Biserică, 
pentru serviciile făcute Bisericii, funcţionarilor mai 
jos însemnaţi din Ministerul de Finanţe-Direcţiunea 
Generală a Statisticei.

C la s a  I*. d-lor Const. Dumitrescu, director: Andrei 
Deculescu, sub-director general; Petre I. Petrescu, 
subdirector;

C l a s a  II. d -lor : Nicolae Codreanu, şef de serviciu; 
Ioan V. Gheorghiu, idem; Gheorghe Bondariu idem; 
Ştefan Gâţei, idem; Marin Stănescu şef de birou şi 
Mihail Popescu sub-şef de birou.

Prin înaltul Decret Regal nr. 2049 din 21 Iunie 1924, 
s ’a coferit medalia Răsplata Muncii pentru Biserică 
cl. I. Părintelui Aron Papiu, profesor la liceul din
Blaj, pentru serviciile aduse Bisericii sale.

Prin înaltul Decret Regal nr. 2048 din 21 Iunie 1924,
s ’a conferit medalia Răsplata Muncii pentru Biserică
cl. I d-lui Petru T. Ionescu din Fălticeni şi cl. II Pă
rintelui Victor Ionescu, paroh în Săveşti, com. Dră-
găneşti jud. Fălticeni, pentru ajutorul dat la zidirea
şi repararea bisericilor din acea localitate.

Prin înaltul Decret Regal nr. 2051 din 21 Iunie 1924, 
s ’a conferit medalia Răsplata Muncii pentru Biserică 
cl. II d-nei Irina Mwrodin din Galaţi, pentru îmbu
nătăţirile făcute bisericii Şf. Nicolae din acea loca
litate.

Decret pentru alegere de episcop.
FERDINAND I-iu 

Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa Naţională
. R E G E  AL R O M Â N I E I
La toţi de faţă şi viitori sănătate

Asupra Raportului Ministrului nostru Secretar de 
Stat la Departamentul Cultelor şi Artelor sub Nr. 
29949/924.

Văzând Jurnalul Consiliului Nostru de Miniştri Nr. 
1466/924.

Potrivit art. VI din legea Sinodală;
AM DECRETAT ŞI DECRETĂM

Art. I. — Marele Colegiu Electoral, prevăzut la art.
I din legea Sinodală, este convocat pe ziua de 24
Iunie 1924, spre a proceda la alegerea de Episcop al 
Dunării de Jos, al cărui Scaun este vacant.

Art. II. — Ministrul Nostru Secretar de Stat la De
partamentul Cultelor şi Artelor, este însărcinat cu
aducerea la îndeplinire a dispoziţiunilor prezentului 
Decret.

Dat în Bucureşti la 21 Iunie 1924.

(ss) FERDINAND
Ministrul Cultelor şi Artelor

(ss) A. LAPEDATU p. conform
Nr. 2030 Nazarie
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E X T R A S
Prin înaltul Decret Regal Nr. 1544 din 14 Iunie 

1924, se conferă medalia Răsplata Muncei pentru Bi
serică, următoarelor persoane din jud. Brăila:

C l a s a i ,  d-lor: 1 .Grigorescu Vladimir, proprietar 
în oraşul Brăila jud. Brăila; 2. Chiriacescu Mihail> 
proprietar în Jujţureanu; 3. Bălăbănescu Balaban, re
vizor şcolar al jud. Brăila; 4. Teodora Ioan, inspector 
şcolar al jud. Brăila; 5. Negoescu Alexandru, consi
lier agricol al jud. Brăila; 6. Ignat Ştefan, Director 
al Prefecturei-Brăila; 7. Căp. Praporgescu Gh., Co
mandantul Companiei de Jandarmi din Brăila; 8. Co- 
gâlniceanu Mihail, Administrator Financiar al jud. 
Brăila; 9. Chercea Nedelcu, industriaş; 10. Glogo- 
ceanu Nicolae, comerciant; 11. Sassu Constantin, pro
prietar; 12. Muşat Nicolae, Administrator de plasă- 
lanca,; 13. Crăescu Victor, Administrator de pla
să Surdila-Greci; 14. Meroşeanu Sabiniu, Adminis
trator de plasă Viziru; 15. Arapu Cristeam, Admi
nistrator de plasă Islaz.

C lasa  II, d-lor: 1 Şişu Ioan, şef de biurou ; 2. 
Neacşu Radu, Preşedintele Comisiunei Interimare din 
com. Movila Miresei; 3. Oncescu Şerban, notar în com. 
Movila Miresei; A. Aloman Gheorghe, învăţător în com. 
Perişoru; 5. Neaga Dobre, învăţător în com. Perişoru;
6. Boboc Gheorghe, învăţător în com. Perişoru; 7. 
Şerbănescu Nicolae, Prezidentul Comisiei Interimare 
din com. T. Vladimir; 8. Enciu Vasile, Prezidentul 
Comisiei Interimare din com. Tichileşti; 9. Păr. 
Voiculescu Strate, paroh în com. Tichileşti; 10. Dima

*

Vasile, Prezidentul Comisiei Interimare din com. Na- 
zăru; 11. Negoiţă Gheorghe, notar în com. Nazârw,
12. Stoica Tânase, Prezidentul Comisiei Interimare
din com. Scorţaru-Vechi; 13. Păr. Berteşteanu Ioan,

ft

paroh în com. Chiscani; 14. Grigorescu Gherasim, 
perceptor în com. Filipeşti; 15. Păr. Todescu Ioan> 
paroh în com. Filipeşti-, 16. Săndulescu Ioan, învă
ţător în com. Filipeşti; 17. Chir a Ioan, notar în com. 
Filipeşti; 18. Păr. Ionescu Ioan, paroh în com. Ro
şiori; 19. Lupaşcu Chesarie, Preşedintele Comisiej 
Interimare din com. Colţea; 20. Nicolaescu Teodor 
notar în com. Colţea; 21. Păr. Popescu Ioan, paroh 
în com. Strâmbu; 22. Păr. Bucur Stan, paroh în com. 
Tătaru; 23. Stroescu Ioan, învăţător în com. Tătara -
24. Râdulescu Nicolae, învăţător în com. Ulmu; 25- 
Georgescu Petre, revizor şcolar, în com. Ulmu; 26* 
Păr. Stanciu Radu, paroh în com. Surdila-Greci; 27' 
Nedelcu Marin, Preşedintele Comisiei Interimare din 
com. Valea Cânepei; 28. Francu Nicolae, notar în
com. Valea Cânepei; 29. Cheleşt Stan, perceptor în
com. Valea Cânepei: 30. Păr. Epure Oprea, paroh în
com. Chichineţu: 31. Păr. Bănica Mihail, paroh în
com. Ceacâru; 32. Păr. Radovici Nicolae, paroh în
com. Ceocile; 33. Păr. Croitoru Ioan, paroh în com.
însurăţei; 34. Moraru Simion, notar în com. însurăţei;
35. Păr. Moldoveanu Ştefan,, paroh în com. Viziru.

C lasa  III, d-şoarelor: 1. Elvira Tomovici, func

ţionară; 2. Băncila Maria, funcţionară; d-lor: 3. Ne- 
gulescu Stan, şef şofer; 4. Ţipărescu Nicolae, inten
dent; 5. Nicolae Ichimescu, negustor în com. Mo
vila Miresei; 6 Gagu Nicolae, plugar com. Movila Mi
resei; 7. Tănase Dumitru, com. Movila Miresei; 8. 
Chelase Radu, plugar com. Perişoru; 9. Manole 
Gheorghe, plugar com. Perişoru; 10. Lipan Petre, plu
gar com. Perişoru; 11. Ciuclaru Marin, plugar com. 
Perişoru; 12. Pârlog Ştefan, plugar com. Perişoru;
13. Trufaş Grigore, plugar com. Perişoru; 14. Mitre 
V. Ion, plugar com. Perişoru; 15. Baltă AHţă, plugar 
com. Perişoru; 16. Petrescu Ioan, plugar com. Peri
şoru; 17. Nistor Enache, plugar com. Perişoru; 18. 
Săndulescu Oprişan, plugar com. Perişoru; 19. Vasi- 
lescu Gheorghe, plugar com. Perişoru; 20. Manolache 
Toma, plugar com. Scorţaru Nou; 21. Popa Vasile, 
plugar com. Scorţaru Vechi; 22. Teodorescu Ştefan, 
plugar com. Scorţaru Vechi; 23. Popa Gheorghe, plu
gar com. Roşiori; 24. Sandu Tudor, plugar com. Colţea; 
25. Munteanu Ion, şef de post în com. Valea Cânepei;
25. Iordăchescu Ion, agent fiscal In com. Valea Câ
nepei; 27. Crăciun Soare, plugar com. Valea Cânepei; 
28. Căpriţă Urse, plugar com. Valea Cânepei; 29 
Moşescu Gh., plugar com. Valea Cânepei.

Pentru ajutorul dat bisericilor din acest judeţ.
lniăriri de membrii în Conisistoriu

Prin înaltul Decret Regal Nr. 1935 din 14 Iunie 
1924, au fost întăriţi ca membrii ai Spiritualului Con- 
sistoriu al eparhiei Buzăului, pe ziua de 1 Aprilie şi 
pentru periodul 1924— 1927, următorii preoţi:

1. P. C. Econom Manea Comănescu, licenţiat în teo
logie, preot paroh la biserica Sfinţii Voevozi (Kâţă) 
din Ramnicul-Sărat; 2. P. C. Econom Gh. Jugureanu, 
licenţiat în teologie, preot ajutător la biserica Sfântul 
Ioan din M izil; 3. P. C. Econom Nicolae Popescu, 
licenţiat în teologie, preot paroh al parohiei Chiojdu 
jud. Buzău! 4. Păr. Anton Angelescu, licenţiat în teo
logie, preot ajutător la biserica Sfinţii Apostoli din 
Brăila; şi 5. fP. C. Econom Constantin Dobrescu, li
cenţiat în teologie, preot ajutător la biserica Buna 
Vestire-Banu din Buzău.

Asemenea, prin acelaş decret, au fost confirmaţi ca 
membrii ai Spiritualului Consistoriu al eparhiei Ungro
vlahiei Părinţii: Econ. T. Georgescu, licenţiat în teo
logie, de la biserica Olteni din Capitală; 2. C. Busuioc, 
licenţiat în teologie, de la biserica Precupeţii Noi din 
Capitală; 3. Antipa Florescu, licenţiat în teologie, de 
la biserica Precupeţii Noi din Capitală; 4. Marin Io
nescu, licenţiat în teologie, de la Capela Spitalului 
Militar Regina Elisabeta din Capitală; şi 5. Manea 
Popescu, licenţiat în teologie, de la Biserica Sf. Vi- 
neri-Gară din Capitală.

Asemenea pentru eparhia A rgeşului:
1. P. C. Iconom-Stavrofor M. D. Preoţescu, parohul 

parohiei Sf. Gheorghe din Piteşti; 2. P. C. Iconom- 
Stavrofor I. Rizescu, preot la Catedrala Sfintei Epis
copii de Argeş; 3. P. C. Iconom-Stavrofor N. Ionescu
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parohul parohiei Sfânta Treime, din Slatina 4. P. C. 
Iconom-Stavrofor I. Marinescu, parohul parohiei Sf. 
Gheorghe (Ionaşcu) din Slatina; şi 5. P. C. Iconom 
Gh Popescu-Broşteni, slujitor la biserica Sf. Gheorghe 
din Piteşti.

Prin înaltul Decret Regal Nr. 1397 din 14 Iunie 
1924, se confirmă membri ai Spiritualului Consistoriu 
al Eparhiei Dunării de jos, pe ziua de 1 Aprilie 1924 
şi pentru periodul 1824— 1927, Prea Cucernicii Preoţi:

1. P. C. E c o n o m ie /a n  Vârgolici, pensionar şi vechi
membru în Consistoriu; 2. P. C. Econom Ludovic 
Cosma, licenţiat în teologie, paroh al parohiei Sfinţii 
împăraţi din Galaţi şi profesor; 3. P. C. Econom 
Ştefan Arşic, licenţiat în teologie, preot ajutător la 
Biserica S f  Haralambie din Galaţi şi profesor; 4. 
P. C. Econom Ioan Diaconescu, licenţiat în teologie, 
paroh la biserica Sf. Gheorghe şi Modest din Galaţi 
şi 5. P- C. Econom Gr. Costin, parohul parohiei Cu
dalbi (Covurlui).

Dezlipiri şi înfiinţări de parohii.
1. Prin înaltul Decret Regal Nr. 1708/924, s ’a aprobat 

ca satele: Filipeni-Slobozia com. Filipeni jud. Bacău, 
să se deslipească de la parohia Frunteşti şi să se 
alipească la parohia Lunca, aceiaş judeţ

2. Prin înaltul Decret Regal Nr. 1703/924, schitul 
Iezerul din jud. Vâlcea, a fost recunoscut rnetoh al 
Episcopiei Râmnicului-Noul-Severin.

3. Prin înaltul Decret Regal Nr. 1706/924, s ’a aprobat 
înfiinţarea în locul desfiinţatei parohii Ireştii de sus, 
judeţul Putna, a parohiei Prahuda cu biserica parohială 
Adormirea Maicei Domnului, din satul Prahuda, co
muna Paltin, jud. Putna, la care se alipesc şi satele: 
Ghebari si Vulcani, toate prin deslipire de la parohia 
Paltin, aceiaş jndeţ.

4. Prin înaltul Decret Regal Nr. 1700/924, s ’a aprobat 
înfiinţarea parohiei Mircea Vodă jud. Brăila.

5. Prin Itlaltul Decret Regal Nr. 1698/924, biserica 
cu hramul Adormirea Maicii Domnului filială a pa
rohiei Ruda, jud. Argeş, a fost declarată biserica pa
rohială în locul actualei biserici cu hramul Sfiinţii Voe- 
vozi, care va rămâne [ca filială la cea d’întâiu, iar 
parohia va purta numele de Bărseşti-

6 . Prin înaltul Decret Regal Nr. 1697/924, parohiile 
rurale cuprinse în comuna urbană Nicoreşti, Tecuci, 
au fost declarate parohii urbane,după cum urmează:

a) Parohia Sf. Nicolae, cu biserica parohială Sf. 
Nicolae, având ca filiale bisericile: Cuvioasa Paras- 
chiva şi Sfinţii Voevozi.

b) Parohia Cuvioasa Paraschiva cu biserica pa
rohială Cuvioasa Paraschiva şi

c) Parohia Intrarea în Biserică, cu biserica parohială 
Intrarea în Biserica, având ca filială biserica Sfinţii 
Voevozi.

7. Prin înaltul Decret Regal Nr. 1695/924, biserica

Sfinţii Apostoli din oraşul Constanţa a fost recunos
cută biserică episcopală a Episcopiei Constanţa.

8 . Prin înaltul Decret Regal Nr. 1707/924, s ’a în
fiinţat următoarele parohii:

Malu, cu biserica parohială Sf. Teodor Tiron din 
com. Malu, jud. Teleorman, de care vor ţine şi satele: 
Brabeţii şi Zuvelcaţi, toate prin deslipire de la pa
rohia Cioceşti, aceiaş judeţ şi

Scorţaru Nou, cu biserica parohială Adormirea Maicei 
Domnului din com. Scorţaru-Nou, jud. Brăila la care 
se alipeşte şi satul Deşiraţi, prin deslipirea de la pa
rohia Gemenele, acelaşi judeţ.

9. Prin Înaltul Decret Regal Nr. 1709/924, parohia
Griviţa, din jud. Ilfov, a fost modificată în chipul 
următor:

Parohia Griviţa, com. Griviţa, jud. Ilfov, se com
pune din mahalaua Griviţa, prin deslipire de la pa
rohia Militari, şi din mahalaua Puţu lui Crăciun, partea 
de peste linia C. F. R. spre nord, prin deslipire de la 
parohia Crângaşi.

Bucureştii-Noi, cu biserica sa particulară rămâne 
în afară de această parohie.

Medal ier i
10. Prin înaltul Decret Regal Nr. 1696/924, s ’a con

ferit medalia Răsplata Muncei pentru Biserică, cl. I
Prea Cuviosului Arhimandrit Pancratie Sidorovici din 
Mânăstirea Sf. Ioan din Suceava, pentru activitatea 
depusă în folosul bisericii.

11. Prin înaltul Decret Regal Nr. 1699/924, s ’a con
ferit medalia Răsplata Muncii pentru Biserică, cl. I 
d-lui Pândele Brătulescu, comerciant, enoriaş al bi
sericei parohiale Popa Kiţu, din Capitală, pentru 
îmbunătăţirile aduse acelei biserici.

12. Prin înaltul Decret Regal Nr. 1701/924, s ’a con
ferit medalia Răsplata Muncei pentru Biserică, cl. I 
d-nei Eliza C. Gărdescu, proprietară în jud. Vâlcea, 
pentru donaţiunea şi zelul depus la restaurarea bise
ricii filiale Sfinţii împăraţi, din parohia Pietroasa, acel 
judeţ.

13. Prin înaltul Decret Regal Nr. 1705/924, s ’a con
ferit medalia Răsplata Muncii pentru Biserică, cl. I 
Arhipresviterului Mitrofor Mihail Dracinshi, rec
torul Seminariului teologic din Cernăuţi, pentru acti
vitatea depusă pe tărâm bisericesc, şcolar şi naţional 
românesc.

14i Prin înaltul Decret Regal Nr. 1708/924, s ’a con
ferit medalia Răsplata Muncii pentru Biserică, cl. II, 
d-lui Manolache Şerban, din satul Alba, com. Regele 
Ferdinand, jud. Tulcea, pentru ajutorul dat bisericii 
din localitate.

Asemenea prin înaltul Decret Regal Nr. 2053 din 
21 Iunie 1924, au fost cinstiţi cu medalia Răsplata 
Muncii pentru Biserică, cl. I d-nii Mihail lonescu, 
prezidentul coloniei româneşti din Sofia şi d. Grigore 
Tăutu, directorul şcoalei primare româneşti din acri 
oraş, pentru ajutorul dat la înfăptuirea cimitirului ?l 
monumentului pentru vitejii români, ridicat în Soll.i
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Asemenea, prin înaltul Decret Regal din aceiaşi zi 
a fost cinstit cu medalia Răsplata Muncii pentru Bi
serică, cl. I Sf. Sa Păr* Ştefan Dumitrescu, paroh al 
bisericii „Domneasca“ din Curtea-de-Argeş, pentru 
munca sa în ogorul Bisericii şi al învăţăturii în folosul 
Bisericii.

Asemenea, prin înaltul Decret Regal Nr. 1704 din 
31 Mai 1924, au fost cinstiţi cu Răsplata Muncii pentru 
Biserică, următorii preoţi şi credincioşi:

Clasa I : Sf. Sa Păr. C. Roşescu din com. Liteni 
jud. Fălticeni.

Clasa II: Sfinţiile Lor Părinţii: C. Zaharescu din 
com. Fălticeni; D. Mălinescu din com. Drăceni; Ştefan 
Rafail din com. Boroaia ; şi I. Ortocanu din com 
Dorna jud. Fălticeni, pentru serviciile făcute Bisericii.

Asemenea, prin înaltul Decret Regal Nr. 1940 din 
14 Iunie 1924, au fost cinstiţi cu madalia Răsplata 
Muncii pentru Biserică, credincioşii mai jos însemnaţi, 
pentru daniile făcute de ei bisericilor din Săcele jud. 
Braşov ;

Clasa I : d-lui Bucur Ionescu din com. Turcheş jud. 
Braşov.

Clasa II: d-lor Vasile Moţoiu; Radu Moroianu; 
Irimia Constantin şi Matei Stroescu din aceiaş co
mună şi judeţ.

MULŢĂMIRI

D. Damian Moti din com. Cudalbi, Covurlui, 
a dăruit bisericii din acea comună o evanghelie 
îmbrăcată în argint, în preţ de 3000 de lei, 
pentru care faptă i se aduc călduroase mulţămiri 
de către Onor. Minister al Cultelor şi Artelor.

Dumnezeu să-l aibă în sfânta Sa pază!
Sfânta Mitropolie a Moldovei şi Sucevei aduce 

vii mulţămiri d-lui Constantin Milicescu din co
muna Cotnari, Iaşi, care a binevoit să dăruiască 
bisericii parohiale Horodiştea un acoperământ 
pentru Sf. Masă, în valoare de 1600 de lei şi 
un epitrahil care a costat 600 de lei. Asemenea 
mulţămeşte d-lui Ioan Pătraşcu tot din acea 
comună, care a dăruit aceleiaşi biserici un rând 
întreg de veşminte preoţeşti, costând 600 de Iei.

Dumnezeu să-i încarce pe amândoi de toate 
bunătăţile Sale.

Sf. Episcopie a Huşilor aduce vii mulţămiri 
bine credincioşilor creştini şi creştine pentru da
rurile făcute bisericii parohiale din Bălteni, Vaslui, 
după cum mai jos se arată:

1. Locuitorului Gh. Lazăr, pentru o evanghelie 
îmbrăcată în argint şi preţuind 4000 de lei; 2. 
d-nei Nastasia Zota pentru o evanghelie legată 
în pânză şi piele, costând 290 de lei; 3. d-lor 
Gr. Mărărie şi Ioan T. Nicolae, zis Botolică,
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care au dăruit câte un prapor costând 800 de 
lei bucata.

Dumnezeu să-i apere în toată căile vieţii lor!
S f. Episcopie a Râmnicului, Noul-Severin aduce 

vii mulţămiri enoriaşului Ioan Voicu din parohia 
Burila-Mică, Mehedinţi, pentrucă a dăruit bise
ricii parohiale S f. Nicolae din acea parohie un 
rând de veşminte care au costat 3500 de lei.

Dumnezea să-l învrednicească de toate ocro
tirile Sale!

*

Sf. Episcopie a Constanţei aduce vii mulţămiri 
d-lui Nicolae Comânescu şi soţiei Fia din com. 
Dragoş-Vodă, jud. Ialomiţa, pentru dania lor 
făcută bisericii din satul Socoalele, cuprinsă în
tr’un steag preţuind 2500 de lei. Asemenea 
văduvei Smaranda David pentru un epitrahil 
preţuind 1500 de lei şi Obştei satului care a 
cumpărat pentru biserică un stihar în preţ de
3000 de lei.

Dumnezeu să răsplătească râvna lor pentru 
Casa Lui, cu toate bunătăţile Sale cele cereşti 
şi pământeşti!

Sf. Mitropolie a Moldovei şi Sucevei aduce 
vii mulţămiri locuitorilor Vasile Bărbier iu, Ioan 
BărbieriUy Mihai Bărbier iu, C. Vorunciuc şi N . 
Baciu din satul Cuza-Vodă, com. Copou, Iaşi, 
pentru fapta lor creştinească de a fi reparat cu 
cheltuiala lor un rând de Sfinte Vase (aurite şi 
argintate din nou) ale bisericii filiale din parohia 
Copou, care reparaţie a costat 1000 de lei.

Dumnezeu să-i învrednicească de toate apă
rările Sale!

Sf. Episcopie a Râmnicului, Noul-Severin aduce 
vii mulţămiri d-nei Matilda Boicescu şi soţului 
său d. Traian Boicescu, enoriaşi ai parohiei Toţi 
Sfinţii din Râmnicul-Vâlcii, pentru dania lor 
făcută bisericii parohiale, cuprinsă în 10 covoare 
de lână, lungime totală de 65 de metri, preţuind 
aceasta peste 40,000 de lei.

Dumnezeu să reverse asupra lor tot belşugul Său!
Sf. Episcopie a Râmnicului, Noul-Severin aduce 

vii mulţămiri comitetului întocmit în parohia 
Comoşteni, Dolj, pentru . strângerea sumei de 
20,120 de lei cu care a cumpărat un rând de 
veşminte sfinte pentru biserica acelei parohii. De 
asemenea d-lui Marin Nicolâescu din Corabia, 
pentrucă, din propriile sale mijloace, a cumpărat 
pentru biserica din Comoşteni un policandru de 
bronz alămit cu 12 lumini, 2 sfeşnice de bronz
şi 3 candele suflate cu argint, toate costând 
14,000 de lei.

Pentru toate aceste fapte, Dumnezeu să-i răs- 
plătescă cu toate darurile Sale cele cereşti şi 
pământeşti!

Epitropia parohiei Mogoşani din com. Mogo-
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şani jud. Dâmboviţa aduce vii mulţămiri pre
otului paroh Toma Diamandescu, pentru multa 
sa stăruinţă, prin care, în vară anului 1923, s’a 
restaurat radical biserica parohială din acea 
comună. De asemenea, mulţămeşte şi enoriaşi
lor acelei biserici, care au răspuns la apelul 
preotului cu suma de 361,000 de lei cu care 
s’a putut tace lucrarea. Comisiunea de recepţiune 
a lucrărilor, din partea Sfintei Mitropolii şi a 
Ministeriului Cultelor a găsit biserica o podoabă, 
printre alte biserici ale acelui judeţ, pictura 
fiind minunat făcută de către pictorul Georgescu 
din Ploieşti.

Dumnezeu să le dea după inima lor bună, 
curată şi râvnitoare!

S f. Episcopie a Râmnicului, Noul-Sever in ̂ aduce 
vii mulţămiri d-nei Elefteria Gh. Olănescu, care 
a dăruit bisericii parohiale Toţi Sfinţii din ora
şul Râmnicul-Vâlcii suma 6500 de lei, din care 
s’au cumpărat două scbe sistem Godin.

S f. Mitropolie a Ungrovlahiei aduce vii mul-.' 
ţămiri 1. d-nei Emilina Si. Becheanu din Bu
cureşti, Calea Dorobanţilor 42, pentru un rând 
de vesminte bisericeşti, lucrate din mătase cu 
fir de aur, stiharul de moar roz, dăruit bisericii 
Precupeţii-Noi din Bucureşti; 2. asemenea, d-nei 
Zoe P. Bârbulescu din Bucureşti, Calea Doro
banţilor 75, care a dăruit aceleiaşi biserici tot 
un rând de veşminte de mătase cu fir, fondul 
alb, stiharul de vernil cu flori, precum şi un 
rând de procoveţe, toate preţuind 12,500 de 
lei; 3. asemenea d-lui Ioan Costacopol, epitrop 
al acelei biserici, pentru alt rând de veşminte 
de mătase cu fir, fondul verde, fără stihar, pre
ţuind 8500 de lei.

Dumnezeu să-i răsplătească după dărnicia 
inimii lor şi iubirea către buna podoabă a Ca
sei Domnului!

Sf. Episcopie a Râmnicului, Noul-Severin, 
aduce vii mulţămiri d-lui Constantin D. Cioroianu, 
proprietar în Craiova, pentru dania sa de 3451,50 
m. p. de pământ, aflător în comuna Cioroiaşi, 
Dolj, pe care să se zidească o biserică şi care 
teren preţuieşte suma de 50,000 de lei.

Dumnezeu să-l întărească în toţi paşii săi!

Onor. Ministeriu al Cultelor şi Artelor aduce 
vii mulţămiri persoanelor mai sus însemnate, 
care au făcut danii bisericii Precupeţii-Noi din 
Bucureşti şi cărora le-a adus mulţămiri şi Sf. 
Mitropolie a Ungrovlahiei. Pe lângă acelea, rpul- 
ţămeşte şi d-şoarei Ioana Ionescu din Bucureşti 
str. Laptelui 29, care de asemenea a făcut în
semnate danii de veşminte bisericeşti aceleiaşi 
biserici.

Dumnezeu să reverse peste ea toate fericirile 
Sale cele cereşti şi pământeşti!

Parohia Leti / / ,  aduce vii mulţămiri d-lui Du
mitru Popescu, pentru dania făcută bisericii Sf. 
Nicolae din acea comună, cuprinzând o sobă de 
teracotă, care a costat 8200 de lei.

Dumnezeu să-l încarce de toate bunăţile Sale!
Epitropia bisericii parohiale Luica, Ilfov, aduc* 

mulţămiri enoriaşului Marin Cristache, care a 
dăruit acestei biserici din această parohie lu
cruri în preţ de 1500 lei.

Dumnezeu să-l plătească cu toate milele Sale!
Onor. Minister al Cultelor şi Artelor aduce 

vii mulţămiri d-lor Ioan St. Ciuceanu, Vasile 
Grigore, Andrei Mihalcea şi Nicolae Vzsilescu 
din comuna Crunţi, jud. Ialomiţa, pentru însem
nate daruri în bani şi lucruri bisericeşti făcute 
bisericii din acea comună.

Dumnezeu să-i încarce şi pe ei de toate 
darurile Sale!

Epitropia Parohiei Maxim  din jud. Buzău 
aduce vii mulţămiri d-lui Gh. Pâtrăşcoiu din 
comuna Gura Sărăţii, Buzău, pentru dania fă
cută bisericii Sf. Gheorghe din Maxim, care a 
costat 10,397 de lei.

Dumnezeu să-l încarce cu toate bunătăţile
Sale!

POŞTA REDACŢIEI

Sfinţiei Sale Părintelui Petre Popescu, Paroh îu 
Ţâţa Dâmboviţa.

Yâ mulţămesc pentru bunăvoinţa de a-mi fi trimis cartea 
Calenăaru Etternu de Preotul G. Diaconescu, în urma oi- 
tirii articolului meu despre Românii care au scris despre 
calendar din nr. trecut al acestei reviste. Aţi făcut o faptă 
bună trimeţându-1, fiindcă binele se face mai uşor oând silin
ţele se împreunează. Oricât de mult ar urmări cineva unele 
luoruri, nu le poate afla pe toate prin el singur.

Cu aoeasta am făcnt an act de dreptate şi pentru ră
posatul preot Diaconescu. Daoă a avut râvna a se ocupa 
de calendar, nu era cu dreptul ca să ştie lumea de el şi 
să-i pomenească numele!

Cum puteţi vedea, în continuarea articolului meu din 
acest număr, despre Românii care an scris despre 
calendar, am folosit cartea Preotului Diaoonescu, şi ou 
aceasta primiţi mulţămirile nu numai ale mele, ci şi alo 
oititorilor oare cu plăoere vor afla despre aoest preol. 
Diaconescu.

Părintelui Mihail Plătăreanu, Paroh în Plătâreşti, 
Ilfov.

Deşi nu e slujba mea, a ijlocit însă ca să vi
schimbe adresa după numele schimbat al parohiei şi să v! 
se trimeată revista acolo. Am publicat şi în revistă schim
barea făcută cu numele parohiei, chiar în aoest număr. Mi 

s’a făcut cu Decretul Regal nr. 1945.
A rh im . &ORIBAN
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S P R E  Ş T I I N Ţ A

Comitetul redactor al revistei BISERICA ORTODOXA ROMANĂ se compune din: 
/. P. S. Mitropolit Primat Dr. Miron Cristea, Preşedinte de onoare; P. S. Episcop 
Vartolomeiu, director; Prof. Dr. Ioan Mihălcescu, prim-redactor ; Arhim. Scriban, secretar 
de redacţie. Redactorii revistei: i. Profesorii facultăţii de teologie din Bucureşti: Dr. 
D. G. Borotanu, Dr. C. Chiricescu, Dr. Drag. Demetrescn% Dr. V. G. Isptr, Econ. C. 
Nazane, Econ. Dr. I. Popescu-Mălăeşti, Pr. Dr. Nicolae Popescu; 2. Profesorii facul
tăţii de teologie din Cernăuţi: Dr. V. Gheorghiu, Dr. V. Şesan, Dr. V. Tarnavscht, Dr. 
N. Cotos; 3. Pr. Cicerone Iordăchescu, Iaşi, Dr. Romulus Cândea, Cernăuţi. Dr. Ioan Lup aş, 
Dr. St. Cioroianu, Iconom Serghie Bejan, Dr. Gh. Ciuhandu şi d. St. Berechet.

Se primesc spre publicare şi articole dela alte persoane decât dela Comitetul redac
tor, în condiţiunile următoare:

Articolele originale se vor plăti cu 1000 de lei coala în formatul de faţă al revistei* 
traducerile şi recensiunile 800 de lei, cronicile şi răspunsurile 600 de lei.

Articolele care au fost publicate mai întâi aiurea şi care se vor reproduce pentru 
însemnătatea lor şi de această revistă, nu se plătesc.

Toate articolele trebuiesc scrise citeţ şi fără «va urma».
Orice corespondenţă privitoare la redacţie se va trimete pe adresa secretarului de re» 

dacţie Arhim. Scriban, Bucureşti, str. Cernica 3, sau pe a primului-redactor: Prof. I, 
Mihălcescu, Bucureşti, Aleea Rignault 5.

Pentru tot ce priveşte administraţiunea revistei, interesaţii se vor adresa secretarului 
administrativ al revistei, d. D. Sireteanu, Bucureşti, localul Sfântului Sinod, la biserica Antim.

Revista se trimete tuturor parohiilor, ca şi în trecut. Persoanele particulare care vor 
voi să li se trimeată trebuie sâ se adreseze administraţiunii.

♦

■ . m  ■ ■--------------------------_

A B O N A M E N T U L

1 a n ............................ 100 lei. Pentru străinătate, se adaugă transportul.
1 număr  ................. 10 lei.

V

Toate abonamentele se trimet secretarului administrativ: d-lui D. Sireteanu, Bucureşti, 
Sf. Sinod, Biserica Antim.

(Vezi hotărârea Sf. Sinod în Biserica Ortodoxă Română 1 Iunie 1923, pag. 658-,659).

C. Nr.l?7. -  Tipografia Cărţilor Bisericeşti~ 1924
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IUBIŢII NOŞTRI CREDINCIOŞI DIN SFâNTA MITROPOLIE il UNGRO-VLAHIEI

Se ştie, că Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe 
române — în înţelegere frăţească cu celelalte 
biserici surori din ţările, unde întrunirea şi con
sfătuirea vlădicilor lor a fost cu putinţă — au 
hotărît a îndrepta greşala cea mai mare a Ca
lendarului, de care Biserica noastră s’a folosit 
până acum.

Dar ce cuprinde un Calendar? El cuprinde mă
surarea timpului, a vremii. In viaţa oamenilor 
sunt multe feluri de măsuri. Aşa, de pildă, pânza 
se măsoară cu cotul; iar în vremurile mai nouă 
cu metrul. Drumurile se măsoară cu kilometrul. 
Apa, laptele, vinul se măsoară cu cupa, vadra;... 
iar în timpurile mai nouă cu litru, decalitru, hec
tolitru. Pâinea, brânza şi peste tot greutatea se 
măsoară cu fontul, oca; iar astăzi cu kilogra
mul; şi aşa mai departe.

Omului îi trebuia şi o măsurătoare pentru timp, 
căci viemea se strecură mereu şi era cu nepu
tinţă, ca în cursul veacurilor să nu se găsească
o măsurătoare şi pentru vreme. Mereu răsare şi 
apune soarele, dându-ne ziua şi noaptea. Mereu 
vedem, cum se schimbă luna, trecând în curs 
de vre’o 30 zile prin cele 4 forme ale ei, dân
du-ne lunile. Mereu se tot preschimbă primă
vara, vara, toamna şi iarna, dându-ne anul.

Astfel popoarele au băgat de seamă că, la 
măsurarea vremii, trebuie să se ieie — să se 
orienteze — după mişcarea stelelor, căci soa
rele, pământul, luna încă sunt stele şi se mişcă.

Turcii, de pildă, s’au luat după mişcările lunii 
şi şi-au format aşa numitul an lunar şi c a len d a r
lunar.

Anul lunar avea mai multe variante sau forme.
Jidovii s’au luat şi după mişcarea lunii şi după 

ale soarelui şi astfel şi-au făcut un an şi un ca
lendar lunar-solar.

Dar calendarele acestea erau pline de greşeli, 
încât, după un şir de zeci de ani, lunile de primă
vară cădeau vara sau şi mai târziu, producând 
mare zăpăceală şi încurcături. • Aşa, de pildă, cu

vreo 200 ani înainte de Hristos, la Romani — 
după anul lunar— 1 Ianuarie a căzut toamna, 
pe vremea lui Octomvrie. Anul lunar primit de 
Greci era mai scurt cu aproape 11 zile, de cât 
trebue. Deaceea înţeleptul Solon al Grecilor a po
runcit, ca tot la 3 ani să se mai adauge o lună 
nouă, de 30 zile. Alţii au făcut alte îndreptări.

Mai bunişoară era îndreptarea, făcută de stră
moşii noştri Romani, din porunca împăratului Iuliu 
Cesar. El însărcinase pemarele învăţat şi cunoscător 
al mişcării stelelor, pe Sosigene din Alexandria, 
ca să-şi bată capul a întocmi un calendar, care să 
aibă cât de puţine greşeli.

Sosigene a luat de bază la întocmirea Calen
darului său mişcarea soarelui şi mişcarea pămân
tului în jurul soarelui. Deacea anul lui este an 
SOlar. Şi anume anul trebue să fie atât de lung, 
cât ţine mişcarea pământului în ju ru l soarelui, 
sau a timpului, în care soarele, în mişcarea sa 
pe cer, iarăşi ajunge la locul sau punctul dela 
care a plecat. Dar drumul acesta nu se face
precis în aceiaş timp în fiecare an. Se arată
mici deosebiri, care însă, în curs de veacuri, devin 
simţitoare. Tocmai de aceea nu se poate face un
calendar desăvârşit. Astfel trebue să se ia o
măsură în calcul de mijloc. învăţatul Sosigene 
a luat lungimea anului cu 365 zile şi 6 ceasuri. 
In calendar însă nu poţi socoti ceasuri, ci numai 
zile întregi. Astfel a luat câte 3 ani de 365 zile, 
numiţi comuni, iară cele câte 6 ceasuri la an,ce 
trec peste 365 zile, le-a adunat în curs de 4 ani. 
Şi anume de 4X 6  ceasuri fac 24 ceasuri 
adecă o zi întreagă, pe care o adaugă tot la al 
patrulea an, care are 366 zile şi se numeşte
bisect.

Iuliu Cesar, care era şi capul ţării şi capul cre
dinţei păgâne a strămoşilor noştri Romani, a po
runcit la anul 46 înainte de naşterea lui Hristos, 
să se folosească acest calendar în împărăţia Ro
manilor. Deacea se chiamă calendarul Iulian.

Pe vremea când a petrecut Mântuitorul Hristos
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pe pământ în chip de om şi a întemeiat credinţa 
şi Biserica creştină, popoarele aveau deosebite 
calendare sau măsuri de timp: lunar, solar, în
deosebite forme. Creştinii n’aveau un ca
lendar al lor, ci mai bine de 300 ani creştinii,
care s’au botezat dintre Jidovi, urmau calendarul 
Jidovesc. Creştinii botezaţi dintre Romani sau 
Greci, până acum păgâni, urmau calendarul lor 
păgân. Unii prăznuiau sărbătorile în o zi; ceialalţi 
în alte zile. De aci s’au născut fel şi fel de 
încurcături, care împedecau închiegarea vieţii 
creştine, care tocmai cere apropiere, pace, bună 
înţelegere pe temeiul celei mai desăvârşite iubiri.

Astfel sfinţii părinţi sau vlădicii tuturor bi
sericilor au aflat de lipsă să se întrunească la 
anul 325 după Hristos la Niceia în număr de 
peste 300 inşi; şi cumpănând, care ar fi ca
lendarul cel mai bun — au hotărît să primească 
şi întroducă în viaţa bisericească Calendarul Iu
lian , luat dela păgâni. Abia din veacul al pa
trulea au început creştinii să aibă calendarul lor, 
însă de obârşie păgână. Viaţa creştinilor şi săr
bătorile lor s’au adaptat după întocmirile aces
tui calendar păgân.

Prin aceasta însă, legea creştină a lui Hristos 
n’a suferit nici o scădere, nu s’a pângărit cu 
nimic, căci calendarul n’are a face cu fiinţa le
gii creştine; dimpotrivă viaţa bisericească a creş
tinilor s’a regulat mai bine, ca înainte. Calen
darul e numai o măsură de timp. El e ca un 
cuier cu 365 de cuie, de care atârnăm însem
narea deosebitelor sărbători şi prăznuiri de sfinţi, 
ca să ştim, care pe ce zi cade. E ca un răvaş, 
în care însemnezi multele soroace, de care ai 
lipsă. Precum pânza şi bunătatea sau calitatea 
ei nu pierde nimic, dacă o măsuri cu cotul, sau 
dacă o măsuri cu metrul — aşa şi sărbătorile 
creştine nu pierd din sfinţenia lor pe urma că- 
lendarului.

Tot cu prilejul soborului dela Niceia, Sfinţii
Părinţi sfătuindu-se cu învăţaţii, cari ştiu ceti
din mersul stelelor — au aflat şi constatat, că 
şi călendarul Iulian are o mare greşală. Anul 
adevărat este anul cel ceresc, anul din natură; 
şi întocmai ca acesta trebuie să fie şi anul din 
calendar. Dar anul din calendarul Iulian e mai 
lung decât anul adevărat din natură, precum 
îl arată mişcarea pământului în jurul soarelui. 
E mai lung cu 11 minute şi 14 secunde. A- 
nume, anul adevărat în natură se isprăveşte în o 
anumită clipă; iar anul din calendar mai ţine 
încă 11 minute şi 14 secunde.

Deosebirea dintr’un an e mică; dar în curs 
de veacuri se adună şi dă zile întregi. Şi astfel 
anul adevărat în natură se isprăveşte şi anul din 
calendarul Iulian mai ţine, mai durează câteva 
zile, adică întârzie.

Dacă călătoreşti încotro-va şi pe drum te

întreabă alt drumeţ: ,,Nu cumva ai întâlnit un 
car încărcat, de pildă cu rogojini*1? îi răspunzi

,,Ba da! l’am întâlnit la podul Argeşului. A h! 
fel drumeţul să ştie orienta, cam unde-i cel cu 
carul.

Şi în „calea anului" sunt asemenea puncte 
de orientare. Aşa, de pildă, e şi ziua aceea, în
care ziua şi noaptea sunt egale, sunt asemenea, 
de câte 12 ceasuri. Asta se cheamă echinocţiu 
în limba cărturarilor. E  un echinocţiu de pri
măvară şi altul de toamnă. Pe vremea lu; So 
sigene şi Iuliu Cesar, echinocţiul de primăvară 
căzut pe 24 Martie. El l’a fixat pe această > 
Dar Sfinţii Părinţi dela Niceia au aflat, în anul i >, 
că echinocţiul de primăvară e de fapt în nacn.i 
la 21 Martie, şi nu la 24; deci cu 3 zile f ;n 
înainte; şi că deci calendarul Iulian a întârti.i' 
atunci cu 3 zile. Cele 11 minute şi 14 secui Io 
în cursul timpului au dat 3 zile întregi. AsUH 
ei au mutat echinocţiul pe 21 Martie. Dar Sfinţii 
Părinţi adunaţi la Niceia au făcut îndreptarea: nu 
mai pe trecut, până la anul 325, şi n’au hotărtl, 
cum să purceadă creştinii cu calendarul lor, cu 
deosebirea celor 11 minute şi 14 secunde pe an
— dintre anul cel adevărat, din natură şi între a-
nul din calendar—■ să fie îndreptată şi pe viitoi. 
Astfel, această deosebire an de an a crescut. 
Anul din calendarul nostru a rămas mereu în
dărăt faţă de anul din fire. Tot în 128, ani »- 
ceasta întârziere face o zi întreagă. Iară dela So 
borul Vlădicilor din Niceia, adică în curs dn 
1600 de ani şi până azi, a întârziat cu 13 zile tn 
tregi. Şi dacă această greşală am lăsa-o nr 
îndreptată multe-multe veacuri, atunci întAi 
zierea măsurii anului din calendar ar putea hA 
fie odată şi de 130 zile; şi oamenii iar s’ar jxi 
meni, că în calendar să fim în vreo lună de iarnfl, 
pe când în anul din fire a trecut chiar piiml 
vara şi am intrat în vară. Adică s’ar repeta o  
a mai fost cu mii de ani mai nainte din pnn .i* 
greşalelor din calendar.

Greşala de mai sus trebuie îndreptată şi pe: ■ 'ii
viitor. Alte popoare au făcut oarecari îndrept Aii 
mai de mult.

Vlădicii şi fruntaşii Bisericii noastre româneai t
— văzând că dela soborul din Niceia, ţinut li» 
anul 325 şi până acum am rămas cu calendtuii! 
înapoi cu 13 zile — s’au pus în înţelegere • •• 
vlădicii tuturor bisericilor ortodoxe. Aceste Iii 
serici au trimis la Constantinopol persoane |*n 
cepute, atât clerici cât şi mireni, ca să cercrl«,*«t 
chestia şi să croiască ceva plan de îndreptau 
Acest plan s’a trimis tuturor sfintelor simmilt» 
episcopeşti din toate ţările ortodoxe cu coiul» 
cere legiuită şi regulată.

Rezultatul hotărârilor acestor sfinte sinou<!« * 
fost, ca unele biserici, cjum e Prea Sfânta Pat i iui In* 
dela Constantinopol, apoi Biserica din Grct im,

I
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făcut şi introdus în Biserica lor îndreptarea încă 
în 10 Martie din anul acesta. Sârbii fac îndrep-

1 tarea în 1 Octombrie. Bulgarii vor face ca noi.
' Asemenea a hotărît şi Sf. Sinod al Bisericii ro
mâne cu toate glasurile vlădicilor săi, că:

I

1. la 1 Octombrie anul acesta sărim peste 
13 zile, cari încurcă calendarul fără nici un rost, 
şi: cari sunt împotriva adevărului din natură, zi
dită de Dumnezeu, căci anul adevărat — în

I

fire — de fapt se isprăveşte ca azi, pre când în 
calendarul nostru greşit anul mai ţine înpotriva 
firii încă 13 zile. Aceste 13 zile, cari sunt îm
potriva adevărului, s’au adunat din cele câte 11 
minute, 14 secunde pe an. Astfel, în anul acesta,
— in loc de 1 Octombrie stil vechiu va fi — 14 
Octombrie.

2. Sfinţii, a căror pomenire cade în cele 13 zile 
sărite—ca fiind împotriva adevărului—se vor serba 
în bisericile parohiale în 14 Octombrie, iar în 
mânăstiri în cele 13 zile din luna Octombrie, 
cari urmează după 14 Octombrie.

3. Sfintele evanghelii din Duminicile, a 20 şi
21 după Rusalii, se citesc în ziua Sfintei Para- 
schive.

4. Ca pentru viitor, să nu se mai mărească 
întârzierea an de an, Sfintele sinoade de azi au
făcut O Socoteală proprie, care e mai bună
decât îndreptarea făcută, de pildă, de papistaşi. 
La ei, după îndreptarea făcută încă la 1582, anul 
din calendar întârzie faţă de anul cel adevărat, 
al cerului, cu vreo 26 secunde; şi astfel ei tot  ̂
la câte 4000 ani trebue să mai sară o zi; pe 
când după îndreptarea ce-o facem noi acum, 
anul din calendar întârzie numai cu vr’o 2 se
cunde; şi deci noi numai la 40,000 de ani trebue
să mai sărim o zi, ca să nu rămânem îndărăt 
de anul, cum ni-1 arată Cerul.

5. Mai gingaş în socoata calendarului este 
sorocul sfintelor Paşti. In această privinţă, noi 
am horărit, să păstrăm şi mai departe rânduiala 
hotărâtă de Sfinţii Părinţi dela Niceia şi vechia 
pascalie. Cum însă echinocţiul de primăvară s’a 
stabilit atunci pe 21 Martie, biserica noastră 
— nefăcând după soborul dela Nicea îndreptarea 
greşalei din calendar — s’a abătut dela hotărîrea 
Sf. Părinţi, încât în zilele noastre am rămas cu 
echinocţiul de primăvară dela 21 Martie pe 8 
Martie, adică cu 13 zile în întârziere. Pe te

meiul hotărîrilor din urmă iarăşi ne întoarcem 
la 21 Martie, adecă cum au statorit Sf. părinţi 
la Nicea. Astfel şi în viitor ziua învierii se va 
prăznui aşa: Aşteptăm mai întâiu 21 Martie,
adică echinocţiul de primăvară, apoi luna 
plină şi Duminica viitoare cad Sf. Paşti;
iar — dacă pe Duminica aceea ar cădea pascha 
Jidovilor, — noi amânăm Paştile pe Duminica 
viitoare.

Din cele de mai sus v’aţi putut uşor încredinţa 
că nimic n’are aface calendarul cu sfânta noastră 
credinţă strămoşească. Credinţa aceasta a existat 
şi pe vremea când creştinii n’aveau calendarul 
lor. Credinţa nu s’a stricat nici când creştinii 
au primit un calendar păgân, cel Iulian. Credinţa 
nu se va strica nici acum, când îndreptăm numai 
o vădită greşală a lui. încolo rămân toate, cum 
au fost. Calendarul este numai o măsurătoare a 
timpului. Şi — precum am zis şi altădată — repet 
şi acum: Dacă adevărul ne arată, că 2 şi cu 2 
fac 4, sau de 2 X 2 = 4 ,  atunci nici un om 
cuminte nu poate zice, că de 2 X  2 5, căci
s’ar face de râs.

Aşa şi cu anul din calendar. Dacă adevărul din 
fire ne arată, că anul cerului este — după cum 
ne arată mişcarea pământului şi a soarelui cari 
stau la temelia lui — de 365 zile, 5 ceasuri şi 
ceva, atunci noi nu putem — fără a greşi — să 
luăm 365 zile şi 6 ceasuri întregi în loc de 5.
In faţa adevărului trebuie să ne închinăm toţi. 
Doar însuşi Mântuitorul Hristos a zis: „Eu sunt
calea, adevărul şi viaţa“ (Ioan XIV. 6 .) ,  iară 
Psalmistul zice:

,,Doamne, adevărul tău ajunge.....  până pe
unde umblă norii“ (Ps. 36.6) şi „Calea Dom
nului...... este adevărul*'. (Ps. 25. 10).

Deci dacă ne-am împotrivi adevărului, ne
am împotrivi lui însuşi Dumnezeu şi Mântuitorului 
Hristos. Primiţi, deci, cu încredere hotărîrea 
Sfântului nostru sinod, care — împreună cu 
sf. sinoade ale celorlalte popoare drept cre
dincioase— veghează ca fiinţă credinţei strămoşeşti 
să nu se atingă.

Cu arhiereşti binecuvântări,

*  MIRON
Mitropolit Primat al României

Topliţa-română, August 1924.

2V. B. Cucernicii p reo ţi sâ citească poporu lu i această pastora lă  de lăm u rire  în  sfin tele  
biserici.
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Dialogul al treilea

lob ajunge, în dialogul din nainte, la ideia 
curioasă că pe pământ cei răi sunt fericiţi, iar 
cei drepţi nenorociţi.

Atunci o nouă discuţie se începe cu prietenii săi.
Elifaz, liniştit şi măsurat la vorbă, vorbeşte 

de astă dată mai aspru, dar cu toate acestea 
plin de bunăvoinţă.

Dumnezeu, zice el, n’are niciun folos din pur
tarea omului) de-i bună sau rea, deci nu pot fi gă
site temeiuri pentru purtarea lui în motive egoiste. 
(20 i 2). Tot aşa nu ne putem gândi că Dumnezeu 
pedepseşte tocmai temerea de El (v. 4); aşa că 
numai păcatele i-au adus această pedeapsă (v. 5) 
şi probabil că prin învârtoşarea inimei, sau prin 
apăsarea nedreaptă a altuia a meritat-o (v.

%

Auzind pe lob vorbind aşa, Bildad, celelalt 
prieten întreabă: «Cum îşi poate închipui un 
om că este cu putinţă a fi cu totul curat îna
intea Domnului celui prea înalt, când nici ste
lele cerului nu-s curate înaintea Lui ? (cap. 25).

** *
Cam în batjocură lob răspunde, lui Bildad zi

când: Ce bine ştii să aperi pe omul fără sprijin, 
să-i întinzi o mână de ajutor! Cum ştii să dai 
stat celui nepriceput! De cine te alături?- Dc 
cel cu puterea, de cel cu braţul tare? (26 j_4).

După aceste întrebări, pline de ironie, începe 
să descrie măreţia şi a tot puternicia creatorului 
(v 4— 14).

* *
' După acestea pare că a fost o pauză în con
vorbirea lor. Nici unul din prieteni nu mai

6— 11); iapte de care el a crezut că nu se văd, răspunde. Ironia întrebărilor lui lob, ca şi des
crierea a tot puternicii lui Dumnezeu, i-au pu.s 
din nou pe gânduri.

Atunci lob urmează cuvântarea sa, hotărât

dar Dumnezeu vede tot ce se petrece pe lume 
şi lob ar fi trebuit să ţină seamă că, de când 
e lumea, cei nelegiuiţi au fost pedepsiţi (v. 12—20).

Astfel nu rămâne altceva de făcut decât să aşi apăra nevinovăţia*’ până la moarte. El zicc
se plece inaintea lui Dumnezeu şi cu umilinţă că deşi Dumnezeu nu voeşte să i-o recunoască
să primească învăţătura ce i-a dat, iar Dumnezeu (27 i_6), totuşi se simte curat şi conştiinţa nu-1
îi va da iertare, căci pe cel ce se smereşte El 
ridică (v. 20—30).

Nici de asta dată lob nu este liniştit şi, în 
răspunsul său, dovedeşte că nu se lasă înduplecat 
a se umili înaintea Domnului.

mustră cu nimic şi nu-i frământă inima nici una 
din simţirile ce frământă pe cel nelegiuit, po 
care Dumnezeu îl pedepseşte când el se credo 
mai fericit (v. 7—23)/

Omul, grăeşte mai departe lob, simţind bo-
E1 se ştie nevinovat. Este gata să dea dreptate găţiile naturei cu mare osteneală şi sârguinţft

la tot ce face Domnul, dar ar vrea să stea mai scoate din pământ metalele de preţ (28
întâiu faţă ’n faţă, să se explice şi este încre- dar înţelepciunea nu se capătă pe aceleaşi căi .şt
dinţat că Dumnezeu îi va da dreptate, îl va afla 
nevinovat (23 j_7). Dar nu ştie cum să ajungă 
la această confruntare (v. 7— 12); în vreme ce 
răul îşi urmează cursul fără să ţină seamă de 
dreptate, şi aceasta-i ce-1 înspăimântă şi-l des
curajează (v. 12— 17).

Dumnezeu îngăduie ca cel rău să apese pe 
cel sărac; ca cel drept să sufere (24 j_,2) ; omo
ruri, desfrău, hoţii se săvârşesc şi rămân ne
pedepsite (13— 17).

In zadar amicii lui ţin cu tărie că cel nelegiuit 
primeşte pedeapsa de care-i vrednic; El zice că 
nu este aşa, ci din potrivă Dumnezeu lungeşte 
zilele celui fărădelege, care moare la fel ca şi 
ceilalţi oameni (v 18—25).

nici nu poate să o cumpere cu vre-un preţ (v. 
12— 19). Singur Dumnezeu cunoaşte drumul la 
înţelepciune şi ştie şi unde se găseşte (v. 19—24). 
El a văzut-o şi a aflat-o dela facerea lumii (v.
25—27).

lob arată oamenilor unde pot găsi înţelepciunea 
şi cum s-o dobândească, prin aceste cuvinte: 
«Iată! Temerea de Domnul, aceasta-i în ţe lep c iu n ea ;

fapta 2H).

** *

După aceea, urmând, îşi cercetează încă odat A 
viaţa. Adânc mişcat, îşi mai aduce aminte de 
zilele de fericire, când Dumnezeu il păzea; copiii 
îl împresurau; oamenii îl cinsteau şi săracii 
binecuvântau (29 ,_K).

Atunci credea că va avea o bătrâneţe iericitft 
şi o moarte liniştită (v 18—20), de aceea Im*
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bărbăta şi mângâia pe toţi cei apăsaţi şi în 
nevoe. (v. 20—25).

Acum însă a devenit batjocura tuturor (30 , â); 
cei mai de jos râd şi-l necinstesc. < Fericire a 
mea ca norul a trecut.» (v. 9— 15).

Boala nu-i mai lasă nici o nădejde. Dumnezeu 
către care strigă, nu-1 aude. El ştie că-i aproape 
de moarte. El care niciodată n-a fost fără milă 
cu cel în nevoe, azi geme de durere şi trupul 
e mistuit de boală grea (v. 15—31).

Cu toate acestea din nou mărturiseşte că 
purtarea lui n-a fost nelegiuită (31 , 4). N-a 
minţit, n-a necinstit căsnicia; n-a fost nedrept 
faţa 'de servitori, faţă de orfani, de văduve şi 
săraci; nici n-a lăsat pe călător fără adăpost. 
Conştiinţa lui este curată şi stă gata să răspundă 
la ziua judecăţii şi să dea socoteală lui Dumnezeu 
de toate faptele sale. (v. 4—37).

PARTEA DOUA

In această parte ni se aduce înainte un per
sonagiu nou, necunoscut. Se numeşte Elihu, 
fiul lui Barachel, din neamul lui Ram.

Acesta ascultase până acum tăcut toată dis
cuţia. lob susţinea cu tărie că-i nevinovat. Cei
lalţi preteni nu găsiseră răspuns să-l aducă la 
tăcere, şi nu putuseră să-i dovedească că nu-i 
adevărat ce spune el.

Supărat Elihu ia cuvântul să grăiască (c. 32!_5).
Până acum, zice el, a tăcut, căci a voit să 

asculte pe cei mai bătrâni ca el; să ia învăţă
tură dela cei mai în vârstă. Dar s’a înşelat. 
Vârsta nu poate da înţelepciune şi cei bătrâni 
nu pot spune ce-i drept. Aceea ce trebue este 
spiritul, <̂ ste Duhul Atotputernicului, ce face pe 
om înţelept. De aceea are să spună şi el ce 
ştie (32 v. 6 ,0)

Cei trei prieteni n’au reuşit să înfrângă pe 
lob. Aceasta nu însemnează că el are dreptate. 
El, la rându-i, va spune, fără şovăire şi păr
tinire, tot ce-i frământă sufletul. Chestiunea-i 
prea însemnată ca să se gândească a cruţa pe 
cineva, (v. 11—22).

lob să asculte şi vorbele lui, căci va spune 
tot ce simle şi cum înţelege el starea lui, după 
dreptatea capului lui (33 ,_7). 
lob a zis: Sunt curat; fără păcat... Dumnezeu 
mă socoteşte ca duşmanul său. (v. 8— 11).

Această cugetare n-o admite Elihu. Dumnezeu 
este mai sus decât oamenii. El vorbeşte însă 
cu ei, în diferite chipuri, dar oamenii nu pricep 
şi nu ascultă de sfaturile sale (v. 12— 18). Durerea 
este unul din mijloacele sale de a-i aduce la 
pocăinţă şi a-i curăţi cu osebire de mândrie.

Dacă omul înţelege, Dumnezeu îl milueşte

(v. 19—22) şi atunci omul singur strigă tuturor: 
«am păcătuit, am făcut nedreptate şi n’am fost 
pedepsit cum am meritat», (v 22—28).

Dumnezeu lucrează în totul pentru binele 
omului. Aceasta nu trebue să uite lob. Şi de 
are cuvinte, să-i răspundă, căci îl ascultă bucuros. 
De nu are să tacă, pentrucă va vorbi el. (v.
28—33).

lob nu răspunde şi Elihu începe iarăşi a vorbi, 
adresându-se înţelepţilor, ca să atle pe partea 
cui e adevărul (34 ,_4).

lob zice: Sunt nevinovat, Dumnezeu mă ne
dreptăţeşte. Nu-i aceasta o ocară a Dumnului ? 
Nu-i necuvincios din partea omului să zică: 
Omul n’are nici un câştig de-i înpace cu Dumnezeu ?
(v. 5— 10).

Nu! zice Elihu, Dumnezeu nu-i nedrept. El 
plăteşte fiecăruia după căile sale. Dacă Dumnezeu 
n’ar purta grijă de făpturile din lume, în între
gime ar pieri. (v. 10— 15).

Şi descriind, cu iscusinţă, grija ce poartă Dum
nezeu de lume, isprăveşte zicând că cei păcă
toşi sunt plătiţi după greşalele lor, cu osebire 
când nu se pocăesc, ca şi lob ce grăeşte ca cei 
fărădelege şi a obosit, cu vorba, pe însuşi Dum
nezeu (v. 16—37).

Nici la aceasta provocare lob nu răspunde şi
Elihu vorbeşte pentru a treia oară, răspunzând 
la susţinerea lui lob, că pietatea n-are nici tin
folos. (35 ,_5). /

Nici dreptatea, zice Elihu, nici răutatea oa
menilor nu aduce vre un câştig Domnului. El 
este prea sus pentru om şi câştigul său este în 
afară de ori ce pricină. Pietatea foloseşte omului, 
nu lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu ascultă 
plângerile oamenilor, o face pentrucă omul tocmai 
numai se plânge, nu se roagă lui Dumnezeu 
(v. 5— 16).

El nu lasă pe cel nedrept nepedepsit şi nu-şi 
întoarce ochii dela cel ce-i drept. Dar dacă cei 
drepţi sufăr, Dumnezeu îngădue să sufere ca 
prin suferinţă să le atragă luarea aminte asupra 
greşelelor lor şi să se îndrepteze (36 j_10).

Cine pătrunde planul Celui prea înalt şi se 
supune, acela-i fericit; cine nu pătrunde, se revoltă 
împotriva Domnului şi piere prin orbirea minţii 
lui. (v. 10— 18).

Aşa şi lob să nu se îndărătnicească în împo
trivirea lui (v. 19—21). Să privească lumea şi să 
priceapă grija Lui de lume. (36 J2— 3 7 13).

Văzând aceasta şi pricepând cât de mare-i 
Domnul, se va pleca înaintea Lui şi va avea 
încredere în El, care-Imare în putere, mare în 
dreptate. Cu El să nu se potrivească omul. Să 
se teamă de El, căci pe cei ce se încred în 
mintea lor, El nu vrea să-i vadă (37 i3_24).
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PARTEA TREIA

Răspunsul Domnului

Domnul supărat de îndrăzneala oamenilor, 
apare în nori şi cu furtună şi răspunde lui lob, 
mustrându-1 de cutezanţa lui de a ponegri Dum
nezeirea. El pune lui lob mai multe întrebări ca 
să răspundă (38 ,_4).

In aceste întrebări se desfăşoară, în chip mi
nunat, întregul act al facerii lumii.

Dumnezeu cere lui lob răspuns de toate mi
nunile lumii-, punerea temeliei pământului (v. 
4 —7); îngrădirea mării cu maluri (v. 8— 11);
arătarea aurorii (v. 11— 15); adâncimea şi în
tinderea pământului (v. 16— 18); locul luminei, 
al întunericului, al zăpezii, al grindinei, al vân
tului, al ploii şi al frigului (v. 19—30).

Apoi se întreabă de minunile cerului-, stelele, 
arătarea furtunii şi a norilor (v. 31—38); de 
rostul minţii şi grija vieţii animalelor nume
roase ce umplu pământul, a leilor şi corbilor 
(v. 39—41); căprioarelor şi cerbilor; asinilor 
sălbatici; struţilor, ereţilor, vulturilor şi atâtor 
altele (39 i_ 3o).

Efectul acestei cuvântări este zdrobitor. Când 
Domnul intreabă în urmă pe lob de mai are 
poftă de vorbă cu Domnul, el răspunde că trebue 
să-şi pună mâinile pe gură şi să tacă. (40 , 5). 
Dar Domnul urmează cu a doua cuvântare ca 
răspuns la acuzarea lui lob că Dumnezeu este 
nedrept.

lob, zice Domnul, să ia singur cârma lumii 
şi să arunce la pământ pe cei nelegiuiţi şi atunci 
şi El, Domnul, il va slăvi. Cu alte cuvinte lob 
nu pricepe cum El, Domnul, cârmueşte lumea 
în care nu voeşte să domnească decât drep
tatea (40 «)•

După aceea se face o descriere frumoasă şi amă- 
nuţită a două animale — Behemottşi Leviatan — 
pe care omul nu le poate cârmui după a lui 
voe; cum dar se va măsura cu ceice le-a creat?
(40

lob ascultând aceste zise de Domnul, mărtu
riseşte greşala că nu a cunoscut puterea şi în
ţelepciunea lui Dumnezeu şi a făcut un mare 
păcat de a grăit de lucruri pe cari mintea sa 
nu le pricepe. De aceea îi pare rău de ceeace 
a vorbit şi recunoaşte că pulbere şi praf este 
înaintea Domnului. (42,.6).

Iar Domnul, vorbind din nou, mustră pe amicii 
lui lob câ n ’au vorbit drept. Şi de voesc să 
capete iertare să se roage de lob să mijlocească 
pentru ei şi să aducă jertfă, ardere de tot. Eli- 
faz, Bildad şi Ţofar aducând jertfă au căpătat 
iertare. (426.9).

Epilogul

Incheerea poemii vorbeşte de răsplata lui lob, 
prin căpătarea tuturor bunurilor ce avusese, ca 
şi prin dobândirea copiilor lui, de care s’a bu
curat până la adânci bătrâneţe. (429.17),

Problema cărţii şi origina scrierii.

Din cuprinsul scrierii, spus aşa pe scurt, se 
vede că un spirit ales, o minte ageră şi pătrun
zătoare a unui talentat poet a fost multă vreme 
frământată şi tulburată de un fapt real pe care-1 
observase In viaţă: Cei drepţi,— indivizi ca şi
popoare, ift loalâ dreptatea

fericiţi
treaga lui fiinţă se revoltă împotriva acestui fapt.

EI ştia, şi simţirea lui nu-1 lăsa să creadă 
altfel, că Dumnezeu este drept şi răsplăteşte 
drept.

Această credinţă în dreptatea divină erâ stă
până pe tot sufletul lui.

Deci deoparte realitate crudă, de altă parte 
credinţa tare şi neclintită. — Un sbucium mare 
îl cuprinse şi gândul de a da o dezlegare aces
tei probleme nu-1 părăsea.

De mult, din vremi uitate, se povestea de un 
om drept, care a suferit mult, chiar foarte mult, 
cu toată dreptatea lui. Pe acst om drept—numit 
lob —— îl cunoaşte tradiţiunea depărtată şi-l pu
ne alături cu Noe, cu Daniel, cunoscuţi pentru 
dreptatea lor, (Ez. 1414).

Şi cu siguranţă că era cunoscut chiar mai 
dinainte, căci în biblioteca din Ninive, a rege
lui Assurbanipal (668—626 a.Hr.), s’a găsit o poe
mă ce se aseamănă foarte mult cu poema lui 
lob şi în cuprins şi în formă. Şi această poemă 
n’a fost compusă pe vremea lui Assurbanipal,
ci cu mult înainte, căci Ain oraşul Sippar din
Babilonia s’a găsit un duplicat al acestei poeme, 
mult mai vechiu. In Ninive, în aceeaş bibliotecă, 
s’a găsit un comentar al poemei, în care cuvin
tele vechi erau explicate prin altele mai noi, ce 
nu mai erau întrebuinţate în acea vreme *).

Era deci o veche tradiţiune că a trăit, pe vre
muri, un asemenea om. Şi viaţa acestui lob erâ 
oglinda în care se vedea dezlegarea problemei, 
ce chinuia sufletul poetului nostru, a unei pro
bleme ce a frământat, din adânci depărtări, fră
mântă şi azi, şi va frământa încă, mintea şi su
fletul tuturor oamenilor.

Nu puf em spune cu siguranţă dacă poetul nos
tru a găsit această tradiţiune scrisă sau a cu
noscut-o din ce se spunea din gură in gură. Fapt 
este că el, sau poate un altul înainte de el, a 
pus în precuvântarea şi încheerea scrierii ce noi

1) Vezi Zeitschrift der Katolisch. Theol. 1907. IV pag. 755 sq.
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avem întreagă viaţă a acestui om drept, în tră
suri foarte scurte. Acestea au format rama în 
care poetul inspirat de duhul dumnezeesc a pus, 
cu iscusinţă de maestru, cea mai frumoasă poe
mă din V. Testament.

Adâncimea problemei, avântul şi inspiraţia 
poetică au dat stilului poemei un colorit bogat 
în expresiuni noi, plin de imagini felurite, cari 
în ădevăr nu plictisesc cu toată monotonia idei
lor, dar nouă, este adevărat ne cam îngreuiază 
înţelesul.

Poetul în lucrarea sa s’a făcut una cu persoa
nele vorbitoare. Vorbele, simţirile lor, tot sbu- 
ciumul lor sufletesc este şi al lui.

De multe ori este aşa de înflăcărat, aşa de 
prins de gândurile s.ale, că vojbeşte scurt parcă 
şi-ar întrerupe ideile.

Din aceste pricini şi poate şi pentrucă textul 
a suferit, pe alocurea, nici schimbări înţelesul 
nu este uşor de scos.

Greutatea de a înţelege textul scrierii a fost 
pricina a marii deosebiri între diferiţi interpreţi 
ai poemiei atât în ce priveşte tema sau ideia de 
care se ocupă poetul, cât şi cu privire la desle- 
garea ce i se dă temei cu care se ocupă poetul

Care este tema, problema ce vrea să
deslege poetul ?. — Vom cerceta pe scurt toate
părerile mai de seamă,

i)  Comentatori ca: Schărer, Srold, Schlott- 
mann, Robiger, Preiss, şi de curând Meinhold şi 
Gautier J) cred că autorul voeşte să răspunzâ 
la întrebarea:

„Este cu putinţă să fie  omul religios, fără sâ 
ştie că are vreun folos?li sau: ,,Este egoizmui 
isvorul religiozităţii sau nu ?tl

In adevăr citind «înainte cuvântarea» aşa 
s’ar părea.

Când Domnul întreabă pe Satana de a văzut 
pe servul său, lob, cu care nu se aseamănă ni
meni pd pământ ca om drept şi temător de Dum
nezeu, Satan răspunde:

«Au de geaba se teme lob de Dumnezeu.
Au nu l’ai ocrotit Tu însuţi pe el şi toată casa 

lui şi tot ce ţine de dânsul?...
Ia ridică-ţi mâna dela dânsul şi te atinge de 

toate câte are au nu se va lepăda de Tine pe 
faţă» (1

Din acestea ai crede că aceasta ar fi tema 
cărţii

Dar dacă aceasta ar fi fost tema, n’avea ne- 
voe de atâta trudă, căci răspunsul îl dă chiar la 
început, în prolog, prin aceea că lob, cu toate 
nenorocirile ce au venit asupra lui, „n’a păcă
tuit. nici n a pus eeva nedrept în sarcina lui Dum
nezeu". (1 Z2).

*) Introduction 11-109).

Şi nici chiar după a doua încercare, lob „n ’a
păcătuit deloc cu buzele sale((. (2 ,0).

După un asemenea fapt vădit nu mai era ne- 
voe de dialogul acela lung dintre lob şi prietenii 
săi.

Şi de sigur că dela lob n’am fi auzit plângeri 
asupra nenorocirilor lui şi împotriva lui Dumne
zeu, ci din potrivă supunere desăvârşită la voia 
Domnului şi credinţa tare în dreptatea Lui, căci 
este ştiut şi de obşte cunoscut, că cel egoist 
este şi făţarnic şi îndărătnic în făţărnicia lui. Do-/ 
vada o avem în viaţa noastră de toate zilele.

2)  Afţii ca: Baumgarten, Crusius >), şi mai în 
urmă Volck, susţin că autorul a voit să des- 
volte ideia despre ădevărata înţelepciune.

Dar despre înţelepciune se vorbeşte în cartea 
lob numai în cap. 28 şi acolo cu scopul de a 
arăta că adevărata înţelepciune este numai la 
Dumnezeu.

Din acest capitol însă nu se poate trage con- 
cluziunea că autorul cărţii a voit să arate că 
„omul chinuit de suferinţele din viaţă va găsi 
mulţămirea şi liniştea numai în o descoperire per
sonală a lui Dnmnezau fa ţă  de E i ', cum sfâr
şeşte cartea noastră.

Cuprinsul cărţii şi toată dezvoltarea ce auto
rul dă temei sale este departe de o temă aşa 
de abstractă şi tot odată nelămurită pentru ceea- 
ce-1 frământă pe el, cum este ideia despre înţe
lepciune.

Şi să nu se uite că autorul poemii nici nu 
arată sau lasă măcar să se întrevadă, obiectul 
prin care ar ieşi în evidenţă şi s’ar putea do
vedi adevărata înţelepciune.

j )  Tot aşa nu se poate admite părerea lui 
Toma d’Aquino 2), care socoteşte că autorul 
cărţii lob voeşte să dovedească providenţa divină.

Cu multă dreptate zice Nicolaus de Lyra că 
un dialog are rost numai asupra unor chestiuni, 
cari nu sunt limpezite şi mai este îndoială In 
mintea cuiva. Dar asupra ideii de providenţa 
divină nu era nicio îndoială, mai cu osebire pe
vremea aceea.

Deci toată scrierea n’ar avea rost,
4) Heimich Heine zice că în această scriere 

se vede cum se desvoltă indoiala religioasă. 
Cartea lob este cântul îndoelii. In tot locul şueră 
şi flueră şerpi înspăimântători veşnicul lor:
,,de cei{ ?. Cum orice om plânge dacă suferă, 
tot aşa şi lob.— «Otrava aceasta a îndoelii nu 
putea să lipsească în biblie, marea farmacie a 
lumii» 3).

---------------- —  ■ ---  --------- - —

J) Libri de Iobo argumenti descriptio, in Opuscula Theologica, 
pag. 174 sq).

3) „Prolog, în Expositia in Iob“.
*) (Verraischte Schriften I.—Delitzsch Commenter pag. 8).
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Dar cine citeşte această scriere şi urmăreşte, 
pas cu pas, toate personagiile în sbuciumul lor 
sufletesc, va recunoaşte că tocmai din potrivă 
ideia autorului este direct opusă îndoelii şi în
tăreşte credinţa în providenţa divină dreaptă şi 
nepărtinitoare — ideie, care era aşa de puter
nică şi sigură în minte încât nu s’a gândit nici
odată s’o pună la îndoială.

5. Schărer1) Augusli®) cred că autorul a avut 
ideea de a pune înainte idealul unui om reli
gios, temător de Dumnezeu şi statornic în cre
dinţa sa în mijlocul suferinţelor.

Aceeaş idee la Hengsterberg3) care găseşte 
în scriere, pus înaintea oricui, modelul unui om 
drept, care a putut să se formeze şi să trăiască 
numai în ideile teoretice ale poporului Israel şi 
nicidecum în lumea păgână.

Aşa ar fi dacă scrierea s’ar isprăvi cu pro
logul.

Dar urmărind pe autor mai departe cum zu
grăveşte lupta şi zbuciumul sufletesc al lui lob, 
vedem că nu-1 poate da ca modelul, idealul drep
tului ce sufere fără să cârtească.

In adevăr proba că nu-i pasă de pierderea 
averii o făcuse. A pierdut tot dar n’a păcătuit. 
Boala rea însă îl chinuia. Prietenii, dela care aş
tepta un cuvânt de mângâere, îl amărau şi mai 
mult îl torturau cu vorbele lor. Nu vedea în- 
nainte nimic bun.

De altă parte conştiinţa sigură şi tare de ne
vinovăţia lui, alături de credinţa, tot aşa de tare, 
în dreptatea divină, măreau grozav chinurile lui 
sufleteşti.

In această stare sufletească, în aprinderea la 
vorbă, greşeşte şi astfel iese la iveală că tocmai 
conştiinţa tare de nevinovăţia lui îl făcea să cadă 
în un păcat greu, în păcatul mândriei. Căci iată 
ce grăeşte, vorbind de Dumnezeu:

IX 16. De l-aş chema şi mi’ar răspunde
n’aş crede c’a auzit glasul meu,

17. Căci în vârtej m’a sfărâmat şi
rănile mi’a înmulţit; nu ştiu de ce?

18. Nu mă lasă nici chiar să mai răsuflu
şi de amărăciune mă umplu.

21. Eu sunt nevinovat,
Nu {in la viaţă.
Despreţuesc viaţa.

22. Mi-e tot una; de aceea zic:
Pe cel fără de vină, ca şi pe cel greşit, El il

omoară;

23. Şi dacă biciul omoară pe dată!
El râde de încercările celor drepţi».

Astfel lob face pe Dumnezeu nedrept şi-L 
socoteşte vrăşmaşul său. Tot aşa în 10 ,5 ,7i

1. Das Buch Hiod 1818.
2: Grundriss einer hist. Kriî. Einl ins alte Testament 1827.
3. Uber das Buch Hiob 1856.

2 4 - 2?; 14- 3 ' ) 1612 15; 196,1,-13,22; 23u_,6; 302„ 2î> 
3 1-35) 3310. t

In cât pe drept este mustrat de Domnul când 
se arată în vifor şi zice:

„Cine este cel ce întunecând poceşte planul,
Cu vorbe fără de înţeles ? (38 2 e )

Şi după ce-1 chiamă să-i răspundă cine a făcut 
şi cârmeşte toate cele de pe pământ, îi zice: 
«Au se mai ceartă cârtitorul cu cel Atotputernic ?

Cel ce l’a osândit, răspundă!» (402)
Iar la urmă lob, cunoscându-şi greşala zice:

( « s )
„Din auzite, numai, aflat’am de Tine, 

dar acum ochii mei Te-au văzut;
De aceea îmi pare rău şi mă căesc 

în pulbere şi în cenuşău

Deci nu este adevărat că s’a urmărit prin 
această poemă ca în lob să fie pus înainte
idealul desăvârşit al dreptulu.

6) După alţii ') autorul voeşte să arate, prin
o pildă vie lupta şi izbânda omului religios în 
cele mai grele nevoi ale vieţii.

Dar la această susţinere Dillmann întreabă, 
cu dreptate: Dacă acesta era planul atunci de 
ce, aproape în toată scrierea, discuţia se în
vârteşte în jurul chestiunei: care-i pricina şi 
scopul suferinţii ? *

7) Alţii ca Stuhlmann, Bertholdt, Eichhorn, 
v. Colin, Sachs, Knobel, Vatke, Umbreit, de 
Wette, Hirzel, Steudel, Hupfeld şi mai nou 
Steurnagel 2) cred că autorul voeşte să desvolte 
învăţătura despre supunerea necondiţionată a 
omului la voia lui Dumnezeu.

Cu alte cuvinte un fatalism desăvârşit, o în
tărire a teoriei stoice de supunere la voinţa 
necunoscută şi nepricepută a soartei.

împotriva acestei idei este nu numai doctrina 
întreagă a V. Testament, dar chiar scrierea auto
rului

Nu-i fatalist, nici supus orbeşte la voinţa soartei 
cel ce zice: (1925 sq.).

„Ştiu că mântuitorul meu trăeşte
şi la urmă se va ridica pe păm ânt;

Şi dupăce pielea mi s-a  jupuit — aceasta aci —
şi fără de carne chiar, 
voiu vedea pe Dumnezeu.

îl voiu privi spre mântuirea mea, 
şi ochii mei îl privesc, 
şi nu ca un strein...

Dacă poetul ar fi voit să dovedească numai 
supunerea necondiţionată la voia Domnului, 
atunci n-ar fi adus, prin lob, destule motive ca 
s’o micşoreaze.

1. Keil. Einleitung, 120 şi Schlottmanu Einleitung.
2. Einleitinug pag 707
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8) După alţii, ca Mihaelis, Ewald, autorul voeşte
să dovedescă existenţa unei râsplate în viaţa 
viitoare.

Ewald zice că : răul nu se poate înţelege nici 
ca o pedeapsă din partea lui Dumnezeu nici nu 
se poate înlătura prin disperarea necredinţei, ci 
se înţelege numai cu credinţa în veşnicia spiritului, 
prin o răbdare tare şi credinţă în adevărurile 
dumnezeşti.

Credinţa în adevărurile divine este netăgăduit
arma cea mai bună de luptă în viaţă. Dar nu 
aceasta e tema scrierii. \

Tot aşa Dillmann şi Delitzsch socotesc că 
ideea despre răsplata în viaţa viitoare joacă un 
rol de seamă la lob. Dar nu-i dau mare impor
tanţă.

In întreagă scrierea nu găsim însă decât slabe 
licăriri de credinţă în o viaţa şi o răsplată vii
toare. Locuri ca: 13I5_16:

„Iată! El ma va omorâ; n-am ce să aştept, 
numai căile mele, în faţa Lui, voiuarăta11.

Sau (1413 sg).
Ah! de m’ai ascunde în Şeol,

de m’ai acoperii, până-ţi va trece ura, 
mi-ai rândui o vreme şi de mine aminte să-ţi

aduci!
Dacă moare omul au va mai învia?
Toate zilele mele de luptă voiu aştepta, 

pân’ce-mi vine schimbul!
Tu vei striga şi eu îţi voiu răspunde 

Sau (1618 21):
Pământule! nu-mi acoperi sângele!

şi să nu fie hotar vaetelor mele!
Chiar acum, iată, în ceruri este martorul meu, 

şi cunoscătorul meu în înălţime.
Sau 19 25_I7.

Ştiu că mântuitorul meu trăeşte 
şi Ia urmă se va ridica pe pământ;

Şi după ce pielea mi s’a jupuit—aceasta aci— 
şi fără de carne chiar 
voiu vedea pe Dumnezeu.

II voiu privi spre mântuirea mea,
Şi ochii mei îl privesc 

şi nu ca un strein.
Acestea toate nu ne îndreptăţesc a crede că 

aceasta a fost tema autorului.
Aci sunt numai slabe licăriri de credinţă în 

viaţa viitoare, ce dau tărie sufletului sbuciumat 
al suferindului.

Şi la aceste licăriri chiar nu s’a ridicat el 
decât prin tăria credinţei în dreptatea Dum
nezeească.

9) Mulţi rabini ai veacului de mijloc, ca şi I. 
Clericus1), Garnet2) W arburton3), Bruno Bauer4) 
Seinecke5) şi alţii cred că tema cărţii este cu 
caracter naţional, lob este tipul poporului Israel

1. Commentarium in Iobum 1728.
2. A dissertation on the book of lob 17-51.
3. Die gottl. Seudung Mosis 1751.
4. Die Religion des A. T. 1840.
5. Der Grandgedanke des Buches lob 1863.
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în robia babilonică. Poetul voeşte, prin suferin
ţele îndurate de lob şi purtarea lui supusă, să 
arate neamului său că singura cale de viaţă în 
soarta grea ce îndură în Babilon, este supunera 
la voia Domnului şi încrederea în dreptatea Lui.

Această idee este scoasă din interpretarea 
alegorică a cărţi.

Dar nu găsim în carte nici cel mai mic punct 
de sprijin.

De asemenea o astfel de interpretare nu se 
uneşte decât cu ideea că scrierea a fost com
pusă după robia babiloneană — ceeace nu este 
de loc dovedit.

Pe de altă parte lob suferă fără să se cunoască 
vinovat, pe când, în tot Vechiul Testament, robia 
babilonică este urmarea nenumăratelor greşeli şi 
păcate săvârşite de poporul Israel.

10) In fine o altă părere sprijinită de Umbreit, 
Hirzel, Renan, Olshansen şi alţi câţiva, este că 
autorul voeşte să dovedească netemeinicia învă
ţăturii mosaice despre răsplătirea faptelor omului.

Această învăţătură destul de cunoscută şi atât 
in legile şi orânduelile mosaice cât şi în psalmi 
(Ps. 1825; 62,3) clar şi limpede spusă, nu putea 
fi combătută de un poet cu o aşa de puternică 
credinţă în dreptatea divină, cum este autorul 
poemei lui lob.

Din potrivă el se ridică numai în potriva relei 
întrebuinţări şi a abuzului ce se făcea cu acest 
principiu, batjocorând şi torturând cu bănueli 
neîntemeeate şi învinuiri nedrepte pe cei atinşi 
de vre-o nenorocire. El ajută să se înţeleagă 
mai bine această învăţătură şi-i arată temelia 
ei adâncă, reală. Combaterea ei ar fi de altfel 
nesocotirea legii mosaice. Şi dacă aceasta ar fi 
fost tema cărţii, atunci persoanele principale ar 
fi fost prietenii lui lob, pe când în scriere, lob 
este persoană principală. Aceasta se vede şi 
mai bine cercetând mai cu amănuntul, care în 
adevăr poate fi tema acestei scrieri.

11) Este sigur că poetul nu a voit să trateze 
altceva decât: Problema suferinţa omului drept.

Atât din prolog, cât şi din toată poema, se 
vede că totul se învârteşte în jurul acestei teme.

Pus în faţa unei asemenea probleme şi ne
mulţumit cu deslegările date, poetul le-a înlă
turat pe nesimţite şi cu multă dibăcie.

Totuşi erau ideii, ce-1 strângeau şi forţau să 
dea o deslegare: Ideea că Dumnezeu este drept.

Ideia câ omul primeşte răsplată după faptele 
saie. /

V

Ideia probată că în realitate nu este aşa.
Atunci dela sine a venit întrebarea: Pentru 

ce? De ce aşa?
Dar alături cu această întebare se pun şi al

tele:
Cum avem să înţelegem noi suferinţa omului 

drept ?
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Cum se împacă cu dreptatea divină? Şi fără 
Îndoială şi întrebarea:

Cum să se poarte dreptul când vin suferin
ţele peste e l?

Aceste întrebări au o parte teoretică şi alta 
practică. Deşi unii comentatori le despart mi se 
pare câ sunt de nedespărţit, căci una cu alta 
sunt strâns legate.

Poetul voind să le trateze şi să le deslege a 
ales calea cea mai potrivită şi mai atrăgătoare: 
a analizei psihologice, ce nu plictiseşte, ci din 
potrivă dă naştere la dorinţa de a ştii, a cu
noaşte mai amănunt. Urmărind pas cu pas lupta 
sufletească ce se dă în persoana principală, în 
lob, cititorul, fără să vrea, simte împreună cu 
ce; trece prin toate sbuciumările lui sufleteşti şi 
multă vreme ideile ce zgândăresc în el o luptă 
sufleteatcă la fel cu a lui lob şi celorlalţi păr- 
laşi ai durerii lui, nu-1 lasă în pace, ci din po
trivă îl pun pe gânduri, caută deslegare.

Dela început, din precuvântare, când auzi că 
Dumnezeu răspunde ispitei satanice prin liber
tatea ce-i dă de a se purta cu lob cum vrea, 
te întrebi: Vrea Dumnezeu să-l pedepsească pe 
lob?.

Si aceasta cu atât mai mult, cu cât nu Satana
)  1

începe vorba de lob, ci însuşi Domnul întrebân- 
du-1 dacă, rătăcind prin lume, a văzut pe lob, 
cel depărtat de orice faptă rea, că nu se mai 
află altul mai drept ca el pe faţa pământului,

Iarăşi de luat în seamă, cum recunosc şi alţi 
comentatori, că Dumnezeu zice «owz drept ca 
lob» nu se mai găseşte pe faţa pământului. Deci 
nu-l declară absolut drept, ci numai în alăturare 
cu alţi oameni.

Avut-a Satana dreptate?
Şi când îl vezi pe lob aşa de răbdător, nu 

te întrebi de ce Dumnezeu l’a pedepsit ? ca iarăşi 
când auzi pe femeea lui îndemnându-1 la hulă 
împotriva Domnului să te temi şi întrebi de nu 
;umva Satana va câştiga pricina.

Sunt simţiri de care un cititor ce ţine seamă 
le ce citeşte nu se poate desbăra.

Dar în decursul desvoltării problemii, iese la 
veală că planul divin a mers mai departe decât 
ăutatea Satanii. Satana dupăce vede că lob, 
Ieşi a pierdut’ tot ce avea, nu huleşte pe 
Domnul vine iarăşi în faţa Celui Prea înalt.

Domnul îl întreabă (cap. 2 3sq): Au luat-ai 
eama la rolul meu lob, câ nu este altul ca el 
»e pământ ? om fără prihană, drept, temător de 
)umnezeu şi ferindu-se de rău şi încă nestră- 
lutat în cuvioşia sa şi tu fără cuvânt m’ai făcut 
ă-1 sărăcesc pre el“ .

Aceste cuvinte ale Domnului nu sunt, cum 
u dreptate recunoaşte şi criticul protestant Wel- 
ausen, decât o batjoeoră, o ironie. Domnul 
ând voe Satanii să lovească pe lob cu boală,

rolul lui diavolesc s’a isprăvit. De acum înainte 
poetul desfăşură planul divin, ce rodeşte altfel 
de cum şi-a închipuit tatăl .răutăţii.

Rând pe rând personagii ce întruchipează ideii 
vechi şi fapte trăite trece pe dinaintea ochilor
cititorului.

Cei trei prieteni ai lui lob: Elifaz, Bildad şi 
Ţofar sunt reprezentanţii vechii idei cunoscută:
O mul este răsplătit după faptele lui. Cel drept 
înaintează, este fericit; cel greşit are să sufere.

Lupta lor sufletească, frământarea lor trebue 
să fi fost mare, căci 7 zile şi 7 nopţi au stat 
lângă lob fără să îndrăznească a vorbi.

Când el le dă pricină de vorbă, atunci, rând 
pe rând îşi spun părerea.

Când era bogat, fâră îndoială, era om drept 
şi ei negreşit îl preţuiau mult. Acum sărac, 
bolnav, singur pe lume, ei nu văd în el decât 
un păcătos, ce primeşte pedeapsa meritată.

Şi în cursul vorbirii mai iese şi o altă trăsură
la iveală: este îndărătnic; nu vrea să recunoască 
că-i greşit. De i-ar asculta pe ei, prietenii lui, 
şi s’ar declara vinovat, rugându-se să-l ierte 
Domnul, ar fi bine. Dar ei nu pot să-l facă să 
capete minte. E pierdut.

Numai măestria şi arta poetului inspirat a 
făcut ca aceste trei personagii să nu fie pre
zentate ca ridicule şi urâte de cetitor.

Nenorocitul lob!, sărac, bolnav, aştepta mân- 
gâere şi iubire; dar prietenii lui îl torturează!).

Problemele ce aduc în sprijinul părerilor lor 
dovedesc că n’au adâncit ideea ce voesc să sus
ţină. Au o teorie anume, din nainte făcută, şi
o susţin. Nu adâncesc deloc problema ce li se 
pune înainte şi nu ţin seama nici de ceeace le 
pune înainte viaţa de toate zilele. In faţa lui 
Dumnezeu se arată, destul de supuşi, dar faţă 
de lob sunt asprii.

Sunt însă descrişi cu ^tâta fineţă şi artă încât 
cititorul simte că ei n’au dreptate, faţă de lob 
dar sinceritatea şi onestitatea cu care vorbesc 
fac pe cetitor să le asculte părerile, fără să 
poată convinge dar şi fără să-i urăşti.

** *
lob este persoana principală şi la el se gă

seşte şi temelia deslegării problemii. Arta şi 
măestria poetului se vede în cuvântările lui lob. 
Citindu-le, simţi că te afli în faţa unui om adânc 
încercat şi fără să vrei te cuprinde mila şi chiar 
te turbură starea lui.

lob este şi el de părerea prietenilor că pă
catul şi pedeapsa sunt strâns legate unul de altul. 
Cât era în fericire nici nu se gândea să zică 
altfel.

1. Vezi şi Crisostom, Migna, LVII col. 505 şi LXIII col. 480, şi 

Grigorie cel M. col. 766,
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Dar iată-1 nenorocit. I s’a luat tot: averea, 
:opiii, sănătatea. De atunci începe adevărata 
uptă sufletească, în care poetul, prin descrierea 
ui se arată maestru.

lob caută să pătrundă cele ce se văd în lume; 
şi scormoneşte cu deamănuntul trecutul; se chinue 
:ă găsească vina lui; trece prin multe crize sufle- 
eşti; când îndoiala, când mânia, când nădejdea
i sfâşie sufletul.

Citirea cuvântărilor lui te mişcă. Simţi că vor- 
>eşte o minte şi un suflet ales.

Pe când cei trei prieteni ai lui sunt apărători 
>uţin iscusiţi dar destul de încăpăţânaţi ai vechii 
eorii, el stă încremenit neştiind încotro. Se dă 
a frunza, când într’o parte, când într’alta. Are 
nele accente de pietate şi de încredere în înţe- 
pciunea şi bunătatea divină, care sunt pline de 
uioşie, mai cu osebire în starea în care se află.

Şi, fapt cu adevărat omenesc, când amără- 
iunea îl copleşeşte, vorbele ptietenilor îl necă- 
îsc, se ridică chiar împotriva Domnului ').

In lob parcă erau două suflete: unul, care că- 
ea la pământ înaintea Domnului şi altul ce se 
idica cu suspine de revoltă înaintea Lui.

Aci este însă un punct ce trebue ţinut în 
samă: păcatul lui lob, pe care poetul nu-1 spu- 
e ci-1 lasă să se vadă numai din dezvoltarea

*

roblemei. In zadar caută lob în trecutul lui!
1 zadar scormoneşte în gândul lui! nu poate 
\ sfărâme încuetorile ce ţin legat în adâncime
i  păcat ce trebuie curăţit. Numai suferinţa a 
utut nărui acele cugetări, şi aşa păcatul mân- 
riei a ieşit la iveală. Numai dibăcia şi talentul 
oetului, inspirat de Duhul sfânt, a putut da chip 
:estui fir al păcatului mândriei, foarte fiin şi 
scuns adânc de tot în sufletul lui lob.
Pe nesimţite, abia păşind, se desvoltă acţiu- 

îa desvelirei acestei idei şi cu atâta fineţe în 
it cititorul cel mai drept şi obiectiv se lasă 
as de lob şi, zicând ca el, uşor se ridică gân- 
al mândru şi îndrăzneţ la întrebarea: De ce-l
'depseşte Dnmnezeu ?
Satana, bănuind pe lob, şi prin el pe toată 
mea, a avut oarecare dreptate. Instinctul lui 
avolesc nu l’a înşelat. Dar totuşi n ’a lovit unde 
edea, căci păcatul omului n’a fost acel, care 
edea el: interesul. Sunt mulţi oameni drepţi 
nu din interes. — Este altceva mai adânc, 

ai fin şi tocmai de aceea mai primejdios pen
ii cel mai drept om, căci, fără să vrea, fără 

bage deseamă, cade în greşeală cum a făcut
b.
Este mândria sau lipsa de umilinţă.
Cu sfârşitul vorbirii lui lob nu se deslegase 
oblema. Dimpotrivă două idei se aflau mai tari 
ta în faţa alteia.

L) Cap. 9 v. 16 sq, ca şi 10 15 -17 ; 13 24— 27 şi altele.

Atunci un tânăr, care până atunci numai as
cultase, luă cuvântul.

Elihu , aşa se numia tânărul, cu un ton liniştit 
şi plin de respect, pune pe lob şi pe prietenii 
lui în faţa unor idei, ce-i pun pe gânduri şi-i 
fac să vadă deslegarea sbuciumului lor,

In mod treptat îl aduce pe lob să recunoască 
că nu-i drept în judecata lui.

Iată, zice el către lob, ai zis: (33,.,,).
„Curat sunt, fără vină, fără prihană, 
şi n’am făcut fără de lege.
Dar El născoceşte pricini de înstreinare. 
ca duşmanul Său mă socoteşte.
Mi-a încătuşat piciorul îmi pândeşte 
orice cărare".
«Aşa ai zis. lob! dar n-ai dreptate* 
Dumnezeu este mai mare ca oamenii. El vor

beşte omului odată, de două ori, dar omul nu 
ia seama: In visuri, în vednii, când somnul il 
prinde, sau când aţipeşte.

„Atunci deschide El a oamenilor ureche,
şi-i înfricoşează prin înştiinţarea, lor,
„ca să întoarcă omul dela lucrul său,
„ şi mândria dela bărbat să o ascundă.
„El scapă sufletul iui dela groapă,
„şi viaţa lui să nu cadă în sabie“. (33,<..8) 
Şi mai pe urmă adaogă Elihu: (34 v, 35 5q)
„lob grăit-a din necunoştinţă.
„şi cuvintele sale sunt fără de înţeles.
„Să fie lob şi mai departe încercat,
„pentru răspunsurile lui ca cei neînţelepţi, 
„căci el a grămădit peste păcat, nelegiuire, 
„între noi bătând în palme,
„şi grăind multe cuvinte 
„împotriva lui Dumnezeu11.
Nimeni altul, urmează el mai departe, decât 

Dumnezeu, care este mare şi puternic, nu ţine 
pe cei drepţi în viaţă şi pedepseşte pe cei pă
cătoşi, El face dreptate celor apăsaţi, ţine pe 
regi pe tron şi celor în nevoi le deschide auzul 
ca să prindă înştiinţarea Lui, zicându-le să se 
întoarcă din drumul rătăcirii (36).

Şi aşa cu multă dibăcie, cu multă artă se 
desleagă aci o problemă mare. Suferinţa drep
tului.

Dumnezeu lasă pe cel drept să sufere, ca să-l
întărească sâ-l încerce să-l cureţe de orice
greşală chiar nefăcută, dat de care este ame
ninţat să o facă, cum şi de orice întinare.

încet şi pe nesimţite poetul păşeşte, în poe
ma sa, spre această deslegare. N’a vrut să dea 
dela început, însuşi Domnul, deslegarea proble
mei, căci atunci orice om ar fi sis: mă supun 
puterii divine şi ar fi rămas tot cu gândul că 
alta-i deslegarea.

Poate chiar, în fundul sufletului lui, ca şi lob, 
af fi numit pe Dumnezeu un tiran. Domnul mus- 
trând pe lob pentru îndrăzneala lui, îl face să
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recunoască numai că mintea lui nu poate să pă
trundă toate adâncurile vieţîi omeneşti. Dar nu 
Domnul desleagă chinul suferinţii lui lob. Tot 
dela un om a venit deslegarea"' şi încă dela unul 
mai tânăr. Acesta a putut, nefiind decât un 
privitor la durerea lui, să adâncească mai bine 
ascunsurile vieţii omeneşti şi cu pricepere să le 
cerceteze şi cunoască. Aşa nu mai este prilej 
de a nesocoti această deslegare, ci din potrivă 
este prilej de gândire dacă nu cumva este aşa,
căci tot un om, ca ei, o desveleşte, o scoate din
adâncul cugetării. De aicea şi Elihu de multe 
ori zice către lob:

„De ai cuvinte, răspunde-mi, grăeşte,
„căci am bucurie de a ta îndreptare (33-32).

Dar lob) tace şi nu răspunde. In sufletul lui 
începe să se facă lumină.

De asemene?1, trebue ţinut seama că însăşi

greşala lui lob : mândria, ce l’a făcut să grăiască 
cuvinte aspre împotriva Domnului, e aşa de sub
ţire nuanţată, că nu iese la iveală brusc, ci pe 
nesimţite. De ar fi scos Elihu la iveală acest 
păcat al lui lob, poate că mai mult ar fi întune
cat mintea lui; s’ar fi îndărătnicit şi ar fi grăit 
iarăşi cuvinte greie.

Poetul inspirat nu voia aceasta. El descosea 
firea omenească şi pe calea acestei cercetări voia 
să dovedească că în faţa lui Dumnezeu omul 
nu trebuie să se îngâmfe, să se încreadă prea 
mult în el, căci când nici nu gândeşte, atunci gre
şeşte.

lob tocmai când voia să-şi arate nevinovăţia 
şi în felu l cum gândea sâ şi-o dovedească, a greşit. 
De aceea a trebuit să ia Lcţie bună şi tocmai 
dela unul mai tânăr ca el şi să facă pocăinţă.

Pr. I ’opes cu -Mă la eşti
t

ROMÂNII CARE AU SCRIS DESPRE CALENDAR
Tot mai trebuie să scriem despre chestiunea 

aceasta, pentrucă e greu de isprăvit materialul 
care s’a scris despre calendar şi care tot iese 
la lumină de ici şi de colo.

Din pricina deselor noastre mutări, acest ma
terial s’a risipit şi nu l-am putut avea la înde
mână numai-decât. Acum însă el iese la iveală 
treptat-treptat şi suntem puşi în poziţiunea de a 
comunica şi noi treptat-treptat cititorilor noştri 
ce aflăm în această materie.

1. Părerea dată în nr. trecut, că poate Preo
tul Diaconescu, de care am vorbit acolo, va fi 
fost cel din urmă preot care a scris la noi des
pre calendar, nu s’a adeverit. Cartea aceluia s’a 
tipărit în 1879. Iată acum însă altul care a scris 
mai de curând. Acesta însă, fără îndoială, tre
buie să fie chiar cel din urmă care a scris. Fiind 
tipăritura lui de dată nouă, altă scriere a vre
unui preot despre chestiunea aceasta s’ar fi ştiut.

Preotul de care voim să pomenim acum este 
răposatul preot din Găvăneşti Buzău C. Stănescu, 
care a tipărit în 1910 cartea cu numele Mâna 
lui Damaschin, în oraşul Buzău. Cititorii vor şti 
mai bine cine este acest preot, dacă le voi spu
ne că e tatăl părintelui Ioachim Stănescu din 
aceiaşi localitate. Fiul însă e mai cunoscut, pen
trucă, s’a amestecat ici şi colo în viaţa culturală 
a Bisericii. Scotea îrainte de război revista Înnoirea, 
pe caie a scos-o şi după război, câteva numere 
în Brăila, iar după aceia în Bucureşti, până la 1 
Octombrie 1919. Subsemnatul a scris mult şi la
a c e a s t ă  r e v is tă .

Apoi iată, autorul cărţii numite «Mâna lui Da
maschin» este tatăl acestui preot, şi el a murit 
acum 6 ani, la 6 Aprilie 1918. Cartea sa însă 
el ne-a trimes-o de când a tipărit-o, din 1910, 
dar n’am avut prilejul a vorbi atunci de ea.

Citind-o, rămâi pe gânduri, socotind câtă pri
cepere se ascundea câteodată în unii preoţi de 
ţară. Cu ştiinţa prinsă dela alţi preoţi mai vechi 
şi înmulţită apoi de ei, aceşti preoţi au alcătuit 
o întreagă contabilitate cu privire la calendar. 
Teoria aceasta a ajuns la o desvoltare foarte 
mare şi ei au ajuns s’o stăpânească atât de bi
ne şi s’o mânuiască cu o adevărată măestrie, 
încât rămâi mirat.

In materie de calendar, scriu astăzi mulţi, slu- 
jindu-se de ştiinţa matematecă pe care o au. 
Preoţi însă ca Stănescu şi ca Diaconescu sau ca 
cei mai vechi (Ieromonahul Antonie, Nichifor şi 
alţii de care vorbeşte Generalul Năsturel) n ’au 
avut nicio matematecă la îndemână. Totuşi în 
sânul Bisericii s’a păstrat o bună învăţătură des
pre calendar, şi aceasta n’a perit niciodată. Pe 
aceasta unii preoţi au prins-o bine şi au ştiut 
s’o mânuiască după metoda lor.

Aşa face răposatul preot Stănescu. Este unul 
din înfăţişătorii cei mai de frunte ai acelei ştiinţe 
bisericeşti, care cere o adâncă pricepere pentru 
a pătrunde în toate tainele ei. Cine citeşte însă 
cartea Părintelui Stănescu îşi dă seama de toate 
acestea. Expunereu e mai amănunţită decât cea 
a Preotului Diaconescu, ne procură date ma 
multe. Intră omul ca într’un întins palat de cu?
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noştinţe şi-ţi tace o plăcere să vezi cum ţi se 
face lumină prin lămurirea pe care o capeţi des
pre atâte numiri întrebuinţate în ţntocmirea ca
lendarului. Şi vezi cum fiecare element intră în 
întocmirea totului şi funcţionarea pe care o are 
şi te orientezi în taina bătrânilor, care ştiau să 
întrebuinţeze fără greş toate laturile calendarului.

E un bine pe care răposatul Preot Stănescu 
l-a făcut celor de azi şi celor de mai târziu, 
pentrucă le-a pus la îndemână şi n’a lăsat să 
se peardă un frumos mărgăritar din trecutul de 
cultură al Bisericii*

Cartea are 120 de pagini în format mare şi 
se poate întrebuinţa foarte bine şi în ziua de azi.

Iată, deci, cum preoţii erau odată maeştrii ca
lendarului în ţara noastră până în pragul zilelor 
de acum.

Mai bine decât în oricare carte despre calen
dar care ne dă metodele vechi de întrebuinţare 
(căci sunt unii care au născocit astfel de metode), 
în această carte avem mai multe zugrăvituri de 
mâni, în care, în chip izbitor pentru ochi, ţi se 
arată cum poţi găsi toate datele calendarului, 
punând într’o anumită socoteală încheieturile 
mânii. Este un calcul foarte ingenios, care me
rită toată luarea-aminte şi toată preţuirea. Cu
ajutorul a 11 astfel de figuri, autorul iniţiază 
pe cititor în toate ascunzişurile calendarului, care 
par atât de grele celui care numai aude de ele.

Din pricină că aceste socoteli se fac mai uşor 
slujindu-te de întocmirea văzută a încheieturilor 
mânii, ea poartă numele de mâna lui Damaschin. 
Cine va fi fost acest Damaschin, se întreabă şi 
Generalul Năsturel. Fără îndoială, trebuie să fi 
fost vreun călugăr, care a cuprins ştiinţa despre 
calendar în aşa formule uşoare de înţeles, care 
poartă numele lui.

Afară de acestea, cartea Preotului sachelar 
Stănescu are mai multe tabele care te îndru- 
mează uşor, dându-ţi şi toate datele privitoare 
la cult, caşi cartea d-lui Profesor Dr. Chiricescu.

Am putea spune că lucrarea lui e, în cea mai 
mare parte, o întocmire de tabele, în care însă 
ţi se luminează foarte bine toate datele teore
tice.

Intre câte cărţi am cercetat sub această ru
brică, aceasta e una din cele mai de seamă, din
tre cele întemeiate pe vechia teorie, şi ne pare 
bine că o putem aduce la cunoştinţa preoţilor 
noştri. Fiind o carte nouă, credem că se poate 
căpăta mai uşor decât toate celelalte şi nădăj
duim că măcar un**, vor avea curiozitatea s’o 
citească. Suntem încredinţaţi că-i va interesa şi, 
prin ea, vor prinde mai multă dragoste de ches
tiunea calendarului, care nu mai este astăzi în 
interesul preoţilor noştri, cum era la cei din 
alte vremi.

încheind cu acesta, cine ştie dacă nu vom

avea plăcuta surpriză de a mai afla că au mai 
fost şi alţi preoţi care au lucrat în acest drum! 
E cu putinţă aceasta, deşi credem că poate preoţi 
mai vechi, mai noi nu.

2. In nr. pe Iulie al acestei reviste, în care 
am început a scrie sub titlul, ,,Românii care au 
scris despre calendar“ , am pomenit de două 
persoane care-şi au lucrările numai în manus
cript şi nu le-au putut tipări până acum. Una 
era locot.-colonelul V. Iliescu din Iaşi, iar alta
d. Radu Dobrescu, profesor de matemateci în 
Bucureşti şi deputat. Despre lucrarea acestui 
din urmă, spuneam că am avut-o în mână, că 
am dat-o înapoi autorului şi că domnia sa are 
azi părerea-de-rău de a nu mai şti de ea, fie că 
a perdut-o, fie că a dat-o cuiva care n’a mai 
dat-o îndărăt.

Fireşte că d. Dobrescu, era mai chemat decât 
alţii să scrie despre calendar, pentrucă este 
profesor de matemateci şi apoi şi profesor de 
seminar. Deci are şi calitatea ştiinţifică şi o ca
litate bisericească. Dar durere! lucrarea nu se 
mai găseşte. Autorul a rătăcit-o ori a perdut-o.

Şi cu toate acestea am avut plăcerea de a da 
peste ea... nu acea pe care i-am dat-o înapoi, ci 
o copie care am pus să mi se tragă, înainte de 
a i-o da.

I

Dar uitasem cu totul de ea. Biblioteca mea, 
răvăşită prin dese mutări, nu-mi mai era la 
îndemână să pot fi la curent cu ea. Spre no
rocul autorului însă şi al nostru, al cititorilor, 
azi când, mai mult sau mai puţin, îmi tot orân- 
duiesc biblioteca, am dat peste această copie de 
care nu mai ştiam şi cu aceasta am scăpat de 
perdere lucrarea d-lui Dobrescu. Şi este legată 
de ea şi o amintire plăcută: Copia e făcută pe 
vremea răsboiului. Am dat-o şi mi-a scris-o unul 
din bolnavii care se adăposteau pe acea vreme 
în spitalul dela Seminariul Central. Ea se încheie 
cu cuvintele: „Transcrisă de mine, în timpulpri- 
zonieriei, bolnav fiind în spitalul Seminarul Cen
tral Nr. 110, Bucureşti, 23 Febr. 8 Martie 1918. 
Plutonierul C. lonescu din Regt. Buzău Nr. 8“. 
Acest plotonier azi este sub-comisar în Bucureşti.

Iată deci o amintire plăcută prinsă de această 
lucrare, în legătură cu războiul nostru, care, sun
tem încredinţaţi, va face plăcere şi autorului.

Si acum să trecem la examinarea lucrării.>
Ea cuprinde 27 de pagini mari de coală de 

cancelarie. E plănuită pe trei părţi, din care au
torul a tratat numai două, iar pe a III numai a 
anunţat-o, dar declară că o lasă pe seama oame
nilor Bisericii, întrucât socoteşte îndreptarea ca
lendarului, de care ar fi fost să se ocupe în par
tea a III, mai mult o chestiune bisericească.

In partea I, autorul face teoria generală des
pre calendar: în ce se cuprinde el, atârnarea
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lui de mişcările corpurilor cereşti; apoi calen
darul Iulian, cel gregorian, cel persan, aşa că 
în această parte cititorul găseşte o introducere 
generală în materia despre calendar.

In partea II, autorul intră în laturea biseri
cească a chestiunii, îl lămureşte pe cititor în ce 
priveşte amănuntele calendarului creştinesc cu 
ciclul solar, lunar, întebuinţarea lor, greşala 
calendarului. In tratarea acestei părţi, autorul 
se slujeşte de toate cunoştinţele sale de specia
list în ştiinţa matematecii, aşa că simţi că nu 
mai eşti pe terenul vechilor tratări făcute de 
oamenii din Biserică. De aceia cartea aceasta 
şi este cu totul deosebită de cea de care am 
vorbit mai nainte. Se înţelege, simpatice şi una 
şi alta, dar altă putere în lucru aici, alta dincolo.

Găsim în această parte foarte multe îndru
mări pentru a afla data Paştelui şi toate amă
nuntele în legătură cu această chestiune. Ca 
într’o oglindă vedem tot beteşugul vechii întoc
miri, aşa că cine a citit cartea aceasta, care de 
altfel e uşoară de urmărit, învaţă foarte mult 
în ce priveşte întreaga chestiune a calendarului.

Noi am voi s’o vedem şi tipărită. Ea n’a fost 
întrecută de evenimente, ci e venită tocmai la 
timp. Deşi îndreptarea calendarului s’a făcut, dar 
lumea e departe de a înţelege chestiunea. De aceia 
lucrarea e totdeauna bine venită. Mai mult, toate 
socotelile privitoare la data Paştelui sunt foarte 
trebuincioase acum, întru cât data Paştelui n’a 
fost schimbată şi această sărbătoare a rămas să 
se ţie tot după vechiul calendar. Aceasta însă 
nu va putea merge multă vreme aşa, ci peste 
câţiva ani va trebui să se facă şi această în
dreptare.

Noi suntem bucuroşi că am scăpat această 
lucrare de peire, dacă manuscriptul d-lui Do- 
brescu e definitiv perit, şi iată că pe această 
cale el poate intra să contribuie cu puterea lui 
la această însemnată chestiune. Nouă ne pare 
bine că am putut completa lucrarea noastră vor
bind şi despre aceasta, pe care nu putusem face 
altceva decât numai s’o dăm în ştire că a exis
tat, fără să putem da mai multe amănunte des
pre ea.

3. Aici trebuie să vorbim acum de cea mai 
nouă lucrare în această privinţă: Noua reformă 
a Calendarului Iulian dăunătoare Bisericei Creş
tine Ortodoxe de d. Ioan N . Ionescu, institutor 
pensionar în Câmpulung, tipărită în Câmpulung
1924.

D. I. Ionescu este aceiaşi persoană de care 
am vorbit că a scris despre calendar, în nr. pe 
Iulie al acestei reviste. L-a tras inima încă de 
mult să se ocupe de această chestiune, şi acum 
iată-1 pregătit să susţie o controversă într’o ase
menea materie în care puţini sunt ceice se pricep.

D. Ionescu nu e bucuros de prefacerea carc 
se aduce în întocmirea calendarului, cel puţin nu 
e bucuros de felul în care se face ea. D-nia sa 
încă de anul trecut a scris în această privinţă 
în revista Prietenul nostru din Câmpulung (Sep
temvrie 1923) şi neavând destul răsunet cu acel 
articol, a scris acum această broşură de 22 de 
pagini, tipărită cu cheltuiala unui «Comitet de 
tineri creştini ortodoxi».

Faptul acesta dovedeşte că sunt mai mulţi 
acei care să împotrivesc la îndreptarea calen
darului, de oarece există chiar un comitet care 
a luat asupra lui să tipărească hrcrarea cu ve
deri protivnice a d-lui- Ionescu.

Dar, în definitiv, să vedem care sunt temeiu
rile d-lui Ionescu ?

Nemulţămirea d-niei sale e foarte simplă: în
dreptând calendarul, toate sărbătorile fixe vor 
veni la aceiaşi dată a lunii, ca şi mai înainte, 
dar nu vor mai veni la aceiaşi dată a săptă
mânii. Din pricină că zilele peste care sărim 
sunt 13, nu 14, urmează că, păşind peste ele, 
la aceiaşi dată a lunii, în calendarul îndreptat, 
adică după ce am înlăturat cele 13 zile de prisos, 
dăm peste altă dată a săptămânii. D. Ionescu ar 
fi vrut că, dacă încheiem ziua de 30 Sept. anul 
acesta Luni, şi apoi începem pe 14 Oct. cu Marţi, 
sărind peste 13 zile, facem o greşală împotriva 
calendarului Iulian, fiindcă, în tabela acestui ca
lendar, lui 14 Oct. îi răspunde altă zi a săptă
mânii, nu Marţi. Deci noi, trecând la altă dată 
lunară, dăm acestei date altă zi de săptămână 
decât cea pe care o avea în calendarul iulian. 
Aceiaşi dată de lună, de pildă, 14 Oct. nu are 
aceiaşi zi de săptămână în amândouă calendarele.

Asta e ceiace nemulţămeşte pe d. Ionescu.
Dar întreb eu : Care era chipul să faci altfel ? 

E uşor de zis: Ai făcut rău ! dar îndată trebuie 
să te aştepţi atunci să fii întrebat: Apoi cum 
să fac mai bine? arată dumneata!

D. Ionescu nu se fereşte a arăta, dar dezle
garea sa izbeşte în alt element esenţial al ca
lendarului, în săptămână.

De când s’a trezit omenirea cu săptămâna şi 
a luat-o în întrebuinţarea ei, a privit-o ca pe 
ceva deplin statornic. Au venit reforme de ca
lendare peste reforme, precum cel iulian, care 
a fost o mare reformă faţă de trecut, mult mai 
mare decât cel gregorian faţă de cel iulian, cu 
toate acestea săptămâna a rămas neatinsă. Ce 
a încercat Revoluţiunea franceză împotriva săp 
tămânii, punând în loc mănunchiuri de câte 10 
zile, numite decade, a trecut ca un fum. Acum, 
când se încearcă în Apus o nouă prefacere a 
calendarului, pentru a-i da o întocmire stator
nică pe vecie, sunt unele proiecte care jignesc: 
săptămâna. Noi putem prezice de pe acum că 
niciunul din acele proiecte nu va izbândi, fiindcă
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nicio Biserică nu se va învoi să se primească 
o zi care să fie socotită afară din săptămână sub 
alt nume. Săptămână e privită ca ceva sfânt şi 
nu se poate primi o zi care ar eşi din îngră
direa ei, o zi care să nu fie una din cele 7.

Cu toate acestea dezlegarea d-lui Ionescu e de 
felul acesta. D-nia Sa, pentruca să iasă neştirbită 
paralela dintre data calendarului şi ziua săp
tămânii, aşa cum era în calendarul iulian, cere 
să se întoducă o zi pe deasupra, care să nu 
facă parte din săptămână şi pe care înalţii Pre
laţi s’o boteze cu un nume deosebit, cum vor 
crede. Părerea d-lui Ionescu, rostită personal în 
scrisoare către mine, este că i-am putea zice 
ziua rejormei. Deci 30 Sept. fiind anul acesta 
Luni, lui 14 Oct. de a doua zi să nu-i zicem 
Marţi, ci să-l lăsăm tot Luni, ca zi a reformei, 
pentruca pe 15 Oct. să-l putem avea Marţi, iar 
nu Mercuri.

O asemenea propunere însă nu va putea fi 
primită, şi când vor afla de ea ceice se ocupă 
de calendar în ţara noastă: Baronul Bedeus din 
Sibiiu, d. Senator Petre Drăghici, d. Gabriel 
Zaymus, fără îndoială că vor sări asupra ei, 
fiindcă toţi aceştia ţin la păstrarea neştirbită a 
săptămânii.

Cum se vede, interesul cel mare al d-lui Io
nescu este a păstra neatinsă întocmirea calen
darului iulian şi de aici grija ca toate datele lui 
să rămâie aşa precum sunt. Oricât de frumos 
însă gândul, a păstra totul aşa cum este, în
seamnă să nu mai îndrepţi nimic, căci a păstra 
ce este în cazul calendarului, nu este a păstra 
ce a fost, ci a perpetua o greşală care nu s’a 
simţit şi s’a tot înmulţit. Făcând noi schimbarea, 
pomenită, venim la starea care a fost în vechime, 
adică punem măsurătoarea timpului nostru în 
bună potrivire cu legătura dintre soare şi pă
mânt.

Acesta e calendarul iulian, iar săptămâna este 
un factor pe care l-a luat şi el de aiurea şi este 
izvodit din altă lăture. Ele sunt două elemente 
care stau în legătură, dar care îşi au fiinţa lor 
proprie. Nu este ceva cu totul de trebuinţă ca 
săptămâna să comunice cu calendarul numai în 
cutare chip. Săptămâna e mai tare decât ca
lendarul. Ea îşi are izvorul în Sf. Scriptură, ca
lendarul nu. El se schimbă, ea nu. De aceia, fiind 
vorba de o prefacere, nu o putem primi pe spi
narea săptămânii. Fiind în orice caz de trebuinţă 
să schimbăm ceva, ce să schimbăm ? Iată, noi 
am ales una, iar d. Ionescu vrea alta. Care e 
mai bună? Noi credem că a sa nu se poate 
primi pentru pricinile arătate.

Dar temeiurile d-lui Ionescu nu se opresc aci. 
Zice că, lăsând îndreptarea aşa cum a făcut-o 
Sf. Sinod, vom ajunge să ţinem Paştele Sâm
băta, în loc de Duminică şi va ajunge la preţ

Sâmbăta evreiască, deci noi vom fi cu paguba, 
iar cu câştigul numai Evreii.

Cum stabileşte d. Ionescu aceasta?
Zice că vom avea Paştele la o dată care, so

cotită în stil iulian, va fi Sâmbătă. Lucrul acesta 
însă nu e adevărat, pentrucă Paştele nu va urma 
regula săririi peste cele 13 zile, ci-1 vom hotărî 
după elementele vechi: echinopţiu, lună plină, 
Paştele evreiesc şi sâ cadă într’o Duminică. 
Atunci cum îl vom ţinea Sâmbăta ?

Zice că acelei date, când noi vom avea Paş
tele odată cu Apusenii, în calendarul iulian îi 
răspunde o Sâmbătă, nu o Duminică, şi de aceia 
vom ţinea Paştele Sâmbăta.

Apoi o asemenea înfăţişare a chestiunii este 
ea bine chibzuită? In felul acesta trebuie să 
socotesc eu dacă o sărbătoare cade la cutare 
zi din săptămână sau în alta?

Nu, ci urmez şirul zilelor săptămânii. Dacă 
acolo îmi iese că sărbătoarea cade Duminica, 
apoi aceia e ziua, fiindcă şirul zilelor săptămânii 
nu s’a ştirbit niciodată, pe când calendarele s’au 
mai prefăcut. Ce am eu dacă în cutare calendar 
datei de 15 sau 25 îi răspunde cutare zi? Nu 
aşa am să socotesc ci, după zilele săptămânii.

De pildă, anul acesta, viitor, dacă ne ţineam 
de hotărârile dela Constantinopol în ce priveşte 
Paştele, am fi socotit, că luna plină e la 9 Apri
lie, că aceasta e o Joie, că evreii au avut Paş
tele. Deci în Duminica următoare, la 12, putea 
foarte bine să fie Paştele, cum şi este la Apu
seni. Dar la noi nu se socoteşte luna plină când 
se arată ea pe cer, ci când zicem că se 
arată ea după socotelile făcute în această privinţă 
pe vreamea întocmirii calendarului iulian şi săr
bătorii Paştelui nostru. Aceste socoteli necuprin- 
zând întocmai mişcarea lunii pe cer, după ele 
luna plină iese cu zile 5 zile mai târziu, pe când 
pe cer luna a şi eşit cu 5 zile înainte. De aceia, 
deşi, după datele cerului, luna şi este plină la 9 
Aprilie anul viitor, noi zicem că încă nu e plină,
şi aşa punem Paştele în Duminica viitoare, la 
19 Aprilie.

Apoi unde se vede că lucrând astfel Paştele 
ar cădea Sâmbăta ? E cu o săptămână mai târziu 
sau mai nainte, dar tot o Duminică.

Dacă am sări cu o săptămână mai sus, cum 
ar fi după datele astronomice şi cum au să ţie 
Paştele Apusenii, şi am ţinea Paştele când au 
să fie Floriile, unde se vede că ţinem Sâmbăta 
în locul Duminicii?

Demonstrarea d-lui Ionescu în laturea aceasta 
nu e doveditoare şi nu poate încredinţa pe 
nimenea despre dreptatea sa.

Noi însă, departe de a privi cu ochii răi 
împotrivirea sa, o privim tocmai cu ochi buni, 
fiindcă, în orice aşezământ sănătos, orice reformă 
trebuie să se izbească de spiritul conservativ.
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Oamenii care primesc orice cu mare uşurinţă şi 
fără control, sunt mai neserioşi decât cei care 
se împotrivesc. Căci orice lăture a aşezământului 
se îndrăcinează în inima oamenilor şi e un semn 
bun când ei dau dovadă că ţin la dânsul, chiar 
când înoirea se poate face fără pagubă. Nicio 
înoire nu trebuie să se facă fără împotrivire, 
fiindcă aceasta sileşte pe oameni să nu înainteze 
decât cu mare grijă la fiecare pas, ca ceice trebuie să 
dea seama înaintea altora care nu vor să facă schim
barea. Deci noi tocmai lăudăm această împotrivire 
şi o socotim un semn de sănătate în Biserica noa
stră. Bine că anumite puncte ale ei s’au înfipt 
atât de adânc în suflete, încât oamenii nu vor 
să se despartă de ele. Ar fi de dorit ca acest 
spirit de păstrare să se simtă şi în toate punc
tele întocmirii bisericeşti şi să vedem poporul 
păşind viu la apărarea lor Din nefericire, nu se 
bagă de seamă aceasta şi la altele. Oamenii se 
opresc la o chestiune de ordin exterior, cum e 
calendarul, şi nu se zmintesc sufleteşte de alte 
chestiuni mai adânci peste care trec atât de 
uşor!

D e! tot la Câmpulung, unde se afla d. Ionescu, 
a venit şi propaganda Cuibului-cu-Barză dela 
Bucureşti şi, în loc să fie izgonită, cum ar fi 
fost de aşteptat dela nişte oameni conservativi, 
nu s’a făcut aşa. Propaganda a avut bună pri
mire, tocmai între cocoane şi vedem că d. Io
nescu pomeneşte de unele din ele că vor morţiş 
să ţie sărbătorile după calendarul vechiu. Bine! 
dar în chestiunea Cuibului-cu-Barză de ce n’au 
ţinut morţiş să apere credinţa veche ? Şi tinerii care 
tipăresc cartea d-lui Ionescu împotriva îndreptării

»

calendarului, unde erau când au venit la Câm
pulung agenţii Cuibului-cu-Barză şi ce-au făcut 
atunci pentru vechiul aşezământ al Bisericii 
Ortodoxe ?

Deci noi iubim conservatismul, ca o mare 
trebuinţă a unui aşezământ cum e Biserica şi 
tocmai am dorit să-l vedem pus în lucru pre- 
tutindenea, nu numai la chestiuni ca aceasta.

Şi noi am fost protivnici schimbării calenda
rului. Aceasta nu e o chestiune la care noi ne-am 
avântat cu mare însufleţire şi prea doritori de 
înoire. Nu, ferească Dumnezeu! Dacă am luat-o 
asupra noastră, a tost din alte pricini, pe care 
trebuie să le lămurim aici.

In anul 1919, a eşit în Bucureşti de sub tipar car
tea cu numele Despre Calendarele creştine şi unifi
carea lor de d. /. Remer-Anselm, de care am 
pomenit şi în nr. pe Iulie al acestei reviste. Mai 
nainte de a-şi tipări cartea, autorul a voit să 
aibă părerile câtorva bărbaţi din Biserică şi din 
tabăra ştiinţifică despre lucrarea sa. Mi s’a adresat 
şi mie şi nu m’am ferit de a-mi da părerea, care 
este chiar cea mai dezvoltată din câte i s’au
dat. Intr’însa, eu mă rosteam astfel: „Osa-

n alele care se ridică de unii în folosul schim 
bării calendarului, ca chestiune de cultură şi <lc 
progres, mie mi se par nejustificate. Ce interes 
de cultură poate fi într’o chestiune de simp'A 
numărătoare! Ba încă mă mir când citesc crt 
prin aceasta ne-am apropia de apus. Ei, amicilot, 
de apus vă apropiaţi schimbându-vă năravurile, 
care cadrează puţin cu pretentiunile noastre 
occidentale şi care ne aşează la porţile oricn 
tului; nu prin simple chestiuni de ordin extern 
Doar lucruri apusene avem noi multe, dar sufletul 
nu ne este apusean. Sunt mai puţin apuseni 
Englejii, fiindcă nu adoptă sistemul metric 
monetar francez?

«Deci progresul pe chestiunea calendarului c 
o iluziune cu care acoperim păcatele noastre.

«Deaceia pe noi chestiunea schimbării calcn 
darului e departe de a ne însufleţi ca pe alţii. 
Fireşte, nu suntem de loc protivnici. Din contra, 
surtem chiar favorabili, cu restricţiunile biscri 
ceşti pe care le-am adus. Dar nu putem privi 
reforma aceasta ca ceva esenţial pentru România..

«Ca principiu, reforma e fără doar şi poatn 
de admis (eliminarea celor 13 zile, nu serbarea 
Paştelui odată cu apusenii). Urgenţa ei poato 
că este din punct de vedere comercial, biscri 
ceşte însă această urgenţă nu se vede, pentruoA 
nu aduce nimănui nicio vătămare calendarul 
întârziat de acum».

Aşa scriam eu la 15 August 1918, deci acum
6 ani. Pot spune până azi că nu mi-am schim 
bat aceste vederi. Da, zic şi acum că Bisericii 
nu avea nicio nevoie să-şi schimbe calendarul 
Ne dam cu toţii foarte bine seama că vecliiul 
nostru calendar e greşit, dar ne ziceam că putem 
merge foarte bine cu el aşa, greşit, fără nA 

simţim trebuinţa de a schimba. Mi-aduc am ini o 
ce bucuroşi erau unii în vremea ocupaţiunii j»**i 
mane că aveam un calendar deosebit de al Ncm 
ţilor, ca să nu ţinem sărbătorile noastre oilulA 
cu ei. Şi când Nemţii ne sileau să schimbAm 
calendarul, şi Mitropoiitul Conon ne-a convoeut 
la Mitropolie pe ziua de 2 Ianuarie 1917, cu «A 
luăm o hotărâre în această chestiune, eu m'nn» 
pregătit toată ziua anului nou 1917, ca să upAi 
în acea adunare punctul de vedere ortodox 71 
să spun că ce cer Nemţii nu se poate. I >**1 
adunarea nu s’a mai ţinut, fiindcă Mitropolitul 
Conon a fost speriat că n’a cerut voie peni 111
o consfătuire şi că e primejdios să ne întruniţi» 
Dar aşa stăteau lucrurile.

Cum acum tocmai eu sunt de partea cclwi r»» 
lucrează pentru schimbarea calendarului?

Dar eu chiar şi anul trecut am scris In ir 
vista Crucea din Bucureşti că Biserica nu 11 vru 
nicio nevoie să-şi schimbe calendarul. A vru 
nevoie însă Statul, fiindcă, după război, trfllml 
în graniţele lui şi mari minorităţi cu calciul#»
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apusean, repaosul pentru unele sărbători se făcea 
de două ori : odată după calendarul nou, a doua 
oară după cel vechiu. Cu aceasta însă se în
mulţeau zilele de şedere şi se aduceau pagube 
de sute de milioane într’o singură zi de nelu- 
crare pentru economia naţională a Statului ro
mânesc. Când venea vacanţa Parlamentului la 
Paşti şi Crăciun, ne aducem aminte : în loc să 
dureze 2 săptămâni, cum era înainte de război, 
acum trebuie să se întindă la o lună de zile, ca 
să intre şi par'amentarii Bisericii Ortodoxe şi 
cei ai minorităţilor. Afară de aceasta, fiind două 
calendare, se accentua lipsa de unitate a Sta
tului românesc. Unii aveau un palendar, alţii 
altul. Şi ceice ar fi voit să aibă sărbători deo
sebite în aceiaş Stat, ca să se cunoască că ei 
sunt alţii decât populaţiunea majoritară a Sta
tului, sunt împedecaţi de a se manifesta deo
sebit, iiindcă avem şi noi sărbători, când au ei.

Pe Biserică n’o privea situaţiunea aceasta. Ea 
putea merge toarte bine înainte cu calendarul 
ei. Dar nu putea rămânea nepăsătoare faţă de 
trebuinţa Statului. Deaceia ea singură a luat la 
noi iniţiativa schimbării, ca sâ uşureze Statul.

In Serbia, greutatea era şi mai mare ca la 
noi, pentrucă jumătate din populaţiune nu e de 
confesiune ortodoxă. Deaceia şi Serbia simţea 
nevoia acestei schimbări.

Aceste chestiuni le-am arătat noi anul trecut 
în Crucea:, accentuând că degeaba saltă unii că 
au făcut mare ispravă schimbând calendarul, 
fiindcă, bisericeşte vorbind, noi nu aveam nicio 
nevoie a-1 schimba.

Dacă eu mă găsesc amestecat în chestiunea 
aceasta a calendarului, nu este din pricină ca 
aş fi fost între acei care se afirmaseră pentru 
schimbare, ci din pricină că Biserica românească 
mi-a dat mie mandatul să tratez această ches
tiune din partea Bisericii româneşti la Confe
renţa de anul trecut din Constantinopol. Şi 
atunci, se înţelege, ca om însărcinat să facă o 
lucrare, m’am silit s’o fac. Din principiu, eu nu eram 
împotriva îndreptării calendarului, numai că nu 
socoteam lucru nici grabnic, nici de mare în
semnătate bisericească această îndreptare. Dar 
ştiam că odată tot trebuie şi are să se facă. 
Deci dacă a venit în vremea mea aceasta şi am

fost însărcinat eu, hai să lucrăm pentru ea, ca 
pentru un lucru care tot trebuie să se facă 
odată.

Aceasta a fost poziţiunea mea şi spun aceasta 
pentru a arăta că, dacă nu împărtăşesc vederile 
d-lui I. Ionescu din Câmpulung, nu este pentrucă 
aş fi fost între cei arzând de dorul schimbării, 
ci pentrucă nu am putut găsi îndreptăţite ve
derile sale, dar fiind totuşi mulţămit de alarma 
sa ca de un simţ sănătos de bună pază pentru
aşezămintele noastre.

4. In cele de până acum, noi încă n’am po
menit de o lucrare pe care n ’o avem în mână 
dar despre care aflăm că a fost făcută, tot cu 
privire la calendar, de d. Profesor N . Coculescu 
directorul observatoriului astronomic din Bucu
reşti. Lucrarea sa a fost o conferenţă ţinută în 
anul 1898, adică pe atunci pe când lucra şi In
ginerul Donici şi care a fost între materialele care 
au dus apoi la proiectul de lege din 1900 pentru 
schimbarea calendarului. Intre ceice se mişcau 
atunci pentru această chestiune* ştim că unul a 
fost şi d. Coculescu.

In 1915, se anunţase la clubul liberal din Bu
cureşti ţinerea unei conferenţe în această ches
tiune. Nu s’a ţinut însă la data arătată şi apoi 
nu ştim dacă s’a mai ţinut după aceia.

Treptat-treptat, facem cunoştinţă cu materialele 
celor ce au lucrat la noi şi mai lucrează pentru 
îndreptarea calendarului şi este o plăcere să vezi 
suflete prinse de o chestiune ideală şi punân- 
du-şi toată dragostea de a ajuta la buna lor 
dezlegare.

Cine ştie, poate încă n’am isprăvit cu şirul 
celor care au avut ceva de spus în această pri
vinţă. Poate va eşi de undeva numele unuia care 
n’a tost trecut între cei pomeniţi de noi până 
acum şi care are tot dreptul de a nu fi trecut 
sub tăcere şi a se cinsti şi partea pe care şi el 
a adus-o la dezlegarea unui- lucru care a însu
fleţit pe atâţia...

Arhim . SC R IB  A 2f

N’am decât o singură treabă: aceia de a mă cerceta, de a mă adânci şi mai cu 

seamă de a mă birui, pentru a mă face vrednic să ajung la adevăr.

FÂNELON
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CUM STĂBESC RELIGIILE Şl PĂTRUND RĂTĂCIRILE1’

Din exemplele culese de pe terenul întins al 
istoriei culturale omeneşti, cunoaştem următoa
rele: De câte ori religia dominantă a Statului 
n ’a mai putut satisface necesităţile metafizice de 
a hrăni sufletul, de atâtea ori geniul omenesc 
şi-a luat refugiul la alte izvoare de credinţă, 
spre a scăpa de surmenagiul spiritual: unii la 
filozofie, alţii la cultul misteriilor. Aşa a făcut ge
niul antic elin cu păgânismul desvoltat şi siste- 
misat pe baza teogoniilor şi mitologiilor poeţilor 
Homer şi Hesiod. Această soartă a avut-o iu
daismul pe timpul lui lisus Hristos, care, ca re
formator, a venit să îndeplinească şi să regenereze 
legea jidovească de tot formalizată şi materiali
zată. Aceiaşi origine o are şi budismul, care, 
ca un fenix, reînvie din cenuşa cosmofobiei as
cezei brahmane, şi biserica reformată din cea 
latină iperformalistă şi materializată.

După aceeaşi lege naturală inderogabilă, în 
puterea căreia oricare cauză se manifestă în 
efectul ei şi fiecare efect are cauza sa subsistentă, 
pocăitismul şi adventismul au cauza lor internă 
în viaţa noastră bisericească şi culturală; fiind 
produse de nemulţămirea sufletească cu cultul 
formalizat şi materialisat,2) care, pe lângă faptul 
că nu totdeauna întruneşte în sine calităţile ne
cesare să poată aduce satisfacţie sufletească, 
încă adesea indignează sufletul oamenilor esenţia- 
bili, cari caută mai mult fond, spirit, idee, decât for
mă şi pompă de natură materială. Fiindcă Biserica 
este acel factor învinuit de formalisarea cultului reli
gios care oferă sectarismului teren roditor pentru 
propagandele anticreştine, de aceea ea devine în 
ochii criticei cauza indirect producătoare a menţio
natului sectarism. Toate acestea nu ar avea succes, 
dacă creştinii s’ar bucura de o creştere perfectă, 
mai esenţialistă, mai spiritualizatoare. După cum 
boala mai lesne şi mai adânc prinde rădăcini şi spo
reşte la distrugerea organismului când el este 
rău ţinut, tot aşa necredinţa lăţită şi apostasia 
adventistă sunt urmarea golului sufletesc, pro
dusă prin un cult formalist, nespiritual, prin o 
educaţie superficială şi prin morala redusă la 
împlinirea oarbă a preceptelor positive şi a for
melor ritualistice.

Pentru a putea respinge atacurile duşmănoase 
şi a pune biserica strămoşească la adăpost sigur, 
trebuie, numai decât să mobilisăm toate forţele,

1. Vezi nr. trecut.
2. Apoi ţăranii noştri ce ştiu da cultul formalizat? Lor tocmai 

le place cultul lung, cum arată Ierom. Damian Stănoiu în Bise- 
rica Ortodoxă pe August 1923. Nu s’au ridicat ei la atâta spi
ritualizare ca din acest motiv să plece unii la adventism.— Nota A. S.

să le înzestrăm cu armamentul necesar pentru a 
nimici fortul duşman.

Fiind fapt netăgăduit, că toată viaţa noastră 
bisericească şi toată cultura creştină, cât atârnă 
de dânsa, este prea învechită şi de aceea prea 
slabă, ca în lupta încinsă să poată da piept 
cu ispitele modernismului iperafectat şi la pace 
să concordeze cu progresul ştiinţilor moderne, 
de care numai de cât trebuie să ţinem soco
teală; de care trebuie să ne folosim, în inte
resul bunei stări fizice şi materiale; cu care 
trebuie sâ ne luminăm, ca să ţinem pas cu 
cultura, să ne putţem forma o cosmologie rod
nică, căci religia şi cultura adevărată sunt uni
tatea întregii vieţi spirituale, — de aceia timpul 
agitat şi raporturile date printr’însul ne impun 
datoria categorică, să ne conformăm vremilor, 
în cari trăim, căci nu se pune vin nou în vas 
vechiu, ci vin nou în vas nou, zice Domnul 
nostru lisus Hristos, nu din considerare pentru 
vas, ci din grijă pentru vinul cel mai valoros, 
căci dacă vasul crapă, el se poate repara, dară 
dacă vinul se strică sau se varsă, el nu se mai 
poate folosi ci se păgubeşte cu totul.

In această asemănare, lisus Hristos ne ilustrează 
raportul natural între miezul şi forma religiei în 
genere, iar în special relevează prioritatea lai 
faţă de rolul secundar al formei, căci spiritul nu 
este pentru formă, ci invers, forma pentru ma
nifestarea spiritului.

Gravitatea spirituală, cultul spiritual, credinţa 
raţională fiind legea permanentă a vieţii sufle
teşti şi miezul religiei adevărate, pentru a cărei 
instituire lisus Hristos s’a încarnat, creştinismul, 
ca lege naturală a vieţii spirituale, ca crez in
tern, ca fiinţă pururea trează şi vie este dc 
origină dumnezească, elementar şi neschimbabil, 
etern. Mai curând vor trece ceriul şi pământul, 
pentru că-s materiale, decât să se schimbe <> 
iotă sau o cirtă din acest etern princip, din 
acea lege neschimbabilă. Biserica, luată ca ma 
nifestaţie formală a gravităţiei spirituale, a ere 
dinţei raţionale, ca Obiectivarea empirică u 
internului cult creştin este o creaţiune onu* 
nească, care s’a desvoltat în conformitate cu 
concepţia culturală a omului şi poate toate scmii 
nele vremilor, prin care a trecut’).

1. Să nu se înţeleagă rău ideia autorului, când spune cA Hl 
serica e creaţiune omenească. Nu e vorba de ea ca aşozIlinAtit, 
ci de partea din alară a unor întocmiri ale ei, pe caro omnniii 
le pot preface. De pildă, cultul nu întotdeauna a fost la Iul A 
fost adăogat şi prefăcut în curgerea vremii. — Notu. A :*.
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Creştinismul fiind cultul spiritului în toate ra
porturile de viaţă omenească şi, ca atare, ter- 
minul sinonim pentru noţiunea culturii adevărate,

prestaţiuni, aspiraţii şi cu postulate nouă, pro
duse de raporturile schimbate ale timpului, după 
legile de conservare rezidente în natura cos-

Biserica ca formă de manifestaţie şi ca for, care moşului şi a firii noastre psihofisice. Fiinţa sa este
administrează acest cult, are misiunea înaltă, să schimbarea vederilor şi a manifestaţiilor formale
fie anteluptătoare a culturei înaintea generaţiilor, în conformitate cu stringenţa naturală ce le pro-
să ducă drapelul progresului cultural să serviască voacă. Bazat pe legile naturale irevocabile, el
omenirea totdeauna cu o alimentaţie spirituală este curentul, spiritul, legea vremii cărei nu ne
pregătită din cea mai nouă recoltă ştiinţifică şi putem opune, căci el calcă în picioare şi sfarmă
culturală, căci nu se pune vin nou în vas vechiu, tot ce i se pune împotrivă.
nici vin vechiu în vas nou, ci vin nou în vas 
nou, zice Iisus Hristos supremul dascăl al lumii. 
Dar, durere, în loc să fie înainte mergătoarea 
culturei, ea mai vârtos rămâne în urma ei, ca

Modernismul, după natura şi originea sa, este 
schimbarea vederilor şi manifestaţiilor efemere 
după metodă convenţională, care va fi având şi 
el oarecare motive, dar subiective. Nu e produs

şi armata rusească, care trebuia mânată ca ha- stringent al legilor naturale. Din contra, are la
rapnicul la foc. Dovadă e faptul incontestabil, 
că oriunde poporul nostru concertează cu alte 
popoare în cultură, totdeauna face cinste cauzei.

baza sa toane şi capricii sistematice, premedi
tate şi interesate.

Ambele curente au partea comună, că se impun
Focul şi lumina au la baza lor căldura, creş- ca necesităţi culturale ale timpului. Ambele schimbă

tinismul şi cultura au la bază progresul. Ambele 
având perfecţiunea ca ţintă finală, nu se pot

faţa lumii şi chiar felul omului, de a vorbi, gândi 
şi de a trăi. Dar ele se deosebesc esenţial în

împăca cu conservatismul retrogradist, cum lu- natura originei şi a consecvenţelor sale. Progresul
mina nu se împacă cu întunericul, ci unul fiind cultural e provocat de legile naturii şi ca atare

el e o necesitate stringentă. Pe tema consec
venţelor, el totdeauna urmăreşte şi ţinteşte la 
ameliorarea condiţiilor de esistenţă şi stăruie 
către ţinta sa naturală, dacă nu cumva este 
abătut din calea sa firească prin subcurente de 
speculă egoistă şi prin amestecul nechemat al

negaţiunea altuia, stau în raport de contrast
contra-dictoric.

Ca fiecare obiect din realitatea empirică, aşa 
şi Biserica trebuie să aibă o calitate, fără de 
care existenţa sa n ’ar avea niciun rost şi care 
face fiinţa sa. Dela obiectele fizice se cere ca
ele să concordeze cu scopul lor final să nu-i unei politice dosnice,
contrazică; dela Biserică ca ea să nu contrazică Modernismul este un curent formalist de ori-
crezului său ortodocs, menirii sale finale şi con- gină convenţională, conceput în mentalităţi me-
turei sale caracteristice, care face fiinţa sa, ce diocre, de o concepţie ordinară, pe tema morală
rezultă cu stringenţă causală din menirea sa sensualistică, fără de ideale superioare. El se
culturală. Calitatea caracteristică a Bisericii, ca impune sub firma falsă a culturii, ca o necesi-
formă de manifestaţie a creştinismului fiind pro- tate a timpului, întunecă vederile, conrupe mo- 
gresul cultural pe terenul vieţii intelectuale şi ralul, dărâmă idealuri măreţe, risipeşte planuri
al celui religios moral, conservatorismul Bise- Înalte prin primatisări materialiste şi sensualiste,
ricii se adevereşte ca incompatibil cu caracterul robeşte sufletul, ştiinţa şi arta. El este solicitudinea
progresist şi cultural evoluţionist al creştinismului, clasei semidocte, care, sub acoperişul formei sale,
pe care ea îl represintă. In consecvenţă, orto
doxismul şi conservatismul sînt concepte alter
native, cari se exclud reciproc, fiindcă ceeace 
unul afirmă, celălalt neagă.')

De oarece Biserica noastră ortodoxă română 
după maniera sa ultra-conservativă vede dreapta 
credinţă într’un conservatism radical şi orice 
renovaţie de natură progresistă o refuză ca o 
ispită modernistă de rea credinţă, găsesc necesar 
să scot în relief asemănările şi deosebirile între 
progresul cultural şi modernism spre a da la 
îndemână un metru de apreciere obiectivă pentru 
fiecare stăruinţă renovistă.

Progresul cultural, după natura fiinţei şi a ori
ginei sale, este înavuţirea omenirii cu cunoştinţi,

1. Bisericii nu i se poate imputa conservatismul de doctrină, 
care e foarte îndreptăţit, ci numai cel de metodă. — Nota A, S .

se sileşte să-şi ascundă sărăcia sa intelectuală, 
morală şi materială. Vorba ceea: un leu fa ţa , 
trei lei aţa, cinci cu lapte, trei de toate. Alfa şi 
omega lui este interesul de castă, în folosul 
căruia se mobilizează tot telul de mameluci, cari 
se silesc să-l rătăcească cu căciula progresului, 
de care însă se deosebeşte esenţial prin faptul, 
că nu ameliorează condiţiile de traiu cu cultura, 
ci le rafinează, le strică. El întunecă priceperea 
cosmologică, demoralizează lumea şi o mână de 
râpă, pe când progresul cultural de origină na
turală conduce la cultura adevărată, la amelio
rarea suferinţelor prin valorificarea capitalelor 
naturale, munca, moralul, inteligenţa. Progresul 
cultural are particularitatea genuină ca gravitaţie 
intelectual morală a oamenilor geniali să folo- 
siască întreaga omenire, s’o nobileze, s’o ridice. 
Modernismul, din contră, fiind singur o concepţie
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ordinară, serveşte interesele egoiste ale diverselor 
clici, cari îl înscenează cu premeditaţie egoistă 
silită, pe când mulţimea orbită de dânsul cu 
forţa e mânată pe povârnişul decadenţei intelec
tuale, morale, religioase, sociale, fizice, financiare 
şi materiale. El este, pe lângă adventism şi li
bera cugetare, al treilea aliat în clica anticreştină, 
ai cărei aliaţi asediază periferia vieţii noastre, 
spre a ne lua în foc concentric.

Reluând iară firul relevărilor întrerupt, spre a 
demasca deosebirea între progresul cultural ca 
spirit genuin al timpului şi între modernism, care 
se încuibă în concepţia şi viaţa omenirei ca un 
părăsit sub masca culturei, relevez deosebita 
importanţă, ce este de dat progresului cultural 
şi ştiinţific, fără de care deosebirea e absolut 
imposibilă. Cu alte cuvinte, pentru a distinge 
spiritul cultural şi progresist al timpului concor
dant cu spiritul progresist şi evoluţionist al creş
tinismului de curentul modernist şi pseudo-cultural, 
se cere să dispui singur de o bogăţie remarcabilă 
de ştiinţă, pricepere şi cultură universală care nu 
se mulţămeşte cu cunoştinţele şcoalelor medii şi 
ale seminariilor grămădite claie peste grămadă 
fără sistem, neasimilate, mucegăite, răsuflate, fără 
să se insiste la o ordonare a cunoştinţelor în 
scopul educativ al formării de caractere integre 
bine cristalisate. Mai vârtos se cere pricepere şi 
interes intelectual moral pentru toate aspiraţiile 
omenirii de natură superioară, pe lângă cultura 
intelectului, încă cu deosebire cultura inimii, cul
tura umanitară, cea mai genuină calitate şi da
torie impusă nouă de Iisus Hristos, care postulează: 
«Milă voiesc nu jertfă, spirit caut nu literă, fond 
pretind, nu formă goală».

Comparând aceste două curente cu pocăitismul, 
ajungem la concluzia stringentă că dorinţa fla
grantă de regenerare a spiritului religios înainte 
de Iisus Hristos şi pocăinţa lui Ioan Botezătorul 
sînt postulate naturale ale curentului de progres 
cultural şi abstractiv, născut în natura sufletului 
omenesc ca reacţiune naturală contra religiilor 
formaliste şi sensualiste, pe când pocăiţii de azi 
sînt slugile ideii de Stat israilit, a curentului 
modernist şi ai liberei-cugetări, care, cu toată 
putinţa libertăţii, este roaba preocupaţiei oarbe 
şi pătimaşe.

t

IV. R esum at.

Faptul că curentul sectarist al pocăitismului şi 
adventismului poate găsi în viaţa noastră biseri
cească teren ospitalier şi prielnic, dovedeşte destul 
de clar că ea încă nu e la culmea misiunii sale, 
că nu e destul de sănătoasă, resistentă şi pu
ternică, din contra, că se găseşte într’o stare 
patologică şi prielnică pentru biotica microbului

distructiv. Factul patologic fiind dat, postulatul 
tămăduirii ni se impune cu puterea unui impe
rativ categoric, care ne postează înaintea alter
nativei, ori să privim nepăsători, cum tigrul 
sângeros ne sfâşie turmele şi ne răpeşte oaie 
după oaie, ori să tragem un cordon sanitar dis
punând cele necesare pentru înăbuşirea şi stâr- 
pirea sectarismului, ceea ce nu se poate decât 
prin sterilizarea terenului de plantaţie şi prin 
detragerea alimentelor prielnice prin o reformă 
radicală isprăvită pe terenul vieţii bisericeşti. 
Necesitatea unei reforme radicale fiind fapt bio
logic, ni se impune momentoasa întrebare despre 
intensitatea şi dimensiunea reformei, ştiut fiind
că însuşi Domnul nostru Iisus Hristos a realisat 
reforma sa religioasă prin relorma intelectuală 
şi prin cea socială, iar pe cea socială a în- 
deplinit-o prin cea intelectuală şi prin cea mo
rală. De aceia e mai presus de toată îndoiala 
că reforma de azi are să fie condusă de prin
cipiul celei mai stricte obiectivităţi, care postu
lează ca totul să se repare şi nimic să nu se 
înlăture ca rău până nu se va pune ceva mai 
bun în loc. Caracterul ortodox, privit în prisma 
concordanţei cu ştiinţa modernă şi cu principiile 
culturei universale şi umanitare, are să fie numai
decât păstrat, ca biserica deodată să fie in
terpreta istoriei noastre culturale şi stegarul pro
gresului ştiinţific şi cultural în viitor. Pe scurt zis, 
viaţa bisericească trebuie numai decât vindecată, 
regenerată şi reîntinerită, ca cu aceleaşi puteri de 
viaţă internă să poată reface turma cuvântătoare, 
s’o poată călăuzi pe calea vieţii, spre soluţia ne  ̂
ştirbită a tuturor problemelor culturale, care i 
se impun ca teme de viaţă.

In vederea acestui ţel înalt şi ideal, către care 
toate aspiraţiile noastre au să privească, către 
care tot moralul nostru are să graviteze şi în 
serviciul cărui are să fie angajată toată inteli
genţa noastră, trebuie să ne croim un mod fun
damental, al cărui raţionament limpezit şi cercai 
prin critica ştinţifică nu sufere nici o îndoială. 
Ţinând socoteală de faptul, că isvoarele revela
ţiei dumnezeeşti după toată ştiinţa universală 
sânt natura, istoria universală şi cea culturală, 
precum şi toate ştiinţele zămislite, născute, des 
voltate sub cooperarea sinergetică a geniului omel 
nesc de Dumnezeu graţial luminat şi providenţia- 
condus, reforma vieţii bisericeşti are să fie is 
prăvită prin reforma radicală a ştiinţei teologice 
şi morale, iar aceste din urmă fiind luminatoa
rele bisericei, sistemisate pe baza ştiinţifică uni 
versală, au să soarbă puterea lor din tot conţinutul 
vieţii culturale al întregei omeniri, nu, cum »n 
face, numai al unui singur popor, cel jidovcm:, 
care pentru cultura şi ştiinţa universală a luturi  
are cel mai puţin merit.

Având deci în vedere, că religia şi cult ui u
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universală este unitatea întregii vieţi spirituale, 
rezultă că fără religie nu este cultură adevărată 
nici fără de cultură perfectă nu este religie ade
vărată, ci mai vârtos, religia şi cultura stnt co
relatele nedespărţite ale vieţii noastre spirituale.
Din acest temei, teologia ca ştiinţa religiei, pentru- 
ca să poată da vieţii religioase lumina recerută, 
pentru ca să poată fructifica viaţa morală şi cea 
bisericească, nu se poate mărgini numai la 
Biblie şi Tradiţie, acele isvoare învechite1), cari 
sînt interpretele timpilor de mult espiraţi, ci 
mai vârtos pentru ca să poată fi la culmea me
nirii sale culturale are să soarbă nutreţul, pu
terea şi lumina din tot ştiutul omenesc a timpului 
în care trăim, pe scurt zis să concordeze credinţa 
cu ştiinţa.

Cum creştinismul este un evoluţionism religios

1. Oricât ar fi cineva cu vederi înaintate şi ar dori să vadă Bi
serica pe calea progresului, noi nu ne putem învoi să vorbească 
cineva despre Biblie şi Tradiţie ca «isvoare învechite>. Şi acestea 
nu din datorie către revista Sfântului Sinod, ci chiar după propria 
noastră convingere. Deci părerile de mai sus să fie privite numai 
ca ale autorului, iar nu ca fiind împărtăşite şi de noi. Credem 
că aceasta nu e nici chiar părerea autorului, ci numai că expri
marea sa nu e prea lămurită. Fără îndoială priveşte Biblia şi Tra
diţia ca bune temeiuri, dar ele cu atât mai bine sunt folosite cu 
cât omul e mai luminat si prin o cultură deosebită.—Nota Arhim. 
SCRIBAN.
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moral, tot aşa şi teologia are să-şi procure hrana 
sa din cea mai nouă recoltă a ştiinţei şi culturei, 
postulat indispensabil care o pune în contradicţie 
cu conservatismul, duşmanul pronunţat al pro
gresului. Deci, ori facem biserica anteluptătoare
progresului ştiinţific cultural, ecsilăm conserva
torismul şi o facem inmună contra tentaţiunilor 
sectariste ale modernismului şi ale pseudo liberei- 
cugetări, ori îi lăsăm caracterul ultra-conservativ, 
anticvat şi atunci o punem în contradicţie cu 
menirea sa de a fi perpetuu viguroasă şi tânără 
din interna ei putere de viaţă ca isvorul de 
munte, care pururea curge şi nici când nu 
seacă şi prin acea hegligiare o dăm pradă tuturor 
sub subcurentelor duşmănoase.

După cum cu ştiinţa medicinei stă şi cade 
salubritatea omenirei, cu reforma ştiinţifică cul
turală a teologiei stă şi cade biserica şi credinţa. 
Cine combate reforma şi progresul în biserică 
şi teologie, acela deschide uşile ei pentru întro
narea adventismului, care nu se poaj:e combate 
şi stârpi decât numai prin cultură creştină, uni
versală şi continuu progresistă.

V. SIMIGANOSCHI
Paroh In Udeşti, Bucovina
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- a m  v ă z u t  p e  N i ş c o v }

Sunt deajuns câteva zile petrecute în mijlocul 
vieţii satului pentru ca întreaga lui orientare 
morală, culturală şi economica să o cunoşti 
până la a nu mai rămânea nimic! Din dezorien
tarea sălbatecă în care se sbat oraşele noastre 
dela război încoace, satul şi-a luat şi el partea 
lui, de multe ori amplificând-o până la maximum 
posibil!

Ne învăţasem să găsim în satele noastre, mai 
ales în cele dela munte, o curăţenie morală, unită 
cu simplicitatea rustică pe care natura o împarte 
cu prisoselnică dărnicie celor din sânul ei; dar 
astăzi, satele oferă celui ce caută în ele oaza 
sufletului nostru naţional: un haos moral şi o
păragină sufletească asemănătoare coastelor ju
puite de verdeaţă.

Se moştenise din părinţi obiceiurile tradiţio
nale şi moravuri simple! Datina strămoşească se 
impusese şi cu greu putea fi călcată! A venit 
însă răsboiul— aducător de rele — şi astăzi des
frâul moral şi patima beţiei jubilează ironic în 
locul patriarhalelor moravuri, rămase fără urmă!

Femei, ai căror bărbaţi n’au revenit la cămi- 
nuri, au luat drumul prostituţiei, atrăgând şi fete 
tinere în mrejele hidoaselor păcate animalice!

Nunţi după datină, cu peţit şi cu logodnă în 
regulă, puţine se mai fac; în schimb, concubi- 
najurile s’au înmulţit peste măsură şi toate în
cercările bunului preot se dovedesc zadarnice!

Obiceiurile bune dispar, portul se pierd cre
dinţa slăbeşte, poveştile şi cântecul de leagăn 
mai că nu se aud; într’un sat întreg, nu poţi 
găsi doi-trei gospodari pe cuvântul cărora să 
poţi pune temeiu, cumpătarea în cheltueli lip
seşte, produsele casnice înlocuite cu stămburile 
ovreilor de prin oraşe şi satul e aruncat în 
dansul poftelor sterile şi nesăţioase.

Bisericile, dealtfel mici şi neîncăpătoare, rămân 
goale şi la zile mari; negustorii însă îşi lărgesc 
prăvăliile şi-şi zidesc noi încăperi. In biblioteca 
căminului pe care învăţătorul şi preotul singuri 
le-au întemeiat cu multă trudă şi osteneală, 
cărţile şed pline de praf, pe când murdarele 
foi politice locale, umplu sufletele de ambiţie, 
ură şi răutate.

împroprietărirea aşa cum s’a făcut, pe unde 
s’a făcut, a creat o stare anarhică de nemul
ţumiri şi îngrijorări pentru ziua de mâine! De 
oparte în satele de câmp, mai în apropierea 
pământului — au luat toţi: şi cei ce-1 meritau şi
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cei ce nu-1 meritau; de altă parte, în satele de 
munte, unde lipsa şi nevoia era mai mare, nu 
s’a dat nici chiar invalizilor!

*
* *

Pe vremuri o nuntă era o frumoasă serbare 
la care lua parte satul întreg, un tablou pitoresc 
de cântece şi jocuri: colăcerii cu urările lor, cân
tecele pline de iscusinţă bătrânească ale lăuta
rilor, jocurile româneşti cu atâta farmec ale 
nuntaşilor, aveau în ele ceva din fiinţa neamului 
nostru!

Clăcile, horile şi adunările din postul mare, 
stăpânite de flucrul idilic al munţilor noştri, 
astăzi nu se mai văd şi nu se mai aud!

Mă întreb mereu : unde o să ajungem? căci 
satele, temelia naţionalităţii noastre etnic?, se 
duc văzând cu ochii. Oraşele pline de streini 
nu mai au nimic românesc în ele. La sate ne 
sprijinim numai pe preot şi pe învăţător, când 
şi ei nu sunt învrăjbiţi!

Unde-s puţini însă, nu este putere!
In timpul războiului, din multe sate au lipsit 

preoţii şi învăţătorii: psichoza s’a întins!
De atunci şi până acum au trecut şapte ani

— o viaţă de copie — şi noi ne zbatem zadarnic 
pentru a ieşi din această situaţiune apăsătoare, 
căutând aiurea leacul care este în noi înşine !.

Respectivul crede temeinic că numai şcoala 
şi biserica, dar numai ele ne pot pregăti baia 
mântuirii!

** *
Problema ridicării satelor prin şcoală şi bise

rică se impune tot mai mult astăzi şi de rezol- 
virea ei cu adevărat folos pentru sat, este con
diţionat viitorul neamului!

Preoţi şiî nvăţători, voi sunteţi nădejdile noas
tre din urmă! In mâinile voastre stă sufletul 
satului, sufletul neamului nostru!

In aceste timpuri grele de neînţelegere a ceia 
ce e bun, ochii tuturor trebue să se îndrepte 
spre voi: făuritorii sufletului Românesc! In tinda 
bisericilor, ceasloavele bătrâne şi cuvântul pilduit 
al vostru intesifica altădată viaţa neamului nos
tru şi învăluia într’o atmosferă creştină sufletul 
naţional. Avem deci o tradiţie, un trecut, şi ce 
a fost este firesc să se continue în mai bine!

înlăturaţi o clipă celelalte griji şi fiţi un mo
ment măcar idealiştii de pe băncile şcoalei dor
nici de a începe modelarea unică a sufletului 
naţional!

Amintiţi-vă câ în Anglia preoţii prin biserica 
activă creştină—care trăeşte acolo nu ca dogmă1) 
sau ca locaş pustiu de trudnică zidire materială
— ci ca putere morală de conducere a vieţii, 
sunt făuritorii sufletului închegat al Angliei mo
derne !

In ţările de piatră ale nordului Scandinav, în
văţătorii au creat o stare de fericire neasemă-i 
nătoare! Sufletul Germaniei din naintea războiulu 
a fost pregătit de învăţătorii Germani.

Puterea de viaţă a neamului nostru, de voi 
atârnă!

Triumful unei idei, al unei stări de lucruri 
atârnă de apostoli; lipsa lor îi asigură insuccesul!

Fiţi voi aceia pe cari generaţiile viitoare vă 
vor pomeni cu cucernică înfiorare, citind pagi- 
nele svânturatei istorii a neamului.

DIMITRIE IONESCU
Student

0 Ce ai d-ta să te legi de dogmă, căci acolo trăeşte şi

dogma! — Nota A. S.

ALTE SOCOTELI CU UNIŢII
I

Ziarul trufiei catolice în România, Albina, care 
apare în Bucureşti, răspunde, în mai multe nu
mere (11—20 Iulie), articolului nostru Socoteli 
cu uniţii din această revistă pe luna Mai a. c. 
Ne-a ameniţat cu dezlănţuirea tuturor năbădăilor 
catolice împotriva noastră, că s’ar putea aprinde 
toţi nervii unora din închinătorii Papii dela noi 
şi să ne răspundă furtunos.

Acei nervi însă nu s’au aprins. Au stat liniş
tiţi şi la Unirea şi la Cultura Creştină. Aceasta 
din urmă încearcă ea să îngaime ceva, dar un 
răspuns nu e în stare să facă.

Ce ar putea răspunde la faptul izbitor că, pe

de o parte se laudă că ei păstrează legătura 
noastră cu latinitatea, pe când eu le-am arătat, 
negru pe alb, că dumnealor scriu un greoi stil 
germanizat, şi atunci unde se bagă-de-seamă 
latinismul dumnealor? Iar noi, cei învinuiţi de 
grecism şi fanariotism şi bizantinism, scriem 
totuşi mult mai limpede şi mai uşor şi mai aproape 
de latinitate decât pot scrie dumnealor, ale căror 
germanisme te înţeapă în ochi atât de des.

Iată, în răspunsul pe care mi-1 dă Cultura 
Creştină în numerele ei pe Iulie-August a. <;., 
răspuns ca să nu zică numai că a tăcut, dai 
fără a răspunde, citim:

«E deadreptul revoltător modul de purcedem
al părintelui Scriban.»
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O fi revoltător, numai că nu arătaţi care e 
greşala mea. Pe mine mă revoltă însă scrisul 
vostru. E româneşte a spune «e deadreptul 
revoltător* ? Acel «deadreptul» e nemţescul ge- 
radezu. Pe româneşte însă nu se poate zice cum 
zic Nemţii: «e deadreptul revoltător,» ci «e cu 
totul revoltător,» cum zic Francejii, cu tout-ă-fait.

Alt caz.
In Mmba germană, când începi fraza cu o 

propoziţiune secundară, propoziţiunea principală 
care urmează are mai întâi predicatul. De pildă: 
«întru, cât n’ai fost acasă, a lăsat poşta scriso
area la vecin». Pe româneşte vine mai bine să
pui întâi poşta a lăsat nu a lăsat poşta.

Apoi iacă, în Cultura Creştină găsim forma 
germanizată, nu pe cea românească. Episcopjn 
Alexandru al Lugojului traduce dintr’un neamţ, 
în nr. pe Iulie-August al acelei reviste, şi, la 
pag. 221, scrie: «Deşi cercetări mai precise, 
făcute în baza legilor fizice, ne vădesc, că um
plerea cu aer cald a săculeţilor de aer nu poate 
să le îmbie paserilor o înlesnire prea mare şi 
însemnată în decursul sborului lor, mă silesc 
observări neîncetate făcute în natură la presu
punerea, că acelora le stă la îndemână o putere 
de plutire în aer independentă de aparatul ex
tern al aripilor.»

Vedeţi că propoziţiunea principală începe cu 
mă silesc, adică cu predicatul, după sintaxa 
germană, pe când, în bun scris românesc, trebuie 
să înceapă cu observări neîncetate, adică cu 
subiectul. E greoi a zice pe româneşte mă silesc 
observări neîncetate... la pesupunerea, ci trebuie 
zis: «observări neîncetate, făcute în natură, mă 
silesc să presupun» sau «să fac presupunerea.»

Nici mă silesc la presupunerea nu e bine. 
Asta e a traduce cuvânt cu cuvânt pe nemţescul 
zwingen mich zur Voraussetzung, ci trebuie zis 
pe româiişte: «mă silesc să presupun» sau «să 
fac presupunerea».

Nu mai vorbesc de întreaga pocită întocmire 
a frazei, ceiace dovedeşte neîndemânarea acestor 
oameni de a-şi da cugetarea în grai limpede şi 
sprinten neo-latin. Ei au fraza greoaie germano- 
ungurească şi se fălesc către noi că sunt pur
tătorii tradiţiunii latine. Care dintre noi însă are 
să scrie fraza slută pe care o scrie Episcopul 
Alexandru: «Veniţi să I-ne închinăm Lui!».

Da cine Dumnezeu, zice sau poate rosti această 
stâlceală imposibilă : să I-ne închinăm Lui ! Ce 
caută acolo degeaba acel /  ? Nu ajunge: sâ ne 
închinăm Lui ?

Ăştia sunt oameni care se trufesc către noi 
că sunt de două ori Romani! Apoi uite că şi 
noi, ortodocşii, am scris odată fraze greoaie, 
când eram sub înrîurirea grecească. Fraza Mi
tropolitului Veniamin e foarte greoaie, chiar 
când urzeşte el deadreptul în româneşte, fără
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a traduce. Dar vreme de o sută de ani ne-am 
tot cioplit fraza, sorbind învăţătura dela popoa
rele latine, şi azi fraza noastră e curgătoare şi 
uşoară, de parcă e altă limbă decât cea din 
vremea Mitropolitului Veniamin.

Ce înseamnă aceasta?
înseamnă că noi tot am sorbit dela fraţii 

noştri latini, am periat fără încetare fraza 
noastră, şi azi ea e luminoasă şi sprintenă, pe 
când uniaţii, care se laudă că au sorbit dela 
Roma, de fapt au sorbit dela Nemţi şi dela 
Unguri şi au o frază nenorocită şi neromâ
nească, cum am dovedit şi cum le pot dovedi 
cu fiecare număr din tipăriturile lor.

Va să zică noi am înaintat spre latinitate, pe 
când ei au rămas în apele unor graiuri străine. 
Şi {tot ei latini şi noi greci!

Acesta e adevărul cercetării, adevăr pentru 
care primim discuţiune contradictorie în toată 
ărgimea, şi când lucrurile sunt aşa, se înţelege 
că Cultura Creştină nu putea decât să îngăimeze 
aşa zisul ei răspuns din nr. pe Iulie-August al 
ei. Răspuns de vorbe, dar răspuns de fapte nu 
poate.

De aceia a rămas pe teren numai Albina să 
se răfuiască cu noi, şi cu dânsa începem a ne 
socoti şi noi acum.

II.

După ce ne-a ameninţat cu nervii altora, care 
însă nu s’au mai arătat, Albina s’a hotărît să 
ne răspundă ea. Grea sarcină, întru cât dove
zile protivnice îi stau strivitoare înainte şi de 
aceia nici nu răspunde ea la tot ce am scris 
noi, ci ciupeşte câte ceva de ici şi de colo, ca 
să dea impresiunea că poate sta la luptă pe 
teren. Afară de trufie însă, care e toată armătura 
ei, încolo altă tărie nu mai are, şi cititorii vor 
băga de seamă îndată toată şubrezenia ei.

Noi am spus uniaţilor să nu ne tot îmbie spre 
catolicism, fiindcă în acest catolicism pe care ei 
ni-1 dau ca o formă de creştinism superior, au 
fost păcate atât de mari, întrupate chiar în cei 
mai înalţi slujitori ai ei, aşa zişii urmaşi ai Sfân
tului Petru, încât noi nu vedem ce progres ar 
putea fi pentru o Biserică Ortodoxă dacă ar 
tace ce poftesc uniaţii. Ii avem pe ei dovadă 
cât de slăbănogi sunt, şi atunci zicem că dela 
o Biserică cu tradiţiunile lui Cezar Borgia şi 
Iuliu II şi Inocenţiu VIII, ce ne putem aştepta 
mai mult?

Aici a sărit arsă Albina... că de ce punem 
discuţiunea pe acest teren, că ar putea şi ei să
ne arate păcate proaspete ale ortodocşilor?

Şi le răspund;
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Apoi ne aşezăm pe acest teren, pentrucă voi 
l-aţi ales. Voi totdeauna ne înfăţişaţi catolicismul 
ca adăpostul sfinţeniei şi al ştiinţei şi că cine intră 
la dânsul, acolo se încarcă de toate darurile înăl
ţimii sufleteşti. Şi noi iată, trebuie să vă zmulgem 
această mască mincinoasă. Trebuie să vă cerem 
sâ ne faceţi dovada înălţimii voastre. N’a spus 
Hristos: Din faptele tor îi veţi cunoaşte pe dânşii 
şi rodul bun face roade bune ? Deci faptele, nu 
laudele, sunt semnul valorii cuiva. De aceia vă 
arătăm faptele voastre şi vrem să ne dovediţi cum 
am putea ajunge noi mai bine ca acum, dacă 
ne-am face catolici? Nu vedem nimic care să ne 
facă dovada aceasta, şi atunci ce să căutăm la 
catolicism? Din oameni slobozi să ajungem slugi?

Voi îmi scoateţi ochii că am spus odată că 
romano-catolicismul e superior ortodoxismului. 
Apoi n’am spus şi în nr. din Mai al acestei reviste 
ca organismul catolic are atâtea lucruri vred
nice de stimă şi că noi nu avem niciun iuteres 
să înjosim ce e de laudă în el şi că din toată 
inima voim să vedem progresele catolicismului 
la el casă, fiindcă acesta e câştig pentru creş
tinism în genere ? Oamenii' cu inima largă tre
buie să-şi mărturisească meritele unul altuia şi 
să nu tăgăduiasaă ce e luminos.

Dar vezi că lucrurile nu se opresc aici. Ca
tolicismul poate avea lucruri mai bune ca noi, 
dar câte are mai rele! Când discutăm astfel, 
chestiunea se pune integral, nu pe bucăţele. In 
Biserica Ortodoxă creştinismul este mai curat, 
nu e papolatrie ca în catolicism. Aici Papa a 
absorbit totul şi a silit la atrofie celelalte ramuri 
ale vechii organizaţiuni creştineşti. Poate avea 
unele foloase acest sistem, dar câte pagube ! 
Aceasta s’a văzut în cursul istoriei, când Bise
rica întreagă a fost păgubită din pricina păcă- 
telor care clocoteau în Roma papală pe vremea 
papilor pomeniţi. Din pricina păcătoşiei câtorva 
capi, să târăşti în ruină un întreg aşezământ !

Aşa e când tot organismul se concentrează 
în jurul unuia. Toată ferberea bisericii Romei din 
veacul 15 a fost din pricina decăderii «urmaşilor» 
Sfântului Petru. Şi a venit pedeapsa grea prin 
ivirea protestantismului, care a fost protestul 
împotrivă şi sigilarea ticăloşiilor dela Roma.

Aşa stă chestiunea cu superioritatea catoli
cismului, şi noi a trebuit să arătăm uniaţilor 
colţoşi, prin câţiva papi, ce fel de superioritate 
au, cu care, se înţelege, nu ne mai pot ademeni 
pe noi.

Acum Albina însă ameninţă să ne sfărâne 
cu dezvăluirea păcatelor noastre. Zice că pe 
acest teren noi nu putem duce lupta.

Dar om vedea. In tot cazul, noi primim 
mănuşa.

Trebuie să spunem însă că noi, ortodocşii, 
stăm pe un teren mult mai curat. Noi singuri

luptăm împotriva păcatelor noastre, ceiace e un 
mare merit. Oameni păcătoşi sunt în orice so
cietate omenească. Nenorocirea însă este unde 
nu e luptă împotriva răului.

Poliţia noastră ne-o facem noi singuri. Noi
biciuim relele care se furişează printre noi. Pe 
când în presa noastră bisericească noi verde am 
dus o luptă împotriva elementelor netrebnice 
dintre noi, să-mi arate presa uniată un singur 
rând când ea a găsit între ai săi altceva decât 
numai îngeri şi sfinţi şi când a biciuit ea vreo
dată păcatele din sânul ei.

Noii, ortodocşii nu ne fălim cu lipsurile noastre, 
le ştim. Le ocărâm pentru ca ele să înceteze. 
Nu ne trufim în faţa altora, când ştim câte avem 
de îndreptat. Dar ne minunăm când catolicismul, 
care a avut alte împrejurări, mult mai priincioase 
ca noi, are totuşi atâtea lipsuri şi păcate, care 
nu pot fi pentru noi un argument de a ne în
china superiorităţii lui.

Nu mai târziu decât săptămâna trecută un 
preot ortodox, fost în regat, care trăieşte acum 
in ţinuturile alipite, între mulţi uniaţi, îmi po
vestea ce tipuri grozave de beţivani se găsesc 
şi între aceşti preoţi. Şi eu stăteam şi mă în- 

f'trebam: Unde o fi superioritatea uniaţiei, când 
ea ascunde în sânul ei astfel de tipare ?

Deci de ameninţarea uniatului dela Albina, că ne 
va împroşca cu păcatele noastre, noi nu ne temem.

Când ne vedem păcatele, noi nu ne trufim 
ca fariseul, ci ne umilim ca vameşul şi ne silim 
să îndreptăm, fără a minţi în faţa altora că nu 
avem lipsuri, ci acei alţii singuri ne văd ce luptă 
ducem şi am dus pentru stăvilirea păcatelor care 
s’au furişat între noi, luptă care alcătuieşte cin
stea noastră. Cine ne va ameninţa cu aceasta 
nu ne va spune lucruri pe care nu le-am biciuit 
mai întâi noi. Dar când este vorba să cercetăm 
noi dosarul ticăloşiilor catolice, o! se vor des
chide jghiaburile cerului... Să nu se îngâmfe unel
tele catolicismului la noi umblând cu ameninţări, 
şi să nu ne ispitească să deschidem zăgazurile a 
tot ce istoria a adunat împotriva lor. La noi sunt 
păcatele care se găsesc obişnuit între oameni şi 
pe care noi nu le lăsăm de capul lor. Dar la ei 
sunt păcatele făcute vrafuri mari în rafturile isto
riei, păcate diavoleşti, şi nu avem decât să învâr
tim cheia pentru a le scoate în văzul lumii. Căci 
vedeţi d-voastră: istoria n’a avut grija să însemne 
păcatele mărunte ale vieţii noastre. Dar a avut 
grija să scrie groase volume pentru voi, fiindcă aţi 
avut putere cum noi n’am avut şi aţi abuzat de ea. 
Puterea şi averea sunt mari ispite pe sufletul 
omului, şi voi n ’aţi putut trece curaţi prin acestc 
încercări. Puterea pe care a avut-o catolicismul a 
fost cea mai mare ispită. El a săvârşit prin ea rele, 
pe care nimenea altul în istorie n’a fost în starr 
să le săvârşească, De aceia pe voi istoria v’a z i i
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grăvit mai cumplit şi nouă ne e foarte uşoară 
sarcina de a vă arăta şi în faţa obştiei româneşti 
cu toate faptele voastre neguroase.

Acest domn, atât de tare în distincţiuni ne
norocite şi necreştineşti, zice că Hristos n ’a fă
găduit papilor că vor fi feriţi de a cădea în fapte

Astea sunt poziţiunile duelului nostru şi când rele, ci numai că vor fi feriţi de a greşi în ches-
veţi voi, atunci îl vom începe. Eu tot am în bi
bliotecă volume care stau de mulţi ani neîntre-

tiuni de dogmatică şi morală.
Si asta-i una! Ce scornesc ei în veacul 19

buinţate, şi strigă şi ele săracele să iasă din uitare, pun în spinarea lui Hristos din veacul I.
că au de povestit multe despre isprăvile Bisericii 
catolice. Când o vrea Albina, numai decât le 
punem la slujbă.

Şi apoi materialele se îngrămădesc pe fiecare 
zi. Catolicii erau la noi o foarte mică minoritate, 
înainte de război şi preoţii lor tot făceau des
tule ca să se vorbească de ei. Un caz dela Dersca, 
Dorohoi a fost înaintea Curţii cu Juraţi din Iaşi; 
despre cazul unui preot Weber, scriau ziarele 
din Iaşi puţin înainte de război, iar despre cazul 
mai proaspăt al preotului dela Bărăţia din Bu
cureşti, a scris de curând Universul dela 7 August 
c. Despre osândirea unuia de curând în Italia, 
am citit în luna Iulie în Corriere dela Sera din
Milano.

Şi din vremuri vechi şi din cele nouă avem 
lucruri destule cu care putem servi pe d-nii dela 
«Albina» ă souhait. Dar întru cât Albina zice 
că nu putem discuta pe acest teren, haiti să-l 
lăsăm şi noi. Bine înţeles, ea zice că nu putem, 
fiindcă nouă, ortodocşilor ne-ar fi poziţiunea grea. 
Dar despre partea asta noi nu avem grijă. Lor 
să nu le fie greu, că datori nu le rămânem în 
niciun caz, fiindcă, cum am spus, istoria de ei 
a avut grijă să-i zugrăvească în colorile faptelor

De aceia, pentru fostul director fugărit din pa
latul Mitropoliei din Bucureşti de Păr. Negulescu, 
nu e de mirare că în vremuri ticăloase au fost 
şi papi păcătoşi. Apoi atunci unde a fost «în
tăreşte pe fraţii tăi> al evangheliei, dacă şi el a 
făcut ce au făcut fraţii? Dovadă că acel «întăreşte 
pe fraţii tăi» n’a fost pentru papi.

Dacă eu am spus că Papa Inocenţiu VIII avea 
copii, fostul director de 48 de ore răspunde că 
acest papă a fost stăpânit de Duhul lui Hristos, 
că s’a străduit să păstreze armonie între principii 
italieni; că a fost iubitor de pace şi că eu nu
mai din ignoranţă sau rea credinţă pot aduce 
vină unui om care avea copii din văduvie.

A tât numai că ignoranţă mea eu mi-o sprijin pe 
cercetarea altora: pe K urlz '), pe Hergenrother®), 
pe Alzog3). Cei din urmă doi sunt catolici şi mi 
se pare că o să iasă la iveală nu ignoranţa mea, 
ci a directorului de pripas la Mitropolie.

1. Kurtz spune că fiii lui Inocenţiu nu erau 
din căsătorie, ci rodul păcatului. De altfel, dacă 
erau fii legiltimi, nu avea lumea de ce să mai 
facă versuri batjocoritoare pe socoteala lui Ino- 
cenţiu.

2. Hergenrother spune: «După o tinereţă
•ee care’ le-au făcut.’ Şi dacă ar pofti să luptăm petrecută în uşurătate, în care el a avut un fiu
pe acest teren, am începe cu însuşi scriitorul 
dela Albina, care nu poate vorbi decât prin ob
scenităţi îngrozitoare şi înjură spurcat, ca cel 
mai de rând om, cum a făcut şi în cancelaria 
IVţ’ţropoliei din Bucureşti, la 31 Decembre 1916, 
când se instalase director al comandaturii nemţeşti.

Prin urmare, lămurind poziţiunile respective 
de partea aceasta, să trecem Ia celelalte fapte

care

III.

In 7 numere îşi întinde Albina răfuiala ei. In 
cel dintâi (11 Iulie a. c.) recunoaşte că au avut 
papi păcătoşi, dar zice că n’au fost abătuţi dela 
credinţă.

Aici e culmea neroziei catolice! Apoi unde e 
credinţa decât în fapte, nenişorule! Nu spune la 
Sf. Iacov: arată-mi credinţa din faptele tale, şi 
eu îţi voi arăta ţie din faptele mele credinţa mea! 
(2, 18). Ce e aceia a făcut fapte rele, dar a 
avut credinţă! N’are şi dracul o astfel de cre
dinţă şi cu toate acestea face faptele lui!

Deci distincţiunea fostului director al Coman- 
danturii la Mitropolie e desfătătoare.

şi mai multe fiice...
3. Alzog spune: «... s’a suit pe tron Inocenţiu 

VIII. îşi făcuse un nume de o imoralitate grozavă, 
Avea un fiu şi mai multe fiice. Jucărie oarbă a 
favoriţilor săi, părea că nu se gândeşte la altceva 
decât să îmbogăţească pe fiul sau Franceschetto! 
Cu toată slăbiciunea veniturilor lui, Inocenţiu se 
apucă de război deschis împotriva lui Ferdinand, 
regele Neapolului (1492), şi, pentru a-şi asigura 
o alianţă de seamă, se uni strâns cu Laurenţiu 
de Medicis, împotriva căruia predecesorii săi lup
taseră într’un chip atât de nesocotit. Lui Ioan, 
fiul lui Laurenţiu, care nu avea decât 13 ani, i 
s’a dat purpura de cardinal şi 29 de beneficii 
(slujbe sau proprietăţi de unde trăgea venituri. 
N. T.).... Acest papă s’a amestecat puţin în tre
burile Bisericii şi nu putem decât să ne felicităm». 
Adică, dacă s’ar fi amestecat ar fi făcut numai 
rău. Se şi vede seriositatea lui că a făcut cardinal 
pe un copil de 13 ani!

partea 2 paf. ^er Kirâtengeschicte, Leipzig 1885, ed. 9, voi. 2,
a) Handbuc
’ h cier aUgemeiucn Kirchengeschichte, Freiburg, 1885,

pcl. 2. voi. 3, pag. 746.
*) Histoire univcrseVe de l ’Eglise, Paris 1855, trad. franceză,

ed. 3, vo«. 2, pag. 528-519.
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Iată-1 pe Inocenţiu VIII judecat de 2 istorici 
catolici, din care unul cardinal (Hergenrother/, 
fără a mai socoti şi pe Kurtz care e protestant... 
Şi acum cum rămâne cu ignoranţa mea sau cu 
reaua mea credinţă, pe care mi le pune în spi
nare directorul Comandanturii lui Mackensen ?

Mi se pare că amândouă sunt de partea lu i. . .

IV.

In nr. următor al Albinei (12 Iulie a. c.), direc
torul de 2 zile al Sfintei Mitropolii ne răspunde 
Ia alte chestiuni. A fost vorba în discuţiunile 
trecute despre iezuitul Tyrrell, pe care l-am citat 
eu ca învinuind catolicismul de idololatrie. Fostul 
director mi-a imputat că nu pot cita pe acesta 
ca un organ al catolicismului, întru cât a fost 
izgonit din monahismul apusean. Eu le-am răs
puns: omul s’a născut anglican, a simţit o deo
sebită înclinare către catolicism, s’a făcut catolic 
şi după ani şi ani de trăire în sânul catolicis
mului, după meditâri lungi, el, care, din toată 
inima venise la catolicism, s’a încredinţat că nu 
mai este chip de trăit în sânul acestui organism 
şi a începui, a grăi împotriva lui. Nu-i aşa? este 
un caz care-şi are toată greutatea, dacă a venit 
cu toată dragostea la catolicism, şi totuşi a tre
buit s’o peardă pe toată.

Ştiţi ce răspunde fostul director, care ameninţa 
cu împuşcarea în cancelaria Mitropoliei, la 2 Ia
nuarie 1917, când se simţea tare cu catolicii săi 
sub Nemţi? Că nu i-1 pot aduce ca dovadă pe 
Tyrrell; că ce-am zice noi dacă ei ar aduce ca 
argument împotriva Bisericii Ortodoxe pe Teodor 
Popescu? Ar avea tărie să ia nălucirile lui 
Teodor Popescu, fost Cuibu-cu-Barză, şi să spuie, 
pe temeiul vorbelor lui despre Biserica Ortodoxă: 
Uite ce spune un ortodox ?

Răspund:
N’ar avea tărie, fiindcă Teodor Popescu nu 

poate trage în cântarul cugetării creştine ce trăgea 
Tyrrell. Popescu al nostru n’a fost o personali
tate a Bisericii Ortodoxe, cum a fost Tyrrell în 
Biserica sa. El n’a trăit în adânca pătrundere a 
întregului organism de credinţă şi cugetare creş
tinească. Dacă din curată pornire a inimii Tyrrell 
a venit la Biserica Romei, înseamnă că el era o 
inimă pasionată, umblând după adevăr şi lumină, 
dorind cu toată ardoarea îmbrăţişarea unui câmp 
de viaţă cât mai viu în sânul Bisericii romane.

Apoi când un om ca acesta, după o întreagă 
viaţă în sânul Bisericii Romei, vine şi spune: Nu 
se poate, nu mai este chip în sânul Bisericii ro
mane, înseamnă că în această Biserică a găsit 
lucruri (pe care le-a şi destăinuit) care izbeau 
în simţul unui om de adevărată religiozitate.

Ei bine, omul acesta a găsit idololatrie în Bi
serica Romei, şi nu idololatrie scornită de câţiva

preoţi negustoroşi sau de oameni ignoranţi, ci 
idololatrie oficială. Această idololatrie Tyrrell o 
constată, şi când o spune el, nu are ea tărie? 
E ca şi a unui Teodor Popescu ?

O! nu se potriveşte!
Dar, la urma urmei, să vedem ce spune omul. 

Temeiul stă în tăria dovezii. Aceasta o vom putea 
băga-de-seamă şi noi, ori de o spune Tyrrell ori 
altul. Partea însemnată este că el ne procură 
faptul pe care putem să-l judecăm şi noi.

Despre acestea am vorbit şi în nr. trecut. Dar 
cititorii le vor fi uitat şi trebuie să le împros
pătăm amintirea: că pe medalii şi In cărţi pastorale 
catolice se găseşte chipul Papii, pus alăturea cu 
al Maicii Domnului, şi o aşa vorbire despre Papă, 
parcă ar fi o persoană de cult. Cititorii să ci
tească numai partea respectivă în nr. nostru din 
Mai a. c. şi vor găsi bucata cu pricina, care e 
foarte concludentă.

Pe astfel de temeiuri, pe care le-a descoperit 
el, Tyrrell s’a rostit că în Biserica Romei este 
idololatrie. Apoi fără îndoială că acelea sunt 
acte de idolatrie, căci Papa nu e persoana cu
venită ca să te închini ei.

Dar ce alta este aceasta când tu scrii pe me
dalie Mărire Maicii Domnului., Mărire Papii ? 
Nu înseamnă că-i pui pe amândoi spre a primi
închinarea?

Ştiţi ce răspunde improvizatul director care se 
lăuda cu împuşcatul preoţilor ortodocşi care s’ar 
împotrivi la schimbarea calendarului? Câ nu e 
un păcat a pune pe cineva alături de Maica 
Domnului, fiindcă Maica Domnului nu e faţă "a 
Dumnezeirii.

Dar închinarea se face numai către Dumne
zeire ? Nu e vorba dăcă Maica Domnului e 
Dumnezeu sau nu, ci e vorba: ce rol dai per
soanelor pe care le mai pui pe medalie sau^be 
icoană alăturea de ea? Le pui pe acelea închi- 
nându-se ele Maicii Domnului, sau le pui ală
turea pentru a primi ele închinarea caşi Maica Dom
nului ?

Aici e aici, şi în cazurile citate de Tyrrell,
Papa e pus alăturea de Maica Domnului | i  cu
prins în aceiaşi formulă : Mărire Maicii Dom
nului, Mărire P ap ii!

De ce mărire Papii, dacă e pe pământ ca
noi? De ce punerea lui în aceiaşi formulă şi
alăturea de Maica Domnului ?

Tocmai aici e idololatria şi de asta s’a scan
dalizat Tyrrell. Şi noi, dacă examinăm faptul, 
deosebit de el, nu putem găsi decât aceleaşi 
constatări, caşi ale lui.

Deci tăria chestiunii nu stă acum p e : cine a 
spus aceasta: Tyrrell sau Teodor Popescu, ci pc 
faptu1 care ni s’a pus înainte spre a fi examinat. 
Se înţelege nu uităm aci a păstra ce am spus
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mai sus: toată deosebirea care este între Tyrrell 
şi Teodor Popescu.

Dar toată discuţiunea aceasta are şi o parte 
de haz. Fostul director al Mitropoliei din vremea 
când la această slujbă puteai lucra şi cu mitra
liera, nu înţelege bine toată afacerea. Cu starea 
lui de nervozitate şi neastâmpăr, care nu i dau 
răgaz să se aţintească statornic la un lucru de cer
cetare, ci iute îl apucă cunoscutele sale năbădăi şi 
începe a înjura cum numai el ştie,—n’a avut răb
dare că citească cu linişte. Iute a luat-o furios 
şi de acolo n’a mai înţeles.

A spus că nu este un păcat a pune pe cineva 
alături de Maica Domnului, dar fără a lămuri în 
ce rol e pus acel cineva. îndată însă adaogă că 
e o monstruozitate aceasta, pe care nu a putut 
face niciun catolic, de a pune cineva pe Papă 
alături chiar de cel mai din urmă sfânt.

Bun! E o monstruozitate. Apoi uite că această 
monstruozitate a fost săvârşită de persoane ofi
ciale în Biserica Romei, de arhiepiscopul de Salz- 
burg, după cum a arătat Tyrrell, şi atunci iese 
dovedită teza noastră că în Biserica Romei se 
săvârşesc monstruozităţi.

Nu spune aceasta fostul director-mitralieră ?
Adevărul este că fraza sa aci e cam nesigură, 

după cum noi am mai băgat de seamă nesigu- 
ranţe şi mai sus şi mai jos în răspunsul din acest 
număr al Albinei. Autorul a scris grăbit, s’a în
furiat. Până să cuprindă pe alţii nervii cu care 
ne ameninţa, s’au clocotit ai lui. Fapt este că 
el nu fixează bine unele lucruri şi nu are pre- 
ciziune, iar pe alte locuri dă dovadă că n’a în
ţeles ce-am scris noi.

La începutul acestui răspuns pune fraza mea 
între frazele sale, fără a indica această deosebit. 
Să fie neluare-aminte tipografică, cum se bagă- 
de-seamă cu duiumul la Albina?

!n punctul de care ne-am ocupat acum, ase
menea, iar mai la vale şi mai rău.

De ce nu lasă polemica pe mâna altora, că 
dumnealui nu are temperamentul liniştit să facă 
polemică şi nu examinează lucrurile scrupulos? 
Ne face nouă greutate, căci nu sunsem totdeauna 
siguri pe cugetarea sa.

Zice că am scris eu astă iarnă că d. Chiriac» 
cântăreţul dela biserica uniată din Bucureşti, a 
fost la mine acasă şi mi-a cerut sfaturi şi că 
aceasta nu e adevărat.

Apoi nu e adevărat, fiindcă eu n’am scris 
aceasta. Ştiu eu cum citeşte fostul director ?

Am scris altceva, dar aceasta nu. Am scris că 
d. Chiriac, clientul poliţiei de odinioară şi azi 
la biserica uniată, mi-a vorbit la Mănăstirea Vă- 
ratec prin 1910, dar că a venit la mine şi mi-a 
cerut sfaturi, nu.

De unde scoate acestea fostul director de Joi

până mai apoi? De ce croieşte dela el ori nici 
nu mai înţelege şi scrie pe dibuială ?

Am scris despre Chiriacul bisericii uniate din 
Bucureşti în această revistă pe luna Oct. 1923. 
Dar acolo nu se cuprinde ceiace directorul
nemţesc îmi pune în spinare.

Apoi pe acest lucru neadevărat el se înte
meiază pentru a spune că, după cum am spus 
un neadevăr în împrejurarea aceasta, fără îndo
ială tot neadevăr este ce am mai spus în aceeaşi 
polemică, anume că un preot catolic din Roma 
mi-a spus că-i e greaţă că a stat în genunchi 
înaintea Papii.

II crede pe Chiriacul său, care se jură că
niciodată n’a stat de vorbă cu mine, deşi am 
vorbit de mai multe ori cu el, şi la Mănăstirea Vă- 
ratec şi pe sălile Universităţii din Bucureşti, dar 
nu mă crede pe mine şi socoteşte drept scor
nitură povestirea cu preotul catolic care spunea 
că-i e greaţă că a stat în genunchi înaintea
Papei.

Apoi minciunile mele nu sunt dovedite, fiind
că eu am totdeauna material destul cu care să 
scutur pe slugile Papii şi nu am nevoie de scor
nituri. Dar neadevărurile sunt ale sistemului
iezuit, cu care operează foarte bine directorul
care împuşcă şi-l aştept acum să mintă iar, să 
spuie că nu e adevărat că a ameninţat pe cineva 
cu împuşcatul. Dar eu gata sunt să-i scot înain
te martorii care l-au mărturisit ca atare la 
Curtea Marţială şi numai datorită amnistiei afa
cerea sa a fost închisă. Declaraţiunile făcute de 
el în chestiunea aceasta sunt toate numai nea
devăruri, aşa că noi avem materiale cu ce să-i 
dovedim dumnealui că minte.

In definitiv, ce era chestiunea în discuţiune ? 
Dacă Papa pune pe episcopi să îngenunche îna
intea lui. Mărturisirea acestui fapt o aveam dela 
un preot catolic din Roma, care mi-a spus că-i 
e greaţă că a stat în genunchi înaintea Papii. 
Despre Piu X, care cârmuia pe atunci, când 
am fost eu în Roma, îmi spunea că nu lasă pe 
episcopi să stea în genunchi, dar despre pre
decesorul său, Leon XIII, spunea că-i ţinea în 
genunchi în tot timpul audienţei şi că unii 
episcopi graşi abia se mai ţineau, dar Papa nu-i 
slobozea, că aşa a învăţat Hristos, să ţii lumea 
în genunchi la picioarele tale, nu să le speli 
picioarele.

Hai să punem faptul acesta la îndoială şi să 
zicem că povestirea cu preotul din Roma nu e 
adevărată, am scornit-o eu, ca să le fac zile 
fripte celor dela Albina. Dar ce ? numai la asta 
rămâne ? Nu mai sunt alte elemente cu care 
noi putem dovedi că Papa înjoseşte episcopatul 
în felul acesta?

Apoi oare când se face alegerea Papii nu vin 
toţi cardinalii şi sărută piciorul noului ales? Ce
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este aceasta ? e ceva mai uşor decât şederea 
în genunchi ? Şi oare pe aceasta tot eu am 
scornit-o ?

Iată înjosirea pe care Papa' o aduce celor de 
o treaptă sacramentală cu el.

Că o face aceasta preotul, haide! e altă hi
rotonie. Dar arhiereu la arhiereu! Aceasta e ie- 
rosilie, e călcarea în picioare a darului Duhului 
Sfânt, care se află la fel şi în Papă şi în ori
care alt arhiereu.

Ca formă de respect, a existat totdeauna în 
Biserică, faţă de mai marele tău, sărutarea mânii, 
care există şi în raporturile fiilor către părinţi. 
Dar n.umai faţă de Papă aceasta numai era destul. 
Lui îi trebuia sărutarea piciorului!

Ce e aceasta? Nu e drumul spre papolatrie?
Fostul director, care se înconjurase cu santi

nele şi sechestrase pe Mitropolitul Conon şi nu 
lăsa pe nimeni sâ pătrundă la înalt Prea Sf. Sa, 
fiindcă se simţea tare pe baionete, întrebuin
ţează acum un sistem foarte obişnuit la catolici 
pentru a slăbi efectul spuselor mele cu înge- 
nunchiarea în faţa Papii. De câte ori îi prinzi cu 
ceva, totdeauna încep a răscoli prin câte ştiu 
ei, pentru a spune: Şi la voi, la ortodocşi, e aşa. 
Ii apuci cu învăţătura despre Purgatoriu, îndată 
îţi spun: Dar la voi nu sunt rugăciunile pentru 
cei morţi ? Ii apuci cft împărtăşirea numai cu 
pâne, iute găsesc e i: Dar voi nu împărtăşiţi pe 
bolnavi tot aşa ?

De asemenea şi aici, directorul cel tare în 
baionete zice: Dar voi nu aveţi metăniile către 
vlădici? Şi în special către mine: Oare n ’oi fi 
făcut şi eu metănii către Mitropolitul Partenie 
şi Episcopul Safirin?

Ba da, le avem şi am făcut şi eu, chiar înaintea 
persoanelor pomenite. Dar eu nu eram arhiereu 
să-mi plec genunchii înaintea altuia care ar fi 
fost arhiereu caşi mine.

Că au fost şi la noi arhierei care plecau ge- 
nuchii în faţa Mitropolituiui Calinic şi Iosif Gheor- 
ghian, o fi fost. Dar era lucru la care nu-i 
îndatora nimeni şi făceau şi ei mai mult decât 
se cuvenea. Mitropoliţii din Răsărit însă nu fac

astfel de metănii înaintea Patriarhului de Con
stantinopol.

La noi nu e papolatrie, ci frăţie şi raport de 
fiu către părinte.

0

IV.

In nr. dela 16 Iulie, Âlbina răspunde la alte 
chestiuni: botezul prin stropire pe care-1 au 
uniaţii şi portul clericilor lor.

Auzi dumneata: botezul prin stropire uniaţii 
nu l-au luat dela catolici, ci dela ortodocşi!... 
Sistemul pe care l-am dat de gol mai sus: când 
îl prinzi, zic: Apoi şi l-a tine e aşa!

Şi ştiţi ce face d. director: ne arată până când 
a existat botezul prin stropire în Biserica româ
nească. Dar face numai afirmaţiuni. In asemenea 
chestiuni însă se vine cu citaţiuni amănunţite, 
cu arătare de text, pagină. Cum se vede însă, 
d. fost director n’are răbdare.

Botezul din capul locului a fost în creştinism 
prin afundare, că aşa scriu şi catolicii că este 
practica Bisericii Ortodoxe. Prin urmare nu dela 
noi aveau să-l ia uniaţii. Cum o fi botezul prin
stropire «obiceiul strămoşesc», când Biserica Or
todoxă botează prin afundare, să rămâie să o 
dovedeasă cu mitraliera, în care d. fost director 
e ceva mai tare.

In ce priveşte portul prelaţilor uniaţi, Albina 
tăgăduieşte că el este luat după obiceiul de a 
se asemăna cu catolicii, ci e sârbo-maghiar.

Da pentru ce Episcopul Gherlei umblă «tuns, 
ras şi frizat» ca un donjuan? Sârbii aşa umblă? 
O fi la Unguri. Dar aceia sunt catolici, şi atunci 
iese ce am spus noi.

Că scriitorul dela Albina o fi vrând să-i vadă 
îmbrăcaţi ca noi, îl credem. Vrea să piară deo
sebirile din afară, ca să se furişeze mai uşor. 
Dar lupul îşi schimbă numai părul.

Mar este şi pe numărul viitor, că nu avem 
loc acum.

Arhim. S V R IB A N
I

Fericiţi sunt aceia carii pot duce o viaţă ce nu se năpăstuieşte prin cele lumeşti şi pot ridica 
aripile minţii lor către cele cereşti, şi-şi ştiu face din valea aceasta a plângerii o vale ducătoare 
la limanul cel lin al sânului Domnului Savaot. Eu eram mai norocos atunci când petreceam la 
Mânăstire, decât astăzi, căci viaţa pustnicească e fără zgomot, ea nu ştie de vicleşuguri, de rău
tate, nici de cametă, iar în oraşe şi în societăţi omeneşti sunt nepăciuiri felurite. Eu mă las în voia 
lui Dumnezeu, care au binevoit aşa a face cu robul său, şi pre EI îmi chem de mărturie, că ziua 
şi noaptea mă străduiesc pentru sfintele sale Biserici şi pentru creştinii lui.

Mitropolitul ANDREI ŞAGUNA
către

Arhimandritul NEONIL 
Staretul Neamţului

•  %
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CAP. L

Despre administrarea averilor bisericeşti 
dela urzirea Bisericii creştine până în vremea

de fată.

După ce am ajuns să vedem cu ochii idealul 
întregirii neamului, toţi factorii chemaţi vor pur
cede la consolidarea şi cimentarea internă a Sta- 
tului mărit. Intre aceştia, vor ocupa un loc de 
frunte Ierarhii Bisericii strămoşeşti, cari vor căuta 
să puie Biserica naţională pe o bază solidă,, ca să 
poată corespunde misiunii sale grele în timpul 
de faţă, când Biserica este chemată să spulbere 
din lume pustiirea morală, care s’a lăţit ca o mo
limă uriaşă, şi să clădească societatea omenească 
pe temeliile trainice ale Creştinismului, şi cu 
aceasta să contribue şi ea la întărirea Statului 
mărit.

Fără îndoială, că o problemă, care va preocupa 
serios pe îactorii chemaţi la unificarea Bisericii 
şi va da îndemn la o lungă desbatere va fi pro
blema dotaţiunii şi administrării averii bisericeşti, 
care diferă în singuritele provincii alipite între 
olaltă precum şi în vechiul Regat

In prima linie, trebuie accentuat, că Biserica 
ortodoxă-română este Biserică naţională, identică 
cu sufletul neamului şi ca atare trebuie să fie 
declarată de biserică dominantă în Stat şi ca a- 
tare înzestrată cu toate privilegiile conform ca
noanelor. Şi cu tot dreptul! căci această biserică 
«ţj*e un trecut glorios pentru neamul românesc.

cii, dară acestui curent trebuie pus o stavilă pu
ternică, căci ruina morală, ce-o aduce cu sine acest 
curent e şi ruina Statului. Decăderea morală a 
cetăţenilor a avut totdeauna de urmare şi deca- 
derea Statului. Toţi bărbaţii mari de Stat au res
pectat religiunea şi Biserica în interesul Statului, 
iar cei cari s’au emancipat de ea, au regretat mai 
târziu văzând cu ochii decadenţa statului încre
dinţat conducerii lor.

Biserica îşi poate împlini misiunea sa numai 
atunci, dacă e pusă la adăpost sigur, dacă e do
tată cu toate cele necesare, ca să poată face faţă 
cerinţelor timpului. O Biserică săracă nu poate 
corespunde acestor cerinţi şi atunci e privită, de 
o instituţiune învechită, care nu mai corespunde 
timpului. Şi de aici urmează apoi emanciparea 
de Biserică a clasei aşa zise intelectuale, care o 
priveşte ca locaş de rugăciune pentru poporul de 
rând şi intră în ea doară să-i vadă arhitectura 
sau pictura! Dacă doresc factorii competenţi, ca 
Biserica să nu vegeteze şi să nu se mărginească 
numai la recitarea serviciului divin, ci să joace 
un rol social, atunci trebuie să-i asigure existenţa, 
dotându-o cu avere mobilă sau imobilă şi ad
ministrarea acestei averi să fie încredinţată 
sama celor mai cinstiţi bărbaţi şi buni creştini, 
cari manifestează adevărată dragoste pentru pro
gresul Bisericii strămoşeşti.

Spre lămurirea chestiunii, e bine să fim infor
maţi despre dotarea şi administrarea averilor Bi
sericii creştine dela primele ei începuturi şi până

Ain

Ileeastă biserică a fost fortăreaţa inexpugnabilă a în prezent. Spre acest scop, voi face în cele ur-
acestui neam în timpul de restrişte al invaziilor mătoare o privire scurtă peste fazele şi peripe

ţiile, prin cari a trecut averea Bisericii creştine 
dela urzirea ei şi până în prezent, spre a avea 
unele indegetări la rezolvirea acestei probleme, 
care a devenit actuală în Biserica noastră.Ain

păgâne; ea a fost santinela credincioasă, eare a 
păzit şi ferit de înstrăinare fracţiunile din acest 
neam ajunse sub stăpânirea străină de neam şi 
lege; şi tot ea a fost mângâierea neamului 
timpul răsboiului mondial.

Şi acuma, după acest trecut plin de merite 
pentru neam, dacă voesc factorii chemaţi ca această 
Biserică să-şi împlinească misiunea sa grea în 
timpul de faţă, să contribue la cimentarea Statu
lui măreţ şi să aibă un rol social principal, atunci 
trebuie să poarte grijă de dotarea ei, aşa cum au 
purtat grijă de ea Voevozii şi ctitorii ei în vre
mea grea de restrişte.

B adevărat, că curentul modem e ostil Biseri-

Primele începuturi de dotaţiune a Bisericii creş
tine erau modeste. După urzirea Bisericii din 
Ierusalim, domnia între membrii primei comuni
tăţi creştine un fel de comunism voluntar cu pri
vire la bunurile materiale. Acest comunism nu 
era bazat pe principiul forţei, ca comunismul mo
dern, ci era un eflux al carităţii creştine. Din voe 
liberă puneau creştinii bogaţi averile lor la dis
poziţia apostolilor, spre a le întrebuinţa pentru 
scopurile bisericii şi aceştia, la rândul lor, dispu-
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neau asupra întrebuinţării lor conform doctrinei 
(creştine) şi spiritului creştin, de care erau cu
prinşi toţi creştinii primei comunităţi. Despre a- 
ceasta ne putem convinge din Faptele Apostoli
lor (Cap. II. v. 44—46) unde cetim următoarele: 
„Şi toţi credincioşii erau la un loc şi aveau toate 
de obşte. Şi îşi vindeau averile şi avuţiile şi le 
împărţeau la toţi, după cum avea cineva trebuinţă.

„Şi în fiecare zi erau într’un gând, stăruitori 
în sanctuar şi frângând pânea din casă în casă 
luau parte la masă cu bucurie şi firească nevi
novăţie a inimii11.

După ce s’a înmulţit numărul creştinilor, fiind 
Apostolii ocupaţi cu predicarea doctrinei lui Hris
tos, au ales ei, prin impunerea manilor, şapte 
bărbaţi evlavioşi şi pe aceştia i-au însărcinat cu 
administrarea bunurilor materiale sub supraveghe
rea lor şi cu distribuirea (împărţirea) lor în bu- 
nă ordine cu deosebire la cei săraci. Aceşti şapte
bărbaţi au fost numiţi diaconi şi era însărcinaţi 
şi cu pregătirea agapelor după aducerea sacrifi
ciului, la cari luau parte toţi creştinii bogaţi şi 
săraci.

La început nu avea deci Biserica avere nemiş
cătoare, ci se susţinea din darurile benevole ale 
creştinilor avuţi, pe cari le administrau Apostolii 
cu ajutorul diaconilor.

La devastarea Ierusalimului în an. 70 s’a des
fiinţat comunitatea creştină de acolo şi membrii 
ei s'au refugiat peste Iordan şi s’au aşezat în oră
şelul Pfclla situat în munţi, unde duceau o viaţă 
de sihastri.

In timpul apostolic, adică în secolul prim al 
erei creştine, s’au înfiinţat şi alte comunităţi creş
tine cari stau în contact şi se ajutorau reciproc, 
cele bogate dând ajutoare materiale celor sărace. 
Aceasta ne o spune sf. Apostol Pavel în Epistola 
către Romani (Cap. XV v. 2 6), unde zice: „ Căci 
Macedonia şi Achaia au binevoit să facă o împărtă
şire (dar) la săraci sfinţilor, cari sunt în Ierusalim

După ce s’a format constituţia şi ierarhi a bise
ricească cu rangurile ei de Episcopi, presviteri şi 
diaconi, au trecut prerogativele Apostolilor în sa
ma Episcopilor, cari erau succesorii lor; şi aşa a 
trecut şi dreptul de administrare al averilor bi
sericeşti în mâna Episcopilor.

A urmat apoi timpul persecuţiilor înscenate 
de domnitorii păgâni, cari au încercat să înăduşe 
Creştinismul în leagănul său. Bisericile au fost 
pustiite, cărţile arse, averile răpite şi creştinii o- 
morâţi cu miile şi sutele în modul cel 
grozitor! Biserica a suportat însă şi aceste asalturi 
disperate date din partea păgânilor şi din sân
gele martirilor a ieşit un număr mai mare de 
creştini, cari au format o nouă biserică creştină 

ai puternică şi mai strălucitoare. După ce a 
biruit împăratul Constantin cel Mare pe Maxen-

mai în-

ţiu cu ajutorul Crucii lui Hristos, a scăpat Bise
rica creştină de persecuţii şi de acuma au urmat 
timpuri favorabile Bisericii lui Hristos. împăratul 
Constantin a declarat libertatea religiunii creştine, 
în întreg imperiul roman aşa că Biserica creştină, 
după un răstimp de 300 ani de amare şi cum
plite prigoniri, poate acuma resufla liber. Tot împă
ratul Constantin a dispus, prin un edict împără
tesc, restituirea averilor bisericeşti răpite în de
cursul persecuţiilor. Ajungând Biserica creştină în 
posesiunea averilor sale şi fiind scutită de per
secuţii, ia de acuma un avânt puternic şi face 
progrese uimitoare! împăraţii următori, cu unele 
excepţii, favorizează Biserica creştină, îi oferă di
ferite privilegii, o dotează cu averi extinse şi o 
împodobesc cu ornamente bogate.

Biserica creştină devine în acest restimp foarte 
bogată dar ajunge acum în altă încurcătură (di
lemă). împăraţii romanii, după ce au dotat Bise
rica cu averi, ,în schimb, pentru bună-voinţa lor 
faţă de Biserică, îşi arogau o influenţă prea mare 
în chestiuni pur bisericeşti, în afaceri de credinţă 
şi de disciplină bisericească, după obiceiul păgânilor, 
la cari împăratul era preotul cel mai mare (Pon
tif ex maximus). Acuma au trebuit să manifesteze 
ierarhii Bisericii multă prudenţă pastorală până 
i-au făcut să înţeleagă, căei sunt laici şi, ca atari, 
nu le compete dreptul de a se amesteca în ches
tiuni pur spirituale şi, cu toate acestea, să rămâie 
şi mai departe binevoitori Bisericii. Câştigând Bise
rica în acest timp, prin diferite testări, mari averi, 
au luat în samă Episcopii administrarea acestor averi, 
conform canoanelor apostolice 38 şi 41, şi au ad
ministrat-o prin toate timpurile până în secolul 
trecut, când a fost atacat acest drept al Episco
pilor. Şi în timpurile vechi s’au iscat neînţelegeri 
cu privire la dreptul de administrare al Episco
pilor, dar sinoadele ecumenice şi canoniştii învă? 
ţaţi au spulberat aceste neînţelegeri şi au întărit 
prin canoane şi doctrina lor acest drept al Epis- 
copilor. Aşa întăreşte acest drept canonul 2 şi 
dela sinodul din Chalcedon, canonul 24 şi .16 
dela sinodul din Antiochia şi canonul 11 dila 
sinodul al şaptele ecumenic din Nicea (787); şi 
în fine canonul 10 al lui Teofil din Alexandria. 
Toate aceste canoane hotărăsc că numai Episco
pul are dreptul şi prerogativa de a administra a- 
verea bisericii sale cu ajutorul economului său 
ales din clerul diecezei sale. (Şi acest drept l-au 
practicat Episcopii până în evul nou).

După distrugerea imperiului roman s’au înte
meiat pe ruinele lui diferite state creştine. In 
aceste State, Episcopii erau număraţi între digni- 
tarii Statului. In calitatea lor de dignitari, erau 
dotaţi cu teritorii bogate şi extinse şi luau parte 
la guvernarea Statului. Din cauza aceasta, aveau 
domnitorii interes şi căutau să ajungă la scaunul 
Episcopal numai persoane plăcute lor. Vaza şi
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averile cele mari ale Bisericii îi atrăgea pe mulţi 
la acestea posturi. Urmarea rea de aici a fost, că 
o mulţime de candidaţi apţi şi neapţi căutau prin 
diplomaţie rafinată şi prin fel de fel de mijloace 
neiertate de a se face plăcuţi la curte spre a fi 
recomandaţi Domnitorului pentru scaunul Epis
copal. Istoriografii ne istorisesc evenimente triste 
şi ne dau tablouri mohorâte din acest timp de 
corupţie şi decădere morală. „Mulţi Episcopi şi
preoţi s’au îndesat la aceste posturi prin protecţie, 
prin corupţie şi mită, prin fraudă şi răpire, şi după 
ce au ajuns la ele, le-au administrat apoi întoc
mai aşa cum le-au câştigat zice Hergenrother 
(Istoria bisericească. Tom. II. pag. 53).

Mulţi Episcopi împreunau în cadrele adminis- 
raţiei lor mai multe Episcopii şi mânăstiri şi 
administrau averile bisericilor mai mult în fo
losul lor propriu decât al Bisericii. Greutăţile 
circulaţiei şi războaiele neîntrerupte au făcut impo
sibilă o reformă radicală, care ar fi putut cassâ 
abuzurile, ce se făceau cu averile Bisericii creş
tine. Totul ce s’a putut face de puţinii bărbaţi 
cinstiţi din acea oră tristă spre a sanâ răul, a 
fost prea puţin. Numărul celor corupţi era prea 
mare, ca să poată fi decimat de câţiva bărbaţi 
oneşti. (Noi vedem şi acuma, cum bântuie corup
ţia şi frauda ca un flagel în toate clasele sociale, 
cari au crescut şi s’au lăţit în sânul societăţii pe 
urma războiului). In acel răstimp, s’a făcut mult 

' jaf cu averea Bisericii creştine.
'• După ruptura dintre biserica din Răsărit şi cea 
£$in Apus, papii dela Roma, ameninţaţi de împă
raţii din Constantinopol şi de Longobarzi, au 
căutat scut la regii Francilor. Aceştia le-au ofe- 

,, It scutul lor şi au încheiat relaţii de amiciţie cu
aticanul, în urma cărora au căutat ei să se înalţe 

r«i ".iproc şi succesiv: Regele Pipin a donat prin 
uHc regal Ravena cu 22 oraşe, dimpreună cu teri
torii. lor, Bisericii din Roma şi a întemeiat un 
st i ’̂pisericesc cu numele Patrimonium s. Petri, 
în fiuntea căruia sta papa. Carol cel Mare a apă
r a r e  papa şi statul său de atacul înoit al Lon- 
gobarzilor şi l-au mai mărit prin donarea de 
noi teritorii! Pentru aceste fapte mărinimoase, s’a 
revanjat papa prin aceea că în a. 800 în ziua de 
Crăciun a încoronat pe Carol cel Mare cu co
roana de împărat în biserica sf. Petru din Roma. 
Relaţiile de amiciţie sinceră între Vatican şi impe
riul roman-german al Francilor ş-au ajuns atunci 
culmea.

Prin secolul X, începe iarăşi o eră tristă pen
tru biserica din Occident. Domnitorii au început 
iarăşi a influenţa ocuparea scaunelor episcopeşti! 
Urmarea a fost, că în sânul Bisericii s’a întrodus 
iarăşi simonia. învestitura trebuia cumpărată cu 
bani grei dela magnaţii dela Curte. Acest abuz 
a dat pricină la o luptă mare între Biserică şi Stat, 
care s’a sfârşi cu concordatul dela Worms, din

care a ieşit biruitoare Biserica. Nu mult. după 
aceea s’a iscat lupta din nou, o mulţime de Epis
copi au fost destituiţi, o mulţime de preoţi con
damnaţi la închisoare şi chiar la moarte, o mul
ţime de biserici şi mânăstiri pustiite şi prădate 
şi o mulţime de teritorii bisericeşti confiscate şi 
ocupate de domnitor, care avea la îndămână forţa 
şi nu era aplicat la împăcare cu Biserica. Dar 
nici Episcopii nu s’au plecat, ci s au opus până 
la extrem şi n’au dat din mână cu niciun preţ 
dreptul lor de administrare al averilor bisericeşti. 
Numai ce a fost răpit cu forţa, a rămas bun pierdut 
pentru Biserică. Mai târziu s-au liniştit spiritele.

Pela finea secolului XIII, a izbucnit iarăşi 
o luptă aprigă între Biserică şi Stat Cauza a fost 
următoarea: Regele Filip IV, cel frumos din 
Francia, se afla pe picior de război cu regele 
Eduard I din Anglia.

Spre a avea el un izvor constant de bani pen
tru purtarea răsboiului, a pus el impozite pe ave
rile bisericeşti. Papa Bonifaciu VIII spre a evita 
conflictul între Biserică şi Stat, a cercat în mod 
diplomatic să mijlocească o împăcare între ambii 
regi, dar nu i-a succes. Atunci papa Bonifaciu 
VIII, prin o bulă papală, opri regelui dreptul de 
a pune impozite pe averea bisericească pe baza 
legilor vechi cari erau în vigoare. Acest demers 
energic al papei a dat apoi naştere la un conflict 
greu între Biserică şi Stat, care a durat până la 
începutul secolului XV, şi a finit de astădată cu 
capitularea Bisericii. Cum că în acest timp de un 
secol administrarea averilor bisericeşti a lăsat 
mult de dorit, nu mai încape îndoială. Şarlatani 
rafinaţi au pus mâna pe administraţie şi, folosin- 
du-se de situaţia încurcată, făceau jaf cu averea 
Bisericii, iară simonia şi-a ridicat iarăşi capul ca 
o hidră lernaică. Cei mai mulţi dignitari biseri
ceşti căutau să ajungă la aceste scaune numai 
pentru beneficiul ce-1 obţineau pentru oficiul lor, 
dar nu aveau nici chemare şi nici aptitudine. Iar 
corupţia ajunsese aşa de departe, că acuma nici 
la un singur post de paroh nu puteai ajunge, 
până nu distribuiai mită şi bacşişuri, începând de 
la portar şi până sus la cardinali!

Aceste abuzuri şi stări deplorabile din biserica 
catolică au provocat apoi reacţiunea cea mare a 
lui Luther, care a rupt-o brusc cu Biserica catolică 
şi a înfiinţat o Biserică cu totul nouă, cu refor
me esenţiale pe toate terenele bisericeşti. Această 
Biserică, cu forma ei democratică de guvernare, 
a atras pe mulţi şi ea a făcut în scurt timp un 
mare număr de proseliţi. Acuma a izbucnit o 
luptă aprigă între catolici şi luterani. Luteranii 
au secularizat averile bisericeşti parte cu forţa, 
parte prin diplomaţie iscusită îmbrăcată în haina 
creştinismului şi, neavând ei Episcopi, au încre
dinţat administrarea acestor averi principilor dom
nitori, cari ţineau locul Episcopilor în Biserica
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luterana. Pentiu prima oară în istoria Bisericii 
creştine averea ei trece în administrarea principi
lor laici. De atunci începe amestecul elementu
lui laic în afaceri bisericeşti care a dat naştere la 
multe certe şi discuţii lungi, cari durează până 
în timpul de faţă.

Principii domnitori măguliţi de onoarea ce le- 
au dat-o Luteranii în Biserica lor, au părăsit Bi
serica catolică, dimpreună cu întreg poporul din 
proviinciile lor, şi au trecut la Biserica luterană. 
Aşa s’a lăţit Biserica lui Luter în toată Germa
nia. Lupta dintre Luterani şi catolici s’â finit 
cu victoria luteranilor.

Biserica luterană a fost recunoscută de Stat, şi 
pacea din Westfalia în a. 1648 stabileşte (fixează) 
ca zi normală pentru posesiunea averilor biseri
ceşti ziua de 1 Ianuarie 1624. Ce a pierdut Bi
serica catolică până în ziua aceea, a rămas bun 
pierdut pentru totdeauna. Biserica catolică a pier
dut atuncia o mulţime mare de avere, care a 
trecut în posesiunea Bisericii luterane. Tot atunci 
Biserica catolică a pierdut întreg teritoriul ei în 
Anglia, care a fost confiscat şi predat bisericii 
anglicane, (care după doctrina ei e calvinească, 
iar după constituţie catolică).

In Suedia, Norvegia şi Danemarca au intro
dus domnitorii biserica luterană, căci prin aceasta 
au aflat un mijloc eficace de a doborî puterea 
aristocraţiei şi a Episcopilor şi de a pune mâna 
pe averile Bisericii. De oarece principii domni-

• •

tori au contribuit aşa de mult la propagarea Pro
testantismului în Germania s’au văzut Protestanţii 
moralmente obligaţi să acorde acestora pentru 
acest valoros serviciu oarecare influenţă la con
ducerea Bisericii lor. Teologii şi canoniştii pro
testanţi erau acuma chemaţi să argumenteze în
dreptăţirea acestei influenţi din punct de vedere 
teologic ştiinţific. Aceştia la rândul lor s’au pus 
pe lucru şi au stabilit trei teorii diferite şi anume:

/. Sistemul Episcopal, care învaţă, că jurisdic- 
ţiunea Episcopilor asupra celor convertiţi la Pro
testantism a trecut în mâna principilor domnitori 
din acele ţări. In baza acestei teorii au devenit 
principii domnitori organele supreme bisericeşti şi 
ei sunt prin urmare summi episcopi în biserica 
protestantă (după cum în vechime împăraţii pă
gâni erau pontifices maximi).

2. Sistemul teritorial învaţă, că domnitorul ţării, 
care este stăpânul unui teritoriu, este şi organul 
suprem al Bisericii de pe teritorul său. Cine stăpâ
neşte ţara e stăpân şi al bisericii din aceia şi ţară.

j .  Sistemul colegial învaţă, că la începutul erei 
creştine stăpânirea în Biserică a fost încredinţată 
comunităţilor creştine. In urma înovaţiunilor fă
cute în Biserică în decursul timpului şi primite de 
bună voie (aprobate) de comunităţile creştine, ace
stea au cedat stăpânirea în Biserică principilor ţării.

Toate trei teoriile sunt artificial formulaie şi la 
prima privire se vede clar că toate trei urmăresc 
acelaş scop şi ajung la acelaşi resultat, adică să 
facă plausibilă în public stăpânirea principilor laici 
în Biserică.

Şi aceste teorii, după ce au fost aruncate în pu
blic şi interpretate cu fraze sforăitoare, au aflat re- 
sunet puternic (în public) şi au avut mai mare 
efect real decât argumentele ştiinţifice, cari ară
tau, că aceste teorii stau în contrazicere cu con
stituţia Bisericii creştine.

Domnitorii din Statele neprotestante, aţâţaţi de 
puterea principilor protestanţi în Biserica lor, au 
început şi ei a se amesteca în chestiuni bisericeşti 
şi a-şi aroga diferite drepturi în biserică. Aşa b. o.

a) Jus dominii supremi, adică dreptul suprem 
peste averea bisericească. In baza acestui drept 
Guvernele au început a contesta Episcopilor drep
tul exclusiv de a administra singuri averea bise
ricii, a influenţa administrarea ei pe motive de ordin 
secundar, a da legi şi ordinaţiuni, cari tăiau a- 
dânc în domeniul acestor averi şi împedecau în
mulţirea lor până ce au ajuns în fine la usurparea 
lor în favorul Statului (la aşa numita secularizare). 
Episcopii, ca administratori ai acestor averi, con
form canoanelor, s’au opus cu puterea armelor 
spirituale, dar fără succes, de oarece Statul avea 
puterea executivă! Episcopii aveau crucea, iar sta
tul Sabia. De acuma începe autoritatea papei dela 
Roma a scădea, iar cea a protestanţilor lumeni u 
creşte (şi a tot crescut până în timpul de faţr- 
când a fost zdruncinată de evenimentele răsboiiu.-lui mondial). Când au ajuns la secularizarea ave
rilor bisericeşti, s’a purces în multe locuri cu o 
frivolitate fără margini şi cu o lipsă de piet?*.. 
faţă de Biserică şi donatorii moşiilor demna 
amintit pro memoria.

b) Jus cavendi, adică dreptul de a lua măsuri 
de precauţiune faţă de Biserică. Când au păşi* -3ta - 
tele la secularizarea cu forţa a averilor bise* ".j-ti, 
şi-au câştigat o mulţime de adversari, nu nuii ̂ ’i în 
cler, ci şi în lumea laică. De aceea au îii^eput 
acuma guvernele a supraveghea de aproape ma
nifestările bisericii, cultul, predicile, catechezele, 
împărtăşirea cu s. Sacramente, însuşindu-şi astfel 
un drept de inspecţie în Biserică.

c) In legătură cu acest drept stă şi jus plăceţi.
In baza acestui drept, puteau fi publicate dc

pe amvon numai acele emise şi ordinaţiuni bise
riceşti, pentru care îşi da mai întâi Guvernul 
consimţământul prealabil. Toate emisele şi ordi- 
naţiunile bisericeşti trebuiau supuse Guvernului 
spre cenzurare şi cari nu-i convenia opria publi
carea lor de pe amvon. Ba în unele ţări au mers 
guvernele aşa de departe, că au fixat până în amă
nunte chiar prescripte privitoare la cultul divin.

Pr. c. urechii;
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NOUL CALENDAR BISERICESC ORTODOX
pe ultimele 3 luni ale anului 1924:

OCTOBRE, NOEMBRE Şl DECEMBRE
întocmii de Domnul Profesor Dr. C. Chiricescu, potrivit hotărârii Sfântului Sinod.

O C T O B R E
Are 31 zile

M 14
M 15
116

V 17
s 18
D 19

Sf-
Sf.
Sf.
Sf.
Sf.
Sf.

|ii. Cuv. Cosma şi Parascheva 
M Luchian. Âniv. încoronării 
Longhln. Naşt. A.S.R. Prinţ. Carol
Pr. Osie şi Mc. Andrei Criteanul 
Apostol şi Evanghelist Luca 
Prooroc Ioil

Duminica 23 după Rusalii.G/as 3, 
V0scr. 9. Efes. If, 4—10. Lc. VIII, 26-39

L
M
M

l
V
S
D

20
21
22
23
24
25
26

Sf. Mare Mucenic Arfemie 
Sf. Cuvios Ilarion cel Mare 
Sf. Averchie episcopul 
Sf. Mucenic şi Ap. Iacov al Ierusal. 
Sf. Marele Mucenic Arela 
Sf-ţii Mucenici Marchian şi Marlirie 
t )  Sf. Marele Mucenic Dimitrie

Duminica 24 după Rusalii. Glas 4, 
Voscr. 10. Efes. II, 14—22. Gal. V, 

22-VI, 1—2. Lc. VIII, 41-56.
Ml. XI, 27-30.

L
M
M

IV

27
28
29
3031

Sf. Neslor şi Dimitrie cel nou
Sf. Mucenic Terenfie şi Neonila 
Sf. M. Anastasia. Naşt. M.S. Reginei 
St-ţii Mucenici Zinovie şi Zinovia 
Sf. Ap. Sfahie, Narchisjşi alţii

N O E M B R E
%

Are 30 zile

S
D

1
2

Sf. Cosma şi Damian (Asia) 
Sf. Mucenic Achindin

Duminica 22 după Rusalii. Glas 5,, 
Voscr. 11. Gal. VI, 11-18. Lc. XVI,

19—31.

L
M
M
I
V
S
D

3
4
5
6
7
8 
9

Sf. Mucenic Achepsima
Sf. loanichie cel Mare şi Nicandru
Sf. Mucenic Galaction şi Epistimia
Sf. Pavel Mărturisitorul
St-ţii 33 Mucenici şi Sf. Cuv. Lazăr
t)  Soborul Sf. Arht. Mihail şi Gavril
Sf-ţii Mucenici Onisifor şi Porfirie

Duminica 25 după Rusalii. Glas 6, 
Voscr. 1. Efes. IV, 1—7. Lc. X, 25-37.

L 10
M 11
M 12
) 13

V 14
S 15
D 16

Sf. Ap. Erast şi Sf. Mucenic Orest 
S-|ii Muc. Mina, Victor şiVichentie 
Sf. Ion cel milostiv şi Nil
Sf. Ioan Gurădeaur Lăsata secului
Sf. Apostol Filip
Sf. Mucenic Gurie
Sf. Apostol şi Evanghelist Matei

Duminica 26 după Rusalii. Glas 
Voscr. 2. Efes. V, 9—19. Lc. XII, 16

VIII, 8.

7,
-21,

L 17
M 18
M 19

120
V 21
S 22
D 23

Sf. Grigorie al Neochesariei
Sf. Platon şi Roman
Sf. Prooroc Avdie, Sf. Mc. Varlaam
Sf. Grigorie dela Bistriţa şi Proclu 
(t) Intrarea în Biser. Dezleg Ia peşte 
Sf. Apostol Filimon 
Sf. Amfilohie al Iconiului

Duminica 30 după Rusalii. Glas8, Voscr. 3. 
Colos. 111, 12-16. Filip. 111,20—IV, 1—3. 
Lc. XVIII, 18-27. Mat. V, 14— 19.

L
M
M

]
V
S
D

24
25
26
27
28
29
30

Sf.
Sf.
Sf.
Sf.
Sf.
Sf.
Sf.

Mucenic Climent al Romei 
Mare Muceniţă Ecaterina 
Alipie Stâlpnicul şi Stelian 
Mare Mucenic Iacov Persul 
Mucenic Ştefan cel nou 
Mucenic Faramon şi Filomen 
Ap. Andrei cel întâi chemat

Duminica 31 după Rusalii. Glas 1. 
Voscr. 4. I Tim. 1, 15—17. Lc XVIII,

35-43.

D E C E M B R E
Are 31 zile

L 1
M 2
M 3
1 4

,v 5
is 6
D 7

Sf. Prooroc Naum
Sf. Prooroc Avacum
Sf. Prooroc Sofonie
Sf. Varvara şi Ioan Damaschin
Sf. Sava cel sfinţit
t)  Sf. Ierarh Nicolae
Sf, Amvrosie şi Filoteea

Duminica 27 după Rusalii. Glas 2.1 
Voscr. 5. Efes. VI, 10—17. Luca XII,

10-17.

L 8
M 9
M 10
] 11

V 12
s 13
D 14

Sf. Cuvios Patapie 
Zemislirea Prea Sf. Fecioare Maria 
Sf-ţii Mucenici Ermoghen şi Evgraf 
Sf. Daniil Stâlpnicul
Sf. Spiridon al Irimitundei
Sf-ţii Mucenici Evstratie şi Lucia 
St. Mucenic Thirs

Duminica 28 după Rusalii şi a Sf. 
Strămoşi. Glas 3. Voscr. 6. Col. III,
4 — 11. Lc XIV, 16-24, Mt. XX, 16.

L 15
M 16
M 17
I 18

V 19
s 20
D 21

Sf, Mucenic Elevterie episcopul
Sf. Prooroc Agheu
Sf. Prooroc Daniil şi cei 3 tineri
Sf. Mucenic Sevastian
Sf. Mucenic Vonifatie
Sf. Mucenic lgnafie al Antiohiei
Sf-ţii Mucenici Iultana şi Temistocle

Duminică înaintea Naşterii Domnului: 
a Sf. Părinţi. Glas 4, Voscr. 7. Evr, XI, 

9—10, 32—40. Mf. I, 1—24.

L
M
M

J
V
S
D

22
23
24
25
26
27
28

Sf. Marea Muceniţă Anastasia 
Sf. 10 Mucenici din Creta 
S. Mucenijă Evghenia fecioara 
(f) Naşterea Domnului 
t )  Sob. Maicii Domn.,Sf.Nicodim. H. 
f  Sf. Apost. şi Arhidiacon Ştefan.
Sf. 20.000 de Mucenici

Duminică după Naşterea Domnului,
Glas 5. Vescr. 8. Gai. 1, 11-19. Mat. II,

13—23.

L
M
M

29
30
31

Sf. 14.000 de Prunci Mucenici
Sf. Mucenijă Anisia
Sf. Cuvioasă Melania romana H.

V ^Sfântul Sinod dispune, ca Sfinţii din cele 13 zile ale lunei Octobre a calendarului actual, în anul 
1924 să se serbeze în Monastiri în tot atâtea zile consecutive, ce urmează după 14 Octobre, iar în Bise
ricile parohiale se vor prăznui toţi deodată în ziua de 14 Octobreu (hotărâre luată în şedinţa dela 13 
Noembre 1923).
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CRONICA BISERICEASCĂ
I N T E R N A

M i s i u n e a  P a t r i a r h u l u i  i e r u s a l i m u l u i  i n  R o m â n i a
I.

La jumătatea lunii Septembre c., s’a petrecut în ţara 
noastră un fapt de o nemăsurată însemnătate care 
răspunde în totul marilor interese ale ortodoxiei, dar 
care s’a înfăţişat deodată înaintea noastră în aşa de 
mari proporţiuni, încât nici nu îndrăzneam să credem că se 
va împlini, cel puţin în vremurile de acum. In adevăr, 
inima scriitorului acestor rânduri de mult sângerează 
văzând cât de lovită a fost creştinătatea răsăriteană 
prin zguduitoarele evenimente ale războiului şi cât de 
puţin pregătită este obştea noastră românească pentru 
a înţelege care este chemarea ei şi a pune umărul la 
lucru, ca să uşureze şi să dreagă starea acestei creşti
nătăţi puse la grele încercări. Noi şi în această revistă 
şi aiurea am scris deseori, chemând luarea-aminte a 
fraţilor noştri români ortodocşi asupra datoriilor noastre 
de fii ai unei numeroase Biserici Ortodoxe, ca să ne 
amestecăm în treburile ortodoxiei răsăritene şi să ajutăm 
pe fraţii noştri de aceiaşi credinţă. Mai mult, spuneam 
că se miră Englejii, care nu sunt ortodocşi şi care to
tuşi au sărit în ajutorul ortodoxiei din Răsărit, cum 
noi nu ne mişcăm în această privinţă. învăţatul preot 
anglican Douglas, care a fost pe la noi tocmai acum 
un an, ne cerea să facem pentru ortodoxie măcar ce 
fa<? ei, care s’au mişcat în folosul prigonitului Patriarh 
rusesc Tihon.

Eu am scris toate acestea lucruri, am scris şi altele 
mai de mult, dar n ’am găsit decât nepăsare. Oamenii 
primesc ideia teoretic. Nimenea nu se rosteşte protiv- 
nic, dar practic nu se mişcă nimic şi toate rămân precum 
au fost, cu o Biserică Ortodoxă nesolidară şi care nu 
înţelege să iasă dintr’o amorţire care ne necinsteşte şi 
ne osândeşte. Viaţa e mişcare, noi trebuie să ne mişcăm 
pentru ortodoxia noastră, care e tot a noastră şi tre
buie să ne intereseze şi să ne fie scumpă şi când trece 
de graniţele României.

II.

Când însă nu vedeam nicio urmare la toate acestea, 
iată că se petrece un fapt care face să tresalte inima 
noastră: Prea Fericitul Patriarh al Ierusalimului trimete 
la Bucureşti o misiune, şi aceasta trezeşte aci atâta în- 
suileţire şi atâta mulţămire şi e primită atât de bine, 
încât suntem foarte îndreptăţiţi să nădăjduim că bune 
lucruri sunt de nădăjduit de aci pentru ortodoxia noastră, 
pentru buna frăţie care trebuie să domnească între noi 
şi pentru arătarea în vederea tuturor a solidarităţii 
noastre ortodoxe.

Patriarhul Damianos al Ierusalimului a trimes la

Bucureşti o misiune, având în frunte pe Mitropolitul 
Dositei al Sevastiei, care a venit la Bucureşti, s’a în
făţişat înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Primat, au mers 
împreună la Sinaia, au fost primiţi cu mare ceremonie 
de către M. S. Regele Ferdinand al României, şi acolo, în 
faţa marilor dregători ai ţării, Mitropolitul Dositei a 
aninat pe pieptul Regelui României Marea Cruce a 
Sfântului Mormânt şi, în numele Patriarhului Ierusa
limului, l-a proclamat ocrotitorul Sfântului Mormânt 
al Domnului nostru Iisus Hristos. Faptul acesta, în
soţit de însemnate discursuri şi de chemarea marilor 
amintiri din trecut, când domnitorii noştri erau ajută
torii creştinătăţii noastre, care gemea sub iataganul 
turcesc, a fost de un efect covârşitor. Inimile s ’au clintit 
de puternice emoţiuni şi regele nostru a fost adânc 
zguduit, atât de măreţia clipei, cât şi de marea sarcină 
şi răspundere de a fi apărător al Mormântului nostru 
Domnului nostru Iisus, în numele poporului ortodox 
al României peste care domneşte. A fost strigătul creş
tinătăţii răsăritene, prin glasul venerabilului Patriarh 
al Ierusalimului, Damianos, şi el a găsit curat şi inimos 
răsunet în inima Regelui nostru.

Au fost clipe care nu se pot uita şi care fără doar 
şi poate vor rodi cu belşug. Ele încarcă România de

#

o mare cinste şi-i dau îmboldul care trebuia, pentruca 
ea să se mişte pentru fraţii noştri din Răsărit, care nu 
au apărător, şi e o mângâiere pentru noi de a şti că, 
deacum înainte, Regele nostru stă cu topuzul creştină
tăţii răsăritene în mână, pentru a nu lăsa fără sprijin 
pe acei care strigă către noi.

Au urmat apoi, tot atunci şi acolo, decorarea Prinţului 
nostru Moştenitor şi a Primului nostru Ministru, ceiace 
pe noi foarte mult ne bucură, fiindcă toate căpeteniile 
noastre politice trebuie să aibă atingere de aproape 
cu chestiunile religioase ale Răsăritului şi să puie 
România în stare de a se mişca şi a-şi îndeplini che
marea ei frumoasă, pe care o avea odată în Răsărit.

S’au dat apoi la Palatul din Sinaia ospeţe împodo
bite şi îmbelşugare, despre care au scris ziarele.

Acum, dacă laptul acesta ar trece numai ca o simplă 
ceremonie, n’ar însemna nimic. Dar ceiace ne bucura 
pe noi peste măsură, este că nu s’a mărginit aici. Ci 
Regele nostru a simţit toată frumuseţea şi măreţia 
clipei, tot freamătul şi duioşia sufletească a creştinului 
pentru datoriile pe care le avem ca creştini către fraţii 
noştri, toată unirea sulletească dintre Rege şi poporul 
său ortodox, care, ca o singură fiinţă, trebuie să so 
mişte, pe drumul datoriilor creştineşti fără păreri deose
bite dela unul la altul.In adevăr, toţi cei de faţă ne spun 
că Regele a fost adânc înduioşat de cuvintele care au 
venit dela Sîântul Mormânt, şi nu numai Regele, ci yi 
întreaga încunjurime a Palatului. Faptul acesta stârnoţlo
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acum simţiri vii în suiletul nostru, pentrucă înţelegem 
că se trezeşte în noi vechea conştiinţă a datoriei de a 
îi ce am fost, de a lucra în sânul ortodoxiei precum 
am mai lucrat, de a aduce iar în fiinţă vremurile lui 
Vasile Lupu şi Matei Basarab. Regele nostru este moş
tenitorul amândurora şi primind, precum a primit, 
misiunea dela Ierusalim şi simţind precum a arătat, 
dovedeşte că fiinţa sa pluteşte cu totul în întreaga 
atmosferă de devotament creştinesc a trecutului şi se 
găseşte în fericita tovărăşie sufletească a marilor voe- 
vozi. Cu aceasta, Regele nostru se afundă cu fiinţa sa în 
împărăţia nemuririi, pluteşte cu totul în întreaga atmosferă 
de devotament creştinesc a trecutului şi păşeşte vrednic 
a se împărtăşi sufleteşte cu marii noştri voevozi. El 
intră deplin în chiagul vieţii româneşti, fiindcă felul 
de a fi al fiinţei noastre a fost al deplinei noastre 
manifestări pe terenul creştinătăţii răsăritene, pentru 
interesele şi ocrotirea ei.

Telegrama Regelui României către Patriarhul Ierusa
limului a fost . atât de înălţătoare, atât de neobişnuită, 
atât de mult a eşit din marginile mulţămirilor cuviin
cioase, atât izbucnea din rândurile ei duioşia şi mul- 
ţămirea, încât printr’însa străveziu se vedea cum bate 
inima unui mare creştin, care înţelege să răspundă 
inimos şi îmbrăţişător unei chemări istorice.

Această telegramă, la rândul ei, atât de mult a mişcat 
pe Patriarhul Ierusalimului, încât, îndată ce a primit-o, 
s’a simţit dator să vie însuşi în România, pentru a gusta 
simţirea creştinească a acestui popor şi să vadă că 
Regele lui pe deplin este pornit să-şi facă datoria către 
Răsăritul care ne cheamă să străjuim Sfântul Mormânt 
al Domnului nostru.

E ziua de Miercuri, 24 Sept., când scriem aceste 
cuvinte. Patriarhul trebuie să fi sosit la Constanţa şi 
să se afle acum în drum spre Bucureşti. Nici vorbă, 
constatări şi mai fericite decât acestea avem a scrie de 
aici înainte. Dar până atunci, să continuăm a scrie ce 
s ’a petrccut la Bucureşti, după măreţele clipe dela 
Sinaia.

III.

Deacolo, misiunea a venit la Bucureşti şi aici, Joi 
la 18 Septemvrie, s’a desfăşurat o nouă ceremonie, 
deopotrivă de înălţătoare, în care Primatul României a 
fost decorat în catedrala Sfintei Mitropolii. A fost slujbă 
mare cu cuvântări însufleţite şi cu chemare de amintiri 
care răscoleau inimile în adânc. Cine a fost de faţă, 
chiar sufletele reci, au plecat cu impresiuni care nu se 
mai şterg. Mitropolitul Primat apărea în aceste împre
jurări nu numai ca bărbatul pe care poţi să-l lauzi 
pentru darurile sale sufleteşti, dar, peste acestea, ca 
întruparea credinţei noastre româneşti din vechi, care 
avea menirea de a ţinea vie flacăra simţirii noastre şi a 
ne face să veghem pentru buna ocrotire a credinţei 
noastre de pretutindenea.

Sub vechile bolţi ale Mitropoliei, unde a răsunat 
odinioară glasul unui Patriarh al Ierusalimului, atunci 
când Marele Patriarh Dositei al Ierusalimului arăta

Mitropolitului Atanasie (sfinţit atunci pentru ortodocşii 
de peste munţi) care sunt datoriile sale pentru paza 
ortodoxiei ameninţate acolo, pe care ştim că nu le-a 
păstrat şi a trecut la catolici, — sub aceleaşi bolţi răsuna 
acum, după mai bine de 200 de ani, alt glas dela Ie
rusalim, care găsea că România şi-a păstrat podoaba 
ei ortodoxă şi poate sta de strajă, caşi atunci, pentru 
buna ocrotire a ortodoxiei. Şi constatarea aceasta o făcea 
în persoana Primatului nostru, pe care-1 găsea acum 
nu numai Mitropolit al unei ţări mici, ci Primatul unei 
Biserici numeroase. Deci cu atât mai mult avea către 
cine să se îndrepte, pentru a-i arăta părerea de bine 
că România şi-a păstrat strălucirea ei ortodoxă şi a o 
chema la marea ei menire.

Ca şi Regele nostru, şi Primatul României a simţit 
toată furtuna de simţiri pe care o asemenea clipă o 
putea trezi. Emoţiunea sa a fost vie şi zile dearândul 
după aceia, oricine a văzut pe Primatul nostru, s’a putut 
încredinţa cât de mişcat era de toată desfăşurarea acelei 
împodobiri, de cinstea cu care Biserica noastra era în- 
cunjurată în persoana sa şi de sarcina plină de răs
pundere, dar şi de vrednicie, la care suntem chemaţi.

Mai bine însă decât tot ce vom povesti noi aci, do
vada acelei înălţări sufleteşti o vom avea în înseşi 
cuvintele Primatului nostru, rostite în acea zi în cate
drala Mitropoliei, cum şi în ziua următoare, la banchetul 
dat în cinstea delegaţiunii patriarhale. Să ascultăm cu
vintele sale rostite în catedrală :

IV.
Înalt Prea Sfinte Mitropolite al Sevastiei, Onorata

Misiune Patriarhală,

Biserica poporului român a avut în trecutul ei zile 
de glorie şi de frumoasă viaţă, care au ieşit adeseori 
din cadrele înguste ale vechilor principate dunărene ori
ale României noi şi întregite. Vechii voevozi români 
au fost în zile grele scutul puternic nu numai al orto
doxiei poporului român, ci a întregului creştinism mon
dial împotriva semilunei. Voevodul Ştefan cel Mare şi 
Sfânt a fost declarat de „atlet al creştinismului întreg*; pe 
când în zilele noastre armatele gloriosului nostru rege 
Ferdinand I au înfrânt anticreştinismul îmbrăcat în hai
na politică a curentului comunist, acolo unde ameninţa 
a aprinde centrul Europei.

l&v în zilele de pace, poporul român — dat fiind carac
terul lui de altruist şi umanitar — a sărit în ajutorul 
credinţei ortodoxe de pretutindenea, încât nu cred să 
existe o Biserică ortodoxă autocefală, ale cărei aşeză
minte şi instituţiuni să nu fi beneficiat în cursul vea
curilor de larga, uneori chiar salvatoarea solicitudine 
a dărniciei româneşti. Până şi Biserica din marea Rusie, 
a resimţit spiritul viu al ortodoxismului român, întru
pat în marele mitropolit dela Kiev Petru Movilă şi ai 
altor fii ai Bisericii noastre.

Aprecierea acestor creştineşti năzuinţe ale poporului 
/  român şi ale bisericii sale au culminat în remarcabilele 

cuvinte ale înalt Prea Sfinţiei Voastre, ca delegat al 
Sanctităţii Sale Fericitului Patriarh Damianos al Ierusa
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limului, spuse alaltăieri în castelul Peleş, în faţa Maies
tăţii Sale Regele nostru, în cari — atingând vechile le
gături ale Bisericii poporului Român cu Sfântul Mor
mânt dela Ierusalim, — constataţi „că poporul român 
a conservat şi salvat Sfântul Mormânt al Domnului11 
din Sfânta Cetate. Această recunoscătoare constatare a 
stârnit în sufletul poporului român, din toate colţurile 
ţării, adânci sentimente de pioasă emoţie.

Biserica română şi credincioşii ei se simţesc mân
dri, că cei mai iubiţi ai s ă i : Regele, Regina şi Moşte
nitorii tronului au fost distinşi cu Marea Cruce a Sfân
tului mormânt, mai ales că — după ce, în mod firesc, 
asupra Regelui României au trecut atribuţii creştine 
ortodoxe, care se practicau odinioară numai de împăraţii 
imperiului bizantin: cum e iscălirea sfintei evanghelii 
dela învierea Domnului şi depunerea ei în arhivele Sta
tului şi învestirea regală a episcopilor, avem nădejdea 
că Biserica română este chemată a conlucra şi în viitor 
cu succes la progresul ortodoxismului întreg.

Iar dacă Sanctitatea sa Damianos, Prea Fericitul 
Patriarh al Bisericii mame dela Ierusalim, a binevoit 
a aprecia şi silinţele Noastre şi ale Prea Sfinţilor Noş
tri fraţi întru Hristos mitropoliţi, arhiepiscopi, episcopi, 
arhierei, preoţi şi monahi, pentru ridicarea Bisericii Or
todoxe Române şi pentru reînvierea legăturilor spirituale 
eu toate Bisericile Ortodoxe din lume, întru promovarea 
intereselor generale ale creştinismului, distingând şi pe 
Smerenia Noastră ca Mitropolit Primat al României cu 
cu ordinul „Crucea Sfântului Mormânt" — aceasta este o 
mare cinste nu numai pentru Noi şi întreaga Biserică 
română, ci şi un îndemn de nouă muncă pentru 
apărarea şi întărirea credinţei ortodoxe, simbolisate în 
crucea cu lemn sfânt din crucea Celui ce s’a jertfit 
pentru mântuirea noastră

Cu adâncă recunoştinţă ne închinăm în faţe Sancti
tăţii Sale, Prea Veneratului străjer al Sfântului Mormânt, 
pentru înalta cinstire făcută Nouă şi, prin Noi, Bisericii 
române; iar înalt Prea Sfinţiei Voastre şi întregii mi
siuni patriarhale Vă mulţămim cu frăţeasca dragoste 
pentru osteneala lungului drum întru îndeplinirea înal
tului mandat şi pentru cuvintele ce ne-aţi adresat. In 
deosebi cinstea făcută Bisericii române, numind-o „cu
nuna bisericilor ortodoxeuy va rămânea neştearsă în 
sufletul clerului şi al poporului român şi le va întări 
puterile la zel şi muncă îndoită, întru a birui toate greu
tăţile pentru închegarea ei internă, ca astfel, întărită 
cu Bisericile provinciale române din ţinuturile desrobite, 
să poată lucra la întlorirea ei, precum şi la progresul 
ortodoxismului şi a creştinismului de pretutindenea.

Rugăm să asiguraţi pe Sanctitatea Sa patriarhul Da
mianos de respectul şi dragostea bisericii române şi a 
poporului ei, care-i doreşte încă mulţi ani de fericite bătrâ
neţe, la locul de santinelă venerabilă a Locurilor Sfinte.

Trăiască Sanctităţile lor Veneraţii Patriarhi şi în 
deosebi venerabilul Damianos al Ierusalimului, pazni
cul sfintelor locuri l

Trăiască întreg ortodoxismul şi ideia întrunirii lui 
grabnice într’un sinod comun, universal!

V.
A doua zi, la ceasul 1 după amiazi, înalt Prea Sf. 

Mitropolit Primat a oferit un ospăţ delegaţiunii patriar
hale în Palatul Sfintei Mitropolii. Erau de faţă d. Mi
nistru al Cultelor Al. Lepădatu \ d. General Nicoleanu, 
prefectul poliţiei Bucureşti; decanul facultăţii de teolo
gie d. Dr. D. G. Boroianu, împreună cu mai mulţi 
profesori ai facultăţii, apoi reprezentanţi din Ministerul 
de externe d. Flondor. Din partea delegaţiunii, afară 
de Mitropolitul Dositei, erau d, Ianaros cu soţia, iar 
încolo mulţi clerici ai Mitropoliei, directorul Sinodului 
Păr. Simedrea şi alţii.

La sfârşit, I. P. S. Mitropolit Primat, luând cuvântul 
a avut frumoase inspiraţiuni când a spus că această 
Mitropolie e plină de mari amintiri, întru cât în ea au 
intrat mulţi patriarhi a Răsăritului, între care marele 
Dositei al Ierusalimului acum mai bine de 200 de ani. 
Dacă atunci, când Komânii erau împărţiţi în mai multe 
stăpâniri, Biserica românească a suferit pagubă, prin 
faptul că Mitropolitul sfinţit atunci, pentru cei de peste 
munţi, a trecut la unirea cu Roma,[fie ca această nouă 
solie patriarhală, care acum ne găseşte uniţi într’un 
singur trunchiu românesc, să fie de bunăvestire pentru 
altceva: pentru întoarcerea acelei părţi dintre Români 
iarăşi la vatra cjedinţei strămoşeşti.

A răspuns Mitropolitul Dosoftei, mulţămind pentru 
buna primire făcută, lăudând Biserica românească şi 
urând pentru buna ei înflorire, ca să păşească tot spo
rind înainte şi să fie purtătoarea steagului întregii or
todoxii. A închinat pentru Primatul nostru, pentru 
ierarhia bisericească, pentru Ministerul Cultelor, pentru 
profesorii facultăţii de teologie, pentru subsemnatul, 
fiindcă Mitropolitul Dositei ştia că am scris cândva 
pentru apărarea drepturilor Patriarhiei din Ierusalim. 
A răspuns d. Ministru Lepădatu, d. decan Dr. Boro
ianu , d. Dr. Drag. Demetrescu. A mai vorbit d. Ianaros 
şi aşa tot ospăţul a decursjn cea mai mare bunăvoinţă, 
dragoste şi însufleţire.

In zilele următoare, delegaţiunea a vizitat mănăstirile 
din jurul Bucureştîului. Apoi s’a dus la Ministeriul de 
Culte, unde a decorat pe d. ministru Lepădatu cu Ma
rele Cordon al Sfântului Mormânt şi culegând din ţara 
noastră impresiuni plăcute despre buna dispoziţiune 
creştinească a poporului, care cu dragă inimă a privit 
spre această solie creştinească, cum de mult nu s ’a 
mai văzut în ţara noastră.

Patriarhul Ierusalimului în Bucureşti
I.

S o s i r e a
Se ştia că Mercuri, la 24 Sept. a. c., Patriarhul Ie

rusalimului este în drum spre Bucureşti. In cursul zilei 
s’a dat de veste că Prea Fericirea Sa soseşte dela 
Constanţa cu un tren special. S’a adus ştirea că In 
Constanţa a fost întâmpinat de P. 5. llarte, Episcopul 
Constanţei, de autorităţile oraşului Constanţa şi de d.
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Prof Dr. Drag. Demetrescu. S ’a spus că a făcut o 
plimbare prin oraş cu P. S. Episcop Ilaric.

In Bucureşti, Sf. Mitropolie a luat toate măsurile ca 
să se facă Marelui Oaspete o primire vrednică, deşi 
timpul fusese foarte scurt. Ziarele au publicat înştiin
ţarea (Mitropoliei că Patriarhul Damianos soseşte la 
7,40 în Gara de Nord, că preoţii Capitalei să se afle 
parte la gară, parte la Mitropolie, că clopotele tuturor 
bisericilor din Bucureşti vor suna ca să vestească buna 
sosire, şi se îndrepta o rugăciune către toţi credincioşii 
ca să iasă cu veselie şi să facă bună primire înaltei

«

Feţe a Patriarhului Locurilor Sfinte.
Toată ziua de Mercuri mare mişcare şi pregătire la 

Sf. Mitropolie. E aşa de mult de când n’a mai călcat 
Patriarh în Ţara românească, aproape 200 de ani. Trebuie 
să se facă o primire care să dovedească însemnatului 
Oaspete că Românii sunt tot buni închinători ai Bise
ricii Ortodoxe a Răsăritului.

S’a înserat. E ceasul 7,40. Deodată liniştea serii e 
străpunsă de sunetul măreţ al clopotului celui mare al 
Mitropoliei. Toată lumea sare în picioare. Cei mai mulţi 
nu ştiu ce e, fiindcă pregătirile făcute în pripă n’au 
dat răgaz să se facă vestiri largi în ziare pentruca lumea
să ştie. Ştirea scurtă din ziarele zilei de Mercuri a scăpat 
pentru mulţi nebăgată în seamă.

Fără să vrea, cei mai mulţi se gândesc la vremea 
când acelaş sunet de clopot ne vestea noaptea primejdia 
Zeppelinurilor. Neliniştea necunoscutului izbeşte mintea 
multora, care încep a spune că iar sună mobilizarea.

Şi e adevărat. E vorba de o mobilizare, dar nu despre 
acea la care se gândeşte lumea. E o vestire care ni se 
face că soseşte în Ţara românească o însemnată că
petenie a ortodoxiei şi că sunetul acesta trebuie să fie 
un semnal pentruca noi Românii să ne pregătim a îm
plini în Ţara noastră sarcinile mari şi de cinste care 
apasă asupra noastră ca popor mare în sânul ortodo
xiei. E o mobilizare pe care trebuie să o săvârşim. 
Trebuie să punem în lucru toate puterile noastre, trebuie 
să ne dezvoltăm până la treptele cele mai înalte ale 
învăţăturii şi a tuturor înaintărilor şi să ne facem în

4  ___

stare a purta cu vrednicie în Răsărit steagul de ocro
titori ai creştinătăţii răsăritene.

Mărirea naţională la care am ajuns ne suie la o înăl
ţime care desfăşură înaintea noastră chemări de ne
măsurată vrednicie, şi noi trebuie să ne pregătim prin 
mobilizarea tuturor puterilor noastre pentru a putea 
răspunde cu tărie la ele şi a le îndeplini vitejeşte.

Poporul românesc a mai fost fruntaş la asemenea 
mişcări pentru trebuinţele creştinătăţii. Cu atât mai mult 
trebuie s ’o facă el acum, când are alte mijloace de a 
creşte, a se sui în înălţime şi a simţi încă şi mai pu
ternic ca altădată datoriile care apasă asupra lui.

Deci nu e rău că poporul se gândeşte la mobilizare 
când aude sunetul clopotului Mitropoliei. Lasă-1 să 
creadă că e vorba de aceasta, numai să-i spunem noi, 
să-l lămurim, că e vorba de mobilizarea păcii, mobili
zarea hărniciei, scularea noastră la treabă cinstită, vred
nică, vioaie şi însufleţită, pentru a fi în stare să slujim

după vechea noastră vrednicie ortodoxia care se uită 
spre noi din Răsăritul necăjit.

Pâlcuri-pâlcuri de oameni încep a sui dealul Mitro
poliei, dornici de a şti ce se petrece acolo. Suim şi noi 
în pripă dealul. Drumul şerpuit din dosul Mitropoliei 
pe care ne suim iute, e cufundat în întunerec. Un aier 
călduţ îţi dă pe suişul lui o simţire de mulţămire.

— Ce este, Părinte ? De ce sună ? întreabă nişte 
copile.

— Se pogoară îngerii din cer...
Ele o iau ca o glumă şi râd. Părintele Gala Gâlac- 

iion, care e mai în urmă le lămureşte că vine Patriarhul. 
Dar e adevărat şi că se scoboară îngerii. Căci sosirea 
unui Patriarh, care vine să ne aducă veşti din Răsăritul 
scump nouă, este ca o vestire din ceruri, care ne aduce 
aminte de datoriile noastre creştineşti, ne întoarce su
fletele către Dumnezeu, ne ridică spre înălţimile cerului, 
în care ne întâlnim cu îngerii...

Sui dealul cu nerăbdare şi inima se zbate în mine 
de puternică şi viforoasă simţire. Parcă am fi la în
viere, când tot noaptea mişcăm paşii spre biserică. Şi, 
fără îndoială, tot la o înviere ne aşteptăm. Trebuie să 
scuturăm sufletele noastre să prindă întreaga chemare 
a clopotului Mitropoliei, pentruca să aducem vremuri 
nouă în Biserica noastră, să se simtă până departe că 
trăim creştineşte, că înţelegem să ne facem păzitori ai 
Mormântului Domnului nostru lisus Hristos.

Nu este aceasta o înviere ? şi nu vom fi înviaţi spre 
o viaţă nouă când ne vom apuca să ne mişcăm pe 
cărarea aceasta?

De aceia clopotul Mitropoliei este ca o vestire că 
vom fi martorii învierii spre marea chemare a orto
doxiei, ca Românii să-şi ia locul care li se cuvine întru 
apărarea Sfintelor Locuri, chemare pe care ei o pot 
îndeplini în toată lărgimea.

Fie ca Dumnezeu să ne dea tuturor putinţa de a fi 
astfel de martori ai unei asemenea învieri.

%

II

Patriarhul la Mitropolie
Acum se află lume multă de dealul Mitropoliei. Toţi

aşteaptă să vadă luciri în capătul de jos, vestind că 
se apropie alaiul. Dar aşteptarea e lungă. Clopotul nu 
încetează a revărsa strigăte de aramă peste întinsul 
Capitalei. Lumea se tot îndeasă pe deal. Vorbirea între 
cete se înteţeşte tot mai mult.

Iată şi ochii de balaur ai unui automobil care ţâş
neşte din vale şi urcă năprasnic spre noi. Altul şi altul 
se aruncă în goană şi pufăială după el.

Sosesc. Lumea toată dă năvală la intrarea bisericii. 
Din pricina întunericului, nu se poate vedea la intrarea 
de sub clopotniţă, şi de aceia toţi nădăjduiesc să vadă 
mai bine chiar la intrarea bisericii.

Pe uşile larg deschise, păşeşte agale acum bătrânul 
Patriarh, având la dreapta pe Primatul nostru, iar în 
urmă pe I. P. S. Mitropolitul Moldovei şi I. P. S. Mitropolit
Nicolae dela Sibiiu, P. S. Episcop Ghenadie dela Buzău.
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Vicarul Mitropoliei îi aştepta la intrare cu crucea şi 
evanghelia.

Patriarhul sărută, asemenea Prima ul nostru, şt apoi 
toţi însoţitorii pătrund în largul bisericii.

In mijlocul ei, Patriarhul se opreşte, se închină, bine- 
cuvintează poporul, apoi, împreună cu Primatul, se
aşează în strănile aurite.

In vremea aceasta biserica răsună de cântarea co
rului, iar când aceasta se isprăveşte, se rosteşte un
polihroniu în cinstea Patriarhului. Slujba se încheie iute, 
Patriarul intră în altar, se închină, iese şi din nou bine- 
cuvintează poporul, iar apoi trec toţi în Palatul Mitro- 
politutui, unde Patriarhul e găzduit.

Marele număr de preoţi care au ascultat de porunca 
Mitropoliei şi au fost de faţă, au primit cuvânt dela pro
topopi să fie a doua zi la Mitropolie la ceasurile 10 V2 
pentrucă se va slujii aci un Tedeum.

Deci pentru seara aceia lucrurile s’au încheiat aci, 
toţi ducând cu ei emoţiunea de a fi văzut pe bătrânul

*

Patriarh, cu chipul lui blajin şi obosit.

III
Tedeumul şi ospăţul

A doua zi, multă furnicare de lume pe dealul Mitro
poliei, ca să vadă la îndemânarea zilei pe Patriarhul Ieru
salimului şi strălucirea unei slujbe cum cei din vremea 
noastră n’au văzut. Se văd între credincioşi mulţi din 
acei care altfel nu calcă pe la slujbele Mitropoliei.

Aşteptarea ţine mai mult decât se hotărâse. Cu atât 
mai bine. Lumea are vreme să-şi împărtăşească gân- 
gurile unul altuia.

In altar şi în biserică preoţi mulţi. Intre ei, P. S. 
Episcop Ghenadie al Buzăului, P. S. Iustinian, episcopul 
oştirii, P. S. Platou, vicarul Mitropoliei.

Soseşte Ministrul Cultelor, sosesc profesorii dela teo
logie, în frunte cu decanul Dr. D. G. Boroianu, de
putaţi, senatori, doamnele din societatea Ortodoxă, In 
curte sunt înşiraţi şcolarii seminariilor „Central" şi 
*Nifonu. Ici colo se mişcă jandarmii şi poliţiştii. Mulţi 
credincioşi stau cu ochi lacomi afară, să vadă alaiul tn 
trecerea dela Palatul Mitropoliei spre Catedrală.

In sfârşit, alaiul se porneşte din Palatul Mitropoliei. 
E un şir lung. In cap mulţi preoţi cu slujbe mari care 
deschid drumul, iar apoi Patriarhul, având la dreapta 
pe Mitropolitul Primat, iar în urmă vin I. P. S. Mitro
polit Pimen al Moldovei, I. P. S. Nicolae de peste 
munţi, I. P. S. Mitropolit Dositei al Sevastiei, care e 
între însoţitorii Patriarhului, Prof. Drag. Demetrescu şi 
multe persoane de seamă.

Sunt primiţi ca şi în ajun, de vicarul Mitropoliei, cu 
crucea şi evanghelia, corul cântă, Patriarhul cu Mitro-
poliţii se închină în mijlocul bisericii, se aşează în
strani şi începe slujba Tedeumului.

E ceasul 12 când se isprăveşte. Patriarhul se închină, 
binecuvintează marele număr de credincioşi, şi apoi, 
în legănarea cântării Pe stăpânul şi Patriarhul nostru 
Doamne îl păzeşte... alaiul se mişcă iar încet spre Pa
latul Mitropolitan.

Aici mari pregătiri pentru ospăţul oficial la care vor 
lua parte multe obraze însemnate ale ţării. Neîncetată, 
mişcare de ici şi de colo. Sosesc ministrul instrucţiunii 
publice d. Dr. Anghelescu; al comunicaţiilor, d. General 
Traian Moşoiu; al Bucovinei (d. Nistor); al Basarabiei, 
(d. Inculeţ) ; foştii miniştri Trancu-Iaşi şi Argetoianu> 
fostul primar al Capitalei Dr. Gheorghian; primul aju
tor de primar al Capitalei, d. M. Berceanu] d-nii Dickinson 
şi Ramsay din Anglia, foşti la Conferenţa pentru, înfră
ţirea popoarelor în Sinaia (la 22 şi 23 Sept, c.), d. Flondor, 
director în Ministeriul de externe şi foarte mulţi dregători

•  .  V  •  •

ai ţarii.

S’au strâns mai întâi cu toţii în marea încăpere de 
primire a Mitropoliei. La ora 1 şi-au făcut intrarea 
Patriarhul însoţit de Mitropolitul Primat şi de Mitropolitul 
Moldovei. S’au făcut prezentările şi de acolo au trecut 
în sala ospăţului. Cu toată lungimea mesei, locurile sunt 
pline.

Mese oficiale şi cu obraze însemnate sunt ele multe şi 
despre toate poţi spune că s’a mâncat cu belşug şi că a
domnit însufleţire şi că s’au ţinut cuvantari însemnate.

Aici însă a fost mai mult decât atâta. A fost mai 
multă duioşie. A fost la mijloc o îmbrăţişare de suflete. 
Erau amintirile vechi din trecut care răsăreau din nou 
vii înaintea noastră, legăturile noastre, de altă dată cu 
cu Ierusalimul, unde părinţii noştri se duceau să se în
chine şi veneau cucernic şi mulţămiţi înapoi, împodobiţi 
cu numele de hagii. Era o mare bucurie de a te duce 
să te închini la Sf. Mormânt al Domnului nostru Iisus 
Hristos.

Românii au cam uitat acestea. Dar acum, când văd 
înaintea lor pe însuşi vrednicul de înaltă cinstire Pa
triarh al Sfintei Cetăţi a Ierusalimului, tot trecutul acela 
trăieşte viu înaintea lor şi ei îşi aduc aminte de dato
riile lor către Locurile Sfinte, pe care părinţii noştri le 
iubeau atât de mult.

Chipul Patriarhului e încunjurat de dragostea tuturor. 
El nu este un cap de Stat, încins cu sabie şi care vine 
să facă cu noi legături pentru războaie viitoare. El
vine pentru ceva mai însemnat. Vine să trezească în 
noi chemări de sus, să facă mai vie legătura cu Domnu^ 
nostru, al cărui Mormânt îl străjuieşte la Ierusalim. Şi 
tuturor le pare bine când se gândesc la aceasta. Aici nu
e nicio sila, niciun interes, este numai o apropiere de 
inimi. E o atmosferă ere ştinească vie care se simte în 
tot acest ospăţ şi prin care  el se deosebeşte atât de 
mult de alte ospeţe! Ce bine că mari dregători ai ţării 
se află astfel strânşi la un un ospăţ al păcii, al împăr
tăşirii creştineşti! Ţara e creştinească. E de folos ca ei, 
cei copleşiţi de mulţimea treburilor, să vie în atingere 
deasă cu viaţa creştinească, să soarbă căldura ei, pen
trucă şi treburile ţării pe care le cârmuiesc şi sfatul 
pe care-1 întocmesc sa se prătundă de mireazma creş
tinească şi cu mijloace multe şi mari ale ţării, să stea
in ajutorul creştinătăţii din Răsărit. Mă bucur cand iî 
văd strânşi la un asemenea aspăţ şi gustând din atmos
fera cea creştinească. Dea Dumnezeu ca această legăturii 
cu Răsăritul să ajungă a fi tot mai vie şi mai deasă I
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Cel dintâi care porneşte firul graiurilor vesele este 
Patriarhul Damianos. Ce gând putea nemeri El mai 
bine decât acela care să aştearnă binecuvântarea Sfân
tului Mormânt peste noua stare de lucruri a României! 
In adevăr, Patriarhul binecuvintează întregirea României, 
îi doreşte înaintare puternică printre veacuri, să crească 
măreaţă şi să se arate cu toată tăria braţului ei creş
tinesc întru ocrotirea Sfintelor Locuri. închină pentru 
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Regele României şi pentru familia regală, urând ca 
Dumnezeu să le dea mulţi şi fericiţi ani să cârmuiască

pe reprezentanţii guvernului şi pe alţii foşti miniştri

ţara tot spre mai mare înălţime şi sa se bucure de ea.
In cuvinte foarte frumoase I. P. S. Mitropolit Primat 

Miron vorbeşte despre însemnătatea bisericii Ierusali
mului pentru creştinătate. Pomeneşte despre legăturile 
Bisericii româneşti cu toţi Patriarhii şi cum 
România se aflau câte 3 patriarhi deodată. Spune că

uneori în

împrejurările politice au dus la încetinirea legăturilor 
de altădată, dar că România a rămas tot bună păstră
toare a credinţei ortodoxe. înalt Prea Sa îşi arată bucuria 
că Patriarhul Ierusalimului învie vechile legături şi spune 
că Biserica românească, cea care a luat iniţiativa ţinerii 
din nou a sinoadelor ecumenice, „se închină Prea feri
citului Patriarh care ne chiamă la noile sinoade dela 
Ierusalim, caie vor contribui la înviorarea din nou a 
ortodoxismului". Cu aceste gânduri închină pentru Prea 
Fericitul Patriarh, Damianos, căruia îi urează sănătate
şi viaţă iungă.

înalt Prea Sf. Mitropolit al Moldovei rosteşte cugetări 
foarte potrivite cu această clipă măreaţă. Pomeneşte de 
legăturile Mitropoliei Moldovei cu Biserica Ierusalimului. 
Spune că la 1642, când păstorea Mitropolitul Varlaam, 
în timpul domniei lui Vasile Lupu, s ’a adunat la Iaşi 
sinodul cunoscut în istorie sub numele de „Sinodul 
dela Iaşiu, la care a luat parte şi Patriarhul Nectarie 
al Ierusalimului. Vorbeşte despre marele Patriarh Dositei 
şi spune pă toate acestea trezesc în noi un adânc trecut.

Mitropolitul Dositei al Sevastiei a închinat pentru 
preoţimea românească, care a fost bun strejar al ere- 
dinţei ortodoxe.

D. Ministru al Cultelor AL Lepădaţii salută pe Pa
triarh care e cel dintâi Mare Ierarh al Bisericii Răsă
ritene care calcă pe pământul României întregite. Salută 
şi pe reprezentanţii Bisericii din Anglia, d-nii Dickinson 
şi Dr. Ramsay, care sunt purtătorii unei solii de pace 
pentru pacea şi fericirea popoarelor.

D. Dickinson mulţămeşte pentru cuvintele calde rostite 
la adresa sa şi a D-rului Ramsay, îşi arată recunoştinţa 
către Mitropolitul Primat pentru faptul de a-i fi poftit 
la un asemenea ospăţ măreţ şi care este un ospăţ de 
bună unire, de pace şi de înfrăţire.

D. deputat Petre Gârboviceanu închină pentru Pa
triarhul Ierusalimului şi-şi arată bucuria că Prea Feri
cirea Sa a binecuvântat întregirea neamului românesc.

D. Sakelaropulos dela legaţiunea grecească din Bucu
reşti a închinat pentru Mitropolitul Primat.

Cel din urmă a luat cuvântul înalt Prea Sf. Mitropolit 
Primat, care a spus că se .bucură atât de mult că la

care, făra îndoială, vor avea să facă parte din alte gu
verne viitoare. Spune că ei se află strânşi la o masă
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frăţească şi că această frăţie vrea s ’o vadă totdeauna 
trăind şi manifestându-se între ei. Cuvintele Primatului 
sunt acoperite de vii ropote din palme.

Toate aceste cuvântări au fost traduse în greceşte 
sau din greceşte de d. Profesor Dr. Drag. Demetrescu.

Ospăţul a luat sfârşit la ceasurile 4.

IV.
Cum s ’a desfăşurat primirea.

înainte de a trece să vedem cum a mers sărbăto
rirea Patriarhului în zilele următoare, să ne oprim puţin 
pentru a ne rosti o părere despre purtarea noastră 
faţă de o aşa de înaltă persoană a creştinătăţi.

O clipă m’am temut că venirea Patriarhului va fi pri
ită cu oarecare nepăsare. Mi-am zis că d e ! acuma nu 
mai sunt vremurile de acum 200 de ani. Gândurile 
oamenilor s ’au mai schimbat. Religiunea a fost mult 
lovită... ştiu eu? poate că Românii nu s ’or prea sinchisi 
prin fapiul că un Patriarh al Răsăritului vine în ţara lor.

Cu toate aceastea o adâncă mulţumire îmi umple 
sufletul acum, când mă apuc să scriu : Patriarhul a fost
bine primit. Cred că venerabilul Bătrân dela Ierusalim 
se va fi simţit mângâiat, văzând dragostea de fii cu 
care Românii l-au înconjurat. In adevăr, din toate păr
ţile, fiinţa Patriarhului a fost intapinata cu interes şi 
duioşie.

Mai întâi, nu putem lăuda în de ajuns ţinuta Prima
tului nostru. Niciodată înalt Prea Sf. Sa nu mi s ’a 
arătat mai strâns legat de sfânta noastră ortodoxie ca 
în această împrejurare. L-am văzut cu câtă grijă duioasă 
l-a înconjurat pe patriarh ca toate măsurile luate să se 
împlinească cu bine. Citeam în sufletul înalt Prea Sfin
ţiei Sale toată revărsarea inimii şi toată veneraţiunea 
cu care învăluia persoana Patriarhului. Toată privirea 
înalt Prea Sfinţiei Sale dădea pe faţă dragostea şi cuviin
cioasa îmbrăţişare către Marele Ierarh al Bisericii Ieru
salimului, vrednicul urmaş al Sfântului Iacov pe întru- 
tot prea sfântul scaun al Ierusalimului, cel mai vechi 
scaun al creştinătăţii. Am ascultat cu luare-aminte cu
vintele Primatului rostite în aceste împrejurări sau către 
solia patriarhală, şi mărturisesc că mi-a cucerit suiletul

%

prin accentele vii pe care înalt Prea Sf. Sa le-a găsit 
pentru a rosti toată căldura inimii noastre faţă de aceşti 
sfinţi vestitori ai Răsăritului.

Oh ! pentru noi, creştini şi preoţi mărunţi, care privim 
de departe, dar cu ochii bine deschişi spre fiecare faptă 
a ierarhilor noştri, fapta Primatului din aceste împre
jurări mi s a  arătat imbracată in atata lumină şi atâta 
vrednică simţire ortodoxă, încât, dacă Patriarhul a fost 
bine câştigat sufleteşte prin primirea care i s ’a făcut, 
pot spune că nu mai puţin viu m’am simţit mişcat eu 
când am văzut cu câtă inimă bună şi cu ce simţ de 
datorie şi cu ce sfântă alipire ortodoxă Primatul nostru

masa sa, dată în cinstea Patriarhului Ierusalimului, vede
a lucrat in aceste zile faţa de persoana Patriarhului şi 
a celor împreună cu Prea Fericirea Sa!
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Lucruri ca acestea întăresc solidaritatea ortodoxă. 
Dumnezeu să-i dea sănătate şi ani, ca să întărească 
aceste legături prin alte şi alte fapte de acum 
înainte!

Dar dacă s’ar fi mişcat numai Primatul, încă n’aş fi 
fost pe deplin mulţămit. Aş fi zis, că deşi Primatul e 
prezidentul Bisericii Româneşti, dar dacă e singur în 
jurul Patriarhului, e numai o manifestare locală. Bu
curia mea însă a fost mare, când am văzut că nu numaj 
Mitropolitul Primat a fost cu toată vioiciunea la înăl
ţimea datoriei, dar şi alţi ierarhi ai Bisericii au ţinut să 
dea toa tă  strălucirea acestei bune primiri şi să-şi arate 
toată părtăşia sufletească a înalt Prea Sfinţiilor Lor.

De aceia trebuie să pomenim de toată râvna înalt 
Prea Sfinţitului Mitropolit Pimen cu acest prilej. Pe 
înalt Prea Sf. Sa l-am auzit deseori rostindu-se în fel 
de fel de chestiuni şi i-am văzut ţinuta în felurite 
împrejurări. Pot spune că mai cu seamă chestiunile 
naţionale sunt acele în care se aude mai des cuvântul 
înalt Prea Sfinţiei Sale. Nu am avut un prilej mai 
deosebit, în care să văd cum se ve mişca sufletul său 
într’o chestiune de legături cu fraţii noştri ortodocşi 
de peste graniţa românească. Să nu uit numai un 
scurt fapt trecător când, acum vreo 2-3 ani, au trecut 
prin Iaşi nişte episcopi ruşi care au vizitat pe înalt 
Prea Sf. Mitropolit Pimen al Moldovei şi înalt PreaSf. 
Sa a avut către ei o creştinească îmbrăţişare. Totuşi 
faptul a fost "grabnic, ca să-mi pot da seamă despre 
partea pe care înalt Prea Sf. Sa o va lua la o manifes
tare ortodoxă dincolo de eparhia sa. Cu toate acestea 
pot spune că şi aici am fost mângâiat. înalt Prea Sf. 
Sa a venit de departe şi a ţinut să arate înaintea în
tregii obşti creştineşti ortodoxe îmbrăţişarea cu care 
trebuie să întimpinăm pe înaltul Sol dela Mormântului 
Domnului. L-am văzut în seara sosirii Patriarhului într’o 
atitudine care mărturisea despre râvna sa curată pentru 
a primi cu vrednicie pe bătrânul Patriarh al Ţarii Sfinte. 
L-am văzut şi a doua zi, la Tedeumul slujit în cate
drala Mitropoliei. Dar cel mai mult mi-am încălzit inima 
când am auzit cuvintele sale la ospăţul dat Joi în cin
stea Patriarhului. A grăit aşa de inimos, cu amintirj 
aşa de mişcătoare despre legăturile de odinioară dintre 
Mitropoli a Moldovei şi Biserica Ierusalimului şi scoţând 
la viaţă lucruri uitate de mulţi, dar care trebuie sa 
trăiască în amintirea tuturor, — încât în gândul meu am 
rostit tăcut o mulţămire către Ierarhul Moldovei, pen
trucă a ţinut să crească prin partea sa duioşia acelei 
zile.

Şi iarăşi, nu pot tăcea despre înalt Prea Sf. Mitro
polit Nicolae de peste munţi. înalt Prea Sf. Sa care 
atât de mult stă legat de grijile eparhiei, încât greu se 
vede pe la Bucureşti şi nici chiar adunările bisericeşti 
nu-1 duc decât rare ori în Capitală, de data aceasta l-am 
văzut fiind de faţă la măreaţa primire făcută Patrr 
ahului, şi în seara sosirii şi a doua' zi. Şi când 
ne-am schimbat gândurile unul cu altul, amândoi am ' 
fost de părere că trebuie făcut tot chipul pentruca 
primirea Patriahului să fie cât mai măreaţă, fiindcă

aceasta e o manifestare a Bisericii Ortodoxe înseşi. 
Grija cu care primim pe ierarhii noştri dovedeşte cita 
inimă avem noi pentru a învălui în strălucire însăşi
Biserica noastră.

N’a lipsit în toate aceste zile nici Prea Sf. Sa Episcop 
Buzăului, D. D. Ghenadie, care a stat în aceiaş rîvnă, 
alăturea de ceilalţi înalţi Ierarhi.

Ce voi spune însă de clerul Bucureştiului ? De câte 
ori n’am auzit eu plângeri că se ţnişcă atât de greu la 
cele mai vii trebuinţe ale Bisericii, că nu vine când e 
chemat la atâtea adunări însemnate, unde trebuie să 
se ia hotărâri cu mare răspundere pentru viitorul Bise
ricii noastre! Cu toate acestea, de data aceasta, clerul 
nostru din Bucureşti a fost la toată înălţimea. Erau aşa 
de mulţi la Mitropolie, încât Părintele Icon. C. Nazarie 
se minuna că poate vedea atâţia «preoţi strânşi la un 
loc. Şi avea dreptate.

Dar care era pricina? Era că aci nu lucra numai 
porunca, ci interesul sufletesc şi dragostea deosebită 
pentru un eveniment aşa de rar şi de măreţ. Preoţii 
au simţit că toţi trebuie să ne mişcăm pentru a da 
mai multă strălucire primirii care trebuie să mărturi- 
sească despre interesul nostru către treburile Biserici1 
noastre Ortodoxe.

Dar, în sfârşit, să zic că aceştia, fie ei mitropoliţi, 
episcopi sau preoţi, sunt clerici şi, ca atare, firesc e să 
aibă o astfel de atitudine solidară, către un cap al creş- 
tinătăţii, cum e Patriarhul Ierusalimului. Nu numai ei î n s a  

s’au purtat astfel. Bucuria mea a fost mare când am 
văzut pe membrii guvernului luând parte la banchetul 
în cinstea Patriarhului. Au fost nu mai puţin de cinci 
miniştri, afară de alţi foşti-miniştri, şi apoi însemnaţi 
dregători în Stat. Aici nu era o chestiune ca în legă
turile dintre State, când bărbaţii de seamă ai ţării se 
simt datori să ia parte la anumite ceremonii, fiindcă 
aşa e obligaţiunea politică dintre State. Aici nu era 
nimic din politică. Erau fiii unei ţări ortodoxe către un 
cap al creştinătăţii ortodoxe. Şi cu toate acestea gu
vernul a ţinut să manifesteze atât de inimos şi nu a 
trecut nepăsător pe lângă o vizită care grăieşte adânc 
simţului nostru viu de creştini ortodocşi.

De aceia se cuvine toată lauda, atât domnilor mi
niştri, cât şi foştilor miniştri şi bărbaţilor de seamă 
care au ţinut să nu lipsească dela un prilej, după 
care noi judecăm cât de alipiţi sunt ei de podoabele 
noastre ortodoxe. Dumnezeu să le dea şi lor atâta 
mulţămire în viaţă cât de mare a fost a noastră, ca 
preoţi ai acestei Biserici ortodoxe, când i-am văzut cu 
câtă grabă şi dragoste au răspuns chemării Primatului 
nostru de a creşte împodobirea din jurul persoanei 
Patriarhului.

Acestea sunt gândurile care au străbătut sufletul 
nostru în toate aceste zile şi ele ne-au umplut de o 
fericire pe care n ’am putut s’o ţinem numai pentru 
noi, ci am mărturisit-o şi altora. .

Acestea zise, putem trece mai departe pentru a vedcu 
cum a mers sărbătorirea Patriarhului.
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V.

Primirea de Vineri.
Patriarhul nu poate răspunde dragostei tuturor aşe

zămintelor, care voiesc să primească vizita Sa. Dar 
câteva tot trebuie să viziteze.

Cea dintâi şcoală cinstită prin vizita Patriarhului avea 
să fie Institutul Societăţii Ortodoxe din strada Princi- 
patele-Unite. Prezidenta Societăţii, Principesa Alexan
drina Cantacuzino, care altfel era foarte ocupată cu 
sfinţirea bisericii dela Mărăşeşti la 28 Sept. c., ridicată 
prin iniţiativa Societăţii Ortodoxe, a ţinut să vină grabnic 
în Bucureşti pentru primirea Patriarhului. A avut şi de 
ce, pentrucă venirea Patriarhului a însemnat o mare în- 
sufleţie în şcoală pentru cugetarea noastră ortodoxă.

De dimineaţă furnicare şi pregătire în şcoală în ve
derea primirii Patriarhului. Corul gata, paraclisul şcoalei 
cu toate orânduite înăuntru, pentruca toate să se pe
treacă de minune. Toate doamnele din comitet, profe- 
sorii şcoalei în frunte cu directorul şi directoarea, d. ş1 
d-na Perianu, de faţă şi în mişcare, pentruca toate 
lucrurile să fie la locul lor.

Mitropolia fiind aproape de Şcoala Societăţii, Pa
triarhul cu Mitropolitul Primat şi cu toţi însoţitorii au 
venit pe jos. Au fost primiţi de Prezidentă şi de toţi 
membrii Comitetului Central, după care au luat-o încet 
spre paraclisul şcoalei. Aci Patriarhul a fost primit cu 
crucea şi evanghelia de către Păr. Ieromonah Teofil 
Ionescu. Corul cânta Binecuvântat este cel ce vine întru 
numele Domnului.

Când acestea s’au încheiat, Prezidenta a rostit o miş
cătoare cuvântare în franţuzeşte, pe care îndată, frază 
cu frază, d. Prof. Dr. Drag. Demetrescu, o traducea în 
greceşte. Şi a încheiat Principesa Cantacuzino strigând 
în greceşte. Zito o Macariotatos Patriarhis tis aghias 
poleos Ierusalim  (Trăiască Prea Fericitul Patriarh al 
Sfântului oraş al Ierusalimului!) ceiace a stârnit mare 
însufleţire.

Apoi a luat cuvântul d. M. Berceanu, întâiul ajutor 
de primar al oraşului Bucureşti, care a vorbit în româ
neşte, tradus pas cu pas în greceşte de d. Demetrescu} 
despre lucrarea care se face în Bucureşti de către Pri
măria Capitalei pentru a întări credinţa ortodoxă şi a 
face din ea pârghia puternică de îndreptare a vieţii so
ciale.

Patriarhul şi-a arătat mulţămirea pentru o astfel de 
muncă creştinească desfăşurătă în ţara noastră.

Apoi a vorbit subsemnatul, rostind în greceşte bucuria 
mea de a vedea legându-se în chip mai trainic înfrăţirea 
între noi şi creştinismul răsăritean. Am spus că de mult 
strig eu despre trebuinţa de a vedea apropierea noastră 
mai vie de acest Răsărit creştinesc către care suntem 
datori, şi că sunt fericit că vizita Patriarhului întăreşte 
lucrarea pe care eu, cu puteri mici, o săvârşesc în mij
locul României Ortodoxe.

După toate acestea, Principesa Cantacuzino a cerut 
Patriarhului să binecuvinteze adunarea şcolară.

Atunci a fost o clipă nu numai măreaţă, ci de tur-
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tunoasă izbucnire a simţurilor noastre creştineşti. Toată 
adunarea a căzut în genunchi. N’au rămas în picioare 
decât arhiereii, adică numai Mitropolitul Primat şi Mi
tropolitul Sevastiei. încolo, toţi la pământ, şi Patriarhul 
i-a binecuvântat îndelung.

Emoţia acelei clipe nu se poate uita. Toţi au rămas 
adânc cutremuraţi. însuşi I. P. S. S. Mitropolit Mir®n 
îşi arătă impresiunea, zicând că a trebuit să aibă pu
ternică urmare asupra sufletului copilelor şi a tuturor 
celor de faţă.

La urmă Patriarhul a decorat pe Principesa Alexan
drina Cantacuzino cu Marea Cruce a Sfântului Mormânt %

Serbarea s’a încheiat în sunetele corului, după care 
oaspeţii au trecut spre automobile, ca să se ducă la 
Societatea clerului „Ajutorul". Şi aici trebuia să se facă 
o primire de clerul Capitalei.

Clerul a simţit toată datoria care apasă asupra sa, 
pentru a face o primire vrednică unui oaspete aşa de 
însemnat. Toată sala de şedinţă era frumos împodobită, 
iar în fund, în locul catedrei obişnuite, se aflau două 
frumoase je ţu r i : Pentru Patriarh şi Mitropolitul nostru.

De faţă erau preoţi .şi mulţi creştini. In sunetele mân
gâietoare ale axionului, Patriarhul cu Mitropolitul nostru 
şi-au făcut intrarea în sală. Amândoi protopopii Bucu- 
reştiului, Părinţii I ’ Georgescu şi Tr. Vintilescu, cântă
reţi de seamă şi unul şi altul, se întreceau în buna 
cârmuire a valurilor de cântare. Şi ceilalţi preoţi îşi 
alăturau glasurile şi alcătuiau cununa de bună salutare 
care se adresa respectuos blândului Patriarh.

Când cele din urmă sunete s ’au risipit în văzduh, 
s’a înfăţişat înaintea Patriarhului Păr. Econ. D. Geor
gescu, prezidentul Societăţii Clerului Român „Ajutorul*, 
care, mişcat de înălţimea şi solemnitatea unei astfel de 
clipe, a rostit cu glas în care străbăteau accente de 
duioşie, următoarea cuvântare către Patriarhul Locurilor 
Sfinte :

Sanctitatea Voastră,
In numele preoţimii de mir din Capitala ţarii 

noastre şi a preoţimii din eparhia Sfintei Mitropolii 
a Ungrovlahiei, depun la picioarele Sanctităţii Voastre 
cele mai adânci sentimente de respect şi de recunoş
tinţă pentru marea cinste ce ne-aţi făcut de a veni 
în mijlocul nostru în acest modest locaş, ridicat prin  
contribuţiunea acestei preoţimi.

Sunt câţiva ani în urmă de când noi, preoţimea 
Capitalei României, am fost cinstiţi, tot în acest modest 
locaş, prin veniiea în mijlocul nostru a Prea Ferici
tului Locţiitor de Patriarh al Constantinopolului.

/. P. S. Locţiitor de Patriarh al Constantinopolului 
ne-a adus aci binecuvântarea celui dintâi scaun pa
triarhal al Bisericii creştine ortodoxe.

Sanctitatea Voastră, cu binecuvântarea Prea Feri
cirii Voastre, ne aduceţi împrospătarea evlaviei către 
S f  Mormânt al Domnului Dumnezeului şi Mântui
torului nostru Hristos şi către Sf. Sa Cruce, al căror 
strejar de zi şi de noapte sunteţi Sanctitatea Voastră-

Ne plecăm cu adâncă smerenie înaintea Sanctităţii
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Vodstre. In sufletele noastre se revarsă tăria credinţei. 
Sim ţim  că prim im  puteri noi de luptă în misiunea
ce ni s’a încredinţat, de propoveduitori ai tnvaţaturu 
dumnezeeşti în aceste laturi ale creştinătăţii ortodoxe.

Preoţimea romană nu va uita că formează armata 
pusă în slujba omenirii pentru mântuirea sufletelor 
sub conducerea înalţilor ei ierarhi.

Preoţimea nu va uita că în mijlocul ei s’an pogorât 
ca s'o încurajeze şi să-i dea binecuvântare cei mai 
însemnaţi întâi-stătători ai Bisericii creştine ortodoxe.

In  cartea de aur a acestei societăţi şi pe lespezile 
ni mii noastre va f i  scrisă cu litere nepieritoare, ziua 
de azi şi numele Sanctităţii Voastre, spre a j i  trans
mise din generaţie în generaţie urmaşilor noştri în 
preoţie.

Noi şi urmaşii noştri am f i  nişte nevrednici ser
vitori ai dumnezeescului nostru învăţător şi Mântuitor, 
dacă nu vom f i  următori acestor înalte îndemnuri, ce 
ni s'au dat şi ni se dau astăzi.

Recunoscători Sanctităţii Voastre pentru înalta cinste 
ce ne faceţi şi pentru dragostea părintească ce ne ară
taţi, unim glasurile noastre şi rugăm pe Dumnezeu sa 
Vă ţină sănătos până la cele mai adânci bătrâneţe 
pe scaunul Sfântului Apostol şi întâiul episcop ăl Ce
tăţii Sfinte, Iacov, fratele Domnului, şi păzitor aii 
Sfântului şi Dătătorului-de-viaţă Mormânt şi al Sfintei 
Cruci a Mântuitorului nostru Hristos şi ca sprijinitor 
al întregii ortodoxii.

Să trăiţi, Sanctitatea Voastră!

După aceia Păr. Georgescu a înmânat Prea Fericirii 
Sale o diplomă de membru de onoare protector al Societăţii.

Prea Fericirea Sa Patriarhul a răspuns că preoţii 
sunt ochii poporului şi că ei trebuie să se lumineze 
p.entruca poporul să se poată ridica prin ei. Mulţămeşte 
pentru urările care i s’au adus şi urează Societăţii 
„Ajutorul* spor bun înainte.

Apoi a iscălit cu o iscălitură înflorită, ca în vremu
rile vechi, în cartea de aur a Societăţii, a iscălit Mitro
politul Primat, Mitropolitul Sevastiei şi toate celelalte 
înalte obraze bisericeşti la rând.

S’a oferit o mică gustare şi s’au făcut mai multe 
fotografii.

De aici automobilele s’au mişcat iute pentru ispră- 
virea altei vizite: la Seminarul Central, unde înaltul 
Oaspete, însoţit de Mitropolitul Primat şi de Prof. Drag. 
Demetrescu, au ajuns aproape de ceasurile 12. îndată 
apoi au sosit automobilele şi cu ceilalţi însoţitori. La 
intrare aşteptau Păr. Director, Dr. P. Romanescu şi 
cu profesorii şcoalei. Toţi au sărutat mâna Patriarhului 
şi Mitropolitului Primat, iar apoi i-au încunjurat şi
condus pană la intrarea în paraclisul şcoalei, unde aş- 
teptau cei 2 spirituali, Păr. Arhim. Gherasim Agapi ş1 
Econ. Gr. Costea şi cu un diacon cu crucea şi evan
ghelia, pe care Patriarhul le-a sărutat şi apoi, după ce 
s ’a închinat în mijlocul bisericii şi a binecuvântat pe 
cei de faţă, s’a aşezat în strana aurită cu I. P. S. Mi
tropolit Miron.

In timpul acesta, corul şcolarilor cânta, iar când s ’a 
isprăvit cântarea, spiritualii cu diaconul au slujit un 
polihroniu. Apoi Păr. Director a păşit înaintea Patriarhului
şi, in cuvinte bine alese, i-a urat bună venire. A aratat 
bucuria simţită pentru cinstea care se arată şcoalei 
bisericeşti a Seminariului Central printr’o asemenea 
înaltă vizită şi frumoasa potrivire că această vizită cade 
tocmai odată cu deschiderea cursurilor Seminariului 
Central şi că binecuvântarea patriarhală va fi de mare
folos pentru înflorirea acestui început de munca într’un 
nou an şcolar. A încheiat urând sănătate şi mulţi ani 
înaltei Căpetenii a creştinismului răsăritean.

Patriarhul a răspuns în scurte cuvinte, arătând ce 
înseamnă preoţia şi cu câtă râvnă trebuie să se pre
gătească şcolarii pentru a sluji cu vrednicie ca preoţi.

Cu aceasta s ’au isprăvit vizitele zilei de Vineri, care 
au trebuit să se oprească aici, dată fiind vârsta (înain
tată de 79 de ani a Prea Fericitului Patriarh, din care 
pricină uşor îl putea ajunge oboseala.

A doua zi, Sâmbătă, fiind sărbătoarea Sfintei Cruci, 
Patriarhul a stat de faţă la Sf. Liturghie, împreună cu 
Mitropolitul Primat, ascultând slujba săvârşită de P. S. 
Arhiereu Platou Ploeşteauu, vicarul Sfintei Mitropolii.

Slujba s’a încheiat la ceasurile 11. De aici. Patriarhul, 
împreună cu Mitropdlitul Primat, cu Mitropolitul Dositei 
şi cu d. Prof. Dr. Drag. Demetrescu, însoţiţi de preoţii 
Mitropoliei, s’au dus în Parcul «Carol“, la mormântul 
eroului necunoscut, unde Patriarhul a săvârşit o slujbă 
de pomenire şi veşnică odihnă. Apoi a rostit cuvinte 
mişcătoare pentru acest prilej, spunând că acest mor
mânt simbolizează pe vitejii care şi-au apărat ţara şi 
că lor li se cuvine toată mărirea şi înălţarea. Veşnică 
să le fie amintirea! Apoi spune că simte o deosebită 
bucurie că s’a învrednicit să calce pe acest pământ pe 
care-1 binecuvinteăză acum, când România s’a învred
nicit, prin sângele vitejilor ei, să cuprindă între hota
rele ei pe toţi fiii ei. Apoi cu gesturi largi, Patriarhul 
a binecuvântat pe toţi cei de faţă.

Frumoaselor şi mişcătoarelor cuvinte ale Patriarhului 
a răspuns d. General Munteanu, secretarul general al 
Ministeriului de Război. D-nia Sa a rostit simţirea de 
înaltă recunoştinţă a armatei româneşti pentru piosul 
omagiu adus la acel mormânt, „care simbolizează pentru 
noi biruinţa adevărului, dreptăţii, civilizaţiunii şi nestră
mutata credinţă în Dumnezeu şi în Sf. noastră Biserică".

Cuvintele Generalului au fost puternic simţite şi au
mişcat şi mai mult inimile mişcate deja de cuvântarea

t

Patriarhului.
După aceia Prea Fericirea Sa a aşezat pe mormânt 

o coroană cu inscripţiunea: Patriarhul ortodox al Ieru
salimului Damianos, S f  Cetate a Ierusalimului, 27 
Sept. 1924. Omagiu eroului necunoscut român. Tot pe
mormânt a aşezat apoi şi însemnele decoraţiunii pa
triarhale: „Crucea Sfântului Mormânt."

Cu acestea s ’au încheiat serbările prilejite de vizita
Patriarhului. In aceiaş zi de Sambată a plecat la Bălţi, 
împreună cu Mitropolitul Primat, la punerea pietrei de
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temelie pentru catedrala de acolo. Serbarea, la care a 
venit şi A. S. R. Principele moştenitor, a crescut în însem
nătatea ei prin prezenţa Patriarhului.

Luni Patriarhul încă nu era înapoi în Bucureşti, iar 
Marţi era aşteptat la şcoala grecească din Capitală. 
Despre toate acestea, cum şi amănunte nouă privitor 
la ce am scris mai nainte, urmează să dăm în numărul 
viitor, pe luna Octombre, a acestei reviste.

VII

Interviewurile Patriarhului.
Trebuie să mai vorbim numai de două alte mani

festări ale Patriarhului înainte de plecarea sa la Sinaia, 
şi anume despre interviewurile date ziarelor Universul 
şi Dimineaţa (27 Sept. c.).

In Universul, Patriarhul a arătat că se afla pe mare, 
după îndemnul medicului, ca să se întărească cu sănă
tatea. A ajuns aproape de Constanţa, unde voia să stea 
numai vreo 3 zile şi să se întoarcă la Ierusalim. Dar a 
venit la Bucureşti în urma stăruinţei Mitropolitului Primat.

S’a arătat încântat de primirea care i s’a făcut şi a 
spus că Biserica românească va ajunge fruntea între 
celelalte Biserici Ortodoxe şi va avea un viitor strălucit.

Mai departe a declarat că, după cum în trecut, şi în 
viitor . România trebuie să ajute Şfântul Mormânt dela 
Ierusalim, care se află acum în mari greutăţi din pricina 
situaţiunii cu totul schimbate după război. „România 
e azi singura ţară care cuprinde o populaţiune ortodoxă 
omogenă şi e binecuvântată de Dumnezeu cu bogăţii 
nesfârşite. Ea este datoare să intervie pentru ajutoarea 
Locurilor Sfinte".

In trecut, împărăţii bizantini au fost ocrotitorii Sfin
telor Locuri. După Căderea Bizanţului, acest rol a trecut 
asupra Ţărilor Rusiei. Acum el revine Regelui Ferdinand 
al României. Dupa vizita din România, Patriarhul va cere 
ajutorul Serbiei, Greciei şi Angliei.

In ce priveşte calendarul, Patriarhul arată greutăţile 
de a fi întrodus chiar de acum în Ierusalim, unde se 
întâlnesc mai multe feluri de neamuri. Dar a adăogat că 
principial nu are nicio obiecţiune de adus împotriva
calendarului.

Acestea sunt cuvintele adresate de Prea Fericirea Sa
Universului.

Tot aşa Prea Fericirea Sa a vorbit ziarului Dimineaţa. 
A spus că n’a plecat din Ierusalim de 30 de ani şi că 
acum, aflându-se pe mare, a primit poftirea înalt Prea 
Sfinţitului Mitropolit Primat de a veni în România. A 
vorbit despre sinodul ecumenic care va fi anul viitor 
la Ierusalim şi în care se vor da dezlegări la multe 
chestiuni însemnate care stau în suspeţisiune în Bise
rica Ortodoxă.

Ziarul Dimineaţa a dat şi câteva date despre şirul 
vieţii Patriarhului: E Patriarh de 27 de ani şi în toată 
această vreme n’a eşit niciodată din Ierusalim. E de fel 
din insula Samos. A fost în Rusia la Taigan şi Moscova. 
A fost Mitropolit la Betleem şi Filadelfia.

Tot depre persoana Patriarhului a scris în Dimineaţa

şi Părintele Gala Galaction, un articol cum numai Sf 
Sa ştie a scrie şi plin de date însemnate.

Cu acestea, noi ne oprim aci în ce priveşte dările- 
de-seamă despre vizita Patriarhului, urmând a da restul 
în nr. viitor, despre ceiace a urmat după întoarcerea 
în Bucureşti.

Arhim, SC R IB A N

Munca Preoţilor din eparhia Olteniei
i.

Deşi se ştie că, dela venirea-Prea Sfinţitului Varto
lomei în fruntea eparhiei de peste Olt, preoţii din 
acel ţinut s’au organizat într’un chip cum n’a mai fost
până acum în niciun ţinut românesc şi chiar nici aiurea, 
totuşi lucrul acesta e ştiut numai pe deasupra. Prea 
puţini din celelalte eparhii îşi dau seama ce muncă 
de albine este în acea eparhie, ce neastâmpăr şi roire 
este acum acolo, printr’o încordare stârnită toată din 
mintea ziditoare a Prea Sfinţitului Vartolomei şi pe care 
organele îndeplinitoare nu sunt încă deplin adaptate 
de a o şi împlini în tot zborul ei. Dar mişcarea merge 
înainte fără răgaz, toţi îşi ascut puterile, pentruca să 
fie pregătiţi să înoate cât mai bine, odată ce au intrat 
în albia cea mare a lucrului bisericesc.

încă nu ne dăm seamă ce nemărginite puteri se ză
mislesc aci. Fireşte, roadele nu se pot vedea numai
decât, pentrucă munca pornită pe un program foarte 
larg şi îndrăzneţ, are nevoie să se desfăşure încă multă 
vreme, până să vedem tot ce este în stare să ro
dească. Dar că rodeşte, e mai pre sus de orice îndo
ială, pentrucă multe bunătăţi se şi văd. Aici ne aflăm 
ca în faţa unei energii proaspete americane, care în 
scurtă vreme îţi ridică un oraş întreg. Noi însă vom 
vedea mai mult decât un oraş. Vom vedea o zidire 
sufletească de care ne vom minuna şi vom avea în- 
tr’însa cheia prin câre Biserica noastră se poate în
viora într’un chip falnic şi mângâietor.

Ne pare bine că putem face această constatare în 
sânul Bisericii noastre Ortodoxe. Ni se spune că a- 
ceastă Biserică e;te amorţită, că trăieşte numai din 
tradiţie, că nu mai poate da vlagă poporului nostru 
românesc, care trebuie crescut de nişte braţe vân- 
joase şi deprinse a scoate pe om din nămol.

Dar avem dovada stării adevărate. Nu este în prin
cipiile Bisericii Ortodoxe de a trăi numai în pasivi
tate şi contemplaţiune, pentrucă a avut vremea ei în 
împărăţia bizantină, când mergea pe urma cuceririi 
militare, după cum spune Charles Diehl, şi fertiliza 
ţinuturile prin evanghelizarea ei şi aducea poporul la 
Biserica creştinească. Au fost numai împrejurări vi
trege în ţinuturile noastre, care nu ne-au lăsat să des
făşurăm în voie şi în larg pânzele plutirii noastre pe 
marea întinsă a muncii omeneşti.

Pentru Biserica noastră românească, o stare nouă 
găsim croită prin mâna de fier şi mintea de viguroasă 
plămădire a Prea Sfinţitului Vartolomei. Prea Sf. Sa 
e o dovadă că în Biserica noastră se poate lucra 
din plin, şi uite că a pornit-o pe o scară care va for
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ma mândria noastra viitoare şi care trebuie urmată 
şi aiurea, dacă voim ca să înceapă a rodi toate ţinutu- 
rile trecutului nostru de viaţă curată.

Să mi se arate în lumea Bisericii de Apus mulţi 
episcopi ca Prea Sf. Sa, care ştiu să-şi îmboldească 
eparhiile până la vioiciunea care este peste O l t ! Sunt 
numai rarităţi acestea, care nu se găsesc în orice 
vreme, şi tare mă tem că în ziua de azi, un episcop 
ca P. S. Vartolomei n’ar fi încăput în Biserica Romei, 
care nu lasă mişcare liberă energiilor dela periferie 
şi nu înţelege altă mişcare decât cea pornită de bol
dul centrului. De aceia cred că mai rodnic este Prea 
Sf. Sa în Biserica noastră. Numai să ni-1 mai ţie 
Dumnezeu câteva zeci de ani, şi vom putea zice nu 
numai

Dulce Bucovină,
Veselă grădină,

ci şi
__ I

Dulce ţară oltenească,
Eşti grădină creştinească.

Dar să lăsăm aceste zboruri ale gândului nostru 
mulţămit pentru ce se lucrează în eparhia Olteniei şi 
să privim acest lucru mai de aproape.

II.

N ea tâ rna t, de munca bisericească obişnuită, Prea 
Sf. Vartolomei a înfiinţat în eparhia sa o întreagă 
reţea de activitate culturală şi misionară care trebuie 
să minuneze pe toţi ceice o vor privi de aproape ş 
care ar putea da prilej să urzeşti multe compuneri cu 
multe înfăţişări, nu numai pe aceasta pe care o în
săilăm noi aci.

In eparhia sa funcţionează nu numai direcţiunea 
obişnuită a cancelariei episcopale, ci şi o direcţiune 
culturală, care are şi ea foarte mult de lucru. Toată 
eparhia e împărţită în centre de acţiune numite centre 
parohiale, având în frunte o căpetenie, care poartă 
numele bisericesc de „înainte-stătător11 (ce gând fe
ricit că nu i-a dat numele urât şi de rând de: „şef “ 1). 
Aceştia toţi se adună în răstimpuri şi fac slujbe mari 
şi ţin predici şi adunări şi învaţă poporul— muncă 
foarte grea, cu care omul nu se poate deprinde uşor, 
dar la care a trebuit energia sălbatică a Prea Sfinţi
tului Vartolomei, pentruca ea să nu se moleşească. 
Sfi cităm că în cele 79 de centre parohiale, care func
ţionează în eparhia cea cu aproape 800 de parohii, 
numai în curgerea unui an de lucru s’au ţinut 2000 
de conferenţe şi 948 de predici şi slujbe cu sobor. 
Chiar dacă aceste predici nu vor străluci toate printr’un 
deosebit meşteşug, chiar dacă am lua că numai un 
sfert din toate aceste predici şi cuvântări rodesc în 
sufletele oamenilor, dar to t este un mare val de apă 
sfinţită care se revarsă peste suflete.

Şi această muncă nu merge aşa după cum spun 
deiştii despre Dumnezeu, că a făcut lumea şi o lasă 
să meargă de capul ei, nu, ci Prea Sf. Vartolomei 
cercetează totul, pentru a-şi dune degetul său câr- 
muitor şi îndreptător acolo unde trebuie. Am văzut

îmsumi cum controla o copie a unei cuvântări şi pu
nea întrebare directorului cancelariei: Este adevărat 
cuprinsul copiei, ori în punctul cutare este altfel?

Iar pe de altă parte, această urmărire a muncii preo
ţilor nu e o cătuşă în cgre bieţii oameni să se mişte 
după cum/ se mişcă manivela dela Râmnic, ci totul 
este făcut aşa ca, din ce în ce organismul să ajungă a 
se mişca prin sine şi a lucra cu propriile lui puteri.

Preoţii Olteniei se adună în congres în fiecare an 
în săptămâna Rusaliilor. Ca să nu fie lipsită eparhia 
de toţi preoţii ei care se adună într’un singur punct, 
vin numai jumătate, aşa că fiecare jumătate se adună 
la doi âni odată.

Toată această activitate e cuprinsă în societatea 
preoţească Renaşterea, al cărei prezident e tânărul, 
dar luminatul preot Gr. Cristescu. Societatea scoate 
o revistă de seamă, cârmuită de un preot de întinsă 
cultură, I. Ghia, şi în care se tipăresc lucruri fru
moase din această întinsă activitate.

Anul acesta, congresul s’a ţinut cu o săptămână mai 
târziu decât cel hotărât prin statute. Oraşul Turnu- 
Severin a fost locul fericit de a vedea în sânul său 
strânşi atâţia preoţi la un lucru binecuvântat pentru 
vechile ţinuturi ale lui Traian în zilele de 8, 9 şi 10 
Iunie.

După liturghia în biserica „Grecescu“, slujită de 
preoţi în sobor şi după parastasul pentru membrii 
trecuţi la cele veşnice, Prea Sf. Vartolomei a dat 
ranguri preoţilor care s’au deosebit prin activitatea lor 
şi pe care i-a dat ca pilde îna ntea altora. Acestei 
mulţămiri din partea episcopului, i-a răspuns Protoie
reul Ioan D. Popescu, spunând că preoţii socotesc 
aceste răsplăţi mai mult ca îmboldiri pentru munca 
cea viitoare decât ca certificat pentru ce au făcut 
până acum.

La ceasurile 3 după ameazi, preoţii s’au adunat în 
sala de gimnastică a Liceului „Traian11, u n d e P  S. S. 
Episcopul Vartolomei, a vorbit despre datoria preo
ţilor de a duce lupta idealismului creştin organizat. 
A arătat că puterile protivnice ale imoralităţii sunt 
mari şi că preoţii pot face mult pentru îndreptarea 
ţării acesteia luptând cu puteri împreunate.

Urmează apoi darea-de-seamă despre activitatea 
societăţii Renaşterea pe timp de un an, citită de Păr. 
Dr. Gr. Cristescu. Ea s’a tipărit şi citim aci despre
„lupta pe care a trebuit s’o dea preoţimea cu propria 
ei fiinţă, pentru a face dintr’un corp timid şi deprins 
cu idealuri patriarhale, o organizaţie solidară şi mi
litantă, nu atât pentru izbânzi ideologice, cât mai ales 
pentru realizări vii pe tărâmul sănătos al faptelor11. 
In adevăr, în eparhia Olteniei nu se operează numai 
cu gânduri bune. Prea Sf. Vartolomei, câ bărbat în
zestrat cu un deosebit simţ al realităţilor, a îmboldii 
şi a creat singur o mulţime de fonduri, din care se 
dau fel de fel de răsplăţi şi ajutoare, unde trebuie. 
Zilele acestea, ziarul Universul a adus la cunoştinţa 
ştirea că preoţimea Olteniei a trimes 77,500 de Ici 
fondului pentru ajutoarea studenţilor. Cu un asemenea
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îndemn de lucru, e firesc că preoţimea Olteniei a şi 
ajuns a tâ t de departe pe calea îndeplinirilor practice. 
De acela şi spune mai la vale darea-de-seamă:

„Bucuria noastră e foarte mare, de oarece mai 
toate piedicile ridicate de firea noastră stângace în 
acţiuni de corp, au fost răpuse de entusiasmul fără 
hotar pe care l-a ştiut turna în sufletul nostru din 
plin, unul cei mai entuziaşti creatori, de idealism preo
ţesc din Biserica neamului nostru Episcopul Varto- 
lomeiu“.

I

De aici încolo, trecând la activitatea centrelor pa
rohiale, darea-de-seamă le numeşte în chip fericit 
„punctele strategice al lucrării societăţii11. Aceste 
centre, afară de «inferenţele, predicile şi slujbele de 
care am pomenit mai su s ,  mai au Ia răbojul lor fapta 
frumoasă că au întocmit coruri de preoţi şi cântăreţi. 
Ele au împărţit între credincioşi ca la 10,000 de iconiţe 
şi 5000 de broşuri cu bune învăţături pentru suflet-

Mai încolo, darea-de-seamă spune că această muncă 
a preoţilor a stârnit interesul mirenilor pentru ceiace 
se face în centrele parohiale. Dările-de-seamă ale lor 
povestesc că la şedinţele centrale „au luat parte 
autorităţile comunale: primar, administrator dep lasă , 
învăţători, etc., de multe ori luând cuvântul entuziasmaţi 
de frumuseţea cuvântărilor ţinute de preoţi11.

Centrele parohiale se organizează bine şi pe temei 
bănesc. Ele îşi trag venituri 1. din plăţile membrilor;
2. dintr’un câştig care li se face la vinderea calenda
relor Societăţii Renaşterea; 3. din ce dă poporul la 
slujbele mari ale zilelor de şedinţă, de care venit 
preoţimea se lipseşte cu drag; 4. din daruri şi strân
geri de bani făcute în popor de fiecare centru. Pe 
acest temei se socoteşte că venitul tuturor centrelor 
s ’ar putea ridica la suma de peste 500,000 de lei 
anul.

Un punct de împlinit de acum înainte este al biblio
tecilor centrelor. Ele însă au şi început a funcţiona 
în unele centre, precum în Cernăteşti, Dolj, ca „biblio
tecă circulantă'*, adică cu cărţi care se dau pe acasă, 
ceiace e foarte bine şi uşurează mult citirea, pentrucă 
oricine citeşte mai cu plăcere în lesniciunea vieţii de 
acasă decât încătărămat în odăile în care se întâlneşte 
cu alţii.

Darea-de-seamă pomeneşte mai la vale de adunările 
judeţene ale Societăţii, care s ’au ţinut regulat şi la 
care s ’au rostit cuvântări însemnate, precum în sec
ţiunea Dolj drespre creşterea tinerimii şi despre ce 
are de făcut preotul faţă de practicele şi obiceiurile 
religioase ale poporului, care „au stârnit largi discuţii 
de lămurire şi au contribuit mult la zidirea sufletească 
a preoţimii".

Lucru care ne bucură mult este că s ’a hotărât în
fiinţarea a două şcoale de cântăreţi: una la Balş şi 
alta la Corabia, cum şi zidirea unui cămin preoţesc. 
Ce mare merit îşi câştigă preoţii prin astfel de aşe
zăminte care cresc din propriile lor p u te r i !

Darea-de-seamă mai pomeneşte despre revista Re
naşterea, de care am vorbit şi noi mai sus şi pe care

o caracterizează foarte exact că este revistă „cu 
caracter practic religios. Coloanele ei n’au fost loc 
de erudiţie scolastică sau de compilaţii greoaie, c* 
tribună a conştiinţii preoţeşti care şi-a analizat sincer 
certitudinile ei intime în lumina adevărului evanghelic, 
cercând să-şi lămurească poziţia ei faţă de realităţile 
mediului social şi religios înconjurător, şi mai ales 
faţă de acea tradiţie suprapusă şi care în forma 
superstiţiilor, e atât de înecătoare pentru sufletul
creştin.

„Partea informativă a fost diii belşug alimentată 
de frumoasele şi trezitoarele de energii porunci şi co
municări ale Prea Sfinţitului nostru Stăpân, care al- 
cătuesc, că să zicem aşa, catechismul practic al orien
tării lucrării noastre preoţeşti,,.

E în adevăr aşa şi revista îşi îndeplineşte cu hărnicie 
şi pricepere această chemare ’)•

*) Iată ce ni se scria nouă despre revista Renaşterea, cu data 
de 5 Iunie 1922, pe către cineva cere iscăleşte Varteropt S. 
Minuidu:

O nouă revistă bisericeastă. — Este cea care a ieşit pe Maiu 
în Craiova cu numele Renaşterea, revistă de cultură religioasă, 
care apare ca organ al societăţii cu aceiaş nume, înfiinţată în 
toamna anului trecut, de către preoţimea din Oltenia, după în
demnul, cu luminile şi subt călăuzirea P. S. Episcop Vartolomeiu, 
după cum ne spune redacţia sub frumosul titlul arhaic de „pre
doslovie" .

Revista este un organ de propagandă religioasă, făcând legă
tură între preo{imea din sânul şi din afară de Eparhie ţinând în 
curent pe cetitori cu literatura şi cu evenimentele bisericeşti 
însemnate.

Articol de fond este acel al Părintelui Episcop dela Râmnic, 
al Prea Sfinţitului Vartolomeiu „Ce urmărim cu societatea cle
rului oltean*' „Renaşterea" şi cu organele ei de propagandă, în 
care Prea Sfinţia Sa, profund cunoscător al chestiunilor sociale, 
arată cum biserica neamului nostru a început să-şi piardă din 
puteri, că omenirea, fiind frământată azi de pseudo-civilizaţie, 
care uitând datoriile şi omul sufletesc, cultivă dreptul personal 
şi omul trupesc, cultivare diametral opusă celeia din evul antic 
şi mediu în special, reprezentanta datoriei şi a spiritului, trebue 
pentru a ei prosperare, ca în educaţtunea masselor, a popoarelor 
deci, să apuce calea de mijloc — media aurea — şi să meargă mai 
departe, ferindu-se totdeauna de extremităţi, care aduc nenorociri 
şi regrese şi chiar progrese, anormale însă; că omul, fiind trup 
şi suflet, ambele elemente necesitând desvoltare, dator e să le 
cultive în mod armonic, ca nu cumva vreunul din ele, luând prea 
mari proporţii, să fie în dauna celuilalt, aşa că noi, cei de azi, 
de pildă, nu mai putem subscrie în întregime, ci numai în parte 
scrisoarea I-a către Donat a St. Ciprian, în care strălucitul pă
rinte bisericesc arată cum chiar operile pozitive sunt pure deşăr- 
tăciuni; deci — închee eruditul prelat — „la lumina istoriei şî ex
perienţelor ei, biserica noastră înţelege că rolul ei este să pună 
în armonie aceste două elemente ale fiinţei omeneşti şi să le 
întărească unul prin altul, pentru a-i asigura omului o cât mai 
rodnică toaţă pe pământ şi o cât mai sigură mântuire în ceruri1*.

Articolul P. S. Vartolomeiu trebue citit şi recitit de întreaga 
preoţime, chiar studiat, fiind de o covârşitoare însemătate pentru 
noua direcţie ce voeşte Ierarhul dela Râmnic să dea activităţii 
bisericeşti, pentrucă alături de roadele spirituale să putem că
păta pentru păstoriţii noştri, roade pozitive.

Subiect bine tratat este şi acel al Părintelui Econom V. Gh. 
Durac din Turnu-Severin, Invidia, având în frunte ca Motto un 
text din Metamorfozele lui Ovidiu, dat în latineşte, care ştiut 
fiindcă mulţi preoţi nu-1 pot traduce mai ales din cei dela ţară* 
ar fî fost bine dacă s’ar fi redat şi în notă pe româneşte.

In genere, revista se prezintă bine, nu e toemai bogată, lucru 
explicabil, fiind încă la început, cunoseută fiind însă puternica 
personalitate a prezidentului ei de onoare, nădăjduim că în vii
toarele numere vom găsi mai mult material de studiu ieşit din 
penele pricepuţilor preoţi olteni, buni mânuitori de condeiu, aşa 
că nu putem adresa decât cuvinte de laudă „Renaşterei41, pen
trucă prin ea şi prin alte organe de propagandă ale societăţii 
reînvie viechiul scaun vlădicesc dela Râmnic, focar de cultură 
religioasă a unor vremuri apuse, iar clerul oltean, chemat la 
noua viaţă, ca şi întreaga noastră presă bisericească, trebue s’o 
întâmpine cu „bun so&it".
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O mai strânsă comunicare între comitetul central 
şi centrele parohiale şi cele judeţene este dorinţa 
arătată  în darea-de-seamă, şi pentru aceasta se 'cere  
în ea întocmirea unui regulament de comunicare, 
pentrucă comitetul central nu e la curent cu to t ce 
lucrează centrele parohiale. Din această pricină, şi ce 
cuprinde darea-de-seamă „nu reprezintă un sfert din 
informaţiunile pe care ar trebui să le aibă centrul11.

De aici încolo, darea-de-seamă trece la arătări de
ordin material. Spune că Societatea Renaşterea are 
acum propriul ei local în str. Sineasca 20, care a ş* 
fost întocmit în vederea înfiinţării fabricii de lumânări, 
iarăşi un lucru de seamă care se face în eparhia 
Olteniei, potrivit hotărârii luate în congresul eparhial 
de anul trecut. Dâcă ea nu s ’a înfiinţat până acum, 
darea-de-eamă lămureşte că aceasta este din pricina 
prilejului care i s ’a înfăţişat de a edita calendarul de 
părete al d-lui Dr. Chiricescu. L-a tipărit în 140,000 
de exemplare, dela care Societatea a câştigat peste
100.000 de lei. Deci trebuind să cheltuiască cu editarea 
acestuia, s’a întârziat întemeierea fabricii de lumânări, 
care însă to t se înfinţează.

Un nou prilej pentru Societate de a-şi creşte ve*i- 
turile a fost cel pe care li l-a pus înainte P. S. Var
tolomei: de a cumpăra pentru Societate 120 de 
pogoane de pământ arabil în jud. Râmnicul-Sărat, cu 
preţul de 7000 de lei pogonul. Atunci Societatea şi-a 
plasat aici fondurile ei, ridicate până la suma de
840.000 de lei fapt care din nou a întârziat împlinirea 
hotărârii congresului de anul trecut, privitor la fabrica 
de lumânări.

Un plan de o măreaţă îndrăzneală este acel de a 
se înfinţa în inima Olteniei o Academie Teologică, 
ideie urzită de P. S. Vartolomei, înfăţişată congresului 
eparhial de anul trecut şi primită cu mare însufleţire 
de întreaga preoţime. Pentru scopul acesta, s’a şi strâns 
până acum un fond de 127,399. Se înţelege, e o pi
cătura din ce trebuie pentru o asemenea măreaţă 
ideie. Dar cu hotărârea dârză care pluteşte acum 
peste preoţimea oltenească, noi nu ne mai îndoim de 
nimic şi vedem aievea în deplină mişcare viitoarea 
însemnată Academie.

Incheindu-se cu citirea dării-de-seamă, care a fost 
ascultată cu mare mulţămire, s ’a făcut alegerea bi
roului pe anul viitor, alegându-se Econ. Mălăescu, 
prezident, Păr. Procopiescu, vice-prezident; Părinţii 
Runcanu, Traian Popescu şi Bobiceanu secretari.

Prea Sf. Sa Episcopul Vartolomei îşi arată apoi 
mulţămirea pentru activitatea preotului Petre Ionaşcu 
din Mehedinţi şi-i dă un premiu de 3000 de lei. Afară 
de aceasta a mai făcut felurite propuneri de cuprins 
material şi moral pentru bunul mers al Societăţii.

Apoi s’au citit dări-de-seamă ale centrelor jude
ţene de către pceoţii Anghel Pârvănescu (Dolj); Se- 
bastian Pârvulescu (Gorj); Econom Mărculescu (Ro- 
manaţi); N. B&nescu (Vâlcea) şi V. Durac (Mehedinţi), 
care au mai făcut şi felurite propuneri.

După aceia Păr. Dr. I. Ghia a citit darea-de-seamă

morală şi materială a revistei Renaşterea, ăl cărui di
rector şi este. S’au mai făcut şi felurite propuneri 
pentru administrarea revistei.

Au mai urmat alte propuneri, lămuriri şi constatări 
cu privire la bunul mers al Societăţii „Renaşterea". S’a 
ascultat plângerea Preotului Roşoga care a spus că 
autorităţile nu vin la biserică lă sărbătorile naţionale, 
iar în zilele de sărbători pun pe oameni la lucrul câm
pului, oprindu-i astfel de a veni la biserică.
... A doua zi iar s ’au adunat preoţii, tot în sala „Traian". 
Şedinţa s ’a deschis sub prezidenţa Părintelui Proco
piescu din Romanaţi. Cel întâi a luat cuvântul Păr. 
Dr. Gr. Cristescu, care a tratat cu adâncime ches
tiunea Cultul creştin ca mijloc de solidaritate socială. 
Congresul a fost încântat de această tratare şi a ho
tărât să fie tipărită. Ea a şi eşit de sub tipar şi noi 
vorbim despre ea to t în acest număr, la rubrica despre 
cărţ', reviste, ziare.

Apoi a luat cuvântul Păr. Dr. Ghia care a arătat 
cele mai bune mijloace prin care membrii „Renaşterii" 
ar putea îmboldi la sprijin şi colaborare lumea mire- 
nească, feluritele societăţi şi autorităţile din Oltenia.

Păr. Cristescu arată mulţămiri d-lui N. Iorga pentru 
tot sprijinul dat Bisericii, şi d-lui Stelian Popescu, 
proprietarul ziarului Universul, pentru sprijinul dat 
Societăţii prin coloanele răspânditului său ziar, cum 
şi printr’un mare ajutor material. Sala întreagă aplaudă 
şi cere să trimeată mulţămiri amânduror aplaudaţilor.

In continuare, Păr. Ghia spune că preoţii pot co
labora cu Societăţile de peste munţi, care au o mai 
mare experienţă în această privinţă şi un mai bun 
sistem de organizare. Recomandă, de asemenea pentru 
colaborare Fundaţiunea „Principele Carol11 din Bucu
reşti; „Prietenii Ştiinţei1' din Craiova, „Casa Luminii" 
din Severin şi altele.

A luat apoi cuvântul Păr. Stănică, arătând cum 
trebuie să se poarte preotul în parohie, pentruca 
legătura dintre el, învăţător, primar să fie mai trainică 
şi mai rodnică.

După aceasta, Păr. Cristescu îşi rosteşte mulţumirea 
pentru felul cum s’au desfăşura discuţiunile şi cum 
au fost cârmuite, pentru bunăvoinţă directorului care 
a pus la dispoziţiune sala de adunare, şi presei care 
cu dragoste a luat parte la toate şedinţele.

Atunci a luat cuvântul şi a răspuns din partea 
presei d. V. Vlădoianu, care a scos la iveală însemnă
tatea presei,' cerând pentru ea toată grija din partea 
preoţilor, pentruca ea să fie şi să rămâie românească. 
Arată cât a luptat d. N. Iorga pentru apărarea cre
dinţei strămoşeşti şi pomeneşte de cererea Părintelui 
Ghia ca preoţii să fie în partidele politice factori 
moralizatori. Spune că fiecare partid politic îşi are 
vederile sale, pe care-şi întemeiază doctrina şi pro
gramul, şi deci, pentruca preoţii să nu fie în contra
zicere cu principiile evanghelice, ei nu pot face parte 
din partidele extreme nici la dreapta, nici la stânga, 
Ei nu pot fi decât cu partidele care se întemeiază pe
cultură, pe stăpânirea sufletului asupra materiei.
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Congresul .s’a încheiat în cea mai mare însufleţire, Cuvântările rostite acolo din partea Primatului nostru
lăsând în toate inimile impresiuni puternice, care vor 
lucra ca to t atâtea îmboldiri pentru a face şi mai 
temeinică mărea{a acţiune a preoţilor din Oltenia.

*

Activitatea culturală a cercului preoţesc 
„Roznov", jud. Neamţu.

Avem plăcerea de a arăta aici frumoasa activitate 
culturală, pornită de o seamă, de preoţi, care s’au
constituit în tabără de lucru bisericesc în comuna 
Roznov, jud. Neamţu. Vedem o zugrăvitură frumoasă 
despre această activitate, pe care o citim în ziarul Re-

*

form a  din Peatra-Neamţnlui (28 Iulie 1924). Caşi 
preoţii din eparhia Olteniei, aceşti preoţi au luat un 
drum la fel, fiindcă e cel firesc. Se adună mai mulţi 
într'o comună, fac slujbă cu sobor, au un cor rînduit 
de mai nainte, adus de undeva, pentru a împodobi 
slujba, ţin predică, după masă se adună iar undeva, aici 
iar cânta corul, se ţine o cuvântare de un preot sau 
altcineva, iar mai cântă corul, se recitează poezii, iar 
cuvintează cineva, şi aşa cu muzică, cu sfaturi şi 
cu bucăţi literare, uşoare şi potrivite pentru popor, 
se trece frumos o după amează de sărbătoare.

Alte dăţi, când se întâlnesc numai preoţii între ei şi 
cu cei care fac parte din cerc, se sfătuiesc cum să ducă 
mai bine treburile cercului, îşi fac socotelile, urmăresc 
ce se face cu biblioteca şi tot ce trebuie pentru o
activitate culturală.

Că preoţii au început aceasta din însuşi îmboldul 
lor, fără a mai aştepta îndemnuri de sus, e cu atât 
mai frumos. Eu înţeleg pe preoţii care n ’au ajuns cum 
să se formeze să mai aştepte îndemnuri dela alţii, dar 
când e vorba de preoţii care au făcut un curs uni
versitar, n ’ar mai trebui să aştepte aceasta. Nu le ajunge 
cât au învăţat în şcoală şi că de acolo pot învăţa şi 
singuri ?

Preoţii strânşi în jurul Roznovului dau frumoasă

şi din a Mitropolitului Dositei al Sevastiei, trebuie să 
răscolească adâncurile noastre, pentru a trezi în noi 
toate energiile, a face în ţara noastră o lucrare biseri
ceasca cum nu s ’a mai văzut, şi aşa, întăriţi înăuntru, sa 
putem avea o revărsare în afară pentru ajutoarea orto
doxiei noastre necăjite.

Avem mare răspundere, fraţilor dela Roznov. Peste 
noi apasă acum sarcina de a reprezenta cu tărie da
toriile Bisericii Ortodoxe. România are cea mai nume
roasă Biserica Ortodoxă şi noi trebuie să facem pentru 
ortodoxie ceiace nu pot face celelate Bisericii mărunte.

Dar şi noi suntem în necazuri şi împedecaţi de mar1 
greutăţi. Putem sta cu toată bărbăţia şi pregătirea în 
faţa cererilor mari care vor dezlegare dela noi?

Fraţilor, acesta nu este un lucru pe care să-l facă 
unul din noi. Mitropolitul Primat a vorbit dumnezeeşte, 
într’un fel care să atingă viu suiletele noastre. Dar aici 
nu este vorba de o podoabă care se află acum în 
fruntea Bisericii. O Biserică lucrează cu munca măruntă 
a fiecărui preot în parte. Trebuie fiecare, ca o celulă 
vie, să muncească, să facă din această ţără românească 
un paradis al ortodoxiei, şi atunci, plini de viaţă, cu 
toate în rânduială, vom fi organul care va spune cu
vântul şi va face fapta care trebuie pentru ceasul cel 
aspru al Bisericii noastre. Trebuie să ne gătim, să 
muncim, pentrucă să însemnăm mult şi să ţinem sus 
steagul bătut de grele furtuni al ortodoxiei noastre.

Toate lucrurile mari nu pot porni decât dela o în
tinsă lucrare în mic. Trebuie să facem această muncă 
de evanghelizare a poporului nostru. Cercuri ca cel 
dela Roznov trebuie să se întindă peste toată ţara. Să
fie Romania noastră o bogată şi bine mirositoare gră
dină a orodoxismului. Dar aceasta va fi numai 
când fiecare în parte şi în unire cu fraţii de aproape, 
vom face ca tot Românul să simtă pentru Biserica lui, 
şi atunci, când vom spune cuvântul în afacerile orto-

pilda in această privinţă şi s’o ţie înainte aşa, pentrucă 
începuturi s ’au mai făcut, dar lumea iute s’a moleşit. 
Programele se toarnă uşor, dar se împlinesc greu.

Pe preoţii din cercul Roznov îi cred mai uşor, pen
trucă ei nu numai scriu că au fâcut ceva, despre care 
de multe te poţi îndoi de a fost sau nu. Dar îi văd că au 
fâcut, fiindcă şi-ău şi tipărit cuvântările ţinute la trei 
şedinţe ale cercului, mi le-au trimes şi mie şi le gă
sesc pe una aşa ş’aşa, dar pe două bune. Despre ele 
vorbim noi tot aici, la rubrica despre cărţi şi reviste.
Va să zica oamenii n’au făcut procese-verbale de lucruri 
închipuite, cum mi se spune că se fac uneori, nici n’au 
dat la ziar lucru care nu s ’a făcut. Cuvântările pome
nite îmi dau dovadă că s’a fâcut ceva.

Noi nu putem decât să le rostim toată mulţumirea 
noastră că pun râvnă în îndeplnirea chemării lor.

A h ! ce mare rost avem şi câtă răspundere în ceasul 
aceasta pentru ortodoxia noastră! Şi nimenea mai mult 
ca ţara noastră românească.

Scriu aceastea, după prânzul dat la Mitropolie în 
cinstea delegaţiunii trimese de Patriarhul Ierusalimului.

doxiei, sa se ştie ca este cuvântul a peste 12,000,000 
de suflete care înţeleg, ca un singur om, să ceară viaţă 
liniştită pentru ortodoxia noastră bătută de furtuni.

Trebuie să fim ţari, pentrucă să întărim şi pe alţii. 
Să lucrăm fiecare în cercul nostru cel mic, să nu 
cruţăm nicio silinţă, pentrucă din silinţele mărunte să, 
se închege acel mare mănunchi de acţiune a tuturor 
prin care să ne ivim ca nu corp mare şi compact, care 
impune întregii creştinităţi.

Acest lucru, fără îndoială, este cu putinţă şi el este
binefăcător şi pentru ţara noastră in parte şi pentru 
ortodoxia noastră. Trebuie să fim bine şi tari, atât 
pentru noi, cât şi pentru alţii. Ba mai bine, să zicem 
pentru noi, fiindcă ortodoxia fiind a noastră, vom fi 
tari pentru ţara noastră şi pentru toată ortodoxia.

Toată ortodoxia are nevoie de noi să muncim şi să 
ne întărim. De aceia munciţi, fraţilor dela Roznov. 
Chiar dacă nu vă gândiţi atât de departe, până unde 
împing eu chestiunea aceasta, ea tot acolo ajunge. Nu
mai să muncim, că binele va răsări şi se va simţi în toate
părţile. Biserica Ortodoxă va binecuvânta silinţele noastre,
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Să muncim, pentrucă manca pe care o facem nu 
este numai atâta câtă o facem noi. Ea este un fapt 
care se iveşte şi câştigă şi pe alţii să facă precum am 
făcut şi noi. Nici binele, nici răul nu se fac numai 
pentru sine. Prin tot ce faci, dai îndemn spre rău sau 
spre bine, după cum e fapta ta. Prin ce faceţi voi, 
daţi trâmbiţa ca şi alţii să facă bine. De aceia suntem 
cu toată inima alătura de voi şi vă mulţămim. Umpleţi 
de bucurie inima noastră doritoare de mai bine şi de 
înaintare.

Şi trebuie să facem aceasta cu atât mai mult, cu cât 
nu avem disciplina lucrurilor şi puterea stăruinţei în 
săvârşirea lui. Citiţi ce scrie Păr. Grumăzescu în nu
mărul trecut al acestei reviste şi vedeţi că se iau mă
suri pe hârtie, dar nu se împlinesc. Rar oameni care 
să se mişte cu vioiciunea Prea Sfinţitului Vartolomei 
şi să stârnească spre mişcare puterile cele mai adormite.

Intr’un judeţ cu atâtea mari tradiţiuni ca ele Neamţului, 
cu atâtea vechi şi frumoase mânăstiri, cu activitatea
de acum 70 de ani a stareţului Neonil dela Neamţu,

\

ar trebui ca ce aţi început acum să tie un fitil care să
nu se mai stingă.

De aceia eu mai aştept dela voi. Trei broşuri mă
bucură, dar nu am în ele chezăşia că au să mai fie
şi altele. Vreau să vă văd ajungând la a 10-a şi la a
20-a. Atunci am să zic: Oamenii aceştia au pornit, dar
şi merg înainte!

Mă bucur de început, dar bucuria aceasta vrea să
fie întregită. Intru aşteptarea acelei vremi, când să mai
avem prilejul a o gusta, noi trebuie să spunem că
această activitate merge sub cârmuirea Părintelui Victor
Gcrvescu, parohul din Roznov, care ştim că a studiat
pe vremuri în Rusia, şi apoi are alăturea o întreagă
ceată de preoţi cu acelaş nume, ceiace înseamnă că o
întreagă familie se găseşte prinsă la acest lucru măreţ.

Aceştia şi cu alţii împreună, poposesc în câte o
comună şi fac ce am arătat că au făcut mai sus, care
s’a petrecut în comuna Tazlău, la 20 Iulie a. c. 

Dumnezeu să le ajute şi să auzim tot veşti de acestea
dela Sfinţiile Lor. Nouă ne va fi tot spre mai mare bu
curie, când vom vedea această activitate înmulţindu-se 
şi putând arăta aici şi alte lumini ale ei. Dacă acum, 
după cum îmi scrie Părintele Prezident Victor Gervescu, 
se tipăreşte din fiecare broşură câte o 1000 de exemplare, 
dea Dumnezeu ca pe viitor şi 10,000 să fie prea puţine, 
atât de mult să se ceară. Şi dacă preoţii fac toată aler
gătura lor fără folos material, dând totul pentru formarea 
fondului de propagandă scrisă, caşi preoţii Prea Sfinţi
tului Vartolomei, aceasta le e spre mare cinste şi noi
nu putem decât cu atât mai mult să lăudăm silinţele lor. 

Ce mai este de spus în această chestiune, să se
citească în ce scriu în rubrica pomenită despre cărţi,
reviste.

A. S.

Nouă facultate de te o lo g ie  ortodoxă
învăţământul religios superior se întăreşte în ţara 

noastră. Aceasta trebuie să ne umple de bucurie, în 
adevăr, la Oradea-Mare chiar şi fiinţează o facultate

de teologie ortodoxă, apoi, după hotărârea celui din
* *

urmă sinod eparhial al Mitropoliei dela Sibiiu, din 
toamna aceasta seminariul „Andreian11 este ridicat la
treapta de Academie teologică, iar în Cluj se înfiin
ţează chiar o facultate de teologie, pe lângă univer
sitatea din acel oraş. In cea din urmă şedinţă a Con- 
sistoriului episcopiei Clujului, s 'a făcut şi alegerea pro
fesorilor noului aşezământ. Ei sunt următorii:

1. Dr. Orest BucevskLăm Cernăuţi pentru teologia 
dogmatică.

2. Dr. Galaction Muntean din Sibiu, pentru ştiin
ţele biblice.

3. Dr. George Stănescu din Braşov pentru istoria 
bisericească,

4. Dr. Andrei Buzdug iain Cluj pentru teologia 
practică.

5. Dr. Ioan Pască din Cluj pentru teologia morală.
6. Dr. Vasile Sava din Cluj pentru dreptul canonjc.

T recerea com unelor uniate de p este  
munţi la B iserica ortodoxă.

Am povestit în nr. trecut despre mai multe comune 
uniate de peste munţi, unde locuitorii au trecut la 
Biserica Ortodoxă. Mult mai bine înţelegem starea 
de lucruri despre ce a fost acolo, dacă ascultăm în
suşi glasul locuitorilor, cum şi l-au rostit ei în pro- 
cesele-verbale despre faptele petrecute acolo.

In cele ce urmează, noi dăm trei astfel de procese- 
verbale, în care, mai cu seamă în cele două din urmă, 
noi auzim glasul tânguios al foştilor uniaţi, răpiţi de 
la sânul Sfintei noastre Biserici şi care cu suspine 
îşi arată cât îi chinuia dorul de a se întoarce la Bi
serica mamă.

Fericit eştMlnalt Prea Sfinte Mitropolite NICOLAE, 
că trăieşti asemenea vremuri şi că pe înalt Prea Sfin
ţia Ta te-a ales Dumnezeu să vezi îndeplinindu-se 
sub cârmuirea înalt Prea Sfinţiei Tale această mare 
lucrare de întregire a ortodoxiei noastre româneşti 
şi sa fii acela care săpriveghezi şi să îndrumezi spre 
bine această dâră frumos începută şi carecreşte-creşte 
până ce din şivoi ajunge râu şi din rău apă mare 
care se revarsă cu putere în apele ortodoxiei noastre !

PROCES-VERBAL
încheiat la 25 Maiu 1924în comuna Ucea-de-Sus şi 

anume în biserica mică, fosta biserică gr. cat. cu re
prezentanţa bisericei ortodoxe precum urmează:

In ziua de 25 Maiu (Duminică), în decursul tim
pului, când se oficia serviciul divin în biserica orto
doxă, au sosit în comuna noastră Sf- Sa d. Dr. Sâtn 
păleanu, ca trimis dela Blaj împreună cu Sf. Sa Pă 
rintele Florian, cari luând cheia foastei biserici gr. cat 
dela locuinţa părintelui nostru Ioan Bursu, care în 
acest timp făcea serviciul în biserica ortodoxă, au 
descuiat foasta biserică gr. cat. spre a începe serviciul 
divin.

Neavănd vin pentru oficiarea sf. Liturghii, subsem
naţii au plecat să cumpere vin, în care timp au pus
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pe un copil să tragă clopotul, iar Sf. Lor făceau şi 
propagandă printre credincioşi ca să vină la biserică.

Credincioşii bisericii ortodoxe au rămas adânc miş
caţi de tragerea clopotului la foasta biserică gr. cat., 
din care cauză, candidatul de preot Ioan Bursu se 
grăbeşte de a cerceta ciuza. Neaflând pe nimeni în 
foasta biserică gr. cat., au dispus, ca să se înceteze 
tragerea clopotului, iar uşa bisericei să se încuie şi el 
s’a reîntors în biserica ortodoxă.

In curând după aceasta, sosesc Sf. Lor cu vinul şi 
aflând uşa bisericii încuiată, se prezintă în biserica orto
doxă, pentru a cere cheia dela părintele Ioan Bursu. 
La această cerere, li s’au dat informaţiuni despre sta
rea faptică a foastei biserici $r- cat., spunânduli-secum 
biserica a trecut împreună cu credincioşi, avere la bise
rica ort. şi prin urmare nu le mai putem încuviinţa de a 
servi Sf. lor în biserică.

Prezenţa Sf. lor în biserica ort. a turburat mult ser
viciul în acea Duminică, agitând şi pe credincioşi.

Sf. lor, neprimind cheia, părăsesc biserica ort. mer
gând la cealaltă biserică, unde sparg un geam deschid fe
reastra şi intră în bis. şi aştfel le succede ca să deschidă 
uşa bis. pe din-năuntru, iar serviciui divin îl încep.

In acest timp, se termină serviciul în biserica ort. şi 
credincioşii merg către casă, nedând nicio atenţiune 
serviciului ce abia se începuse în bis. fostă gr. cat.

Reprezentanţa bisericii gr. ort. a rămas pănă la urmă, 
când s’a terminat serviciul, oficiat de Sf. lor. Repre
zentanţa a luat contact cu Sf. lor, cerând justificare 
la faptul, că au intrat în biserică fără voia lor, ba ce e 
mai mult; încă pe fereastră, prin josnicul mijloc de a 
sparge geamul, fapt pe care l-au recunoscut Sf. lor.

Reprezentanţa a voit să încheit cu Sf. lorproces-verbal 
de toate cele petrecute, iar S f  lor nu au consimţit a 
semna procesul-verbal despre scandalul petrecut, ex- 
primându-se câ, dacă ar semna ei un asemena act, ar 
fi sub demnitatea Sf. lor şi, în cazul acesta, ar putea 
fi  şi suspendaţi de înalt Prea Sfinţia Sa dela Blaj
in urmă, Sf. lor roagă reprezentanţa să-i scutească 
de a semna un asemenea act defavorabil, iar repre
zentanţa a hotărât încheierea procesului-verbal 
absenţa lor şi să se trimită la forul competent.

Credem că Prea Ven. Cons. poate deduce misiunea 
cu care au fost trimişi sus-numţţi dela Blaj, misiune 
care complect a dat greş.

Rugăm pe Prea Ven. Cons. a reveni asupra acelui 
caz şi a lua toate măsurile necesare pentru evitarea
conflictelor de acest fel.

în

D. M. S.
Bărbaţi de încredere. 
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ss) Ioan /, Bărbat 
ss) Dumitru Lebu

ss) Nicolae Voit* 
preş. 

ss) indescifrabil. 
Notar

în numele reprezentanţei.

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi în ziua de 4/17 Aprilie 1924 cu mem

brii parohiei greco-catolice diu Ucea-de-sus după cum
urmează:

1) Noi, membrii parohiei greco-catolice din Ucea- 
de-sus judeţul Făgăraş, ştiind obârşia bisericii noas
tre greco-catolice şi ştiind cum au fost siliţi moşii 
noştri acum de vreo 224 ani, de către biserica romano- 
catolică ungurească cu multe feluri de mijloace şi 
uneltiri de a se rupe de biserica ortodoxă, ne hotă
râm cu toţii, de a ne întoarce iară şi pentru totdea
una în sânul bisericei române ortodoxe.

2) Mai departe hotărâm cu toţii că biserica care a 
fost zidită de noi să treacă cu noi la biserica orto
doxă şi prin urmare parohia greco-catolică o decla
răm desfiinţată.

3) Hotărârile noastre se aduc la cunoştinţa preo
tului nostru gr. cat. care, după ce le-a cercetat, se 
vede silit să-şi dea şi sfinţia sa învoirea de a trece 
împreună cu noi şi cu toată averea bisericei gr. cat. 
la biserica ortodoxă

Toate acestea câte le-am declarat, le-am mărturi
sit şi le vom mărturisi pentru totdeauna de drepte şi 
adevărate fiind izvorâte din adâncul sufletului nostru 
fără niciun motiv şi interes personal călăuziţi şi ba
zaţi fiind numai de dragostea şi învăţătura marelui 
păstor Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care a zis, 
că odată va trebui să fim cu toţii o turmă şi un 
păstor.

Ne mai având alte de hotărât, procesul-verbal se 
încheie şi subscrie.

L. S. 

D. M. S.

Membri verificatori:
(ss) Vasile Verr.ea 
(ss) laan Bursu

COPI E

(sj) Ioan Bursu 
paroh gr. cat.

(ss) Vasile Vernea 
notar
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(ss) Ioan Bursu 
(ss) Paraschiva Bursu 
(ss) Ioan Vlad 
(S5) Paraschiva 7. Vlad 
(ss) Ana Vtad 
(ss) Paraschiva G. Ştefan

* Rafira A . Vlad,
etc.

Înalt Prea Sfinte Părinte,
Prea Venerabil Consistor arhidiecezan,

Subsemnaţii locuitori în comuna Poiana, jud. Hune
doara, mărturisim cu dreapta ştiinţă, că am fost şi 
suntem de lege românească, numai preotul nostru de 
pe vremuri a fost unit greco-catolic, iar acum am 
aflat de bine să fim cu adevărat o singură turmă 
credincioasă şi am trecut la sf. biserică ortodoxă 
română, nesiliţi de nimenea şi fără de nici un înteres, 
decât pentru binele vremelnic şi în nădejdea mântuirii 
sufletelor noastre, în care trăiesc românii de pretu- 
tindenea, precum şi mulţimea fraţilor din această 
comună-

Noi aducem la cunoştinţă, câ am făcut declaraţii 
de trecere, după cum sună legile de demult, că noi cei 
iscăliţi, precum şi femeile noastre, bătrânii şi copiii 
noştri, cari ştiu iscăli şi ceice pun degetul pe cruce 
neştiind scrisoare, cerem să treacă cu noi împreună 
toată averea bisericească nemişcătoare; pământ şi 
zidiri, casa parohială, sesiunea, biserica şi tptce este

V
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într’înse, moştenite dela părinţi şi sporite de noi sâ 
fie  alăturea la averea bisericii ortodoxe de aici si sâ 
se chivernisească după rânduielile acestei biserici.

Şi vă rugăm I. P. S ■ S ■ Părinte Mitopolit şi P. Ven. 
Consistor, a ne lua sub toată îngrijirea părintească, 
iar noi suntem gata din ziua de z i şi până vom trăi 
se ne împlinim toate datorinţele de credincioşi buni 
di sf. Biserici ortodoxe.

Vă mai rugăm să daţi voie preotului ort. din satul 
nostru să se îngrijească de toate trebuinţele noastre 
sufleteşti din ziua de azi înainte, nefâcând nicio 
deosebire între noi şi ceilalţi fra ţi ai noştri ortodocşi-

Poiana, la 23 Iulie 1924. 
Urmează subscrierile.

Pentru autenticitate 
N. Scorobeţ

E X T E R N A

Reforma Calendarului in Grecia si Enciclica SI. Sinod al Bis. Greciei
In Biserica Greciei, reforma Calendarului a avut loc 

încă dela 10 Martie a. c.
înainte de a se introduce reforma, Sfântul Sinod al 

acelei Biserici, s’a crezut dator a da o epistolă pasto
rală către cler şi poporul elenic, în care explică şi 
justifică necesitatea reformei. Enciclica lămureşte ces- 
tiunea în toate părţile sale şi asigură întreaga suflare 
ortodoxă a Greciei că, schimbându-se în Biserică or
dinea hronologiei, nu se atinge şi nu se schimbă nimic 
din aşezămintele Sfintei Biserici Creştine Ortodoxe a 
Răsăritului. Toată orânduiăla bisericească a zilelor şi 
a sărbătorilor se va face aşa cum au fost şi sunt în 
Biserică aşezate, se vor face toate la timpul lor, nu
mai că toate vor avea loc cu 13 zile mai înainte de 
cum era calculate după Calendarul Iulian, care a rămas 
în urmă cu 13 zile dela timpul când s’a ţinut primul 
sinod Ecumenic al Bisericii Creştine (anul 325) şi până 
astăzi.

Fiindcă şi la noi urmează a se face rectificarea Ca
lendarului bisericesc cu începere dela 1 Octombrie 
viitor, am crezut că este bine să împărtăşim cititorilor 
Bisericei Ortodoxe textul enciclicei dată de Sinodul 
Bisericii Greciei, cu ocaziunea reformei calendaristice.

Iată textul, în traducere română, al sus citatei en
ciclice:

Enciclica Sfântului Sinod despre Calendar

REGATUL GRECIEI

AIr. 430
132

Sfântul Sinod al Bisericei Greciei
Atent, I  Martie 1924

Către JPrea V enerabilii Ie ra rh i a i B ise r ic ii
autocefale a  G reciei.

Sfântul Sinod al Bisericii Autocefale a Greciei, de
liberând stăruitor, în repetate rânduri, asupra cestiunei 
Calendarului, care agită în mod foarte ardent socie

tatea ellenică, în şedinţa sa dela 27 Decembrie 1923, 
a hotărât să facă  propunerea, relativ la aceasta ces- 
tiune, către Patriarhatul Ecumenic, şi, prin el, către 
cele-l-alte Biserici Autocefale Ortodoxe, indicând în 
aceiaş timp şi modul de a rezolvi cestiunea. Patriarhul 
Ecumenic Grigore al VII, împreună cu sinodul per- 
manent, cel de j>re lângă el, al Bisericii Constantino- 
polului, primind propunerea Sf. nostru Sinod şi re
cunoscând necesitatea urgentă de a se rezolvi această 
cestiune, pentru a preîntâmpina relele şi pagubele cele 
m ari ce ar tot proveni din continuarea mai departe a 
confuziunii şi a anomaliei calendaristice, prin adresa 
sa oficială din 28 Ianuarie a. c., a anunţat Sfântului 
Sinod al Bisericii Greciei, şi prin telegrama sa din 
24 Februarie a repetat, că s’a hotărât definitiv, ca 
ziua de 10 Martie a Calendarului Iulian 1924, „să fie  
socotită, sâ se numească şi să fie  prăznuită ca ziua 
de 23 Martie a praznicarului bisericesc...".

«In ceeace priveşte sărbătoarea Paştelui, şi sărbă
torile mobile care se leagă cu ea, până la rezolvirea 
definitivă a cestiunei lor se vor păstra aşa cum sunt, 
cu aşezarea lor pe care o au astăzi în praznicarul

%

pascal. Ele vor f i  numai pur şi simplu avansate cu 
13 zile în luna în care vor cădea, fa ţă  de calculul 
cel vechiu, şi se va face astfel atunci prăznuirea 
lor, păstrându-se în totul toată orânduiala lor bise
ricească, şi cu modul acesta se vor sărbători şi ele 
în timpul cerut de reforma ce s’a făcut calendarului. 
Cu modul acesta, şi sărbătorile acestea vor f i  însem
nate în calendar după reforma introdusă, şi va dis
părea astei toată confuziunea“.

Biserica Greciei, în urma hotărârii luate de Sfântul 
Sinod, a primit această modificare a Calendarului 
Iulian, având în vedere că starea de astăzi a lucru- 
crurilor reclamă imperios aceasta, pentru interesele şi 
liniştea poporului ellenic ortodox.

In  Biserica Creştină n’a fost totd’auna în uz aceiaş 
sistem hronologic şi nici nu sya întrebuinţat alt calendar, 
decât acela care era totd’auna în uz în societatea creş * 
tină, căci acesta servă a regula viaţa externă biseri
cească, către care Biserica căută totd’auna a acomoda 
viaţa socială a creştinilor. Pentru aceasta Biserica a 
respins totd’auna ca periculoase lunile şi vremile şi

N

anii şi lunile cele nouă (Galat. IV, 10, Colaseni II, 16), 
şi a regulat în mod liber toate cestiunile care se ra
portau la una sau la alta din împărţirile şi numirile 
timpului. Niciun sistem hronologic n’a rezultat din 
vreo încheere sau hotărâre a vreunui Sinod Ecumenic, 
şi niciunul din acestea nu are caracter neschim- 
babil, dogmaticf sau referitor la mântuirea noastră. 
Biserica, lepădând minologhiile şi sistemele chronolo- 
gice cari erau în uzul ei în primele veacuri, a primit 
Calendarul Iulian, pentru că pe acesta l-a găsit în
trebuinţat în Statul Roman şi în societatea creştină. 
După acest calendar au început a f i  regulate şi săr
bătorile bisericeşti, iar sărbătoarea Paştelui în legătură

%

şi cu Calendarul Iudaic. Faptul acesta a produs se
rioase discuţiuni şi chiar divergenţe, între diferitele
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biserici locale, dar fă ră  ca sâ se strice sau să dispară 
unitatea dintre ele. Primul Sinod Ecumenic a regulat 
cele privitoare pe ziua serbărei Paştelui; a hotărât 
ca sâ se serbeze după Paştele iudaic, dar Sinodul, 
n’a determinat un sistem hronologic sau minologic 
al tim pului; şi timp de două veacuri au urmat deo
sebirile între Roma şi Alexandria, din cauza calen
darelor hronologice greşite, căci cei din Roma, pentru 
a fix a  ziua serbării Paştelui, întrebuinţau un minologiu 
lunar imperfect şi socoteau ziua de 18 Martie ca zi 
a echinopţiului de primăvară. In Alexandria însă, unde 
erau în floare ştiinţele matematice şi astronomice, se 
întrebuinţa hronologia aşa numÂta Diocliţiană sau 
hronologia martirilor, şi se determină mai cu pre- 
cisiune şi în mod mai ştiinţific ca z i a echinopţiului 
de prim ăvară, ziua de 21 Martie.

Diferenţele cari au avut loc între Biserici, din cauza
acestor calcule hronologice, au fost aşa de mari, tn cat 
la anul 387 de exemplu, Sfintele Paşti au fost sărbă
torite în Roma la 21 Martie, iar în Alexandria la 25 
Aprilie !

Aceste diferenţe adeveresc că hotărârea primului 
Sinod Ecumenic cu privire la sărbătoarea Paştelui 
nu a fost legată de un calcul hronologic obligator 
pentru toţi. Abia în veacul al VI, când a prevalat 
pretutindeni canonul Pascaliei Alexandrine, s’a ajuns 
la unirea mult dorită. Atunci şi Biserica alexandrină 
a părăsit hronologia martirilor şi a primit, ca şi 
toate cele-l-alte biserici, noua hronologie dela naşterea 
lui lisus Hristos, după care s’a modulat şi canonul 
pascaliei. Hronologiile dela facerea lumi şi a Indic- 
fioanelor au continuat şi au mers în paralel cu aceea 
a naşterii Domnului, şi abia în secolul al X V II, prin  
hotărârea Patriarhatului Ecumenic, s’a desfiinţat hro
nologia dela facerea lumei, iar aceea a Indicţioanelor 
se mai păstrează încă, deşi multora este necunoscută. 
Cu timpul, şi prima zi a anului, dnpă hronologia 
Indicţio anelor (1 Septemvrie), s’a înlocuit cu 1 Ianuarie, 
ca prim a zi a anului, după calendarul politic care 
era în uz în societatea creştină, rămânând, numai c a 
o ceremonie bisericească.

Consfătuiri pentru modijicarea Calendarului Iulian 
au avut loc şi în evul mediu, pentrucă învăţaţii din 
Constantinopol au văzut şi au recunoscut diferenţa 
care rezultă, din cauza calculului greşit între Calen
darul Iulian , şi anul real, adică anul tropic, dar nu 
s’a făcut nimic.

Durata de timp a anului, după Calendarul Iulian , 
nu corespunde exact cu durata de timp a anului tropic, 
ci este m ai lungă, (o covârşeşte) cu câte-va minute 
pe fiecare an, şi cu o zi la 128 ani. Astfel, dela anul 
325, când a fost convocat primul Sinod Ecumenic şi 
când, după calculul celor din Alexandria, pentru a se 
determina timpul serbărei Paştelui, Echinopţiul de Pri
măvară a fost socotit la 21 M artie; de atunci şi până 
astăzi a rezultat o diferenţă de 13 zile.

Astfel Echinopţiul are loc astăzi (se produce) cu 13 
zile înainte de cum era socotit acum 1600 de ani, şi

21 Martie după calculul Calendarului Iulian , este în 
realitate anul acesta la 8 Martie. Aceasta înseamnă 
că sărbătorile cari nu-şi schimbă data lor (sărbătorile 
imobile), nn se sărbătoresc astăzi, în zilele pe cari le-a 
hotărât Biserica, ci se serbează cu 13 zile mai târziu, 
adică nu se serbează la data lor hronologică reală şi 
adevărată. In special, fiind  vorba de sărbătoarea Paş- 
telui, eroarea de mai sus a Calendarului Iulian, cum 
şi nişte calcule greşite ale canonului pascal, o depăr
tează cu multe zile de baza hronologică hotărâtă de 
primul Sinod Ecumenic; aşa încât nu se păstrează 
hotărârea acelui Sinod. Pentru a reveni la exactitatea 
canonică, trebue a se avea în vedere echinopţiul ade
vărat şi real al Primăverei, pentru câ canonul Pascal 
alexandrin nu prevedea schimbarea ce putea să rezulte 
din cauza calculului greşit al Calendarului Iulian.

Astfel stând lucrurile, Grecii din Constantinopol n’au 
procedat la timp ca să îndrepte greşala şi, în secolul 
al X V I, Biserica Romei, în timpul Papei Grigoriu al 
X I I I , a procedat la aceasta, dar a schimbat şi ca
nonul paschal, însă aşa fel, în cât contravine hotărârea 
sinodului I  Ecumenic. Schimbarea aceasta constitue 
caracteristica specială a hronologiei gregoriane din 
punctul de vedere bisericesc. Primul Sinod Ecumenic> 
a voit ca toţi creştinii să prăznuiască în aceeaşi zi 
Paştele, însă după trecerea Paştelui iudaic. Dar re
form a gregoriană n’a ţinut seamă de aceste hotărâri. 
Pentru aceasta Biserica Ortodoxă, nici n’a primit’o, 
nici nu poate s’o primească. Dealtmintrelea nici ea, 
nu este scutită de alte greşeli, comune cu ale Calen
darului Iulian, din care cauză popoarele Occidentului
caută îndreptarea lor. Dorinţa pentru a se ajunge la 
un calendar exact, adevărat şi scutit de greşeli, în locul 
calendarului politic, care este în uz la toate pcpoarele, 
a devenit generală.

Popoarele Ortodoxe pentru înlesnirea raporturilor 
politice, economice, comerciale şi câte altele asemenea, 
pe care le au cu celelalte popoare şi cu cari se află  
în tot felul de legături, au fost nevoite ca să primească 
noul calendar pentru partea politică a Statului, şi 
pentru raporturile interne şi externe, dar din cauza 
diferenţei care există între acest calendar şi calendarul 
bisericesc, care este cu 13 zile în urm ă) a rezultat o 
confuziune indescriptibilă şi o anomalie, nu numai în 
viaţa socială, dar chiar şi în cea bisericească, şi de aci 
defecţiune bisericească şi morală, ba încă şi pericolul 
ca popoarele Ortodoxe să se înstrăineze de Biserică. 
Şi fiindcă calendarul politic s’a introdus în mod de
fin itiv 'în  Statele Ortodoxe, în toate afacerile şi cores
pondenţele lor interne şi externe, şi nu mai este cu 
putinţă că să se revină asupra acestui fapt, Bisericile 
acestor state nu era cu putinţă să rămână indiferente 
asupra acestei cestiuniy aşa încât se impune de nece
sitate îndreptarea Calendarului Iulian , rămas numai 
în Biserica acestor State. Spre acest sfârşit, s’au făcut 
discuţiuni multe şi îndelungate, cum şi studii ştiinţifice 
şi, la urma urmelor, toţi au recunoscut că absolut nu 
este nici o pedică, nici dogmatică, nici canonică care
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să se opună la îndreptarea lui. Ş i fiindcă nu a fost 
cu putinţă îndreptarea lui radicală, pentru a preîn
tâmpina acea confiisiune între popoarele Ortodoxe, s’a 
hotărât mimai suprimarea diferenţei celor 13 zile, care 
constitue baza fundamentală a îndreptărei Calendarului 
Iulian. Şi s’a reuşit a se face aceasta prin hotărârea 
Patriarhatului Ecumenic, ca ziua de 10 Martie a 
CalendaruUU Iulian a acestui an, să se socotească, să 
se numească şi să se prăznuiască ca S3 Martie.

Cu îndreptarea aceasta a Calendarului Iulian în 
uz astăzi în Biserica Ortodoxă, în viitor, în Grecia va 
f i  numai un singur şi aceiaş calendar atât în Bise
rică, cât şi în Statul politic. Sărbătorile cu dată fixă  
vor cădea şi se vor sărbători la data hotărâtă şi 
determinată dela început de Biserica Ortodoxă, iar 
sărbătorile mobile, cari n’au data calendaristică fixă, 
se vor sărbători după zilele determinate de Pascalie, 
numai că vor f i  numite cu data calendarului îndrep
tat. Astjel, Paştele anul acesta, 1924, se va prăznui la 
27 Aprilie (adică 14 Aprilie după Pascalie), şi cu 
modul acesta rămân neschimbate toate sărbătorile care 
depind de Paşte, numai că vor f i  calculate şi numite 
după îndreptarea făcută Calendarului Iulian. Sărbă
toarea Cincizecimei sau Rusaliile se va prăznui la 15 
Iunie (adică la 2 Iunie după Pascalie). Cărţile ritualului 
bisericesc (Paraclisul, Triodul, Penticostarul, perico- 
pele din Apostol şi Evanghelii se vor regula şi vor 
rămânea aceleaşi, neschimbate, întocmai ca şi mai ’na- 
inte, după aşezările Pascaliei şi ale Chiriacodromiului. 
Cu excepţiune anul acesta, fiindcă se întâmplă a se face 
identificarea chronologică la 10/23 Martie, pomenirea 
sfinţilor din cele 13 zile, dela 10 până la 23, din praz- 
nicarul lui Martie, se va face în Duminica a I I  a 
sfântului şi marelui Post. La 25 Martie, adică după 
două zile dela identificarea hronologiei zilelor lui Martie, 
se va prăznui Buna-Vestire, atât ca sărbătoare bise
ricească, cât şi ca sărbătoare naţională, preîntâmpi- 
nându-se astfel marea confusmne de anul trecut. Săr
bătoarea sfântului Gheorghe, . după aceeaşi aşezare şi 
orânduială a tipicului bisericii, se va transpune şi se 
va prăznui în a doua zi a săptămânei luminate, cu 
ritualul Invierei. Celelalte rândueli, din cari unele sunt 
de detaliu, se vor regula de Sfântul Sinod al Bisericii 
Autocefale a Greciei în înţelegere şi cu celelalte Bise
ricii Ortodoxe şi Autocefale, păstrându-se cu sfinţenie 
sfintele tradiţiuni ale Bisericii Ortodoxe pentru mân
tuirea şi propăşirea spre mai bine a poporului ellin 
ortodox.

Comunicând prea venerabilei Ierarhii toate acestea, 
privitoare la hotărârea sfântului sinod al Bisericei 
Autocefale a Greciei, pentru a se aduce la îndeplinire, 
îi rugăm , ca toţi să ia dispoziţiunile cele mai proprii 
ce vor găsi de cuviinţă, ca cu toţii, de comun acord 
să petrecem sfintele sărbători şi cu un cuget şi o inimă 
să cântăm şi să prea mărim prea cinstitul şi de mare 
cuviinţă numele Domnului, carele a pus în a Sa stă
pânire vremile şi timpurile hotărâte pe cari noi să le 
prăznuim cu suflet curat, cu sfinţenie şi cu credinţă

şi pietate luminată ca un aluat nou, după cuvântul 
Apostolului, care zice: „Că Paştele noastre, Hristos, 
pentru noi s’a jertfit; pentru aceia să prăznuim nu 
întru aluatul cel vechiu, nici întru aluatul răutăţei şi 
al vicleşugului, ci întru azimile curăţiei şi ale adevă
rului“ (I. Corint. V, 7—8).

(semna!) Hrisostom al Atenei, preşedinte

Dr. DRAG. DEMETRESCU

Situaţiunea religioasă în Francia
Cu toţii ştim ce însemnat prilej a fost pentru cato

licism războiul cel mare în Francia, spre a-şi câştiga iar 
stările perdute prin legea despărţirii Bisericii de Stat. 
Biserica Franciei manifestându~se cu vioiciune pentru 
drepturile naţiunii franceze şi organizând o bună pro
pagandă pentru a susţinea dreptatea Francici în străi
nătate, şi-a căpătat destulă simpatie în sânul naţiunii 
franceze, care a fost recunoscătoare pentru partea luată 
de Biserică la nenorocirea abătută asupra ei prin lo
vitura sălbatecă din partea Germaniei. Aceste fapte, puse 
neîncetat în faţa publicului, tâlcuite cu multe laude la 
adresa Bisericii, n ’au întârziat de a întoarece cu pri- 
inţă spre Biserică chiar şi inimile acelea care erau reci 
faţă de ea, dela legea despărţirii încoace. Văzându-se 
atâtea cazuri de preoţi, care s ’au dus cu vitejie la în
deplinirea datoriei către patrie şi având ca soldaţi o 
purtare de bună pildă (li se zicea les cures sac an dosy 
adică preoţi cu raniţa ’n spate), făcându-şi şi datoria 
de ostaşi, dar trăind şi o viaţă închinată rugăciunii şi 
având prin toată ţinta lor o bună şi folositoare influ
enţă asupra tuturor celorlalţi tovarăşi de arme, — fireşte 
că în astfel de împrejurări crâncene, când inimile sunt 
mai deschise pentru a se emoţiona, impresiunea favo
rabilă faţă de ei a tot crescut, până ce s ’a format o 
întreagă opiniune publică cu bună dispoziţiune către ei 
şi, prin ei, către Biserică şi catolicism.

E adevărat, apoi, că tot materialul acesta de fapte a 
fost şi bine întrebuinţat în discuţiuni, în dări-de-seamă, 
în articole de ziar, în tratate, pentru a întări această dis
poziţiune. Fapt este că, la încheierea războiului, ne 
aflam în faţa unei foarte priincioase dispoziţiuni către 
catolicism, care a şi dat roade pentru el. S’au înodat iar 
legăturile cu Vaticanul, rupte cu 20 de ani mai nainte. 
Francia a trimes ambasador la Vatican pe d. Jonnart, 
iar Vaticanul a trimes un nunţiu apostolic la Paris, 
Monseniorul Cerretti.

Şase ani au durat aceste relaţiuni prieteneşti. In vre
mea aceasta, unii, care vedeau din nou cu neplăcere 
crescând în Francia influenţa politică a Vaticanului, au 
început să arate că puterea preoţilor catolici în război 
n ’a fost totdeauna ceiace o propagandă îndemânatecă 
se silea să arate. S’au tipărit cărţi cu povestiri despre 
preoţi care au căutat să se furişeze dela datoriile răz 
boiului. Curentul acesta a crescut, până ce a venit In 
putere guvernului Herriot.

Bunele relaţiuni cu Vaticanul acum iar s’au înrăutil- 
ţît. Legile protivnice catolicismului, care încă n ’au foul 
abrogate, cu toată prietenia de după război, încep iar a
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se aplica cu tottă rigoarea. După cum citim în Journal 
des Debats (15 Sep. 1924) acum au început din nou 
alungările călugăriţelor din aşezămintele lor. Episcopii 
încep a protesta. Buna prietenie de acum puţină vreme 
începe iar a se schimba în duşmănie.

Dar lucrurile încep a merge prea departe. Se nemul- 
ţămesc şi protestanţii. Guvernul Francez caută acum a 
întroduce şi în Alsacia-Lorena legile Statului francez în 
materie religioasă. Aceasta înseamnă desfiinţarea şcoa- 
lelor confesionale, atât ale catolicilor, cât şi ale protes
tanţilor. De aici, mare turburare în cele două provincii 
întoarse la patria franceză. Episcopul de Strassbung, 
Mons. Ruch, deşi episcop pus de Statul francez, a luat 
poziţiune împotriva măsurilor Statului. Intr’o formă mai 
blândă, dar în aceiaşi linie de idei, cu data de 15 Au
gust c., a dat o carte postorală şi episcopul de Metz, Mons. 
Pelt, după ce colegul său dela Strassbung o dăduse 
dela 22 Iunie a. c. Unii au imputat moliciune episco
pului de Metz, dar, oricum, gândurile sunt la fel[la amân
doi episcopii, pentru a se împotrivi încercărilor guver
nului francez. Journal des Debats dela 7 Sept. c. are o 
lungă dare-de-seamă în această privinţă, prin care arată 
că o mare alarmă domneşte acum în Alsacia-Lorena.

Telegrame proaspete vorbesc despre un demers al 
cardinalilor franceji pe lângă guvernul Herrioty ca să 
nu suprime ambasada dela Vatican şi să înceteze cu
legile laice în Alsacia-Lorena.

Iute s’a schimbat bucuria catolicismului în Francia
şi nu putem şti pană unde va ajunge amaraciunea lui.

*

Moartea lui Robert H. Gardiner

Cu mare părere-de-rău, aducem la cunoştinţa citito
rilor noştri trecerea din această viaţă a lui Robert H t 
Gardiner, cel mai viu apostol pentru unirea Bisericilor 
şi mare prieten al Bisericii Ortodoxe. El lucra din răs
puteri pentru marea întrunire a reprezentanţilor creşti
nătăţii, care trebuia să se ţie în anul viitor în America. 
O adunare pregătitoare s’a ţinut la 1920 în Geneva, 
unde au fost şi Români de faţă, d. (Prof. Dr. Drago-
m ir Demetrescu), iar de atunci încoace Gardiner, care 
trăia în America, a desfăşurat o activitate neobosită, pen
truca toate lucrările să fie gata în acest scop. Dumne
zeu însă a voit altfel, aşa că el n ’a apucat să vadă 
această mare clipă, pentru care niciunul n ’a muncit mai 
mult ca el. Cu toate acestea, şi când creştinii de pre
tutindenea se vor întâlni la acea adunare, fiinţa sa tai
nică va fi cu ei şi, fără îndoială, in toate discuţiunile 
acelei întâlniri, vor trebui să pomenească de ce a făcut 
Gardiner.

Iată ce scrie despre el revista americană The Church- 
mau (28 Iunie 1924), care apare în New York:

De bună seamă că în Biserica episcopală nu e niciun 
mirean a cărui moarte să fi fost mai viu simţită decât a 
lui Robert Hallowel Gardiner. Durerea pentru moartea lui 
nu e pricinuită numai de faptul că s’a perdut o minte 
înaltă şi un om plin de daruri sufleteşti. In Biserică sunt 
sute de oameni care simţesc viu această perdere din punct

de vedere al relaţiunilor personale. Sunt cu miile însă acei 
care au văzut în Gardiner pe cel mai de seamă înfăţişă- 
tor al unirii creştineşti pe care*l are Biserica Episcopală. 
A ajuns cu neputinţă să te gândeşti la unitatea creşti
nească, fără ca, în aceiaş timp, să te gândeşti la Gardiner.

Este adevărat că nimanea ca el în Biserica Episcopală 
n’a lucrat atât de mult, atât de neobosit şi atât de bine 
pe terenul cel practic al chestiunii. Despre lucrarea lui, 
trebuie să spunem că este apelul unui mirean, fiindcă în
credinţarea lui Gardiner, spusă de mai malte ori, a fost 
că, dacă unitatea creştinească ar ajunge să se împlineasoă 
vreodată, are să fie numai prin mireni şi nu prin preoţi*), 
înoredinţare pe care o împărtăşeşte şi The Churchman.
El a făcut haz, dar nu mai puţin s’a turburat acum câţiva 
ani, când a văzut c8, oridecâteori preoţii se întâlnesc ca 
să trateze despre unitatea Bisericii, discuţiunile lor îndată 
se încurcă în certe răsunătoare despre validitatea hiroto* 
niei, trecând cu vederea, după cum i se părea lui Gârdi- 
ner şi celor mai mulţi mireni, ceiac9 e de mult mai mare 
însemnătate — oredinţa. Aceste discuţiuni nu numai trebuie 
să fi părut lui Gardiner din cale afară de seci, dar ele 
trebuie s&4 fi impresionat şi prin neputinţa oamenilor de 
a prinde partea cea mai de seamă a chestiunii.

Proiectul de a convoca o conferenţă pentru credinţă şi 
organizare (World Confer ence fo r  Faith and Or der) în
făţişează o silinţă practică spre unire, a absorbit pe Gardiner 
vreme de ani de zile, proiect la care el a muncit până în 
ziua morţii lui. Pentru ducerea înainte a acestei îndrăzneţe 
întreprinderi, acest mirean şi*a cheltuit nu numai timpul 
lui, ci şi cea mai mare parte din averea sa personală. O 
cheltuire atât de inimoasă atât a timpului, cât şi a averii 
sale, a fost o dovadă despre puternicul optimism al lui 
Gardiner, cu privire la izbânda finală a silinţelor lui.

El ţinea de o Biserică, dar mai înainte de toate era 
creştin. Mintea lui se mişca în atmofera frăţiei apostolice. 
Lui îi era ou neputinţă să cugete despre religiunea lui 
Hristos altfel decât din punctul de vedere al frăţiei. Pentru 
el, creştinătatea era ceva simplu, nu ceva încurcat, deşi 
niciunul nu cunoştea mai bine ca el cât de complexă era 
chestiunea pe care silinţele lui voiau s’o pue în practică. 
Dar în toate adunările celor ce lucrau pentru Conferenţa

»

Mondială şi unde şi Gardiner era de faţă, se simţea îndată 
inspiraţiunea care venea dela el, fiindcă duhul său de frăţie 
creştinească străbătea îndată oricare din aceste adunări. 
Sălile în care se ţineau astfel de întruniri păreau a fi 
locaşari ale Duhului Sfânt. Tonul liniştit al vorbitorilor, 
cercetarea ou dragă inimă a părerilor altuia, simţirea că 
lucruri mari sunt în joc, înclinarea mai degrabă către înfăţi
şările reale decât către cele superficiale ale problemelor în 
discuţiune, toate aceste lucrări lucrau împreună pentru a îmbo
găţi inimile şi minţile membrilor din aceste adunări cu

w ~ ~

finul optimism atât de caracteristic al lui Gardiner.
Noi nu cunoaştem nicio altă persoană din Biserica Epis

copală, fie aceia mirean sau cleric, care să fie socotită în
tr’o stimă deopotrivă cu a sa, de către membrii celorlalte

1) La noi, Românii, exact aceiaşi părere a fost scrisă de d. 
Onisi/or Ghibu, profesor la universitatea din Cluj.
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oomunităţi creştineşti *) oare se interesează cu adevărat de 
chestiunea unirii. Biserioa Episoopală este mai de toţi so
cotită oă umblă setoasă după unirea care lipseşte. Aceasta 
însă este numai prin lucrarea lui Grardiner. Nimenea nu 
s’a gândit vreodată să facă din aceasta vreo vină lui Gar- 
diner. Perderea lui ne izbeşte nu numai pe noi, ci şi toate 
ramurile oreştineşti.

Urmaşul momentan al lui Gardiner la ducerea înainte 
a lucrării lui este episcopul anglican din America 
Charles M. Brent, care a fost şi în Bucureşti în 1919, 
cu comisiunea care a vizitat întreg Răsăritnl creştinesc 
în 1919, din partea organizaţiunii pentru unire la care 
tocmai lucra Gardiner. Episcopul Brent scrie acum un 
articol despre cel răposat în aceiaşi revistă, The Church- 
man, cu data de 19 Iulie a. c. Traducem şi articolul 
lui în întregime, pentru buna ştiinţă a cititorilor noştri, 
care trebuie să cunoască de aproape pe ceice ne-au 
iubit.

„Robert Hallowel Gardiner a făcut marele pas al 
morţii liniştit şi biruitor, aşa precum a şi trăit. El a 
avut totdeauna ambiţiunea să fie liniştit şi niciodată 
nu l-am văzut eu bătut în vreo chestiunea oarecare. 
Nicio zdruncinătură sau frântură n ’a fost în continuitatea 
acestei vieţi dusă în felul acesta. Intr’o Duminică, el 
s’a împărtăşit cu trupul Domnului, singurul Stăpân pe care 
el l-a cunoscut vreodată. A doua zi, comunicarea lui 
a fost faţă către faţă. Cucerit de ideia speranţei, el a 
trecut dela puternica aşteptare a unităţii văzute pe 
pământ, după făgăduinţa lui Hristos, la împlinirea ei mai 
desăvârşită în lumea de dincolo.

„Impresiunea adâncă făcută asupra lumii creştine de 
ceiace el a fost şi a făcut, trece peste orice putere de 
a o descrie. Nu este prea mult a spune că nu este nicio 
Biserică în sânul creştinismului, mare sau mică, veche 
sau nouă, care să nu cunoască numele lui şi să nu se 
simtă înrudită cu marele său suflet. Mai bine decât orice 
descriere, numele lui poartă cu el o viziune, o respon
sabilitate şi un scop, căci nu pe sine însuşi se înălţa 
el, ci pe Hristos. El se socotea pe el numai paharnicul 
Regelui. El era unul din rarele suflete care putea să 
vadă unitatea creştinsmului întrecând totdeauna fără- 
miţirile lui. Universalitatea lui nu era o teorie, ci un 
caracter. Cea mai mare armă a lui era grija şi înde
mânarea lui de a înţelege pe alţii, când ei se munceau 
să nu-1 înţeleagă pe el.

„încă dela începutul carierei lui, „el şi-a dat inima 
Curăfitorului, iar voinţa lui, voinţei stăpânitoare a uni
versului4*. Mai mult, el niciodată nu şi-a mai schimbat 
atitudinea sa către Domnul şi viaţa sa adâncită în fie
care an s’a înrădăcinat tot mai puternic în cele nevă
zute. Nu era nicio părticică a vieţii lui care să nu fi 
fost creştină. Casa lui părintească în care erai primit

1) E foarte adevărat. Cel întâi care ne-a scris despre el şi care 
ne-a cerut să facem cunoscut în România ceva despre scrierile 
lui şi care a cinstit cu mari laude persoana lui, a fost un preot 
catolic: cunoscutul director al revistei VEuropa Orientale din
Roma Aurelio Palmieri. — Nota traducătorului.

»

cu atâta dragoste, munca slujbei lui, cu toate laturile 
ei bine rânduite, starea sa de cetăţean în mijlocul naţiunii 
şi al lumii, bunăvoinţa lui, fie în comunitatea sa locală 
sau în cele mai depărtate ţinuturi ale pământului, toate 
erau puse sub controlul lui Hristos celui viu, al cărui 
supus el era.

„Caracterul său neted, care se bucura şi creştea în 
pământul rodnic al casei, nu putea fi numai casnic. 
El avea o minte internaţională, pentrucă inima lui era 
internaţională. El năzuia să iubească pe toţi ceice pe 
care Hristos îi iubeşte şi să slujească tuturor celor pe 
care Hristos îi slujeşte. Lucrul acesta nu era la dânsul 
o ideie palidă, ci flacăra puternică a unei inimi nobile. 
Când a venit clipa ca să proclame răspunderea pe care 
o avem pentru a dobândi din nou unitatea Bisericii» 
răspundere pe care nimeni din generaţiunea noastră n ’a 
spus c’o are, „pentruca lumea să creadă că tu m’ai 
trimes", el n ’a şovăit o clipă de a-şi încovoia umerii să 
primească o sarcină cum puţini afară de familia lui sau 
de cei mai apropiaţi prieteni, au măsurat sau pot măsura 
vreodată. Dacă n ’ar fi fost munca sa pe teren practic 
spre a da naştere Conferenţei Mondiale pentru Credinţă 
şi Organizare, o asemenea întreprindere nu s ’ar fi putut 
face. Nicio cheltuială nu era pentru dânsul prea mare 
ca să iasă lucrul cât mai bun în această chestiune care 
pentru el era totul. Se simţia robul ei şi era mulţămit 
că ea e aşa. jCând alţii criticau şi slăbeau, când inte
resul cel din capul locului se muia în faţa greutăţilor 
şi se descurajau, când nelinişti financiare întunecau 
zarea, el, cel dintâi purtător al sarcinilor, păstra nestins 
focul devotamentului care ardea cu cea mai curată 
flacără a aprinderii, nădejdii şi aşteptării. Neîncetat i se 
spunea că el îşi istoveşte tăria dincolo de marginile 
puterii, dar el alerga înainte, numai cu puţin încetinin- 
du-şi mersul. Spre ruşinea acelora care rămân cu noi, 
trebuie să spunem că, dacă ar fi fost mai mulţi acei 
care să-şi ia asupra lor sarcina care nu putea fi 
numai^ a lui Gardiner, ci şi a oricărui creştin şi om 
de Biserică, dacă ar fi fost sprijinit mai din belşug cu 
mijloace băneşti de către acei care uşor ar fi putut lua 
asupra lor toată grija mijloacelor financiare, grijă care 
nu putea fi numai a lui, dar pentru care el lua şi din 
veniturile lui particulare,—dacă s ’ar fi făcut toate acestea^ 
Robert Hallowell Gardiner ar fi şi azi printre noi. O 
povară din cale afară, purtată în folosul omenirii, mai 
întâi din porunca propriei sale Biserici, şi apoi din a 
tuturor Bisericilor, i-au scurtat zilele şi au luat înainte 
de vreme o putere pentru buna stare a creştinismului, 
pe care noi greu o putem cheltui. Chiar dacă este ade
vărat că „mai mare dragoste decât aceasta nimenea nu

«

are decât ca să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi“, 
tot n’ar fi trebuit să lăsăm să se întâmple ceiace s’a 
întâmplat numai pentru sărăcirea şi frângerea noastră.

„O recunoştinţă de măsură obişnuită ar trebui să ne 
scoale ca să luăm în mână făclia, pe care el o ţinea 
sus, şi s’o purtăm cu aceiaşi podoabă şi închinare care 
au caracterizat paşii săi dela început până la capăt. 
Deseori se întâmplă că un suflet mare poate îndeplini
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prin moartea lui ceiace viaţa lui n ’a izbutit să facă. 
Este chemarea noastră acum să îndeplinim muncile tari 
şi nebăgate-în-seamă, fără care cea mai nobilă viziune 
va păli şi cea mai sănătoasă programă va cădea. Data
pentru Conferenţa Mondiala este rânduită pentru 1927 
şi vremea pentru pregătire este încă prea scurtă. Ceiace 
trebuie făcut între acum şi atunci a fost schiţat, cel puţin 
la sfârşit, de mintea şi mâna lui Gardiner, aşa că noi 
nu avem nicio iertare pentru şovăirea noastră. Până şi 
cea din urmă săptămână a sa pe pământ n’a fost leneşă. 
Era bolnav de moarte şi mintea lui era plină cu ce 
învăţase din vechi şi cu Conferenţa Mondială. A muncit 
până la sfârşit, până ce inima sa obosită a încetat a 
mai bate şi marele său suflet a intrat în odihna şi 
pacea pe care şi le-a câştigat.

„Durerea n ’ar folosi la nimic, fără ţinta care se naşte 
din mâhnire. Cel credincios şi adevărat n’are nevoie de 
lauda limbii sau a condeiului ca să li se dea locul 
cuvenit în viaţă. Ei trăiesc prin dreptul dobândit în 
mişcarea societăţii omeneşti. In ce-1 priveşte pe Robert 
Hallowel Gardiner, tânguirea tristă sau lauda pioasă 
este grăire fără rost. El este astăzi mai deplin viu decât 
a fost vreodată. Noi nu ne dăm seama cât de greu ne 
lăsăm pe umerii lui, când el era lângă noi, atât de 
modest era el, niciodată căutând ale sale, dându-se la 
o parte, pentrucă lucrarea lui să poată fi cât mai bine 
văzută. El era ca izvoarele de sub pământ, care udă 
rădăcinile toporaşilor şi hrănesc verdeaţa de dedesubt, 
printr’o slujbă ascunsă. Despre el se poate spune cum

s’a spus despre altul pe care el l-a cunoscut şi l-a 
venerat; „El nu-şi închipuia că faţa lui strălucea". Acum, 
când noi putem măsura ca niciodată mai nainte, ce a 
fost el, găsim că el a fost unul din cei mai de frunte 
cârmuitori şi inspiratori ai zilelor noastre. Fără o fire 
ca a lui, nădejdea ar fi pierit, credinţa ar fi căzut şi 
iubirea s’ar fi răcit. Acum rămâne o durere în inimile 
noastre şi un gol în ceata noastră. Şi cu toate acestea, 
noi în toată vremea ne bucurăm că Biserica ridică astfel 
de oameni spre a îmbogăţi şi ridica neamul omenesc. 
O cotitură a drumului l-a răpit din ochii noştri, dar el 
rămâne în ceata noastră, ceva mai înaintea celorlalţi, 
unde el trece spre a gusta veselia acelei uniri pentru 
care a muncit harnic şi bine."

Nu .sunt acestea toate câte trebuiesc scrise despre
Robert H. Gardiner. Noi mai avem şi pe nr. viitor,
pentrucă nu numai persoane răzleţe, ci şi însăşi orga- 
nizaţiunea Wiorld Conference fo r  Faith and Order, a 
ţinut să aducă la cunoştinţa întregii lumi creştine marea 
perdere încercată de toată creştinătatea prin moartea 
lui Gardiner. Cu acest prilej se arată până la ce punct 

înaintat au ajuns pregătirile pentru ţinerea Conferenţei.
Acum, deşi moartea lui e o pagubă nemăsurată, lu

crarea pentru ţinerea Conferenţei însă nu va înceta şi 
însăşi amintirea lui Gardiner va face ca să se poarte
cea mai mare grijă pentru ca testamentul lui să se îm
plinească.

Arhim . S C R IB A N
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Metropolia Moldovei şi Sucevei, CALENDA
RUL BISERICESC pe lunile Octombre, Noembre 
şi Decembre. Lămuriri pentru înţelesul poporului. '
Foaie cu calendarul pe 3 luni şi cu lămuririle Sfintei
Mitropolii a Moldovei.

Chestiunea îndreptării calendarului produce la noi 
oarecare îngrijorare, pentrucă poporul e din fire con
servativ. El nu o în{elege şi nici nu s’a desfăşurat o
muncă amănunţită şi răspândită pretutindenea pentru 
a-1 lumina.

Intre lucrările făcute însă, afară de acea a Mitro
poliei Ungrovlahiei, tipărită şi în această revistă şi în 
organul eparhial Apostolul, trebuie să preţuim şi lu
crarea Mitropoliei Moldovei, care a eşit de sub teas
curile Mănăstirii Neamţului.

Afară de calendarul celor 3 luni din urmă a acestui 
an, însoţit de lămuririle trebuincioase, pentrucă po
porul să aibă îndată la îndemână calendarul îndreptat, 
avem aici şi lămuririle pentru acest calendar, scrise

de însuşi I. P. S. S. Mitropolitul P IM EN  al Moldovei şi 
Sucevei, împodobite cu icoana Sfintei Paraschiva, ale 
cărei moaşte se odihnesc în catedrala Sfintei Mitro
polii a Moldovei.

Aceste lămuriri ale înalt Prea Sfinţitului Ierarh sunt 
scrise cu limpezime şi în grai de înţeles obştesc, pen
trucă să poată răzbate uşor la mintea tuturor creş
tinilor. Aşa, de pildă: „Acest calendar nu e un calendar 
din nou alcătuit, nici un calendar străin, care să fi 
fost primit de Biserica noastră dela altă Biserică, ci 
e vechiul nostru calendar ortodox, păstrat de veacuri“ .

Lămuririle înalt Prea Sfinţiei Sale însă sunt bune 
nu numai pentru eparhia Mitropoliei, ci şi aiurea. De 
aceia noi găsim de folos ca, în loc de orice arătări ale 
noastre despre ea, mai bine să le reproducem aici spre 
ştiinţa tuturor, pentrucă să poată fi citite şi dincolo 
de marginile eparhiei şi întrebuinţate şi aiurea, unde 
pot face mult bine-
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Facem cunoscut tuturor bunilor creştini orto
docşi, că acest calendar, aşa după cum se pre
zintă şi e tipărit, nu e un calendar din nou alcătuit, 
nici un calendar străin, care să fi fost primit de 
Biserica noastră, dela altă Biserică, ci e vechiul 
nostru calendar ortodox, păstrat de veacuri de 
Sf. Noastră Biserică strămoşească românească, 
după care s’au prăznuit în cursul vremurilor, 
toate sărbătorile mari şi mici, precum am po
menit dela moşii şi strămoşii noştri.

Din pricină insă că acest calendar, după so
cotelile făcute de cei ce se ocupă cu ştiinţa pla
netelor, rămăsese în urmă cu 13 zile, Sf. Sinod,

4

după multă chibzuinţă şi cu mare grijă, i-a adus 
îndreptările cuvenite, precum se vede în Enci
clica Sa, publicată în revista «Biserica Ortodoxă»
pe luna Iulie trecut.

Ţinem iarăş să se ştie, că această rămânere 
în urmă, sau întârziere cu 13 zile, nu însemnează 
că calendarul nostru a fost greşit la alcătuirea 
lui. Această rămânere în urmă, se datoreşte ne
putinţei omeneşti de a măsura timpul anului până 
la o clipă şi a-1 împărţi fără a rămânea o dife
renţă mică, care diferenţă în scurgerea a sute şi 
mii de ani, se măreşte până ajunge la câteva 
zile. Aceasta face că anul socotit în calendare 
să dea diferenţe foarte mici, faţă de anul socotit 
după mişcarea pământului, sau anul ceresc.

Din această pricină, toate calendarele au su
ferit mici neajunsuri, care s’au îndreptat, din 
timp în timp, sărindu-se zilele cu care calen
darul a rămas în urmă.

Calendarul nostru ortodox, din pricinele ară
tate, rămăsese în urmă cu 13 zile, şi Sfântul Sinod, 
în înţelegere cu celelalte Biserici de legea noastră 
ortodoxă, i-a adus îndreptările trebuitoare, -înlă- 
turând cele 13 zile care s’au adunat în timpul 
de aproape 2000 de ani, de când a fost alcătuit.

Diaconul Al. N. Constantinescu, Indiferentism  re 
ligios. — Broşură de 27 de pagini în formatul cărţi
lor de şcoală. Brăila. Preţul 8 lei.

Frumoasă e impresiunea pe care ţi-o înfăţişează 
omul tânăr, care, odată eşit în lume, nu se mai sa-

Aşa dar acest calendar, care vi se prezintă 
îndreptat de Sf. Sinod, nu este, precum am mai 
zis, un calendar nou, sau împrumutat dela alte 
neamuri streine d« legea noastră, ci 'este tot ca
lendarul nostru, care îşi păstrează Pascalia ca
lendaristică, după care se face orânduirea tuturor 
sărbătorilor mari şi mici din curgerea anului, Insă 
puse la data timpului când în adevăr cad, după 
socotelile anului ceresc, fără a se schimba data 
lunară.

Prin urmare, prin îndreptarea făcută calenda
rului nostru ortodox, Sărbătorile Prea Cuvioasei
Maicei noastre Parascheva, atât de mult cinstită
şi slăvită de poporul moldovenesc de dincoace 
şi dincolo de Prut, cade anul acesta, tot în ziua 
de 14 Octombrie, care zi însă, prin îndreptarea 
calendarului, va avea loc cu 13 zile mai înainte, 
sărind adică dela 30 Septembrie, direct la 14 
Octombrie, când va avea loc, cu toată evlavia
cuvenită, prăznuirea zilei Prea Cuvioasei Maicei 
noastre Parascheva. Cu alte cuvinte şi mai pe 
înţelesul tuturor, anul acesta ne culcăm cu bine, 
tn seara zilei de 30 Septembrie şi după o noapte 
mai lungă, ne sculăm voioşi în zorile dimineţii 
zilei de 14 Octombrie.

Sâ se ştie că înlăturarea celor 13 zile, se va 
întâmpla numai anul acesta.

îndemnăm deci pe iubiţii noştri creştini, să 
primească cu deplină încredere îndreptarea ce 
s’a făcut calendarului nostru şi să prăznuiască 
cu aceiaşi credinţă şi evlavie sfintele sărbători 
mari şi mici, ca şi până acum, asigurându-i de 
grija ce are Sfântul nostru Sinod, de a se păstra 
în totul şi neştirbită credinţa noastră strămoşească, 
cu datinile şi vechile deprinderi creştineşti şi ro
mâneşti.

*  PIM EN
Mitropolit al Moldovei şl Sucevei

tură a lucra şi-l vezi neîncetat stăpânit de ideia de a 
face pe fiecare zi ceva nou.

Aceasta e priveliştea pe care ne-o înfăţişează Păr. 
Diacon Al. N. Constantinescu dela Episcopia din Ga
laţi. E numai de puţină vreme diacon, şi cu toate a
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cestea a tipărit până acum destule broşuri, toate bine 
lucrate şi îngrijite, afară de felurite articole prin revis
tele bisericeşti. Nit putem decât să ne bucurăm că o 
nouă şi temeinică putere de lucru se află printre noi
şi să-i urăm a ajunge să lucreze tot mai din plin.

Noi am mai vorbit despre Păr. Diacon Constantin
escu, când a fost vorba despre tipăriturile sale în 
chestiunea adventiştilor, şi trebuie să vorbim acum 
despre o nouă lucrare a sa: Indiferentism religios.

Când ai isprăvit-o de citit, îţi dai seamă că ai 
nainte, într’un mănunchiu mic, lucrarea unui bărbat, 
care se pregăteşte bine la ce are de lucrat. In adevăr, 
într’o lucrare puţin întinsă ca aceasta, ai totuş foarte 
mult material adunat. Cine a citit-o a învăţat multe 
despre părerile feluriţilor învăţaţi care au scris câte 
ceva despre religiune. Păr. Constantinescu este bine 
îndrumat a te-informa, a citit multe şi ştie să facă 
expunerea sa plină de interes. Suntem încredinţaţi că 
Sf. Sa, fiind şi profesor, au ce învăţa şcolarii dela 
un tânăr inimos ca Sf. Sa, care pe fiecare zi face îna
inte paşi frumoşi pe calea învăţăturii.

Broşura Sfinţiei Sale despre Indiferentismul religios 
vine la atâta vreme după altă lucrare a unui preot, 
care trata  despre aceiaşi chestiune: Indeferentismul 
nostru religios si cauzele lui, conferinţă ţinută în Te
cuci la 10 Fevruarie 1906 de Preotul \asile Bogatu. 
A eşit şi aceia to t în broşură, dar autorul nu mai 
este în viată ca să vadă că şi alţii au lucrat după el. 
A murit înainte de război, la vârstă tânără.

Amândoi autorii să întâlnesc în unele idei. Şi unul 
şi altul scot la iveală marea deosebire despre starea 
religioasă în tara noastră în trecut şi acum. Şi unul 
şi altul se gândesc la temeinicia pe care religiunea o 
poate aduce poporului nostru. Răposatul Preot Bo
gatu, ca şi un vizionar al celor ce aveau să vie, vor
beşte despre „înfrumuseţarea şi temeinicia edificiului
nostru social, ce se înaltă măreţ Pe umerile a 10 mi
lioane de Români, dela Tisa la Mare şi de la Hotin la 
Balcani11. Păcat că n’a trăit să vadă şi el îndeplinită 
priveliştea care-1 încânta numai în cugetare, a legăturii 
săvârşite sub ochii noştri între Hotin şi Tisa!

Şi Păr. Bogatu şi Constantinescu ne arată cum ne
credinţa şi nepăsarea către religiune ne-au venit din 
Apus. Şi unul şi altul ne dau nume de bărbaţi care 
totuşi au grăit frumos pentru religiune. Şi la unul şi 
la altul găsim numele lui Pasteur.

Dar materialul întrebuinţat de Păr. Constantinescu 
e mai bogat. Sf. Sa ne vorbeşte mult de Anglia ca 
de ţara în care nu e despăr{ire între ştiinţă şi reli
giune şi în care cultura nu înţelege de loc să se des
partă de religiune. Ne arată pe ce temeiuri şubrede 
stau necredinţa şi nepăsarea către factorul religios 
din viaţa omului.

Găsim în acestă broşură amănunte bune de ştiut de 
oricare, precum despre starea religiunii în colegiile en
gleze, după povestirea Părintelui Cicerone Iordăchescu 
dela Iaşi; despre cererea lui Cuza de a i se aduce preot 
ortodox pe patul de moarte la Heidelberg, după

povestirea prea Sfinţitului Ghenadie al Buzăului într’o 
carte a sa, — lucruri plăcute, care impresionează 
când le citeşti.

Trecând deci cu ochii peste toate âcestea, rămânnem 
cu părerea de bine că am citit cartea Părintelui Diacon 
Constantinescu şi că ne aflăm prin Sf. Sa înaintea
unei energii cultivate sănătos, de care Biserica vă 
avea a se folosi zeci şi zeci de ani. Dorim cărţii 
acesteia să pătrundă cât mai departe pentrucă va 
face bine şi va creşte materialul de învăţătură al 
preoţilor noştri.

S e m in a r i i le ,  lo c a lu r i  in f e c ta te  d e  tu b e rc u lo z ă ,
articol în Neamul Românesc 19 Iulie 1924.

Sub iscălitura d-lui Dimitrie lonescu, pe care nu-1 
ştim cine este, citim articolul cu titlul de mai sus, 
care e foarte neliniştitor. Auiorul spune că, cu pri- 
ejul serbării dela sfârşitul anului acestuia dela Semi
nariul Central din Bucureşti, directorul şcoalei, a făcut 
înaintea celor de fa{ă, între care se afla şi secretarul 
general dela Culte, d. V. G- Ispir, „un rechizitoriu 
aspru, dar adevărat asupra situaţiei elevilor acestui 
seminar, covârşitor de periclitată. Părintele Roma- 
nescu a vorbit laconic, ca un prevestitor, zugrăvind 
reala situaţie mizeră, insalubră şi plină de toate nea- 
junsurib  a internatului său, ce ameninţă sănătatea 
elevilor “.

Aceasta pentru Seminariul Central.
In ce priveşte Seminariul din Buzău, autorul spune 

că „un distins profesor universitar, fost delegat în 
comisiunea examinare la seminariul din Buzău, spunea 
cu amărăciune şi durere că jumătate din absolvenţii 
examinaţi de dânsul sunt atinşi de tuberculoză"!

In ce priveşte seminariul dela Iaşi, autorul sp u n e : 
„chiar ziarele au relevat acum câtva timp asemenea 
cazuri de tuberculoză! Ce va fi pe celelalte seminarii — 
toate şcoli cu internate — e lesne de înţeles"!

De aici încolo, autorul vorbeşte de alte internate : 
ale orfanilor de îăzboi, căminurile şi internatele stu
denţeşti şi cu privire la toate îşi rosteşte aceiaşi 
tânguire.

Ca pricini ale (acestei stări dă: localurile neîncă
pătoare, populaţiunea şcolară prea multă, hrană neîn
destulătoare, frig iarna, lipsă de băi vara şi altele.

Dacă lucrurile sunt aşa, este de ce să ne îngrijim 
şi să cerem mai bine şcoale mai pu{ine cu tot ce le 
trebuie decât multe, rău ţinute şi lăsate pradă ofticei.

S a te le  d in  M o ld o v a  p r ă p ă d i te  d e  s if i l is ,  tu 
b e rc u lo z ă  ş i  a lc o o l ism , articol de Leontin Iliescu 
din Universul dela 21 Iunie 1924.

Toate ştirile de felul celei cuprinse în titlul de mai 
sus trebuie să ne deschidă ochii largi pentrucă să 
ne îngrozim în de ajuns de starea rea care ni se des- 
tăinuieşte şi să ne apucăm fără întârziere a drege 
grelele racile sociale ale vieţii noastre ca popor.

Articolul cu titlul de mai sus este o anchetă por
nită în satele Moldovei şi din care răsar încheieri
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dureroase. Autorul spune că prefectul judeţului Do-
rohoi, d. Ştefan Lascăr, i-a vorbit de prăpădul copiilor 
nou născuţi.

Dr. Comoniţă, prefectul judeţului Neamfu, i-a spus
că, în toată ţara, avem 30 % de sifilitici, iar judeţul

/

Nemţu 40 %• In acest judeţ, din copiii mici mor ju
mătate. Oftica lucrează şi ea. Se încuibează prin oră
şenii care vin să-şi caute de sănatate. Sătenii nu-şi 
dezinfectează casele, că nu ştiu că e aceia, şi aşa 
boala trece dela unii la alţii. La acestea se mai adaogă
şi alcoolismul, încât prefectul i-a spus:

„Generaţia de astăzi e atât de stricată, încât eu, 
ca medic, mă întreb: Ce va fi peste 100 de ani“ ?

Să răsune şi în urechile noastre cuvintele „Ce va 
fi peste 100 de ani?“ şi să muncim aşa ca peste 100 
de ani ţara să fie mai bine, mai curată şi mai sănă
toasă decât acum!

Econ. Victor Gervescu, Despre Pocăinţă. Broşură 
de 22 pag. format mic în 16, nr. 1 din Biblioteca cercului 
preoţesc „Roznov" din jud. Neamţu. Peatra-Neamţu 
1924. Preţul 3 lei.

Această broşură e din tipăriturile de care am scris 
la cronica internă a acestei reviste în acest număr. 
Ea începe cu un „Către cetitori", în care se arată în
fiinţarea cercului amintit şi pricina pentru care cercul 
s’a apucat de făcut astfel de tipărituri. Cine a scris 
acest „Către cetitori" dovedeşte că trebuie să se mai 
deprindă puţin cu chipul scrierii, pentrucă nu ştie să 
întrebuinţeze punctuaţiunea. Graiul nu este într’o fru
moasă rostire românească, aşa cum ar trebui să facem 
când scriem pentru popor. In loc sâ scrie „a rezultat 
din anchetă11, trebuia să scrie „a izvorât din cerce
tare". Omul Bisericii trebuie să aibă alt grai decât 
orice surtucar de pe stradă şi care-şi croieşte rostirea 
după ziarul Universul. El are îndărătul său frumoasa 
grăire bisericească din care trebuie să sugă. La ce 
mai citiţi psaltirea, dacă nu culegeţi nimic din ea?

Asta e una. Al doilea este că cine a alcătuit bu
cata „Către cetitori" scrie: „Sfinţii Părinţi din cercul 
Roznov“.

Ei, Părinţilor! eu v’am lăudat munca, dar nu lăsaţi 
pe secretar să vă numească „Sfinţi Părinţi", că Sfinţi 
Părinţi sunt numai bărbaţi ca Sf. Ioan-Gură-de-Aur, 
Vasilie cel Mare şi toţi cei până la veacul al VIII de 
care scriu eu în Ermeneutica mea. Deci nu vă jucaţi 
cu termenii din Biserică şi priveghiaţi-vă scrisul.

Dar să venim la venim la tratatul însuşi.
Aceasta este însăşi predica ţinută de Păr. V. Ger

vescu, prezidentul cercului, la cea întâi slujbă făcută 
de preoţi în sobor în comuna Mastacăn, Neamţu, la 
22 Iunie 1924. Sf. Sa arată bine în introducere rostul 
strângerii Ia loc a atâtor preoţi şi cârmuieşte bine 
şi uşor depănarea gândului înaintea credincioşilor, 
pentruca ei să înţeleagă de ce e vorba. De asemenea, 
în chip potrivit şi firesc, arată de ce la această în
tâie adunare vorbeşte despre pocăinţă: „mai nainte 
de a purcede la un drum, trebuie să purcedem cu 
sufletul curat“.

Când intru în tratare, dau peste o înfăţişare mai 
deosebită. Parcă nu este aceiaş om care scrie. E o 
limbă mai alta, o rostire mai veche, care-ţi îndulceşte 
inima. Şi cugetarea este foarte bine şi simţitor câr
muită, şi Sf. Scriptură este cu meşteşug întrebuinţată, 
şi toată întocmirea aşa făcută şi bogată în cugetări 
care merg drept la inimă, încât trebuie să spun că 
această predică e o plăcută descoperire. Nu se poate 
să nu aibă urmare asupra inimilor celor care o as
cultă şi e bine că â fost tipărită. Are mult înfăţişa
rea unei bucăţi cum numai predicatorii de seamă ştiu 
a întocmi. Dacă autorul a avut izvoare bune de s’a 
folosit de ele, a izbândit bine. Dacă a lucrat el însuşi, 
fără alt ajutor, e şi mai bine. Dar de unde limba 
aceasta aşa de frumoasă? Dacă Păr. Gervescu ştie 
a scrie o asemenea limbă, e mare merit.

Dar atunci de ce nu cârmuieşte pe ceilalţi să scrie 
mai cum se cade ? Şi de ce însuşi Sf. Sa îşi numeşte 
„Sfinţi Părinţi11 (pag. 6) pe preoţii cu care a slujit 
când a rostit predica? Şi un lucru îl mai îndemn: 
Să nu mai scrie „pocăinţa în sine însuşi11, ci în „în 
sine însăşi" şi să nu mai scrie Isus cu un i, ci Iisus.

Privind peste întreg însă, găsesc predica aceasta 
ieşind din felul predicilor obişnuite, având o mireazmă 
ca a lui Ilie Miniat şi mă bucur că acest cerc a în
ceput cu tipăritură atât de temeinică.

Vasile Găbureanu, Iubirea de Patrie—Neam şi 
Legea strămoşească. —^Broşură de 16 pag., nr. 2 
din biblioteca cercului „Roznov“ Piatra-Neamţu, 1924. 
Preţul 2 lei.

Aceasta e a doua lucrare dintre cele pe care cercul 
„Roznov" s’a apucat să le tipărească. începe şl ea 
cu aceiaş „Către cititori" de care am pomenit mai 
sus, ca o chemare ă aceluiaş cerc. Restul sunt 6 
foiţe care cuprind cuvântarea învăţătorului V. Găbu
reanu, rostită cu prilejul adunării preoţilor la 22 Iu
nie în comuna Mastacăn, Neamţu. Se vede că au fost 
adunaţi oamenii după amiazi şi li s’a rostit undeva, 
la şcoală.

Cuvântarea aceasta are gânduri trebuincioase de 
rostit totdeauna în sânul poporului. Dar nu sunt 
puse ele în întocmirea care le trebuie. Autorul nu 
e un om deprins a-şi struni bine cugetarea. Nu ispră
veşte una şi începe alta. Trece fără noimă din aliniat 
în aliniat, unde cugetarea trebuia să ţie strânse rân
durile unul lângă altul, cum e la pag. 6. Aliniatul 3 
trebuia să-l continuie pe 2, fiind numai o virgulă de
despărţire între ele.

Ce să mai spun de limba care nu e pentru ţărani, 
d^convenabilă, raţională, asigurăm succesul (pag. 10), 
reuşim (p. 15)!

Ah! aceşti învăţători şi preoţi care trăiesc la ţară 
şi nu mai ştiu româneşte! Mare osândă merită! In 
loc să culeagă din graiul românesc neaoş, ei strică 
graiul. Nici nu ar trebui lăsaţi să vorbească în faţa 
poporului cu astfel de cuvinte.

Scrierea aceasta trebuia cercetată de cineva şi pusa
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în calupul scrisului îndemânatec, mai nainte de a merge 
la tipar. Nu e bine corectată, are greşeli în care po
porul se poate poticni. Scrie „însă-şi D-zeu“, în loc 
de „însuşi Dumnezeu11. In scrisul pentru popor nu 
trebuiesc întrebuinţate scurtări, că el nu le înţelege. 
Nici D-zeu, nici sf-te Taine, cum scrie şi Păr. V. 
Gervescu, că omul fără multă carte greu poate des
coperi că în sf-le trebuie să înţeleagă sfintele. Când 
va găsi el scris D-tră, oare uşor o să-i vie în minte 
că acolo e dumneavoastră ?

Partea mai grea însă în scrisul învătătorulu Găbu- 
reanu nu e asta, care e o chestiune numai de formă, 
ci că noţiunile întrebuinţate sunt dincolo de cercul 
de gândire şi de putinţa de a le prinde ale poporului

___________

nostru. In broşura aceasta întâlnim frazeolgia din liare, 
pe când altfel se trebuie să fie chipul în care grăim 
poporului şi ne împletim cugetarea ca să-l câştigăm.

Acestea sunt lucruri care trebuie să stea în grija 
cercului, căci el mai are de gând să lucreze şi atunc! 
trebuie să aibă temeinice căi de lucru. Şi broşura de 
care pomenim putea fi mai bună, dacă mai trecea pe 
sub ochii cuiva şi-i dădea înfăţişarea desăvârşită. Ce 
nu s ’a făcut însă până acum, se poate face de acum, 
cu alte broşuri care se vor mai tipări sau cu aceasta 
când se va turna în tr ’o nouă tipăritură.

N’a încăput aici ce scriem despre nr. 3, care e mult 
mai bun.

Arhim . S C R IB A lf

P l e c a r e a  A rh ie p is c o p u lu i  N e tz h a m m e r .  Deşi 
arhiepiscopul catolic Netzhammer din Bucureşti a fă
cut, în vremea ocupaţiunii germane, fapte pentru care
n’ar mai fi trebuit suferit o clipă Ţara
totuşi străinii aceştia au destule proptele la noi şi nu 
l-a atins niciun vânt, cu toate cele 10,000,000 de 
bani nemţeşti găsiţi ascunşi în Palatul său, îndată 
după plecarea Nemţilor. Şi dimpotrivă, s ’au întrebuin
ţat toate asprimele faţă de ai noştri, fără a se fi 
cercetat mai întâi vina lor, ba încă dându-se apoi 
hotărâre că n’au fost vinovaţi.

Şi totuşi Netzhammer pleacă dela noi.
De ce pleacă ?
Vedeţi, nu pleacă pentrucă s ’ar fi făcut vinovat 

împotriva Ţării româneşti şi ne-ar fi lovit pe noi cu 
uneltirile sale, mai cu seamă pe scriitorul acestor rân
duri, ci pentru cu totul alte pricini. El pleacă numai 
atunci când nu mai poate sluji cum se cere treburile 
catolicismului în Ţara noastră. Va să zică nu Ţara 
românească joacă rol, ci numai afacerile catolicismu
lui. Se poate el sluji mai bine de altul decât de Netz
hammer, îl trimete atunci pe acesta şi vine altul.

Chiar aşa s’a şi întâmplat.
Lucrându-se acum pentru încheierea unui concor

dat între Papă şi Ţâra noastră, se caută, din partea 
catolicilor, toate mijloacele prin care ei s ’ar putea 
înfige mai cu izbândă în Ţara noastră. Făcându-se 
toate socotelile, se vede că nu se mai poate cu Netz
hammer. Acesta e neamţ, şi cu un neamţ arhiepiscop 
pătrunderea catolicismului e grea, fiindcă nemţii s ’au 
făcut urâţi. Mai folositor ar fi să ni se trimeată aici 
un arhiepiscop italian sau francez. Intru cât am fă
cut războiul împreună cu aceste popoare, mult mai 
uşor ar putea lucra la noi pentru catolicism un băr
bat din sânul lor.

Iată pentru ce trebuie să plece Netzhammer şi e
trimes în Sicilia, iar aici trebuie să vie altul. Catoli
cismul nu mai poate lucra cu el şi trimete un om 
nou, care să se poată apropia mai uşor de noi.

Iată acum cum se  rosteşte d .  N. Iorga cm privire 
la plecarea lui Netzhammer: în Neamul Românesc 
(16 Iulie 1924):

•  f  I Noi tolerăm de şase ani pe acela care, azi i se 
pare Sfântului Scaun a fi posibil aiurea decât în Bucureşti.

Ceiace a făout aoest prelat în vremea ocupaţiei, ceiace 
a căutat să facă şi după aceia l-a scos din rândul persoa
nelor cn care putem avea legături. German de naştere, el 
a uitat că e servitorul unei Biserici universale şi că aceasta 
impune şefilor ei respectul naţiei în mijlocul cărei se gă
sesc şi credinţa faţă de interesul ţării în care locuiesc. Un 
zel raţionabil teutonio l-a prins pe aoela oare în Bucureştii 
ocupaţi avea o singură misiune: Să se roage lui Dumne
zeu pentru cei oare sufăr şi mai ales pentru aceia cari sufăr 
diu cauza dreptăţii lor.

S’au încercat scuze pentru o acţiune oare a fost în văzul 
lumii şl de care prin nimic făptaşul n’a arătat oă i-ar părea 
rău, ba nici măcar că şi-ar da seama de monstruositatea 
faptei sale. Aceste scuze nu le putem primi, fiindcă sîn- 
tem dintre aceia oare am îndurat destule jigniri ca să mai 
putem ierta altele.

Trimeată Borna pe cine vrea: dacă va fi numai păs
torul credincioşilor săi, îl vom respecta; dacă se va inte" 
resa sincer de acest popor, l-am putea şi iubi. Dar e de 
dorit, în interesul chiar al Bisericii catolice, ca să nu mai 
fie un al doilea caz Netzhammer.

U n n o u  c a p i tu l  p e n t ru  m o r a la  c re ş t in ă .  — Nu 
e întâia oară când trebuie să scriem despre staţiunile 
de băi vara, că multe din ele sunt abătute dela ţinta 
lor. Teoretic, te duci la ele ca să-ţi cauţi de sănătate. 
In fapt însă, năvălesc acolo atâtea lucruri ale desfă
tărilor dela oraş, încât bietul om fuge dela una şi dă 
în alta. Tot felul de zbenguieli, între care nu pot 
lipsi balurile, trebuie să se arate şi în staţiunile de 
băi, aşa că, în loc de linişte, retragere, ţinută în voie, 
fără să mai stai încătărămat în poruncile îmbrăcă
mintei după modă, dai peste toate năravurile care-ţi 
fac viaţa apăsată în traiul oraşului. Din pricina aceasta,
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trebuie să începem â ne ocupa şi despre curăţia vieţii 
din staţiunile de băi, pentrucă şi în ele sufletul este 
expus la aceleaşi ademeniri păcătoase, în loc să aibă 
priveliştea vieţii în care se simte mai mult natura şi 
mai puţin omul, şi astfel să te înalţi cu mintea mai 
mult la Dumnezeu. Nu, ci şi aici omul vine să stin
gherească cele ale Domnului.

Nu spunem aceasta numai noi, care am puiea fi 
învinuiţi că privim lucrurile dintr’un punct de vedere 
aspru, după o tâlcuire prea strânsă a moralei creş
tineşti, care ar lua ornului bucuriile legiuite. Nu, ci 
iată că se plânge de viaţa din staţiunile de băi chiar 
unul care e străin de socotelile şi vederile noastre. 
Scrie cineva în Neamul Românesc (31 August 1924) 
că, ameţit de viaţa dela Bucureşti şi după sfatul unui 
medic, s’a dus la o staţiune de băi ca să se odihnească, 
îşi făcea omul tot felul de socoteli despre liniştea în 
care avea să petreacă o lună de zile. Cu toate acestea 
iată ce spune:

„Vai, ce dezamăgire! Abia ajuns în staţiunea bal
neară aleasă la întâmplare, n’am avut vreme să-mi 
inaugurez viaţă de ţară- Am stat la hotel şi am mâncat 
la table d’hâte, ceea ce nu avea nimic câmpenesc. Am 
asistat la reprfzentaţii date de trupe de teatru în 
trecere şi am fost târât la dancinguri de cunoscuţi 
şi a trebuit să suport în tovarăşia lor to t ceea ce 
mă făcuse să fug din Capitală. Nu, nu părăsisem
Bucureştii.’

„Nu vedeam în juru-mi decât un orizont de toalete 
feminine şi de spilcueli bărbăteşti. Nici nu n’am avut 
măcar vreme să încerc gustul apei care făcea faima 
localităţii. Nu am avut o clipă de răgaz şi nu m’am 
culcat nici odată înainte de miezul nopţii. Şi doctorul 
numea asta odihnă!

„După o asemenea serie de obsesiuni, pretenţiuni 
şi indigestiuni, deşelat, sfărâmat, exasperat, mi-am zis 
că vilegiatura n’a fost inventată decât ca să prelun
gească oboseala vieţii de toate zilele cu încă o lună."

Iată că astfel de şederi „la {ară“ nu-şi mai ajung 
ţinţa, şi atunci e cu dreptul să vorbim şi despre mo
ralitatea din statiunile de băi.

*

U n  e v re u  c u  n u m e  m a r e  t r e c u t  l a  c re ş t in is m .  —
Teodor Herzl a fost evreul care a desfăşurat multă 
muncă printre cei de neamul său ca să le îndrepte 
gândurile spre Ţara Sfântă. El a scris cartea cu nu
mele das Alt-neu Land (Ţara veche-nouă), arătând că 

. Palestina e vechea lor ţară şi că trebuie să fie şi nouă 
prin trecerea Evreilor în ţinuturile ei. Deci acest 
evreu putea fi socotit ca unul din cei mai de seamă 
ai neamului evreiesc. Totuşi o veste neaşteptată: Fiul 
său, Hans Herzl a trecut la creştinism. După cum 
scrie revista The Jewish Chronicle dela 15 August c., 
el a fost botezat în religia catolică de către Preotul 
Schlesinger în Viena, el însuşi un evreu botezat. De 
acolo amândoi vor să se ducă la Palestina să facă 
propagandă creştinească printre Evrei. Ei vor rămânea 
Evrei ca neam, dar vor fi creştini ca religiune.

Ziarul Dimineaţa, scriind despre cazul acesta, spune 
că şi în România a fost un evreu botezat, Heinrich 
Rosenbaum, care afirma neîncetat că vrea să rămâie 
evreu ca neam. Dimineaţa declară lucrul acesta bizar, 
deşi el e foart® firesc. După cum într’un popor pot 
fi mai multe religiuni, nu urmează că orice evreu tre
buie să fie numai decât mozaic. Scriitorul din Dimi
neaţa nu mai ştie bine însă amănuntele despre Rosen
baum. Spune că i se pare că el se botezase protes
tant. {'loi însă am cunoscut pe acest Heinrich Rosen
baum şi putem spune că el era catolic. A murit acum 
doi ani la Iaşi şi a fost cearta între evrei şi catolici 
în care cimitir să fie înmormântat. La urmă au biruit - 
catolicii.

Am scris noi despre el în această revistă. Dar evrei 
ca acesta au să dea naştere la certuri în Palestina. De 
curând a fost ucis unul despre care scria Universul 
în tr’un lung foileton, arătând certele din Palestina între 
Evrei. A. S.

ST1RI»

N oul s t a r e ţ  a l  M ă n ă s t i r i i  N e a m ţu lu i .— Vineri, 
la 15 August c., înalt Prea Sf. Sa Mitropolitul P IM E N  
al Moldovei, vizitând Mănăstirea Neamţului, a rugat 
pe Prea Sfinţitul N IC O D EM , fost al Huşilor, să pri
mească a cârmui ca stareţ Sfânta Lavră, cea cu nume 
atât de mare din trecut. P. S. Nicodem a primit, în 
urma demisiunii Părintelui Arhimandrit Mitrofor Me
letie Nicuţă, care de mai nainte îşi arătase dorinţa de 
a se retrage din stăreţie.

Suntem încredinţaţi că Prea Sf. Nicodem, care este, 
nu numai un bun mânuitor al condeiului şi dela care 
aşteptăm cărţi frumoase, lucrate în odihna Neamţului, 
ci şi un foarte harnic şi cunoscut gospodar, va duce 
gospodăria Neamţului la cea mai mare înflorire şi în 
curând vom auzi că această mănăstire străluceşte, nu 
numai prin tipografia sa, ci şi în averea bine între
buinţată care să se simtă că rodeşte măreţ în Bise
rică, aşa cum a fost şi în trecut.

' C a t e d r a l a  o r io d o x ă  d in  S ofia .  — In nr. nostru 
din Mai a. c., am dat vestea că în acea lună se vă 
face la Sofia sfinţirea marei catedrale bulgăreşti 
Alexandru Nevski, ridicată în amintirea slobozirii 
Bulgarilor de sub apăsarea turcească. Sfinţirea a fost 
amânată atunci, şi o telegramă a Agenţiei Bulgăreşti 
aduce vestea acum că ea se face pe ziua de 12 Sep
tembre (30 August st. v.), adică în ziua Sfântului 
Alexandru şi a căderii Griviţei.

După ştirile telegramei din Sofia, catedrala aceasta 
e cea mai mare din Peninsula Balcanică, având o 
înălţime de 50 de metri şi putând cuprinde până la 
6000 de oameni. Are 3 altare, galerii largi de jur îm
prejur şi loc pentru 99 de morminte dedesubtul ei. 
Deci va sluji şi ca Panteon pentru bărbaţii mari ai 
neamului bulgăresc. Are 12 clopote dintre care cel 
mai mare trage 12000 de kilograme. Biserica, spune



telegrama, „este semnul văzut şi veşnic at recunoş
tinţei poporului eliberat către eliberatorii săi“. Ea este 
măreţ zugrăvită de către mari maeştri ai Ruşilor şi 
Bulgarilor. Sunt publicate albumuri care arată toate 
aceste strălucite împodobiri.

„ B is e r ic a  N eam u lu i"  d e la  M ă r ă ş e ş t i . — „Bise
rica Neamului" dela Mărăşeşti, ridicată din buna por
nire a Societăţii Ortodoxe, a fost isprăvită şi sfinţită 
la 28 Septemvrie c.

P e n t r u  s t â r p i r e a  d e s f râ u lu i .  — De mult sunt 
întocmiri în Europa pentru desfiinţarea vinderii fe
meilor în folosul desfrâului public. Dese ori s ’au ţinut 
congrese în această privinţă, iar mai de curând Liga 
Naţiunilor a luat această chestiune în programa sa de 
lucru. Căci chestiunea vinderii femeilor a ajuns o ne
gustorie internaţională, cu care se fac cele mai mari 
câştiguri. Aceasta e o robie de un soi nou, pentru 
care i se şi zice în străinătate „robia albău (la trăite 
des blanches), adică vinderea femeilor albe.

înainte de război, se cita cazul unui negustor de 
prin Olanda, care avea obiceiul de se căsătorea cu 
tinere, Ie lua cu el în străinătate şi apoi le vindea 
peste graniţă în folosul desfrâlui. Bietele fete, din 
fericirea căsătoriei, se trezeau deodată în prada unei 
nenorociri înfricoşate. Povestiri mai amănunţite despre 
această chestiune se găsesc în cartea scriitorului 
acestor rânduri Studiul Pastoralei în Biserica Ro
mânească (Bucureşti 1924, p. 81—84).

Lucrurile acestea, care bântuiau înainte de război, 
n’au pierit de loc nici acum. Ziarul Universul (13Sep. 
c.) citează cazul unuia cu numele Cornelius Ritter 
care a vândut unui Olandez în 1923 nu mai puţin de 
50 de fete pentru 80 de milioane de lire.

Din pricina aceatei rele stări de lucruri, urmează 
şi congresele pentru luarea de măsuri în această 
privinţă. In curgerea acestei luni, s ’a întrunit un 
astfel de congres internaţional în Graz. In raportul 
întocmit pentru acest congres, prezidentul Ude scrie 
că de la 1 Octomvrie 1919, pănă la 1 Mai 1920, au 
perit din oraşele germane 3700 de fete şi femei ti
nere. In Hamburg fiinţează biurouri tainice pentru un 
astfel de negoţ.

Apoi dacă fetele pier astfel din Germania unde este 
şi o organizare creştinească pentru a feri fetele de 
această primejdie, cum se poate citi în cartea noastră 
citată mai sus, înţelegem cât de mare trebuie să fie
primejdia la noi.

Iată de ce astfel de congrese trebuiesc urmărite cu
interes, pentru a stârpi o mare primejdie socială.

, In  a ju to ru l  f e te lo r  căzu te .  — In Chatillon sous 
Bagneux, Francia, se află un azil în care sunt aduse, 
pentru a-şi petrece o viaţă de îndreptare, fetele că
zute pradă desfrâului public. E un aşezământ de iu
bire creştinească, î m ^ e i a t  de Tereza Chupin, care 
anume nu s ’a măritat, ca să-şi poată închina viaţa 
mântuirii femeilor nenorocite prin desfrâu. «Prin maha

lalele cele mai perdute, în cârciumile cele mai murda re 
figura ei de zăpadă trecea fără a se teme de viţiul 
de care se izbea, respectată de toţi în căutarea su
fletelor pocăite. Nnmărul acelora pe|care ea le-a salvat, 
le-a îndrumat pe cale bună, le-a procurat de lucru, 
este incalculabil. A murit to t aşa de pură, tot aşa de 
imaculată la 84 de ani, iar coşciugul ei a fost urmat, 
pe lângă autorităţile Parisului, de multe, foarte multe 
pensionare ale azilului Sf. Ana, devenite mame cinstite
şi muncitoare respectate» (d-na Fulmen în Dimineaţa
de la 12 Sept. c.).

Cum>e vede, răposata Tereza Chupin a fost pentru 
nenorocitele căzute pradă desfrâului ce a fost sena
torul Berenger împotriva literaturii scârnave, care 
totdeauna a fost in Francia în fruntea tuturor iniţia
tivelor de stârpire a acestei buruieni rele. Dacă acum 
este o mişcare împotriva unei astfel de „literaturi", 
e datorită în parte şi marilor silinţe ale senatorului 
Berenger.

S tu d e n ţ i  in im o ş i .  — Cititorii care nu au prilejul 
de a citi ziârul Libertatea al Părintelui Moţa din 
Orăştie sau ziarul Unirea din Iaşi, nu au la îndemână 
materialul unui fapt foarte îmbucurător. Studenţii, 
care au dus până adum o luptă care i-a pus în ceartă 
cu multă lume, au primit în chipui vieţuirii Iul lor o 
metodă de cea mai mare însemnătate, pentrucă) e o 
dovadă de voinţă şi de vânjoşie la o parte din tine
retul nostru. In adevăr, noi, Românii, în deobşte nu 
dăm dovadă de stăruintă şi voinţă. Ne mulţămim cu 
noi înşine, spunându-ne că suntem deştepţi, dar uităm 
că în lume biruie mai cu seamă popoarele dârze, nu 
cele mai vii ca deşteptâciune. La studenţii de la Iaşj 
însă, găsim un mare act de voinţă, şi acesta e faptul 
cel îmbucurător. Ei, văzând că multe din cele făgă
duite nu se împlinesc şi că nu au mari nădejdi dela 
oameni pe viitor, s ’au hotărât să facă un fapt care 
nu s ’a mai văzut la noi: Să-şi clădeasca un cămin 
singuri.

Ajutaţi de dragostea câtorva oameni de bine, care 
le-au pus la îndemână materiale, au descălecat în t r ’o 
bună zi (la 8 Mai 1924) pe malul Prutului şi s ’au 
apucat de făcut cărămizi. Erau 26 de studenţi şi 5 
tineri ai tovărăşiei „Frăţia de Cruce“ . Dar numărul 
lor treptat s’a înmulţit. Au muncit din greu toată vara 
cu căratul apei din Prut, al nisipului, cu frământarea 
lutului, punerea lui în tipare, ducerea cărămizilor la 
cuptor, descărcatul lo r— munci destul de grele.

Până la 25 August din acest an, studenţii au ajuns 
să lucreze 100,000 de cărămizi „şi în plus construcţia 
fabricei propriu zise pe din două cu lucrătorii d-lui 
Lascăr“ , unul dintre bunii ajutători ai studenţilor.

Mai târziu, studenţii au cumpărat şî parte din că- 
rămidărie şi cărămida d-lui Lascăr cu 87,000 de că
rămizi, un cuptor, instrumente, clădiri, cu suma de
47,000 de lei, rămânând astfel stăpâni singuri asupra 
întregii lucrări şi cărămidarii. Total 187,000 de cărămizi.

Din aceste cărămizi, nu sunt bune de întrebuinţat
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decât numai 123,000- Restul de 54.000 au fost stri
cate de ploi. Va să zică acum studenţii au acest număr 
de cărămizi şi, pe deasupra, sunt stăpâni şi pe o că- 
rămidărie cu 2 cuptoare, cu şopron, cu mese de lucru (7).

Iată faptul pe care-1 privim cu bucurie în fotogra
fiile reproduse de Păr. Moţa şi de ziarul Unirea din 
Iaşi, in care sunt arătaţi studenţii cum îşi urmează 
lucrul lor. Oricât te gândeşti cu părere de rău că 
într’o ţară, zisă bogată ca a noastră, studenţii au 
fost nevoiţi să alerge până la o asemenea muncă 
pentru a putea studia, dar pe de altă parte e o do
vadă de tărie că ei nu se lasă bătuţi de greutăţi, Cj 
dau dovadă de atâta inimă, care e plină de frumoase 
făgăduinţe pentru viitor, anume că aceşti tineri vor fi 
unelte vânjoase şi trainice ale vieţii româneşti, care 
la alţii de atâtea ori se moleşeşte.

Fie acesta început bun, şi dea Dumnezeu ca ho
tărârea de care studenţii au dat dovadă acum, să nu 
fie numai un vitejesc început, cum de atâtea ori vedem 
ci şi îndrăzneala la tot lucrul viitorului!

Ce cheltuim pe rămăşaguri tei alergări? — 
Ziarul Viitorul dela 13 Iulie a. c. ne spune că la aler
gările dela Bâneasa şi Floreasca de lîngă Bucureştj 
se perd bani pe rămăşaguri în sumă 400,000,000 de 
ei, după cum urmează din discuţiunile desfăşurate în 
consiliul comunal al oraşului Bucureşti. Va să zică mai V2 
de miliard, zice ziarul, când medicii trimişi de Liga Naţiu
nilor în Ţara noastră găsesc satele noastre pline de 
boale. Nu sunt bani ca să întreţii aşezămintele în
semnate, dar se găsesc pentru o păcătoasă risipă.

Şi ceiace e mai rău, adaogă ziarul, ceice joacă nu
sunt doar oamenii bogaţi, care au de unde risipi, ci vezi 
între ei copii care nu câştigă nimic, funcţionari cu 
leafa mică, femei care cu greu îşi duc viaţa, dar se 
lasă duse de patima jocului...

Dar de ce nu s’ar desfiinţa jocul, ca el să nu se 
mai facă?

Biserica şi tiparul. — Sub acest titlu, ziarul 
Galaţii-Noi (13 Iunie a. c.) pomeneşte de revista 
„Grafica română", în care se face un istoric al tipa
rului romînesc. Se arată în ea că cei dintâi ostenitori 
cu tiparul în ţara noastră au fost călugării şi, în de 
obşte, oamenii Bisericii. Ziarul reproduee şi o nota 
din ceaslovul dela Rădăuţi din 1745.

E bine că ziarul tot dă asemenea fapte în ştirea 
obştei, ca lumea să ştie să preţuiască Biserica.

Evanghelie şi Psaltire. — Foarte multe din cu
vintele sfinte cu care presărăm vorbirea noastră sunt 
luate din Psaltire, lumea le crede însă din evanghelie. 
Aşa face şi învăţătorul Gheorghe Moisei din Puricani, 
Covurlui, care, în Galaţii-Noi din 13 Iunie 1924, zice 
că cuvintele Râvna casei tale m’a mâncat sunt din 
evanghelie. Ele cu adevărat se găsesc în graiul Dom
nului .Hristos, dar şi acolo sunt citate din Psalmi.

JLuxui şi bărbaţii. — Cu dreptate scrie d-na Fulmen 
în Dimineaţa (19 Sept. c.) că bărbaţii au mare vină în

ajutarea luxului femeii. In această privinţă, povesteşte 
două cazuri la care a fost martoră: 1. Soţul şi soţia 
se aflau într’un magazin, aceasta voind să-şi cumpere 
o pălărie. Rămăsese să ia una din două, la care se 
oprise, şi nu ştia cum să se hotărască. Fiecare costa 
câte 6000 de lei. Bărbatul a dezlegat chestiunea: le 
luă pe amândouă. Şi a scos 12.000 de lei şi a dat.
2. Intr’o familie se vorbeşte de'greutăţile timpurilor, 
de scumpete. Unul spune că a luat o sticluţă cu parfum 
soţiei şi a dat 800 de lei.

— Cum? Tocmai d-ta care ţipi împotriva luxului?... 
Soţia ţi-e intelectuală... nu puteai s’o convingi ?

— Apoi nici n’a cerut ea. Am fost cu cutare la 
prăvălie şi a luat pentru soţia lui. Era să mă fac de
râs să nu iau şi eu pentru a mea?

Aşa e. Dar aici, pe lângă chestiunea luxului, mai 
este ceva rău : Frica de părerea altuia. Cumpăr parfum, 
că ce-o să zică cellalt de mine? N’are omul tărie în 
părerea lui. Şi acela era un doctor. In altă privinţa, 
va fi spus că e liber-cugetător. Uite, îr.să, aşa sunt 
mulţi liber-cugetători. Nu sunt de loc liberi, le e frică 
de ce-o zice altul. Nu sunt tari în convingerile lor. 
De aceia a dat 800 de lei pe parfum, ca să nu fie
judecat rău de celălalt.

Noi în creştinism învăţăm să ne pese de ce-o 
zice Dumnezeu, nu de ce-or zice oamenii.

Lupta pentru repausul duminical.—Va mai trebui 
să treacă încă multă vreme până ce să vedem repausul 
duminical intrat în obiceiuri. Căci în lege este el pus, 
dar în năravuri este adânc intrat păcatul de a-1 călca. 
Şi aceasta o fac mai cu seamă negustorii.

După o mişcare care s’a făcut în Bucureşti, cu în
trunire la „Dacia", în Martie din acest an şi după 
altă întrunire în Ploieşti, încolo tăcere. Luptele însă 
nu se câştigă fără stăruinţă neîncetată. Puterile care 
lucrează împotriva repausului duminical sunt mari şi 
interesate. Noi trebuie să ducem luptă înpotriva lor, 
caşi împotriva beţiei, căci aceleaşi sunt. Cine ajută 
călcarea repausului duminical, ajută beţia. Marii vrăj
maşi în această privinţă sunt cârciumarii, care sunt 
mulţi, au avere şi urnesc puterile politice în folosul 
lor. Ajungi de capeţi ceva pentru o clipă, şi apoi iar 
se calcă măsurile şi se întoarce starea veche.

Cazul acesta s’a întâmplat în Târgovişte şi au tot 
răsunat ziarele de zgomotul lui.

După stăruinţa Societăţii funcţionarilor comerciali, 
care tot luptă în această chestiune şi care au fost 
şi îmbolditorii cei mai de seamă la întrunirea dela 
„Dacia" în Bucureşti, şi după^stăruinţa preoţilor din 
Târgovişte şi mai cu seamă după^mijlocirea înalt Prea 
Sfinţitului Mitropolit Primat la Ministeriul de Interne, 
acesta a dat poruncă prefecturii din Dâmboviţa să 
aplice legea odihnei de Duminicăţîn toată întinderea
ei, adică toată ziua Duminicii, nu de Dumiuică',la

/  /  f « i

ameazi, cum se facea, şi până Luni la ameazi.
Zis şi făcut. Dar aceasta a ţinut numai o zi, Du

minică la 15 Iunie. Când a fost pentru Duminică 22



r
i

Ş T I R I 575
--------- ---- -------------------------------- 7  "

Iunie, negustorii au făcut ce au făcut şi au întors-o. 
Prefectura iar le-a dat voie până Duminică la ameazi.

De aceia nu ne putem opri la căpătarea unei mă
suri, ci la păstrarea ei neştirbită.

Preotul Gh. Corbea, într’un articol din Neamul Ro
mânesc (29 Dec. 1923), cu titlul Repausul duminical, 
îşi arătă părerea de bine pentru măsura luată de a 
se închide târgurile pe ziua Duminicii. Dar uite că 
măsura nu se ţine pretutindenea. Răul este crescut 
de faptul că oamenii au prins obiceiul de a pleca 
Duminica, fiindcă e zi de târg, şi dacă nu e târg, au 
rămas cu obiceiul şi pleacă să se ducă aiurea la neamuri. 
La răul acesta, se mai adoagă faptul că, în multe 
părţi, bisericile au fost dăramate prin război şi nu are 
cine ţinea partea cealaltă a cumpenii împotriva călcării 
Duminicii. Sf. Sa îndemna săsejfacă şezători religioase- 
morale la locurile unde nu sunt biserici. Se înţelege 
că părerea e bună.

Afară de închiderea târgurilor, Sf. Sa spunea cu 
dreptate că odihna zilei de Duminecă, aşa cum este 
acum, nu este întreagă. Trebuie adăogată şi închide
rea cârciumilor.

Aşa este, dar trebuie să luptăm mult până ce-o 
vom căpăta. Să ne punem alăturea de funcţionarii 
comerciali, care sufăr foarte mult din pricina călcării, 
să ne ajutăm cu ei, şi numai cu puteri unite vom 
putea căpăta ce ne trebuie.

Jocurile româneşti.— Faţă de năvala jocurilor 
străine, care spălăcesc fiinţa noastră românească, şi 
faţă mai cu seamă de dansurile scârnave, care aduc 
numai imoralitate, trebuie să accentuăm jocurile ro
mâneşti care sunt cu totul morale- Ele pot fi jucate 
de un singur sex, au ţinuta slobodă a celor care joacă: 
ţinându-se numai de mâni, şi nu te izbeşte altceva de 
cât plăcerea armoniei şi a ritmului lor. De aceia e 
bine că se cultivă acest fel de jocuri, ca să precum
pănim jocurile străine şi fără lipiciu pe fiinţa noastră.

In zilele de 21 şi 22 Iunie a. c., s’au făcut la Oradea- 
Mare mari jocuri de oină între şcoalele secundare din 
România, care au trimes acolo echipe ale lor. A fost 
de faţa Prea Sf. Sa episcopul Roman, care a rostit o 
cuvântare şi a împărţit premiile. Era acolo şi epis
copul uniat al Oradei Dr. Traian Frenţiu. Şcolarii 
Seminariului Central din Bucureşti au luat premiul 
al Il-lea.

Mare e puterea credinţei.— Stai şi te întrebi 
uneori cum ai putea să slobozeşti din om puterile 
ascunse în el, puse acolo de Dumnezeu? cum ai să 
poţi frânge zăgazurile înţepenite de păcate, pentruca 
sâ curgă de acolo apa vie care zace ascunsă ca aurul 
în munţi, în sufletul fiecărui om? Şi nu ai alt răspuns 
decât: credinţa. Omul care crede, îşi lipeşte fiinţa de 
Dumnezeu şi ia de acolo toată puterea şi toată în
drăzneala şi toată iubirea de lucrul cel bun, pe care, 
ca om singur, nu le-ar putea avea.

Inchipuiţi-vă un om de ţară, care a trăit numai în 
satul lui şi n’a învăţat decât numai 4 clase primare.

Dar dacă l-a prins dragostea de Dumnezeu, s’a apu
cat şi a învăţat singur. A citit Sf. Scriptură şi a mai 
citit şi încă 120 de cărţi bune şi mintea i s’a luminat 
şi l-a prins dorul să îndrumeze şi el pe alţii la citi
rea Sfintei Scripturi. Deci a scris cartea A doua ve
nire a lui Hristos, şi a scris-o în versuri, pe care le 
cetim în ziarul săptămânal de peste munţi Poporul 
Românesc, (13 şi 20 Oct. 1923), scos de Păr. Petru 
Bohariu din Soşdea, judeţul Timiş. Acest creştin care 
trebuie să ne umple de veselie pentru ce a putut face 
din el boldul credinţei, este d. Ioan Tomescu din Bo- 
ghicea, Roman, care e şi prezidentul Societăţii cultu
rale „M. Cogălniceanu" |i a Casei de sfat şi citire 
„Drăgălina-Poetaş“.

Ce mare binecuvântare când într’un sat se găseşte 
câte un astfel de om! lată cum aşezâmintele se pot 
întemeia şi creşte prin puterile lor! Când ceilalţi văd 
pe unul din ai lor cât de departe a ajuns, se înţelege 
că va lucra aceasta ca un îndemn să facă şi ei ce a 
făcut acela.

Tipăriturile ctiitarale. — Cunoscutul profesor uni
versitar şi academician d. I. Simionescu dela Iaşi se 
plângea într’un art. din Viitorul (18 Mai a c ) că 
tipăriturile nu sunt destul de sprijinite, de răspândite 
şi că apar numai cu grele jertfe. Aşa este cu vechea 
Albină, aşa cu Duminica Poporului a d-lui Mehedinţi, 
aşa cu Vestitorul Satelor, care acum se tipăreşte în 
Mănăstirea Neamţului, aşa cu biblioteca Cunoştinţe 
folositoare, care se tipăreşte sub însăşi îngrijirea d-lui 
Simionescu la Cartea Românească şi în care se găsesc 
o mulţime de lucruri bune. Dacă Cultura Poporului 
din Cluj merge ceva mai bine, s’a datorit d-lui General 
Petala care se îngrijea foarte de aproape de ea, pentru 
a-i da o largă răspândire.

Partea însemnată însă este unde d. Simionescu 
arată mijloacele pentru a face cartea mai răspândită. 
Ce-ar fi, zice d-nia sa, dacă cineva s’ar opri într’o zi 
de a bea obişnuitul aperitiv şi banii daţi astfel în 
zadar pe rachiu i-ar da ca să se cumpere cu ei o 
carte care să se trimeată în casa unde altfel ea nu 
pătrunde? Ce-ar fi ca cineva să jertfească 60 de lei 
ca să se trimeată Albina pe un an în casa unui gos
podar, sau 20 de broşuri din Cunoştinţe folositoare ! 
„Cu un mic fond de propagandă, s’ar putea împânzi 
satele cu reviste şi pagini alese, nu trimese notarului» 
spre a le vinde cu chilogramul (cunosc, zice d, 
Simionescu, cazul unui revizor care a vândut „Lamura11 
trimeasă să fie distribuită învăţătorilor), ci deadreptul 
în casa gospodarului celui mai de frunte*.

Are mare dreptate d. Simionescu şi mai cu seamă 
trebuie să ne facem noi, preoţii, răspânditorii celui 
mai bun material de citire, una, pentru a face bună 
opera naţională şi culturală, şi al doilea, pentru a 
arăta că nimenea nu poate face atât bine în ţara 
aceasta cât putem face noi.

Un învăţător răspunde unui preot. — In nr. 
trecut, am pomenit de cuvintele părintelui Const.

\
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Tebeică din comuna Lascar Catargi, Covurlui, prin 
care se apăra de învinuirea că are avere şi nu are 
interes de şcoală, care i s’a adus de un inspector 
şcolar. In nr. dela 28 Aug. al ziarului Galaţii-Noi, îi 
răspunde dirigintele şcoalei, aducând preotului alte 
învinuiri, într’un stil care dovedeşte că dirigintele 
trebuie să mai înveţe multă carte până să poarte cum 
se cuvine condeiul pe hârtie.
17 Preot profesor trecut dela un seminar la 
altul. — Păr. Gh. Cotenescu, profesor de muzică bise
ricească la Seminariul din Huşi, a fost detaşat la 
Seminariul orfanilor de război din Câmpulung.

Iezuit apărând drepturile femeii. — Dimineaţa 
dela 25 Sep. c. citează bucăţi dintr’o predică a vesti
tului predicator Bourdaloue care apără drepturile 
femeii, împotriva celor ce o întrebuinţeză ca obiect 
în socotelile lor, chiar şi împotriva părinţilor care 
hotărăsc de mai nainte rostul fetelor lor, fără a avea 
în vedere darurile lor sufleteşti.

Preot la şezători culturale. — Jn Galaţi se află 
o tovărăşie de oameni iubitori de ştiinţă numită 
„Cultura Tehnică11. La 24 August a. c., şi-a ţinut a 
doua şezătoare culturală în mahalaui Bădălanului. Ea 
s’a deschis prin cuvântarea Preotului Bădărică din 
Galaţi, eare a vorbit despre însemnătatea şezătorilor 
culturale pentru răspânndirea învăţăturii in păturile 
largi ale poporului nostru.

Examen pentru preoji militari. — Potrivit cu 
noua întocmire pentru înfiinţarea unei preoţi mi militare, 
se ţine un examen la Şcoala Militară de Infanterie din 
Bucureşti, pentru întocmirea unui corp de preoţi mili
tari. Examenul se ţine sub prezidenţa episcopului 
militar P. S. Iustinian, mai fiind în comisiune doi 
ofiţeri şi Păr. Georgescu dela biserica «Silvestru" din 
Bucureşti, ca secretar.

Pictor de artă religioasă. — Intre evreii duşi în 
Palestina unul cu numele Rubin şi care e din ţara 
noastră, face acolo zugrăvituri religioase. El a zugrăvit 
multe tablouri, precum: Rugăciunea de pe munte, 
Predica în pustie, Pescarul din Galileia, Binecuvântarea 
lumii, Familia, Odihna şi altele.

Direcţiunea Seminarului „Sf. Nicolae" din 
Râmnicul-Vâlcii. — Păr. Petre Partenie, inspectorul 
seminariilor, a fost însărcinat să conducă direcţiunea 
seminariului din Râmnicul-Vâlcii până la numirea unui 
titular.

Conferenţe pastorale. — La Botoşani, s’au ţinut 
conferenţele pastorale ale preoţilor din acel judeţ, la 
care a luat parte şi I. P. S. Mitropolit Pimen al Moldovei.

Sfinţire de biserică şi serbare. — La Movila 
Miresei din jud. Brăila, s’a făcut cu mare podoabă sfin
ţirea bisericii din acea comună, de către P. S. Episcop 
Ghenadie, la care a fost de faţă şi d. ministru Al. 
Lepădatu. La masa care a urmat s’au ţinut cuvântări 
însufleţite.

Preot învinuit de erezie achitat. — Ziarul Dimi
neaţa (28 Sept. 1924) aduce vestea că Preotul Torna 
Chiricuţă din Botoşani învinuit că împărtăşeşte ideile 
protestante dela Cuibu-cu-Barza, a fost achitat de 
Consistoriul Mitropoliei Moldovei. Ne lipsesc încă 
amănunte în această privinţă-

POŞTA REDACŢIEI

Părintelui Ioan Ionescu, Mărăcineui, Buzău.
Art. Sfinţiei Voastre „Suntem certaţi cu morala1* s’a 

primit şi a fost dat în tipar pentru numărul care vine. 
Nu aveţi pricină să trimiteţi cu sfială articolul, ci tocmai 
cu îndrăzneală, fiindcă această revistă, socotită după 
mijloacele din care se întreţine, e în mare măsură a 
clerului. Deci preoţii pot veni la ea ca la un organ care 
creşte şi cu mijloacele lor.

Noi care lucrăm la această revistă, suntem cu totul 
pătrunşi de lucrul acesta şi avem mare bucurie când 
articolele preoţilor roiesc în jurul ei. Când nu tipărim 
tot ce avem, nu este din altă pricină decât că nu putem. 
Avem material prea mult. Dar aşa de mult ţinem ca să 
mulţămim pe toţi, încât unele articole se tipăresc chiar 
la doi ani după ce au fost trimese. Ne silim să nu 
perdem nimic, ci cel mult unele s’au rătăcit, din pricina 
deselor mutări cu casa |ale mai jos iscălitului. Dar de 
găsit se găseşte totul. In această stare se află şi un 
art. care poate e al Sfinţiei Voastre şi pentru care am 
nevoie de răspunsul Sfinţiei Voastre.

Am la mine de vreo 4 luni un art. cu titlul Veri
ficarea gestiunilor parohiale. Cuprindea 3 pagini de 
coală. Dar cea din urmă, cu iscălitura autorului, s’a ră
tăcit şi n’o găsesc astăzi, când, după scriitură, e la fel 
cu cel trimes acum ? Dacă da, şi cred că aşa este, 
atunci vă rog, de cumva aveţi copie, trimiteţi-mi încă 
odată pagina cea din urmă, care nici nu era întreagă, 
şi să-l pot avea. Fraza din urmă, neisnrăvită pe pag.
2 sună aşa: „Nu ne îndoim de aceasta bună credinţă, 
dar nu se cunoaşte nici cine lucrează...." Restul venea 
pe pag1 3. Deci, dacă puteţi, vă rog să întregiţi ce ur
mează şi să-mi trimiteţi iar.

Nu fiţi supărat pentru această perdere şi luaţi în so
coteală hărţuiala în care trăim şi noi cu fel de te hârtii, 
în mulţimea cărora uneori ne înecăm şi ne perdem 
capul. Dar la aceasta a contribuit în mare parte mu
tarea noastră de ici colo şi lipsa unui cămin statornic.

A rhim . SOJtIBAN
B I B L I O G R A F I E

A eşit de sub tipar cartea de care am vestit noi 
acum câteva numere că va apărea:
P R I N  L O C U R I L E  S F I N T E

IMPRESII CULESE LA FATA LOCULUI 
de G R 1 V A S  DEM.  C R U C E A N U

în editura D-lui /. Negreanu, Bucureşti, str. Traian 
79. Preţul 16 lei. Deci cine doreşte cartea sa se în- 
drepteze acolo. E în formatul cărţilor de şcoală, are
112 pagini de tiţar des şi un înveliş ilustrat. Vom 
vorbi de ea la cărţi, reviste în alt număr.

A apărut NOUL CALENDAR ORTODOX pe
3 lun i; Octombrie, Noembrie, şiD-brie 1924, şi se 
află  de vânzare la Tipografia Cărţilor Bisericeşti 
strada Principatele Unite 60, Bucureşti.

Comenzile se fa c  prin o carte poşiedă şi se expediază
la c$rcr$ ramburs sau în Cempt.
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tor, în condiţiunile următoare:

Articolele originale se vor plăti cu 1000 de lei coala în formatul de faţă al revistei, 
traducerile şi recensiunile 800 de lei, cronicile şi răspunsurile 600 de lei.
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NOUA LEGE ORGANICA A BISERICII GRECIEI
Biserica Greciei după proclamarea indepen

denţei şi constituirea Statului Eladei liber şi 
independent, a fost îndată înzestrată cu o lege 
organică de conducere şi administrare, care a 
provocat lungi şi mari discuţiuni.

In decursul timpului, acea lege a fost modi
ficată, şi când Biserica Grecească a dobândit 
Autocefalia, a fost înzestrată cu o nouă lege 
organică, care şi aceasta, cu timpul, a suferit 
modificări.

Toate legile organice şi modificările lor au fost 
publicate la timp şi făcute cunoscut cititorilor 
«Bisericii Ortodoxe».

Acum, în urma ultimelor războae, Grecia mă- 
rindu-se, urma să aibă o nouă lege organică. 
Diferite împrejurări şi Încercările grele prin cari 
a trecut Statul şi poporul elenic, nu au permis 
celor în drept a se ocupa de această chestiune.

Abia către finele anului trecut, Grecia, pe acele 
vremuri încă Regat fiind, a fost Înzestrată cu 
următoarea nouă lege organică, pe care o facem 
cunoscut prin «Biserica Ortodoxă»:

LEGEA ORGAIilCA A BISERICII AUTOCEFALE II H I E N E I
Cap. I

Despre Sfântul Sinod.
Art. 1 .— Biserica Autocefală a Greciei, făcând 

parte din Biserica cea Una, Sfântă, Catolică şi 
Apostolică, cuprinde pe toţi locuitorii ortodocşi 
ai Regatului Greciei şi se conduce de Arhiereii 
ei canonici, păstrând neclintit, ca şi toate cele
lalte Biserici Ortodoxe ale lui Hristos, sfintele 
canoane apostolice şi sinodale, cum şi sfânta 
Tradiţiune.

Art. 2.— Cea mai înaltă autoritate bisericească 
în Stat este Sinodul Bisericii Autocefale a Gre
ciei, compus din Arhiereii cari au Episcopii. El 
poartă numele de: «Sfântul Sinod al Greciei» 
prezidat de Arhiepiscopul Atenei şi a toată Grecia.

Art. 3.— Sfântul Sinod se întruneşte în Ca
pitala Regatului, în palatul metropolitan, sau în 
vreo biserică, în sesiune ordinară, odată pe an; 
iar in sesiune extraordinară, ori-de-câte-ori va 
fi nevoie. El se convoacă de preşedintele său, 
după prealabilă aprobare, care se dă prin decret 
regal, după propunerea Ministrului de Culte şi 
Instrucţiune Publică.

Durata şedinţelor ordinare a Sfântului Sinod 
este de o lună; iar a celor extraordinare, se de
termină prin decretul regal respectiv.

Preşedinte al Sfântului Sinod este Arhiepis
copul Atenei, pe care îl suplineşte cel mai vechiu 
în arhierie, când absentează, sau nu poate veni.

Sfântul Sinod este în majoritate dacă sunt 
prezenţi mai mult de jumătate din numărul Ar
hiereilor cari au Episcopii.

Decisiunile Sfântului Sinod se iau cu majori
tatea absolută a Arhiereilor prezenţi la şedinţă, 
afară numai dacă s’ar hotărî altfel în această 
lege. La caz de paritate, se repetă votarea. Dacă 
şi în cazul acesta este iarăşi paritate, prevalează 
votul preşedintelui.

Oricine ar lipsi nemotivat de la şedinţele Sfân
tului Sinod, se pedepseşte conform sfintelor ca
noane; se exceptă cazul când a lipsit cu inten- 
ţiune de vicleşug şi atunci se pedepseşte după 
art. 487 din legea penală.

Cap. II
Representantul Statului.

Art. 4.— La Sfântul Sinod se numeşte prin 
decret regal un reprezentant al Statului, care, 
înainte de a intra în atribuţiunile sale, jură în faţa 
Regelui jurământul de credinţă al funcţionarului 
public. In acest loc pot fi numiţi: a) Foşti mem
bri ai Curţii de Casaţiune sau foşti procurori şi 
sub-procurori; foşti preşedinţi sau membri ai 
Curţii de Apel şi procurori, b) Profesorii facul
tăţii de teologie a universităţii, cum şi foştii pro
fesori. c) Profesorii facultăţei de drept ai Univer
sităţii din Atena şi foştii profesori.

Pe Representantul Statului, când n’ar fi, sau 
in caz de boală şi fiind împiedecat de a asista la 
şedinţe, îl înlocueşte Decanul facultăţii de teo
logie, chemat la aceasta de Preşedintele Sino
dului; iar pe acesta, profesorul de drept canonic 
din acea facultate; iar pe acesta profesorul de 
dreptul bisericesc dela facultatea de drept. Dacă 
înlocuitorul reprezentantului Statului n’a fost che
mat înscris, se anihilează şedinţa Sinodului.

Art. 5.— Reprezentantul Statului asistă la 
şedinţele ordinare şi extraordinare ale Sfântului 
Sinod, fără drept de vot, ci numai dându-şi pă
rerea asupra fiecărei chestiuni ee este la ordinea
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zilei, atară de chestiunile cu privire la credinţă 
şi cult.

Reprezentantul Statului este ascultat cel din 
urmă, după care chestiunea se pune la vot.

Opiniunea Reprezentantului se înserează se
parat în Procesul-verbal al şedinţei, subscrisă de 
el, de Preşedinte şi de secretarul Sfântului Sinod.

Reprezentantul este chemat de Preşedinte prin 
invitaţiune scrisă. Hotărârile Sfântului Sinod sunt 
valabile şi dacă nu ar fi de faţă reprezentantul, 
Intru cât a fost chemat în modul mai sus arătat.

Art. 6 .— Reprezentantul Statului are gradul 
de procuror al Curţii de Casaţiune, şi primeşte 
leafa pe care o primea până acum Reprezen
tantul regal al Sfântului Sinod. Dacă locul acesta 
îl ocupă un profesor universitar, el primeşte ca 
supliment de onorar jumătate din onorarul Re
prezentantului regal al Sfântului Sinod. Suplini
torul Reprezentantului, când acesta este bolnav, 
sau nu poate veni, primeşte pentru fiecare şedinţa, 
partea de şedinţă din onorariul Reprezentantului. 
Onorariul sau compensaţiunea Reprezentantului 
Statului, se plăteşte de Casieria generală bise
ricească.

Cap. III
Biroul Sfântului Sinod.

Art. 7.— La Sfântul Sinod se vor numi doi 
secretari, întâi şi al doilea; un arhivar, şi un 
scriitor, toţi clerici şi cu titlu în teologie dela 
facultatea teologică a Universităţii din Atena, 
sau dela altă facultate teologică egală. Va fi şi 
un aprod.

Secretarii, Arhivarul şi scriitorul se numesc: 
primii prin decret regal, după propunerea Preşedin
telui Sfântului Sinod; iar scriitorul tot după propu
nerea Preşedintelui, prin singura aprobare a Minis
terului de Culte şi Instrucţiune publică. Apro
dul se numeşte de Preşedintele Sfântului Sinod.

Toţi cei mai sus amintiţi, se destitue în 
modul cum au fost numiţi. Cât timp ţin lucrările 
sfântului Sinod, se pot lua şi alţi scriitori, în mod 
excepţional, după hotărârea Sfântului Sinod, care 
va regula şi retribuţiunea lor.

Cei atlaţi deja în serviciul Sfântului Sinod, în 
ceea ce priveşte atribuţiunile, nu intră în dis- 
posiţiunile de mai sus.

Art. 8. Personalul biroului sinodal stă sub 
ordinele Preşedintelui Sfântului Sinod. Primul 
secretar conduce cancelaria Sinodului, având sub 
ordinele sale restul personalului sinodal. El este 
de taţă la şedinţele Sfântului Sinod; dă expli
cările ce i-se vor cere şi redactează atât procesele- 
verbale, cât şi toate actele, şi le subscrie.

Secretarul al doilea este asemenea de faţă la 
şedinţele sfântului Sinod şi înlocueşte pe primul, 
când lipseşte sau este împiedicat a fi de faţă.

Art. 9. — Funcţionarii Sfântului Sinod se plătesc 
de casieria (Tezaurul) generală bisericească cu 
onorariile potrivite gradului lor. Primul secretar 
are gradul directorilor de clasa întâia; secretarul 
al doilea al directorilor de clasa a doua; Arhi
varul al secretarului de clasa a doua; Scritorul, 
al scriitorilor de clasa întâia, şi aprodul, al apro
zilor de clasa întâia. Salariile acestor funcţionari 
sunt supuse la toate sporurile funcţionarilor de 
aceiaş grad cu ei.

Cap. IV
Atribuţiuniie Sfântului Sinod.

A rt 10. — Sfântul Sinod poate Jua disposiţiuni 
pentru întreaga Biserică Autocefală a Greciei, în 
chestiuni privitoare la credinţă, cult, disciplina 
bisericească, la organizarea şi la administrarea 
internă a Bisericii, în conformitate cu sfintele 
canoane şi legile Statului. In deosebi, păstrează 
unitatea credinţei şi a legăturei bisericeşti cu 
Patriarhatul Ecumenic şi cu celelalte Patriarhate, 
cum şi cu cele-l-alte Biserici Ortodoxe.

Hotărăşte asupra celor privitoare la cultul divin.
Exercită control asupra acţiunilor arhierei.or şi 

asupra organelor administrative şi judecătoreşti 
ale Bisericei, după regulele stabilite.

Determină chestiunile asupra raporturilor sale 
cu Bisericile Ortodoxe, pâstrându-se toate drep
turile Guvernului în ceea ce priveşte relaţiunile 
şi reprezentările sale la Bisericile eterodoxe.

înfiinţează şcoli bisericeşti, fixează programele 
lor şi le supraveghează prin Ierarhul respectiv.

Toate cărţile didactice pentru învăţământul re- 
ligiunii, atât în şcoalele primare, cât şi secundare, 
trebue să lie mai întâi aprobate de Sfântul Sinod.

Sfântul Sinod supraveghează asupra instruc
ţiunii, formării şi exacta împlinire a atribuţiu- 
nilor* clericilor şi monahilor, precum şi despre ne- 
participarea lor la lucrurile politice.

Sfântul Sinod supraveghează asupra vieţii 
poporului ortodox, ca ea să fie după învăţătura 
creştină, urmărind aceasta prin predicarea cuvân
tului dumnezeesc, învăţături şi poveţe religioase, 
editarea de cărţi religioase, prin scrisori şi în
demnuri, din timp în timp (periodice), şi prin ori
ce alt mijloc potrivit acestui scop,

Sfântul Sinod va edita o revistă oficială, în 
care se vor publica lucrările hotărârile şi circu- 
lările sale, cu cheltuiala tezaurului general bise
ricesc şi l °/0 asupra salariului celor plătiţi de 
el, având dreptul s>ă primească gratuit revista, 
şi din abonamentele anuale. Revista aceasta se 
conduce aşa precum va hotărâ orcând Sfântul 
Sinod.

Sfântul Sinod face programele şcoalelor bi
sericeşti şi exercită supravegherea asupra lor 
prin Ierarhul respectiv.



NOlJA l e g e  o r g a n ic ă  a b is e r ic ii  g r e c ie i 579

Art. 1 1 .— Or când Sfântul Sinod, sau Episcopul, 
localităţii va fi informat positiv că cineva voeşte 
a turbura Biserica Ortodoxă a Greciei cu învă
ţătură străină sau propagandă orală, sau prin 
scrieri, în scop de a face prozeliţi în orce mod, 
are dreptul să ceară curmarea răului prin au
torităţile politice, şi va da scrisori de îndemn 
către popor ca să evite vătămarea ce s’ar aduce 
prin primirea unor astfel de învăţături. Dacă 
cineva va fi constatat ca eretic, după cercetări 
făcute de judecători juraţi, urmează ca Sinodul 
să hotărască ca să-i se aplice cele hotărâte de 
sfintele canoane şi legile Statului.

Sfântul Sinod supraveghează asupra cuprinsului 
cărţilor, broşurilor, tablourilor şi altor tipărituri, 
cari sunt cu conţinut religios şi in uz la cler şi 
tinerime, fie că ar fi importate din străinătate 
în Grecia, fie că ar fi tipărite în Grecia.

Or-de-câte-ori Sfântul Sinod sau Episcopul 
locului ar observa că tipărituri de felul celor 
relatate în paragraful precedent, coprind ceva în 
contra dogmelor divine, a sfintelor mistere, a 
canoanelor bisericeşti, a sfintei învăţături a Bise
ricii, a tradiţiunilor sfinte, a sfintelor slujbe şi 
a obiceiurilor Bisericii creştine Ortodoxe a Răsă
ritului, sau cuvinte lipsite de bună cuvinţă la 
adresa Religiunii şi asupra persoanelor liturgice, 
va cere intervenţiunea autorităţilor politice, ca 
să acţioneze împotriva lor, conform cu cele ce 
dispune textul legilor.

Tot astfel se va urma şi contra orcărei lu
crări de teatru sau cinematograf, care ar ataca 
prin derisiune sau prin representaţiuni simbolice 
dogmele şi aşezămintele Bisericii Ortodoxe a 
Răsăritului, sau persoanele sale liturgice, sau 
demnitatea lor sacerdotală, sau ar contraveni 
bunelor moravuri.

In toate împrejurările de mai sus, Sfântul Sinod 
sau Episcopul locului va da scrisori către 
popor, îndemnându-1 ca să se păzească de ast
fel de lucruri, cari vatămă religiunea.

Art. 12 —— Sfântul Sinod, se corespunde di
rect cu toate autorităţile Statului, dar cu Bise
ricile şi autorităţile afară de Stat, prin minis
terul cultelor.

Art. 13. — Afurisenie personală nu se poate 
da de Sfântul Sinod decât numai asupra ereti
cului, după aprobarea Ministerului Cultelor, care 
se va da prin anume hotărîre a sa.

Art. 14. — Orice cleric, care ar avea de tăcut 
plângere contra episcopului respectiv, se poate 
adresa prin petiţiune Sfântului Sinod. Petiţiunea 
se trimite Episcopului respectiv, sub luare de 
adeverinţă, iar acesta, în termen de 15 zile dela 
primire, trebue s’o depue la Sfântul Sinod, în- 
preună cu o expunere a sa, relativ la cestiune. 
Sfântul Sinod, având în vedere actele trimise, 
dacă apreciază că cele ce se denunţă contra epis

copului sunt adevărate şi bazate, aprobă cele 
legale ; la din contră, ia măsurile cuvenite con
tra clericului reclamant. Episcopul care nu ar 
depune, în timpul hotărît, la Sfântul Sinod re- 
clamaţiunea ce i s’a trimis, se pedepseşte ca 
abuziv în atribuţiunile sale.

Art. 15. — In lipsa Sfântului Sinod, preşedin-' 
tele său poate să ia dispoziţiuni faţă de cestiu- 
niie urgente, dacă acestea n’au caracter admi
nistrativ. Toate acestea le face în numele Sfântului 
Sinod şi le aduce pe toate la cunoştinţa Sino
dului la prima sa întrunire.

Cap. V.
s

Despre Arhiepiscopie, Mitropolie si Arhierei.
ib  X  A  '  A . f

Art. 16. Biserica autocefală a Greciei are

3.
4.
5.

6.
7.
8. 
9.

10.

11.
12.

o singură Arhiepiscopie şi treizeci şi trei de 
Mitropolii, următoarele:

1 . Arhiepiscopia Atenei, cu scaunul în Atena.
2 . Mitropolia Etoliei şi Acarnaniei, cu scaunul

în Mesologhion.
» Argolidei cu scaunul în Nauplia.
> Artei, cu scaunul în Arta.
> Gortinului şi a Megalupolei, cu

scaunul în Demiceana.
> Ghythiului şi a Oitilului, cu scau

nul la Ghytion.
» Demetriadei, cu scaunul în Volo.
» Zachintului, cu scaunul în Zachint.
> Eliei, cu scaunul la Pirgon.
» Tebei şi a Levadiei, cu scaunul

în Levadia.
» Thevei, cu scaunul în Theva.
» Calavritei si a Eghialiei, cu scau

nul de vară la Calavrita şi 
de iarnă la Eghion.

» Karistiei, cu scaunul la Kyma.
» Corcierei şi a Paxului, cu scau

nul la Corciră.
» Cefaloniei, cu scunul în Ar-

gostolion.
» Corintului cu scaunul în Corint.
» Kytirei, cu scaunul în Kytira.
> Larisei, cu scaunul în Larisa.
» Leucadei şi Itaca, cu scaunul

în Leucada.
» Mantineei şi a Kinuriei, cu scau

nul la Tripoli.
> Mesinei, cu scaunul la Calamata.
* Monembasiei şi Lacedemoniei, cu

scaunul la Sparta.
» Naupactei şi a Evritaniei, cu

scaunul în Nauplia.
» Paronaxiei, cu scaunul la Naxos.
> Patrei, cu scunul la Patra.
« Syrei, Tinu, Andru şi Keea cu

scaunul în Ermupoles.

13.
14.

15.

16.
17.
18. 
19.

20.

21.
22.
23.

24.
25.
26.
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27. Mitropolia Tricei şi Staghei, cu scaunul
la Tricala.

28. »

29.

30.

31.
32.
33.

»

Trifiliei şi a Olimpiei, cu scau
nul la Kyparisia.

Ydriei şi a Speţei, cu scaunul 
în Ydra.

Fanariului şi a Tessaliotidei, cu 
scaunul la Carditza.

Fthiotidei cu scaunul la Lamia.
Fochidei, cu scaunul la Amfissa.
Halchidei, cu scaunul în Halchida.

Fie care din aceste Mitropolii are ca hotar 
actualele limite din diferitele districte, aşa cum 
s’au fixat.

Art. 17. — La transferare, sub motiv de pro
movare, mitropoliile se deosibesc în mitropolii 
cari au scaunul lor la sediul de subprefectură 
şi mitropolii cari au scaunul în capitala judeţului.

Art. 18. — Toţi arhiereii bisericii Greciei poartă 
titlul de mitropoliţi ; iar Arhiereul Atenei, poartă 
titlul de: Prea fericitul arhiepiscop al Atenei şi 
a toată Grecia.

La sfintele slujbe, Arhiepiscopul Atenei pome
neşte: Toată Episcopia Ortodocşilor; iar ceilalţi 
arhierei pe Sfântul Sinod.

— Transferarea arhiereului se taceArt. 19.
după părerea emisă de Sfântul Sinod şi hotărî
rea consiliului de Miniştri prin decret Regal.

a) Pe motivul de avansare la loc vacant;
b) După cerere şi consimţimânt reciproc;
c) După cererea mitropolitului la loc vacant;
d) După cercetarea anterioară făcută sub ju

rământ şi rânduită de Sfântul Sinod, atât la loc 
vacant, cât şi la mitropolia cerută de mitropolit a 
se transfera.

Transferarea arhiereului, în urma cercetărilor 
făcute de juraţi, se face de Sfântul Sinod, cu 
majoritate de două treimi a membrilor Sinodu-

Arhiereii cari se retrag de bună voe. Când doc
torii fac divergenţă,- se socoteşte că hotărîrea 
lor este pentru menţinerea mitropolitului.

Dacă arhiereul nu demisionează în timp de o 
săptămână dela comunicarea părerii doctorilor, 
Sinodul imediat procede la alegerea şi hirotonia 
episcopului ajutător, în conformitate cu prescrip- 
ţiunile art. 24, carele ia administrarea mitro
poliei; Mitropolitul însă îşi păstrează titlul său 
şi este pomenit de parohi şi de Episcopul aju
tător, dar el nu exercită nicio activitate admi
nistrativă şi nici nu ia parte la nicio lucrare 
a Bisericii Mitropoliei. Episcopul ajutător pri
meşte leafa Protosyncelului. In cazul acesta, Pro- 
tosyncelul Mitropoliei nu se mai numeşte.

La caz de vacanţă a scaunului Mitropolitan, 
Episcopul ajutător se preferă, atât la plinirea 
acestei vacanţe, cât şi în genere la vacanţele 
Mitropoliilor.

Art. 21. — Cei eligibili la demnitatea arhie
rească trebue să fie: a) Cetăţeni Etlini. b) să 
aibă dreaptă şi statornică credinţă şi să se dis
tingă prin înţelepciunea şi viaţa neprihănită, c) 
să nu aibă vârsta mai mică ca treizeci şi trei 
de ani, nici mai mare de cinzeci şi cinci. Numai 
candidaţii la scaunul arhiepiscopal al Atenei pot 
avea o vârstă mai mare. d) trebue să aibă titlul 
facultăţii de teologie a universităţii din Atena 
sau al unei alte facultăţi Ortodoxe, egală cu 
aceasta, e) să aibă experienţa în administraţiu- 
nea bisericească şi capacitatea de a predica. 
Experienţa administrativă o dovedeşte dacă a 
servit cel puţin un an întreg ca secretar al Sf. 
Sinod, sau ca protosinghel, sau scriitor la Epis
copie, sau la tezaurul general bisericesc, sau cel 
puţin şase ani ca scriitor la Episcopie. Capaci
tatea întru a predica o dovedeşte dacă a fost 
cel puţin trei ani ca predicator, sau ca preot

!ui, după hotărîrea dată de înaltul Tribunal (Di- la armată, sau la marină, ca paroh la oraş, cel
casteriu) bisericesc, după cele prevăzute în această puţin 10 ani, şi s’a îndeletnicit la predică şi a
lege şi supusă la toate formele legale.

Art. 20. — Arhiereul care, din boală îndelun
gată sau bătrâneţe, nu-şi poate îndeplini atribu- 
ţiunile sale pastorale, este în drept să supună

avut administraţiune bisericească. Toate acestea 
vor fi adeverite de arhiereul sau arhiereii la 
cari s’au aflat.

Experienţa administrativă, aşa cum se prevede
Sfântului Sinod demisiunea sa canonică, asupra în acest articol, se pune în aplicare după cinci
căreia Sinodul decide. ani dela punerea în aplicare a legii de faţă. Toţi

Dar şi Sinodul poate, din iniţiativa sa, să se preoţii dela comunităţile ellenice din străinătate,
pronunţe asupra boalei sau incapacităţei unui 
Arhiereu, după ce are mai întâi certificatul a

cari au servit cinci ani cu demnitate, au dreptul 
d ’a fi eligibili. Intre eligibili se coprind şi Arhiereii

doi doctori, depus sub jurământ în faţa preşe- Bisericii Autocefale a Greciei cari de bună voe
dintelui respectiv al tribunalului de prima instanţă. şi-au dat demisiunea lor, dacă n’au vârsta tre

cută de cincizeci de ani. Sfântul Sinod are dreptul 
să pună în lista eligibilor şi pe acei clerici distinşi,

Pe aceşti doctori îi numeşte Sinodul.
Dacă doctorii sunt de acord şi se pronunţă 

afirmativ asupra incapacităţei pentru totdeauna 
a Arhiereului, acesta este dator a demisiona, 
primind dela tezaurul general bisericesc o în- 
demnizare egală cu venitul Arhiereilor în acti
vitate. Aceiaş îndemnizare o primesc şi toţi

cari au experienţa administraţiei bisericeşti.
Art. 22. — Episcopii în activitate au dreptul 

să propună Sf. Sinod, pentru a fi înscrişi în lista 
eligibililor, pe orce cleric care ar întruni con- 
diţiunile coprinse în art. 21, şi pe care ei l’ar

I

I

♦

«
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crede capabil. Daseminea are dreptul şi orce 
cleric a face cerere Sfântului Sinod, prin mitro
politul respectiv, justificând drepturile sale în 
cerere. Astfel de cereri se supun cu şase luni 
înainte de convocarea Sfântului Sinod şi trebue 
a fi însoţite de toate elementele şi actele cari 
să dovedească calităţile cerute de lege. Arhie
piscopul Atenei adună în intervalul celor şase 
luni toate elementele în legătură cu aceste cereri 
şi le supune Sfântului Sinod, care hotărăşte asupra 
lor cu vot secret. Sfântul Sinod alcătuind tot- 
d’auna lista celor celor ce sunt în drept a fi 
eligibili, o înaintează Ministrului de Culte şi In
strucţiune spre aprobare. Hotărârea ministerială 
trebue a se da în interval de 15 zile dela data 
primirii; trecând acest termen, lista se socoteşte 
aprobată. Ministerul are dreptul de a şterge 
din listă pe aceia pe cari nu îi voeşte, nicio
dată însă mai mult de jumătatea listei. Candidaţii 
de arhierie se iau din lista eligibilor rămaşi 
aprobaţi. Orce cleric eligibil, rămas în lista asttel 
aprobată, poate fi şters prin hotărârea Sfântului 
Sinod, sau în urma cercetărilor făcute asupra 
unei denunţări, sau din iniţiativa sa, dacă, după în
scrierea sa, au survenit motive cari impun ştergerea.

Orce denunţ făcut contra celor aliaţi în lista 
eligibililor, după ce a devenit vacant un scaun, 
este neavenit.

Dacă la prima convocare a Sfântului Sinod, 
după punerea în aplicare a legii de faţă, va fi 
nevoe a se alege Arhierei, aceştia vor fi luaţi 
din lista eligibilor, cari ar întruni calităţile cerute 
de art. 20, făcută de Sfântul Sinod, după pro
punerea Arhiereilor, sau după cererea celor in
teresaţi, prin examinarea şi probarea calităţilor. 
Lista se trimite Ministerului spre aprobare în 
termen de trei zile, după trecerea cărora, ne- 
primindu-se niciun răspuns, lista rămâne aprobată. 
Lista, astfel alcătuită, serveşte numai la această 
primă întrunire a Sfântului Sinod.

Complectarea scaunelor arhiereşti

Art. 23. — Când devine vacant un scaun 
arhieresc, Sfântul Sinod procede la complectarea 
lui în sesiunea sa ordinară sau extraordinară, ce 
a urmat îndată după vacanţă. Preşedintele face 
cunoscut arhiereilor vacanţa cu patruzeci de zile 
înainte de întrunirea Sinodului.

Art. 24. Complectarea scaunului vacant de 
Arhiereu se face prin hirotonie, sau prin per
mutare. Complectarea prin hirotonie se face în 
modul următor.

Sfântul Sinod întrunindu-se, alcătuieşte prin vot 
secret lista a trei candidaţi, cari se iau totd’auna 
din lista eligibililor, prin majoritate de voturi. 
La numărătoarea voturilor, se socotesc şi bule
tinele pe cari le vor trimite Arhiereii cari, pentru
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vreun motiv oare-care, ar lipsi dela şedinţa 
Sfântului Sinod. Buletinul acestora, coprinzând 
trei nume din cei eligibili, se închide într’un 
plic sigilat fără adresă şi se pune în alt plic 
d ’aseminea sigilat. Plicul din afară trebue in
dispensabil să poarte numele Arhiereului care 
trimite, cu arătarea că coprinde buletin şi se 
trimite Preşedintelui. Dacă un buletin coprinde 
mai mult ca trei nume, se socoteşte valabil numai 
pentru cele trei dintâi scrise pe rând. D’asemenea 
buletinul nu are valoare 'isupra celor nu sunt în 
lista celor eligibili. Orice buletin, la care nu s’a 
păstrat dispoziţiunile coprinse în acest articol, 
este nevalabil.

Sfântul Sinod, în şedinţa în care urmează a 
se face alegerea, examinează toate buletinele, 
dacă sunt făcute conform legii. In urmă, Arhiereii 
prezenţi depun buletinele lor în urnă, predând 
preşedintelui plicul, trecându-se în procesul-verbal 
numele celui ce a votat lângă numele acelora cari 
au trimis buletinele lor.

Buletinele se scot din urnă câte unul de 
Preşedinte şi se citesc de doi membri aleşi de 
Sinod pentru a citi buletinele, iar secretarul 
păstrează procesul-verbal în care se trec numele 
celor aflaţi în buletine. Dintre aceştia se ia numele 
celor trei care au întrunit cele mai multe voturi; 
şi din aceşti trei se alege în paraclisul care se 
află în palatul sinodului, de către toţi arhiereii 
prezenţi, prin vot secret, candidatul care urmează 
a fi hirotonisit la scaunul episcopal vacant. Dacă 
acesta se află de faţă, îndată se săvârşeşte 
slujba ipopsifierei, după care urmează hirotonia.

Sfântul Sinod face cunoscut Ministerului de 
Culte alegerea şi hirotonia noului Episcop prin 
anume adresă, cerând cuvenitul decret regal. 
Alegerea aceasta a Mitropolitului este obligatorie 
pentru ministru.

Art. 25 — Când se vacantează scaunul epis
copal al Atenei, Ministrul Cultelor înştiinţează 
îndată pre Mitropolitul cel mai vechiu în hiro
tonie, şi acesta îndeplineşte atribuţiunile de 
locoţiitor al Arhiepiscopiei Atenei. Acesta, în 
calitate de Preşedinte al Sfântului Sinod, anunţă 
membrilor sinodului vacanţa, şi îi invită ca să
se adune şi să procedă la complectarea vacanţei 
în a patruzecea zi dela vacantare.

Dacă primul, care este cel mai vechiu în hiro
tonie, este împiedicat de a îndeplini aceasta în
datorire, atunci este invitat la aceasta ceice 
urmează după el, şi aşa mai departe.

Art. 26. — Administrarea unui scaun vacant, 
Preşedintele sf. Sinod o încredinţează Protosyn- 
celului Episcopiei, ca locţiitor; în lipsa acestuia, 
Predicatorului Episcopiei, sau altui cleric.

Locţiitorul îndeplineşte toate atribuţiunile 
Episcopului, afară de acelea cari presupun dem*
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nitatea arhierească. Divorţurile le dă Mitropolitul 
cel mai apropiat.

Art. 27. — Fiecare Arhiereu, ca autoritate 
bisericească a Episcopiei ce i s’a încredinţat, 
exercită în ea atribuţiunile coprinse în urmă
toarele articole, şi în genere cele ce decurg din 
stintele canoane, din legiuirile bisericeşti şi cele 
prescrise de legile Statului. El se află sub depen
denţa St. Sinod şi aduce la îndeplinire hotărârile 
şi toate dispoziţiunile luate de el, contorm acestei 
legi. Pentru orce abatere sau neglijenţă în atri
buţiunile sale, este chemat la răspundere şi dă 
socoteală Sfântului Sinod.

In luna lui Septemvrie, este dator a prezenta 
Sfântului Sinod o expunere amănunţită a activităţii 
sale pastorale. Această expunere se citeşte în 
Sfântul Sinod. Dacă nu trimite astfel de expunere, 
aceasta se socoteşte ca abatere dela datoriile sale.

Art. 28. — In activitatea sa pastorală faţă de 
clerul şi poporul de sub el, faţă de sfintele temple 
ale metropoliei sale, şi de mânăstiri, cum şi de 
cei ce se află în ele, arhiereul exercită atribu- 
ţiuni analoage cu ale Sfântului Sinod.

Art. 29. — Arhiereul, atât la scaunul Metro
poliei sale, cât şi în tot coprinsul ei, săvârşeşte 
toate îndatoririle impuse lui de sfintele canoane, 
îndeosebi Sfintele Taine, şi predică cuvântul lui 
Dumnezeu. Târnoseşte sf. Biserici şi suprave
ghează săvârşirea sfintelor slujbe, ca toate acestea 
să se săvârşească după orânduiala tipicului, cu 
toată podoaba lor. îngrijeşte de înfrumuseţarea 
sfintelor biserici şi de sfintele icoane aflate 
în ele. Ele vor fi introduse şi aşezate după o 
prealabilă aprobare a sa. El îngrijeşte asemenea 
şi de sfintele vase şi vestminte, şi în genere, 
de tot ce se referă la cult. El propune înfiin
ţarea, desfiinţarea şi contopirea vreunei mânăstiri. 
Aceasta o face cunoscut Ministerului, prin Pre
şedintele Sinodului, pentru a se da cuvenitul de
cret regal.

Art. 30.—Arhiereul este dator, cel puţin odată 
în an, să viziteze cuprinsul mitropoliei sale, pentru 
îndeplinirea datoriilor pastorale. Arhiepiscopul 
Atenei poate da îndeplinirea acestei datorii epis
copului sâu ajutător. Lipsa acestei vizitări a epar
hiei se socoteşte ca o abatere dela datoriile sale.

Art. 31. — Fiecare Arhiereu poate numi, în 
diferitele părţi ale Mitropoliei sale, după nevoe, 
dintre clerici, ca reprezentaţi arhiereşti ai săi, 
cari vor avea dreptul a da autorizări de căsă
torie în anume circumscripţii. El poate, prin anume 
însărcinări scrise, să le acorde şi dreptul de su
praveghere în acea circumscripţiune.

Art. 32. — Nimeni dintre Arhiereii Statului nu 
poate rămânea în eparhia altei episcopii fără în
voirea prealabilă a arhiereului acelei eparhii. Ar
hiereul, când lipseşte din episcopia sa, trebuie 
şă înştiinţeze despre aceasta pe Preşedintele

Sf. Sinod. Arhiereul poate lipsi din eparhia sa 
o lună pe fiecare an, cu învoirea Ministrului de 
Culte şi Instrucţiune, pe care o dă prin Preşe
dintele Sf. Sinod. In celelalte cazuri, se aplică 
dispoziţiunile legii-decret din 25 Iulie 1923, cu
privire la concediile funcţionarilor publici.

Permisiunea de a ieşi din Ţară se dă de Mi
nisterul Cultelor prin Preşedintele Sf. Sinod, care 
dă Ierarhului ce călătoreşte scrisoarea de reco
mandare.

Art. 33. — Pentru greşeli uşoare, Arhiereul are 
dreptul de a pedepsi pe clericii şi monahii de sub 
el, definitiv (fără drept de apel şi fără vre-o altă 
judecată, după ce mai întâi va asculta apărarea 
celui ce a căzut în greşală, cu următoarele pe
depse :

a) Mustrarea, b) oprirea dela orişice fel de 
servire bisericească pe zece zile, cu sau fără 
dreptul de a beneficia cel pedepsit de veniturile 
şi drepturile parohiale. Atât despre cercetarea, 
despre eparhia clericului sau a monahului celui 
căzut în greşală, cât şi despre pedeapsa ce i s’a 
aplicat, se va dresa proces-verbal de către Ar
hiereul ce a permis pedeapsa, şi de secretarul 
Mitropoliei.

Art. 34. — Fiecare Arhiereu în activitate are 
pecetea sa proprie, după tipul celor în uz.

Art. 35. — Arhiereii în activitate primesc ca 
retribuţiune dela Casieria generală bisericească 
lunar o sumă egală cu retribuţiunea unui mem
bru dela curtea de casaţiune, împreună cu su
plimentele analoge, leafă de director clasa I. 
Arhiepiscopului Atenei se mai adaogă ca chel
tueli de reprezentare o sumă egală cu aceea pe 
care o primeşte ca Arhiepiscop.

Arhiereii iau pentru fiecare învoire de căsă
torie şi pentru fiecare act de despărţire câte 25 
drahme.

In această taxă nu intră cheltuielile de timbru.
Cap. 24

Episcopii ajutători.
Art. 36. — Arhiepiscopul Atenei poate avea 

până la doi episcopi ajutători : Aceştia îl su
plinesc totdeauna în însărcinările ce li se dau 
de el, pentru Îndeplinirea atribuţiunilor autori
tăţii sale spirituale ale arhiepiscopiei.

Toţi Arhiereii ajutători poartă titlul de iubitori 
de Dumnezeu.

Când Arhiepiscopia are Arhiereu ajutător, 
acesta poate îndeplini atribuţiuitfle de protosyncel.

Toţi Episcopii ajutători se aleg de sfântul Sinod 
în acelaş mod cum se aleg şi Mitropoliţii.

Cap. VII.
Funcţionarii bisericii şi servitorii Mitropoliei

Art. 37. — La fiecare Mitropolie se va numi 
un secretar şi un aprod. La Mitropolii cari au
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populaţiune mai mare de 50.000 locuitori, se 
poate numi şi un protosyncel, cleric necăsătorit; 
iar la cele de peste 70.000 locuitori, şi un scriitor.

La Arhiepiscopia Atenei vor fi numiţi, un pro
tosyncel, doi secretari şi 2 sau trei scriitori.

Protosyneclul, secretarul, scriitorii şi aprodul, 
se numesc de Arhiereul respectiv, comunicând 
numirea Sf. Sinod şi consiliului administrativ al 
Tezaurului (casieriei) generale bisericeşti.

Toţi aceştia se concediază din atribuţiunile lor 
în modul cum se şi numesc.

Art. 38. — Pentru a fi numit protosyncel, se 
cere a fi cleric necăsătorit, având diploma fa
cultăţii de teologie a universităţii, sau a şcoalei 
teologice din Halchi, sau a altei şcoale ortodoxe 
de aceiaş grad.

Secretarul poate fi cleric sau laic, să aibă tit
lul unei şcoale bisericeşti, a unei şcoale nor
male, sau a unui liceu. Se vor preferi clericii cari 
au titlul unei şcoale teologice.

Scriitorii pot fi clerici sau laici, având titlul unei 
şcoale teolo gice, a unei şcoale normale sau liceu, 
sau cel puţin ă unui gimnaziu.

Timp de 10 ani dela punerea în aplicare a 
acestei legi, se pot numi provizoriu în posturile 
de mai sus şi aceia care nu posedă titlurile ce
rute de legea de faţă, întru cât nu se află ceice 
le-ar poseda. Aceştia primesc îndemnizarea pe 
care o hotărăşte tezaurul general bisericesc.

Toţi funcţionarii mai sus amintiţi, înainte de a 
intra în atribuţiunile lor, fac declaraţiunea sau 
jurământul serviciului înaintea Arhiereului; iar 
procesul-verbal de jurământ se trimite atât Sf. 
Sinod, cât şi consiliului administrativ al casieriei 
generale bisericeşti.

Art. 39. — Protosyncelul, ca şi ceilalţi func
ţionari ai Mitropoliei, se afiă sub ordinile Ar
hiereului respectiv. El conduce cancelaria şi 
înlocuieşte totdeauna pe Arhiereu în lipsa sa

sau reţinut de interese, după ordinele ce pri
meşte dela el.

Când lipseşte Protosyneclul, sau este împie
decat, pe înlocutitorul său îl numeşte Arhiereul.

Când Mitropolia este vacantă, Protosyncelul, 
ca locţiitor, ia în primire cancelaria; în lipsa 
acestuia, secretarul cleric care întruneşte condi- 
ţiunile legei de faţă, iar când şi aceasta lipseşte, 
locţiitor este clericul numit de sf. Sinod.

Art. 40. — Secretarul Mitropoliei ajută pe 
Protosyncel în atribuţiunile sale şi este sub or
dinile acestuia; el exercită şi atribuţiunile de se
cretar la consistoriul spiritual. Scriitorii Mitro
poliei sunt sub supravegherea secretarului şi 
servesc ca ajutoare ale sale în genere pentru 
tot serviciul cancelariei Mitropoliei.

Art. 41. — Tot personalul Mitropoliei se plă
teşte de tezaurul (casieriei) generale bisericeşti, 
cu salariile corespunzătoare gradului lor. Astfel 
Protosyncelul are gradul de şef de direcţie cl. 
II: Secretarul, de secretar de minister clasa II; 
iar scriitorul, de scriitor ministerial cl. II, şi 
aprodul, de aprod ministerial clasa II.

Retribuţiunile tuturor funcţionarilor de mai 
sus sunt supuse la toate sporurile salariilor func
ţionarilor de aceiaş grad.

Toţi aceştia sunt consideraţi ca funcţionari 
publici.

Cheltuelile de corespondenţă cam şi celelalte 
cheltuieli ale cancelariilor Mitropoliilor, se regu
lează totdeauna prin hotărâre a Sf. Sinod.

Art. 42. — Orce Arhiereu are dreptul pentru 
serviciul sau propriu să hirotonească pentru vre
una din Bisericile Mitropoliei diacon, care întru
neşte condiţiuniîe legei, fără vre-o altă formă. 
Acesta are dreptul de a fi hirotonit preot de 
enorie, având toate drepturile conform decretului 
lege despre enorii (parohii).

(va urma) Dr. DRAG. DEMETRESCU

SENTIMENTUL RELIGIOS IN
In diferite timpuri şi la diferite popoare, mulţi 

scriitori, vibrând de o bucurie trecătoare, înge- 
nuchiaţi de o durere ce întrece â puterea lor de 
suferinţă sau cutremuraţi de fiorul tainei univer
sului şi a vieţii, şi-au arătat recunoştinţa, resem
narea sau admiraţia faţâ de Dumnezeu, ridicân- 
du-se uneori, pe aripele unei poezii filozofice, 
până la cele mai înalte culmi la cari este în
găduit minţii omeneşti să se ridice.

Câteodată şi la noi, fie din proprie inspiraţie 
religioasă, fie prin imitaţie, scritorii au adus ideea

LITERATURA ROMANEASCA "
---------- de ALEX. I. STOICESCU

PROFESOR SECUNDAR

de Dumnezeu în operele lor, punând astfel în 
evidenţă sentimentul religios ce-i însufleţeâ. Din 
nenorocire însă, avem prea puţine asemenea opere.

Este curios şi este păcat.
Este curios, pentrucă cu greu se poate explica 

cum, din mijlocul unui popor atât de religios 
cum este al nostru, s’au găsit atât de puţini inşi 
cari, cu ajutorul poeziei, să dea exprimare ace
lui sentiment pe care el, poporul, şi l-a mani
festat de atâtea ori şi în atâtea chipuri, şi la 
care a recurs totdeauna pentru înfrângerea greu-

1) Conferinţă ţinută în sala de festivităţi a Seminarului Central, în ziua Sf-ţilor Trei Ierarhi 12 Februarie 1924, cu prilejul ser
bării patronilor acestei şcoli.
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tăţilor de veacuri ce i-au stat în calea exis
tenţei.

Şi e păcat, fiindcă, cu ajutorul unor mai nu
meroase opere de inspiraţie religioasă, literatura 
noastră ar fi putut să pună mai bine în lumină 
o însuşire de seamă a simţirii noastre, — religio
zitatea fiind o notă caracteristică a sufletului
românesc.

Dar oricât de puţine sunt aceste opere ce 
au la baza lor sentimentul religios, ele totuşi 
merită — poate tocmai pentru aceasta — să li se 
consacre o cercetare, fie ea cât de sumară şi 
nepretenţioasă, cum şi este cercetarea de faţă.

Vom încercă aşa dar, ca, răsfoind literatura 
românească, să desprindem din părăsite ciasloave, 
din nemai cercetate cronici şi din uitate versuri, 
sentimentul religios al scriitorilor noştri, izvor 
bogat şi limpede de inspiraţie poetică.

O să putem vedeâ astfel, ce concepţie au avut 
despre Dumnezeu scriitorii noştri şi în ce chip 
şi-au exprimat ei sentimentul faţă de fiinţa ne
văzută şi mare, a cărei admiraţie duse odinioară 
pe David la creaţiunea Psalmilor, podoabe ale 
literaturii universale şi cea mai desăvârşită ex
teriorizare a sentimentului religios prin poezie.

Trebuie să spunem însă că, în tratarea subiec
tului, am făcut abstracţie de literatura popo
rană, care cu numeroasele-i dovezi de adâncă 
şi creştinească evlavie, ar reclamă, numai pen
tru sine, un întreg studiu.

Ne-am mărginit la literatura cultă, privind-o 
dela începutul ei şi până la şfârşitul secolului XIX- 
lea, dar lăsând la o parte operele în proză ale 
acelui secol.

Acele opere încep să se prezinte şi la noi, 
de pe la mijlocul secolului trecut, cu un pro
nunţat caracter artistic, aşâ că sentimentele scrii
torilor sunt exprimate în ele cu ajutorul eroilor 
şi conflictelor. Simţirea scriitorilor se transmite, 
cu chipul acesta, unor personaje create de ei 
şi astfel, citeşti mai greu şi mai puţin limpede 
în sufletul autorilor, în care trebuie să priveşti 
prin sufletul eroilor.

Vom aveâ deci de cercetat scrierile religioase 
ce stau în capătul scrisului românesc, operele 
cronicarilor şl bucăţile — în deosebi cele lirice — 
ale poeţilor din secolul XlX-lea.

Aceste producţiuni, prin caracterul lor subiec
tiv, ne îngăduiesc a vedeâ clar ce fel de con
cepţie au avut scriitorii noştri despre Dumne
zeu şi cum au crezut într’însul.

Dar, după cum spuneam, foarte puţină inspi
raţie găsim în aceste producţiuni, ce alcătuiesc 
activitatea noastră literară în timp de aproape 
patru secole.

Trebuie să întorci pagini după pagini, până să 
te opreşti la un pasaj ce vorbeşte despre Dum
nezeu; ba uneori, chiar atunci când se vorbeşte,

ne aflăm sau în faţa unei concepţiuni despre di
vinitate, cu totul deosebită de a religiei, sau în 
faţa unor accente de nesăbuită răzvrătire contra 
Aceluia care, după mentalitatea celor mai mulţi 
poeţi, cată să fie un tmpărţitor de nesfârşite 
bucurii pământeşti.

Şi astfel, dacă cercetarea noastră asupra lite
raturii româneşti, din punctul de vedere al sen
timentului religios, nu ne va duce la constatări 
prea mulţămitoare, — ne va înlesni, cu ajutorul 
cauzelor ce ne vom strădui a afla, să ajungem 
la concluzii, cari vor atrage după sine mângâie
rea unor nădejdi de mai bine pentru viitor.

** *
Literatura românească începe, după cum ştim, 

în secolul XVI-lea şi este strâns legată, prin în
ceputurile ei, de biserică. Şi nici că s’ar fi pu
tut altfel, când bisericile erau singurele lăcaşuri 
de cultură în acea vreme.

Când numai preotul erâ cel cu mai multă cu
noştinţă de carte, cine alt puteâ să facă înce
puturile literaturii ? Şi când preotul nu trăia de
cât în atmosfera religioasă a Bisericii şi nu se 
preocupă decât de nevoile bisericeşti, ce litera
tură se puteâ face decât o literatură religioasă ?

Dar această literatură nu este dictată de un 
sentiment religios, ce nu puteâ să lipsească unor 
slujitori ai altarului, ci de o nevoe a bisericii, 
între zidurile căreia trebuiâ să răsune cântările 
către Domnul. Aşâ dar, în loc de literatură re
ligioasă, ne-am rosti mai bine spunând că avem 
a face la început cu o literatură bisericească şi, 
bine înţeles, cu conţinut religios.

începuturi oarecum asemănătoare găsim şi la 
alte literaturi, cum este, de pildă literatura fran
ceză, la care, din pricina legăturilor cu literatura 
noastră, ne vom raportă mai des.

Cu mult înainte de data începutului literaturii 
noastre, biserica a răsunat în Franţa de muzica 
ce însoţiâ acele cantilene, poezii de câteva ver
suri prin cari se slăviâ câte un sfânt pentru 
viaţa-i curată şi suferinţele îndurate.

Mai târziu ies la iveală acele lungi poeme, les 
Chansons de geste, al căror cuprins eroic este 
legat de ideia religioasă, căci ele au de scop să 
slăviască luptele creştinilor contra mahometa- 
nilor.

Iată deci, o asemănare: la temelia ambelor 
literaturi stau nişte producţiuni cu caracter re
ligios. Dar este şi o mare deosebire: datorite 
truverilor şi trubadurilor, în cea mai mare parte 
adevăraţi literaţi, aceste poeme cu caracter re
ligios ajung adevărate producţiuni poetice, de 
natură epică sau lirică, lucru de care nu poate 
fi vorba la noi.

Am puteâ spune că, în Franţa, poezia cere, 
prin cei dintâi literaţi, ajutorul religiei, iar la
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noi, religia cere, prin preoţi, prin biserică, aju
torul literaturii.

Şi au făcut acei preoţi tot ce puteau să facă. 
Fără să se privească decât ca nişte slujitori ai 
bisericii, fără a se gândi că, odată cu munca 
lor pentru biserică, îndeplinesc şi o altă mare 
misiune, fără a fi deci conştienţi de valoarea 
literară a operei lor, (ceiace nu se întâmplă cu 
cronicarii), călăuziţi de un scop practic şi gân- 
dindu-se numai la nevoile prezentului, (pe câtă 
yreme cronicarii se gândeau la nevoile viitoru
lui de a cunoaşte trecutul), — acei oameni ai 
bisericii, dela cea mai de jos treaptă a ierarhiei 
bisericeşti şi până la mitropolit, puseră bazele 
literaturii româneşti.

Acei oameni se învredniciră de o întreită o- 
peră: făcură începutul scrisului românesc, aju
tară biserica şi întreţinură viu în sufletul neamu
lui sentimentul iubirii de Dumnezeu.

Cu chipul acesta, ei au strâns acele legături 
ce existau de mult între biserică şi popor; căci 
biserica, dacă a fost la noi singurul lăcaş de 
cultură, ea a fost şi singurul refugiu al strămo
şilor în vremile de urgie ale trecutului.

In timpul evului mediu, se pomeneşte în apu
sul Europei, sub regimul feudal, de acele cetăţi, 
fortăreţe de siguranţă şi rezistenţă pentru viaţa 
feudală ce sta închisă în ele.

In istoria noastră, nu întâlnim asemenea ce
tăţi. Am puteâ spune însă, că, în evul mediu, 
cetăţile noastre au fost lăcaşurile sfinte, cari ofe- 
riau liniştea celorce o căutau şi adăpostiau în
ceputurile culturii româneşti.

In mânăstirile Bistriţa şi Putna, ia naştere mai 
târziu istoriografia noastră, după cum tot în 
mănăstiri, ca urmare la propaganda credinţei 
religioase a unei biserici străine, începuse pri
mele scrieri în româneşte.

Aceste scrieri, numite — după cum spuneam — 
mai bine bisericeşti decât religioase, ştim că sunt 
mai toate traduceri. Şi atunci, dacă avem a face 
aproape numai cu tălmăciri de biblii, evanghelii, 
psaltiri sau cazanii, ne întrebăm: care e partea 
de originalitate, cu ajutorul căreia să judecăm 
sentimentul religios al vechilor noştri scriitori bi
sericeşti ?

Ei bine, pe lângă traducerea unui text străin, 
vom găsi în toate operele bisericeşti, acele pre
doslovii, prologuri şi epiloguri, în cari, printre 
altele, citeşti toată evlavia traducătorilor.

Este Dumnezeul acestor scriitori, conceput ast
fel cum religia creştină îl concepe: fiinţă a to t 
puternică, ce veghiază asupra tuturor faptelor 
noastre şi fără a cărei voinţă nimic nu se face.

In epilogul Psaltirei slavo-române, dela 1577, 
diaconul Coresi începe astfel: « Cu mila lui Dum
nezeu eu diaconii Coresi... scrisuvamu aceaste psal- 
iri». Şi tot aşâ, în titlul Evangheliei cu învă-
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ţătură) dela 1580, cetim că, mila lui Dum
nezeu tipâritâ această sf(â)ntă carte Ev(a)ngh(e)- 
lie cu învăţătură în anii şi în zilele măriei lui 
Batăru Criştovu cu mila lui Dumnezeu Voevodâ în 
toată ţara ungurească... şi în zilele marelui şi 
de Dumnezeu luminatu arhiepiscopului Ghenadie 
ce au fost cu mila lui Dumnezeu crămitoriu le
gei creştinească»...

Azi, când, în întreprinderea faptelor noastre 
ne gândim aşâ de puţin la ajutorul Celui-de-sus, 
cât de mişcătoare ni se pare această invocaţie 
din prologul Păliei dela Orăştie: «Milostivu şi de 
vecie putearnic Dumnezeu, rugămu tine ca dragu 
părintele nostru, noi mişeii greşite şi păcătoşi 
slugile tale,... ceastă puţină muncă fă-o cu rod 
şi cu folos subtu sf(â)nt numele tău»...

Şi această puţină muncă erâ traducerea Ve
chiului Testament, făcută în colaborare de cinci 
inşi, pentru slava lui Dumnezeu, căci cetim mai 
jos: ,,Noi pentru dragoste lui Dumnezeu am 
ostenitu“ ..i

i

In anul 1643, apare Cazania Mitropolitului 
Varlaam, în al cărei Cuvânt împreună căttâ toată 
semenţia romeneascâ, se spune: „Dintru cât s’au 
înduratu Dumnedzău dintru mila sa de ne-au dă- 
ruitu, dăruimu şi noi acestu dar... întăiu de laudă 
lui Dumnezeu, după acea de învăţătură şi de 
folos sufleteloru pravoslavnici

Ce să mai vorbim de căldura cu care Mitro
politul Dosoftei vorbeşte, în Vieţile Sfinţilor, 
despre groaznicile chinuri şi abnegaţia celorce
muriau pentru creştinism ?

Sau despre vajnica apărare ce Mitropolitul 
Varlaam, în Răspunsuri la Catechismul calvinesc, 
ia contra celorce „tâlcuiesc rău şi strâmbează 
scriptura sfântă», când, vorbind de acel cate- 
chism, spune că l-a aflat plin de ,,otravă de moarte 
sufletească ?“

Sau de minunatele Predici ale Mitropolitului 
Antim Ivireanul, rostite într’o adevărată limbă 
literară şi înălţătoare prin evlavia ce propovă
duiesc ?

Toate acestea sunt opere ce împlinesc nişte 
lipsuri mari ale bisericii noastre, traduceri mai 
toate, ce e drept, ce corespund unor nevoi ale 
bisericii, dar în cari, după cum vedem, scriitorii
noştri strecoară printre rândurile tălmăcite din 
alte limbi, toată credinţa în Dumnezeu, credinţă 
ce este proprie sufletului lor.

Şi nu numai lor, cari erau oameni ai bisericii. 
Căci este în literatura noastră o altă categorie 
de opere, ce se desvoltă paralel cu scrierile bi
sericeşti, opere în cari, dacă sentimentul reli
gios e mai rar mărturisit, nu e mai puţin puter
nic.

Sunt operele cronicarilor.
Ce creştinească concepţie despre Dumnezeu 

şi suflet, în acele rânduri ce Ureche le scrie
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când vorbeşte despre moartea lui Ştefan-cel-Mare: 
„Ce după moartea lui îi ziceau sfântul Ştefan- 
Vodâ, nu pentru suflet, că este în mâna lui 
Dumnezeu, că el încă au tost om cu păcate, ci 
pentru lucrurile sale cele vitejeşti'*...

Şi desigur, toate cele povestite de Ureche în 
letopiseţul său, nu sunt tapte datorite întâmplării 
sau vreunor legi din lumea morală, cărora po
poarele trebuie sâ se supună; ci fapte dinnainte 
hotărîte de Dumnezeu, care, In înţelepciunea şi 
dreptatea lui, face ca binele să fie răsplătit cu 
bine şi răul să fie pedepsit cu rău. Astfel cauza 
pentru care Ştefan cel mare iese biruitor în răz
boaie, est*;, după Ureche, numai faptul câ pe 
acest bun voevod îl ,,ajutoră Dumnezeu şi prea 
curata maică a sfinţiei sale“ .

Cronicarul Miron Costin, în a sa Carte pentru 
descălecatul întâiu, vede aceiaş voinţă a lui Dum
nezeu în săvârşirea faptelor din trecut, căci altfel, 
n’ar spune în predoslavia cărţii, «că nu este alta 
şi mai frumoasă şi mai de folos tn toată vieaţa 
omului zăbavă, decât cetitul cărţilor; căci cu ce- 
titul cărţilor şi a scripturei cunoaştem pe ziditorul 
nostru Dumnezeu; cu cetitul laudă îi facem, pentru 
toate a lui câtră noi bunătăţi.. Din scriptură în
ţelegem minunate şi veşnice faptele lui»...

Ca şi la Ureche, găsim la Miron Costin aceiaş 
credinţă în puterea lui Dumnezeu î, ca o conse
cinţă, aceiaş convingere ce se desprinde din toată 
opera, convingere că hotărârea divină planează, cu 
stăruinţa fatalităţii antice, deasupra faptelor isto
rice. In unele locuri, o spune clar: «măcar câtă ne- 
voinţă pune omul, sorocul lui Dumnezeu cum este 
rânduit a-1 clăti nu poate»; sau: «gândul omului e 
neştuitor de sine la ce merge şi la ce întâmplări 
soseşte, câ este neştiutoare firea omenească de 
primejdiile sale, că sunt alunecoase lucrurile răz
boaielor şi în puterea lui Dumnezeu mai mult 
stau, că cu nevoie este fiecăruia a se feri de 
ce este să fie».

Iar despre dreptatea lui Dumnezeu, care dă 
fericire unuia, spre a o lua apoi ca s’o dea 
altuia, zice în lucrarea poetică Viaţa lum ii:

Nimini lucruri pre voe, de tot să nu crează, 
Nimini greale nădejdi, de tot să nu piarză.
Că Dumnezeu au vârstat toate cu sorocul,
Au poruncit ia un loc să nu stea norocul.

După cum vedem, suntem departe de poezia 
de mai încoace, care nu pomeneşte nimic de 
Dumnezeu câtă vreme scriitorul e tericit, dar 
care se ridică cu versuri pline de indignare 
contra cerului, când scriitorul a suferit vreun 
mic neajuns

Şi ceva asemănător lui Miron Costin, găsim 
în Cronica pre scurt a Românilor, datorită Stol
nicului Constantin Cantacuzino şi atribuită înainte 
vreme Spătarului Milescu; numai câ în această

cronică nu se vorbeşte de nestatornicia fericirii 
omeneşti, ci de nestatornicia măririi popoarelor. 
Văzând decadenţa Grecilor din strălucirea lor 
de altădată, cronicarul n’o pune decât pe seama 
voinţei lui Dumnezeu: «Zis-am darâ, şi precum 
au fost acei Elini oarecând, oarece, şi mai sus 
am pomenit, iară şi mult mai ’nalt şi mai de 
laudă şi de lucrurile şi faptele lor au fost, ale 
cărora şi până astăzi semnele (precum toate isto
riile şi toate scripturile câte de ei scriu, şi ale 
lor câte sunt), decât lumina soarelui mai aevea 
îi arată şi dovedesc ce au fost şi cât au fost 
de ştiuţi şi de mari; însă, iară zic, au fost, iară 
acum nu ştiu din ce, au doară căci Dumnezeu 
ceice singur numai este veşnic şi neschimbat, 
aşa au vrut şi au orânduit lucrurile lumeşti, ca 
să se strămute, şi cele ce par oamenilor mai 
mari, mai înţelepte câ au, în mai stricate şi în 
mai în slăbiciune să se afle; că înţelepciunea 
acestei lumi nebunie este lângă Dumnezeu».

Cronicarul Niculae Costin, în Letopiseţul Ţării 
Moldovei, urmând unui obiceiu al istoriografiei 
de atunci, de a menţiona şi faptele de puţină im
portanţă istorică, pomeneşte de un cutremur dela 
1712, spunând că «foarte tare s’au cutremurat 
pământul, în slava lui Dumnezeu, până în de 
două ori».

Vom cita însfârşit, lucrarea din tinereţe a prea 
învăţatului Domn Dimitrie Cantemir, Divanul sau 
gâlceava înţeleptului cu lumea, lucrare filozofică 
teologică, în care ideia veşniciei lui Dumnezeu 
şi a nestatorniciei lucrurilor pământeşti se tra
tează pe larg, spre a ajunge la o concluzie, nu 
cu mult diferită de aceea a lui Miron Costin, din 
Viaţ i lumii.

In faţa celor lumeşti şi trecătoare, în faţa de
şertăciunii deşertăciunilor, care face pe Eclesiast 
să se întrebe cu ce se foloseşte, depe urma oste
nelilor lui, cel ce lucrează, — Miron Costin ne- 
apare optimist, căci, după el, existând un Dum
nezeu, ne putem aştepta la răsplata faptelor 
bune, cari singure pot lăsa o veşnică amintire 
despre noi. Cantemir, in faţa aceleaşi nestatornicii 
lumeşti, apare ca un călugăr propovăduitor de 
ascetism. După el, nu ne rămâne decât o feri
cire pe lume: aceea de a ne ridica cugetul spre 
Dumnezeu cel veşnic, într’un colţ depărtat şi 
ferit de deşertăciunile acestei vieţi.

Trebuie să spunem însă că, dacă sentimentul 
religios răsare din fiecare pagină a scriitorilor 
bisericeşti, aşa cum e şi firesc să fie în nişte 
opere religioase ale unor oameni ai bisericii, — 
în operele cronicarilor, sentimentul religios nu 
se exprimă atât prin mărturisiri directe, cât se 
răspândeşte din atmosfera generală a lucrărilor 
lor.

Credinţa că faptele omeneşti pornesc din 
voinţa lui Dumnezeu, ideia măririi şi veşniciei
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lui Dumnezeu faţă de scurta şi neînsemnata 
existenţă a oamenilor, acea atitudine smerită în 
faţa evenimentelor povestite şi acel ton biblic 
al povestirii, — toate acestea contribuesc la for
marea unei atmosfere de religiozitate, în care 
plutesc figurile trecutului nostru istoric.

Ai impresia, cetind paginile cronicarilor, câ ei 
n’au scris cercetând isvoare, ci ascultând o şoaptă 
de sus; şi că se apucau sâ scrie faptele marilor 
voevozi cu aceiaş curăţie sufletească, cu care 
evangheliştii au arătat faptele Mântuitorului.

Şi, dacă în operele lor nu întâlnim acea cri
tică a faptelor povestite, ce e atât de necesară 
unor opere istorice, dacă ei se mulţămesc cu o 
simplă înşirare de fapte,— cauza poate că trebue 
atribuită, nu atât unei nedesăvârşiri a istoriogra
fiei, ceeace ar fi natural pentru vremea în care 
au scris, cât concepţiei lor, de natură religioasă, 
cum că faptele omeneşti atârnă de puterea lui 
Dumnezeu şi că ele nu puteau să fie altfel, câtă 
vreme Dumnezeu a vroit să fie aşa Cum au fost.

Din cele spuse până aici, vedem că literatura 
veche, formată din operele scriitorilor bisericeşti 
şi ale cronicarilor, se caracterizează printr’un pu
ternic sentiment religios, ce răsare, în operele 
bisericeşti din chiar cuprinsul lor, în cronice din 
acele mărturisiri de credinţă, presărate ici şi colo, 
precum şi din atmosfera religioasă a lucrărilor, 
ce erâ atmosfera vremii în care cronicarii au 
trăit.

Ştim că literatura veche românească se ispră
veşte către sfârşitul secolului XVIII-lea şi că, cu 
începere din sec. XlX-lea, apar opere ce pot fi 
privite ca alcătuind o adevărată literatură bele
tristică.

Cu sec. XlX-lea, încetează psaltirile şi caza
niile, amuţesc cronicarii, pentrucă să se audă 
oftările prelungi ale unor boieri sentimentali, 
robiţi de «nurii» . vreunei jupânese; tânguirile 
amare, pe ruini istorice, ale unor poeţi elegiaci; 
teoriile linguistice şi istorice asupra originei 
noastre latine, într’o limbă jumătate latinească, 
jumătate românească; 'îndemnurile la vitejie ale 
literaţilor dela 1848 şi multe altele.

Literatura noastră începând cu scrieri reli
gioase, s’ar fi putut prea bine ca sentimentul 
de religiozitate să treacă din primele opere în 
cele de mai târziu şi să imprime şi poeziei se
colului XlX-lea un caracter religios. Am fi putut, 
cu alte cuvinte, să avem o poezie religioasă, câtă 
vreme avem în literatură o tradiţie religioasă. 
Aceasta însă nu s’a întâmplat, aşa cum s’a în
tâmplat în Franţa, de pildă. Acolo după cum 
spuneam, au fost nişte începuturi curat literare, 
însă cu caracter religios, pe când la noi, au 
fost scrieri curat religioase, dar cu prea puţin 
caracter literar.

Aşa fiind, în Franţa, natura literară a primelor

scrieri a putut face ca sentimentul lor religios 
să găsească mai uşor ecou în sufletul scriitorilor 
de mai târziu şi, ca urmare, vedem că acest 
sentiment trece în multe alte opere sau se 
iveşte cu stăruinţă la baza inspiraţiei a o mul
ţime de poezii de diferite genuri literare.

.  #

La noi însă, primele lucrări sunt bisericeşti; 
ele sunt scrise numai pentru nevoile slujbei re
ligioase şi rămân, ca atare, în interiorul bisericii, 
unde erau ascultate de drept credincioşi, cari 
câteodată se îndeletniceau şi cu lectura lor, în 
orele de linişte sufletească.

Pe deoparte închise între zidurile bisericii şi 
cercetate de un număr prea restrâns de cetitori, 
pe de altă parte lipsite de trăsăturile caracteristice 
ale operelor adevărat literare, scrierile noastre 
vechi religioase n’au putut sâ deştepte interesul 
poeţilor de mai târziu.

De aceea, nu ne miră faptul că Biblia, deşi 
apare în româneşte pentru prima oară la 1582 
şi cu toate că se bucură de o bună traducere 
în ediţia completă dela 1688, nu are totuşi, 
prin frumuseţea cuprinsului ei, nicio înrâurire 
asupra vreunui scriitor modern.

Şi cu toate acestea, la câte subiecte literare 
n’ar fi putut să dea naştere ? Şi în câte genuri 
literare n’ar fi putut să fie tratate aceste subiecte ?

Am avut o Psaltire, şi încă în versuri. Şi totuşi, 
această operă a lui Dosoftei rămâne o operă 
izolată, fără nicio influenţă asupra literaturii de 
mai încoace.

Cauza trebue căutată în puţina cultură a vremii, 
care a împiedecat, prin lipsă de cărturari, con
tinuarea frumoasei activităţi a lui Dosoftei, 
precum şi a celorlalţi scriitori vechi.

O adevărată prăpastie se cască între literatura 
noastră veche şi literatura modernă. Căci datorită 
Fanarioţilor, există o periodă nenorocită în is
toria culturii noastre, periodă în care nimic de 
seamă nu se mai produce pe teren literar. Avem 
astfel, o lipsă de continuitate a scrisului românesc, 
ceeace face ca literatura modernă să nu mai 
adopte nimic dela cea veche, afară de limba pe 
care aveâ s’o ducă la desăvârşire.

Când, după un lung interval de amorţire, 
literatura românească revine la viaţă către în
ceputul secolului XlX-lea, ea are cu totul alte 
preocupări, impuse de împrejurările vremii.

Ni se contestase originea latină şi scritorii 
noştri, ţinând să afirme latinitatea noastră ca 
neam şi limbă, pornesc o însemneată activitate 
filologică, îndeletnicire necunoscută până atunci, 
precum şi o activitate istorică, cu alte ţeluri şi 
alte principii decât acelea ale activităţii cro
nicarilor.

Şi poate că firul vechei noastre literaturi s’ar 
fi înodat cu acela al literaturii moderne, dacă
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preoţie căsătorită. Noi avem până azi foarte 
multe lucruri rămase în orânduirea cultului şi 
în viaţa religioasă a preoţilor şi mirenilor după 
obiceiul Vechiului Testament. Darea numelui la 
8 zile dela naştere şi molifta mamei pentru cu
răţire şi sorocul curăţirii şi starea deosebită a 
preotului şi cele 3 trepte ale preoţiei— sunt tot 
lucruri care merg în paralel cu preoţia Vechiului 
Testament.

Celibatul este numai o stare de excepţiune, 
care a început a fiinţa în Biserică, pe temeiul 
vieţii Domnului Hristos, a Sfântului Ioan Bote
zătorul, a Sfântului Pavel a teoriei lui despre 
slujitorii altarului, şi a altor bărbaţi. Dar din 
aceasta nu se poate face regulă generală. încă 
mai nainte de orice impunere, capii creştinătăţi 
au început a trăi mai mult în viaţă celibatară. 
De călugări nici vorbă pe atunci. Abia Sf. Vasile 
cel Mare întoarce pe călugări în viaţa Bisericii, 
fiindcă ei se răzleţiseră de ea. Pentruce a venit, 
în vremea Sinodului dela Niceia dela 325, ce
rerea ca preoţii să fie celibatari, nu ca să fie siliţi 
a se căsători? Deci masa lor era căsătorită după 
rînduiala veche, înainte de ivirea monahismului 
şi cererea era să li se impuie celibatul, nu că
sătoria pe care o aveau.

Iată care e adevărul şi cât de îndrăzneaţă ne 
pare uşurarea cu care autorul dela Albina se 
rosteşte în această chestiune pe care n’o ştiel

El mai ştie că în Grecia şi în Ardeal există 
preoţi celibatari... Ei şi ? prin ce se schimbă 
chestiunea, dacă e aşa? Sunt exceptiuni dispa- 
rente, care au fost înlăturate fără nicio silă în 
curgerea vremii şi care încă sunt practicate. Dar 
aceste forme au perit, fiindcă existenţa celibatară 
era cu putinţă în chipul monahal. Nu a fost nici 
o silă la mijloc, fiindcă organizarea monahismului 
răsăritean dădea putinţa existenţei celibatare, aşa 
că nimenea nu suferea nimic şi nu se vede nicio 
silă în această privinţă.

Dovadă însa că preoţia creştinească merge în 
paralel cu căsătoria, nu cu celibatul, care nu 
poate fi o stare decât pentru foarte puţini, fiindcă 
e o trecere peste chipul rânduielii obşteşti, este 
faptul câ protestanţii, pe care nu-i sileşte nimenea 
sâ se căsătorească, sunt aproape toţi căsătoriţi, 
fiindcă aşa e felul vieţii care trebuie.

Teoretic, foarte mulţi pot spune că mai bun 
ar fi un cler celibatar, şi autorul dela Albina 
aduce ca pildă părerea răposatului Ioan Cornoiu, 
iar noi îi putem spune că mai sunt şi alţii care 
cred aşa, chiar între cei căsătoriţi. Dar nu e 
vorba de ce e mai bine teoretic, ci de ce se 
poale. Teoretic ar fi mai bine qa oamenii să fie 
îngeri şi preoţii să trăiască numai în duh. Dar 
dată fiind starea de fapt, aşa cum a fost ea 
croită de Dumnezeu, mai bun este ceiace este, 
fiindcă altfel nu poate fi. Iar dacă i-ai lăsa pe

preoţii noştri slobozi să se căsătorească sau nu, 
ei tot s’ar căsători. Deci nu sila îi căsătoreşte, 
ci mersul vieţii obişnuite, care curge în această 
privinţă aşa cum a turnat-o Ziditorul din capul 
jocului.

VI.
In nr. dela 18 Iulie al Albinei, fostul director 

vine cu un răspuns la altă chestiune a noastră. 
Era vorba de preotul român unit din Roma, 
care a dat afară din căminul de pe lângă bise
rica unită pe studenţii ortodocşi, primind numai 
pe cei uniţi. Eu spuneam: Un preot ortodox n’ar 
fi făcut aşa, noi suntem mai largi în ce priveşte 
astfel de lucruri, şi am citat cazuri când eu în
sumi am stăruit pentru înzestrarea unor biserici 
unite de peste munţi. Nu era de ajuns că e 
lucru făcut pentru Români şi că fraţi de ai 
noştri fiind, trebuiau ajutaţi în lupta cu Ungurii. 
Am făcut aşa şi înainte de război şi după război.

Protivnicul dela Albina ce zice? Dacă faptele 
despre preotul dela Roma ar fi fost aşa cum le 
spun eu, ar fi reprobabile. Dar ele nu sunt aşa, 
zice el, şi începe a le ticlui pentruca să iasă că 
au fost folosiţi şi ortodocşii pe lângă acea bise
rică din Roma.

Dacă faptele ar fi precum le spune dumnealui, 
eu n’aş avea de ce să-l contrazic. Aş lua cunoş
tinţă şi aş zice: Bine că e aşa! Dar mie mi-au 
fost povestite de martor ocular, de cineva care 
e asistent universitar în Bucureşti şi care poate 
fi scos la iveală oricând. Deci între un martor 
ocular, care e un chimist şi nu are a face cu 
certurile noastre confesionale, şi între un om cu 
iubire de adevăr şi cu zelul catolic al fostului di
rector, care scrie numai ca să fie în folosul catolicis
mului, dar n’a fost de faţă, noi avem tot te
meiul de a primi mărturia celui care 1. a putut 
şti deplin ce a fost faptul, fiindcă l-a văzut, şi
2. nu avea pricină de a-1 înfăţişa altfel, cum are 
fostul director de urâtă amintire.

Dar cu acest prilej el mai spune una:
De ce facem vină unei Biserici pentru păcatul 

unui om ?
Foarte frumos. Şi noi suntem de aceiaşi pă

rere, numai să se ţie uniaţii de acest principiu, 
că noi voim să ne ţinem.

Se înţelege, noi nu putem face vină unui aşe
zământ pentru păcatele unui om. Nu facem vină 
Bisericii Catolice pentru faptele preotului ungur 
dela Bârăţia din Bucureşti, despre care vorbeşte 
Universul dela 8 Sept. c. Noi ştim şi preţuim 
tot depozitul de moralitate şi sfinţenie pe care-l 
cuprinde şi răspândeşte Biserica Romei şi pe care 
i-1 mărturisesc şi vrăjmaşii ei. Nu avem nicio pri
cină să înjosim meritele ei pentru moralitatea 
obştească a lumii şi ne bucurăm cu inimă curată 
de toate izbânzile ei pe calea aceasta. De aceia
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nu-i putem face vină pentru slăbiciunea unui sau 
altui individ din sânul ei. Ca să putem cu
prinde mai drept poziţiunea noastră, am spune câ 
noi stăm în împotriviri şi ne luptăm aici nu cu 
venerabila Biserica romano-catolică, căreia îi măr- 
turisim tot respectul şi preţuirea noastră, ci cu 
catolicii.

Dar dacă este drept să nu tăcem vinovat aşe
zământul pentru păcatele indivizilor, decât atunci 
când aceste păcate ar izvorî din însăşi întocmirea 
vieţii aşezământului, cum este la mohamedani, de
ce atunci protivnicii noştri uniaţi ne scot tot
deauna ochii cu ce face cutare sau cutare dintre 
noi? De ce strămută totdeauna păcatele câte 
unuia dintre noi asupra Bisericii Ortodoxe ?

Acum 2—3 ani, pe cât spuneau toile uniate 
de peste munţi, se ivise un călugăr al nostru 
în ţinuturile lor. Cum se va fi purtat, nu ştim. 
Ştim însă că odată au început foile uniate de 
dincolo a tuna împotriva noastră că am trimes 
călugări stricaţi sâ facă propagadă între ei. Unirea 
nu mai contenea a se plânge de păcatele Bise
ricii Ortodoxe, care trimete dincolo astfel de 
oameni de export, şi tăcea tot aşezământul vi
novat de ce va ti făcut omul acela pe acolo.

Apoi când aceasta e atitudinea d-voastră, fi
reşte că însemnăm şi noi tot ce găsim în Bise
rica Romei şi vi le punem înainte, ca să nu vă 
trufiţi în deşert către noi.

Dar în cazul cu preotul dela Roma, nu e 
aceasta chestiunea de ordin obştesc pe care a 
scos-o înainte Albina. Dacă ar fi vorba de pă
catul personal, izvorât din firea lui, a preotului 
pomenit, n’am zice nimic. Dar vedeţi: Omul nu 
vine cu o slăbiciune a voinţei sale în faţa mo
ralităţii cerute. Vine cu un punct de vedere : 
Aici nu e loc decât numai pentru închinătorii 
Romei... Ortodocşii să plece ! Este un fel de a 
fi care se simte des în Biserica Romei : Nepu
tinţa de a îmbrăţişa pe alţii, intoleranţa. De ce 
nu greşim şi noi, ortodocşii în felul acesta, că 
nu greşim ? Suntem mai îmbrăţişători. O găsesc 
şi străinii. Colportorii Societăţii Biblice Britanice 
scriu deseori că preoţii ortodocşi sunt mai pri
mitori faţă de munca lor decât cei catolici, care-i 
prigonesc.

Iată de ce noi am pomenit de păcatul preo
tului din Roma. Nu era vorba numai de fapta 
individuală a cuiva, ci de un fel de a fi.

Şi fiindcă domnul dela Albina întreabă dacă 
cinstit lucru e să scriu cum am scris despre 
cazul dela Roma şi să răspund, iată că am răs
puns şi nu mai sunt dator cu nimic în chesti
unea aceasta. Deci pot trece la altceva.

VII.

a ne uni cu Roma pe temeiul că suntem latini. 
Zice că ori mă fac că nu înţeleg, ori nu pot 
pricepe, şi atunci se apucă să lămurească din 
nou pentru ce cer ei să fim una cu Roma, «ca 
să priceapă şi cel mai greu cap».

Ei, ia să-i vedem de ce zic ei să ne unim cu 
Roma, dacă tăgăduiesc că au cerut aceasta pe 
temeiul că suntem latini ?

Să ne unim cu Roma, pentrucă scaunul Romei 
«stă din voia lui Hristos în fruntea Bisericii Lui» 
şi «numai prin unire cu acel scaun bisericile ro
mâneşti se pot vindeca şi îndeplini cu succes 
misiunea lor mântuitoare» «pentrucă toate scă
derile de care suferă Biserica Autocefală provin 
din faptul că nu are legături de dragoste cu 
acel scaun arhieresc».

Va să zică tăgăduiesc că au cerut unirea pe 
temeiul că suntem latini...

Dar eu am citat negru pe alb, din scrisul uni
aţilor de peste munţi în Cultura Creştină, arti
colele D-rului 1. Coltor, că ei cer unirea pe te
meiul că suntem latini. Va să zică, dacă îi prinzi 
cu mâţa în sac şi văd bine că n ’au ce răspunde, 
zic că n’au spus aşa. Apoi mai sunt aceştia 
oameni de bună credinţă ? Şi dacă au asemenea 
obiceiuri în polemizare, de ce mai stau la luptă?

Se cunoaşte însă că răspunsul nostru i-a în
curcat şi ri’au ce răspunde. De aceia răspund aşa 
de pe câmpi. N’au putut face dovada că dacă 
te uneşti cu Roma eşti superior. Eu le-am cerut 
să ne arate cu ce sunt uniaţii superiori nouă? 
Cu multele cordele roşii ?

Deşi autorul spune acum că o unire religioasă 
nu se poate face decât pe temeiuri de credinţă 
şi deşi se laudă că ştie mai bine ca oricine că 
frăţia în Hristos nu se poate decât pe temeiul 
dogmelor, totuşi câteva rânduri mai la vale spune 
că Englejii sunt un popor insular şi nu au nici 
în clin nici în mânecă cu Românii şi cu răsă- 
ritenii.

Foarte bine, dar această înseamnă iar să în- 
troduci alte elemente, decât cele curat dogma
tice, când discutăm unirea. Ce are a face că 
Englejii sunt insulari ? Nu se pot sălăşlui dogmele 
şi în insule ? Are cineva de cârtit, dacă ei vor 
mărturisi aceiaşi credinţă cu noi şi vom putea 
face unirea cu ei ?

Deci se vede că aceşti polemişti numai cât 
tăgăduiesc că introduc în discuţiune alte ele
mente, decât cele dogmatice, dar în fapt tocmai 
prin elemente ne dogmatice caută să ne indispuie 
faţă de unirea cu Biserica Angliei.

înţelegem ce-i mănâncă pe dânşii de se 
anină de Anglia la fiecare prilej. Le e teamă 
că doar vom face unirea cu această Biserică şi, 
după marele prăpăd care i-a izbit pe ei că au

In Nr. din 19 Iulie, protivnicul nostru spune dat naştere protestantismului, va face lumea cu
că noi înfăţişăm neadevărat pretenţiunea lor de noştinţă cu un eveniment în sens protivnic şi
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edificator: integrarea creştinismului fărâmiţat prin 
pasul cel dintâi, care ar fi unirea noastră cu 
anglicanii. Şi întru cât acesta ar fi făcut fără 
catolici, se înţelege că întărirea altora e slăbirea 
lor, — şi asta îi mănâncă.

In ce priveşte afirmaţiunile fostului director 
«până va intra în capul tuturor Românilor», câ 
anglicanii sunt protestanţi, poate să ne scutească 
de savantlâcul său îndoielnic, că ştim noi ceva 
mai bine cum stau lucrurile şi, mai întâi, cei în 
drept a grăi despre credinţa lor sunt anglicanii. 
Apoi ei singuri leapădă protestantismul şi nici 
nu vor să audă, ba se indispun când aud că 
cineva îi numeşte protestanţi. Episcopul Gore 
ştie chestiunile acestea ceva mai temeinic decât 
repezitul director dela Albina, care nu are răb
dare la nimic şi din două vorbe te înjură, încât 
nu şubrezeniile sale avem noi a le asculta în 
astfel de chestiuni.

Câ aşezământul nostru ortodox «merge cu 
paşi repezi la peire», sunt vederile sale de ca
tolic pătimaş şi orb.

Dar să ne vedem fiecare de ale noastre, să 
muncim în aşezămintele creştineşti pe care le 
avem, şi vom face mai bună treabă decât fiind 
tot cu ochii la altul, în loc de a-ţi vedea de 
păcatele tăiş. Deci, în loc să ne poarte nouă 
grijă că perim, să vadă că au şi ei' păcate de 
îndreptat care nu le fac starea uşoară, şi apoi 
să vadă bârne străine.

VIII

Cu alte prăpăstii ale năbădăiosului director 
ne întâlnim în nr. dela 20 Iulie al Albinei, care 
număr este şi cel din urmă al polemicei sale cu 
art. nostru Socoteli cu uniţii din nr. pe Mai a.
c. al acestei reviste.

Aci răspunde arătărilor noastre că greşit ne 
tot aruncă uniaţii în faţă strigătele că suntem 
bizantini, fiindcă vremea bizantină a fost o epocă 
de mare cultură, care a stat mai pre sus de cea 
a Apusului. Autorul din Albina spune şi el că 
fără drept se aruncă astfel de ocări, pentrucă 
vremea bizantină a fost, în adevăr, vreme de lumină 
şi că bizantinii au dat pe autorii Renaşterii italiene.

Dar două rânduri mai jos spune că bizantinii 
au decăzut din clipa când au rupt legăturile cu 
Roma, pentru a nu spune exact că din clipa 
când Turcii au tot strâns cercul existenţei lor, 
până ce au cucerit Constantinopolul.

Dezminţirea însă îi vine numai decât, prin în
seşi rândurile lui. El spune că Bizantinii au fost 
«autorii Renaşterii Italiene>. Apoi ce fel de de
căzuţi erau Grecii, dacă 400 de ani după des
părţirea de Roma, au putut da Italiei catolice 
pe autorii Renaşterii? Nu înseamnă aceasta că 
fostul director nu mai ştie ce vorbeşte?

Dacă mersul vieţii istorice a fost protivnic
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bizantinilor, cu aceasta scriitorul dela Albina nu 
poate argumenta împotriva însemnătăţii vieţii 
bizantine, căci de asta e vorba. El vorbeşte de 
decadenţa Patriarhiei greceşti din Constantinopol. 
Ei da, aceasta este pentru noi o clipă dureroasă, o 
întunecare. Dar asta vine din păcatele bizantinilor 
nu din fatalităţi isorice? Atunci ce să zicem de 
decadenţa Papalităţii pe vremea Avignon-ului ? 
Pe atunci o izbeau înşişi credincioşii ei, nu 
Turcii păgâni, care ne lovesc pe noi astăzi. Deci 
sufleteşte era mai rău decât ce pate azi orto
doxia. Şi iată, Papalitatea a trecut criza. De 
aceia nu e bine să argumenteze împotriva noastră 
cu fatalităţi istorice, care nu pot fi o vină pentru 
nimenea, fiindcă nu era departe ca «Baiazid sâ 
dea calului ovăz din pristolul de la Roma», iar 
în Spania chiar apucase a pătrunde semiluna. 
Catolicii ne scot acum ochii cu faptul că în Ră
sărit peptul nostru ortodox s’a împotrivit, pen
trucă dumnealor să aibă linişte tn Apus !

Protivnicul meu dela Albina, mă mustră că 
eu am scris odată în Neamul Românesc că ro- 
mano-catolieismul e superior ortodoxiei şi zice

4

că m’a mustrat atunci că am exagerat. Adevă
rul este că dumnealui minte. Nu numai că nu 
m’a mustrat cum se laudă, dar poate că mai 
am scrisoarea sa, trimeasă mie atunci la Baden- 
Baden unde eram, în care îşi arătă marea bu
curie că am scris «mai bine ca oricând». Ideile 
mele de atunci îi conveneau şi a tresăltat de 
bucurie când Ie-a citit. Dar dumnealui uită uşor. 
Aşa susţinea odată altceva decât ce scrisese în 
Dreptul canonic şi când i-am spus, n’a mai avut 
ce îngăima. Continuitate şi consecvenţă la omul 
acesta, care pe atunci era ortodox, dar cu gân
dul de fugă, nu se poate căuta.

Dar ce este cu superioritatea catolicismului 
de care zice că am vorbit odată?

Fireşte că un organism puternic ca Biserica 
Romei are în el lucruri foarte bune şi vrednice 
de toată preţuirea. Nu e niciun păcat a măr
turisi că lucrurile sunt aşa. Şi iarăşi, e foarte 
cinstit şi mântuitor să te scârbeşti de relele pe 
care le vezi lângă tine şi să le biciueşti. Dar 
aceasta nu înseamnă că eu aş fi putut declara 
catolicismul mai pe sus de alte ramuri creşti
neşti în toate. Are unele lucruri prea bune şi 
care merită lăudate, dar şi câte rele! Şi nu sunt 
atâtea altele cu care noi îi întrecem 1 Şi nu gustă 
orice om, care nu e pornit, starea noastră de 
oameni mai blajini şi mai de înţeles, care se 
găseşte mult mai mult în Biserica noastră decât 
în a Romei! Şi nu am trecut noi ptin istorie 
mult mai îmbrăţişaţi şi mai alipiţi de sufletul 
oamenilor decât au trecut catolicii, care au văr
sat atâta sânge!

Dar este un mare fapt în cinstea noastră: Noi 
relele noastre ni le cunoaştem şi le lovim, ca
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să piară. Dacă le dăm pe faţă, nu înseamnă că 
e la noi mai rău ca la alţii. întâlnim însă fă
ţarnici care au fel de fel de rele, dar le ascund 
şi vor să se arate sfinţi.

Ei bine, noi am ocărât unele rele ale noas
tre  şi am spus că ele sunt curat păgânism. Dar 
oare nu putem  şi nu pot şi acum să scot lu
cruri la fel dela catolici ! Deci nu pe această 
cale să mă apuce domnul dela „A lbina '1, căci 
nu po t ieşi dum nealor cu obraz curat. Să-şi
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bată  pieptul şi să spuie: Dumnezeule, milostiv fii 
mie, păcătosul !

Cu aceasta am isprăvit cu toate  spusele sale 
din cele 7 numere şi gata  suntem a lua la de
pănat altele. Şi acestea s ’au şi îngrăm ădit; fiind
că dumnealor o ţin una cum au început. Slavă 
Domnului! Şi noi suntem la postul nostru şi-i 
slujim cu toată  graba.

A rh im , SCRIBAN .

Organizarea şi orizontul carităţii creştine din primele veacuri

In zilele dela început ale bisericii creştine, cari
ta tea  se exercită prin înşişi membrii cu dare de mână 
ai comunităţilor bisericeşti. Sfatul dat de M ân
tuitorul tânărului bogat: «...Dacă vrei să fii de
săvârşit, mergi, vinde-ţi averea şi o dă săracilor 
şi vei avea com oară în cer» (Matei 19,2l), a fost 
pen tru  conştiinţa multora o poruncă şi oameni 
ca sfântul Antonie cel mare, cari şi-au împărţit 
toată  averea la săraci, îndată după primirea bo
tezului, au fost desigur mulţi, deşi despre tim
purile apostolice n ’avem informaţiuni pozitive. 
Caritatea privată a făcut fără îndoială foarte mult 
în acele timpuri. Când numărul creştinilor a 
sporit şi comunităţile au început să se organizeze, 
a trebuit ca, alături de caritatea privată, să ia 
loc şi caritatea organizată a comunităţilor. Cari
ta tea  organizată nu şi-a avut însă aparatul său 
aparte  şi deosebit de cel existent al bisericii.

Episcopul, care era cel mai înalt dem nitar bi
sericesc, persoana învestită cu cele mai mari 
onoruri, dar pe ai cărei umeri apăsa în acelaş 
timp în chip deosebit greutatea răspunderii pentru 
to t ce se petrecea în biserică, avea în sarcina 
sa grija exercitării carităţii. Bine înţeles, că aceasta 
n ’o făcea el personal decât în chip excepţional, 
în comunităţile sau diecesele prea restrânse, ci 
prin subalternii săi, în deosebi prin diaconi.

Dela început chiar, dela înfiinţarea sa în bi
serica din Ierusalim, aşezământul diaconilor a 
num ărat în cercul îndatoririlor sale practicarea 
carităţii. Pentru aceasta sfân tu l apostol Pavel 
scrie lui Timotei, că cel ce aspiră să fie diacon 
trebue să aibă aproape aceleaş calităţi ca cel 
ce aspiră la episcopat. «Diaconii să fie — zice 
el — cucernici, nefăţarnici, neiubitori de mult 
vin, nedoritori de câştiguri urîte, ci să păstreze 
taina credinţei în cuget curat. Să fie mai întâi 
puşi la încercare şi numai dacă vor fi fără pri
hană, să li se încredinţeze slujba diaconiei. Soţiile 
lor să fie aşijderea cucernice, neclevetitoare, ne
limbute, treze, credincioase în toate. In fine,

diaconii să aibă o singură femeie şi să-şi chi 
vernisiască bine copiii şi casele > (I Timotei 3,8_,2). 
Constituţiunile apostolice expun astfel activitatea 
ce trebuiau să desfâşure diaconii: «Ei trebue să 
facă fapte de caritate, să s trăbată  oraşele în lung 
şi în lat, ziua şi noaptea, să nu dispreţuiască 
pe sărac, nici să caute în faţa celui bogat. Să 
cunoască pe cei ce duc lipsă şi să nu-i înlăture 
dela împărtăşirea din colecta comunităţii, iar pe 
cei avuţi să-i îndatoreze să pună ceva deoparte  
pentru  opere de binefacere. 
ifaCa model de diacon, înzestrat cu toate  caii-
u r i  A .  9

tăţile şi îndeplinind toate  îndatoririle prescrise 
de sfântul Pavel şi de Constituţiunile apostolice, 
istoria bisericească ne pune înainte pe sfân tu l 
Laurenţm , din biserica Romei, care, înainte de 
a fi ars pe rug, a fost chinuit de prigonitorii săi 
ca să spună unde sunt ascunse comorile bise
ricii, iar el a răspuns, că biserica n 'are alte co 
mori afară de săracii de a căror grijă ea le poartă.

Cetăţile sau oraşele creştine, ori cât ar fi fost 
de mari, aveau — în amintirea numărului diaco
nilor dela înfiinţarea diaconatului — câte şapte 
diaconi, care exercitau caritatea în numele bise
ricii. Astfel, cetatea Roma, cu toată  marea ei 
întindere, cu toa te  că era  îm părţită în patru
sprezece suburbii, avea numai şapte diaconi, câte 
unul adică peste două suburbii.

Ca să nu se treacă peste tradiţia că numărul 
diaconilor unei cetăţi sau oraş nu poate fi mai 
m are de şapte, chiar atunci când acest num ăr 
nu era îndestulător, s’a înfiinţat cu vremea treapta 
sub diaconatului. Numărul subdiaconilor d in tr’o 
cetate, ca şi al diaconilor, nu putea trece de 
şapte. Acolo unde erau şi diaconi şi subdiaconi, 
serviciile de caritate erau îm părţite între dânşii 
în aşa fel, că cele care stau în mai strânsă le
gătură cu cultul dumnezeesc, precum  d. p. îm 
părtăşirea bolnavilor şi a celor din închisori, 
cădeau în sarcina diaconilor, iar celelalte în tr’a 
subdiaconilor.

2
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Caritatea faţă de femei şi de copii se înde- 
plinia îndeosebi prin femei, care purtau titlul de 
diaconese sau diaconiţe şi de văduve.

Serviciul diaconeselor corespunde întru câtva
cu al diaconilor, de oare ce diaconesele înde-
pliniau şi în timpul serviciului divin unele înda
toriri faţă de femei pe care diaconii le îndepliniau 
faţă de bărbaţi. A şa d, p. ele păziau la uşa 
bisericii, ca să nu se strecoare înăuntru vre o
necredincioasă. Ca şi diaconii, ele duceau feme-

/ *

ilor bolnave, copiilor şi celor închise, sfânta 
împărtăşire şi parte din ofrandele dela sfântul 
akar.

Serviciul văduvelor corespunde celui al sub- 
diaconilor. De oarece între el şi al diaconeselor 
era mică deosebire, numele de văduvă, ca slu
jitoare bisericească, a dispărut cu timpul.

Şi diaconesele şi văduvele au existat încă 
dela început în biserică. S fâ n tu l apostol Pavel 
aminteşte de Febe, ca diaconeasă a bisericii din 
Chenhrea (Romani 16, 1) şi numele de diaconeasă 
şe întâlneşte adesea şi mai târziu în literatura 
patristică. Despre văduve, aceiaş sfânt apostol 
scrie: «Văduva să se aleagă numai dacă n ’are 
mai puţin de 60 de ani, dacă a fost numai odată 
căsătorită, dacă are mărturie că a săvârşit fapte 
bune, că a crescut copii, că a primit streini 
că a spălat picioarele sfinţilor, că a purtat, 
grijă de cei. obidiţi, în tr’un cuvânt, că a urmat 
to t lucrul bun» (I Timotei 5, 9-11) Păstorul lui 
Hernia ne înfăţişează pe G rapte, ca stând în 
fruntea văduvelor, pe  care le învăţa rânduelile 
bisericeşti.

Diaconii, diaconesele şi văduvele sunt dar slu
jitorii bisericeşti cari ajutau pe episcop la în
deplinirea operii de caritate în biserica celor dintâi 
veacuri.

* *
*

Câmpul de acţiune al carităţii creştine era 
toarte vast.

1 . Văduvele şi orfanii stau întodeaunea în 
fruntea celor ce au trebuinţă de ajutorul şi 

. sprijinul bisericii. Purtarea de grijă de văduve 
şi de orfani este socotită de sfântu l apostol Iacob 
ca slujire dumnezească: «Cinstirea de Dumnezeu 
curată şi nepătată  înaintea lui Dumnezeu şi Tatăl 
este cercetarea văduvelor şi orfanilor în obida 
lor»... (Iacob 1,27.). Hernia începe tabloul său 
de virtuţi cu «ajutarea văduvelor şi orfanilor» 
(Păstorul, porunca 8,10). In literatura patristică 
a primelor veacuri, văduvele poartă  numele de 
„altarul lui Dumnezeu" (Policarp, Filipeni 4; Ig>- 
natie, Tarseni 9', Tertulian, A d uxorem 1 , 7; 
Constituţiunile apostolice II, 26).

Orfanii au fost primiţi şi crescuţi în familiile 
creştine. Aşa, Origen a fost adoptat şi crescut

o creştin#, c<* tatăl sfiu * «mfrrit

mucenicia 2şi i-s’a confiscat averea. In viaţa sfintei 
mucenice Perpetua citim de asemeni, că copilul 
născut în închisoare de sclava Felicitas, a fost 
adop ta t de o creştină. Cuvântul M ântuitorului:
«Cine primeşte un asemenea copil în numele 
meu, pe mine mă primeşte» a fost aplicat în
acest înţeles larg, şi Constituţiunile apostolice în
deam nă ca aceasta să fie o practică generală 
printre creştini: «Dacă vreun băiat sau fată, cre
ştin, răm âne orfan, e frumos ca unul din fraţii, 
care n ’are copii, să-l ia şi să-l înfieze. Cei cari 
fac aceasta, fac un mare lucru, dând astfel 
părinţi orfanilor. Dumnezeu îi va răsplăti pentru  
fapta lor». La creşterea acestor copii se re fe r i 
şi cuvintele de mai sus ale sfântului apostol Pavel 
despre văduve, care trebue sâ fi crescut copii, 
căci dacă n ’ar fi vorba de aceasta, ar fi trebuit 
ca femeile care n ’au avut copii proprii să fie 
escluse dela slujba de văduve, când tocmai ele 
erau mai potrivite pentru  această chemare.

îngrijirea orfanilor a fost cea dintâi chestiune 
care a dat prilej creştinilor să-şi întindă sfera 
activităţii lor caritative dincolo de graniţele co
munităţilor şi la cei ce nu erau de aceeaş cre
dinţă cu ei. E ra la păgâni obiceiul —*• şi grecii 
şi romanii nu făceau excepţie —  ca noi născuţii 
slabi, şi mai ales cei de sexul femenin, »ă fie 
aruncaţi. Un papirus, cu da ta  de 17 Iunie, din 
anul 1 al erei creştine, aflat de curând, con
firmă practicarea acestui obiceiu. Un lucrător 
egiptean, Ilarion, dus să-şi câştige pâinea de 
toate  zilele, în Alexandria, scrie soţiei sale în
sărcinate, Alis, când li trim ete bani de cheltu
ială, să aibă grijă de copi;, iar în ce priveşte 
aşteptatul rod al pântecelui ei, să-l lase cu viaţă 
numai dacă va fi băiat, iar dacă va fi fată s ’o arunce 
(Deissmann, L ichtvon Osten, 1 1 1 ). Copiii aruncaţi 
pieriau de foame sau de frig, ori de ghiarele şi dinţii 
pasărilor de pradă sau ai fiarelor, iar dacă cumva 
erau luaţi şi crescuţi de păgâni, erau socotiţi ca 
sclavi, şi, de obiceiu, când erau mari, băieţii erau 
vânduţi neguţătorilor de gladiatori, iar fetele 
proxeneţilor. Creştinii au luat dela început po- 
siţiune faţă de acest obiceiu şi barbar şi imoral. 
Ei nu puteau suferi ca aceia cari — potrivit cu
vintelor Mântuitorului — trebue  să fie pentru 
oricine model de curăţie sufletească, să fie ex
puşi la moarte prem atură sau să se piardă mo
ralmente. După concepţia creştină, copiii sunt 
pentru  familii binecuvântare cerească, aşa că 
creştinii nu numai că nu şi-au lepăuat niciodată 
copiii, ci s’au simţit cu a tâ t mai fericiţi cu cât 
au avut mai mulţi. In caz când n ’au avut, au 
luat şi au crescut bucuros copii streini şi chiar 
când casa le-a fost din belşug binecuvântată cu 
copii, nu s’au dat la o parte  să crească copii 
părăsiţi. Ideea că altfel s ’ar pierde sufletul ace»tor
oropsiţi ai soartei, *ari sunt tofcuş fii ai lui Dum
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nezeu, pentru cari Mântuitorul şi-a vărsat pe 
cruce nepreţuitul său sânge, a condus pe cre
ştinii primelor veacuri la adoptarea acestei atitu
dini opusă celei a păgânilor. La un veac şi ju
m ătate după apariţia creştinismului în lume, auzim 
pe autorul epistolei către Diognet afirmând cu 
tărie, că «creştinii nu-şi leapădă copiii», iar 
apologeţii, în deosebi Justin  M artiru l şi Filosoful 
şi Tertulian , repetă adesea păgânilor această 
aspră dojană: «Câţi din cei de faţă, cari sunt 
însetaţi de sângele creştinilor, şi chiar dintre voi, 
drepţilor şi faţă de noi straşnicilor preşedinţi, nu 
v’aţi uciş copiii, sau nu i-aţi expus morţii de 
frig, da foame sau de dinţii câinilor» ?

Apologetul Aristide spune, că creştinii nu numai 
căutau să găsească pe copiii aruncaţi, spre a-i 
scăpa de m oarte şi a-i creşte în preceptele cre
ştine, ci se siliau să rescum pere şi pe aceia 
cari erau neomenos trataţi de crescătorii lor 
păgâni.

Datoria îngrijirii de văduve şi de orfani o mo
tivează Lactanţiu  şi în chipul urm ător: «Dum
nezeu a poruncit să se poarte grijă de văduve 
şi de orfani, pentru ca să nu se dea cineva înapoi 
de a merge la moarte pentru dreptate, oprit 
fiind de gândul, că cei de aproape ai săi (soţie 
şi copii) ar răm âne pe drumuri, ci să primiască 
mucenicia fără şovăire şi cu curaj, ştiind că lasă 
lui Dumnezeu pe cei scumpi ai săi şi că • ei nu 
vor fi nici când lipsiţi de ajutor şi de ocrotire».

A jutând pe văduve şi pe orfani, biserica a 
ajutat foarte mult la îm bunătăţirea soartei clasei 
celei mai de jos a poporului şi a contribuit în 
mare măsură la îmblânzirea raporturilor dintre 
membrii diferitelor clase sociale.

2. Bolnavii şi săracii.

Purtarea de grijă de bolnavi şi de cei lipsiţi 
de cele necesare pentru traiu, fie din cauza 
boalei fie din d in tr’a bătrâneţei, era datoria fami
liei, cum spune şi rânduieşte sfân tu l apostol P a 
vel : „Dacă cineva nu poartă grijă de ai săi şi 
mai vârtos de ai casei sale, s’a lepădat de cre
dinţă şi e mai rău de cât un necredincios “ (1. 
Timotei 5, 8). Când familia n ’o putea face, săria 
în tr’ajutor comunitatea cu sprijin bănesc şi cu 
to t felul de înlesniri, căci cercetarea bolnavilor 
cu scopul de a-i mângâia în suferinţa lor şi a-i 
ajuta era  una din principalele datorii ale creşti
nului, a tâ t către trupul, cât şi către sufletul 
aproapelui.

In ajutorul celor lipsiţi se venia mult prin insti- 
tuţiunea agapelor, la care contribuiau nu numai 
bogaţii, ci şi cei cu mijloace mai restrânse. Afară 
de aceasta, agapele întreţineau vie şi conştiinţa 
solidarităţii dintre membrii comunităţii. Ospeţele 
ce se dau la mormintele martirilor serviau de

asemeni acestor două scopuri. „Ori cât de scump 
ar costa un asemenea ospăţ —  scrie Tertu
lian  — este totuş, un câştig să se facă cheltu
eli în numele pietăţii, mai ales pentru că noi 
ospătăm  la acele mese pe cei săraci, nu cum 
fac la voi (păgânilor) trântorii doritori de glorie, 
gata  să-şi schimbe pentru plată libertatea lor 
în sclavie şi să sufere ori ce înjosire, numai să- 
şi umple pântecele, ci pentru  că luarea în seamă 
a celor neînsemnaţi este plăcută lui Dumnezeu".

„Precum v ’am scris şi mai înainte — se adre
sează sfântu l Ciprian în calitatea sa de episcop 
către păstoriţi săi —  să nu lipsiascâ grija şi 
osârdia voastră . pentru săraci şi anume pentru  
aceia cari stau tari în credinţă şi luptă cu vite
jie alături de noi şi n ’au părăsit lagărul lui 
Christos. A cestora trabue să le arătăm  acum cu 
atât mai mare purtare de grijă şi dragoste, fiindcă 
nu s ’au lăsat biruiţi nici de sărăcie nici de frica 
prigonirilor, ci slujesc Domnului cu credinţă şi 
sunt o pildă pentru ceilalţi săraci “.

Căutarea de lucru este o altă formă a ajuto
rării celor săraci, dar în stare de a munci. Cu
vântul Apostolului. „Cine nu munceşte, nici să 
nu m ănânce14 (II. Tesal. 3, 10) şi datoria fiecă
ruia de a munci, a fost întodeauna în cinste la 
creştini şi pusă în practică. Cine ducea lipsa 
pentru că nu vrea să munciască, n ’avea atunci, 
ca şi acum, nici un drept să pretindă altora 
să-l ajute. A ajuta asem enea oameni, ar însemna 
a-i încuraja la trândăvie. Primele comunităţi 
creştine au luptat cu energie împotriva trândă
viei. Didahia celor doisprezece apostoli rândueşte 
ca nici un creştin călător să nu fie ospătat mai 
mult de două sau trei zile şi continuă: „D acă 
acela este muncitor cu palmele, să munciască 
şi să mănânce. Dacă n ’are nici o meserie, pur
taţi grijă ca între voi să nu trăiască nimeni fără 
să lucreze. Iar dacă unul ca acesta nu munceşte, 
speculează pe Christos şi să vă feriţi de e l“ .

In tr’o altă scriere mai nouă decât cea prece
dentă, în Didascalia apostolică, se găseşte urm ă
torul frumos pasagiu despre valoarea muncii şi 
datoria creştinilor de a nu-şi petrece timpul în 
trândăvie: „Voi toţi, credincioşilor, sunteţi datori, 
în ori ce zi şi în ori ce timp, cât nu vă aflaţi 
în biserică, să îndepliniţi cu osârdie lucrul vos
tru, aşa ca nimeni, în toată  viaţa, să nu stea 
nici odată de geaba, căci Domnul a zis : „Mergi 
la furnică, leneşule, vezi căile ei şi fii înţe
lept ; căci ea nefiind lucrătoare de pământ, nici 
având pe cineva să o îndemne, nici sub stăpân 
fiind, îşi găseşte hrana de cu vară şi multă strân- 
soare face, în vremea secerişului. Sau mergi la 
albină şi vei cunoaşte cât este de lucrătoare şi 
cât de curat lucru face, ale căreea osteneli şi 
împăraţii şi proştii le folosesc spre sănătate şi 
de toţi este iubită şi slăvită, deşi este slabă de
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putere, dar pentru  înţelepciune cu cinste o pun 
înainte. Până când vei sta lungit, o leneşule ? Şi 
când te  vei scula din somn ? D e vei dormi cât 
de puţin, de vei aţipi măcar o leacă, de vei 
sta  numai o clipă cu mâinile încrucişate, te  va 
ajunge sărăcia ca un hoţ şi lipsa ca un tâlhar. 
Iar de nu vei fi leneş, veni-va ca un izvor sece- 
rişul tău şi sărăcia ca un hoţ va fugi de tin e“ 
(Proverbe 6, 6— 11). Fiţi activi in to t timpul, 
căci o pagubă ce nu se poate  drege este  trân
dăvia; dacă cineva dintre voi nu lucrează, nici 
să nu mănânce, căci pe leneşi şi Dumnezeu îi 
urăşte  şi leneşul nu poate fi credincios».

Tertulian  respinge cu oarecare vehem enţă în
vinuirea ce se aducea creştinilor din vremea sa, 
că n ’ar fi productivi pe câmpul muncii şi al ne
goţului: „Cum? Oameni cari trăesc împreună cu 
voi, oameni cari au aceiaş fel de viaţă, de îm
brăcăminte, de rânduială şi aceleaşi nevoi ale 
vieţii. Noi nu suntem  nici brahmani, nici ghim- 
nosofişti indieni, oameni trăiţi în pădure şi care 
să fi rupt-o cu viaţa... ci locuim în această lume 
la un loc cu voi, ne folosim, ca şi voi, de for, 
de hala de carne, de băi, de prăvălii, de ate
liere, de grajduri, de bâlciuri şi de toate felurile 
de negoţ. Călătorim, ca şi voi, pe mare, luăm 
parte  la războae, ne îndeletnicim cu plugăria şi 
cu negoţul, adăogăm  priceperea noastră în tr’ale 
artei la a celorlalţi şi vă dăm putinţa să vă fo
losiţi de produsele muncii noastre. (Apologeticul 
42). Chiar clericii erau obligaţi să lucreze şi nu 
le erau interzise meseriile şi comerţul cinstit. 
A bia sinodul din E lvira  pune o restricţiune 
exercitării negoţului, oprind pe  clerici să-şi pă- 
răsiască enoria, spre a se duce şi a rămâne timp 
mai îndelungat în localităţi îndepărtate  (canonul 
19). A ceastă măsură a fost luată desigur numai 
pentru ca clericii să nu-şi neglijeze îndatoririle 
lor religioase, fiind ţinuţi de afaceri comerciale 
departe  de biserica, parohia sau dieceza lor.

Comunităţile creştine ale primelor veacuri se 
simţiau obligate să ajute pe membrii lor lipsiţi 
de cele necesare existenţei, dar aceasta o făceau 
în două feluri, cum spun omiliilepseudoclementine : 
prin procurare de lucru celor în stare de a 
munci şi prin îm părţire de milostenie celor ce 
nu puteau lucra.

Comunităţile creştine erau dar, cum zice Âd. 
H am ack  (Mission und Ausbreitung des Christen- 
tums, voi. I, pag. 182) şi societăţi economice, 
ceeace era un lucru de m are preţ.

3. Purtarea de grijă de cei din închisori.

A proape în to tdeauna  în veacurile primare, 
dar cu osebire în timpul persecuţiilor, se aflau 
în închisori mulţi creştini, cei mai mulţi din ei 
din pricina credinţei lor, alţii — desigur mult

mai puţin numeroşi — pentru  că nu-şi puteau 
plăti la timp datoriile contractate. Şi asupra 
unora şi asupra celorlalţi trebuia să se extindă 
caritatea creştină, a tâ t cea publică, adică a 
comunităţii sau bisericii ca instituţiune, cât şi 
cea particulară, adică a fiecărui creştin în parte. 
In primul rând, cei închişi trebuiau să fie vizi
taţi, mângâiaţi şi ajutaţi cu hrană şi îm brăcă
minte. S fâ n tu l apostol Pavel aduce laude şi 
mulţumeşte celor ce «au pătimit împreună cu 
legăturile lui» (Ebrei 10, 34) şi părinţii aposto
lici şi apologeţii se întrec a îndemna pe cre- 
ţtini să nu dea uitării pe fraţii lor închişi. E pi
stola I a sfântului Clement este mărturie, că 
încă de atunci biserica se ruga în serviciile 
sale publice pentru «liberarea celor din închi
sori» (59, 4). S fâ n tu l Ignatie, episcopul Antio- 
hiei, scrie Smirnenilor, câ e o datorie pentru 
fiecare «să poarte grijă de cel legat sau încă
tuşat» (6). Aristide, în apologia sa (cap. 15)
zice păgânilor: «Şi când (creştinii) află că vre
unul dintre ei este închis sau prigonit pentru 
numele lui Christos, îi poartă  grijă de toate
nevoile şi dacă este cu putinţă să-l scape, îl
scapă». Despre Origen, pe când era băieţandru, 
se istoriseşte, că «era cu sfinţii mucenici nu 
numai cât timp aceştia stau în închisoare, aş- 
teptându-şi sentinţa definitivă, ci şi când erau 
duşi la moarte, înfruntând astfel cu curaj cele 
mai mari primejdii» (Eusebiu, Istoria bisericea
scă VI, 3).

Datoria de a cerceta pe cei închişi era a 
diaconilor, dar şi fie care creştin o îndeplinia 
bucuros. Mai ales dacă cei închişi erau episcopi 
sau învăţători cu vază, se întrebuinţau to t felul 
de mijloace, spre a ajunge la ei. A desea erau 
cumpăraţi păzitorii închisorilor cu sume însem
nate, pentru că venirea în atingere cu mărturi
sitorii era socotită ca un act prin care se do- 
bândia iertarea păcatelor. Actele martirilor sunt 
pline de istorisiri de acest fel. înşişi păgânii 
cunoşteau aceste procedee ale creştinilor, căci
Lucian de Samosata ironizează creştinismul şi 
pe această temă. El scrie despre Peregrinus: 
«Atunci fu prins Peregrinus şi aruncat în închi
soare, ceeace nu puţin a contribuit la aureola în 
care a fost înfăşurată viaţa lui de mai târziu. Când 
a fost închis, creştinii au socotit aceasta ca o 
nenorocire obştească şi în încercările de a-1 
scăpa au pus totul în mişcare. Când se văzu, 
că aceasta era cu neputinţă, i-se purtă de grijă 
în ori ce altă privinţă. Chiar a doua zi se pu
teau vedea aşteptând în jurul închisorii văduve 
bătrâne şi copii orfani. Cei mai cu dare  de 
m ână mituiră pe păzitori, ca să poată dormi cu 
el. I-se duseră mâncări de multe feluri.... Veniră 
chiar şi creştinii din unele oraşe ale provinciei 
Asia, trimişi de bisericile dia sânul căror* fă
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ceau parte, ca să-i stea în tr ’ajutor. să-l apere 
şi să-l consoleze». (De m orte Peregrini 12).

Pentru  a împiedica venirea în tr’ajutor creşti
nilor pe această cale, Licinius, ultimul prigoni
to r al creştinilor dinainte de Constantin cel 
Mare, a hotărît, ca «nimeni să nu se arate  fi
lantrop faţă de mizerabilii din închisori, ducân- 
du-le de ale mâncări, nici să se înduioşeze de 
cei cari pier de foame fiind în legături, iar cine 
v a  fi prins că face aceasta, să sufere aceiaş 
pedeapsă ca cel închis».

O sânda la ocnă era, după pedeapsa cu moarte, 
cea mai grea pedeapsă, atât din cauza at
mosferei nesănătoase în care lucrau osândiţii, 
cât şi din cauza tratam entului barbar la care 
erau supuşi. înainte de a fi porniţi spre ocnă 
sau mină, unde aveau să lucreze, osândiţi erau 
biciuiţi fără milă, şi însemnaţi cu fierul roşu şi 
li se rădea capul pe jum ătate. Pe drum erau 
torturaţi în to t felul. E  uşor de înţeles câtă 
uşurare simţiau sărmanii osândiţi, cari primiau, 
în lunga şi greaua lor călătorie, ori ce fel de 
ajutor dela membrii comunităţii din care făceau 
parte, cari îi însoţiau pe drum, sau dela mem
brii comunităţilor creştine prin care treceau. Cele 
mai renum ite locuri de osândă la munca în ocne 
erau: Sicilia cu minele ei de plumb; Phaeno, 
aproape de Petra, în Arabia, cu minele ei de 
cupru; Sigus, în Numidia, cu minele sale de aur 
şi de argint; Pustia tebaică, din Egipt, cu cari
erele ei de porfir, etc. In Phaeno erau într’o 
vreme aşa de mulţi creştini osândiţi la munca 
în mine, că şi-au pu tu t clădi biserică, în care 
săvârşiau serviciul divin, până ce au fost libe
raţi şi împrăştiaţi prin provinciile învecinate.
Creştinii din Egipt au însoţit în timpul persecu
ţiei lui Diocleţian, pe fraţii lor de aceeaş cre
dinţă până în Sicilia, ca să le îndulciască traiul 
şi pe drum şi în mine, iar din Rom a s’au dus 
creştini până în P on t şi în Armenia, ca să 
vină în ajutorul celor osândiţi. Pentru libe
rarea acestei categorii de osândiţi, biserica a 
făcut în totdeauna cele mai mari sacrificii. A st
fel, Victor, episcopul Romei, a reuşit să scape 
de pedeapsă pe toţi creştinii osândiţi să lucreze 
în minele din Sardinia. Marcia, concubina îm
păratului Comod, a  fost aceea care a intervenit 
în acest scop pe lângă îm părat şi a obţinut 
dela el graţierea. Episcopul Dionisie a l Corin
tului ajuta a tâ t de mult pe osândiţii la munca 
în ocne de ori unde putea, că îşi atrase mulţu
mirile şi lauda bisericii romane. Creştinii din 
Cartagena, de pe vremea sfântului Ciprian, au 
colectat 100.000 de sesterţi, ca să răscumpere 
o seamă de creştini răpiţi de tâlhari. A se
menea şi creştinii din Roma trimit, pe la jum ă
ta tea  veacului al treilea, sume însemnate de

bani în Capadocia, ca să răscum pere pe cre
ştinii luaţi captivi de goţi.

4. Purtarea de grijă de sclavi

L a început, biserica nu s ’a gândit şi n ’a lucrat 
pen tru  desfiinţarea sclaviei şi motivul este foarte 
s im plu : pentrucă starea socială a cuiva este indife
ren tă  cu privire la mântuire. înaintea lui Dumnezeu 
ţoţi oamenii sunt egali, to ţi sunt fiii lui, de sunt 
stăpâni sau sclavi, bătrâni sau tineri, bărbaţi 
sau femei, bogaţi sau săraci, etc., cum zice 
sfântul apostol P ave l: Intre cei botezaţi în numele 
lui lisus Christos «nu este iudeu nici elin, nu 
este rob nici slobod, nu este  parte  bărbătească 
nici femeiască» (Galateni 3 22,). De aceea, în 
scrierile sfinţilor apostoli întâlnim nume de creş
tini cari aveau sclavi şi sfaturi date sclavilor 
creştini, ca să fie credincioşi şi supuşi stăpânilor 
lor. Dacă biserica ar fi pus dela început p ro 
blem a desfiinţării sclaviei, ar fi venit imediat în 
conflict cu statul, căci sclavia era  o instituţie po
litică şi socială fără de care statul antic n ’ar fi 
pu tu t exista. Biserica n ’a evitat [să ridice însă 
problem a aceasta din motive de oportunitate 
sau de team ă de a intra în conflict cu statul, 
ci numai pentrucă din punctul de vedere al în
văţăturii creştine despre m ântuire îi era cu totul 
indiferentă. Cu toate acestea ar fi nedrept să nu 
recunoaştem  grija cea mare pe care creştinismul 
a purtat-o  sclavilor şi influenţa covârşitoare pe 
care el a exercitat-o asupra soartei lor. A cestea 
se văd limpede din următoarele:

a) Sclavii şi sclavele creştine au fost recu
noscuţi, din punct de vedere religios, ca fraţi 
şi surori fără nici-o deosebire de cei liberi. 
«Creştinii — zice apologetul Aristide— învaţă pe 
sclavi şi pe sclave, să devină creştini, numai 
din dragostea ce au pentru  ei şi când au de
venit, îi numesc fraţi fără vre-o deosebire» (Apo
logie 15). «După trup — zice sfântul Irineu— 
Christos a făcut fii ai lui Dumnezeu atât pe li
beri cât şi pe sclavi, dând tu turor la fel darul 
duhului care ne-a înnoit pe  noi» (Adversus 
haereses IV, 21 2,), iar Lactanţiu  răspunde la 
obiecţiunea păgânilor, că şi prin tre  creştini sunt 
stăpâni şi sclavi, cu cuvintele: «Noi nu ne dăm 
unii altora numele de fraţi decât pentru că ne 
socotim  deopotrivă; căci, deşi toate  cele ome
neşti nu le preţuim după trup, ci după suflet, 
totuşi oricât ar fi de deosebită după trup sta
rea sclavilor, ei nu ne sunt slugi, ci-i socotim 
şi-i numim fraţi după duh şi împreună slujitori 
în cele religioase» (Institutiones V, 15). Arheo
logii creştini au fost isbiţi de faptul, că nu s ’a 
găsit nici o inscripţie funerară a vreunui sclav, 
ceeace însemnează între altele câ numărul scla
vilor creştini trebuie să fi fost foarte modest.
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b) Sclavii luau parte la toate drepturile m em 
brilor comunităţii, puteau intra în ierarhie şi 
unii din ei au ajuns chiar episcopi. Astfel, pre
otul rom an Pius, fratele lui Hermaş, şi episco
pul Romei Callist fuseseră sclavi. Numai mai târziu, 
sinodul din Elvira a oprit intrarea în cler a 
sclavilor ai căror^stăpâni erau păgâni (canoul 80).

c) Sclavii erau socotiţi ca deopotrivă cu cei 
liberi şi din punct de vedere moral. Aceleaşi 
drepturi şi datorii, aceleaşi virtuţi li se atribuiau 
şi cereau şi lor ca şi celor liberi. Actele marti
rilor ne arată o mulţime de sclavi cari au primit 
martirul şi au fost cinstiţi ca atare de toată  creş
tinătatea veche. E  destul să ne amintim de sfin
tele Blandina şi Felicitas.

d) Stăpânii erau sfătuiţi să-şi trateze sclavii 
cu blândeţe ca pe fraţii lor, iar sclavii îndem 
naţi să nu-şi dispreţuiască stăpânii, adică să nu 
se obrăzniciască şi să nu mai ţie seamă de cu
vântul stăpânilor lor. Purtarea sfântului apostol 
Pavel cu Onisim a trebuit să slujiască de pildă 
în această privinţă tuturor creştinilor. Marea cinste 
de care se bucurau unii sclavi creştini în casele 
creştinilor ne-o descrie fericitul A ugustin , vorbind 
de sclava care crescuse pe bunicul şi pe mama 
sa şi le insuflase adâncă pietate.

e) L iberarea sclavilor de stăpânii ior a fost în
totdeauna privită ca o faptă caritabilă de mare 
preţ. T o t astfel şi răscum părarea lor, pentru a 
fi puşi în libertate. Particularii şi câteodată cassele 
comunităţilor dau sume însemnate pentru răs
cumpărarea de sclavi, mai ales a celor ce erau 
trataţi cu brutalitate de stăpâni.

5. Ospitalitatea faţă de călători

Întreţinerea vie a simţului solidarităţii între 
primii creştini se datoreşte în mare parte grijei 
cu care erau primiţi creştinii, cari se aflau în 
călătorie. Hoteluri sau case de oaspeţi — cum se 
mai numiau — erau puţine în vechime. Călăto
riile se tăceau cu anevoe atât pe apă cât şi pe 
uscat, nefiind cunoscută întrebuinţarea aburului 
ca putere de tracţiune şi locomoţiune, cum este 
în zilele noastre, şi creştinii erau în cea mai mare 
parte oameni săraci, fiind recrutaţi în mare parte  
din cea mai de jos clasă sociaiă. De aceea co
munităţile creştine din centrele şi oraşele mari, 
cum şi cele din localităţile aşezate în apropiere 
de drumurile mult frecventate, erau vizitate des 
de numeroşi călători. Dacă ospitalitatea n ’ar fi 
fost socotită ca virtute şi impusă ca datorie, 
cei mai mulţi din călătorii creştini ar fi dus-o 
toarte greu. V irtutea ospitalităţii, care se întâl
neşte şi în alte religiuni şi era practicată în 
oare care măsură de multe din popoarele vechi, 
a fost înfăşurată de creştinism în tr’o aureolă 
deosebit de strălucitoare. E a este num ărată între

faptele milosteniei trupeşti. M ’ântuitorul însuşi va 
zice celor de a dreapta sa în ziua judecăţii: 
«Strein (călător) am fost şi m ’aţi primit», iar 
sfân tu l apostol PaveU care, în lungile sale călă
torii misionare, a avut continuu prilejul să se îm- 
părtăşiască din binefacerile ospitalităţii, reco
m andă cu căldură şi de nenum ărate ori această 
virtute. «Luaţi parte la strimtorările sfinţilor, ur
maţi iubirea de streini», scrie el romanilor (Ro
mani 12, 13̂ >. «Nu uitaţi iubirea de streini — zice 
el în altă parte —■ căci prin ea au primit unii, 
fără să ştie, ca oaspeţi pe îngeri» (Ebrei 13. 2). 
«Fiţi iubitori de streini unii faţă de alţii fără 
cârtire» îndeamnă pe cititorii epistolelor salQsfântul 
Petru  (epistola I, 4, 9). A cestea şi alte îndem
nuri ale sfinţilor apostoli răsună cu putere şi 
mai departe  în toa tă  vechea literatură creştină.

Păstorul lui Herma  num ără ospitalitatea între 
virtuţi şi adaogă: «în iubirea de streini stă fa
cerea de bine» (porunca VIII, 10). T ot acolo se 
aduce laudă creştinilor «cari au primit bucuros 
în casele lor pe robii lui Dumnezeu». Aristide  
spune asemeni despre creştini, că «dacă văd un 
strein, îl duc sub acoporemântul casei lor şi se 
bucură de el ca de un adevărat frate».

Ospitalitatea trebuia practicată îndeosebi de 
membrii ierarhiei sau de comunitatea însăşi ca 
instituţiune şi se exercita mai cu seamă prin 
diaconi.

L iteratura patristică ne-a păstra t numeroase 
acte de mulţumire şi de laudă pe care unele 
biserici le-au adresat altora pentru  ospitalitatea 
practicată de ele. Astfel în epistola întâi a lui 
Clement către Corinteni se zice: «Cine a petre
cut între voi..... şi n ’a povestit tuturor despre
m area voastră iubire de streini ?» şi cu un veac 
mai târziu, Dionisie, episcopul Corintului, scrie 
către biserica R om ei: că a răm as credincioasă

'

obiceiului urm at acolo din vechime, de a se 
arăta  primitori faţă de fraţii streini: «Vrednicul 
vostru episcop Sotir nu numai a păstrat această 
reputaţie, ci a mărit-o, a tâ t împărţind din belşug 
darurile destinate sfinţilor, cât şi pe fraţii călă
tori mângându-i cu cuvinte pioase, ca un ta tă  pe 
copiii lui» (Eusebiu, Istoria bisericeascăIV, 23. 10). 
Satiricul Lucian  cunoaşte deasemeni prea bine 
ospitalitatea creştinilor, căci descrie pe eroul 
său Peregrinus abuzând de acest obiceiu observat 
cu sfinţenie de creştini, iar împăratul Iu lian  
Apostatul doria ca păgânii să imiteze ospitalitatea 
creştinilor (scrisoarea către Arsaciu).

împotriva celor ce abuzau de ospitalilatea co
munităţilor şi a creştinilor singuriţi s ’au luat de
timpuriu măsuri aspre, cum am văzut mai sus 
în Didahia celor doisprezece apostoli, iar pentru 
recunoaşterea calităţii celor ce cereau ospitali
ta te  s ’a introdus cu vrem ea un fel de paşaport 
(canonul 25 al sinodului din Eivira).
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6. Purtarea de grijă de comunităţile sărace şi
primejduite

Grija pe care Biserica primitivă o avea de 
săracii din mijlocul ei şi de călători s ’a întins 
şi asupra comunităţilor lipsite de mijloce m ate
riale sau care se aflau în primejdii.

Cel dintâi caz în care o biserică vine în tr’a- 
jutorul alteea se găseşte în Faptele Apostolilor. 
Acolo (11, 27 urm.) citim, că profetul Agav, 
care se dusese din Ierusalim în Antiohia, a prezis 
că va fi foamete m are şi creştinii au adunat tot 
felul de daruri şi le-au trimis, prin Pavel şi prin 
Barnaba, creştinilor din Ierusalim. Curând după 
aceasta mai toate  comunităţile creştine, înte
meiate de sfântul Pavel cu membrii veniţi dintre 
păgâni, fac colecte pentru biserica din Ierusalim 
după îndemnul Apostolului neamurilor, cum do
vedesc îndeosebi epistolele sale către romani, 
galateni şi corinteni. Pe la anul 170, episcopul Dio
nisie a l Corintului scria romanilor: «Voi aţi avut 
dela început obiceiul, ca să faceţi bine tuturor 
fraţilor şi să trim eteţi ajutoare multor bise
rici din diferite oraşe, uşurând astfel lipsa
celor săraci şi procurând cele necesare pentru 
traiul fraţilor din ocne. Prin aceste daruri, pe 
care le-aţi trimis dela început, vă arătaţi cre
dincioşi unui obiceiu roman, m oştenit dela pă
rinţii voştri». După trecere de un veac, un alt 
episcop, Dionisie a l A lexandriei, scria episco
pului Romei, Ştefan, despre bisericile din Siria 
şi A rab ia : «Acestora le trimeteţi voi regulat aju
toare şi le-aţi scris chiar acum de curând». 
T ot despre biserica Romei istoriseşte sfântul 
Vasile cel M are , că a trimis însemnate sume de 
bani pentru  răscum părarea dela goţi a creşti
nilor luaţi captivi de ei (epistola ad Damasum 
papam), iar Eusebiu spune că şi în ultima per- 
secuţiune — a lui Diocleţian — ea a rămas cre
dincioasă obiceiului ei de a ajuta comunităţile 
aflate în suferinţă (Istoria bisericească IV, 23 ,9).

Dar şi alte biserici şi alţi episcopi nu s ’au ară
ta t mai puţin darnici în aceasta privinţă. Astfel 
e biserica din Cartagena şi vrednicul ei episcop, 
sfântu l Ciprian, cari au venit în ajutorul bise
ricii din Numidia cu 100.000 de sesterţi, ca să 
răscum pere o parte  din membrii ei, răpiţi de 
tâlhari şi s’au oferit să întreţină pe un actor, 
care, făcând-se creştin, nu mai putea practica 
meseria sa şi de aceea n ’avea din ce trăi.

Cât de vie şi eficace era ajutorarea comuni
tăţilor strim torate de cele mai înfloritoare, mai 
ales în vreme de persecuţii, o aflăm de la 
Lucian , care a trăit şi a scris satira sa despre 
m oartea lui Peregrinus în zilele împăratului Marcu 
Aureliu. Guvernatorul Siriei aruncă în închisoare 
pe Peregrinus, după ce acesta îmbrăţişa creşti
nismul. «Atunci — zice Lucian— veniră oameni

chiar din unele oraşe ale provinciei Asia, tri
mişi de creştini în numele comunităţilor lor, ca 
să dea ajutor, să apere şi să mângâe pe Pere
grinus. Aceştia (creştinii) desfăşură o activitate 
de necrezut, îndată ce se petrec lucruri care 
ating interesele lor obşteşti. In asemenea cazuri 
nimic nu este cu neputinţă. Astfel veniră atunci 
lui Peregrinus din partea lor însemnate sume de 
bani şi el îşi creie astfel un însemnat izvor de 
venit», (De m orte Peregrini 12 , 13). Ceea ce ra
portează Lucian în cazul lui Peregrinus trebue 
să se fi petrecut în multe cazuri. Epistolele sfân 
tului Ignatie  ilustrează acest adevăr, căci ne 
arată  adânca compătimire a bisericilor Asiei Mici 
şi a Romei de soarta vrednicului episcop, pe care 
nu-1 văzuseră niciodată mai nainte, şi grija ce 
ele pur iau de văduvită biserică a Antiohiei. Ig
natie era dus dela Antiohia la Roma, ca acolo 
să lupte cu fiarele în circ. Când ajunse în Smirna, 
fu salutat de delegaţii bisericilor din Efes, Mag- 
nezia şi Irales. Stând împreună cu aceştia mai 
multe zile, Ignatie le dete epistole către bise
ricile lor, în care între altele le recom andă să 
nu dea uitării biserica sa. «Rugaţi-vă pentru  
biserica Siriei», care era încă persecutată, scrie el 
efesenilor. «Aduceţi-vă am inte în rugăciunile 
voastre de biserica Siriei, la care eu nu sunt 
vrednic să fiu numărat, ca unul ce sunt cel mai 
neînsemnat între fiii ei», citim în epistola către 
tralieni. La fel se exprimă şi în epistola către 
magnezieni, unde în continuare, aseam ănă bise
rica antiohiană cu «o ţarină pârlită de arşiţa 
persecuţiei, pe care o poate  înviora numai dra
gostea fraţilor».

T o t din Smirna scrie Ignatie şi bisericii R o
mei, rugând pe căpeteniile ei să nu cumva să 
intervină spre a i-se ierta, schimba sau îndulci 
pedeapsa. Aci constatăm, că era  deci obiceiul 
ca o biserică să intervină pentru  alta. La câteva 
zile după aceasta, sfântul Ignatie se află în Troa, 
de unde scrise epistole bisericilor din Filadelfia 
şi Smirna, precum şi episcopului Policarp al 
Smirnei.

Până aci fu însoţit de delegaţi ai bisericii din 
Smirna şi to t aci îi sosiră trimişi din Antiohia, 
cari îi aduseră vestea îm bucurătoare, că perse
cuţia a încetat şi că bisericile din jurul A ntio
hiei au trimis episcopi, preoţi şi diaconi ca s ’o 
felicite, că a scăpat de persecuţiune. Aceasta dă 
prilej lui Ignatie să scrie filadelfienilor şi smirne- 
nilor, în epistolele ce le adresează, ca să trimită 
delegaţi în Antiohia, cari să se asocieze la ru
găciunile de mulţumire ale antiohienilor către 
Dumnezeu, că a încetat persecuţia: «Mi s’a adus 
vestea, că, potrivit rugăciunilor voastre şi dra
gostei ce aveţi în lisus Christos, biserica Antio
hiei din Siria, are iarăş pace. Se cade, dar vouă, 
ca unei biserici a lui Dumnezeu, să trimiteţi
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acolo un delegat în numele lui Dumnezeu, să 
se bucure împreună cu ei în adunarea lor şi să 
pream ăriască numele lui Dumnezeu. Fericit este 
în Christos Iisus bărbatul, care se va învrednici 
de acest serviciu şi va fi spre lauda voastră a 
tuturor. Dacă voiţi, nu vă este nimic cu nepu
tin ţă pentru numele lui Dumnezeu». La fel scrie 
şi smirnenilor, iar pe Policarp îl roagă sâ co
munice celorlalte biserici, ca şi acelea să-şi tr i
mită delegaţi la Antiohia.

Puţin mai târziu, filipenii roagă pe Policarp 
să le trimită toate  epistolele lui Ignatie, ceeace 
Policarp face, rugându-i şi el, ca să-l pună în 
cu :en t cu cele ce mai ştiau ei despre soarta 
sfântului Ignatie.

Din această bogată corespondenţă prilejită de 
martiriul sfântului Ignatie, se vede limpede ce le
gătură strânsă era între diferitele biserici, cum 
se ajutau reciproc, se mângâiau, întăriau, suferiau 
şi se bucurau împreună.

Interesul viu ce o biserică poartă alteea se 
vede şi din comunicările am ănunţite pe care şi-le 
făceau după trecerea unei persecuţiuni. Aşa sunt, 
d. p. scrisoarea bisericii din Sm irna  către cea 
din Fi'om ela şi către toate  bisericile, după per
secuţia lui Antonin Piu şi scrisoarea bisericilor 
din Galia către bisericile Asiei Mici şi ale Fri- 
giei, după încetarea persecuţiei lui Marcu Aurel. 
In am ândouă se descrie foarte amănunţit întreaga 
persecuţie. In cea dintâi se dau toa te  amănun
tele martiriului sfântului Policarp, iar în cea de 
de a doua se arată  împrejurările speciale în care 
s’a desfăşurat persecuţia în Galia. Ambele bi
serici îşi comunică cu acest prilej şi experien
ţele ce au fâcut în timpul persecuţiei, cum şi 
unele păreri. Astfel, biserica smirneană se ros
teşte cu hotărîre împotriva predării de bună 
voie a creştinilor în mâinile prigonitorilor şi pro
vocarea acestora de a-i supune martiriului, iar 
bisericile Galiei se exprimă pentru  o mai blajină 
tra tare  a celor căzuţi. Eusebiu vorbeşte de o 
scrisoare a episcopului Dionisie al Corintului 
către biserica din Atena, despre care zice : 
«Scrisoarea cuprinde un îndemn către credinţă 
şi către viaţa potrivită preceptelor Evangheliei.

Dionisie face atenienilor imputarea, că au pă
răsit acestea, ba aproape s ’au lepădat de cre
d in ţă  de când episcopul lor Publius a primit 
cununa de martir în persecuţiuniie de atunci. Po
m eneşte asemeni şi de Quadrat, care a urmat 
în scaun după Publius. El mărturiseşte, că, prin 
străduinţele lui Quadrat, biserica s ’a refăcut şi 
a dobândit râvnă pentru credinţă». Aci se vede 
de asemeni grija pe care episcopul unei bise
rici o poartă  de altă biserică, atunci când aceasta 
e în primejdie de a se descom pune din cauza 
lipsei de conducător.

Sunt în fine multe alte exem ple în istoria bi-
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sericii primelor veacuri din care se vede, cum 
o biserică făcea to t  ce era cu putinţă pentru  
venirea în ajutorul altei biserici, când aceasta se 
afla în situaţiuni critice, oricare ar fi fost cauza 
crizei. Aceiaş Dionisie, episcop a l Corintului, 
de care pomenirăm, deşi conducătorul unei b i
serici fără prea multă însemnătate, to tuş având 
suflet mare, intervine cu cuvântul său scris către 
mai multe biserici în care erau turburări. Din 
bogata  lui corespondenţă, s ’au mai păstra t încă 
vreo câteva epistole. Numele de «obşteşti», cu 
care le designează Eusebiu, e o dovadă că ele 
urm au să circule în toa te  bisericile. Intre ele 
este una către biserica din Lacedem on, care 
cuprinde expunerea dreptei credinţe şi îndemn 
la pace şi înţelegere. A lta este adresată bise
ricii din Nicomedia Bitiniei, în care com bate 
erezia lui Marcion. «Mai departe  a scris el —  
continuă Eusebiu — o epistolă către biserica 
din Gortina şi către celelalte biserici din Creta, 
aducând laude episcopului Filip, a oărui biserică 
a dat dovadă de  foarte multă pietate şi stator
nicie în credinţă şi îndeam nă să se feriască de 
amăgirile ereticilor. A scris asemeni şi bisericii 
din Amestris şi celorlalte biserici din Pont. In 
această  epistolă lămureşte mai multe pasagii din 
Sfânta Scriptură, dă sfaturi despre căsătorie şi 
feciorie şi sfătueşte să fie primiţi cu bunăvoinţă 
toţi câţi se întorc iarăş la biserică dela aposta- 
sie, sau dela vreun păcat, sau dela vreo ră tă 
cire eretică.Intre epistolele lui se mai găseşte 
una către biserica din Knoss (în Creta), în care 
îndeam nă pe Pinitus, episcopul locului, să nu 
pună cu sila p rea  mare povară asupra fraţilor 
cu privire la abstinenţă, ci să ţină seam ă de 
slăbiciunea morală a celor mai mulţi» (Istoria
bisericească, IV, 23).

In veacul III găsim o nouă formă a sprijinu
lui mutual al bisericilor în chemarea teologilor 
cu mare reputaţie de către diferite biserici, ca 
să pună capăt certurilor, neînţelegerilor, sau ere
ziilor ivite în sânul lor, prin cuvântul lor auto
rizat. Exemplul lui Origen este, în această pri
vinţă, cel - mai instructiv.

Astfel, dar, biserica a schimbat în scurgerea 
vremii numai mijloacele şi m etoda de a ajuta 
comunităţile care aveau nevoie de sprijin din 
afară, dar principiul a răm as totdeauna aceiaş, 
neschimbat,

7. Purtarea de grijă de sinistraţi

In nenorocirile de to t felul care, mai ales în 
veacul III, au bântu it lumea romană, s ’a arătat 
asemeni caritatea creştină în toată  splendoarea 
ei. Atunci s ’a văzut cât de superiori erau cre
ştinii faţă de păgâni şi de ce mare folos erau 
ei a tât pentru stat, cât şi pentru concetăţenii
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lor, fără să mai socotim pe coreligionarii lor, 
pe creştini, cari formau obiectul de căpetenie al 
purtării lor de grijă.

Astfel, în anul 252 isbucni în Cartagena o 
groaznica epidem ie de ciumă. Nenorocirea locui
torilor ar fi fost fără margini, dacă creştnii şi în 
deosebi episcopul lor Ciprian nu s ’ar fi purta t 
ca nişte adevăraţi eroi. Un m artor ocular, Pon- 
tius, biograful sfântului Ciprian, descrie astfel 
lucrurile: «Domnia o panică generală. Fiecare 
se feria şi evita orice venire în atingere cu 
bolnavii, cari, chiar dacă erau din cei mai de 
aproape, erau lăsaţi să zacă fără nici un ajutor 
ca şi cum prin aceasta n ’ar mai fi fost primej
die de m oarte pentru  cei încă sănătoşi... In to t 
oraşul zăceau multe cadavre pe  străzi». Ciuma 
aceasta fu pentru Ciprian prilej să compună scrie
rea sa «De mortalitate» în care el insuflă din 
nou curaj credincioşilor cari-şi pierduseră nă
dejdea. In altă scriere a sa întitulată «Către 
Dem etrian», Cipran răstoarnă învinuirea că creş
tinii ar fi pricina isbucnirii ciumei şi descrie pre
cum urmează purtarea păgânilor în această îm
prejurare: «Ai voştri n ’au deloc milă de bolnavi. 
Asupra celor morţi îşi deschide gâtlejul numai 
lăcomia şi pofta de jai. Cei cari sunt peste mă
sură de sfioşi, când e vorba de  a veni în ajutor 
celor bolnavi, sunt foarte îndrăzneţi la câştig crimi
nal. Cei cari se tem  să îngroape pe morţi, se îm
bulzesc la m oştenirea lor». Bolnavii erau lăsaţi 
în părăsire, pen tru  ca cei rămaşi să se facă stă
pâni pe averea lor. In această debandadă gene
rală interveniră creştinii îndem naţi, conduşi şi 
organizaţi de episcopul C iprian : unii îngriji au de 
bolnavii fără ajutor, iar alţii îngropau cadavrele 
aruncate pe străzi sau care putreziau prin case. 
Nici o deosebire nu se făcea între creştini şi 
păgâni, căci aşa le spunea Ciprian: «Dacă facem 
bine numai celor ce ne fac nouă bine, ce facem 
mai mult decât păgânii şi vameşii? Dacă însă 
suntem  fiii lui Dumnezeu, celui ce răsare soarele 
peste buni şi peste  răi şi plouă peste cei drepţi 
şi peste cei nedrepţi, să dovedim aceasta cu 
fapta, binecuvântând pe cei ce ne blestem ă şi 
făcând bine celor ce ne prigonesc».

In anul 259, Când Alexandria fu bântuită de 
ciumă, creştinii se purtară la fel cum, ne spune 
episcopul de atunci al Alexandriei, Dionisie: „Cei 
mai mulţi din fraţii noştri, pătrunşi de dragostea 
către aproapele, nu-şi cruţară persoana, ci se ex- 
puseră pentru ceilalţi. Ei cercetau fără nici o 
team ă pe bolnavi, îi căutau, îi îngrijiau pentru 
numele lui Christos şi muriau bucuros împreună 
cu ei... Mulţi muriau chiar după ce, prin îngri
jirile lor, redaseră sănătatea acelor dela cari pri- 
miau moartea... In felul acesta au murit cei mai 
nobili dintre noi, câţiva preoţi, diaconi şi laici dis
tinşi... La păgâni era tocmai dimpotrivă: ei pă-

răsiau pe cei cari se bolnăviau, fugiau de cei 
mai de aproape ai lor, aruncau pe uliţi pe cei 
pe jum ătate morţi şi lăsau neîngropaţi pe morţi 
(la Eusebiu, Istoria bisericească VII, 22)

Aceleaş lucruri se repe tară  în timpul ciumei 
celei mari de sub domnia lui Maximin. „Atunci 
creştinii se arătară păgânilor în lumina cea mai 
vie — scrie Eusebiu — căci ei singuri erau cari, 
în mijlocul a tâ to r de multe şi de mari neno
rociri, arătară prin faptă compătimirea şi iubirea 
lor de oameni. Unii se îndeletniciau zi de zi cu 
căutarea şi îngroparea cadavrelor, care erau ne
num ărate şi de care nimeni nu se îngrijia; alţii, 
strângeau pe toţi cei chinuiţi de foame din în
tregul oraş şi le împârţiau pâine. Când se află 
aceasta, toţi lăudau pe Dumnezeul creştinilor şi 
mărturisiau, că creştinii sunt cu adevărat pioşi 
şi tem ători de Dumnezeu, pentru  că o dovediau 
cu fap ta“ (Istoria bisericească IX 8).

8. Purtarea de grijă de cei morţi.

C ât erau în viaţă, creştinii îndurau orice înjo
sire, orice nedreptate, orice asuprire, dar ca 
morţi ţineau să fie îngropaţi potrivit ritualului, 
cu toată  cinstea cuvenită si chiar cu oarecare 
pom pă şi între ai lor. Răm ânerea neîngropată a 
cadavrelor era şi pentru  păgâni un mare păcat, 
cu a tât mai mult dar la creştini. Deosebita grijă 
ce creştinii purtau de îngroparea cu cinste a celor 
morţi este dar o datorie de umanitate pe care 
o recunoşteau ca atare şi păgânii. In deosebi 
diaconii aveau sarcina de a îngriji ca fiecare să 
fie îngropat după cuviinţă (Constituţiunile apos
tolice III, 7).

înm orm ântarea săracilor se făcea sau de comu
n i ta te — cum spune Tertulian , Apologeticul 39 — 
sau de creştinii cu bună stare, cum spune Aris- 
t id e : «Când trece din această lume vreunul de 
ai lor (ai creştinilor) şi-l vede cineva dintre ei, 
acela ia asupră-şi îngroparea lui cum îl ajută 
puterile». La începutul veacului IV, Lactanţiu  
impută păgânilor că nu fac aceiaş lucru: «Noi 
nu suferim ca chipul şi făptura lui, Dumnezeu să 
fie aruncată pradă fiarelor sălbatice şi pasărilor 
răpitoare, ci o dăm înapoi pământului din care 
s ’a luat, şi ne înplinim această datorie şi faţă 
de trupul unui necunoscut, umanitatea ţinând 
astfel locul rudelor care lipsesc» (Institutiones 
VI, 12). Câ aceasta a contribuit foarte mult la 
bunul nume ce şi-au câştigat creştinii şi la răs
pândirea în massele păgâne a ideilor creştine o 
m ărturiseşte cu durere Iu lian  A p o s ta tu l: «A teis
mul (creştinismul) progresează mai mult prin iu
birea ce arată faţă de streini (călători) şi prin 
grija ce au de a îngropa pe morţi» (epistola că
tre  Arsaciu la Sozomen V, 15).
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Acestea sunt punctele principale în care şi 
prin care s ’a arătat şi exercitat caritatea creş
tină, căreea nu i-se poate aduce un elogiu mai 
frumos decât acela pe care i l-a adus sfântu l 
Ignatie prin cuvintele: «/» afară de creştinism 
nu este dragoste, nu este purtare de grijă  de vă

duve şi de orfani, nu este ajutor pentru cei în
chişi^ nu este mângâere pentru cei întristaţi, nu  
este sprijin pentru cei flăm ânzi şi însetaţi* (epis
tola către smirneni 6).

Preotul I. M1HÂLCESCU

EVANGHELIZAREA COPIILOR
Chestiunea copiilor şi a tineretului este o 

chestiune de tem elie pentru orice Biserică şi, 
până nu e dezlegată aceasta cum se cade, nu 
se asigură cum trebuie buna lucrare în viitor 
a acelei Biserici. Păr. Gala Galaction, în tr’un 
articol de astă vară în ziarul Dimineaţa , spune, 
cu toată dreptatea, că o ţară e civilizată sau ne
civilizată în măsura în care se ocupă sau nu de 
copii. Şi to t aşa spune şi un vestit autor creştin 
din America Rauschenbusch, în tr’o carte a sa 
de mare preţ The social Principles o f Jesus 
(Principiile sociale ale lui Iisus).

Chestiunea grea însă nu este de  a recunoaşte 
acest luciu, ci de a găsi mijloacele pentru a-1 
putea împlini. Cum ne apropiam noi de copii 
pentru a-i putea câştiga?

Toţi sectanţii aleargă după copii şi, dacă-i 
câştigă, întrebuinţează bucăţi de muzică uşoară, 
cu care hrănesc alipirea lor de sectă.

In această privinţă, nu e prea mare greutate, 
pentrucă copiii sunt fiinţe pline de curiozitate, 
doritoare de a cunoaşte ceva nou. Ceiace trebuie 
nu este o m etodă deosebită, ci râvna cuiva de 
de a se apuca de lucru şi de a stărui în ce a
început.

Să luăm, de pildă împrejurarea dela biserica 
Antim  din Bucureşti. Aci, în fiecare zi găseşti 
grăm ada de copii care joacă în faţa bisericii. De 
cum m ’am m utat aici, mi-am zis: Aici e chip 
de lucru.

Dacă aş avea vreme slobodă, aş face-o. Dar 
şi aşa, cu puţinul meu timp, eu am intrat în 
vorbă cu copiii, ştiu pe mulţi cum îi cheamă, 
le-am dat cîte ceva de citit, îi ştiu ce citesc ei 
şi nu ar fi greu să am şi şedinţe cu ei. Când 
începi vorba cu unul, toţi se adună în jur să 
vadă ce e. Mai cu seamă, cum era în timpul 
verii, cu iarba din curtea bisericii Antim., era 
foarte uşor .să te  aşezi cu ei pe iarbă şi să stai 
de vorbă. Niciunul nu pleacă, ci toţi stau lângă 
tine până pleci tu.

’) Chestiunea aceasta a fost cetită în şedinfa Consistoriului 
superior dela 18 Oct. c., la discujiunea despre evanghelizarea 
copiilor. I. P. S. Mitropolit Primat a spus în şedinţa dela 17 
Oct. că un preot profesor din Alexandria i-a scris că în şcoalâ 
un şcolar n’a voit să facă cruce. Era probabil fiu de părinţi 
adventişti sau din altă sectă. Consistoriul a primit o comisiune

întâiul punct de program  este să stai de vorbă 
cu copiii despre orice chestiuni privitoare la viaţa 
lor: despre şcoală, despre prietenii lor, despre 
locurile pe unde umblă, despre ce citesc, şi la 
toa te  pui câte o cugetare a ta, ce ar mai trebui 
făcut, ce e bine, ce e rău —  toa te  acestea uşor, 
fără nicio silă, dqpă cum se mişcă vorba în
coace şi încolo.

Al doilea punct este ca, despărţindu-te de ei 
dela astfel de întâlniri întâm plătoare, să-i în treb i: 
Ei, mai doriţi să mai stăm de vorbă? Şi to ţi 
au să răspundă că da.

Copiii sunt bucuroşi să vadă că cineva străin 
la arată interes. Se înţelege, nu fac aceasta cu 
socoteala omului mare, ca să înveţe ceva, ci 
aşa, din curiozitate, să vadă ce-o mai fi.

Deci, la a doua întâlnire, noul lor prieten să 
se apuce să le povestescă ceva, lucruri uşoare 
şi care ademenesc luarea-aminte a copilului prin 
farmecul povestirilor interesante. Unii copii sunt 
care citesc ei, pot fi în trebaţi despre ce au 
citit şi rugaţi să povestească sau să aducă ceva 
pentru  a citi la altă şedinţă

D upă un ceas de vorbă, copiii pot fi lăsaţi 
să se ducă la jocurile lor, la care trebuie să stai 
o bucată de vreme să le priveşti şi să iei parte  
cu ochi vesel la zbenghuiala lor. Poţi arunca o 
vorbă ici, una dincolo.

Preoţim ea franceză a întocmit întregi batalioane 
de copii îndemânateci la ale jocului, s ’au putut 
înfăţişa cu ele în jocuri publice şi se vedeau 
lucrările lor în frumoasele zugrăvituri acum vreo 
3 ani în revista l ’Illustration  din Paris. Fără în
doială, aceşti copii, crescuţi astfel, în legătură 
apropia tă  cu preoţimea, schimbă atmosfera unei 
ţări când ajung mari. Ei rămân cu frumoase impre- 
siuni din trecut şi apără Biserica în viitor. Preoţii 
franceji au lucrat astfel după legea despărţirii 
Bisericii de Stat, şi dacă, îndată  după război, 
am văzut o întoarcere a politicei franceze înspre

care să facă un referat pentru evanghelizarea copiilor. In co- 
misiune erau P. S. Gherontie şi Părinţii D. Dan din Bucovina 
şi I. Mălăescn din Târgul-Jiu. După referatul citit de P. S. Oheron- 
tie, s’a citit şi acesta. I. P. S. Pimen a cerut să se tipărească. 
Consistoriul a aprobat.
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Biserica Romei, lucrul se datoreşte şi întregului 
tineret care a s ta t de partc-a Bisericii.

Şi la noi dacă s ’ar face asem enea lucru, sectele 
n ’ar putea pătrunde în. asem enea pături.

D ar să urmăm înainte desfăşurarea programului 
nostru.

Cu a tâ t mai mult copiii vor fi bucuroşi să 
să se întâlnească la a treia şedinţă. Aici putem 
începe cu ceva mai mult: cu muzică uşoară. 
Avem nevoie în această privinţă de bucăţi reli
gioase, în duhul nostru ortodox, pe lângă cele 
ale Bisericii, şi de altele asem ănătoare, ca să 
fie şi ceva nou. Din fericire, avem un preo t 
care a lucrat şi lucrează ceva în felul acesta. 
E ste  preotul misionar al Mitropoliei Moldovei, 
Păr. Petre Chirică din Hiliţa, Iaşi, care şi are 
sub tipar o carte cu astfel de cântece. Prin 
acestea, se face mai puternic chiagul din întreaga 
ceată. De aici înainte, toate noile întâlniri ale 
copiilor cu prietenul lor mai mare trebuiesc în
soţite de astfel de cântece.

Inăsprindu-se vremea, se poate  căuta locul de 
adunare la o şcoală apropiată sau, la urma 
urmei, în orice sală potrivită. Cum e la Antim, 
e bine la şcoala de peste  drum.

La astfel de întâlniri, se vor întrebuinţa po
vestiri religioase. Eie se vor încheia cu un singur 
rând de învăţătură morală care se scoate de 
acolo.

In aceste întâlniri, pe cât cu putinţă, trebuie 
păstrată impresiunea libertăţii. Să fie o ţinută slo
bodă, nimic de silă, să fie ocupaţi toţi copiii. 
De aceia cântece multe, fiindcă toţi cântă. Toţi 
îndem naţi sâ povestească ceva, văzute sau auzite, 
sau să aducă ceva pentru citire, fie şi o simplă 
foaie.

A lt punct de program trebuie să fie ca prie
tenul copiilor să umble pe la ei pe acasă. 
Unuia în trecere să-i ducă o carte, altuia câteva 
mărci rare pe care el le caută pentru albumul 
lui, altuia o cartă poştală frumoasă cu chipuri 
de privelişti măreţe.

Prin copii, prietenul lor uşor ajunge şi în 
prietenie cu părinţii, care privesc cu drag pe 
ceice se interesează de copiii lor.

In altă împrejurare, se pot face cu ei mici 
plimbări, precum la Parcul «Carol», care dă 
prilej de multă vorbă, sau, în trecere, pe la 
unele din monumente din Bucureşti.

Acum 3 ani îmi povestea un tânăr în Berlin 
ce fac studenţii creştini acolo cu lucrarea de 
câştigare a tineretului.

Intorcându-se acasă, studentul întâlneşte pe 
câţiva copii care se joacă pe stradă aproape 
de locuinţa sa. Intră în vorbă cu ei. Copiii deo
dată se opresc din joc, din pricina acestui fapt 
nou, neobişnuit pentru ei. Privesc cu ochii largi 
ca la orice noutate. Studentul îi întreabă dacă

nu vor să le citească ceva sau să le arate ceva 
acasă la el. Copiii, to t din curiozitate, primesc. 
Vreau să ştie cum e în casă la acest băiat mai 
m are ca ei.

Acasă li se arată, fie un album cu mărci 
poştale, fie un album cu înfăţişări de persoane 
sau locuri, toate însoţite de mici lămuriri, cu 
întrebări, cu provocări a copiilor de a spune 
şi ei. Ei se uită şi aci, se mui uită pe păreţi 
să vadă cum e în casa tânărului care învaţă 
carte. Au cu ce-şi sătura gustul curiozităţii.

D apă o jum ătate de ceas sau un ceas de 
vorbă, studentul îi în treabă dacă vor să mai 
vie şi altădată. El răspu rde  că da, şi el îi pof
teşte  să mai vie.

Această singură întâlnire, ajunge ca copiii să 
umple mahalaua. A ltădată ei mai vin şi cu alţii. 
Ei au povestit la to ţi şi toţi vor să vadă ce 
are studentul.

După copii, află şi părinţii şi studentul ajunge 
în mahala o figură simpatică.

D upă ce s’a îm prietenit cu copiii, se duce de 
caută pe unii pe acasă la ei, fie ca să le spue ceva, 
fie pentru  o plimbare, fie să le aducă ceva.

A cesta e prilej de a intra în vorbă cu pă
rinţii. Un tânăr care se îngrijeşte în felul acesta 
de copii, e privit cu inimă bună şi îndată el e 
primit cu plăcere în casă. El îşi poate turna 
acum influenţa sa creştinească prin vorba sa, 
prin ştirile pe care le aduce, prin îndemnurile
pe care le dă, prin cărţile pe care le aduce spre 
citire, prin poftirile pe care le îm părtăşeşte pen- 
traca  cei ai casei să meargă la cutare adunare 
sau la cutare serbare.

D ar organizaţiunea studenţilor creştini e mare 
şi puternică. E a are chipul de a face ceva mai 
mult. Un copil cade în tr’o vină, poate fură de 
undeva, are a face cu poliţia, cu parchetul. Ju
decătorul cere informaţiuni dela studentul din 
mahsla despre copilul cu pricina. Studentul se 
duce !a păiinţi, le spune !n ce stare grea e fiul 
lor, dar că el va face totul cu corpul din care face 
parte, pentru, a-i uşura starea. Părinţii îşi anină toa tă  
nădejdea de student. Judecătorul spune copilului 
că el nu va lua nicio pedeapsă dacă, în curgere 
de atâţia sni, va fi în buna ascultare a priete
nului său din mahala.

De aici înainte, fiul acelei familii e în toa tă
atârnarea sufletească de acei tânăr, care poate
lucra cu toată  înfluenţa sa creştinească pentru  
viitor. Familia, pe de altă parte , e mulţămită că 
fiul ei a scăpat în felul acesta.

Iată chipuri de lucru, prin care tineretul poate 
fi ţinut aproape de înrâurirea bisericească.

Se înţelege, acestea sunt puncte pe care le 
poate urma orice păstor creştin. Fiecare mahala 
aduce căile ci de lucru care, în linii largi. 7.o t  
fi acestea arătate aci.
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Evanghelizarea aceasta e mai uşoară decât a 
oamenilor în vârstă, şi ea trebuie începută fară 
întârziere.

Pe altă cale, înrâurirea tineretului se urmeză 
prin aşezăminte. In Bucureşti funcţionează o 
universitate populară, susţinută de  Primaria Ca
pitalei. Directorul cultural al ei este  Păr. Gata 
Galaction, iar subsem natul deseori ţine confe-

ren ţe  acolo, în mijlocul unui tineret care cu
prinde calfe de ateliere, elevi de  administraţie, 
plotonieri, funcţionari comerciali, în tre  care se 
poate aşeza cea mai temeinică lucrare creştinească. 
O riunde se află astfel de aşezăminte, este chip
pentru  păstor de a lucra şi a nu lăsa tineretul
să ba tă  căi strâm be.

A r  M m . SC B 1B JJT .

DESPRE ADMINISTRAREA AVERILOR BISERICII CREŞTINE^
(RETROPRIVIRE ISTORICA)

dc P reo t. C. URECHIE
---------------- din Frătăuţii-Noi (Bucovina)

I s v o a re le : 1, Dr. N icodim  M ilaş, Dreptul canonic; 2. Dr. I. F. S chu lte : Die Macht der rom. Păpste Hber 
Fnrsten, Lănder, Vdlker u. Individuen; 3. I. G. Vogi, Weligeschichte; 4. Dr. Iohann  H aring : Kirche u. 
Staat; 5. I, H e rg e n ro th e r : Kirchengeschichte Kirche u : Staat; 6. Emil Htihle, Kirchengeschichte ş. a.

Acestea şi alte drepturi de felul aceasta şi-au per- ţiile între aceste două instituţiuni s’au tot încordat,
mis statele în afaceri pur bisericeşti după înfiinţarea până ce, în  a. 1879, isbucneşte o luptă făţişă, aprigă
Bisericii protestante, care a permis elementului laic şi sistematică între aceste două puteri, care a adus
dreptul de administrare al averilor bisericeşti. Abu- separarea definitivă a Bisericii de Stat şi care du-
zurile ce s’au făcut cu averile Bisericii şi lupta con
fesională au dat pricină elementului laic de a se amesteca 
în această chestiune. Peirea ta din tine Israile 1 

Şi acuma să aruncăm o privire să vedem cum a fost

reaza şi azi.
Cu privire la averile bisericeşti, Guvernul fran

cez a stipulat legea din 9 Decemvrie 1905, prin 
care a organizat cea mai uricioasă răpire (pră-

atacat şi cum şi întru cât a fost usurpat dreptul de dăciune) a averilor bisericeşti Ain formă legală.
administrare al Episcopilor în diferitele state din Europa.

A. In A p u s
1. F rancia .

îndată  după sângeroasa revoluţie, Guvernul fran
cez a dat un  edict general de secularizare, care dis-

Conform acestei legi, toată averea mobilă şi 
imobilă a Episcopatelor, a bisericilor, a Consisto- 
riilor, şi a tuturor institutelor de cult trece în  adm i
nistrarea societăţilor pentru cult, cari se vor înfiinţa 
ulterior şi cari vor fi în  oficiul lor de adminis
traţie cu totul independente de ierarhia biseri
cească l Guvernul a presimţit reacţiunea Bisericii

pune ca toate averile bisericeşti să fie puse la şi deaceea a prevăzut această lege cu următoarea
dispoziţia naţiunii. In  [schimb, Guvernul s’a obligat clauzulă: „Pentru cazul, când n u  se vor înfiinţa
să poarte grijă de necesităţile cultului, de dotarea astfel de societăţi pentru cultul divin, atunci ave-
clerului şi de ajutorarea săracilor în  mod cores- rile Bisericii vor trece în  posesiunea institutelor
punzător. Bisericile cu curţile lor şi casele paro- (comitetelor) comunale şi vor fi întrebuinţate pentru
hiale, cu grădinile, lor au fost deocamdată scutite îngrijirea săracilor şi pentru  scopuri filantropice.

Vaticanul, discutând chestiunea serios, a oprit 
înfiinţarea societăţilor pentru  cult şi întregul E pis
copat din Francia a luat poziţie hotărâtă şi una- 
nimă faţă de această lege, declarând că n u  o 
primeşte. Guvernul a adus atunci afacerea la 
extrem şi a pus clerului alternativa, ori primeşte

de secularizare. Semnificativ e însă faptul, că ave
rile Bisericii protestante n’au fost atinse de secu
larizare ! Preoţii cari au refuzat să depuie jurăm ântul 
pentru noua constituţie civilă şi cari s’au opus 
secularizării au fost alungaţi din ţară. De remarcat 
e faptul, că recompensele promise clerului pentru 
aceste averi au fost lichidate la început regulat, 
după un  timp oarecare neregulat, şi la urmă au 
fost cassate cu desăvârşire.

Motive mai m ult politice decât religioase l-au 
îndem nat pe Napoleon să încheie în  a. 1801 un 
concordat cu papa, în  urma căruia el a devenit 

ai conciliant şi prevenitor faţă de Biserică.
D upă înlăturarea lui Napoleon, s’au mai ivit 

unele certe trecătoare între Biserică şi S ta t  Rela-

*) Vezi nr. trecui.

legea ori, la dincontră, îi detrage congrua?! Clerul 
a fost adus prin aceasta în  o strâmtoare penibilă. 
Discutând chestiunea din toate punctele de vedere, 
a ajuns la convingerea, că e mai bine pentru 
Biserică să se lepede de congruă decât să primească 
această lege. Clerul s’a lepădat de congruă şi se 
susţine de atunci şi până în  ziua de azi din ve
niturile de pe epitrahil şi legea n ’a primit-o 
nici până în  prezent. Acest gest al întregului cler 
din Francia, făcut în a. 1907, când a fost adus
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oficios la cunoştinţa Guvernului, a făcut o im 
presie paradoxă (perplexă), deoarece Guvernul nu 
s’a aşteptat la un pas aşa de îndrăsneţ. Clerul francez 
l-a făcut, şi de atunci duce lupta contra Guver
nului cu o energie uimitoare. Cum se va desvoltă 
lupta mai departe, vom vedea. Semnificativ e faptul, 
că unul din miniştri, care a votat această lege, şi-a 
exprimat pe patul de moarte dorinţa, să fie în 
gropat cu ceremonie religioasă. După moarte, ru 
dele au telegrafiat la Papa rugând să-i împlinească 
ultim a lui dorinţă. Papa însă n ’a permis. Cum se 
va desvoltă lu p ta . pe viitor, vom vedea.

Veştile mai nouă spun că răsboiul i-a făcut pe 
francezi mai religioşi şi chiar bărbaţi de stat au 
recunoscut ce balsam răcoritor varsă Biserica în 
sufletul omenirii în  vremuri de cumpănă şi de 
disperare, şi au început a respecta iarăşi Biserica. 
In  cazul acesta, desigur ar înflori iarăşi Francia 
pustiită de furia răsboiului. Cât despre massele 
largi ale populaţiunij, apoi acestea excelează prin 
credinţă şi ţin la legea catolică poate mai mult 
ca la noi şi contribue de bună voie la dotaţiunea 
clerului, aşa că timp de 15 ani decând trăeşte clerul 
din Francia fără congruă, n ’a dus acesta lipsă de 
nimică. Clerul din Francia trăieşte de 15 ani cum 
spune Sf. Scriptură: „fără pungă şi fără traistă,, 
şi n ’a dus lipsă de nimică.

2. G e r m a n i a .
Răpirea averilor bisericeşti în  Francia a aflat 

resunet puternic şi în  Germania. In  partea din 
stânga Rinului, care aparţinea pe atunci Franciei, 
Napoleon s’a silit să secularizeze averile Bisericii. 
In  partea din dreapta R inului, principii dom ni
tori din părţile acelea şi-au pus ochii pe averile 
Bisericii rămase neatinse de secularizare. Evenim en
tele tim pului au favorizat secularizarea. Când Ger
mania a pierdut teritoriul din stânga Rinului, 
principii din acel teritoriu au primit dela G u
vernul german promisiunea solemnă, că, dacă vor 
veni în  ţară, vor fi recompensaţi cu domenii din 
interiorul imperiului. Principii au venit în  ţară 
şi ulterior au cerut dela G uvernul german îm pli
nirea promisiunii date. N ea vând alte teritorii dis
ponibile, Guvernul german a fost silit să secularizeze 
domeniile mânăstirilor şi bisericilor şi cu dânsele 
să recompenseze pe principii interesaţi, cari au 
luat în  schimb obîigământul de a purta grijă de 
dotarea bisericilor şi a clerului. Guvernul german 
a adus proiectul de secularizare în  camera depu
taţilor, care a fost votat în  şedinţa memorabilă a 
camerei deputaţilor din 25 Fevruarie 1803 şi 
astfel a devenit lege. Conform acestei legi, a fost 
desfiinţate un foarte mare num ăr de mănăstiri, şi 
domeniile şi averile lor secularizate şi date în  
posesiunea principilor. întocmai ca şi în Francia, 
unde Statul, după secularizare, a avut venit curat 
un ban (1 b), aşa şi în  Germania la secularizare

sau comis defraudări şi delapidări colosale, aşa 
că toţi comisarii însărcinaţi cu această acţiune au 
devenit boieri, iar casele de bani epuizate.

Ş i dacă li se făcea obiecţiunea, că de ce isto
vesc şi defraudează averea Statului fără pic de 
conştiinţă, ei răspundeau ironic: „Dacă Statul ră
peşte avere străină, atunci nu  ne poate pe noi 
constrânge, să nu  facem şi noi aşişderea. Precum 
în Francia, aşa şi în  Germ ania n’au fost observate 
obligaţiunile luate de principii cu privire la cler 
şi Biserică în  tot cuprinsul lor. N um ai în  parte 
s’au achitat de ele, aşa că clerul k a trebuit să-şi 
caute alt mod de dotare.

3. Austria.
In  foasta Austrie, îm păratul Iosif I I  a desfiinţat 

aproape toate mănăstirile — peste 700 la num ăr—  
cari nu  aduceau niciun folos real şi, din averile 
lor, a format fondul religionar, care era adminis
trat de Stat şi veniturile lui destinate pentru ne
cesităţile cultului şi dotarea Episcopiilor, iară 
plusul pentru şcoli şi institute de educaţie. Aceasta 
a fost o idee grandioasă a fostului împărat, căci 
el a clădit Statul său pe fundamente religios-mo
rale şi deaceea s’a putut] susţine un stat poli
glot cum era A ustro-U ngaria atâta timp. El a 
înfiinţat din acest fond şcoli teologice superioare, 
din cari ieşeau preoţi culţi şi capabili, nu  numai 
pentru serviciul preoţesc, ci şi pentru ori şi care 
serviciu folositor, şi pe aceşti preoţi i-au tras apoi 
în  serviciul Statului, interesele Statului im punân- 
du-le diferite oficii şi obligaţiuni. Ş i Iosif I I  
şi urmaşii săi au privit clerul ca a doua armată 
a sa. Ş i pe această temelie religioasă a stat a- 
cest imperiu până la desfiinţarea lui în  răsboiul 
mondial, aşa că putem zice că ideea lui Iosif I I  
a fost încoronată de succes.

L,a secularizare însă s’a urm at cu o lipsă de 
pietate, care merită să fie amintită aici. Faţă de 
călugări, s’a lucrat cu o brutalitate aproape bar
bară, fără pic de respect, uitând cu totul, că şi 
mănăstirile au avut odinioară un rol cultural şi 
au contribuit ceva la înfiinţarea şi întărirea S ta
telor. Se vede că comisarii respectivi nu  ştiau că 
prima şcoală o învăţa ori şi cine odinioară în  o 
mănăstire. Aici învăţa a ceti şi a scrie. Ş i de 
aici treceau apoi la şcoli mai înalte şi când se 
întorceau de acolo şi ocupau o slujbă înaltă în  Stat, 
uitau cine le- a deschis ochii şi i. a învăţat primele 
buchi. Aceia greşesc înaintea lu i Dumnezeu şi a 
oamenilor şi merită dispreţul oamenilor de bine, 
cei cari ţin la legea şi Biserica lor cu sfinţenie şi 
respectează pe preoţii lor, cari îi iubesc pe dânşii 
cu atâta dragoste fiiească.

4. italia.
In  vechime, Papa dela R om a a fost şi domni

tor lumean al Statului biseric*«c „ P atrim oniu*
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sancti Petri “. Extensiunea acestui S tat a fost odi
nioară foarte mare. Sub Papa Iu liu  II, acest 
Stat se întindea peste toată Italia de mijloc. Mai 
târziu, s’au schimbat evenimentele politice în  de- 
favorul domniei Papei, şi cu timpul, s’a tot re 
dus frontiera acestui Stat, până ce în  fine sub 
papa P iu II , s’au redus graniţele Statului papal 
numai în  ju ru l oraşului Roma şi la urmă a pier
dut papa şi acest teritoriu. Din Savoia s’a por
nit mişcarea pentru înfiinţarea unui regat na
ţional şi ideea a fost încoronată de succes. Toată 
Italia a format un regat independent cu capitala 
Roma, care a fost fără m ult încunjur ocupată de 
trupele Regelui din Italia. Papa a protestat, dară 
înzadar, căci protestul n’a fost considerat Atunci 
papa de atunci P iu IX  a excomunicat indirect 
pe Regele Italiei: adecă a excomunicat pe toţi 
răpitorii statului papal şi el s’a retras apoi în  for
tăreaţa sa din Vatican, rămasă încă neocupată 
de trupele Regelui din Italia, pe care nu o pă
răseşte niciodată, spre a nu deveni supusul Regelui. 
Guvernul Italiei a procedat loial faţă de papa. Par
lamentul a dat Vaticanului ceeace au ambasadele: 
exteritorialitatea şi un salar anual de trei milioane 
lei. Papa însă n’a primit salarul, spre a nu deveni 
funcţionar al Statului şi ca atare supusul Regelui, 
pe care nici până azi nu-1 recunoaşte de Rege 
al Italiei, ci numai al Savoiei, şi se susţine din 
dinarul sf. Petru, care se colectează în biserica 
catolică din lumea întreagă. Aşa a pierdut papa 
dela Rom a în a. 1870 Statul său, n ’a pierdut însă 
speranţa, că odată, la un prilej binevenit, îl va 
recâştiga iarăş, măcar în parte.

Biserica catolică din Italia se susţine din fon
durile şi averile sale rămase încă nesecularizate. 
Relaţiile între Biserică şi Stat sunt destul de în 
cordate. In  anul 1890 s’a votat o lege, prin care 
au fost secularizate o mulţime de moşii bisericeşti. 
Ori de va fi posibilă o împăcare între Biserica 
catolică şi Regatul Italiei şi sub ce modalităţi, nu  
se poate prevedea. Veştile mai nouă spun că răs- 
boiul mondial a produs o discordare între Vatican 
şi R eg a t Papa, prin sfărâmarea Austriei, care era 
razimul său cel mai puternic, a devenit mai con
ciliant, atât faţă de Italia cât şi de Francia.

5. A n g l i a

Biserica din Anglia după doctrina ei, este cal
vină, iar după constituţie şi cult catolică. Statul 
ţine m ult la Biserica sa şi poartă grijă de dânsa, 
să nu ducă lipsă de nimică, nici Biserica nici or
ganele e i . ') Statul nu  s’a atins de averile bisericeşti.

1) Aşa zicem noi, după datele vechi, dar Anglicanii nu zic 
aşa despre ei. Canonicul Dr. Bate, învăţat preot anglican, care a 
fost la noi, în Bucureşti între 1—7 Oct. c. şi a ţinut mai multe 
conferenţe, a adus preciziuni care confirmă în totul ce am scris 
noi aici de câţiva ani despre Biserica Anglicană şi care nu-i arată 
dc loc calvini. Păr. Dr. Gala Galaction a avut lungi discuţiuni 
cu «1 şi va tipări aici rezultatele şi constatările sale. — NOTA 
Arhim . Stribatt.

Averile Bisericii catolice din Anglia au fost con
fiscate şi date Bisericii anglicane.

B. I n  R ă s ă r i t
1 . R u s  i a.

In  marele imperiu pravoslavic deja, ţarul Petru 
cel Mare, după desfiinţarea Patriarhatului, s’a 
purtat cu gândul să secularizeze întinsele •' oşii ale 
Bisericii, dară nici el nici Petru I I I  n’au realizat 
acest plan, temându-se de turburări interne. Abia 
împărăteasa Caterina II, care .era dornică de re
forme, a îndeplinit această reformă în imperiul 
său. La ordinul ei, averile bisericeşti au fost con
fiscate şi predate în  administrarea unei comisiuni 
economice, care avea misiunea de a incassa ve
niturile de pe aceste moşii (averi) şi a le vărsa 
în  cassa (vistieria) statu lu i Ş i această reformă a 
plinit-o împărăteasa Caterina II, cu un cinism 
rar, care a pus lumea în uimire şi astfel a adus 
Biserica din Rusia sub stăpânirea Coroanei In  
lipsa Patriarhului, care era capul Bisericii, s’a putut 
realiza planul fără reacţiune şi fără vărsare de 
sânge. P rin  această reformă, Ţ aru l (domnitorul) 
imperiului şi stăpânul şi ocrotitorul Bisericii, a 
devenit stăpân absolut în  Stat şi în  Biserică. E  
adevărat, că ţarii ruşi au excelat prin ortodoxie 
şi în  acest uriaş imperiu s’a desvoltat sentimentul 
religios mai puternic ca cel naţional. Bisericile au 
fost bogat dotate şi clerul bine situat şi respectat 
aşa că, în  privinţa materială, nu  existau, cauze de 
plângeri până la detronarea ţarului. După isbuc- 
nirea revoluţiei, bisericile au fost devastate şi spo
liate de armatele bolşevice, de averile şi odoarele 
lor fără pic de pietate iară preoţii batjocuriţi în 
mod aşa de frivol, că s’a indignat poporul până la 
revoltă. Poporul a rămas cu toate acestea religios 
în  sufletul său şi aşteaptă să vie un  mântuitor, care 
să restabilească ordinea de odinioară.

2. R o m â n i a .
Secularizarea averilor bisericeşti în  Francia şi 

învecinata Rusie a avut răsunet şi în  România. 
Deoarece o bună parte din veniturile de pe moşiile 
bisericilor şi mănăstirilor curgeau în pungile Gre
cilor, Domnitorul de atunci Alexandru Cuza a se
cularizat toate averile bisericeşti. Statul s’a obligat 
în schimb să poarte grijă de dotarea Bisericii şi 
a organelor ei. In  anul 1863, această reformă, era 
finalizată şi Statul varsă de atunci în fiecare an 
în  Cassa Bisericii o sumă anum ită de bani, nece
sară pentru dotarea Bisericii şi a clerului.

5. L a  a l ţ i i .
s

In  Metropolia Carlovăţului şi a Sibiiului, 
precum şi în  Exarhatul Bulgariei, averea Bisericii 
se administrează de congrese compuse din clerici 
şi laici.
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In  celelalte state din Răsărit, afară de Turcia, 
averea bisericească se administrează de autorită
ţile bisericeşti, sub controlul Statului, fără conlu
crarea elementului laic.

4. T u r c i a
U nicul Stat, în  care averea bisericei creştine se 

administrează după canoane, este imperiul otoman. 
In  acest Stat administrează Patriarhul din Cons
tau tino pol averea Bisericii sale cu totul indepen
dent de autoritatea Statului. Se vede, că Sultanul 
din respect faţă de autoritatea Patriarhului care 
exercita drepturile sale odinioară asupra unui extins 
teritoriu din lumea creştină şi pe de altă parte 
spre a nu-şi atrage odiul lum ei creştine că el ca 
domnitor păgân se amestică în afaceri ale Bisericii 
creştine, a preferit de a nu  lua nici o ingerinţă 
în  administrarea averii Bisericii creştine din im
periul său, ci a o lăsa exclusiv în  seama capului 
Bisericii creştine care are totodată cel mai înalt 
titlu ier ar ch Ic.

5. A m e r i c a
D upă ce am văzut prin ce faze a trecut averea 

Bisericii creştine în  diferitele state din Europa, 
să aruncăm o privire şi peste Ocean în America, 
sa vedem ce se petrece acolo. Precum America 
are în  toate cele ceva deosebit, şi relativ la do
tarea Bisericii are un aşa principiu deosebit care 
nu  există nicăiri în  lume. America este o ţară mi
sionară. In  Statele-Unite din America se află o 
mulţime de confesiuni aduse acolo prin emi
grarea unei mari mulţimi de oameni din Europa. 
Susţinerea Bisericii şi organelor ei diferă în Ame
rica cu totul de cea din Europa. Pe când în Europa 
se susţine Biserica creştină din fundaţii, beneficii, 
domenii private sau de Stat, în  America domneşte 
aşa num itul principiu voluntar. Conform acestui 
principiu, comunitatea religioasă are obligământul 
să poarte grijă de dotarea Bisericii şi organelor 
ei. Sum ele necesare se adună prin liste de sub- 
scripţiuni, prin colecte din daruri benevole şi din 
încasarea aşa numitelor rente bisericeşti. Aceste 
rente încurg dela acei membri cu dare de mână 
ai comunităţii cari cumpără sau abonează locuri 
separate de şezut în  biserică. Aceste locuri au di
ferite preţuri ca b. o. la teatru.

Deoarece nu Bisericile ca atare, ci comunele 
religioase sunt recunoscute de S tat şi ca atare în
zestrate cu dreptul de administrare a averilor 
bisericeşti, e natural că clerul nu  are nici o in- 
gerenţă asupra administrării, ci num ai laicii. Ad
ministratorii laici înzestraţi cu acest oficiu poartă 
num ele de trustees. E i privesc adeseori averea bi- 
sericiască, pe care o administrează, ca averea lor 
privată şi dispun de ea după g u s t  Din cauza 
aoeasta, s’au iscat în  sînul Bisericii certe se
rioase, eari în  reaonl X IX , au devenit acute

şi încă nici până azi nu  s’au isprăvit. S i
noadele convocate în tim pul mai nou în  această 
afacere, au ajuns la convingerea, că numai atunci 
vor înceta certele şi abuzurile în  administraţie, 
când Episcopii vor lua în  samă administrarea 
averilor bisericeşti, şi au şi luat hotărârea să-i 
proclame de administratori.

Viitorul va arăta, de se va realiza această ho
tărâre a sinodului american sau se va zdrobi de 
rezistenţa laicilor. Semnificativ e pactul, că în 
America, unde domneşte forma cea mai demo
cratică de guvernare în Stat şi în Biserică, s’au 
constatat atâtea abuzuri în administrare, încât a 
fost necesitat sinodul să ia hotărârea de a încre
dinţa administrarea averilor bisericeşti Episcopilor 
conform canoanelor. Ş i de bună seamă, că admi
nistrarea va fi relativ mai cinstită şi mai corectă, 
dacă o va lua în  samă Episcopul, care are în 
vedere progresul Bisericii sale, decât un laic, care 
are mai degrabă în  vedere interesul personal în  
prim a linie şi progresul Bisericii abia în linia a 
doua. Excepţiile din ambele părţi întăresc regula 
generală.

Fapt e că Biserica din America după ce a 
ajuns la extrem în privinţa administrării averii 
bisericeşti, sinodul ei s’a întors înapoi la princi
piul primordial de administrare aflându-1 de cel 
mai favorabil Bisericii.

Pr. C. URECHIE,
FtAtăuţii-Noi, Buc«vin*.

C R I S T

Când te cuprinde vreo mâhnire 
Ş i sufletul îţi este trist,
O, vino, frate, cu grăbire,
Vin’ la picioarele lui Crist.

E l de pe cruce cu blândeţe 
T e va privi şi vei simţi 
Ştergându-se a ta tristeţe 
Ş i jalea te va părăsi.

Căci ştie bine să te-asculte 
Al lumii Răscumpărător,
Ş i lacrimi de-i vărsa mai multe,
Ţi-a fi cu ele mai uşor.

Ş i se va strânge-a ta mâhnire,
Ş i sufletu-ţi nu  va fi trist,
Veşnic isvor de îndulcire 
T u  vei găsi ’n divinul Crist

Pr. ANTONIE LUŢCAN
Parohia Cruglic. oU HotinBaSAVAfcM
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SUNTEM CERTAŢI CU MORALA

Cum să începem, ca să sfârşim bine ? Pe ce 
căi să apucăm, ca să ajungem către Christos? 
De ce mijloace să ne servim, întru ajungerea 
mântuirii sufleteşti?

T oate  aceste întrebări ni le facem, ca să găsim 
trenul cu drumul său de fier, şi să ajungem mai 
repede la o îndreptare a vieţii morale. Cu ade
vărat, simţul nostru de dreptate , de adevăr, de 
iubire creştină s ’a pervertit aşa de tare, că nu mai 
putem  deosebi ce e  bine de ce e  rău; ce trebuie 
să făcem şi de ce sâ ne ferim. Unii se luptă să 
îndulcească cu puţin amarul acestei vieţi şi alţi 
mulţi am ărăsc cu mult mai mult viaţa aceasta 
dem nă de îndulcit. Vrem unii, să punem în prac
tică o mică parte  din adevărurile evangelice, ca 
să putem  formă un piedestal, pe care apoi să 
construim zi de zi un corp omenesc, care, ori
cum s’ar întoarce, să râdă tu tu ror cu miloste
nie către  aproapele, cu d rep ta te  către cel nă
păstuit, cu iertare pentru cel răsbunător. Aş, 
de unde ? Lucrurile merg dean doase le : Dai d rep
ta te  cuiva azi, mâine te pom eneşti cu o groso
lană strâm bătate  din parte-i primeşti în casă pe 
un călător, el peste noapte te  scotoceşte şi’n 
fundul sobei; ierţi după pilda Mântuitorului pe 
ceice ţi-a jignit şi familia şi persoana şi, în schimb, 
zice că eşti fricos, câ eşti şopârlă, care fuge de 
cel mai mic foşnet. Faci milostenie, dar ceice o 
văd vorbesc pela spate, că ar fi ceva şi de furat.

De unde să pornească această  înţelegere fal
să a celor mai curate intenţiuni? Se poate ca 
cei buni sâ fie înghiţiţi de cei răi, cei slabi de 
cei graşi? Dece răsturnarea aceasta a valorilor 
şi înţelegerea greşită a vieţii ? Să răspund to t 
eu. Cauza e că veşnic ne abatem  dela legea 
m orală; o nesocotim, o strivim sub potcoava în
călţămintei noastre. D ar zadarnic ne înşelăm, în
trucât orice călcare a legii morale fatal aduce 
după sine o pedeapsă fizică. Spre exemplu: ce 
poziţie înaltă ocupă în imperiul lui Arcadiu con
sulul E u tro p iu ! înconjurat de linguşitorii cei mai 
lacomi, nu cruţa nici o ocazie spre a pregăti 
peirea celor bogaţi. El căuta să violeze dreptul 
de azil al bisericilor, cauzase numai durere şi 
împotrivire prin urm ărirea văduvelor şi orfani
lor, nesocotise sfaturile şi îndemnurile sf. Ioan 
Hrisostom şi e lege firească, că atunci când se 
nesocoteşte puterea legii morale, aceasta se răs- 
bună în mod fizic. A cest puternic al zilei fu p ră
vălit cu o singură lovitură depe înălţimea fericirii 
sale păm ânteşti în cea mai neagră mizerie.

Ochii noştri sunt acoperiţi cu o peliţă groasă 
provenită din boala unei conjunctivite, care nu 
ne lasă să observăm  în viaţă toa te  aceste cazuri 
de călcarea legii morale cu urmări în viaţa fizică. 
E  just, eă sunt a tâ tea  piedici, ce ni se pun 
Împotrivă, când e  vorba ca să vieţuim după le
gea lui Dumnezeu încât, te  întrebi, dacă viaţa 
firească a omului e să se scurgă pe albia săpată  
de însuşi Dumnezeu *), ori să ia altă potecă?

D acă aşa stau lucrurile, în treb pe cetitori, cum 
să eşim de sub ochiul funiei, ce se strânge în 
jurul gâtului nostru, care ne va astupa respiraţia 
şi ne va ucide prin asLxiare?

Conform principiului, că orice cauză are un 
efect, propun a se înlătura efectul, tăind tainul 
patimilor noastre şi lăsându-le să moară de foa
me. Ca să fiu mai înţeles, urmează să dăm loc 
omeniei, să circule între noi.

Poporul nostru are această zicere: nu eşti om 
de omenie, adică nu eşti capabil de lucruri m o
rale, —  eşti subjugat de porniri fizice, nesocotind 
legile morale. Pentru  îndreptare, trebue să apli
căm fierul roş pe cangrena, ce ne cuprinde mă- 
dulările trupului, să vărsăm pe aceste răni an
tidotul curarisitor. Spre înlăturarea urmărilor rele 
ale societăţii, e de dorit ca orice nesocotire a 
legii morale să fie pedepsită  fără cruţare. Măr
turisesc deci, că sunt partizanul legii talionului 
până se va îndrepta societatea. Trăiesc la ţară  
şi adeseori sătenii cu orizontul cunoştinţelor 
foarte redus, văd îndredtarea lucrurilor în sta
diul de azi, numai prin o pedeapsă m ăsurată cu 
aceiaşi măsură. Nu vreau să-mi fac judeţul de 
ocară şi să înşir toa te  crimele săvârşite de  răi- 
fâcători asupră persoanelor nevinovate. Tuturor 
acestora nu li se cuvine altă pedeapsă, decât 
aceia pe care ei au săvârşit-o. Mi se va zice, 
că sunt foarte răsbunător. Deloc, dar doresc în
dreptarea vieţii morale fără întârziere şi deşi 
cunosc şi alte măsuri de îndreptare, le cer pe 
cele mai aspre, fiindcă viţiul s ’a cuibărit adânc 
în inimile creştinilor. A ceasta e dorinţa popu
laţiunii dela sate, ca răul să fie stăvilit prin mi
jloace peste m ăsură de riguroase, iar binele să 
fie trâm biţat cu cele şapte trâmbiţi dela cuce
rirea Ierihonului.

Pr. I. IONESCU
Mârâcincni'Buzdn,

1) Curs dt Teoltgic moralk dt Arh. Scriban.
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Acum, când stă gata să avem şi noi o lege a or
ganizării unitare a Bisericii noastre, cum şi o lege 
generală a cultelor, găsim prilej binevenit, a ne opri 
asupra felului cum s’a rezolvit în alte State, după 
răsboi, problema religioasă.

In Germania, principiile care guvernează, în noul 
Reich, raporturile dintre Biserică şi Stat, sunt în
scrise în Constituţiunea votata la Weimar în 31 Iulie 
1919 de către Adunarea Naţională.

Articolele 135—141 alcătuesc secţiunea IlI-a, par
tea Il-a, cunoscută sub titlul de „Religiune şi comu
nităţi Religioase*. Expresiunea de „Comunitate re
ligioasă" nu corespunde expresiunii franceze de 
„congregaţiune", pentrucă în dreptul german „Comu
nităţile religioase11 însemnează asociaţiuni religioase 
şi biserici.

In articolul 135 se proclamă libertatea de conştiinţă 
şi se pune sub protecţia Statului liberul exerciţiu al 
cultului, totuşi, cu specificarea că „legile generale de 
Stat nu sunt modificate prin aceasta41. Articolul 130 
arată că „drepturile şi datoriile civile şi cetăţeneşti 
nu sunt condiţionate, nici limitate prin exerciţiul li
bertăţii religioase. Exerciţiul şi bucurarea de drepturi 
cetăţeneşti şi civile, cum şi accesul la funcţiunile 
cetăţeneşti, nu atârnă de confesiunea religioasă. Ni
meni nu e obligat să-şi dea pe faţă convingerile sale 
religioase. Autorităţile de Stat n’au drept să cerceteze 
de confesiunea religioasă căreia aparţine cineva, fără 
numai când e să se constate drepturile sau datoriile 
ce decurg d’aci, sau când se face o anchetă statistică 
poruncită de lege. Nimeni nu poate fi constrâns la o 
practică sau la o ceremonie de cult, nici să ia parte 
la exerciţiile religioase, nici să se servească de vre-o 
formă de jurământ religios".

Era nevoe de asemenea preciziuni, pentrucă, în 
vechiul regim, religiunea juca un rol însemnat la re
crutarea în armată. Astfel, dintre toate Statele im
periului german din nainte de revoluţie numai Bava- 
ria singură îngăduia pătrunderea ovreilor la slujba 
de ofiţer de rezervă, încolo în toate celelalte State 
erau excluşi şi din armata de uscat şi din marină. 
Până la revoluţie, religiunea făcea parte întregitoare 
din statul civil al persoanelor, şi era trecută în toate 
piesele prin care se constata identitatea cuiva, la 
oalaltă cu naţionalitatea. Toate recensămintele şi toate 
statisticile demografice alegeau cu grijă religiunile şi 
confesiunile unele de altele. Acum cetăţenii germani 
nu mai sunt obligaţi să-şi declare religiunea decât 
număi în anumite cazuri: plata impozitului bisericesc, 
mărturia în justiţie.

') Asupra chestiunii generale a acestei constitujiuni, să se 
Larnaud, tradulte et annolâe par ]oseph Dubol. Paris, 1920.

In articolul următor 137, găsim un principiu fun
damental nou: „nu există Biserică de Stat“.Cu aceasta 
deci, Biserica încetează de a mai fi o organizaţiune 
oficială condusă şi patronată de Stat. Dar legiuito
rului nu i-a fost d’ajuns să anunţe numai principiul, 
că mai departe intră chiar în amănunţimi:

„Libertatea de a se uni în comunităţi religioase e 
garantată. Federarea comunităţilor religioase pe te
ritoriul Reichului nu este supusă nici unei stânjeniri.

„Fiecare comunitate religioasă îşi rândueşte şi-şi 
chiverniseşte neîmpedicată afacerile sale în marginile 
legii aplicabile tuturora. Ea îşi orândueşte slujbaşii 
săi, fără ca Statul sau comuna civilă să ia parte.

„Comunităţile religioase dobândesc capacitatea ju
ridică, potrivit prescripţiunilor generale ale dreptului 
civil.

„Comunităţile religioase rămân corporaţiuni de drept 
cetăţenesc, dacă până aci ele au avut acest caracter. 
Drepturi egale vor fi acordate, la cerere, şi altor co
munităţi religioase, daca prezintă, pentru constituirea 
lor, numărul membrilor şi garanţii de trăinicie. Dacă 
mai multe comunităţi religioase cu aceiaş caracter de 
drept public se federează pentru a alcătui o uniune, 
această uniune, de asemenea, va fi o corporaţiune de 
drept public.

„Comunităţile religioase care sunt corporaţiuni de 
drept public, sunt autorizate să pună impozite, pe 
temeiul rolurilor civile ale impozitelor, potrivit dis- 
poziţiunilor de drept ale ţării.

„Sunt asimilate comunităţilor religioase, comunită
ţile cari-şi propun, drept sarcină, urmărirea în comun 
a idealurilor filosofice (Weltanschaung).

„Dacă execuţiunea acestor dispoziţiuni vor avea 
nevoe de o regulamentare ulterioară, legislaţiunea 
ţării va îngriji de aceasta11 (op. cit. p. 80 şi urm.).

Acest articol, de o deosebită importanţă, pune te
meiurile raporturilor ce trebuesc să se stabilească 
între noul Reich şi statele sale, de o parte, şi în acelaşi 
timp şi între el şi Bisericii. El suprimă şi dă pentru 
totdeauna la o parte vechia noţiune monarhică a Bi
sericii de stat, agreată şi administrată de el, substi- 
tuindu-i o noţiune mult mai largă şi mult mai modernă 
a comunităţii religioase, recunoscută de stat ca persoană 
civilă, dacă prezintă chezăşii indestulatoare de stabi
litate. Fac parte de drept, în această nouă concep- 
ţiune, nu numai fostele Biserici de stat, dar chiar 
asociaţii noi pot sa fie recunoscute ca atare, fie c’ar
fi biserici, sau secte creştine, ba chiar şi grupări mo
niste şi teosofice. Li-i de ajuns să prezinte un număr 
respectabil de adepţii şi să aibe o organizaţie solidă.

cerceteze „La Conslifution allemande du 11 aoftl 19lf“ par

3
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deraţiunilor de biserici. Această dispoziţiune s’a votat 
după intervenţia deputaţilor protestanţi evangelici 
cari au ţinut, cu tot dinadinsul, să se acorde caracter 
legal corporaţiunii „Deutscher Evangelischer Kirchen- 
bund“ (Federaţia bisericilor evangelice germane). E 
interesantă constatarea faptului, că în materie reli
gioasă, constituţiunea dela Weimar recunoaşte şi con
sacră tendinţa spre unificare, cel puţin în ceia ce 
priveşte pe Bisericile protestante.

Articolul 138 se ocupă de lichidarea trecutului „aloca- 
ţiunile de la stat a comunităţilor religioase, în puterea 
legilor sau a titlurilor particulare juridice, sunt res- 
cumpărate de către fie care stat prin legislaţiune “. 
Reichuldă chiar reguli cum să se îndeplinească această 
dispoziţiuneî

„Proprietatea şi alte drepturi ale comunităţilor şi 
ale asociaţiunilor religioase asupra stabilimentelor lor 
destinate serviciului de cult, sau învăţământului, sau 
operilor de binefacere, asupra aşezămintelor sau altor 
bunuri, sunt garantate...11.

Cu chipul acesta se consfinţeşte prin lege Biseri
cilor un drept esenţial: alocaţiunile pe care statul li 
le asigură li sunt recunoscute ca o datorie ce el are 
de plătit; se pune principiu că, fiecare stat (al Rei- 
chului) va trebui să le răscumpere, bine înţeles plătind 
o despăgubire.

„Această dispoziţiune a fost interpretată de către 
cercurile bisericeşti în înţelesul cel mai favorabil; în 
teritoriile ocupate x) pastorii şi funcţionarii Bisericilor 
ne-au declarat în mai multe rânduri, că această dis- 
poziţiune priveşte drepturile Bisericilor şi pretind 
dela Stat rambursarea valorii actuale a bunurilor bi
sericeşti ce au fost secularizate în cursul vremilor. 
Se gândesc mai ales la confiscarea imobilelor şi a 
domeniilor bisericeşti făcută de Napoleon la începu
tul secolului trecut, pe când Franţa ocupa malul 
stâng al Rinului. Această indemnitate cu toptanul 
(Abfindungsumme), după părerea acestora, nici odată 
nu va putea fi plătită, pentrucă se cifrează la mi
liarde. Aşâ că Statele au tot interesul să cadă la 
învoială şi să menţină subsidiile tradiţionale ce li s’au 
servit de atunci şi până acum Bisericilor. Rămâne de 
văzut dacă acest punct de vedere va fi împărtăşit şi 
de Reichstag, care-şi rezervă dreptul de a „da re- 
guli“ după care se va face acestă răscumpărare; le
gea acestor reguli încă n’a fost depusă şi nici măcar 
anunţată. Totuş se poate prea bine ca ea să rezerve
surprize *).

* ,
__________________________________________  *  *

*) De armata de ocupajiune franceză.
*) Marc Chabas tn „Foi et vle« No. 7/922. pag. 390,

Cele din urmă articole conţin dispoziţiuni mai puţin 
însemnate :

„Duminicile şi zilele de sărbătoare recunoscute de 
St?t rămân ocrotite de lege ca zile de odihnă fizică 
şi de desăvârşire duhovnicească (art. 139).

„Indivizilor ce aparţin forţei armate li se va da tim
pul liber trebuincios pentru îndeplinirea datoriilor 
lor religioase (art. 140).

„Pentru atât cât se mai simte nevoe de serviciul 
divin şi de întărire duhovnicească în armată, spitale, 
stabilimente, penitenciare sau alte - stabilimente pu
blice, comunităţile religioase sunt autorizate a celebra 
acte religioase, evitând însă cea mai mică constrân
gere (art. 141).

In toamna anului 1921, aplicarea art. 139 relativ 
la sărbători a dat naştere unui conflict foarte violent, 
în Turingia, între guvern şi Biserică.

Zilele de sărbătoare variază de la un stat la altul: 
nu sunt aceleaşi d. p. în Prusia ca în Bavaria, sau 
în Saxa. Aşa că, în toamna 1921, cu câteva zile îna
inte de sărbătoarea Reformaţiunii, guvernul socialist 
al Turingiei, din proprie iniţiativă, a dat următoarea 
ordonanţă: „Paragraf unic.—Sărbătoarea Reformaţiu
nii nu mai este socotita ca zi de sărbătoare recu
noscută de Stat; prezenta lege intră imediat în vi- 
goare“. Negreşit că această arbitrară măsură n’a făcut 
decât să dea naştere la protestări violente, chiar şi 
în cercurile socialiste, şi să asigure sărbătoarei în 
chestiune o prăznuire strălucită cum nu s’a întâm
plat niciodată în Turingia.

Articolul 141 încă n’a fost pus în aplicare. D’o- 
camdată Reichul menţine situaţia găsită; Statul con
tinuă să numeâscă şi să plătească confesori la armată, 
spitale şi la stabilimente publice.

Precum credem că s’a putut constata din cele 
spuse până aci, dispoziţiunile fundamentale ale Con
stituţiei dela Weimar nu sunt decât numai nişte 
principii; ele se mărginesc să schiţeze numai rapor
turile ce trebue să se stabileaacă în viitor între Bi- 
rici şi Stat. D’ocamdâtă se menţine sau statu-quo- 
ante, sau un regim transitoriu care se schimbă dela 
un stat Ia altul. Rămâne d’oparte, ca Reichul şi Sta
tele să pregătească şi să voteze legile de aplicare 
prevăzute, şi că, de cealaltă parte, Bisericile să-şi 
termine Constituţiunile lor şi să se pună în stare de 
a trăi prin ele înşile. Dar ambele părţi ţin să pro
cedeze şi să lucreze cu prudenţă, menajând stările 
de tranziţie.

Pr. T. SIMEDREA

E cu neputinţă să găseşti adevărata fericire umblând setos după ea.
RALPF WALDE TRINE 

în Whalall the world's a-seeklnfl.
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CRONICA BISERICEASCA
I N T E R N A

C U V Â N T A R E A
Prin care I. P. S. Mitropolit Primat MIIRON a sa
lutat pe Sanctitatea Sa Patriarhul Damianos al 
Ierusalimului în Catedrala Mitropoliei din Bucu

reşti, la Septembrie 1924.

Sanctitatea Voastră, Prea Fericite Patriarh al 
Sfintei Cetăţi a ierusalimului, cela ce cu 
vrednicie ocupi scaunul ierarhic al Sfân
tului Iacob, fratele Domnului!

Noi — Românii — suntem între cele dintâi popoare 
care au ■primit Evanghelia lui Hristos. Increştinarea 
noastră s’a făcut aproape de odată cu plăsmuirea 
noastră ca popor român. Unele date istorice şi mai 
ales o vie tradiţie ne spun, că însuşi apostolul Dom
nului, Andrei, a propoveduit prin părţile ocupate de 
noi, legea lui Hristos; iar pe timpul primului sinod 
ecumenic (325), Biserica era în părţile acestea atât de 
organizată, încât mitropolitul Goţiei, Teofil, a putut 
lua parte la acel sinod.

Dar tocmai, — fiind  între cei mai vechi creştini — 
am avut atât de mult de luptat pentru susţinerea şi
salvarea crucei creştine fa ţă  de atâtea popoare bar
bare, care, în curs de veacuri, au năvălit pe aceste 
plaiuri, care deveniseră t re c ă io a re a  tuturor.

Iară împotriva semilunei am form at scut de apă
rare până bine de curând, încât popoarele din dosul 
nostru s'au putut desvolta mai liber. Astfel ne-am 
câştigat merite şi pentru civilizaţia creştină a vecini
lor noştri, pe care adeseaori i-am ocrotit şi ajutat.

Asemenea a trebuit să ducem lupte grele pentru 
păstrarea învăţăturilor creştine în originalitatea lor 
ortodoxă. Contrarii ortodoxismului s'ati furişat până 
şi în casa proprie. Nu odată Prea Fericiţi Patriarhi 
ne-au venit în ajutor. Poveţelor unui înaintaş al Sanc
tităţii Voastre, ale vestitului patriarh Dositeos, dela

t

1698, le-am păstrat toţi o vie amintire.
Greutăţile, cari împiedică viaţa ortodocsiei şi peste 

tot a creştinismului, n'au încetat nici azi; din contră 
firimiţarea unor biserici în atâtea secte slăbesc înche
garea lui internă; iar atâtea curente de generală 
destrăbălare şi sufletească anarhie sporesc mereu 
contrarii Blândului învăţător al bunei înţelegeri, al 
păcii şi al iubirii.

Astfel, mai mult ca oricând, avem toate bisericile 
provinciale lipsă de consolidare internă; iară ortodo
xismul tuturor bisericilor autocefale are urgentă tre
buinţă de reînvierea vechilor legături, cari să culmi
neze în convenirea tuturor la noi soboare universale, 
care să deie tuturor duh de nouă viaţă după atâtea 
veacuri de amorţire.

Venirea Sanctităţii Voastre în ţara noastră este un

pas puternic în această direcţie, ceeace ne înveseleşte 
cu atât mai mult, cu cât biserica română, în frunte 
cu Noi — stăruieşte mereu în acest înţeles. Deaceea 
ne simţim fericiţi, că aţi dat ascultare invitării Noa
stre de-a descăleca pe pământul României şi a f i  
plăcutul nostru oaspe, în modesta, dar istorica noas
tră reşedinţă, care a găzduit în trecut atâţia patri
arhi ecumenici.

Biserica română se simtd mândră, că — după vea
curi de întrerupere a raporhirilor mai strânse dintre 
bisericile ortodoxe — ea a avut onoarea a f i  cercetată 
de distinsul străjer al Sf. Mormânt al Domnului, ca
rele, prin prezenţa Sa, prin cuvintele sale de îmbărbă
tare şi de apreciere a muncii ei, ne-a întărit şi ne-a 
dat îndemn de îndoit zel în stăruinfţle şi ostenelile 

%

pentru ridicarea bisericii la locul şi rolul, ce i se cuvine 
, în ţară cu un atât de numeros popor ortodox,

In numele acestei biserici, Vă mulţumesc pentru ma
rele serviciu şi înalta cinste, ce ne-aţi fă c u t; iară Noi 
profităm de ocazie a Vă repeta şi personal mulţumi- 
rele pentru distingerea Noastră cu marele ordin al 
„ Crucii S f  Mormântu, pe care, ca o rară p o d o a b ă ? 
il vom purta cu drag şi cu gândul la Cel ce, pentru 
mântuirea altora, a suportat uşor toate suferinţele 
crucii.

Cu adâncă închinăciune — dorindu-Vă încă mulţi 
ani de sănătoasă păstorire a Sfintelor Locuri — Vă 
rugăm să ne binecuvântaţi, biserica, ţara şi poporul 
ei. Iară  — reîntors acasă — să Vă rugaţi pentru 
noi şi la mormântul Domnului, ca şi El să ne trimită 
darurile sale peste ţără şi popor şi să-i ajute a-şi 
împlini şi în viitor înalta-i chemare, care culminează 
în deviza:

„O Doamne ’n lume pe cât stăm 
„Pe Tine te reprezentăm*,

C U V Â N T A R E A
înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Primat MIRON, cu 
ocazia sfinţirii Petrei fundamentale dela Catedrala 
episcopească din Bălţi, în Basarabia," rostită

Duminică, la 29 Septembrie 1924.

Sanctitatea Vostră, Prea Fericite Patriarh al Ie
rusalimului, Alteţa Voastră, Domnilor Mini
ştri, Iubiţilor Credincioşi!

Aproape un veac întreg se jeluiau bunii creştini 
Moldoveni din Basarabia, fraţilor lor de dincolo de 
Prut, de care puterea nedreptăţii i-au despărţit:

„Că’n biserica străbună 
„Limbi străine acum-răsună.

Cu adevărat, în cursul dominaţiunii străine, se intro~
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dusese în slujbele bisericii limba slavă, neînţeleasă 
de Moldoveni, şi astfel, ne mai găsind ei în biserică 
deplină mângâiere şi ne mai având slujbele ei, or cât 
de cu fast erau oficiate, farmecul de mai înainte, s’au 
mai înstrăinat de biserică, ceeace nu era în interesul 
ortodoxismului şi nici a creştinismului peste tot.

Dar şi în zilele cele mai grele, proverbiala răbdare 
a Românului a hrănit mereu în sufletul acestor Mol- 
doveni nădejdea şi credinţa, că odată totuşi va cădea 
zidul de despărţire şi cătuşele robiei se vor rupe. îna
inte cu şapte ani, s’a şi împlinit fa ţă  de ei cuvântul 
Ap o stolului*Pav el: „Prin c red in ţă  au căzut zidu
rile  Ierihoriului". Cu alte cuvinte, s’au prăbuşit ve
chea rânduială rusească şi zorile libertăţii au îmbră
cat slujbele bisericii ortodoxe din aceste părţi iarăş 
în strălucitele haine de odăjdii ale dulcelui nostru 
grăi moldovenesc.

Nouă rânduială cere şi noi aşezăminte. Astfel, la 
dorinţa Voastră, Sfântul Sinod a hotărât, cu preaânalta 
aprobare a Majestăţii Sale Regelui desrobitor al Vos
tru şi cu ajutorul stăpânirii lumeşti a ţării, să reîn
viem vechea vlădicie a Hotinului şi — punând în 
fruntea ei pe vrednicul vostru episcop Visarion — să 
aşezăm în aceste hotare dela răsăritul patriei o nouă 
santinelă a credinţei ortodoxe române şi a tuturor 
comorilor sufleteşti ale norodului moldovean, care, ca 
un fa r  luminos, să deştepte şi întărească în inimile 
amorţite de răceala nordului vechea iubire şi alipire 
de biserica strămoşilor, de învăţăturile ei mântuitoare 
şi de glia patriei româneşti.

Bucuria mulţimei adunate la acest praznic trebue 
deci să fie  cu atât mai simţită, cu cât şi astăzi cu 
aceiaşi patriotică îngrijorare şi achialitate putem 
adresa străjarilor dela Hotin rugămintea poporului 
din aceste părţi cuprinsă din vechime în versurile 
populare:

„Hotine, Hotine,
„Găteşte-te bine,
„Că duşmanul vine,
„ Cu oaste spre tineu.

Noi vrem, ca crucea noului Sion să îmblânzească 
pornirile necreştineşti ale celor ce şi azi neliniştesc 
sufletul pacinic al norodului moldovean, reîntors la 
vechea sa matcă, prin jertfa vieţii atâtor f i i  aleşi ai 
Neamului de pretutindenea, de a căror pioasă amin
tire cu evlavie facem pomenire în această sorbătorea- 
scă clipă, căci lor avem a le mulţămi praznicul de 
azi şi de aci, ca şi multe alte clipe de bucurie, trăite 
în provinciile desrobite.

Sfântul Ioan Gură de aur ne-a lăsat frumosul 
îndemn cuprins în cuvintele: „lin  fra te  sprijin it de 
fra te le  său  e m ai ta re  ca  zidul de cetate". 
îndemnaţi de frăţeasca dragoste către voi, fraţilor 
Moldoveni, am venit din apropiere şi de departe mttiţi 
fra ţi de-ai voştri în frunte cu aprovpe întreg guvernul 
şi cu odrasla pravoslavică a iubitei noastre din a st iii, 
Alteţa Sa Principele Moştenitor Carol, carele în chip 
firesc e chemat a deveni protectorul ortodoxismului

român şi a prezida momentele de căpetenie din viaţa 
lui. Ba voi aveţi rara fericire a saluta în mijlocul 
vostru şi pe Sanctitatea Sa Patriarhul Damianos al 
Ierusalimului, care s’a îndurat a ne însoţi aicea, 
spre a binecuvânta lucrarea Voastră cu ţara mamă, 
Acest sprijin al fraţilor va înteţi mult lucrarea voas - 
tră, va înălţa cu puteri unite zidurile noului Sion.

Dar or cât de mare ar f i  puterile voastre locale şi 
or cât de darnică ar f i  mâna guvernatorului ţării, ca 
să ducem la bun sfârşit această Catedrală, trebue să 
implorăm acum şi zilnic ajutorul Celui-de-sus, aducân- 
du-ne aminte de cuvântul Psalmistului: „De nu ar 
zidi Domnul ce ta tea , în  d e şe r t  s ’a r  o sten i cei ce 
o z idesc  pe dânsa" .

Toţi deci să avem credinţa tare în ajutorul Dom
nului şi’n învăţăturile Lui netrecătoare şi vecinice, 
simbolizate în „Piatra cea din capul u n g h i u l u i p e  
care am aşezat-o temelie mai trainică decât granitul, 
la fundamentul acestei Catedrale.

Încercările de răsvrătire a poporului basarabean, 
făcute tocmai săptămânile trecute de năimiţi ai celor 
ce an adus la ruină propria lor ţară, ne aduc în 
memorie înţeleptele sfaturi ale unui scriitor ardelean, 
când zice:

„Mai tare de cât ziduri de cetate 
E dragostea, ce cald un neam străbate 
Şi toate piepturile strâns le împreună
Legându-le de glia cea străbună^. (Andrei Bârsan) 

Această dragoste de neam să o puneţi, Iubiţilor 
credincioşi din episcopia Hotinului, alături de tăria 
credinţei> pe care o arată „piatra cea din capul un
g h i u l u i l a  temelia Catedralei voastre dela Bălţi, unde 
se vor închega, ca un ciment puternic, cu ţărâna să
pată dela picioarele noastre, stropită cu sângele mu- 
cenicesc a atâtor f i i  şi fra ţi de ai noştri din veacu
rile trecute şi din zilele noastre.

Şi atunci se va înălţa la locul acesta clădirea 
credinţei, a dragostei şi-a păcii, a iubirii de glia 
strămoşească şi-a îndemnurilor de jertfă pentru ţară, 
în care se proslăveşte Evanghelia Domnului, la ale 
cărei altare răsună zilnic îndemnul creştinesc: „Să 
iubim  unii p re  alţii, ca  în tr’un gând să  m ărtu ri
sim " spre binele nostru particular, dar şi spre pro
păşirea obştească a tuturor, acum şi pururea şi în 
vecii vecilor, Amin.

In amintirea lui Avram Iancu
C u v ân ta re  ro s tită  în  b ise r ic a  cea  m are  din 
S ă liş te  la  15 (28) August 1924, cu prilejul p a ra s 

tasu lu i cen ten a r în tru  pom en irea  viteazului
Iar eu. precum şi fraţii mei. şi trupul 

şi sufletul mi»l dau pentru legile părin- 
ţeşti« rugându-mă lui Dumnezeu, ca să 
nu întârzie a se milostivi spre neamul 
acesla.

Cartea ll-a  a MacaveiJor VII, 37.

Fraţilor,
Cea mai mare jertfă, pe care cineva o poate aduce 

pentru credinţa în Dumnezeu şi în neamul său, este 
jertfa vieţii în felul, cum s’au jertfit cei şapte fraţi 
Macavei, pătimind chinuri cumplite împreună cu mama
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lor pentru apărarea legii părinteşti şi rugând pe Dunr 
nezeu, să nu întârzie a se milostivi spre neamul lor.

Al doilea dintre fraţi, dându-şi sufletul, a rostit 
aceste cuvinte pline de înţeles adânc: împăratul lumii 
pe noi ceice murim pentru legile lui, iarăş ne va învia 
cu înviere de viaţă veşnică... Iar mama lor, foarte 
minunată şi vrednică de bună pomenire fiind, care 
într’o zi văzu perindu-i şapte fii, cu bun suflet a 
răbdat pentru nădejdile, care le avea întru Domnul...

Ca o mamă a eroicilor fraţi Macavei a fost biserica 
şi nafiunea română de-alungul întunecatelor vea
curi de urgie. De nenumărate ori i-a fost dat să vadă 
mulţimea nesfârşită a fiilor săi credincioşi pătimând 
temniţă, bătăi, chinuri şi moarte mucenicească pentru 
apărarea legi străbune şi a părinteştilor obiceiuri, fără 
a-şi pierde însă vreodată nădejdea în dreptatea 
Atotputernicului judecător ceresc, care avea să răs
plătească la plinirea vremii „cu înviere de viată ve
cinică pe toti cei ce sa s’au jertfit*4 cu bun suflet pe 
rugul suferinţelor muceniceşti.

Sunt zece ani, de când am prăznuit în această sf.
biserică împlinirea de două veacuri dela uciderea lui 
Constantin Brâncoveaenu şi a fiilor săi în cetatea 
sultanilor turceşti, în temni{a cea cu şapte turnuri 
din preajma Constantinopolului. Suferinţele lor muce
niceşti sunt aşa de asemănătoare cu ale fraţilor Ma
cavei, încât ar merita să fie încrestate în cărţile sfinte 
şi să se citească prin bisericile româneşti în ziua de
15 August, ca nişte înălţătoare paremii menite a în
tări sufletele noastre în credinţă şi statornicie.

Acum iată, serbăm cu toată cucernicia împlinirea 
unui veac dela neaşterea lui Avram Iancu, nemuritorul 
erou al luptelor pentru neatârnare naţională din anii 
de vijelie 1848—49. In fiinţa lui tânără s’a întrupat 
atunci toată energia sufletească a neamului nostru, 
toată vitejia, toată credinţa, toată nădejdea mântuirii.

Fiu al ţăranilor pădureni Alexandru lonescu şi Maria 
Gligor, acest vestit Craiu al Munţilor, acest iscusit 
comandant al gloatelor şi temut biruitor al duşma
nului secular, a dat strălucită dovadă despre talentele 
mari şi energiile minunate, cari au rămas atâta timp 
încătuşate şi adormite în adâncimile sufleteşti ale 
poporului nostru de iobagi „legaţi de glie“.

Spre a le trezi, a trebuit să treacă şi peste pămân
tul nostru, peste străvechia noastră moştenire traco- 
romană duhul dătător de viaţă nouă al uraganuiui, 
care a zguduit bătrâna Europă la 1848 cu atâta pu
tere, încât n’a rămas stat sau popor european, care 
să nu se fi resimţit de valul schimbărilor repezi şi 
al adâncilor prefaceri.

De amândouă laturile Cârpa{ilor s’a pornit atunci 
o mişcare plină de însufleţire tinerească, pentru a 
zmulge poporul nostru din jugul robiei şi a-1 ridica 
la treapta vredniciei de a trăi în libertate naţională 
alături de celelalte neamuri creştine. Mulţi credeau 
atunci, că ceasul României întregite a sunat şi ziua în
cununării cu izbândă a tuturor suferinţelor muce-

*

niceşti a sosit.

Din rândurile tinerimii universitare române dela 
Paris străbătuse până în Dacia lui Traian un glas de 
chiemare frăţească asigurând că „diadema României 
este isprăvită... că de 18 veacuri Dumnezeu însuş lu- 
creză la podoabele ei... Briliantele ef sunt sfinte ca 
sângele ce a curs pe crucea lui Isus, briliantele ei 
sunt lacrămile mărtirilor români. Să ne grăbim, fraţilor 
să ne iubim, să ne înfrăţim, să ne românim, ca patria 
muceniciei, patria gloriei să fie şi patria noastră!1*

Numărul mucenicilor din trecut avea să sporească 
în cursul acestor ani învifora{l şi în Ţara Românească şi 
în Moldova; îndeosebit însă în Transilvania trebuia 
să devină mare fără seamăn, căci aici s’a dat lupta 
pe viaţă şi pe moarte între Români şi între asupri
torii lor de veacuri. Aici trebuia să se facă dovada 
deplină, că poporul nostru, fiind în stare să lupte şi 
să moară pentru libertatea naţională, este vrednic a 
se şi împărtăşi de binefacerile ei.

Dupăce mişcarea revoluţionară din {sudul Carpa- 
ţilor fu sugrumată de oştirile ruseşti şi turceşti, 
dupăce conducătorii ei fură alungaţi peste graniţe şi 
espatriaţi, însuş comandantul Gheorghe Margheru s’a 
văzut silit a-şi desface tabăra cu care se retrăsese 
în Oltenia, şi a se refugia aici la Sălişte, unde fostul 
epitrop al bisericii acesteia, ţăranul Dumitru Răcucin 
1-â împrumutat cu 14,000 de florini.

Toată nădejdea se îndrepta acum spre îndârjirea 
şi puterea de împotrivire ostăşească a Ardelenilor, 
pe cari Avram Iancu şi trinerii săi tovarăşi — în partea 
cea mai mare preoţi, profesori, advocaţi şi studenţi— 
au reuşit să-i orânduiască repede în legiuni luptătoare 
cu izbândă împotriva unui duşman puternic şi bine 
pregătit.

Cari au fost puterile tainice, cari au înarmat atunci 
braţul Românilor şi le-au pregătit calea biruinţei ?

A fost în rândul întâi credinţa în Dumnezeu şi în 
dreptatea cauzei, pentru care luptau.

In clipele cele mai grele ale războiului, când legi
unile române din munţi erau atacate de colonelul 
Lupu Kaneny, care pătrunsese cu însemnată oaste 
ungurească şi cu 10 tunuri pănă la Abrud, ca să 
zdrobească cetăţuiă de resistenţă a poporului nostru, 
însuş Avram Iancu mărturisea, că el s’a încrezut în 
Dumnezeu şi în dreaptă noastră cauză şi s’a pregătit 
să primească duşmanul* cum se cuvine. Această măr
turisire sinceră, izvorâtă dintr’o frumoasă modestie 
creştinească, însemnează că în câteva zile armata 
duşmană a fost sdrobită puzderii...

Altă putetre sufletească însemnată, care le-a asigurat 
Românilor biruinţa, trebue căutată în alipirea şi în
crederea desăvârşită a poporului întreg în conducă
torii săi preoţi şi mireni, pe cari i-a urmat fără şo
văire în vârtejul tuturor primejdiilor. Gheorghe Sion 
ne lămureşte, în cartea sa „Suveniri contiporane** pen- 
truce alipirea poporului ardelean faţă de conducătorii 
săi era şi atunci — precum este în multe şi în timpul 
de faţă — aşa de sinceră şi statornică? Pentrucă toti 
Românii ardeleni cu rol de conducere, fie că sunt
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preoţi, profesori, advocaţi sau doctori, sunt răsăriţi 
din popor şi au rămas oamenii poporului, pe când în 
alte părţi conducătorii erau — şi mai sunt încă — sau 
străini prin obârşie sau înstrăinaţi sufleteşte de popor.

Dintre toţi conducătorii ardeleni ai anilor 1848—9, 
acela, de care poporul se alipise sufleteşte mai mult 
era cel mai tânăr, Avram Iancu, care abia împlinise 
atunci vârsta de 24 de a n i! Oare pentru ce tocmai 
de dânsul? Pentrucă poporul simţia instinctiv, că în 
inima acestui fiu tânăr al Moţilor zvâcneşte mai pu
ternic dorul de libertate şi hotărâre nestrămutată de 
a se jertfi pentru neam împreună cu toţi prietinii şi 
ostaşii săi, întocmai cum se jertfiră adinioară fraţii 
Macavei pentru obiceiurile lor părinteşti. Era şi în 
sufletul celorlalţi conducători destulă bărbăţie şi hotă
râre de jertfă. Unii apărau drepturile naţionale cu 
cuvântul, alţii cu condeiul, iarăş alţii cu crucea şi 
evanghelia iubirii de oameni. Cu spada Iancu a înţeles 
să le apere însă mai bine decât oricare altul.

De aceia numele lui a pătruns mai adânc în sufletul 
neamului şi a fost slăvit mai mult în cântecele popo
rului, care s ’a obicinuit a-1 chema şi mai târziu în 
ajutor la orice cumpănă a vremii, la orice prilej de 
luptă şi de strâmtoare.

Iar după răsmiriţi sângeroase, în persoana lui Avram 
Iancu a sălăşluit cea mai desvârşită lepădare de sine. 
Lui nu i-au trebuit nici slujbe înalte, nici decoraţii. 
Luptând numai pentru libertatea naţională a popo
rului său, dupăce n’a reuşit s ’o dobândească deplin, 
n’a mai stat la nici o târguieală cu nimeni. S’a înfă
şurat în durerea adâncă a sufletului său desamăgit,
sbuciumat şi zdrobit...

Cum spune apostolul Pavel, că a fost nebun pentru 
Hristos, aşa a devenit Iancu nebun pentru naţiunea 
română. Cutreerând prin munţi, a pătimit 22 de ani 
ca un mucenic al ideii naţionale. Dar în toate pribe
giile sale întunecate şi dureroase, pare a fi fost po
văţuit tainic de acest cuvânt al Sf. Scripturi: „aibi 
grije de nume, că acesta-ţi va românea mai mult 
decât o mie de comori mari de aur“ (Is. Sirah. 41 
v. 15). Şi, în adevăr, numele i-a rămas spre a trăi 
viaţă veşnică în sufletul şi în amintirea recunoască- 
toare a tuturor Românilor.

Comorile de aur, de cari sunt încărcate mărunta
iele munţilor apuseni, le-au putut şi le vor mai putea 
săpa să le fure cei lacomi de îmbogăţire nedreaptă 
şi păcatoasă. Numele cel strălucit al lui Avram Iancu 
va rămânea însă ca o veşnică podoabă a istoriei şi a 
vieţii noastre româneşti.

Deacea slăvit şi binecuvântat să fii de-ăpururi în 
ceata mucenicilor neamului nostru, Avrame, fiul Iu* 
Alexandru şi al Măriei!

Sfintele tale moaşte odihni-se-vor de-acum fericite 
lângă biserica din Ţebea şi vor afla „uşurare multă“ 
în pământul desrobit al patriei întregite! Sub gorunul 
lui Horia, alături de ale mucenicului Ioan Buteanu şi

1. Vezi Nr.

de ale neînvinsului preot Simon Groza, ele îşi vor în
frăţi sfânta ţărână cu a eroilor dela Tisa, cari au 
murit şi ei pentru idealul „nebuniei11 tale, dar sufletul 
tău va străluci în lumina drepţilor alături de al lui 
Andrei Şaguna, cârmuitorul cu crucea şi de al lui 
Simion Bărnuţiu, conducătorul cu condeiul...

Andree cu evanghelia credinţii mâtuitoare, Simioane
cu cuvântul înţelepciunei, Avrame cu vitejia spadei

t

străbune — voi aţi fost şi veţi rămânea de-apururi
4

treimea cea mai nedespărţită a luptelor noastre izbă
vire naţională. Pentru rugăciunile voastre ferbinţi, 
pentru credinţa vostră cea neclintită, pentru luptele 
voastre pline de sacrificii, s ’a milostivit Dumnezeu 
spre neamul nostru şi i-a curmat zilele robiei, în- 
vrednicindu-I de bucuria negrăită a patriei române 
întregite.

Nădejea voastră cea fără de moarte este acum 
împlinită.

Privieghiaţi din înălţimea veşnicelor voastre lăcaşuri 
asupra sorţii poporului nostru, îndreptându-i paşii 
spre cărările virtuţilor morale, naţionale şi patriotice.

Priveghiaţi şi vă rugaţi pentru noi, ceice încunu
năm amintirea voastră cu stâlpările recunoştinţii şi 
admiraţiunii, căci luptă bună aţi luptat, credinţa aţi păzit.

Vouă şi tuturor celor împreună luptători cu voi se 
cuvine cinste, laudă şi mărire în veci. Amin.

I. LUPAŞ

DESBATERILE SFANŢULUI SINOD 

Sesiunea de toamna anului 1923
(Urmare) 1.

Şedinţa din 18 Februarie.
In ziua de 18 Februarie, Sf. Sinod reia şirul şedin

ţelor, întrerupt prin prorogarea ce a avut loc în pre
cedenta şedinţă din 10 Noembrie 1923.

I. P. 8. Mitropolitul Primat, deschizând şedinţa, 
atrage luarea aminte a Sf. Sinod asupra unor întâm
plări petrecute în intervalul de timp dela ultima şe
dinţă şi până astăzi. Intre acestea, una e de natură să 
ne îngrijoreze foarte mult, vădind o stare de lucruri 
care ne îndreptăţeşte să credem, că educaţiunea reli
gioasă a intelectualilor noştri e prea redusă şi greşită. 
Sunt chiar teologi cari sufăr de această infirmitate. De 
aceia atenţia trebuie îndreptată asupra învăţământului 
teologic şi în deosebi asupra celui seminarial. Dar pe 
lângă această tristă întâmplare, e de însemnat şi bu
curia, că vedem cum reorganizarea învăţământului nor- 
mal-primar, în ceiace priveşte învăţământul şi educaţia 
religioasă, e pe calea unde am dorit-o noi, cu nădej- 
dia că şi învăţământul secundar se va organiza tot 
după aceleaşi norme. învăţământul teologic seminarial 
va trebui să sufere o amânare, întrucât el stă în le
gătură cu legea de organizare generală bisericească. 
Totdeodată face cunoscut reîntegrarea ca membru al
Sf. Sinod a P. S. Arhiereu Valerian cu titlul de Râm-
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niceanul şi ridicarea la treapta de arhiereu şi membru 
al Sf. Sinod a P. S. Arhiereu Gherontie ca vicar al Sf. 
Episcopii a Constanţei, cu titlul de Silistreanul.

Ambii P. P. S. S. membrii mulţămesc Sf. Sinod.
P. S. Ep. Ilarie al Constanţei roagă ca, Sf. Sinod 

să facă demersurile necesare din nou pe lângă Guvern, 
ca să aducă în parlament un proect de lege prin care 
să se admită, în condiţiunile deja hotărâte de Sf. Si 
nod, hirotonia ca preoţi a normaliştilor pentru Cadri- 
later; iar Sf. Sinod hotărăşte în sensul dorinţelor P. S. 
Ilarie.

După ce se repartizează lucrările în comisiuni, se mai 
hotărăşte: Obligaţia preoţilor de a ceda salariul pe o
zi în îolosul „Institutului Biblic44 în liecare an, rămâne 
o obligaţiune permanentă;

Se institue o comisiune alcătuită din I. P. S. Mitro
politul Nicolae al Ardealului, şi P. P. S. S. Episcopi 
Vartolomeu şi Visarion care să studieze şi să refereze 
asupra chestiunei cui se cuvine şi cui trebuie încre
dinţată averea Bisericei Basarabene, aflată ilegal în mâna 
asociaţiei „Uniunea clerului44.

La cererea mai multor preoţi foşti mobilizaţi, dar 
căror nu li s ’a acordat gradaţie, în urma referatului P. 
S. Arh. Platon, susţinut de I. P. S. Mitropolit Pimen 
al Moldovei, se rândueşte a se trimite chestia spre re- 
zolvire Ministerului Cultelor.

Şedinţa din 19 Februarie 1924.

După intervenirea Sf. Mitropolii a Moldovei se aduce 
în desbatere raportul misionarului acelei eparhii, reia-

«

tiv la mijloacele de propagandă ale sectelor şi relativ 
la grozăviile ce face beţia. Prima chestiune se tri
mite în studiul comisiunei respective, iar în privinţa 
alcoolismului Sf. Sinod a şi rânduit, într’o şedinţă pre
cedentă, măsurile de combatere.

Aprobându-se manualul didactic de morală al preo
tului Vintilescu dela Piteşti, se întroduce în discuţie 
o chestiune care a făcut de multe ori obiectul discu- 
ţiunilor Sf. Sinod. E vorba de cererea mai multor se
minarişti, venită prin Ministerui Cultelor, de a li se 
admite examene de diferinţă la liceu, nemai simţind 
vocafiune pentru prenţie, cu suprimarea obligaţiunei 
legale de a restitui seminariului— statului— sumele de 
întreţinere pe timpul cât a stătut în seminariu.

P. S . Episcop Nectarie al Cetăţii-Albe, referentul a- 
cestei chestiuni, opinează ca Sf. Sinod să îngăduie se
minariştilor ce doresc să treacă la altfel de ocupaţie, 
a da examene de diferenţă la liceu ; iar cât pentru scu
tirea de înapoierea taxei de întreţinere, să fie lăsată în 
competinţa Ministerului.

P. S. Episcop Ilarie al Constantei e de părere, însă, 
să se dea tuturor postulanţilor un timp de păsuire, un 
timp de încercare, căci mai târziu e posibil ca mulţi 
să regrete un pas pripit şi să se reîntoarcă. Dacă bă
ieţii pleacă din seminar, trebuie căutată cauza în altă 
parte: e reaua salarizare a preotului; starea de infe

rioritate din punctul de vedere al salarizării faţă de
4

ceilalţi funcţionari ai statului. Experienţa P. S. Sale, ca 
fost profesor şi director de seminar, l-a dus la această 
concluzie. Am început a impune preoţilor să ne dispen
seze de neplăcerile taxelor epitrahilului, dar în schimb 
ce le ,dăm? şase sute lei pe lună? Cu ce întâmpină ne
voile familiare? Aceasta e cauza, şi inzist asupra ei. 
Deci să dăm libertate, să facă ce-o pofti acei semina
rişti cari nu mai simt vocaţie pentru preoţie, dar în 
niciun caz să nu dăm o hotărâre care să sancţioneze 
această libertate, că nu ne mai rămâne nici unul care 
să se facă preot. Să cerem însă Ministerului să aplice 
toată stricteţea legii cu privirea la restituirea îutreţinerii 
în seninar.

P. S. Episcop Vartolomeu al Râmnicului e de pă
rere să se îngăduie toată libertatea, fără niciun fel de 
restricţiune, nici măcar a taxei de întreţinere, căci din 
moment ce preotul nu simte chemarea pentru misiu
nea lui, nimic nu se poate face cu un asemenea om.

1. P. S, Arhiep. Gurie al Chişinăului arată că pri
cina fugirii seminariştilor de preoţie, întreagă, stă în 
aceia că seminariile nu se află în mai bune condiţiuni, 
din punctul de vedere educativ-religios, decât liceele,
caci şi pe unele şi pe celelalte le conduc laicii. Epis
copii n’au niciun drept la conducerea seminariilor. Di
rectorii, Profesorii, întregul aparat administrativ al se
minariului, sunt instituiţi fără ştirea Episcopului. Chiar 
în Basarabia, unde legile în vigoare dau mai multă 
autoritate Episcopului în treburile seminariului şi totuşi 
se fac acte cari trec peste autoritatea Episcopului. Ci
tează exemplul cu un inspector dela Seminariul din 
Chişinău care a fost înlocuit cu un altul fără consim
ţământul I. P. S. Sale. I. P. S. Sa insistă, ca chiar şi 
până la reorganizarea învăţământului seminarial, Epis
copul să arate mai multă tărie în afirmarea drepturilor 
lui canonice.

Domnul G. Isfir,  Secretar general la Ministerul 
Cultelor, lămureşte că inspectorul a fost înlăturat dela 
Seminariul din Chişinău din cauză, că s ’a dovedit că 
ducea în şcoală o activitate de răsvrătire împotriva in
tereselor naţionale.

P. S. Episcop Ilarie reia cuvântul şi spune, că aşa 
cum antevorbitorii au prezentat chestiunea, îşi are im
portanţa ei, dar părerea P. S. Sale este isvorâtă din 
experienţă şi rămâne la ea. Băeţii, zice, P. S. Sa, în 
marea lor majoritate vin la seminar, nu cu gândul la 
preoţie, ci pentrucă aci găsesc mari înlesniri cum: In
ternatul ce li se pune la îndemână pe aceste vremuri 
de scumpete. Vin aci, trăiesc şi se instruiesc, benefi
ciind de înlesnirele ce seminariul le pune la îndemână, 
iar după ce îşi complectează instrucţia, pleacă. Eu 
găsesc nedrept ca copiilor ce ar dori să intre în cler, 
alţii să le ia locul, ca apoi să fugă fără nici-o sancţiune. 
Pentru mulţi din cei ce-şi aduc copilul la seminar, e 
mai mult o afacere de ordin negustoresc. Seminariul 
se speculează în vederea acestor scopuri. Foarte mulţi 
vin, dela început, cu ideia lămurită de a nu se face 
preoţi, ci numai de a profita de înlesnirile seminariu-
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lui. Dacă puneţi chestia aşa, fără să vă întrebaţi de 
reaua credinţă a celorce fug, vă asigur că nu vom mai 
avea niciun candidat la preoţie.

P. S. Episcop Roman al Oradiei-Mari e de părere 
a se lăsa libertatea de alegere tinerilor seminarişti, dar 
să se arate guvernului, că din cauza relei salarizări 
nu mai avem putinţa să avem preoţi şi deci, să avi-

•

zeze la o îmbunătăţire a salarizării.
I. P. S. Mitropolit Primat arată cu mai multe exem

ple primejdia în care se găseşte educaţia in seminarii, 
şi crede că am ajuns la acest rezultat din răul sistem 
de recrutare al profesorilor. E suficient într’un semi
nar un profesor necredincios, că-ţi strică totul. De 
aceia e de părere, ca şi până la reorganizare, când se 
face numire de profesori de către Minister, să se ia şi 
avizul Chiriarhilor, ca să nu se mai facă numiri de 
profesori ce ar preda instrucţia lui printr’o prismă di- 
solvantă a credinţei ortodoxe. în urma acestora se aprobă 
concluzia c ă : Sf. Sinod dă deslegare absolvenţilor de 
seminarii cari n’au vocaţie pentru preoţie, să se ducă 
aiurea. Cât priveşte pentru despăgubirea cerută de 
art. 30 din lege, Sf. Sinod, o lasă in competinţa Mi
nisterului Cultelor şi n’are nimic în contra de a nu 
se pretinde. Dar, pe de altă parte, Ministerul Culte
lor e rugat din nou să îmbunătăţească starea mate
rială a preoţilor fiind  pricina pentru care tinerii fug  
de preoţie. De asemenea mai e rugat Ministerul Cul
telor ca la numirea profesorilor la Seminarii să se 
ia şi avizul Chiriarhilor. Iar în ceiace priveşte con
vingerea religioasă şi atitudinea fa ţă  de doctrina Bi
sericei ortodoxe pe care profesorii o au cu ocazia f a 
cerii cursurilor lor, dreapta lor credinţă şi morali
tatea lor, să fie  lăsată exclusiv sub supravegherea 
Chiriarhilor. Iar la examenele dela începutul anului 
şcolar pentru admitere în seminarii, P. S. Chiriarhi 
respectivi să aibă dreptul a-şi trimite un delegat al 
său în Comisia examinatoare învestit cu toate pute
rile oricărui membru al Comisiunii.

Se aprobă tipărirea traducerii Sfintelor Evanghelii a 
lui Matei şi Ioan făcute, prima de profesorul Pr. I. Mi
hălcescu şi a doua de Pr. E. Bărbulescu. De asemenea 
se rândueşte a se interveni, în vederea combaterii be
ţiei, către Ministerul de interne pentru stricta păzire a 
repaosului duminical,

Şedinţa din 21 Februarie 1924
In această şedinţă P. S- Episcop Ilarie al Constan

ţei propune ca Sf, Sinod să avizeze asupra măsurilor 
ce trebuiesc de luat împotriva înmulţirilor peste mă
sură a jurămintelor falşe pela instanţele judecătoreşti, 
prin intervenţia, pe lângă măsurile de ordin duhovni
cesc ce Sf. Sinod trebuie să ia— către Ministerul de 
justiţie, ca la eventuala reorganizare a justiţiei, proce
dura jurământului falş să fie uşurată în măsură, ca 
judecătorul convins că are în faţă un sperjur, să poată să 
se sezizeze cu mai multă uşurinţă decât după actuala 
procedură foarte greoaie şi anevoioasă. N

Sf. Sinod hotărăşte a se face intervenţii în acest sens

017

către Ministerul de Justiţie şi se dă P. S. Arhiereu Ev
ghenie obligaţia de a întocmi o enciclică sinodală că* 
tre poporul dreptcredincios în privinţa jurământului 
fals.

Prin mijlocirea Ministerului Cultelor, Corpul de jan
darmi aduce la cunoştinţa Sf. Sinod mai multe cazuri 
de diîerite abateri morale ale preoţilor, ceiace ar favo
riza foarte mult propaganda sectară. P. S. Episcop 
Nectarie al Cetăţii Albe referentul chestiunei, spune, 
că propaganda sectară ocupă de mult organele supe
rioare bisericeşti şi Sf. Sinod, în diferite rânduri, a luat 
măsuri pentru stânjenirea lor, dar organele adminis
trative, cari sunt îngrijate de propaganda sectară, ar 
face un mult mai real serviciu Bisericii, dacă ar da 
concursul trebuitor contra-propagandei ortodoxe, prin 
observarea cu stricteţe a repaosului duminical, dacă 
ar păstra o atitudine ceva mai pretenoasă clerului de
cât până acum etc.

Taxele de 100 lei pentru o îmmormântare, 50 pen
tru un botez sau 20 lei pentru o aghiazmă, ce unii din 
preoţi pretind, cari au scandalizat administraţia, nu 
sunt prea înspăimântătoare, când ne gândim că popo
rul cheltuie zecimi de mii de lei cu băuturile şi oaspe- 
ţile la asemenea prasnice.

P. S. Episcop Vartolomei al Râmnicului spune că, 
e bine că asemenea cazuri se aduc la cunoştinţa Sf. 
Sinod şi propune pentru rezolvarea lor regula: ca să 
se dea P. P. S. S. Chiriarhii respectivi în cercetarea 
cea mai riguroasă, să se vadă în ce măsură sunt ade
vărate sau sunt simple şicane, Iar la rândul nostru şi 
noi să cerem ca administraţia, care de multe ori lucrează 
împotriva moralizării poporului, să fie mai domoalăcu  
lecţia de moralizare ce voeşte să dea preotului. împo
triva adunării sectelor nu putem cere să se ia măsuri, 
pentrucă ar fi ceva anticonstituţional. Putem însă cere 
restricţiuni in ceiace priveşte prozilitismul. Când pro
pagandistul sectar predică in comunităţile lor, sau face 
cultul în adunările lor, sau scoate o carte şi o dă în 
librării pentru vânzare, face acte împotriva cărora nu 
se poate acţiona, căci s ’ar lovi în libertatea garantată 
de constituţie, Dar când propagandistul sectar umblă 
pela casele credincioşilor noştri fie să vândă cărţile lor, 
fie să propoveduiască, să „evanghelizezew cum zic ei, 
atunci face un act de prozelitism şi actul de pur pro
zelitism, e un act de atentat la conştiinţa credincioşilor 
noştri. Acesta poate fi sezizat de administraţie. Dar 
s ’ar pune întrebare: eu am dreptul să fac asemenea 
acte la casa sectarului ? Sigur că d a ! Eu am anumite 
prerogative asupra sectarului. El îmi aparţine prin drep
tul primitiv al creştinării, al botezării lui de mine. Eu 
l-am făcut creştin, eu am drept să-l cercetez în rătă
cire şi să-l readuc în sânul ortodoxiei. Concursul ad
ministraţiei nu e rău, dar, să facem apel la jandarm, ca 
el să-mi facă propaganda mea, aceasta nu se poate. 
Să ne gândim numai la ceiace putem face cu preotul 
nostru, iar administraţia să oprească numai actele de 
prozelitism. Sigur, să cerem ajutorul funcţionarilor pu
blici, dar nu în calitate de deţinători ai unei părţi din
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puterea statului, ci ca creştini pilduitori. Căci prin 
faptul lor de a fi credincioşi practicanţi, înrâuresc foarte 
mult asupra poporului. Numai acest ajutor li cerem, 
şi nimic mai mult.

I, P. S. Mitropolitul Nicolae al Ardealului. Socotesc 
că nici P. S. Nectarie n’a înţeles ca administraţia să 
facă treaba ce incumbă preotului, ci numai atât cât jan
darmul să preteze concursul său împotriva celor ce vin 
să facă propagandă în mijlocul comunităţilor ortodoxe- 
Adunările sectanţilor de multe ori, ca să facă impresie* 
îmbracă caracter de demonstraţie şi ostentativ. E dacă 
voiţi un mijloc „demagogic4* acest soi de propagandă, 
ca să influenţeze masele. Dar lucrul sectelor nu-i ceva 
nou, şi ca atare nu trebuie sa rămână impresia că nu
mai după ce Ministerul de Interne ni l-a relavat, ne 
deşteptăm în taţa sectelor. Să primim propunerea P. S. 
Vartolomeu, ca toate cazurile denunţate să fie trimise spre 
cercetare şi să vedem ce e adevăr şi ce este şicană. 
Apoi să se mulţămească Ministerului de Interne pentru 
grija ce ne-^poartă, căci de multe ori informaţiile ce 
ni dă administraţia nu ni sunt de prisos.

/ .  P . S. Mitropolit Primat. Intervenţie administrativă 
trebuie menajată, dar nu în măsura de a se interpreta 
ca incapacitate.

Eu cunosc, fie justificat, fie nejustifiicat, că mulţi 
preoţi se ocupă cu o mulţime de lucru imcompatabile 
menirii lor, numai de ale preoţiei nu se ocupă. Ar fi 
cazul să luăm măsuri ca preoţii să mai lase din ocu- 
paţiunile lăturalnice.

Chestiunea se hotărăşte în sensul de a se trimite 
cazurile samnalate P. P. S. S. Chiriarhi spre cercetare.

Şedinţa din 23 Februarie 1924.
9 9

Şedinţa este toată ocupată cu rezolvirea a maî multor 
lucrări curente, trimiţându-se în comisiuni, între care 
şi cererea de recurs a preotului T. Popescu dela pa
rohia „Cuibu cu barză" din Capitală, contra sentinţei 
de caterisire pentru vină de erezie, rostită de Spiritua
lul Consistoriului al Sf. Mitropolii a Ungro-Vlahiei.

Şedinţa din 25 Februarie 1924.
Două chestiuni principale s ’au desbătut în această 

şedinţă. Cea dintâi este provocată de cererea preoţilor 
de a li se recunoaşte şi da bînecuvântare pentru func
ţionarea societăţii „Asociaţia generelă a Clerului orto
dox Român w.

P . S. Arhim . Platou Ploeşteanul referentul chestiu- 
nei, în consideraţia scopurilor şi a mijloacelor prin care 
societatea înţelege să-şi realizeze scopurile propuse, e 
de părere, şi roagă Sf. Sinod, să-i dea aprobarea şi 
binecuvântarea pentru funcţionare.

P. S. Episcop Ilarie al Constanţei arată, că în toam
na trecută asociaţia a convocat pe preoţi în congres, 
lără o încunoştiinţare prealabilă a Episcopilor. De aceia 
e bine, să se pue obligaţia în statute, ca asociaţia, ori 
când ar dori să convoace pe preoţi, să o facă cu şti
rea şi învoirea Chiriarhilor.

I. P. S . Mitropolitul Nicolae al Ardealului spune,

că în Ardeal un congres nu se face fără ştirea şi apro
barea Mitropolitului. Dar aci e vorba de o societate 
parţială a unei singure regiuni şi n’ar fi bine ca Aso- 
ciaţiunei generale să-i punem obligaţia să ceară con
vocarea şi învoirea dela fiecare Chiriarh în parte, că 
ar fi şi foarte anevoios pentru Asociaţie şi de fel con
venabil pentru Chiriarh.

Totuşi nu însemnează că noi nu trebuie să avem 
cunoştinţă despre programul şi data ţinerii congreselor 
generele. Eu aşi fii de părere, să se pună o singură 
obligaţie Asociaţiunii: să ceară învoirea şi să comu
nice din timp I. P. S. Mitropolit Primat, ca Preşedinte 
al Sf. Sinod, programul şi data ţinerii Congrasului; iar 
I. P. S. Sa să ni le facă cunoscut, el singur dând în
cuviinţarea. Şi I. P. S. Mitropolitul Moldovei e de a- 
ceiaşi părere, după care se aprobă şi se dă binecuvân
tare de funcţionare „Asociaţiei generale a Clerului or
todox RomânH în condiţiunile coprinse în vorbirea I. I. 
P. P. S. S. Mitropoliţi ai Ardealului şi Moldovei.

A doua chestiune desbătută a fost motivată de ce
rere unui tânăr seminarist V. lonescu de a fi admis 
la hirotonie fără a se căsători; adică chestiunea admi
terii şi în vechiul regat a preoţilor aşa zişi „celibi".

/ .  V. S. MitropGptul Nicolae al Ardealului, referen
tul chestiunei, este de părerea a se admite şi în Bise
rica vechiului regat asemenea hirotonii. Arătând deo
sebirea de practică între Ardeal şi vechiul regat, I. P. 
S. Sa zice, că din punct de vedere al doctrinei ches
tiunea e limpede: starea de feciorie e mai preţuită de 
cât starea de căsătorie. (Sf. Apostol Pavel în I. Cor.). 
Din punct de vedere al tradiţiei nu există niciun ca
non şi nici o legiuire bisericească care să impună nea
părat căsătoria ca condiţie a hirotoniei. Din potrivă
sunt canoane care ni vorbesc de clerici necăsătoriţi- 
can. 26 apostolic; can 6, al Sinodului Vl-lea ecume
nic. Tot aşa şi canonistul Milaş admite hirotonia celi
batarilor. Ca încheere I. P. S. Sa zice, să se lase ches
tiunea la aprecierea fiecărui Chiriarh, ca să o intro
ducă, sau nu, în Eparhia respectivă; să judece apoi 
fiecare caz în parte, examinând amănunţit şi serios pe 
candidaţii ce s ’ar prezenta la asemenea hirotonii.

P. S, Episcop Ilarie ăl Constantei propune amâna
rea chestiunei pentru seziunea viitoare când să se dis
cute mai pe larg şi mai studiat. Se primeşte propunerea

Şedinţa din 28 Februarie 1924.
9 9

P. S. Episcop Ghenadie al Buzăului ca secretar de 
şedinţă, dă citire unor scrisori venite din partea aşa zi
sului Sinod Arhieresc al Bisericii Ruse ortodoxe din 
străinătate, prin care se arată 1) întâmplările din urmă 
din Rusia; 2) că nu aprobă autocefalia Bisericilor or
todoxe din Filanda, Polonia, Estonia, Lituania, Ucrania 
şi Gruzia; 3) Se opun la îndreptarea calendarului Iu
lian şi 4) se opun la admiterea recăsătorirei preoţilor 
văduvi.

Mai înainte de a se cerceta aceste comunicări I. P. 
S. Mitropolit Primat pune chestiunea de a se stabili 
în prealabil situaţia canonică a acestui Sinod şi nu-
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n. ii după aceia să se vadă ce raporturi se poate sta
bili între noi şi ei. P. S. Episcop Vartolomeu exprimă 
părerea că aceşti arhierei nu pot să reprezinte Biserica 
Rusă, întrucât ei şi-au părăsit turma, fugind în străi
nătate. La baza jurisdicţiunei episcopale stă teritoriali
tatea; episcopul pierzându-şi teritoriul, deşi rămâne cu 
calitatea sa de episcop, dar îşi pierde exerciţiul atribu- 
ţiunilor. J. P. S. Mitropolit Nicolae al Ardealului însă 
arată că pentru cazuri excepţionale canonale prevăd, că 
episcopul care şi-a părăsit scaunul îşi păstrează auto
ritatea canonică, şi într’o asemenea situaţie se află şi 
Episcopatul Rus.

Deci în cazul de faţă să se procedeze în sensul rân- 
duelii Canoanelor, dar să se stabilească mai în tâ i: Bi
serica ortodoxă din Rusia recunoaşte autoritatea aces
tui Sinod? căci dacă nu i-o recunoaşte atunci se schim
bă chestiunea. La care, 1. P. 5. Mitropolit al Mol
dovei e de părere a nu se recunoaşte autoritatea 
jurisdicţională şi Canonică nici a acestui Sinod şi nici 
pe a Patriarhului Tichon.

P. S. Episcop Vartolomeu complectează cele spuse 
mai sus spunând: Suntem în faţa unor Episcopi cari 
şi-au pierdut scaunile lor. Episcopul în afară da scau
nul său episcopal nu-şi mai poate exercita jurisdicţiu- 
nea. Sinodul quini-sext recunoaşte Episcopului, în tim
pul refugiului, calitatea, nu însă şi atribuţiunile juris- 
dicţionale. In această privinţă n’avem doctrină, dar avem 
interpretare.. Cazul Sfântului Ciprian se potriveşte aşa 
de bine cu situaţia Episcopilor ruşi. El şi-a părăsit 
Episcopia pe vremea prigoanei lui Deciu; a rămas cu 
exercitarea atribuţiunilor, dar a fost criticat foarte as
pru. Canoanele prevăd cazul când se poate părăsi scau
nul, însă numai pentru năvălirea barbarilor nu însă 
atunci când se rescoală păstoriţii tăi. Fericitul Augus
tin interpretează şi mai larg obligaţia de a nu părăsi 
scaunul, ori ce s’ar întâmpla.

Aceşti Episcopi deci, s ’au făcut vinovaţi de părăsire 
de scaun, prin urmare nu-i putem recunoaşte ca repre
zentând Biserica rusă.

I. P . S. Mitropolit Nicolae arată că afară de Au
gustin sunt încă şî alte mărturii patristice cari îngă- 
duesc, pentru caz de forţă majoră, părăsirea scaunului 
cu păstrarea atribuţiunilor. Se cunoaşte porunca a nu 
se căuta martirul cu orice preţ; de aceia nu mă învo- 
esc cu părerea I. P. S. Mitropolit al Moldovei şi nici 
pentru o compătimire platonică, pentrucă nu puteam 
ignora tot ce se petrece în Rusia. Să se dea deci sar
cina unei Comisiuni, să studieze chestiunea şi să ni 
se facă referat.

1. F. S. Mitopolit primat, Noi bisericeşte stăm pe 
baza canonică începută cu notificarea prin care ni s ’a 
făcut cunoscut urcarea pe tronul patriarhal rus a Prea 
fericitului Tichon. Altă bază n’avem. De atunci s ’au 
format în Rusia nu ştim câte biserici, care mai de care 
mai rătăcite. Nu trebue însă să pierdem din vedere şi 
taptul că, atunci când Episeopul pleacă rămâne o re* 
prezentantă legală care conduce treburile Eparhiei: şi 
nu putem zice că Biserica ortodoxă, acolo în Rusia,

nu-şi are reprezentanţă. E drept că cu această repre
zentanţă, până acum n’avem relaţii de nici un fel, dar 
trebuiesc cunoscute şi raporturile între patriarhul Tichon 
şi aceşti Episcopi refugiaţi. Există acte de ale lui Tichon 
prin care nu-i recunoaşte. Noi faţă de Tichon am 
arătat toată condescendenţa şi dragostea frăţească cu 
ocazia protestului ce am făcut în favoarea lui. Pe dealtă 
parte însă să venim acum şi să zicem că nu stăm de 
vorbă cu acei cari, unii dintre ei au fost cei mai vred
nici Ierarhi ai Rusiei, cum Antonie al Chievului bu
năoară, nu se face. Noi trebue să gândim creştineşte 
şi frăţeşte şi să nu rămână în protocoalele noastre că, 
nu voim să stăm de vorbă; ci să lăsăm chestia în 
suspensie.

Intru cât priveşte deciziunile ce ni se comunică, 
daţi-mi voe să zic că nu sunt fericite. înainte de război 
erau prea liberali faţă de aceleaşi chestiuni, în care 
acum se arată atât de exigenţi. Raţiunea are o explicaţie 
de ordin sentimental: decădere din treapta de condu
cătoare a ortodoxiei. Eu cred că de ar fl azi tot ei con
ducători, ar avea alte păreri de cât cele exprimate în 
scrisorile de îaţă.

Se primeşte propunerea şi ehestia se lasă în suspensie.
După ce se hotărăşte organizarea unei biblioteci a 

Sf. Sinod prin mijloacele ce i-se vor pune la îndemână 
de Ministerul Cultelor, prin donaţia de cărţi de către 
P. P. S. S. Membrii, cum şi prin obligaţia pusă tuturor 
autorilor de cărţi religioase şi theologice de a da câte 
un exemplar, P. 5. Ep. Visarion dă citire referatului 
Comisiunii pentru cercetarea cererei de recuurs a Pr- 
Teodor Popescu deia Cuibu cu barză din Bucureşti, 
în contra sentintei de caterisire dată de Spiritualul 
Consistoriu al Sf. Mitropolii a Ungro-Vlahiei şi con- 
clude la amânarea chestiunii, ca în intervalul de timp 
să fie provocat recurentul a da o mărturisire de cre
dinţă, în care să-şi spună din nou convingerile religioase 
întru cât din citirea apărării ce şi-a făcut la Consis
toriu, se pare că recurentul ar fi având erori dogmatice 
mai multe şi mai grave decât cele pentru care a fost 
judecat şi osândit.

Şedinţa din 29 Februarief >
(Şedinţa de dimineaţă)

In continuarea chestiunea recursului T. Popescu, 
P. 5. Ep. Lucian al Romanului, cere ca în prealabil 
să se precizeze: în situaţia dată de instanţa de jude
cată, care este rolul Sf. Sinod ? Este el instanţă de apel 
sau de casaţie ? pentrucă după cum sev a  stabili, într’un 
fel sau într’altul, va depinde dacă trebue să intre în 
fondul procesului, sau nu.

1. P . S. Mitropolit Primat: în cazurile ordinare din 
punct de vedere al procedurii, Sf. Sinod este ins
tanţă de recurs. Dar în cazul dat numai e un caz or
dinar. Recurentul cu adepţii săi, intenţionează să alcă
tuiască o Biserică nouă cu regulele ei. In cazul acesta 
Sf. Sinod îşi poate lua libertatea de a apăra doctrina 
ortodoxă, Prin urmare ne aflăm in faţa unei chestiuni
cu totul eşită din obicinuit. De aceia, după ce ne yoycx

i
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pronunţa din punt de vedere legal, avem chiar datoria 
să căutăm dacă nu cumva se poate afla o situaţie de 
revenire.

P. S . Ep. Ghenadie al Buzăului. Arată că St. Sinod 
aşa după cum e precizat de lege şi regulament, nu 
poate fi de cât instanţă de recurs, iar I. P. S. Mi
tropolit ţ l  Ardealului socoteşte că Sf. Sinod trebue şi 
are competinţa să intre şi în cercetarea fondului nu 
numai a formei; P. S . Ep, Vartolomeu însă socoteşte 
că, Sf. Sinod în cazul dat să ia chestiunea ca şi cum
ar fi fost el direct sesizat ca prima instanţă, întrucât 
chestiunile dogmatice sunt de competinţa exclusiv a Sf. 
Sinod, nici de eum a Consistoriului. In ce priveşte, ce 
autoritate are sentinţa Consistoriului ? P. S. Sa găseşte 
că nu poate servi de cât ca piesă de intormaţiuni. Com
petinţa în materie doctrinală e întreagă a Sf. Sinod, 
pentrucă doctrina e cel mai superior element contitutiv 
al Bisericii: de aceia nu s ’a lăsat numii Episcopului 
singur. Afară de aceasta consistoriile judecă cu martori, 
ori cazul de faţă nu e chestiune de martori ci de in
timă conştiinţă, chestie de care Consistoriul nu se poate 
sesiza nefiind în competinţa lui. Legea nu-i dă această 
compedinţă.

P. S. Ep. Ilarie arată, însă, că după lege Sf. Sinod 
e instanţă de recurs care nu are competinţa de a intra 
în fond. Dar dacă se voeşte altfel, atunci propune ca 
Sf. Sinod să dea o hotărâre prin care, în prealabil, să 
stabilească că are competinţa de a judeca, şi fondul, şi 
atunci să se institue o comisiune de judecată şi să se 
procedeze la judecarea din nou a fondului.

Şedinţa de după amiază
In continuare recursul Pr. T. Popescu. Se cercetează 

dosarul afacerii, mai ales piesele de apărare. După ce 
s ’a ascultat cetirea tuturor pieselor principale 1. P . S. 
Mitropolitul Moldovei propune să se găsească o cale, 
şi anume calea evanghelică, prin care să se încerce a 
se readuce înapoi în Biserică acest preot, şi atunci P. 
S. Visarion dă citire următoarei propuneri:

Din actele procesului desfăşurat înaintea Consisto
riului Eparhial al Ungro-Vlahiei (dos. No. 9/923), îna
intat Sf. Sinod cu adresa Sf. Mitropolii sub No. 620 
din 19. II. 924; şi pe temeiul propriilor mărturisiri şi 
recunoaşteri ale preotului Th. Popescu dela Biserica 
Sf. Ştefan (Cuibu cu barză) din Bucureşti, resultând 
că el s’a abătut dela învăţătura Bisericii ortodoxe, 
Sfântul Sinod, călăuzit de duhul dragostei şi al iertărei 
şi îngrijorat de mântuirea lui sufletească, dorind a-1
aduce din punctele lui de abatere la dreapta credinţă, 
şi de a-i da putinţa să rămâe în sânul Bisericii, şi să 
continue a lucra în marginile doctrinei şi practicilor 
bisericeşti, hotărăşte:.

Alege din sânul său o Comisiune alcătuită din I. P.
S. Mitropolit Nicolae al Ardealului, P. S. Episcopul 
Vartolomeu al Râmnicului, P. S. Episcop Iacov al Du
nării de jos, şi P. S. S. Arhiereul Teofil Râmniceanu, 
cari cu părintească bunăvoinţă, să cheme pe preotul 
Th. Popescugşi arătându-i caleajgreşită pe care a apu

cat, să-l sfătuiască duhovniceşte a se întoarce dela a lv -
»

terile sale la adevărurile dreptei credinţe şi la sânul 
maicii noastre Biserici ortodoxe.

Iar despre rezultat, să prezinte Sf. Sinod cuvenitul 
referat.

Sf. Sinod o aprobă cu unanimitate şi dispune exe
cutarea ei.

Şedinţa din 1 Martie
♦ 9

In afară de lucrările curente ce s ’au trimes spre stu
diere în Comisiuni, întreaga şedinţă din 1 Martie a tost 
rânduită pentru discutarea proectului de lege pentru re
forma învăţământului normal-primar în ceiace priveşte 
învăţământul religios. P. S. Ep. al Romanului face 
referat asupra părţilor din proect cari sunt în legătură 
cu învăţământul şi educaţiunea religioasă şi tace mai 
multe propuneri.

1. P. S. Mitropolit Nicolae al Ardealului în legă
tură cu acest referat, în primul rând exprimă dorinţa şi 
cere Sf. Sinod să se unească cu I. S. Sa ca, şcoalele

»

primare-normale cari au aparţinut şi aparţin Biserici1
ortodoxe, adică şcoalele numite confesionale, sa ramana 
şi de acum încolo tot şcoli confesionale ale Bisericii, iar 
nu să fie etatizate cum voeşte guvernul. In acest şir de 
ideii, I. P. S. Sa facea apologia şi istoricul acestor şcoale 
arătând că unele datează din sec. XVlII-lea; arată vi
tregia ce ele au suferit din partea ungurilor, sacrificiile 
ce Biserica ortodoxă din Ardeal a făcut pentru susţi
nerea lor, precum şi admirabilele resultate ce ele au 
dat, atât din punctul de vedere al vieţii naţionale cât şi
din acel al vieţii normal-religioase a romanilor ardeleni.

Trecând la starea în care se află aceste şcoii, cu 
desăvârşire româneşti-ortodoxe, sub regim ortodox. I. 
P. S. Sa zice că sunt puse într’o situaţie absolut infe
rioară şi de cum era sub regimul unguresc şi în ra
port cu minorităţile; iar şcoala, aşa cum a voit-o şi o 
voeşte guvernele româneşti, nu-şi ajunge scopul. La 
sfârşitul vorbirei I. P. S. Sa face următorul apel: „Şi 
vă rog să binevoiţi a vă identifica cu cererea mea, 
pentru că suntem aceiaşi Biserică, şi fac apel ca şi P. 
P. S. S. Voastre să-mi daţi sprijinul, ca Biserica Naţio
nală să nu fie slăbită.

In legătură cu proectul, I. P. S. Sa propune: Şcoala 
confesională acolo unde este să rămână" ; la art. 65 
al. 1, „învăţământul religios este obligatoriu, materia 
de studiu va fi stabilită şi supraveghiată de autorită
ţile religioase respective în înţelegere cu Ministerul In
strucţiunii"; la art. 65 al. 5. „Pentru controlul învăţă
mântului religiunii, autoritatea superioară religioasă va 
numi ecclesiastici aprobaţi de Ministerul Instrucţiunii41 ; 
la art. 204. „In şcoalele Normale să se introducă ca 
studiu obligatoriu şi muzica bisericească1*.

Sf. Sinod aprobă concluziile referatului şi rândueşte 
a se face intervenire la guvern în sensul c a :

«

1. Studiul religiunii să se declare obligatoriu pentru 
toate categoriile de şcoali, cuprinse în acest anteproect 
şi propune ca să fie obligatoriu în cel puţin două oro 
pe săptămână în fiecare clasă.

t
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2. Programa analitică de religiune, inclusiv cântărije 
bisericeşti şi elemente de tipic şi liturgică, se va stabili 
de Ministerul Instrucţiunii în conformitate cu propu
nerea şi în deplină înţelegere cu autoritatea bisericească.

3. Studiul religiunii în şcoala primară să-l predea 
preotul. In caz că preotul n’are pregătirea pedagogică, 
sau e împedecat în urma altor împrejurări, religiunea 
o poate preda învăţătorul până la înlăturarea piedicilor. 
Dacă în şcoalele primare de Stat religiunea o predă 
preotul în mai mult de două ore pe săptămână, pentru 
această muncă să fie renumerat.

4. Cântarea bisericească cu elemente de tipic şi li
turgică va preda-o preotul, eventual dascălul biseri
cesc gratuit.

5. La numirea învăţătorilor să se ţină seamă — după 
putinţă —  de confesiunea majorităţii locuitorilor din co
munele respective. Deci în comunele cu credinvioşi or- 
todoxi să nu se numească învăţători greco-catolici sau 
de altă confesiune străină.

6. Dela profesorii de religiune instituiţi la şcoalele 
normale să se pretindă o pregătire teologică specială. 
Numirea acestor profesori să se facă după recoman
dare autorităţii bisesiceşti.

7. Cântarea bisericească, tipicul, etc., să se propună 
şi în şcolile normale; Şi elevii acestor şcoale să fie 
obligaţi a cerceta în frunte cu profesorii lor, Sf. Bise
rică în Duminici şi sărbători.

8. Nerespectarea dispoziţiunilor cuprinse în art. 64 
referitor la cercetarea bisericească şi art. 137 referitor 
la atitudinea învăţătorului în şcoală şi afară de şcoaiă 
formează delict disciplinar. La intervenirea Chiriarhului, 
Ministerul Instrucţiunii va lua de urgenţă măsuri pentru 
înlăturarea elementelor primejdioase ordinei morale şi 
publice.

9. Preoţii să fie decretaţi membrii de drept ai Comi
tetelor şcolare.

10. învăţătorii să fie obligaţi ca, împreună cu preoţii,
să activeze în satele noastre cea mai intensivă activi-

\

tate extra şcolară, întărirea vieţii religioase morale, pentru 
propăşirea culturală, socială şi economică a ţăranului 
nostru (case culturale, biblioteci, conferinţe, cursuri, 
coruri, etc.)

11. In Comisiunile disciplinare judeţene să fie un re- 
prezentaet al Bisericii, ca membru de drept; numirea 
acestuia să se facă din partea Ministerului de Instrucţie 
după recomandarea Chiriarhului respectiv.

12. Pentru studiul religiunii nu se pot întrebuinţa 
decât manuale didactice adrobate de către autoritatea 
bisericească superioară.

Şedinţa din 1 Aprilie
La reluarea şedinţelor Sf. Sinod, prorogat în prece

denta şedinţă din 2 Martie, I. P. S. Mitropolit Primat 
Preşedintele Sf. Sinod, anunţă încetarea din viaţă a P.
S. Arhiereu Meletie Costanţeanul şi alegerea P. S. Ep. 
Iacov dela Dunărea de jos în locul vacant dela Epis
copia Huşilor.

Ordinea de azi este ocupata, între altele, de două ches

tiuni, de o deosebită importanţă. Prima a fost motivată 
de intervenţia, prin mijlocirea Sf. Mitropolit a Ungro- 
Vlahiei, Comandamentului Corpului 7 armată, anun
ţând, cum un soldat din secta Nazarinenilor a refuzat 
a depune jurământul ostăşesc pe motiv de conştiinţă 
religioasă şi cere avizul Sf. Sinod. In urma discuţiei 
făcute s ’a formulat următoarea hotărîre care s ’a tri
mes Ministerelor de Culte, Interne şi de Războiu ‘spre 
a li servi de bază în măsurile ce fiecare va lua în mar
ginea competinţei respective.

1. Sectele religioase care propăvăduiesc în contra ju
rământului apărător al Patriei, nu pot fi tolerate şi tre
buiesc oprite chiar dela ivirea lor.

2. Să se exercite cel mai strict şi cel mai serios con
trol asupra subvenţiilor de bani, pentru secte, ce vin 
din streinătate. De unde vin, cine îi primeşte, şi cu ce 
scop ? Căci nu se poate admite subminarea instituţiu- 
nilor principale ale Statului— Biserica şi armata — cu 
bani din afară.

3. Să se confisce toate broşurile de propagandă sec
tară ori unde s ’ar găsi şi opri lăţirea lor.

4. Să se cerceteze cine sunt propagandiştii sectelor, 
care este crezul lor, băgându-se bine de seamă că se 
feresc a da în vileag părţile de credinţă care sunt în- 
potriva intereselor tării.

5. Să se interzică întrunirile făcute cu scop de pro
zelitism, colportarea de broşuri la domiciliul credincio
şilor ortodoxi.

6. In cazuri concrete de refuzarea jurământului os
tăşesc, respectivi să fiie aspru pedepsiţi.

7. Preoţii să se abţină dela orice altă ocupaţie care
îi substrag dela misiunea lor preoţească.

8. Să se separe locurile de înmormântare ale secta
rilor, de ale creştinilor ortodoxi ; şi acolo unde sectarii 
se bagă cu forţa şi cu scandal, autorităţile să fie obli
gate a împiedica asemenea acte.

9. Fiecare poate avea o credinţă liberă în cadrele în
găduite de Constituţiune, dar când exercitarea acestei 
credinţe ia caracter de prozelitism şi de violentare a 
conştiinţei creştinilor ortodoxi, fie prin propagandă la 
domiciliu, fie prin colportaj de publicaţii şi broşuri 
sectare, atunci ese din cadrul îngăduit de Constituţie 
şi ca atare, administraţia să împiedice asemenea acte-

Se aprobă, apoi, „regulamentul de punerea în aplicare 
a legii celrului militar“ ; se stabileşte că, drepturile de 
autor ale lucrărilor editate de Institutul Biblic sunt cele 
fixate de regulamentul respectiv, adică: Vs din bene
ficiul net în timp de 50 de ani, şi în fine, se aduce în 
discuţie recursul preotului T. Popescu dela „Cuibul 
cu-Barză.

P. S . Arh. leofil Râmuiceanul, dă cetire referatului 
comisiunii instituită prin votul de şedinţă din 29 Fe
bruarie pentru sfătuirea şi cercarea de a reîntoarce pe 
pr. T. Popescu în sânul Bisericii ortodoxe, şi arată că, 
cu toate încercările părinteşti şi duhovniceşti ce s ’au 
fâcut, spre a-1 întoarce din rătăcire, a rămas afară de 
Biserica ortodoxă. Apoi dă cetire procesului verhal în
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care s ’a consemnat, în 10 întrebări şi răspunsuri, aba
terile dogmatice ale pr. T. Popescu.

♦
P R O C E S - V E R B A L

In urma însărcinări dată de Sf Sinod comisiunei al
cătuită din ierarhii: I. P. S. Mitropolitul Nicolae al 
Ardealului, P. S. Vartolomeu al Râmnicului, Noului 
Severin, P. S. Iacov al Dunării-de-Jos, şi P. S. Arhiereu 
Teofil Râmnicianul, chemând pe părintele Tudor Po
pescu dela biserica sf. Ştefan (Cuibu-cu-barză) şi acesta 
prezentându-se, am avut împreună convorbirii în zilele 
de 4, 5 şi 7 Martie asupra mai multor puncte din doc
trina bisericii ortodoxe şi asupra atitudinei sf. sale faţă 
de ele.

Pentru rezumarea şi pentru fixarea rezultatului acelor 
convorbirii, astăzi 8 Martie 1924, întrunindu-ne în can
celaria sf. Sinod, punând preotului Tudor Popescu pe 
rând următoarele întrebări, a dat următoarele răspunsuri.

întrebarea în tâ ia : Recunoşti şi mărturiseşti că doc
trina Bisericii ortodoxe are autoritate normativă pentru 
conştiinţa religioasă a credincioşilor acestei Bisericii, 
deci şi a sf. tale.

Răspunt: Recunosc şi mărturisesc ca autoritate nor
mativă, întru tot stăpânitoare asupra conştiinţii religioase 
a creştinilor ortodocşi şi a mea, pe lisus Hristos. El 
este împărat şi peste conştiinţă: „Eu sunt împărat" 
(Ioan 18, 37) «Să ştie deci toată casa lui Israel că 
Dumnezeu a făcut Domn şi Hristos pe acest lisus pe 
care L-aţi răstignit voi» (Fapt. Apost. 2,36).

întrebarea a doua: Recunoşti şi mărturiseşti că pe 
lângă sf. Scriptură şi Sf. Tradiţie este isvor al revela- 
ţiunii dumnezeeşti?

Răspuns: Recunosc şi mărturisesc şi Sf. Tradiţi- 
ene ca izvor al revelaţiunii dumnezeeşti, întrucât n’ar 
contrazice sf. Scriptură.

întrebarea a treia. Recunoşti şi mărturiseşti că nu 
interpretarea individuală ci pe aceea pe care o dă 
Biserica Sf. Scripturi este obligatoare pentru cunoştinţa 
creştinilor ortodoxi?

Răspuns: Recunosc şi mărturisesc că sf. Scriptură 
poate să fie înţeleasă în părţile ei generale ca d. p. în 
ce priveşte ideia de Dumnezeu, omul, păcatul lisus 
Hristos, jertfa de pe cruce: viaţa creştină, s. a. de orice 
credincios. Pentru aprofundare, lucrările înaintaşilor 
sunt necesare.

Întrebarea a patra: Recunoşti şi mărturiseşti că sin
gură Biserica ortodoxă a păstrat în întregime şi neal
terat adevărui mântuirei ?

Răspuns: In ce priveşte adevărul mântuirei, recu
nosc şi mărturisesc: „Cine va crede şi va fi botezat, 
va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi osândit44 
(Marcu 16, 16); „Dacă mărturiseşti cn gura ta pe Dom
nul lisus şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a 
înviat din morţi, vei fi mântuit44 (Rom. 10, 9-10). Cre
dinţa va fi manifestată într’o viaţă curată, sfântă. In 
Biserica acea in care se păstrează, se predică şi se tră- 
eşte adevărul, omul se poate mântui.

întrebarea a cincea: Dintre cele existente, care crezi 
sf. ta că este acea biserică?

Răspunsul: Eu cred că în orice biserică cine crede 
cu adevărat în lisus Hristos şi trăieşte o viaţă după
voia Lui, se poate mântui.

întrebarea a şasea: Te indentifici sf. ta sufleteşte 
cu articolul al 9-lea al simbolului credinţei: „Cred în
tru UNA sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică?

Răspunsul: Da.
întrebarea a şaptea: Care dintre comunităţile cre

ştine existente, recunoşti şi mărturiseşti sf. ta că este 
una, sfântă, soborniceasă şi apostolească Biserică?

Răspuns; Nu pot da un răspuns precis.
întrebarea a opta: Recunoşti şi mărturiseşti îndre

ptăţirea rugăciunilor către sfinţii îngeri, către sf. şi Prea 
Curata Fecioară Maria şi către toţi sfinţii, pentru a mij
loci pentru noi la Dumnezeu în scopul mântuirii 
noastre ?

Răspuns: Recunosc şi mărturisesc că lui Dumnezeu 
se cuvine închinăciune, îngerilor şi sfinţilor veneraţie.

întrebarea a noua: Recunoşti şi mărturiseşti că pre
otul este dator să se indentifice din convingere religi
oasă cu Liturghia în toate rugăciunile şi lucrările ei, 
deci şi cu rugăciunile şi ecteniile adresate Prea-Cura- 
tei Fecioare şi sfinţilor?

Răspuns: Recunosc şi mărturisesc că preotul e dator 
a se indentifica din convingere religioasă cu Liturghia 
în toate rugăciunile şi lucrările ei, deci şi cu rugăciu
nile şi ecteniile adresate Prea-Curatei Fecioare şi 
sfinţilor.

întrebarea a zecea: Te-âF simţit obligat în cunoş
tinţă şi sf ta să practici întocmai acest lucru, şi l-ai 
practicat ?

Răspuns: L-am practicat în părţile unde m’am putut 
indentifica din convingere religioasă şi m’am abătut 
acolo unde convingerea mi-a fost alta.

Drept care s ’a încheiat presentul proces-verbal sem
nat de noi.

Pr. T. Popescu

In presenţa noastră, membrii comisiunii, s ’a scris 
procesul-verbal de mai sus de păr. T. Popescu, şi 
după ce s ’a semnat de sf. sa, s ’a adeverit şi de subsemnaţii.

f  NICOLAE Mitropolitul Ardealului 
f  VARTpLOMEU al Râmnicului-N. Severin 
f  IACOV Episcop Dunări de Jos 
f  TEOFIL M. Râmnicianul.

1. P. S. Mitropolit Primat roagă pe I. P. S. Mitro
polit Nicolae al Ardealului, preşedintele comisiunii „ad
hoc“, să facă un expozeu detailat asupra convorbirilor 
avute cu pr. T. Popescu.

I. P. S. Mitropolit Nicolae al Ardealului. Urmând 
însărcinărei sf. Stuod, am luat contact cu pr. T. Pope
scu, chemându-1 aici la un şir de câteva convorbiri 
duhovniceşti. PP. SS. Voastre, prin însărcinare ce ne- 
aţi dat, aţi voit să trataţi pe acest preot după cea mai 
largă aplicaţie evanghelică, îngăduitoare şi iubitoaro 
faţă de cei ce se rătăcesc dela adevărata învăţătură a
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sf. noastre Biserici. \n spiritul acestei largi iubiri am 
tratat pe pr. T. Popescu.

Noi, în convorbirile noastre, am căutat să aflăm nu 
numai ce este în sufletul sf. sale, ci am voit să-i ară
tăm, să-i înlesnim şi calea pe care ar putea să se reân- 
toarcă la un acord desăvârşit între convingerile sf. sale 
şi între doctrina din Mărturisirea de credinţă ortodoxă. 
Cu această convingere duhovnicească, noi cei patru, 
l-am considerat pp pr. T. Popescu şi nu ne-am referit 
numai la punctul de credinţă, chestia cultul sfinţilor, 
care reeşea din lucrările de până aci, ci ne-am referit şi 
la alte multe puncte dogmatice ale Bisericii ortodoxe, 
ca să vedem ce zace în sufletul său şi să-i arătăm şi 
consecinţele unde ajunge, deoarece vedem că el nu era 
de loc clar de toate consecinţele punctului său de ve
dere. Şi aşa, am putut preciza abaterile sale dogma
tice şi i-am atras, cu toată seriositatea, atenţia asupra 
tuturor consecieţelor punctelor sale de vedere.

Comisiunea a ajuns să constate, că preotul Tudor 
Popescu nu numai că n ’a renunţat la nici una din 
erorile de care a fost acuzat la Consistoriu, ba încă, 
s ’a aflat acum sporit în rătăcire. Toată discuţiunea din 
cele trei zile Comisiunea, în cele din urmă, a ajuns să
o formuleze într’o serie de întrebări şi răspunsuri, cari 
s ’au consemnat în procesul-verbal, ce s’a citit, şi care 
proces-vercal a fost scris si subscris de însuşi pr. T. 
Popescu.

Rezumându-se I. P. S. Sa zice: deci avem de a face 
cu un preot care nu consideră:

a) Biserica ortodoxă ca autoritate normativă;
b) Sf. Tradiţiei ca ivor al revelaţiunii;
c) Biserica ortodoxă ca organ de mântuire;
d) Intervenţia sfinţilor şi a îngerilor;
e) Consideră mântuirea *sola fide“ ;
f )  Nu se indentifică cu lucrările Sf. Liturghie în toate 

momentele ei.
Cu părere de rău recunoaştem, că cu toate străda

niile noastre, n ’am reuşit să-l determinăm să renunţe 
la rătăcirile sale şi să-l apropiem de altarul Bisericii, 
de care voit şi conştient se depărtează. Aşa că ne gă
sim, nu numai în faţa unui caz de erezie materială, ci 
a unui caz de erezie formală. Adică un caz de persis
tenţă conştientă în rătăcire.

Incheindu-şi expunerea I. P. S. Nicolse* Mitropolitul 
Ardealului zice:

In faţa acestui caz noi nu putem şovăi. De am fi 
văzut vr’un semn de indreptare din partea lui, am putea 
fi mai cu îngăduinţă; dar când, din contră, vedem per
sistenţă şi voinţă, noi nu facem de cât sa confirmăm
o consecinţă, pe care singur şi-a tras-o, şi cu atât mai 
mult, cu cât curentul de propagandă sectară se plimbă 
dela un capăt la altul al ţării, zilnic uneltind să ne 
răpească câte ceva din turmă, şi a ajuns să ne ră
pească chiar un preot.

In faţa acestui curent de doctrină sectară, noi trebue 
să opunem un „Veto" categoric, să precizăm doctrina 
noastra, iar în privinţa preotului Teodor Popescu tra
gem şi noi aceiaşi consecinţă, pe care singur şi-a tras-o.

S’a exclus din sânul Bisericii şi din Comunitatea 
ortodoxă.

Prin urmare noi osândim doctrina rătăcită, iar faţă
de preotul Teodor Popescu tragem concluziile ce singur 
şi-a tras: Excluderea lui din sânul Bisericii ortodoxe.

In urma expunerii făcută de j. P. S Mitropolitul Ar
dealului, preşedintele comisiunii *ad hocu, pe baza 
mărturisirilor proprii scrise şi subscrise de preotul vi
novat şi consemnate în procesul-verbal de mai sus Sf. 
Sinod a hotărât:
1. Respinge recursul făcut de pr. T. Pogoscu, parohul 
bisericii sf. Ştefan „Cuibul-cu-barză“ din Capitală con
tra sentinţei de depunere din treaptă a Consistoriului 
Spiritual al sf. Mitropolii a Ungro-Valahiei;

2. Constată că numitul preot în mai multe puncte 
dogmatice centrale s ’a abătut dela dreapta învăţătură 
a Bisericii ortodoxe, învăţând o învăţătură streină de 
cea a Bisericii ortodoxe;

3. Sf. Sinod osândeşte această nouă învăţătură, ca 
fiind potrivnică învăţături ortodoxe;

4. Prin aceste abateri mărturisite în mod conştient, 
preotul vinovat el însuşi se exclude din sânul Bisericii 
noastre drept credincioase ale cărei învăţături nu le 
crede în întregime şi deci nu le poate nici propăvedui;

5. Pe temeiul acesta sf. Sinod, care cu largă bună
voinţă a cercat zadarnic readucerea lui la dreapta cre
dinţă, cu durere în suflet declară excomunicat din 
sânul Bisericii şi din comunitatea creştinilor ortodoxii 
de răsărit;

6. Se instituie o comisiune compusă din PP. SS. 
Episcopi: GHENADIE al Buzăului, ILARIE al Con
stanţii şi LUCIAN al Romanului, care să redacteze 
sentinţă.

Şedinţa din 3 Aprilie
Ultima şedinţă din sejiunea din toamna anului 1923 

a fost rânduită asupra chestiunilor privitoare pe revi
sta sf. Sinod „Biserica Ortodoxă Românău.

P. S . Episcop Vartolomeu directorul revistei, face dare 
de seamă amănunţită asupra conturilor de gestiune, 
bugetului şi situaţiei financiare a revistei, cerând des
cărcările şi aprobările cuvenite şi făcând propunerile 
nrmătoare:

1. Anul de redactare să înceapă cu 1 Ianuare;
2. Să se aprobe majorarea cu 25 lei â abonamen

tului anului trecut, costul celor 3 numere în p lu s;
3. Să se declare obligativitatea abonamentului la re-

«

vistă pentru toate parohiile din ţară, fără excepţie;
4. Să se pună restricţie obligatorie a nu se ataca 

fondurile depuse ale revistei;
5. Să se lase comitetului libertatea de a lua oferte 

pentru imprimarea revistei ori de unde va găsi mai 
convenabil;

6. Să se intervină la Ministerul Cultelor ca să cedeze 
revistei un rest de bani ce i-se cuvine din vechi abo- 
nameote. etc., etc.

Raportul împreună cu propunerile se trimit comi- 
siunei respeetive.
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Apoi sc aprobă spre editare la Inst. Biblic mai multe 
lucrări; se trimite în competinţa Sf. Mitropolii a Mol- 
dovii memoriul pr. Toma Chiricuţă, prin care cere a fi 
considerat ca împărtăşind aceleaşi convingeri dogma
tice ca şi cel dela Cuibu-cu-barză, cum şi o declaraţie 
posterioară prin care reneagă cele exprimate în me
moriu şi după aceia.

Domnul Ministru A. Lapedatu dă citire înaltului De
cret Regal de închiderea sesiunii de toamnă.

Pr. T. S1MEDREA

Din lucrările Consistoriului Superior') 
Bisericesc tn sesiunea de Iunie 1924

înalt Prea Sfinţite Stăpâne,
i

Este multă vreme de când, pentru a ne dumeri des
pre lipsurile care există în viaţa noastră bisericească, 
se tot dă vina pe seminari. S ’a discutat aceasta înainte 
de răsboi şi se discută şi acum. Din această pornire a 
trebuit să izvorască şi un proiect de reformă a lor, care 
s ’a prezentat înaintea acestei comisiuni, proiect izvodit 
dela Onor. Minister al Cultelor şi menit să devie proiect 
de lege. Acest proiect de lege vine cu multe prefaceri, în 
ce priveşte întocmirea de acum a seminariilor, şi trebuie 
să ne rostim asupra lui.

Noi am avut deja o mare reformă, cu privire la în
tocmirea de mai nainte a seminariilor. A fost reforma 
răposatului 7ache lonescu la 1893, reformă vrednică de 
toată preţuirea, fiindcă ridica foarte sus nivelul culturii 
seminariului şi era o silinţă de a face mult mai bine 
ceeace funcţiona slab mai nainte de aceasta reformă.

Vorbind de seminariile superioare, ele au străbătut până 
azi 3 perioade: cea până la 1872, când ele aveau 8 
clase, cu un învăţământ teologic destul de desvoltat^ 
dovadă manualele care se predau pe atunci şi din care 
pe multe Păr. Dr. Nicolae Popescu, profesor de istoria 
bisericii româneşti la facultatea noastră de teologie, le 
declara, în cursurile de vară dela Vălenii-de-Munte anu* 
trecut, ca mai bune ca unele din cele de a z i; apoi cu 
profesori din care unii au fost adevărate ilustraţiuni ale 
vieţii bisericeşti, precum episcopul Melchisedec. In ce 
priveşte această vreme, d. Iorga în Istoria literaturii ro
mâneşti în sec. 19, voi. I, pag. 176 — 178 vorbeşte cu 
mari laude despre activitatea profesorilor dela semina
rul dela Socola lângă Iaşi, fra ţii Filaret şi Neofit Seri- 
ban. Această perioadă de muncă culturală bisericească 
a avut mare influenţă şi în Biserică şi în ţară, prin 
mulţii absolvenţi bine pregătiţi care au eşit din acea 
şcoală.

Dar a venit perioada de după 1872, când cadrul de 
de existenţă al seminariilor superioare a fost îngustat. 
A fost micşorat la 7 clase şi i s ’au luat multe din ma

1. Raportul comisîunii pentru Seminarii cu privire ia proiectul 
Ministeriului Cultelor pentru noua întocmire a Seminariilor.

teriile de învăţământ. Nici pe departe aceasta perioadă 
nu seamănă cu cea de mai nainte, în ce priveşte în
semnătatea ei şi pregătirea seminariştilor pentru viaţa 
bisericească.

Cu această stare au dus-o şcoalele bisericeşti, până 
la marea reformă a lui Tache lonescu dela 1893, când 
ele în adevăr sunt din nou aşezate în cinstea de mal 
nainte. Li se dau profesori mai mulţi, studii mai multe, 
se poartă grijă de viaţa interioară a şcolarilor, prin in
stituirea spiritualilor şi a întreţinerilor duhovniceşti pe 
care aceştia trebuiau să le aibă cu elevii, se înfiinţează 
un examen de diplomă cu un aparat de funcţionare^ 
din care se vede grija care se poartă pentru ridicarea 
nivelului seminariilor. Ele îşi capătă din nou clasa VIII 
şi se simte cu adevărat în ele un nou vânt de progres»

Reforma de mai târziu a fostului ministru M. Via- 
descu în 1906 n’a atins adânc reforma din rădăcină a 
lui Tache lonescu, şi toate micile schimcări care s ’au 
mai fâcut apoi, n’au vătămat cadrul mare de existenţă 
al însemnatului reformator dela 1893. Deci noi ne aflăm 
până azi, cu seminariile noastre teologice, în graniţele 
reformei de atunci *).

Sunt 30 de ani de atunci, şi acum se caută o nouă 
prefacere a seminariilor. Răspunde ea unei trebuinţe ? 
Este ea de ajuns de motivată? Trebuie stricat cadrul 
reformei fericite de mai nainte?

Asta este ceeace trebuie să căutăm a vedea.

II

Reforma lui Tache lonescu nu era numai o fericită 
născocire a unui cap luminatoare a înţeles ce trebuie. 
Ea era mai mult de cât atât. Era rezultatul unei ex
perienţe lungi, nu numai o închegare de păreri perso
nale a unui priceput organizator. Până să se ajungă 
acolo, seminariile trăiseră o bucată de vreme în ţara 
noastră şi mai mult încă aiurea. După sute de ani de 
viaţă, au trebuit oamenii să ajungă cam la un tipar co
mun despre ce trebuie să fie un seminariu. Şi s ’a în
ţeles că el trebuie să fie o şcoală care să dea o cultură 
întreagă, adică, pe lângă cultura specială, cum aveau 
seminariile până la 1893, şi pe cea generală, în măsura 
mărginită, cum se putea face într’o şcoală secundară. 
Pe lângă aceasta, în seminar avea să se desfăşure şi 
pregătirea pentru viaţa interioară, prin introducerea se
minaristului în slujba bisericii şi prin cultura pietăţii. 
Cu una şi cu alta, seminariile aveau să fie, cum şi au fost, 
nişte liceie bisericeşti. Să fi funcţionat ele cum se cade 
după reforma lui Tache lonescu, şi am fi avut de cons
tatat foarte bune roade bisericeşti.

Deci dacă această reformă a fost bună, de ce nevoie 
s ’o mai schimbăm acum? Acesta e tiparul la care şi 
aiurea s’a ajuns, că seminariile trebuie să existe cam 
n această formL Da'i-i bună funcţionare în cadrul a-

*) Reforma tncercatS de d. ministru S. Mehedinţi în 1918, n’a 
putut dura din pricina împrejurărilor politice care au desfiin
ţat-o, prin suprimarea lucrărilor guvernului Marghiloman. Şl 
dacă ar ti dăinuit, era o nenorocire, prin incultura pe care o în- 
troducea în seminarii. Le aducea iar Ia 1872.
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acesta, şi nu veţi avea a vă plânge de nimic. Schim
bări mai trebuiesc făcute ici şi colo, dar care lasă re
forma întreagă, aşa cum a fost ea bună acum 30 de 
ani De exemplu, dacă introducerea spiritualului a fost 
o bună noutate, să se dezvolte şi mai mult, lucru pe 
care l-a cerut şi raportorul acestei chestiuni, pe când 
era director al Seminariului Central din Bucureşti. Ac
tualul proiect cuprinde o măsură bună, când şi el pre
vede să fie câte un spiritual de fiecare clasă, care să 
urmărească de aproape viaţa şcolarilor. Dar alăturea de 
acestea, care se puteau introduce în marea reformă a 
lui Tache Ionescu, spre a o îmbunătăţi, câte alte schim
bări, mult mai mari, care prefac fără folos, întocmi
rea veche.

Răul seminariilor doar nu e aici. Răul lor e în lipsa 
unui personal, în care să scânteieze flacăra vieţii bise
riceşti, oameni fericiţi că pot sluji lui Iisus Hristos şi 
în cari şcolarii să vadă şi să simtă, nu simpli funţionari,

deci priveghetor peste tot învăţământul religios care sc
preda in eparhia sa?

De aceia noi ne mirăm că, pe când în regulamentul

' > 4 ‘

oncat de corecţi, ci fiinţe cari grăiesc în această lume a 
materiei, din împărtăşirea nevăzută cu Dumnezeu. Par
tea cea mai de seamă de făcut în seminarii de acum 
înainte, e creşterea vieţii interioare, trezirea boldului spre 
viaţa mistică, în care, încă din această lume, omul să 
se simtă cetăţeanul altei lumi. Şi findcă omul se for- 
mează dela om, aceasta e toată taina turnării semina
riştilor după alt calapod. Deci aici trebue adusă toată 
reforma: directori extraordinari, bărbaţi de prestigiu 
cultural, de activitate creştinească şi de însufleţire pen-

de pana acum al seminariilor, chiar dela început se 
spune că ele stau sub directa supraveghere a Episco
pului şi Ministeriului Cultelor, lucru pe care acest 
raportor l-a susţinut şi în Consiliul Permanent al Mini
steriului Instrucţiunii, când se discuta acest regulament 
şi am fost chemat acolo ca director al Seminariului 
Central şi ca ceice prefăcusem regulamentul, — acum 
Insă nu mai vedem nicăieri pomenită autoritatea episco
pului şi-l vedem pus numai în roluri secundare, ca să 
prezideze concursurile pentru a ajunge cineva spiritual.

Inspectorii vor fi unul al Ministeriului, altul al 
Sfântului Sinod, vor mai fi 3 inspectori tehnici, ba 
chiar un funcţionar al Ministeriului va putea fi inspector 
în seminar, dar despre episcop nicio pomeneală!

Aceasta tocmai în vremea când vorbim de autonomia 
Bisericii!

Dar dacă venim la amănunte, găsim lucruri cu totul 
neînţelese.

t

%

1. Autorul sau autorii proiectului au ca ideal ca toţi 
preoţii să treacă prin facultatea de teologie. Starea de 
seminarist cu 8 clase este pentru domniile lor o stare 
de excepţiune şi trecătoare, putând fi îngăduită numai
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cata vreme e lipsă de preoţi. Seminariştii cu 8 clase 
însă nu vor putea fi parohi.

Iată deci o îngreuiare a actualei stări cu lipsa detru lucrurile Domnului, spirituali de elită. Când acestea
sunt, nu mai este nevoe de altă reformă în celalt ca- 'S i Preoţi. Căci acum nu avem destui nici seminarişti, nici

mdru de viaţă al seminariului, care e destul de bun, căcj licenţiaţi in teologie. Dacă rămân numai teologii să
seminariile dau cultură din destul. Când acestea nu f C  Poată ajunSe parohi, înseamnă că lipsa de preoţi va fi 
sunt, e de prisos să mai schimbăm ceva, fiindcă, fără accentuată şi mai rău. Apoi când s a dat voie în Do- 
acestea, seminariile tot nu vor aduce roade apreciabile. br0Sea ca să fie hirotoniţi preoţişi sub nivelul culturii

Dacă viaţa de până acum a seminariilor dă pricini M  seminariului, numai din pricina marei lipse de preoţi,
'' se poate ca proiectul să vie cu astfel de pretenţiuni!

unde profesorul de ştiinţe religioase vine la şcoală ci- Plecând dela planul pe care şi l-a luat, de a înlătura
pe preoţii cu 8 clase, proiectul desfiinţează şi cl. VIII,

de carteală, e din această cauză. Când sunt seminarii

* ţ . l U ' *
vil, cand şcolarul îşi ştie pe directorul lui că umblă civil prin 
oraş, când, din ţinuta celor ce au a-1 cârmui, nu vede ' ^  socotind că, deoarece seminaristul tot trece la facultatea
pătrunderea de misiunea cerească, ci bieţi burgheji ca se poate lipsi de clasa VIII. Dar dată
oricare altul, oameni de rând, cu micile deprinderi ale *|§k fiind starea de fapt, nu cea ideală, care poate sâ nu 
omului de toate zilele, iar nu suflete cârmuite de sus, n*ci peste 20 de ani, de ce să facem proiecte cu

• V ? L . a

— de unde voiţi prefacere în viaţa seminariilor ? Şi care 
proiect va fi în stare să ne dea această prefacere, când ’ *

'£$ teorii şi să nu vedem că, aşa cum sunt lucrurile, se-
minariul trebuie să fie cu 8 clase şi absolventul să

această lăture rămâne cum a mai fost ? rămâie în toate drepturile sale de a se face preot ?
*  }  ' V i  7 . '

Apoi noul proiect rezolvă chestiunea aceasta numai 2. Potrivit planului urzit, examenul de diplomă nu
în parte, fiindcă înfiinţeză mai mulţi spirituali, dar păgu- ; #  se va mai ţinea la sfâ itul clasei v m  ci ,a al dase
« A  % «  i  W  ✓ ’l  W  • • â i  • w  # I  *beşte pe de altă parte. Căci cine va trebui să poarte 
grijă ca organele de lucru în seminarii să fie aşa după 
cum trebuie din punctul de vedere al vietăţii creştineşti? 
Se înţelege, ceice este cârmuitorul vieţii religioase a 
eparhiei, adică episcopul. Cu toate acestea proiectul 
eliminează sistematic influenţa episcopului şi pune în 
loc Sf. Sinod. Dar Sf. Sinod fiind o colectivitate, se 
înţelege că funcţionarea sa e totdeauna mai greoaie 
decât a episcopului concentrat într’un singur om. Şi 
apoi, după care drept episcopul e înlăturat dela che
marea sa directă de a fi învăţător al eparhiei sale şi

a VII, iar ceice vor voi să .se facă preoţi ajutori să 
urmeze un an an în plus clasa VIII, după ce au dat 
examenul de diplomă. Fără îndoială, nu va mai rămânea 
nimeni în cl. VIII, căci cine va primi să aibă numai 
dreptul de a ajunge preot ajutor!

3. Vedem din materiile de studiu dispărute multe 
din studiile ramurii exagetice, dar pusă patrologia. 
Pentru care scop patrologia, când ea se face ia istoria 
bisericească, nu ştim. Iar ce-o fi însemnând un nou studiu
pe care-1 vedem a ic i: liturgică catehetică, iar nu ştim

t
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4. Seminariile vor putea fi sau n umai cu 3 clase 
inferioare sau numai cu cele 4 superioare, sau întregi. 
Pentru ce atâtea împărţiri, nu pricepem. Ce rost are 
să fie seminarii numai inferioare? Nu e o complicaţiune
de prisos?

5. Proiectul instituie Ministeriul de Culte proprietar 
peste munca oamenilor. Zice că manualul de studiu 
lucrat din însărcinarea Ministeriului va fi proprietatea 
Ministeriului. Dar cum te poţi pronunţa aşa de mai 
nainte? Această va rezulta din învoirea făcută, nu din 
porunca legii. O asemenea măsură va îngreuia scrierea 
de manuale. Raportorul acestor rânduri vorbeşte aici din 
experienţă.

6. Proiectul nu pomeneşte nimic de inspectorul Con- 
sistoriului Superior peste seminarii. Sigur, dacă igno
rează pe episcop, de ce n’ar ignora şi Consistoriul, 
care nu există pentru poiect!

7. Proiectul îngustează cadrul recrutării directorului. 
Cere să fie preot profesor definitiv. Dar de ce să nu 
fie director şi dacă e numai profesor provizoriu, ceiace 
e aproape tot una cu definitivatul? Şi de ce director 
să nu poată fi un arhiereu?

E fără noimă ca directorul să fie numit cu avizul
consiliului şcolar.

8. Proiectul mai are o îngustare vătămătoare pentru 
cultura bisericească. Până acum puteau da examene de 
preparaţi în particular preoţi şi călugări care n ’au avut 
împrejurări prielnice să poată sta în şcoală. Măsura 
era bună, iar acum e suprimată, prin art. 6.

9. In sfârşit, proiectul e prea sumar pentru ca să ne 
putem rosti despre tot ce ar cuprinde organizarea 
seminariilor. Dar şi aşa cum este, tot găsim în el 
luci uri care nu pot rămâne în picioare, precum am
arătat.

Pe de altă parte, ar fi nedrept să nu recunoaştem 
că el este o silinţă de a da o formă mai bine înche- 
tă stării de după război în ce priveşte viaţa seminariilor 
şi de a regula această chestiune în cuprinsul Ministerului ' 
Cultelor. Acest Ministerju nou trebuie să caute a avea 
o ramură a sa care să se ocupe de seminarii. De 
aceia e bine că-şi regulează un serviciu anume pentru 
aceasta, ba mai mult, o direcţie, cu un consiliu al său, 
bine alcătuit, în care însă trebuie să intre şi inspectorul 
pentru seminarii al ignoratului Consistoriu Superior.

Noi credem că acest proiect trebuie revizuit, împreună 
cu o comisiune din Consistoriul Superior şi din Sf. 
Sinod, şi atunci va putea lua o întocmire mai potrivită 
cu cerintelede azi, care să nu fie o depărtare prea mare 
dela ceiace este deja azi. Căci cadrul de existenţă al 
seminariilor e destul de bun, precum ?m arătat, şi nu 
în aceasta sunt de făcut marile reforme, Schimbările 
pot fi motivate numai de faptul existenţei acum a. 
seminariilor în cuprinsul Ministeriului Cultelor, iar în
colo lor le trebuie sutlet.

Acestea fiind părerile Comisiunii, avem onare a le 
supune chibzuinţei Onoratului Consistoriu Superior 
Bisericesc.

R aportor, Arhim . S C R IB A N

S fin ţire  d e  p a r a c l is  o r to d o x  p e s t e  m u n ţi.— Li
ceul de fete „Carmen Sylva* din Timişoara se poate 
mândri că are un paraclis propriu pentru buna îndru
mare a şcolăriţelor în cele religioase. El a fost întoc
mit dintro încăpere a liceului, şi întemeierea lui seda- 
toreşte hărniciei Preotului Ioan Imbroane, profesor de
religiune la acel liceu.

îndemnate de profesorul lor, câteve şcolăriţe s’au 
pus pe strâns bani, ca să poată avea un paraclis în 
însăşi şcoala. Mai mult decât se putea aştepta cineva, 
strângerea aceasta a avut încheiere bună, căci s ’au a- 
dunat mijloace destule ca să se poată întemeia para
clisul dorit.

Astăzi paraclisul nu este numai o încăpere oarecare 
întocmită pentru închinare, ci este o biserică, aşa cum 
sunt toate bisericile numai că nu-şi are zidire proprie, 
ci este cuprinsă în clădirea şcoalei. Pe dinăuntru însă 
ê biserică deplină.

Catapeteasma a fost făcută de sculptorul bănăţean 
Busuioc, care a lucrat-o cu preţ foarte scăzut. Pictura 
a fost făcută de pictorul bucureştean Leon B iju .

Şi unul şi altul lucrează şi pentru catapeteazma Bi
sericii Neamului dela Mărăşeşti.

Sfinţirea s ’a făcut la 15/28 Septemvrie a. c. în Dumi
nica de după înălţarea Sfintei Cruci, de către redacto
rul nostru Păr. Dr. Gh. Ciuhandu, asesor în Consis
toriul Episcopiei din Arad şi însărcinat de Prea Sf. Sa 
Episcopul Ioan anume pentru această sfinţire. Sf. Sa 
era înconjurat de Protopopii Dr. St. Cioroianu (tot 
redactor al nostru) şi Dr. P. Ţiucra, apoi de preoţii 
P. Bizerea, care a scris în revista noastră despre tipic 
(Februarie 1923) şi 1. Imbroane.

Slujba Sfinţirii s ’a făcut cu multă împodobire, fiind 
de faţă foarte multă lume, atât din oraş, cât şi de afară. 
S ’a dat paraclisului hramul Sfintei Fecioare Maria.

La sfârşitul Sfintei Liturghii, Păr. Dr. Ciuhandu a 
ţinut o cuvântare pe care o tipărim şi noi. A lăudat 
hărnicia vrednicului preot şi profesor I. Imbroane, care 
s ’a ostenit cât a putut şi a făcut toate chipurile pen
truca să poată întemeia acel paraclis, atât de trebuin
cios creşterii tetelor noastre în duhul Bisericii.

După aceasta, Sf. Sa a citit decretul Prea Sfinţitului 
Episcop Ioan dela Arad,, prin care cinsteşte pe Păr. Im- 
broane cu podoaba brâului roşu, pentru munca sa do
vedită atât de frumos pe altarul învăţăturii creştineşti. 
Toţi cei de faţă şi-au arătat deschis cu mare mulţămire, 
părerea de bine pentru această împodobire adusă ini
mosului profesor de religie dela acel liceu.

Mişcat sufleteşte, a răspuns Păr. Imbroane, sărbăto
ritul, mulţămind Prea Sfinţitului Episcop pentru cinsti
rea care s ’a făcut şi spunând că aceasta îi va fi îndemn 
să muncească încă şi mai mult pe viitor.

Cu acest prilej, trebuie să pomenim de fapta d-noi
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Fodor, directoarea liceului, care a dăruit două sfeşnice 
frumoase pentru Sf, Altar.

Felicităm şi noi pe Păr. Imbroane pentru frumoasa 
faptă săvârşită, pentru deplina sa isbândă şi-i urăm 
lucru cu spor bun înainte.

Dăm acum mai la vale cuvântarea ţinută de Păr 
Dr. Ciuhandu cu acel prilej:

Cuvântarea Părintelui Dr. Ciuhandu

„MĂRIRE, PREACURATO..."
«Mărire, Preacurato; 
«Deapuvurea mărite,
«Cunună ne’ntinată 
«Şi.a noastră desrobire !»

Al T. Stamatiad'. Pe Drumul 
Damascului, poezii relig, pag. 79

Iubiţi Creştini, Iubite Eleve!
Cu aceste cuvinte de proslăvire ale unui poet român 

din zilele noastre, ţin de cuviinţă să-mi încep cuvântul azi, 
când la această şcoală românească de fete, se înaugu- 

. rează un nou an şcolar şi, tot atunci, şi un altar lui 
Dumnezeu şi Maicii Domnului.

Maica Domnului, prin tainica Sa măreţie necuprinsă 
de mintea necredincioasă, ca Fecioară şi în aceeaşi 
vreme ca Mamă a Mântuitorului nostru, a dat cuprins 
dogmelor creştineşti şi a ridicat în slavă viaţă noastră 
pământească. Maica Domnului, prin imnele religioase 
cari o preamăresc, ne-a umplut toate cărţile bisericeşti 
şi sufletele cu mireasma unui cult, care ridică o femeie 
în slava ceriurilor, mai pre sus de chorurile îngerilor 
şi arhanghelilor. Maica Domnului, înveşnicită şi în cele 
mai frumoase poezii şi în icoane şi închipuiri sculptate 
a sfinţit şi a ridicat la sine şi arta aceasta magistră a 
desăvârşirii sufleteşti. De aproape două mii de ani, această 
Preasfântă Femeie, care prin Fiul său şi Dumnezeul 
nostru a revoluţionat istoria lumii, s ’a făcut şi câr- 
muitoare a sufletelor pline de râvnă cătră cele de sus, 
sau prea împovărate de durerile din această lume de 
jos. Icoana ei şi cultul ei au intrat şi la poporul nostru 
mai adânc doar, decât la oricare alt popor, în sufletul 
nostru religios şi în credinţele populare sau în folclorul 
românesc. Şi-mi vine a crede, că o urmare a acestei 
legături sufleteşti a poporului nostru cu Maica Domnului 
a fost şi aceea, că armele pentru desrobirea noastră şi 
pentru întregirea Neamului au fost ridicate de fraţii 
noştri liberi înspre zorile unui praznic al Preacuratei...f

Un protestant. — (Dietlein) vasăzică unul dintre aceia 
cari nu ţin la Sfinţi ca mijlocitori pentru noi la Dum
nezeu — iată ce cuvinte are despre Maica Domnului: 
„Apostoli sunt mai mulţi; dar Maica Domnului numai 
una este. Fecioara Maria este ridicată deasupra tuturor 
fiilor oamenilor şi numai Ea singură lângă Dumne- 
zeescul său Fiu.u

Cine poate, deci, să fie cel mai potrivit hram sau 
ocrotitoare acestui Sfânt altar dela o şcoală de fete, 
dacă nu tocmai Maica Domnului cu cultul ei atât de 
complex şi plin de semnificaţie!
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Cuvine-se deci cu adevărat să o fericim şi să-i cântăm :

„Mărire, Preacurato,
Deapururea mărire

iar fetele noastre dela aceasta şcoală să ţină pururea 
în vedere cultul, mântuitor de suflet şi întăritor de 
Neam al Preacuratei Fecioare î

Iubite eleve,

Cuvlntul meu să îndreaptă azi mai stăruitor şi mai 
# de aproape către voi, spre a Vă tâlcui însemnătatea 

zilei de azi şi a ocrotitoarei voastre din Ceruri.
In vremurile de demult, când Preacurata Fecioară 

Maria trăia pe pământ, soartea femeii era foarte tristă. 
Ea era osândită să stee departe de învăţătura de carte 
şi să fie roabă unei societăţi neînţelegătoare. Şcoale de 
fete, cum sunt astăzi, nici nu se pomeneau. Era însă la 
vechii Evrei din vremea Mântuitorului un aşezământ, 
care semăna încâtva cu şcoalele de fete de azi; ba, 
într’o privinţă, chiar le întrecea. In jurul templului din 
Ierusalim, trăiau, sub conducerea preoţilor învăţători 
ai legii, o seamă de văduve pioase şi fecioare. Acolo 
se făcea şcoala evlaviei şi a temerii de Dumnezeu. In 
acel institut se făceau rugăciuni stăruitoare în aş
teptarea fericitului ceas, când avea să sosească Mân
tuitorul, făgăduit lui Israil că va ieşi din sânul lui.

Era aşa dar un cult religios şi naţional, care se făcea 
în acel institut de bunăcreştere. La această şcoală, a 
evlaviei şi a aşteptărilor naţionale ale unui neam, a 
fost dusă Sf. Fecioară Maria, la vârsta de trei ani, 
după cum ni-o spune tradiţia Sântei biserici universale 
a lui Hristos. Dosprezece ani a petrecut P. Sf. Fecioară 
în aceasta şcoală a aşteptărilor mesianice, pregătind-se 
pentru misiunea, la care a chemat-o Dumnezeu, după 
care s ’a întors la casa părintească din Nazaret.

Acest Sf. altar, ce s ’a ridicat— întâiul:— la o şcoală 
românească din aceste părţi, este închinat ocrotirei
acelei Intrări a Preacuratei în şcoala templului din Ie-

i  ____

rusalim. De ce s ’a făcut aceasta închinare? Pentrucă, 
dacă Preacurata a fost dusă la o şcoală religiosă stă
pânită şi de aşteptările naţionale ale neamului din care 
se trăgea, totastfel fiicele noastre, cari vor lua lumină 
de caste şi de simţire românească din aceasta şcoală 
naţională, vor trebui să-şi clădească educaţia pe ideia 
religioasă a neamului lor. Şcoala aceasta şi toate şcoa
lele noastre de fete, trebuiesc să slujească acestui ideal. 
Intrarea Preacuratei în biserică să aducă, aşa dar, 
aminte acestei şcoale: Profesori, profesoare şi eleve de
o potrivă, că au datoria de a propovădui cultul religiei 
şi al patriotismului românesc în aceeaşi măsură, sub 
ocrotirea Precuratei, pregătind din fiecare elevă câte o 
misionară în slujba virtuţilor aducătoare de restaurare 
morală şi patriotică a poporului nostru.

* **
Iubite Eleve! Chemarea, pentru care Vă pregătiţi în 

aceasta şcoală, vreau să Vi-o lămuresc prin următoarea 
veche tradiţie latină:
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RomuJ, urzitorul Romei, trăsese cu plugul hotarele 
cetăţii sale, care a fost începutul puternicei împărăţii de 
mai apoi a Romanilor. Dar pentru înfiriparea ei nu era 
de ajuns numai plugul şi braţul vitejesc al oştenilor, ci 
mai trebuia ceva sufletesc, care se adăogă sub regele 
Numa Pompiliu. Poporul Romei de atunci dela început* 
era dur la porniri şi crud la moravuri. Numa Pompiliu 
îşi propuse să-l împrietenească cu dreptatea şi cu frica 
lui Dumnezeu. Dar, el singur, n’a putut-o face, deşi 
era foarte iscusit în ştiinţă. A trebuit să recurgă mai 
întâi el însuşi, la ajutorul soţiei sale Egeria, o nimfă,# 
care l-a introdus pe Numa Pompiliu în cultul zeilor şi 
în viaţa pioasă.

Dar poporul nici aşa nu a voit să primească îndem
nurile sufleteşti ale regelui Numa Pompiliu, până ce nu 
s ’a convins despre puterea lui mare cu prilejul unui 
ospăţ, când regele a prefăcut vasele de lut în vase de 
aur, şi mâncările şi beuturile în cele mai delicioase gus
tări. Atunci i-au primit religia, îmbiată de regele din 
inspiraţia unei femei. Acestei religii şi patriotismului 
Roman, crescut în mod organic cu religia lor, se da- 
toreşte creşterea mare a imperiului Roman de odinioară.

Şi noi, Iubite Eleve, nu avem azi o împărăţie, un 
stat al nostru, lărgit de aceia cari au schimbat plugul 
de acasă cu arma, la vreme de întregirea neamului, în
tregirea răscumpărată prin jertfa celor 800 de mii de 
fraţi şi cu mari sacrificii de sânge şi avere! Graniţele 
scumpei şi fumoasei noastre patrii au fost aşa dar, 
trase cu sabia. Dar ele nu se' pot susţinea întregi nu
mai cu sabia, ci de aci înainte numai cu sufletul, cu 
sufletul primitor al bunurilor morale, cum su n t: lumina 
cărţii sănătoase, moravurile curate în viaţa familiară şi 
publică, devotamentul pentru tot ce este nobil şi fru
mos. Şi nu este nimeni mai indicat să facă acest cult 
întăritor — această apostolie — în sânul neamului nos- 
strUy decât tocmai femeile trecute prin şcoalele noastre.

Pe vremea lui Numa Pompiliu o singură femeie — Ege
ria — prin calităţile şi inspiraţiile sale sufleteşti, a de
terminat în mare măsură soarta ţării şi a poporului său 
Şi noi, cei de azi, cari prea suntem închinaţi cultului 
celor materiale, trebuie să râvnim, ca prin şcoalele noas
tre de fete, să facem ca la fiecare cămin familiar al 
nostru din viitor să trăiască aivea câte o Egerie, dă
tătoare de curate îndemnuri sufleteşti. Când şcoalele 
noastre de fete ne vor fi dat, pe lângă cunoştinţa de 
carte, femei de o aleasă nobleţă şi bunătate sufletească, 
deabia atunci vom fi făcut primul pas sigur şi hotărâ
tor, de ieşire din mijlocul păcatelor cari ne distrug fa
milia şi viaţa publică; deabia atunci vom fi intraţi în 
ogaşul unui progres real, ca neam şi ca ţară. Iată ce 
aşteptăm noi dela şcoalele noastre de fete ! Iată ce 
aşteptăm, iubite eleve, dela voi, dela înţelepciunea şi 
dela bunătatea câtă veţi aduna în şcoală, spre a duce 
acele comori la vetrele voastre şi în viaţa publică.

Iubiţi creştini, Iubite eleve ! Aşa ni se prezintă mi
siunea şcoalelor noastre de fete, privite din prizma ne
voilor zilelor noastre şi în lumina tradiţiilor străbune: 
latine şi creştine.

Ca trimis al bisericii, care am avut fericirea să ţin
i

contact mai apropiat cu această şcoală, profit de prilej 
spre a semnala armonia sufletească, realizată în învă
ţământul şi în educaţia făcută în acest institut, în care 
cultivarea patriotică merge, mână în mână şi în cea 
mai strânsă legătură cu misiunea educativă creştină- 
Cercul religios, înfiinţat anul trecut la această şcoală cu 
elevele claselor superioare, şi excursia elevelor pe la 
sfintele mânăstiri bucovinene, care sunt tot atâtea is- 
voare de inspiraţie pentru credinţa în lisus şi în patrio
tismul românesc, ne dovedesc sănătatea morală a 
educaţiei ce se dă fetelor noaste aici.

Acestei sănătoase îndrumări făcute de oameni, se 
adaugă acum sf. Altar, ocrotit de Maica Domnului, că
reia veţi avea, iubite eleve, să vă proşterneţi de aici 
nainte cu suflete şi mai încrezătoare în misiunea voas
tră cântând :

«Mărire, Prea Curato,
«Deapururea mărire...

şi împletind din virtuţile Maicii Domnului
«Cunună ne’ntinată 
«Ş-a noastră desrobire»

Aşa stând lucrurile, veţi înţelege, iubiţi creştini şi 
eleve, de ce azi autoritatea bisericească a acestui loc, 
adaugă către binecuvântarea sa mulţămiri călduroase 
părintelui director ai acestei şcoli, corpului didactic şi 
stăruitorului profesor de religie, şi tot astfel comitetu
lui şcolar şi tuturor celorlalţi, cari ne-au dat condiţiile 
materiale şi morale ale acestui praznic de azi.

Ca semn al bucuriei mai marilor bisericeşti de acest 
praznic, după cuvântul Sfântului Pavel (I, Tim. V. 
17), care porunceşte, ca preoţii străduitori în diregăto- 
ria Domnului de îndoită cinste să se învrednciească,
— iată, am bucuria să vă vestesc, — că P. S. Sa Pă
rintele Episcop dă Părintelui prof. Ioan Imbroane bine
cuvântarea să poarte brâu roşu.

Părinte Ioane, Maica Domnului să-ţi fie şi pe mai 
departe în ajutor în apostolia ce o îndeplineşti.

«Mărire Prea curato,
«Deapururea mărire,
«Cunună ne’ntinată
«Ş-a noastră desrobire» ! Amin.

E X T E R N Ă

Desfiinţarea ambasadei franceze dela 
Vatican

După bucuriile de o clipă pe care le-a avut Vati
canul îndată după încetarea marelui război, că Francia 
se întoarce iar la starea de mai nainte de legea des
părţirii Bisericii de Stat, lucrurile se întorc iar la ce 
au fost. Guvernul francez nu mai vrea să lase influenţei 
papale drum slobod în Francia, cum s’a crezut o clipă. 
Guvernul prezidat de d. Herriot a dat de ştire chiar
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dela început că el vrea să desfiinţeze ambasada fran
ceză de pe lângă Vatican şi deci să nu mai aibă le
gături oficiale cu Papa.

Acesta e cel dintâi pas spre dezmeticire. Se înţelege 
că, îndată după război, publicul din toate ţările era 
încă sub puterea emoţiunilor trecute şi judecata sa 
era influenţată de toate grozavele sbuciume prin care 
a trecut. Deci măsurile luate în aşa clipe nu trebuiau 
socotite ca ceva care vâ rămânea în picioare şi atunci 
când vor avea să judece cu mintea rece. •

Aşa se petrece azi în Francia. Oamenii se dezme
ticesc. In clipele cele dintâi după război, au dat prea 
multe nădejdi Vaticanului. La Vatican oamenii au 
început a se crede şi, împreună cu ei, toţi ciracii ca
tolicismului de pretutindenea au început să cânte mari 
osanale Papii că este puterea cea mai mare de pe 
glob. Astăzi însă oamenii sunt aduşi la starea de fapt. 
Ei îşi vin în fire şi nu mai vor să lase trufia catolică 
să stăpânească slobodă ca mai înainte. De unde or
ganele Vaticanului spuneau că Providenţa prăbuşeşte 
toate pedecile care stăteau în calea Papii, iată că tot 
Providenţa nu-i lasă să se îngâmfe şi-i mărgineşte 
la ce sunt.

De unde, îndată după război, Vaticanul începuse a 
lucra în înţelegere cu Francia, sprijinindu-se unul pe

«

altul şi crezând că de acum înainte are la îndemână 
puterea Franciei pentru împlinirea ţintelor sale politice, 
acum îi scapă din mână arma aceasta.

întoarcerea aceasta a lucrurilor e un mare bine 
pentru Răsărit, fiindcă Vaticanul începuse a-şi face 
visuri mari şi a crede câ de acum înainte poate vedea 
şi Răsăritul căzând la picioarele lui. Nenorocirile Bi
sericii Ortodoxe în Rusia şi în Turcia erau pentru 
Vatican tot atâtea mânuiri ale Providenţei ca să aducă 
şi pe Răsăriteni în braţele Papii.

Dar aceastea nu gândea Vaticanul s ’o facă cu pro
priile lui puteri, ci cu puterea Franciei şi Italiei. Acum 
însă iată că-i piere terenul de sub picioare şi rămâne 
cu puterile sale adevărate, care fără îndoială sunt 
mari, dar nu se mai pot sprijini pe proptelele mate
riale politice pe care le dă un Stat.

Va să zică lovitura care se dă acum în Francia 
curăţă terenul de poftele papale şi ia Vaticanului multe 
nădejdi pe care şi le făurea pe spinarea noastră şi 
a altora.

In Francia se fac acum mari mişcări din partea cle
ricalilor, pentru a sili guvernul să nu facă ce a dat 
de veste. Cardinalii şi episcopii dau manifeste aprinse 
pentru a scula poporul la luptă. Şi nu putem tăgădui, 
Biserica are destule mijloace pentru a-şi apăra inte
resele ei. Se va face tărăboi. Dar că vor face şi 
război civil, după cum clericalii ameninţă, aceasta o

9

punem la îndoială. N ’au putut-o face ei pentru legea 
despărţirii; de ce ar putea-o face acum? Aceste ame
ninţări sunt însă mijloace de luptă pentru a speria şi 
opri măsurile care nu le plac.

Dar măsurile merg înainte. După întâia vestire dată 
de guvern că va desfiinţa ambasada dela Vatican, a-

cum ne vine o nouă v e s t e : Comisiunea financiară a 
camerei franceze a votat cu mare număr de glasuri 
această desfiinţare. Deci lucrările, odată începute, 
merg înainte fără stinghereală şi planul guvernului 
nu se lasă oprit de nimic.

S ’a căutat să se puie fapta guvernului în cea mai 
urâtă lumină, că e prigonire împotriva religiunii. Dar 
prezidentul Herriot a aratat că nu se aduce nici o 
împedecare bunului exerciţiu al religiunii catolice în 
Francia, ci este vorba numai de o chestiune de ordin 
curat exterior, care însă va lăsa cu totul neîmpede- 
cată viaţa Bisericii catolice în Francia.

Quvernul d-lui Herriot însă va mai face ceva : Va 
desfiinţa şi câteva tovărăşii monahale care s ’au în
fiinţat în Francia după războiu. Legea despărţirii a 
desfiinţat unele cete călugăreşti catolice, lăsând pe 
altele, care urmăreau mai mult ţinte de binefacere. 
Dar după război, văzând buna pornire a politicei că
tre catolicism, Vaticanul a îndrăznit şi a început iar 
a pătrunde cu ordinele sale monahale. Pe acestea, 
înfiinţate acum în urmă, guvernul vrea sa le desfiin
ţeze şi aşa iată nouă pricină de mişcare şi framântare.

Noi nu credem că guvernul se va lăsa înfricoşat 
de ceva, ci că el îşi va duce la capăt planul hotă
rât. El nu se arată un guvern pătimaş, ci un guvern 
care nu vrea să se simtă stingherit de înrâuriri stră
ine în politica dinăuntru a ţării.

Aşa se spulberă în Francia visurile despre raiul pe 
care catolicii credeau să-l poată croi în Francia. Ră
mân lucrurile la ce au fost şi înainte de războiu şi 
papiştii nu vor mai nădăjdui în puteri care să stea  
Ia îndămâna Papii pentru a face o turmă şi un păstor.

Atâta chestiunea cu Francia. Dar mai este una 
cu noi. Din atmosfera de admiraţiune care s ’a croit 
în jurul Vaticanului, că este o putere măreaţă şi 
straşnică, i s ’au făcut tot felul de temenele făra temei, 
Din această atmosferă porneşte şi la noi planul de 
a încheia concordat cu Vaticanul. Pe când lucrurile 
s ’au urzit acum 3 ani, Vaticanul era în bune legături 
cu Francia şi se slujea de înrâurirea franceză. Aşa a 
izbândit şi la noi punerea în practică a gândului de a 
avea legături oficiale cu Vaticanul. Dar acum însăşi 
Francia nu vrea să mai aibă astfel de legătuii, ea care 
e putere catolică. Atunci de ce voim noi?

Concordatul însă încă nu e încheiat. Ce se petrece 
în Francia, trebuie să ne fie ca un îndemn de ce tre
buie să facem şi noi. Dacă în atâtea lucruri urmăm 
fraţilor noştri de pe malurile Senei, să urmăm şi acum.

Lecţiunea pe care ne-o dă guvernul francez vine 
la timp şi credem că se va ţinea seamă de ea, pentruca 
să ştim ce trebuie să facem la noi.

In discuţiunile urmate la noi în p'tivinţa încheierii 
concordatului, nu s ’a întrebuinţat încă acest temei. De 
aîci încolo, în mişcarea care din nou trebuie începută 
împotriva concordatului, trebuie să ne folosim şi de  
lecţiunea care ni se dă dela Paris.
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A 18-a aniversară a Asociaţiunii Bisericilor
Anglicană şi Ortodoxă, la 11 şi 12

Nocmvrie 1924.

La începutul lunii Noemvrie a. c., se va sărbători în 
Londra împlinirea a 18 ani de viaţă a Asociaţiunii 
Bisericilor Anglicană şi Ortodoxă. Ştirile care ne vin 
din Londra, cuprinse în patru foi, poarta pe cea din 
frunte reproducerea unei icoane ruseşti, cu scriitură 
slavonă deasupra ( Vozdvijenie Cestnago Gospodnea— 
înălţarea Cinstitei Cruci a Domnului,), înfăţişând săr
bătoarea Inălţărei Sfintei Cruci din Ierusalim, atunci 
când a fost găsită ea.

Pe a doua pagină se arată cum se va începe slujba 
pentru serbarea a 18 ani împliniţi de frăţie între an
glicani şi ortodocşi. La 11 Noemvrie, la 6 ceasuri 
seara, se va face slujba vecerniei în biserica rusească 
Sf. Filip din Londra, Buckingham Palace Road, la care 
va cânta corul lui Kedrov. Afară de vecernie, după 
cum e practica la Ruşi, se va sluji şi utrenia şi ceasul
I. Traducem aci deadreptul din englezeşte:

Această slujbă este întocmită din vecernie, utrenie (Mat-  

tins) şi ceasul I {Prime) şi se săvârşeşte în bisericile 
ruseşti în toate Sâmbetele şi în ajunurile sărbătorilor celor 
mari. E o slujba de mare frumuseţă şi, fără îndoială, mulţi 
din membrii noştri vor fi bucuroşi de prilejul pe care-1 au 
de a fi de faţă la ea.

Mercuri, la 12 Noemvrie, la Ceasul 11, se va sluji 
Sf. Liturghie în catedrala greceasca Sf. Sofia din 
Londra, M oscow Road, Bayswater. Predica va fi ţi
nută de către diaconul din Canterbury şi de către 
Mitropolitul Ghermanos al Tiatirei, Exarh peste bise
ricile greceşti din Europa de Apus.

In aceiaşi zi, la ceasurile 7,30 seara, se va ţine o adu
narea generală a Asociaţiunii, în marea sală a casei 
bisericeşti din Westminster.

Programa va cuprinde:
1. Dare de seama despre adunarea generală de anul 

trecut 1923;
2. Raportul Secretarului General;
3. Darea de seamă despre starea financiară a Aso- 

daţiunii;
4. Alegerea cârmuitorilor.
înalt Prea Sf. Agatanghel, Arhiepiscop de laroslav 

şi Rostov şi P. S. Episcop dc L ondra au fost pro
puşi să fie realeşi ca prezidenţi.

Excelenţa Sa d. Ghenadios şi d. Athelstan Riley au 
fost propuşi ca să fie din nou aleşi ca viceprezidenţi.

Păr. R. M■ French a fost propus pentru realegere 
ca secretar general.

D. G. F. Feild, fiind cooptat în curgerea anului, 
este propus a fi ales drept Casier onorar.

Propunerile de mai sus au fost făcute de Păr. G. 
Napier Whittingham, ajutat de Păr. B. Timoteiev.

5. Cel care urmează, după ce a făcut parte din co
mitetul general în timp de patru ani, se retrage şi astfel 
se creiază o vacanţă. Acesta e Pâr. R. LI. Langford 
James, vicar al lui St. James, Edgbaston.

In aceiaşi seară, la ceasurile 8, se va ţinea întru
nire publică în marea sală din casa bisericească din 
Westminster. Prezident va fi Episcopul Dr. GORE- 
Vor lua cuvântul Sir Henry Slesser, d. Stephen Graham 
(despre starea Bisericii Ortodoxe din Rusia), d. Athel
stan Riley.

Cu acest prilej, se va face o strângere de bani 
pentru trebuinţele Asociaţiunii.

In pagina 6, poftirea vorbeşte despre planurile de 
viitor ale secretarului general. El face apel ia toţi 
prietenii Asociaţiunii pentru mijloacele de trebuinţă 
ca să poată face mai multe tipărituri care să ducă 
mai departe ideile ei. Spune că plănuieşte mai multe 
tipărituri populare, care să fie ieftine şi să se poată 
răspândi iute. Una să fie despre închinarea către 
Icoane, alta despre Muntele Atos, alta despre Pa
triarhul Tihon, alta despre mucenicia Marei Ducese 
Maica Elisabeta şi aşa mai încolo.

Pagina 7, care e şi cea din urma, o traducem în în
tregime, fiind de mult interes pentru noi.

Dacă îndreptăm gândurile noastre către Răsărit, gă
sim multe lucruri care să ne încurajeze şi să ne in
spire, oricât de tragice sunt împrejurările. Biserica 
Rusiei încă este făcută privelişte tuturor oamenilor 
şi încă adaogă la lungul şir de mucenici. Din Bise
rica şi poporul Georgiei, din Răsăritul depărtat în 
Asiria şi dela refugiaţii din Grecia, încă se ridică che
marea ca să ne rugăm pentru ei şi să Ie dăm ajutorul 
care este în puterea noastră. Cel puţin noi putem lua 
însemnare despre viteaza răbdare a acestora şi a so 
coti că o credinţă ca a acestor popoare are în ea 
multe luvruri care ne învaţă şi că cea mai strânsă 
atingere sufletească cu aceste popoare nu se poate 
să nu ne întărească şi să nu ne inspire.

Uneori sunt întrebat de ce întârzie răspunsul ce
lorlalte Biserici Ortodoxe la declaraţiunea dela Cons- 
tantinopol despre hirotoniile noastre *). E limpede că 
nu putem să ne mai întrebăm despre Rusia. Câtă 
vreme dăinuieşte prigonirea, ea nu se poate mişca 
slobod, spre a-şi spune gândul ei. In ce priveşte 
celelalte Biserici, am auzit că felurite piedeci au 
oprit până acum alte Sinoade de a-şi da hotărârea 
lor. Unele din ele cercetează chestiunea şi îşi pot 
arăta vederile dela o clipă la alta. Totuşi e o ches
tiune în care e bine să fim cu răbdare şi în care cea 
mai înceată mişcare e, pe cât se pare, cea mai sigură.

Noi nu mai avem nevoie acum să ne mai întrebăm 
despre prietenia Ortodocşilor către noi. O dovadă 
mai mult despre aceasta a fost dată de inimoasa pri
mire făcută închinătorilor anglo-catolici. Mulţi din 
d-voastră vor fi citit darea-de-seamă despre ea în

1) E vorba de recunoaşterea hirotoniilor Bisericii anglicane ca 
având putere de adevărată hirotonie, care a fost făcută la Cons- 
tantinopol şi care au mai fost recunoscute şi la Ierusalim şi la 
Cipru. Până acum însă n’au răspuns toate Bisericile Ortodoxe 
intre ele, nici a noastră. Tăcerea umple de nedumerire pe An
glicani şi iată că trebuie să ne grăbim a răspunde.—Nota Tra
ducătorului.
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nr. pe Septembre al lui „Christian Eastu. Pelerinagiul 
a fost de un ajutor nemăsurat cauzei pentru care lu
crează Asociaţiunea. (Se va mai face unul şi anul vii
tor, de data aceasta la Constantinopol şi Atena).

Pe de altă parte, socotesc câ indirect, pelerinajul 
a călăuzit pe mulţi să cunoască şi să iubească revista 
„The Chistian East“ ! Eu aş dori să se îndoiască nu
mărul de abonaţi la această revistă. Privind înainte 
către un an nou, al operei Asociaţiunii, simţim ce 
mare trebuinţă este ca să se întindă tot mai mult 
cunoaştetea despre Bisericile Răsăritului. Nu o cu
noaştere adâncă, tehnică, mărginită la puţini, ci o cu
noaştere mai întinsă despre fapte simple în sânul 
poporului nostru ca întreg.

Aceaste e pricina pentru care eu doresc ca tot mai 
mulţi să fie acei care iau în mână revista „The Chris
tian E ast“ (care cred că în anul viitor va cuprinde 
ceva mai multe articole de cuprins popular şi edu

cativ) şi să se tipărească un şir de cărticele de care 
am vorbit mai sus şi privitor la care eu doresc mai 
multe îndemnuri către predicatorii şi cititorii noştri 
din toată lumea. Atunci n’am mai li expuşi să auzim 
ca azi în presa noastră că planurile de unire cu Ră
săritul sunt „nefireşti11.

Avem nevoie de cunoştinţă şi nu mai puţin de o 
adânca conştiinţă despre o ţintă concretă, de tovărăşie 
în lucrul pentru un mare ideal. Aceasta şi face din 
Asociaţiunea noastră o însemnată tovărăşie, ca un inel 
care ne împreunează în gând şi rugăciune. Ea dă o şi 
mai mare însemnătate şi preţ dorinţei ca Asociaţiunea 
să crească nu numai în însufleţire, ci şi în* număr.

Ea creşte, dar nu destul de iute. Chipul cel mai 
mai de seamă în care ea creşte este prin membrul 
care mai aduce pe altul. Cuvânt pentru cei înţelepţi.

A rhim . SCRIBAN

c Ar ţi REVISTE ZIARE
Cele mai nouă scrieri împotriva beţiei.

I

Nu ştiu dacă tot ce am scris noi în această revistă, 
privitor la beţie şi la datoria preoţilor de a lupta împo
triva ei, a avut vreun răsunet şi a dat vreun îndemn 
feluriţilor scriitori din Biserica noastră de a-şi îndrepta 
scrisul lor şi spre această lăture. Ceeace băgăm de 
seamă însă este că în adevăr mai mulţi scriitori bise
riceşti ai noştri şi-au luat ca materie de scris şi ches
tiunea beţiei.

Faptul acesta e foarte îmbucurător, pentrucă, odată 
luată pe mâna noastră această holeră care trebuie des
fiinţată, lupta nu trebuie să mai înceteze. In fiecare lună 
să se vorbească sau să se scrie câte ceva.' Ici o predică, 
dincolo o conferenţă, aiurea o broşură, în altă parte 
un articol de ziar, o tratare într’o revistă, un studiu 
mai amănunţit, o recensiune despre lucrările făcute în 
această privinţă, toţul să se facă pentruca lumea să se 
afle ca înaintea unui val nedomolit care se revarsă ne
încetat peste lume pentru a înlătura beţia.

Aceasta este datoria noastră şi trebuie să spunem 
din nou ce am mai spus aici şi aiurea: în aceasta 
avem şi mijlocul prin care ne ridicăm în cinstea lumii 
şi ne clădim mari merite pentru ţară. Ce lucru măreţ ar 
fi ca peste 20 — 30 de ani, de luptă neîncetată, când 
se vor face socotelile acestei lupte duse şi se va găsi 
că ea a fost încununată de izbândă, să se poată spune: 
In cea mai mare parte, izbânda se datoreşte preoţilor, 
care n ’au încetat de a striga împotriva beţiei, au trezit 
simţul lumii pentru această primejdie şi au făcuto să 
se lepede de acest păcat.

Noi, preoţii, trebuie să năzuim din toate puterile a ne 
încărca de aceste merite, fiindcă prin aceasta slujim

Biserica. E cea mai mare laudă pentru Biserică, dacă 
se va putea spune că organele ei au mântuit ţara de 
această nenorocire. Deaceea sunt foarte bine venite 
toate câte se scriu în această chestiune din partea preo
ţilor, fiindcă prin aceasta nevoia luptei este ţinută tot 
vie înaintea minţii preoţilor şi îndeamnă şi pe cei mai 
lăsători să intre şi ei în hora celor ce luptă.

In capul nostru, al preoţilor, trebuie să intre o încre
dinţare : că noi nu putem sluji Biserica mai bine şi a 
o pune adăpost de loviri viitoare decât desfăşurând 
munca noastră pentru a tămădui relele obşteşti, adică 
a porni ceeace se numeşte astăzi activitate socială. 
Chiar şi ceice nu cred în Biserică nu vor putea să 
nu se închine înaintea ei, când vor vedea ce fapte mari 
a fost ea în stare să facă pentru buna îndrumare a 
obştii şi abaterea ei dela păcatele care o copleşesc. 
Multe guri care clevetesc împotriva noastră au să se 
închidă, când o să vadă ce mare putere de îndreptare 
este Biserica.

Noi să fim fericiţi acum că ne-a căzut în mână a- 
ceastă lucrare. Ar trebui să sărim asupra ei ca nişte 
înfometaţi, pentru a o duce la capăt după învăţămintele 
Bisericii, şi a avea fericirea că am putut face Bisericii
această slujbă

Aşa judecând, bucuria noastră e mare când vedem 
că se înmulţeşte numărul acelora din Biserică pe care 
chestiunea aceasta i-a stârnit să scrie şi despre ea. Ii
încredinţăm că prin aceasta săvârşesc un mare bine şi 
dorim de acum înainte să-i vedem c’o ţin una. Doar 
izbânzile sociale nu se capătă decât prin oarecare în
căpăţânare. Trebuie înverşunare şi fanatism. Vrăjmaşul, 
odată încleştat, nu mai trebuieşte lăsat o clipă, până la 
deplina lui doborâre. Aşa au căpătat alţii izbânzile, şi 
noi nu ne putem abate dela această urmare a lucrului.
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Iată, ne tot vin veşti că în America de Nord, în Sta- 
tele-unite, se poartă luptă aprigă împotriva beţiei. Apoi 
ştiţi ce aflăm ? Lupta aceasta e munca preoţilor. E o 
sută de ani de când se tot duce ea, şi dacă acum au 
zim că însuşi Statul a luat măsuri înfricoşate pentru 
stăvilirea răului, lucrul nu vine aşa, din senin, ci din 
sânul unui popor, care zi cu zi a fost tot îndemnat 
şi luminat de preoţi, până ce întregul popor a ajuns să 
se trezească şi să ceară măsuri protivnice.

Ia luaţi aminte la ce citim în această privinţă în re
vista Lamura (Iunie 1924, pag. 425-26) subtitlul „Bi
serica în ajutorul campaniei antialcoolice din Statele 
Unite*, râncţuri care nu se poate să nu vă placă:

„Actuala lege de represiune împotriva fabricaţiei şi 
consumului oricărui fel de băutură antialcoolică sub 
orice formă, este rezultatul unei campanii de peste 100 
de ani; dela independenţa ţării. La început propaganda 
îmbrăca o formă religioasă. Văzând pustiirile urzite de 
alcool, preoţii porniră o straşnică luptă care n’a înce
tat nicio clipă până a z i: Predici în biserică, societăţi de 
temperanţă, legăminte cu jurăminte, etc. Pentrucă adu
nările să fie cât mai numeroase, se plăteau auditorii 
care stăteau de faţă la conferinţe. După conferinţe cân
tau cântece care celebrau meritele apei curate şi otrava 
băuturilor alcoolice.

„Efectul acestei strădanii seculare se vede: Legifera
rea interdicţiunii oricărui import şi oricărei fabricaţii de 
alcoolu.

Trebuie să ne bucurăm când vedem ce putere mare 
au putut avea preoţii într’o ţară şi să ne minunăm de 
stăruinţa lor, dacă au dus o asemenea luptă 100 de 
ani. Dar în aceiaş timp, nu trebuie să ne minunăm nu
mai de ce au făcut alţii, ci să luăm dela ei îndemn de 
a face şi noi. Fapta acelora trebuie'să fie pentru noi o 
dovadă de ce se poate face în această privinţă.

II

In nr. pe August a. c. al acestei reviste, noi am scris 
despre o broşură cu titlul Jos Beţia! scrisă de P. S. 
Episcop Nicodem şi tipărită în Mânăstirea Neamţului- 
Am arătat atunci că această cărticică ne dă o mulţime 
de material bun pentru a fi întrebuinţat împotriva beţiei.

Se vede însă că Prea Sf. Sa nu înţelege să se so 
cotească cu datoria împlinită în această chestiune nu
mai prin faptul că a scris o cărticică. împărtăşind, poate, 
vederile noastre că această luptă nu mai trebuie pără
sită, până la deplină înfrângere a marelui vrăşmaş care? 
e beţia, a tipărit de curând o nouă carte, cu titlul 
C r â şm a  trează . Un program de lupta contra beţiei, 
tipărită tot în Mânăstirea Neamţului. (Preţul 4 lei).

Cu această nouă cărticică, de 44 de pagini, Prea Sf. 
Nicodem s ’a întors iar la zilele cele bune ale scrisului 
său. Scrisoarea aceasta e lucrată după o scriere a Preo
tului rus Gr. Petrov, şi mai avem noi o foarte bună 
lucrare a Prea Sf. Nicodem, tot după Petrov : Pe urmele 
lui Hristos, care nu se mai găseşte şi ar trebui tipă
rită din nou.

Când a eşit la iveală aceia, am avut prin ea un stră-

lucit material de citire pentru tineretul nostru. Apoi şl 
aceasta, Crâşma trează, nu e mai pre jos.

Aceia ne arăta icoane din America şi Anglia, despre 
mişcarea pentru îndreptarea sufletească a poporului 
din acele ţinuturi şi ridicarea lui spre simţiri curate. 
Aceasta de acum ne arată lupta dusă în Suedia pentru 
stârpirea beţiei.

Această screire e însemnată nu numai cu privire la 
materia pe care o tratează, adică să vezi ce s ’a făcut 
în Suedia pentru a stârpi beţia, ci pentru a afla că 
ceice a dus acolo lupta cea mai aprigă, până la încu
nunarea ei cu o deplină izbândă, a fost un preot: Pe
tru Vizelgren.

Din pricina aceasta, o asemenea carte e o bună 
scriere pentru a sluji ca material de aplicaţiune pentru 
obiectul Pastoralei din seminarii. Alăturea de atâtea 
teorii despre ce să facă preotul în atâtea împrejurări 
ale vieţii, iată, ai aici arătat pe larg ce a făcut un preot, 
cum s’a întărit cu credinţa în Dumnezeu, cum a cules 
largă îmboldire din Sf. Scriptură, cum din tinereţă a 
muncit pentru îndreptarea podorului său, cum a stat dârz 
a slujba sa, împotriva tuturor greutăţilor şi cum, în- 
sfârşit, Dumnezeu i-a dat izbândă bogată, care a fost 
nu numai mulţămirea sa, ci mântuirea întregii sale ţări 
de pustiirea beţiei. De acum înainte, alăturea de cărţile 
de Pastorală aplicată pe care le avem noi, precum In 
slu jbă a d ev ă ra tă  de Potapenco, P e  u r m e le  lu i H ris
tos; de Petrov, o putem socoti şi pe aceasta. In toate 
seminariile trebuie să pătrundă şi să se citească o ase
menea carte, care are încă folosul că e mică şi se poate
citi pe nerăsuflate.

In această carte sunt lucruri vrednice de aflat din
%

greul luptei împotriva ̂ beţiei. Noi ştiam că Suedia e 
ţara în care s ’a dus cea mai apripă luptă împotriva 
beţiei şi că s ’a ajuns şi la izbândă. Dar nu ştiam încă 
amănunte din lupta aceasta, cum a fost ea dusă, de 
care organe, cine a avut meritul cel mai larg ? Icoane 
din această luptă au fost tipărite în revista Viitorul a 
d-lui Dr. Boroianu de către Păr. Gh. L Ghia din Cra
iova, pe atunci student, care a tradus povestiri din 
nemţeşte şi au eşit la lumină în numita revistă prin 
1912 şi în tot lungul anului 1913. E bine să ni le 
împrospătăm în minte şi acum, cu prilejul ivirii nouâi 
scrieri a Prea Sfinţitului Nicodem, care ne destăinuieşte 
fapte tot din Suedia, din vremea luptei împotriva beţiei.

Numele de Crâşma trează a acestei cărţi vine din 
pricina metodei care a fost întrebuinţată pentru a stârpi 
beţia. După vorba românească cui cu cui se scoatef 
aşa şi în Suedia, iar apoi şi în Norvegia şi în Finlan
da, s’a întrebuinţat însăşi cârciuma pentru a lupta îm
potriva ei. In oraşul Goetheborg din Suedia, s ’a înfiin
ţat în anul 1865 o societate pe acţiuni pentru negoţul 
cu băuturi spirtoase. Ştiţi ce au făcut acţionarii? N'au 
urmărit să câştige bani, ci să puie mâna pe cârciumi.

Au izbutit. Au cumpărat toate cârciumile, au câşti
gat destul ca să poată plăti primăriei ce câştiga ea mai 
nainte dela cârciumari, iar apoi s ’au apucat să vândă 
ei în cârciumi ce voiau ei şi cât voiau. S ’au mulţămit
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câ un câştig de 5%> iar încolo tot venitul lor mergea 
la întrebuinţări folositoare poporului, precum: şcoli, 
biblioteci, case de citire şi altele.

Stăpâni pe cârciumi, acţionarii au împuţinat numărul 
lor. „Ele nu mai stau la fiecare colţ de stradă spre a 
face cu ochiul trecătorilor şi a-i ademeni spre dânsele.
Câte-odată trebuie să mergi cale destul de lungă pană 
să dai de o crâşmă, şi pentru un păhăruţ de rachiu 
n’ai totdeauna putinţa şi plăcerea să străbaţi două-trei
uliţi.

„Prin crâşme şi prin localurile de băuturi sunt puşi 
ca vânzători cei mai înfocaţi partizani ai treziei şi cei 
mai aprinşi luptători împotriva beţiei. Aceştia nu-şi vând 
„marfa" lor cu uşurinţă şi oricui s ’ar întâmpla. De 
vine cineva în crâşmă, câtu-şi de puţin turmentat de 
băutură, unuia ca acela nu i se vinde vin, rachiu sau 
altceva din băuturile ameţitoare, nici c’un preţ. Tine
rilor mai mici de 18 ani nu li-e îngăduit să păşească 
pragul crâşmei. Iar celui înscris pe lista beţivilor nici în 
stare trează nu i se vinde nicio picătură de băutură 
ameţitoare. Prin toate localurile de băuturi spirtoase 
se află fotografiile (chipurile) beţivilor, şi de îndată ce 
în albumul beţivilor se găseşte fotografia cuiva, acesta 
nici nu trebuie să se mai încerce să cumpere rachiu 
şi vin, căci nu i se vinde nici c’un preţ. Unul ca acesta 
dacă vrea, poate să-şi procure prin alţii, dar nici pe 
această cale nu izbuteşte totdeauna să-şi dobândească 
otrava dorită.

„Şi apoi chiar crâşmele au o astfel de înfăţişare după 
rânduiala din lăuntrul lor şi după lucrurile ce se gă
sesc într’însele de vânzare, încât samănă mai de grabă 
cu un birt sau cu o locantă decât cu o crâşmă. Pre- 
tutindeuea se găsesc cele mai felurite mâncări proas
pete şi ieftine. Tot venitul din vânzarea lucrurilor şi 
băuturilor nespirtoase este câştigul crâşmarului şi nu 
al societăţei.

„Dela sine se înţelege că crâşmarii se silesc din toate 
puterile să vândă muşteriilor cât mai multe lucruri de 
mâncare şi neîmbătătoare ca să-şi mărească venitul 
lor. Aceasta s ’a rânduit aşa în vedere că oamenii, după 
cum se ştie din experienţă, beau mai puţin când sunt 
sătui, decât când sunt cu stomacul gol. In fiecare local 
de băuturi se vând pe un preţ eftin: ceai, cafea, lapte, 
şocolată, ş. a. şi se găsesc gazete şi cărţi. De toate 
acestea se poate folosi oricine până la 10 ceasuri sara 
şi numai în zilele de lucru, iar în zilele de sărbătoare 
nu-i îngăduită deloc toată ziua.

„Mulţămită tuturor acestor mijloace, în Goetheborg, 
vânzarea băuturilor beţive în timp de 25 de ani a scă
zut la jumătate. Veniturile oraşului, cu toate acestea 
nu s ’au micşorat. „Societatea Goetheborgeană pe acţi
uni pentru comerţul cu băuturi** plăteşte regulat suma 
hotărâtă şi, afară de asta, are şi ea venituri destul de 
mari**.

In timp de 20 de ani, adică până la 1885, îmbună- 
tăţirea adusă de această societate în viaţa Suedejilor a 
fost foarte mare. Numărul nebunilor şi al sinucişilor,

care ajungeau la acestea din pricina beţiei, s’a micşo
rat la jumătate.

Dar ceeace trebuie să aflăm înainte de toate este că 
întemeietorul acestei societăţi pe acţiuni a fost preotul 
pomenit mai nainte: Petru Vizelgren. Dela pag. 11 
înainte, Prea Sf. Nicodem ne dă numai povestirea vie
ţii lui.

Nu ne mai apucăm s ’o arătăm noi, ci fiecare să-şi 
cumpere cartea şi s ’o citească. O asemenea viaţă e 
foarte vrednică de a fi cunoscută.

Noi trebuie să mulţămim Prea Sfinţitului Nicodem că 
ne-a dat o atât de frumoasă contribuţiune la munca 
împotriva beţiei şi-l rugăm să ne dea mai des de acestea.
De aici înainte, e datoria preoţilor de a pune mana pe 
această carte şi a o răspândi în largi revărsări.

In Bucureşti, pe cât ştim, cărţile Mănăstirii Neamţului 
se găsesc la librăria d-lui Pavel Snru , Calea Victoriei
85. Acolo să caute cititorii din Bucureşti noua cărticica.

III

Altă carte, bună de întrebuinţat împotriva beţiei, este 
a Părintelui Nicolae Donos, profesor la seminariul din 
Huşi. E şi aceasta o cărticică de 32 de pagini, în ace
laş format ca cea a Prea Sfinţitului Nicodem, şi poartă 
numele de E p is to lă  c ă tr e  c r e ş t in ii  d r e p te r e d in c io ş i  
d e s p r e  b e ţ ie . S’a tipărit de curând în Huşi. Nu gă
sim pe ea arătarea preţului.

Mai intai despre autor.
Păr. Donos este un tânăr preot harnic şi care-şi face 

nu numai munca sa de profesor, ci mai munceşte şi
dincolo de graniţa slujbei. A mai tipărit pană acum şi 
alte lucrări. A făcut traduceri din Sfinţii Părinţi, iar în- 
preună cu alt harnic preot, directorul seminariului din 
Huşi, Păr. Negoiţă, a tradus şi tipărit o însemnată carte 
cu titlul Creştinismul şi studiul naturii, despre care 
încă n’am scris până acum aci, dar despre care avem a 
scrie de a^um înainte. Fiind un volum mai mare, nu 
ram putut citi decât în parte şi nu voim a scrie des
pre el decât după ce-1 vom fi citit deplin, fiindcă noi 
nu putem întrebuinţa aici obiceiul unora care scriu 
despre o carte abia după o uşoară răsfoială a ei.

Noua cărticică a Părintelui Donos împotriva beţiei e 
lucrată pentru a fi larg citită în popor şi a-1 îndemna 
să se înarmeze împotriva beţiei. Din această pricină, ea
este şi scrisă în grai potrivit pentru popor. Partea nouă
in aceasta cărticică e o larga şi o buna întrebuinţare 
a Sfintei Scripturi ca unealtă împotriva beţiei şi mai cu 
seamă a Vechiuiui Testament. E meritul scriitorului că 
a găsit în Vechiul Testament atâtea graiuri frumoase 
şi puternice împotriva beţiei, care sună atât de frumos 
în rostirea veche a Sfintei Scripturi. Ele nu vor lipsi de 
a impresiona pe cititor.

Sf. Sa începe scrisul cu o fabulă, care e foarte potri
vită de a înfăţişa de îndată chestiunea beţiei în chip 
viu înaintea minţii cititorului fără multă învăţătură. 
După ce 1 învaţă apoi din Sf. Scriptură cu graiuri bine 
alese, după cum am pomenit mai sus, iar îi arată po
vestiri care, prin viaţa cuprinsă în ele, izbesc mai viu
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înţelegerea omului. Aşa e povestea cu un pusnic care 
a fost tras în cursă de diavolul spre băutură.

După ce l-a învăţat pe om bine cu cuvintele cele 
duhovniceşti, autorul trece, dela jumătatea cărţii, la 
propriile păţanii ale oamenilor. Le arata, din ce ştie 
fiecare, câte rele aduce rachiul. Fâlfâie pe dinaintea o- 
chilor lor toată puzderia de nenorociri ţâşnite din be
ţie şi pe care oamenii le privesc zi cu zi. Autorul e 
destul de priceput ca să facă zugrăveala aceasta cu 
bun meşteşug pentru a furnica cu fiori simţirea oame
nilor.

De la ce păgubeşte în însuşi trupul lui, omul care 
bea, Părintele autor arată mai încolo ce au de suferit 
copiii lui şi câte boale nenorocite se înşiruie în toţi
urmaşii lui.

Ce frumos şi ademenitor arată părintele pentru în
ţelegerea omului câte pustiiri aduce beţia, printr'o po
vestire despre un vânător care, cu un glonţ, a împuş
cat odată trei vietăţi. Aşe şi beţia. . . . aduce deodată 
mai multe pagube: şi omului vinovat şi altora; şi tru
pului şi suiletului;

Iar vine apoi la cuvinte din Scriptură, toate puse cu 
bună chibzuială la locul lor, mai răfuieşte cârteli de 
ale oamenilor care vor să îndulcească păcatul băuturii 
şi aşa nimic nu lasă neîntrebuinţat din ce trebuie să 
fie o bună învăţătură. Tâlcuieşte bine cuvântul Sfân- 
tului Pavel că toate îmi sunt slobode, dar nu toate de 
folos, arătând că, deşi e slobod a bea vin, dar omul 
nu trebuie să se lase stăpânit de nimic.

Eu nu m’aşi învoi numai cu îngăduiala pe care au
torul o face beţivilor care spun că vinul nu este oprit 
şi e lăsat şi el de Dumnezeu. Părintele spune că da, 
e dela Dumnezeu. Eu m’am întâlnit cu oamenii iubi-

#

tori de băutură care mi s ’au împotrivit cu vorba asta, 
dar le-am spus dimpotrivă şi cred că mai cu dreptul.

— Nu, vinul nu e dela Dumnezeu! Dumnezeu a lă
sat struguri, nu vin. Vinul e scornitura omului pentru 
gusturile lui, caşi rachiul, dar Dumeezeu n’a lăsat nici 
vin, nici rachiu.

Şi apoi mai adăogam un tem ei: Chiar să fie lăsat 
de Dumnezeu... Dumnezeu a lăsat şi mătrăgună, ca 
s ’o poţi întrebuinţa ca leac. Urmează ca să bei tot ce 
a lăsat Dumnezeu?...

In sfârşit, acesta e un mic amănunt în care unul poate 
zice aşa, altul altfel. Cartea însă e bună în toate pri- 
vinţele. E şi?bine scrisă, e şi cum trebuie pentru popor, 
e şi cu material bine ales şi plină de voiciune, ca să 
nu fie o citire rece şi plicticoasă. E foarte bună să 
intre pe mâna preoţilor ca să fie întrebuinţată ca ma
terial de propagandă de dat în mâna oamenilor sau ca 
să fie citită înaintea altora în şezători. Povestirile în
trebuinţate o fac să fie unealtă de mâna întâia pentru
a străbate uşor în mintea oamenilor.

Deci, alăturea de cartea Prea Sfinţitului Nicodim, noi 
o punem cu plăcere şi pe aceasta şi-i urăm să aibă 
în lupta noastră împotriva beţiei toată izbânda pe care 
o merită.

Numai într’o lăture am bătut noi alt drum decât al 
autorului. Sf. Sa se iscăleşte numai N. D. Noi însă, 
doritori ca meritul să-şi aibă toată plata lui, am trecut 
peste socotinţa de smerenie creştinească, sub care Sf. 
Sa se ascunde, şi i-am dat numele pe faţă.

IV.

In al treilea rând trebuie să însemnăm aici cu bu
curie că la cercul preoţesc din Roznov, jud. Neamţu, 
de care am vorbit în nr. trecut, merge înainte lucrarea 
împotriva beţiei. Noi vorbim tot în acest număr despre 
conferenţa D-rului Gheorghin împotriva beţiei, tipărită 
ca nr. 3 al tipăriturilor cercului. De data aceasta, avem 
de pomenit şi de nr. 4, în care o parte este închinată 
tot chestiunii beţiei. In broşura cu acest număr: B i
s e r ic a ;  Isp ita  ş i  B gţia , găsim o predică a unui
bătrân preot, care cuprinde o zugrăvire mulţămitoare 
despre relele beţiei. Acesta e Părintele Vasile Gheorghiu 
din Siliştea Neamţului. Este bine presărată cu arătări 
din Sf. Scriptură şi cu un citat din Sf. Vasile, în care 
este înfăţişat cu meşteşug chipul doborât de băutură 
al beţivului.

Aceasta nu e decât o scurtă lucrare, numai şase pagini. 
Este însă o bucată care merită pomenită şi care se 
poate întrebuinţa ca citire înaintea credincioşilor.

V.

Un articol vrednic de ştiut, privitor la beţie, găsim 
în buna revistă de pietate şi învăţătură creştinească 
Duminica Ortodoxă din Bucureşti (29 Sept.-19 Oct. 
1924). E scris de un preot bucovinean cu numele de
C. Bucevschi.

Sf. Sa şi-a dat toată osteneală să cerceteze toate 
locurile din Sf. Scriptură în care se vorbeşte despre 
beţie. Toate sunt date şi tâlcuite împreună cu împre
jurările care le luminează.

Acest articol e o culegere foarte bogată şi meritoasă. 
şi ceice vor să sprijine pe Sf. Scriptură pentru a scrie 
împotriva beţiei, vor găsi în el material din belşug ca 
să-şi aleagă fel de fel de citate.

VI.

Cu sunet de mari laude trebuie să pomenim aici şi 
de un lung articol, tipărit chiar în luna aceasta în 
Universul de cunoscutul binefăcător şi inimos român 
d. Grigore Alexandrescu din Bucureşti. Acel articol 
face cinste autorului, că se mişcă iţnpotriva beţiei şi 
credem că, tipărit într’un ziar atât de răspândit, sprijinit 
apoi pe un nume de mare cinste, cum este al d-lui 
Alexandrescu, şi scris cu mult temeiu de dovedire 
împotriva beţiei, nu va întârzia să-şi aibă răsunetul 
meritat.

Acesta e materialul care s ’a mai scris la noi în 
împotriva beţiei dela articolul nostru din August în 
c r ă iţă  revistă, şi noi cu plăcere îl alăturăm pe acesta, 
pentruca şi cei care până acum nu s ’au mişcat împo
triva beţiei, să se mişte şi ei, dacă nu în alt chip, dar 
ca să-şi procure materialul tipărit până acum şi să-l 
răspândească.
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Să se ştie un lucru: Oarecare curent a început, mai 
cu seamă în satele din susul Moldovei. N’ar trebui 
să lăsăm ca acest curent să meargă înainte, iar preotul 
să stea departe. Dimpotrivă, este de datoria noastră ca 
să punem umărul în chipul cel mai vânjos şi să vedem 
mai curând roadele acestei mişcări. In lupta dintre 
oamenii de bine şi cârciumari, trebuie să arătăm că 
slujitorii sufletului sunt mai tari ca cei ai diavolului.

Ba încă ar trebui să încercăm să câştigăm şi pe 
cârciumari pentru această mişcare. Cazul din Suedia 
dovedeşte că ei înşişi se pot despăgubi vânzând altceva 
decât rachiu. Şi la noi, Preotul Muşăfeanu dela biserica 
S f  Treime-Teiu din Bucureşti povestea, la conferenţele 
pastorale ale preoţilor din Bucureşti în Mai din acest an 
că, în parohia sa, are un cârciumar care singur dă 
ajutor la munca împotriva beţiei. E meritul preotului 
că l-a putut câştiga pentru aceasta. De asemenea, noi 
ştim pejun cârciumar din Bucureşti, d. Gherghiceanu 
din Calea Moşilor, care face ca în Suedia: Dă omului 
ceva de băut, dar nu cât vrea el şi, de se încăpăţânează, 
iute îl dă afară.

Sunt multe de fâcut şi aici s e #văd unele din cele 
care se pot face.

Junim ea literară . Cernăuţi, Mai-Iunie 1924.
Aceasta e o plăcută revistă care se tipăreşte lunar 

în Cernăuţi. Iese sub cârmuirea d-lui Leca Morariu, 
conferenţiar la Universitatea din Cernăuţi, fiul vredni
cului preot Constantin Morariu din Cernăuţi In această 
revistă se tipăresc multe ştiri despre trecutul Bisericii 
noastre.

In nr. pomenit găsim un art. al Părintelui Dimitrie 
Dan, asesor la Mitropolia din Cernăuţi, despre felonul 
din vremea lui Ştefan cel Mare dela Biserica Sfântului 
Dumitru din Suceava.

In aceiaş nr., tot Sf. Sa ne dă însemnări despre Sf. 
Ioan cel Nou din Suceava şi despre biserica Doamnei 
Elena Rareş din Suceava, biserică toastă ortodoxă şi 
furată de uniaţi, dar care acum din nou trebuie în
toarsă la ortodocşi.

stil mare în eparhia Râmnicului, de care am vorbit în 
numărul trecut al revistei

Va să zică am văzut până acum ce face bucuria d-lui 
Dr. Gheorghiu: 1. felul acesta de muncă al preoţilor 
în jud. Neamţu; 2. împreunarea silinţelor lor cu a în
văţătorilor ; 3. in a treilea rând însă pe noi ne bucură 
constatarea pe care d-nia sa o face şi care e foarte 
adevărată, anume că preoţii, când vor voi, vor putea 
face în ţară mult mai mult bine decât oricare alt oste
nitor din meleagurile ei. Aceasta o spunem şi noi de 
mult, pentru a îmboldi munca preoţilor şi a-i încredinţa

*

că nimenea nu poate face atât de mult cât pot face ei 
şi deci să puie mâna la lucru, pentrucă ei pot croi un 
viitor nou pentru ţară. Şi dacă acum şi un medic vine 
şi spune lucrul acesta, înseamnă că însăşi starea de 
fapt a ţării l-a încredinţat că numai aşa este.

Iată, deci, prin ce ne înveseleşte broşura d*lui Dr. 
Gheorghiu încă dela început: prin aceste 3 constatări. 
Ele'sunt ca o bunăvestire pentru jud. Neamţu şi slujesc a 
îmboldi puterile vii ale ţării, care sunt mai cu seamă 
preoţii şi învăţătorii, să-şi încordeze toate puterile, pentru 
a da altă înfăţişare ţării aceştia şi a-şi putea îndeplini 
chemarea ei de luminare în acest Răsărit al Europei.

Dar dacă până acum am găsit pricini de bucurie ale 
d-lui Dr. Gheorghiu, pentru munca pe care a văzut-o 
urzindu-se în jue Neamţu, să t ne arătăm şi noi una: 
aceia de a vedea nu numai pe preoţi şi învăţători la 
un loc, ci şi pe medici. In adevăr, noi şi în laturea 
aceasta ne silim să împingem munca preoţilor: să lu
creze împreună cu medicii. Sunt chestiuni care alcătuiesc 
marea nenorocire a ţării, în care este o datorie pentru 
preoţi de a lucra împreună cu medicii. Sunt, în Ţara 
românească, patru mari chestiuni, care, dacă nu se 
dezleagă cum se cade, ea se prăbuşeşte în scurtă vreme. 
Este 1. beţia; 2. sifilisul; 3. oftica; 4. avorturile. Dacă 
acestea sunt lăsate să bântuiască în voie şi preoţii 
nu-şi împreunează silinţele lor cu ale medicilor ţara este 
supusă osândei. De aceia noi urmărim cu luare-aminte 
toate congresele medicilor, şi cel mai de curând ţinut 
la Băile Herculane, unde s ’a vorbit mult de aceste ra-

Dr. C. Gheorghiu, A lc o o lism u l.  Broşură de 27 de 
pagini, nr. 3 în biblioteca cercului preoţesc „Roznov,“ 
Neamţu. Peatra-Neamţu 1924. Preţul 4 lei.

Despre broşura d-lui Dr. Gheorghiu, trebuie să 
vorbesc cu toate mulţămirile dela început, prin bunele 
cuvinte pe care le spune despre preoţi şi învăţători*. Iş 
arată bucuria că-i găseşte lucrând împreună. Spune că 
acea parte de ţară, unde a rostit cele scrise în broşură 
e singura din câte cunoaşte în care preoţii s’au apucat 
de un lucru ca acel la care a fost chemat şi d-nia sa 
să ajute. Şi noi răspundem: Da, e cu putinţă. Activi
tate de felul acesta nu se face multă în ţara noastră 
Mai sunt însă locuri în care preoţii lucrează sănătos 
în felul acesta, iar într’o parte a ţării, lucrează nu numai 
aşa, în înjghebări mici ca a cercului „Roznov" sau, cum 
am zice, pe cont propriu, adică într’o muncă răzleaţă 
a unuia sau altuia, ci avem marea muncă întocmită în

cile ale ţării.
Iată de ce ne-am bucurat şi noi că am văzut un 

medic alăturea cu preoţii şi dorim să vedem munca
aceasta de acum înainte tot alăturea şi nedespărţita.

Dar nu sunt acestea singurele lucruri care ne în
veselesc citind cărticica d-lui Doctor. Căci, intrând în 
materia despre care vrea să scrie, îşi arată părerea de 
rău că limba medicilor e cam păsărescă şi deci grea 
de înţeles, adică arată că e greu a urmări cu bună 
înţelegere tot ge vorbeşte un medic, fiindcă el vorbeşte 
un grai pe care nu-1 poate înţelege toată lumea.

Şi e foarte adivărat. Medicii au păcatul acesta. Eu 
am ascultat cuvântări de ale medicilor pentru popor, 
şi la sfârşit a trebuit să-mi spun : păcat de osteneală î 
Nimenea nu înţelege nimic din ce spune. Dacă el la 
fiecare clipă tot spune cord, în loc de inimă, şi maladie, 
în loc de boală, şi pacient în loc de bolnav şi câte 
pâte, cum o să te înţeleagă lumea?
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Cu toate acestea, până să ajungă d. Dr. Gheorghiu 
să se plângă el însuşi de limba medicilor, eu m’am 
uitat foarte luător-aminte la rândurile sale până aci

«

şi pot spune că sunt foarte mulţămit de limba sa. 
Trecând dela broşura nr. 2 la aceasta, văd aci un grai 
românesc mult mai potrivit şi mai alipit de înţelegerea 
poporului. De aceia zic că şi dacă medicii vorbesc cum 
vorbesc, totuşi pot fi şi abateri, şi d. Dr. Gheorghiu e
o fericită astfel de abatere.

Intrând în materia tratării sale, d. Doctor spune că 
sunt două feluri de alcoolici : unii sunt beţivi ştiuţi» 
care beau până se turtesc şi cad prin şanţuri, dar după 
socotelile medicinei, mai este şi alt soi de alcoolici, că
rora dacă le-ai spune-o, nu s ’ar mărturisi ca atare, dar 
care tot alcoolici sunt. Aceştia sunt cei care, fără a se 
îmbăta vreodată, totuşi beau la orice prilej. „Omul bea 
de supărare sau de bucurie, bea de muncă multă şi de 
oboseală, de plăcere sau din alte motiveu. Cine a ‘luat 
gustul băuturii la orice prilej, este pe calea cea bună 
de a ajunge beţiv deabinelea. De aceea, când vorbim 
de alcoolism, să nu ne îndreptăm grija numai către 
ceice beau, ci şi către acei care prea simt plăcere de 
băutură la orice prilej.

Faţă de cârteala pe care ar aduce-o cineva împotriva 
unei asemenea munci, că s ’a băut de când e lumea şi 
ea tot a mers înainte, cu toate relele cobiri ale medi
cilor, d. Doctor spune că nu e adevărat. Dacă de băut 
s ’a băut, e una; dar se bea tot mai mult, cum nu s’a 
mai băut niciodată, şi asta prăbuşeşte popoarele. După 
război, se bea mai mult ca [înainte, şi o băgăm de 
seamă aceasta cu toţii, că ne întâlnim cu beţivii şi 
auzim despre isprăvile lor cum nu auzeam înainte de 
de război. Auzim despre ciocniri de trenuri din beţie 
despre răsturnări de automobile din beţie, despre ucideri 
şi bătăi din beţie. Nu e mult de <?ând d. N. Iorga 
scria lucrul acesta (Neamul Românesc, 28 Sept. 1924), 
despre doi băieţi din Vălenii-de-Munte, care treceau 
beţi pe strade în cântece de lăutari. Şi cu acest prilej 
zice d-sa despre cârciumi: „ Vlaga unei naţii întregi 
rămâne în aceste peşteri unde se lăfăeşte conrupţia şi 
se pregăteşte crimau.

In Franţa, spune d. Doctor, se bea cu 30 de ani 
mai nainte un milion şi jumătate de heetolitri de al
cool. După 20 de ani, se beau 20 de milioane la o 
populaţiune care nu crescuse, şi încă nu în chipul vi
nului, ci ca spirt.

In România, dela 125.000.000 de grade de alcool? 
cât era producţiunea noastră prin 1888, după 12 ani* 
la 1900, producţiunea se suise la 160.000.000. In acelaşi

răstimp însă crescuse şi exportul de ouă, fără a se fi 
înmulţit numărul păsărilor: dela 783.000 kilograme de 
ouă în 1888, la 3.700.000 în 1900. Deci, pe când ouăle, 
hrană atât de bună, erau duse să le mănânce alţii, ţă
ranii noştri se hrăneau cu rachiu.

De aici, d. Dr. Gheorghiu trece la controversa care 
este dacă băutura de alcool nu foloseşte cumva. Sunt 
unii care spun că poate şi folosi şi am văzut în nu
mărul pe Septembrie al acestei reviste că aceasta o 
spune şi un m edic: d. Dr. Gh. lonăşescu (Gh. Fischer) 
din Bucureşti, bine înţeles, dacă se bea în cantitate 
mică şi în chip de vin sau bere.

D. Dr. Gheorghiu sp u n e: nu, cercetările au dus de
finitiv la constatarea că alcoolul e otravă. Doi engleji 
au făcut în 1902 „lungi şi anevoioase experienţe" şi 
rezultatul e acesta, avem a face cu o otravă. Deşi al
coolul produce căldură, dar lucrul omului care-şi ca
pătă căldura trebuincioasă trupului din alcool, e mai 
slab decât al celui care-şi capătă căldură din altă hrană. 
Aceasta, punând numai un gram de alcool la fiecare 
kilogram din greutatea omului. Dacă însă măreşti can
titatea de alcool, munca omului ajunge şi mai proastă. 
De aceia Academia de medicină din Paris a scris în 
1903 un proces-verbal în care arată cât de vătămător 
e alcoolul.

Mai încolo, d. Dr. Gheorghiu arată o sumă de date 
prin care se dovedeşte răul pe care alcoolul îl săvâr
şeşte în trupul omului şi în viaţav societăţii. Sunt aci 
foarte multe materiale care tac din broşura aceasta o 
bună unealtă de întrebuinţat în lupta împotriva beţiei. 
Găseşti aci date de prin închisori şi . din spitale, care 
te îngrozesc şi e bine să îngrozească pe cititor. Afară 
de multe din străinătate, sunt şi date dela noi, care, 

.fiind mai de aproape, te izbesc şi mai mult. De pildă, 
la minele de cărbuni din Petroşani s ’au plătit lefuri, 
în 1922, 70,000,000 de lei. Din acestea, 30,000,000 s ’au 
dus numai pe băutură. La spitalul din Roznov, au 
murit, într’o singură lună, trei oameni bătuţi în câr
ciumă la beţie, iar alţii 30 au fost răniţi mai uşor.

In sfârşit, broşura trebuie citită. împreună cu a Prea 
Sfintitului Nicodem dela Mănăstirea Neamţului, "Bani 
Proştilorw şi cu altele, ea este o bună unealtă de 
propagandă. E bună şi prin îndemnurile pe care le dă 
la sfârşit pentru împreunarea silinţelor tuturor oame
nilor de bine, ca să ducă la măsuri pentru stăvilirea 
beţiei.

Broşura trebuie tipărită nu numai în 1000 de exem-
4

plare şi face cinste tipăriturilor dela Roznov.
A rhim . SC R IB A N .

P e n tr u  P r e a  C u c e r n ic i i  p r e o ţi  d in  E p a r h i a  S fin te i M itro p o lii. —
Toate p a ro h iile  d in  B u cu reşti f i  ju d e ţe le : I lfo v , D âm boviţa , Muscel, JPrahova, Teleorm an f i  
Vlaşoa, su n t ru g a te  a  tr im ite  b a n ii p â n ă  la  10 N oem brie a. c., P. C. JProtopopi, de car-l a p a rţin , 

p en tru  cele 30 calendare p e  tre i Iwni ce le-a p r im i t  odată  cu pasto ra la  I. P .  S. Sale m itro p o li
tu lu i  P r im a t, ş i  cu rev ista  „ A p o s t o l u l i a r  P ă r in ţ i i  P ro topop i, î i  va  tr im ite  b a n ii p e  adresa :  

„ N o u a  R e v is tă  B i s e r i c e a s c ă * ,  str. P rindpatele-T Jn ite , 60, B ucureşti, p a n ă  la  15  N oem brie a, c.
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Protivnicii celendarului îndreptat. Până a-
cum, noi, preoţii, treceam drept oameni înapoiaţi, care 
•nu voim să înţelegem schimbarea lucrurilor şi tre
buinţa de a ţine seamă de ea. Calendarul a fost ţi
nut în loc atâta vreme din pricina noastră...

Iată însă că schimbarea s ’a fâcut. Cei care multă 
vreme năzuiseră să-l schimbe s ’au bucurat şi au pri
vit cu părere de bine spre noi. De data aceasta, n’au 
mai văzut în noi oameni înapoiaţi şi neînţelegători ai

• »vremii.
Dar mirarea ne cuprinde când vedem că au eşit la 

iveală alt soi de înapoiaţi. Cel puţin bine că nu suntem 
noi, preoţii.

Ici şi colo, se aud cârâieli împotriva îndreptării calen
darului. Vine Sf. Dumitru şi se găsesc de acei cari spun 
că ei n’au să-l ţie la 26 Octombrie al|şirului îndreptat, 
ci la 26 al socotelii celei vechi, (8 Noembrie şirul nou).

Intre aceştia, se găsesc chiar oameni luminaţi, care 
găsesc că e mare prăpăd dacă de acum înainte avem 
să urmăm altă socoteală a zilelor.

E ciudat cum oamenii se agaţă de lucrurile fără în
semnătate şi trec atât de uşor peste cele mari. Sunt în
tocmai ca fariseii cărora Domnul Hrtstos le spune: Vai 
vouă fariseilor şi cărturarilor fă ţarnici! că zeciuiţi 
izma şi mărarul şi chimenul, şi aţi lăsat cele mai grele 
ale legii: judecata şi mila şi credinţa! (Matei 22,23). 
Căci dacă cineva este creştin înfocat, să-şi puie focul 
lui unde trebuie şi unde e greu : să îndeplinească po
runcile vieţuirii creştineşti, să se lase de beţie, de per- 
derea nopţilor, de destrăbălări, de râvnirea la bunul 
altuia; să se ţie de lucru şi să-şi merite pânea pe care
o mănâncă prin munca lui.

Aici e aici, nu dacă-ţi ţii ziua cu 13 zile mai nainte
sau mai târziu, ziua pentru care faci cheltuieli de prisos 
şi la care te îmbuibi cu mâncare şi băutură împotriva 
poruncii creştineşti.

Preotul lonescu din Nămăeşti scrie în Adevărul de 
aseară (10 Oct. c.) că foaia unui deputat din Câmpu
lung numeşte îndreptarea calendarului nelegiuire. Tot 
în Câmpu-lung s’a tipărit o broşură împotriva noului 
calendar, a d-lui lonescu, de care am vorbit aci, dar 
aceasta e cuviincioasă. «Altcineva, din Argeş, îmi scrie 
că va tipări rânduri mânioase.

Să scrie ! Să se ştie că înapoiaţii sunt din altă tabără!

Catolicism ş i  naţionalitate. — Uniaţii ne tot scot 
nouă ochii că, din pricina Bisericii Ortodoxe, a intrat 
la noi toată înrâurirea slavonă şi grecească şi că, dacă 
am fi fost catolici, am fi scăpat de asemenea pacoste. 
Ne-am fi aflat în sânul popoarelor latine, deci între cei 
de neamul nostru, şi n’am mai fi avut a ne plânge de
o înrâurire atât de potivnică fiirii noastre.

Să-i ascultăm cu linişte şi să tragem toate încheierile.
Va să şică, dacă alt popor n’a avut soarta noastră

de a fi împreună cu Slavii şi cu Grecii, ci a trăit intre
popoare catolice, a putut fi mai fericit. Apoi iasă vedem 
de este cu adevărat aşa, ori numai umblă uniaţii să ne 
îmbete cu apă rece?

Sunt popoare care n’au avut soarta noastră de a 
trăi sub înrâurirea Răsăritului. Avem chiar popoare slave
care au trăit sub stapanirea creştinismului apusean. 
Deci au avut prilejul să scape de înseşi slăbiciunele lor 
slave, întru cât s'au altoit cu catolicimul. Oare aceştia 
au scăpat de primejdiile care ameninţau neamul lor din 
pricină că au ajuns a fi catolici? Fost-a catolicismul 
un scut pentru neam şi s ’au simţit apăraţi prin ar
mătura lor catolică?

De unde? Slovacii, fiind catolici, au fost foarte stin
gheriţi de Ungurii care erau tot catolici. Având aceiaşi 
confesiune şi unii şi alţii, Ungurii mult mai uşor îi 
puteau strâmtora pe Slovaci decât pe Români. Noi, fiind 
ortodocşi—sau catolici, dar cu înfăţişare ortodoxă (uniaţii) 

aceasta ne-a dat chip să ne apărăm împotriva Ungurilor, 
cum nu puteau Slovacii care erau în religiune la fel 
cu Ungurii. Dacă ar fi fost Slovacii ortodocşi, ca Ro
manii, s ’ar fi putut apara mai uşor. Prin urmare ca
tolicismul a fost în mâna Ungurilor unealtă de desna- 
ţionalizare împotriva Slovacilor. Atunci unde mai este 
dovada că prin catolicism îţi poţi apăra naţionalitatea?

Iată ce scrie în această privinţă cineva care iscăleşte 
D . G. în ziarul Adevărul (18 Oct. 1924):

«Slovacii sunt mult inferiori Românilor din vechea 
Ungarie. Explicaţia e uşor de dat. Guvernul maghiar 
nu întreţinea decât şcoli maghiare. „Naţionalităţile", 
cum se spunea atunci, «nu puteau învăţa carte decât
ori in şcoli de stat maghiare, ori în şcolile confesionale. 
Pe când însă Românii aveau biserici naţionale, cea 
ortodoxă (greco-orientală), şi cea unită (greco-catolică) 
şi deci aveau şi şcoli confesionale naţionale, slovaci 
fiind catolici, şcolile lor confesionale n’aveam caracter 
naţional.

«Guvernul maghiar avea cuvântul hotărâtor la numirile 
de episcopi şi deci avea în mână şi pe preoţi; bine 
înţeles că nu se numeau decât maghiari sau maghiaroni. 
Ca atare, Biserica, prin şcolile confesionale, în loc să 
apere naţionalitatea slovacă, sprijinea guvernul în ten
dinţa de maghiarizare.

«Rezultatul a fost că slovacii ori se maghiarizau ori 
rămâneau analfabeţi. Se înţelege că guvernul slovac nu 
mai tolerează această situaţie...>

Ce urmează de aici? Că Românii dacă ar fi fost şi 
ei catolici, păţeau ca Slovacii. Fiind ortodocşi însă, s ’au 
putut apăra împotriva Ungurilor prin Biserică.

Am mai arătat noi că e o vorbă de prisos a spune 
că prin catolicism am fi fost alăturea de Franceji şi 
de Italieni.

«

N’am fi fost, fiindcă geografia ne-a aşezat alăturea 
de Unguri, nu de latini. Cu Ungurii am fi avut noi a
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ne socoti, şi dacă eram catolici, ne înghiţeau mai uşor.
Oare Slovacii nu se aflau în sânul catolicismului 

împreună cu fraţii lor Poloni ? Şi ce le-a folosit aceasta 
ln lupta cu Ungurii ? Nimic. Ungurii s ’au folosit de 
catolicism şi i-au desnaţionalizat cât au vrut.

Iaca încă un temei spulberat din arsenalul «înţelepţilor 
Sionului» dela Blaj..,. A. S.

D irec to r de se m in a r  dem isionat. — Păr. Ecou. 
Gh. Leu, directorul seminariului „Episcopul Melchise
dec* din Ismail, a demisionat din ace«t post, în care a 
lucrat cu multă râvnă. In locul său, a fost numit Păr. 
Em. D. Grosu, profesor titular la şcoala normală din 
acel oraş.

Păr. Leu a fost numit subdirector la Sf. Mitropolie 
a Moldovei. Ii urăm lucru cu spor în noua slujbă şi ' 
păşire tot mai sus pe calea slujirii duhovniceşti.

P ăm ân tu rile  b iseric ilo r. — Prin adresa Nr. 31714 
din 21 Iulie 1924, Ministerul de Domenii a răspuns 
celui de Culte, sub iscă^tura d-lui C. C. Zamfirescu 
că «terenurile rezervate bisericilor se predau în mod de
finitiv, fără plată, Statul suportând aceste cheltueli4*.

E vorba de loturile de împroprietărire, în puterea 
legii împroprietăririi.

C o n fe re n ţă  re lig ioasă . — In ziua de Sf. Paras- 
chiva (14 Oct. c.), Păr. Arhim. Scriban a ţinut în Su
ceava (Bucovina) o conferenţă despre Viaţa armonioasă

p

la Ateneul din acel oraş.

R otunzire de parohii. — In urma hotărîrii Sfintei 
Mitropolii a Uungrovlahiei, de a face o nouă rttunzire 
a  parohiilor din Bucureşti, s ’a orânduit o comisiune 
care să se ocupe de aceasta, sub prezidenţa Prea Sfin
ţitului Arhiereu Teofil. Membrii ei sunt: Arhim. Scri
ban, Econ. I. Popescu-Mălăeşti, Econ. G. I. Gibescu9 
Ecou. Mihail Popescu, Econ. Popescu Moşoaia, Econ.
D. Georgescu. Comisiunea s ’a împărţit în două: una 
pentru plasa de sus, sub prezidenţa Părintelui Ecou. 
Popescu-Mălăeşti, a doua sub prezidenţa Părintelui 
Arhim . Scriban, pentru plasa de jos. Această a doua 
ramură a comisiunii a făcut până acum trei cercetări 
la faţa locului : una în parohiile Delea-Veche, Delea- 
Nouă, Hagiu şi Ceauş-Radu; a doua în parohiile 
Olari, Popa Soare şi Negustori; a tre ia  în parohiile 
Dobroteasa şi Cărămidarii-de-jos. Cercetările s ’au fă
cut în cele din urmă trei Joi din luna Octomvrie şi 
vor urma aşa în fiecare Joie după prânz. La cea dintâi 
cercetare la faţa locului, a luat parte şi P. S. Arhie
reu Teofil.

C o n g res  p reo ţesc . — In zilele de 14 şi 15 Noem- 
brie a. c. se va ţine în Oradea Mare al cincilea con
gres preoţesc al Societăţii preoţilor de peste ununţi 
„Andrei Şaguna44.

C e es te  în s ta re  s ă  lucreze o m aică. — ln casa 
Părintelui Arhimandrit Pangratie Sidorovici dela Mâ-9 _
4*ăstirea Sfântului Ioan cel Nou dela Suceava, se poate 
vedea o icoană a Sfântului Ioan cel Nou, ţesută măes- 
trit din opt colori de către maica Pulheria Andrieş din 
Mănăstirea Văratec, ucenică la Maica Agapia Ghtţescu. 
Cine priveşte icoana se minunează de chipul meşteşu
git al lucrului maicei şi de priceperea ei în astfel de 
lucrări. Păr. Arhim. Pangratie a dăruit icoana Sfintei 
Mânăstiri a Sfântului Ioan.

Şi A rgentina  o rupe  cu P apa . —  Adevărul dela 
5 Noemvrie aduce ştirea să şi republica Argentinei a 
desfiinţat legaţiunea ei dela Vatican.

Şi noi voim să-l despăgubim pe Papa încheind Con
cordat cu e l ! Mai catolici noi decât catolicii! *

POŞTA REDACŢIEI

Părintelui Ieromonah E v g h e n ie . Boboc-Cochir- 
leanca, Buzău.

Cu mirare am luat cunoştinţă despre obiceiul de 
care spuneţi că stăpâneşte în satul unde sunteţi paroh 
„că dacă se întâmplă cuiva de-i moare vreun copil 
nebotezat sau lepădături, se duce la preot şi le face 
apă în ziua de botezul Domnului, şi apa aceasta o 
toarnă pe mormântul mortului zicând: „Botează-se  
robul lui Dumnezeu (cutare) în numele Tatălui... “ 

Zici că nu preotul face aceasta, ci moaşa şi adaogi: 
„Eu am zis că aceasta este un păcat, căci nu mai 

poţi boteza mortul, dacă nu e botezat. Dar de ce 
botează mormântul?"

Spui că ai vrut să împedeci aceste lucruri socotin- 
du-le greşite făţă de credinţa noastră, dar că te-ai 
poticnit faţă de un citat din 1 Corinteni 15,29 al 
Sfântului Pavel care sună a s tfe l: „Că ce vor face 
ceice se botează pentru cei morţi, dacă morţii nu se 
vor scula nici de cum? Drept ce, (adică cu ce rost) se 
mai botează pentru cei morţi ?u . 

lată acum şi răspunsul m eu:
Sf. Ta fără îndoială că te împotriveşti acestui obicei, 

care nu se potriveşte de loc cu credinţa noastră. 
Dar nu trebuie să te încurci de locul numit din Sfântul 
Pavel, fiindcă nu e nicio legătură între spusa aposto
lului şi obiceiul dela Buzău.

Cei dela Buzău botează pe morţi, iar în cuvintele 
apostolului se arată că erau unii care se botează în 
locul celor morţi. Urmează, deci, că se botezau tot 
cei vii, dar cu închipuirea că s ’ar boteza cel rămas 
nebotezat, aşa cum făceau Evreii care iuau în căsă
torie pe soţia fratelui mort şi mergea înainte neamul, 
caşi cum ar î> al celui mort.

Obiceiul acesta însă, că erau unii care se botezau în 
locul celor morţi, a fost la unii eretici, dar în Biserică 
a fost oprit. Pavel numai cât pomeneşte de acest 
obicei, ca de ceva care era pe vremea aceia, poate la
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Evrei, care aveau spălături rituale, dar nu ca la un 
lucru al Bisericii.

Pentru mai multă întărire în chestiunea aceasta, 
arătăm cum se rosteşte un tâlcuitor al Noului T es
tament: „Tertulian (contra Marcionem V, 10) urmat 
de mai mulţi exegeţi din ziua de azi (Maier, Bisping, 
Van Steenkiste, Fillion, Lemonnyer şi alţii) socoteau  
că pe vremea Sfântului Pavel în adevăr ar fi fost unii 
credincioşi care, temându-se că rudele sau prietenii 
lor morţi fără botez n'ar mai fi putut învia, făceau 
să fie botezaţi ei în locul acelora. Apostolul nu aprobă 
acest obicei, dar se slujeşte de el ca de un temei 
potrivit pentru acei oameni, ca să le dovedească îndrep
tăţirea credinţei în înviere. Acest obiceiu totuşi, de
rivat, pe cât se pare, dela rabini (Le Camus, Op. cit. 
voi. III, p. 182), se găsea şi la ciracii lui Cerint şi ai 
Iui Marcion (Sf. Epifaniu, Haereses, 28, 6), dar greu 
se poate admite că ar fi fost practicat şi în Corint, 
findcă Apostolul nu are niciun cuvânt de ocară 
împotriva lu i...“

Fiindcă sunt mai multe păreri în ce priveşte tâl
cuirea acestui loc, autorul adoagă: “Cea mai bună 
dezlegare a greutăţii este de a admite că pe vremea 
Apostolului s'ar fi întrodus obiceiul că, dacă murea 
vreun catehumen mai nainte de a fi primit botezul, 
un prieten sau o rudă a lui se supunea la ceremonia 
botezului, mărturisind astfel înaintea tuturor, ca o 
faptă simbolică, că acel prieten sau rudă muriseră în 
împărtăşire cu Biserica.

„Această practică, care nu avea în sine nimic super
stiţios, a putut fi îngăduită la început şi nu a fost  
desfiinţată decât atunci când ereticii au putut să-i 
atribuie însemnătatea de botez adevărat11 *).

Va sa zică Apostolul Pavel nu are de gând să 
vorbească de chestiunea aceasta, ci se slujeşte de ea 
pentru dovedirea pe care o făcea atunci, anume pentru 
a spune că trebuie să credem că morţii înviaţă. Faptul 
că unii creştini se botezau în locul celor morţi era o 
mărturisire că el cred în învierea morţilor. Căci dacă 
după moarte nu mai este nimic, cu ce rost să mai 
botezi pe cei morţi în chipul acesta ocolit? Dar dacă 
se făcea aceasta, e o dovadă că oamenii credeau în 
viaţa de după moarte.

Atât găsim la Apostolul Pavel şi atâta cuprindea 
practica. Deci în acest loc din Sf. Pavel nu se arată 
că se botează însuşi cel mort şi nu avem în aceste  
cuvinte un îndemn să făcem şi noi aşa. Mai mult, după 
cum spune autorul citat, pe temeiul atâtor altor 
exegeţi citaţi şi de el, această practică a fost înlătu
rată de Biserică.

Ce se face la Buzău e mai rău decât atâta şi fără 
fnd oială trebuie desfiinţat.

In ce priveşte cărţile pe care mi le cereţi, Prediceli 
nu le mai am. Tipăresc altele. Celelalte toate le găsiţi 
la d. Pavel Suru în Bucureşti, Calea Victoriei 85,

*) Marc» Sales, La Sacra Btbbia CommeHtata, trad, italiană, Turin
1914, Nuovo TtstatHinle, voi. 2, pag. 177-178.

care are librărie de cărţi şi lucruri bisericeşti
Epistolele Sfântului Pavel e tălcuite de Sf. Ioan
Hrisostom vi le pot căpăta, dar când m o îngădui 
vremea să vi le caut.

Părintelui Arhimandrit M ina P rod an . Parohia Aro
mâna, Iaşi.

Trebuie tipărit numele tuturor darnicilor. De ce 
numai dela 500 de lei în sus? Oare văduva cu 2 bani 
are mai puţin merit ca cei cu multe daruri?

Părintelui Icon . I. O . Z ugravu , Oancea, Covurlui.
Hei, Părinte Iconoame, greu lucru îmi ceri, să tipă

resc conferenţa pe care am ţinut-o la Biserica Popa- 
Tatu din Bucureşti împotriva adventiştilor! Cine are 
atâta timp să scrie! Eu nu-mi scriu niciodată con- 
ferenţele. Nu că n’aş dori să le am şi eu scrise şi să 
le dau şi în ştirea altora, dar nu le scriu niciodată. 
Nu am atâta timp la îndemână ca să le mai pot şi 
scrie. Fac însă altceva care are să vă fo losească: am 
sub tipar o traducere despre adventism. E cartea unuia 
care a fost adventist şi s ’a lepădat de el.

A rhim . S C R IB  A  UT

MULŢĂMIRI

Epitropia Parohiei Schitu-Duca din comuna Poiana 
Cârnului, jud. Vaslui, aduce vii mulţămiri obştei cre
dincioşilor acelei parohii, cum şi credincioşilor din 
parohiile vecine: Comarna, Hiliţa şi Poenii din jud. 
Iaşi, pentru frumoasa faptă de a fi cheltuit, cei din 
Parohia Schitu Duca 120.000 de lei, iar cei din parohiile 
învecinate 12000 de lei, ca să repare deplin Biserica 
din Schitu Duca, ajunsă în grea ruină. In vara aceasta 
însă, s ’a făcut o reparare din temelie, şi pe ziua de
12 Oct. c., s ’a făcut sfinţirea Bisericii înoite, rămânând 
foarte mulţămite, atât obrazele stăpânirii, care erau 
de faţă, cât şi locuitorii.

Pentru toate aceste dărnicii, Dumnezeu să ia în 
sfânta Sa ocrotire pe bunii credincioşi din comunele 
numite şi să umpele cămările lor de toate bunătăţile 
pământeşti, iar sufletele de roua binecuvântării Sale !

Epitropia Parohiei Sf. Nicolae din comuna Griviţa 
jud. Ialomiţa, aduce vii mulţămiri bunilor creştini din 
această Parohie, mai jos însemnaţi, care au făcut Bi
sericii parohiale mai multe daruri, precum arătăm mai 
jos şi anume:

1. D-lor Niţă David, Ion Zangar, Dumitru Grigore, 
Stan Costache, Manea Taciu, Gherghe Şerban, Gh. 
N■ Cerchez şi d-nei Maria Costin, pentru un rând de 
veşminte pe pluş negru şi pentru trei acopereminte 
de pluş negru, toate costând 8550 de lei;

2. D-lui Gheorghe B. Gheorghe, pentru o perdea 
de mătase la Sfintele Uşi, costând 1200 de lei;

3. D-lui Gheorghe Negoiţă, pentru icoana Sfântuluj
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Nicolae în ramă aurită şi pentru o candelă, amândouă 
în preţ de 450 de l e i ;

4. D-lui Ştefan Bichiş pentru icoana Sfintei Fecioare, 
preţuind 300 de lei;

5. D-lui Marin Nicolae şi Gh. Alexandrescu pentru
0 cădelniţă în preţ de 850 de lei;

6. D-lui Ioan Militam, pentru o Sfântă Evanghelie 
care a costat 530 de lei;

7. D-lui Lache Gh. Popescu, pentru două cununii 
în preţ de 1000 de l e i ;

8 . D-nei Stana B. Marin, pentru o bancă în preţ 
de 150 de lei;

9. Slujitorilor Bisericii, adică Părintelui Paroh şi celor 
doi cântăreţi, pentru ajutorul de 7919 lei, daţi ca să 
împrejmuiască Biserica. "La aceştia mai adăugăm şi 
pe însăşi epitropia, care a dat 8300 de lei, pentru 
împrejmuirea curţii Bisericii.

Pe toţi aceştia, credincioşi de aproape şi de de
parte (d. Ştefan Bichiş, care e din Dej Transilvania, 
şi d. Gh. Negoiţă din Podu Leloaei, Iaşi), să-i ţie 
Dumnezeu în sfânta Sa pază şi să-i umple de toate  
bunătăţile S a le !

Parohia din comuna Aroneanu, jud. Iaşi aduce vii 
mulţămirii credincioşilor mai jos însemnaţi care au 
dăruit bisericii parohiale din acea comună lucruri 
sfinte, odăjdii şi podoabe în su n e  mai mari de 500 
lei, după cum mai jos se arată în dreptul fiecărui 
darnic creştin:

1. Vasile Popovici. a dăruit materialul trebuincios 
pentru clădirea unei biserici în suma de 100.000 de lei;
2. Arhim. Mina Prodan: 1 Policandru, 1 Evanghelie 
îmbrăcată cu argint şi aurită, 12 candele, 1 rând sf. 
Vase, 1 cădelniţă aurită, 1 Icoană şi bani numerar
20.000 lei, toată dania în preţ de 60.000 le i; 3. Const. 
Prodan: 2 Icoane cu strană şi candele şi înoirea Ca- 
tapitesmei, toată dania preţuind 30.000 de le i ; 4. Ioan 
Cojocaru: 1 icoană, 1 cruce şi 1 poartă nouă la bi
serică făcând 15.000 lei; 5. D-tru Bursuc: 1 icoană 
mare cu strană şi candele 12.000 le i; 6. Gheorghe Drangă '■
1 Sf. Aer dela Odesa cu fir şi pietre şi ramă 10.000 
l e i ; 7. Vasile Ciobanu: 2 icoane mari cu strană şi can
dele 10.000 lei; 8. Dumitru Ţugui: 1 icoană mare cu 
strană şi candele 10.000 lei; 9. Petru Roşu: 2 icoane 
mari cu strană şi candele 10.000 lei; Mihai Zlăvog:
1 rând vestminte preoţeşti 5000 hi; Gheorgehe Zlă
vog: 1 icoană cu strană şi candelă 4000 le i; D-tru 
Iftode 1 icoană mare cu strană şi candelă 6000 le i ; 
Gh. Cuciurevea: 1 icoană mare cu strană şi candelă 
5000 le i; Ioan Pleşcan, uşile împărăteşti din nou, 
2000 lei; Teodor Huţan, 1 rând veşminte diaconeşti, 
2000 lei; Gh. Caminiuc, îmbrăcămintea la sf-taM asă, 
2000 le i; Gheorghe Filip, 1 cruce îmbrăcată cu argint 
pe sf-ta Masă, 2000 le i ; Pavel Cojocaru, 2 candele 
argint şi 1 perdea, 1500 lei; Mihai Zamfirescu, 1 per
dea la Uşile Impăr.de fir, 1500 lei; Gh. A, Vădănei,
1 candelă de argint şi 1 uşă din nou la Biserică, 1500 
l e i ; V. Perian, 1 cruce Răstignirea şi icoana Maice'

D-lui, 2000 l e i ; Ioan Drangă 1 păreche Cununii au
rite, 1000 lei; V- Cazacu, 2 candele de argint, 1000 
le i; Gh. Blăndu,, 1 Evanghelie îmbrăcată cu argint şi 
aurită, 3000 le i: Tasla şi Ilinca Burcă, 2, candele de 
argint, 1000 lei; Costache Zlăvog 1 sfeşnic pe sfânta 
Masă, 1000 lei; Ioan Chiran, 1 sfeşnic argintat la 
Maica D-lui, 1000 l e i ; Răposatu I Dănilă, 1 păreche 
cununii aurite, 1000 lei; Maria A. Petre, un covor 
lână, 1000 lei; Victoria N. Monah, 1 covor lână, 1000 
lei; Maria Gh. Tântu, 1 covor lână 1000lei; Gh. Pro
dan, 1 strană pentru cantori, 500 lei; Stavri But- 
nariu, reparaţia şi înoirea curpănului, 500 le i; Ghexr- 
ghe, Edu, pentru 12 fofeez din nou la curpăn, 500 
lei; Gheorghe Barlescu, îmbrăcămintea unei Evan
ghelii, 500 l e i ; Costache Huţa, Auritu sfintelor Vase, 
500 le i; Anica C. Pleşcan, 1 laicer lână, 500 le i ; Se- 
vasta Dorofte, 1 perdea materie, 500 le i ; Maria Cior
nei, 1 perdea materie, 500 le i ; Ion Hergheligiu, 1 clo
pot la şcoală, 500 le i ; Ernast Vonac, 2 cărţi cumpă
rate pentru Biserică, 500 le i; Safta Moga, 1 faţă pe 
sfânta Masă, 500 le i; Varvara D. Iftode 1 covor lână, 
500 le i; Gh. Sănduleanu, Uşile împărăteşti din nou la 
Biserica filială, 2000 lei; Vasile Netea, 1 icoană şi 1 
Masă, 2000 l e i ; locuitorii R.-Aldea, pentru un rând 
veşminte preoţeşti 15.000 lei; toţi poporenii, pentru 
felurite daruri şi bani pentru reparaţia Bisericilor,
20.000 de lei.

Pentru toate acestea să-i încarce Dumnezeu de toate 
bunătăţile Sale cereşti şi păm ânteşti!

S f. Episcopie a Dunării-de-Jos aduce vii mul
ţămiri persoanelor mai jos însemnate, care au 
făcut danii d e  bani pentru  îm podobirea şi îm- 
frumuseţarea bisericii^,^/. Ioan Botezătorul din 
oraşul Galaţi, după cum*urmează:

1 . D-na E lena V. Grigoriu, o faţă de masă 
din pânză de târg  costând cam lei 100; 2. d-na 
Morfi P. Maria, un şervet de pânzăşi un scaun 
împletit din pae în preţ cam de lei 150; 3. d-na 
Anastasia Nicoli, un scaun îm brăcat în ^damasc 
în preţ de lei 160; 4. d-na Eleonora Pricopescu, 
un lăvicer de lână ţesut de casă cu dungi fe
lurite în p re ţ de lei 500; 5. Costachi Hagi T eo
dor, o Sf-tă Evanghelie cu slove străbune, legată 
cu pânză şi piele în p re ţ de  lei 300; 6. d-na 
Lucreţia C. Stoica, un şervet de bum bac de lei 
50; 7. d-na Aurica I. Trifan, o Sf-tă Iconiţă 
Buna-Vestire lei 350; 8. d-na Marghioala N . 
Frangulea, un sleşnic de lemn lucrat la strung 
şi îmbrăcat cu alamă partea  de sus de lei 800;
9. e-na Ecaterina Gh. Enescu, idem lei 800;
10. Dragomir Creţulescu pentru  dresul sfeşnicelor 
lei 200; 11. Leon Mateescu asemenea lei 100; 
12 . Radu Chirea Idem lei 100; 13. d-na Ivanca 
Sava asem enea Iei 100; 14. SilvestruPădure ase
menea lei 100;
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I N  A L E  Z I L E I
Sezonul pentru căutarea sănătăţii în diferite 

staţiuni balneare şi climaterice s ’a sfârşit. Mulţi 
dintre cei nevoiaşi în ale sănătăţii s ’au dus pe 
timpul verii într'o  parte sau alta spre a şi-o în 
tări, afară de cei mulţi, cari în timp de răsboi 
şi după răsboi s ’au îm bogăţit şi s’au dus spre 
a-şi risipi la staţiuni balneare şi climaterice şi 
sănătatea şi banii câştigaţi, nu prin sudoare şi 
muncă dreaptă şi cinstită, ci prin diverse în
vârteli.

Am fost mobilizat în 1916 şi desărcinat de
1

serviciul armatei la 1 Aprilie 1922. Prin urmare 
timp de 6 ani n ’am putut să-mi caut absolut de 
loc de sănătate, şi la Aprilie 1922 doctorii îmi 
mai dădeau 3 luni de viaţă. Din răsboi, din ne
fericire, n ’am eşit numai cu sănătatea sdrunci- 
nată,® ci şi cu to t avutul, inclusiv biblioteca, 
răşluit de bulgari, cari şi-au avut instalat la 
Internatul*Teologic un spital. Pentru  ameliora
rea sănătăţii, mi s ’au recom andat apele de Că- 
ciulata. Fiind redus la pungă, am făcut apel la 
P. S. Episcop Vartolomeu al Râmnicului, şi P.
S. Sa, cu toată  bunăvoinţa, mi-a înlesnit locuinţa 
pe timpul curei de atunci şi până în prezent.

Anul acesta la Călimăneşti a fost o adevă
rată  invazie, nu a tâ t de suferinzi, pe cât de oa
meni doritori de a-şi petrece banii şi vremea 
în tr’un fel oarecare. Ceeace mi-a fost dat să-mi 
vadă ochii m ’a uimit, m ’a zăpăcit, m ’a umilit: 
aşa risipă de bani, aşa lux de preumblări în tră 
suri şi automobile,v aşa scumpete, aşa jaf şi aşa 
speculă neruşinată mai rar se poate vedea. Ve
cinii mei la restaurant plăteau o^m asă pentru  2 
persoane cu câte 400 — 500 lei, iar eu căutam 
să scap la o masă cu 5 0 — 60 lei, şi pentru ca 
să nu descopăr chelnerului situaţia reală a unui 
profesor universitar, eram nevoit să spun că toate 
felurile de bucate scumpe îmi sunt oprite de 
prescripţia medicală.

D ar aceasta nu m ’a surprins a tâ t de mult, 
ştiut fiind că la Dumnezeu şi în ţa ra  rom ânească 
nimic nu e cu neputinţă. Deasemenea, nu m ’a 
surprins aşa de mult faptul, că nu erau între 
vizitatorii staţiunii 10 %  români, ci fenomenul, 
că afară de mine nu mai era |  decât un preot 
vizitator constant. Se ştie, că, din cauza misiunii 
preoţeşti, majoritatea slujitorilor altarului îşi te r

mină viaţa din cauza boalelor de rinichi şi în 
special pin cauza pietrei la rinichi şi la beşica 
udului. Dacă lucrul este aşa, atunci cum se ex 
plică faptul, că apele de Căciulata nu sunt uti
lizate de cei indicaţi de natura misiunii lor ? 
Poate să fie la mijloc şi un fel de orientalism, 
după care «ce ţi-i scris în frunte ţi-i pus», mai 
sigur însă este lipsa de mijloace şi jugul greu
tăţilor familiare şi sociale, cari ţintuesc pe bietul 
preot de misiunea lui, până la ultima răsuflare. 
Dacă eu, profesor universitar, preot şi director 
de internat, abia mă pot deplasa cu groază de 
deficit la buzunar pe 20 sau 30 zile, pe vară, 
ce să facă confraţii mei preoţi, retribuiţi cu sa
larii cu mult inferioare celor ale uşierilor dela 
ministere ?

Atunci se întreabă* ce este de făut ? Iată o 
întrebare venită la vreme, căci de obicei de unde 
te  aştepţi la mai mult, acolo recoltezi mai puţin. 
Toată lumea este în drept să găsească maximum 
de solidaritate în tre intelectuali, şi totuşi se ştie, 
de exemplu, ce solidaritate a fost între profe
sori, când au cerut sporirea, nu a salariului, 
ci a dreptului de a trăi. Toată lumea se aşteaptă, 
ca spiritul de solidaritate, de dragoste reciprocă 
să fie pecetea specială a preoţilor, ca unii ce 
sunt propovăduitori ai religiei celei mai intere
sate în apropierea sufletească dintre oameni, şi 
cu toate  acestea nu cred să fie chemare socială 
mai puţin organizată, mai dezunită şi mai puţin 
contopită sufleteşte pentru un gând, cum este 
preoţimea.

Din nefericire, faptele de toate  zilele ne în
vaţă şi ne înfruntă fără răspuns. Să se uite ci
neva, de exemplu la ceeace au înfăptuit lucrătorii 
de toate  breslele, fără să ştie filosofie, fără să 
ştie teologie, fără mult cens intelectual. Ei nu 
numai că au asociaţiile lor bine organizate, ei 
nu numai că sacrifică cu mulţumire din puţinuj 
personal pentru binele general, nu numai că au 
fonduri cu ajutorul cărora pot rezista lăcomiei 
celor ce ar voi a-i specula, nu numai că-şi asigură
bătrâneţele şi familia, dar prin unire şi dragoste 
reciprocă au reuşit să-şi facă dispensariile lor, 
spitalele lor, sanatoriile lor în cele mai vestite 
staţiunii balneare; şi climaterice. Aici cu adevărat 
se împlineşte cuvântul Scripturei care zice că:
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Dumnezeu alege pe cele slabe, ca să ruşineze pe 
cei tari. Apoi, spre a noastră înfruntare, trebue 
să se noteze că staţiunile climaterice, în marea 
lor majoritate, sunt pe lângă mănăstiri.

Prin urmare noi suntem favorizaţi de împre
jurări, spre a ne putea în g rji de sănătatea noa
stră  şi a familiilor noastre. Sunt convins, câ P. 
P . S. S . Chiriarhi ne-ar da to t concursul nece
sar, întru atingerea acestui scop.

Dar, vorurmează acest nesfârşit dar..., se 
găsi oare fraţii preoţi, cari să ia cestiunea pe 
mână, să strângă laolaltă preoţim ea, să o capa- 
citeze a face măcar puţin din multul pe care 
l-au făcut alţii pe  chestia îngrijirii sănătăţii ? Eu 
am ridicat cestiunea şi mai am încă multe de 
de ridicat, fiind convins, că nimeni niciodată 
trupul său nu-1 urăşte, ci-1 hrăneşte şi-l Încălzeşte.

ICON. C. NAZARIE

4
t

• V

%

Cartea lob este un tot. un întreg

Din cuprinsul poemii înţelegem că scrierea în
treagă desvoltă şi desleagă o tem ă, cu care se 
ocupă dela început până ia sfârşit, şi deci este 
munca unui autor singur, care îşi desiăşoară 
planul său în mod logic şi temeinic.

Nu toţi cercetătorii acestei scrieri sunt de 
această părere.

A ) Mai întâi au spus că precuvântarea şi în- 
cheerea nu formează un întreg cu corpul poemii. 
• Richard Simon. (Hist. crit.) A. Schullens (Com- 
ment. in lob) Hasse (Magazin ftir die bibi. oriental. 
L iteratur. I, 162 sq ), *5tuhlmanny Btrnstein, Colin, 
Knobel, Studer, şi Ceyne (numai pentru epilog) 
sunt cei ce ţin de această părere.

1 . Cel dintâiu motiv care i-a făcut să bă
nuiască autenticitatea prologului ţ i  epilogului este  
faptul câ acestea sunt scrise in proză , iar cele
lalte cuvântări în poezie.

Din această pricină au început să cerceteze 
mai adânc legătura dintre aceste părţi şi corpul 
poemii, găsind şi alte temeiuri pentru susţinerea 
părerii aceştia. D ar nu este un adevăr întemeiat.

Pentrucă intreaga poemă n’are nici un înţeles 
fă ră  prolog şi epilog. Delitzsch (Com. p. 26 § 9) 
zice cu dreptate că întreaga lucrare ar fi un 
ciomp, fără cap şi tără picioare. F ără  precuvân
tare  nu se pot înţelege cuvântările celelalte, ce 
urmează, căci n ’ai putea şti despre ce este 
vorba.

De asem enea încheerea nu poate  fi lăsată la 
o parte. Ideea principală ce se desvoltă e sufe
rin ţa dreptului. Dece suferă omul drept ?

Vechea teorie a răsplătirii, susţinută de cei 3 
prieteni ai lui lob, găsea pricina în păcatele 
omului.

Poetul inspirat voeşte să arate  că pentru su
ferinţă este şi un alt temeiu mai adânc.

Şi ca să convingă dă şi o p ildă  în lob.
A cesta însă nu păcătuise, ci este încercat de

Dumnezeu , prin umilirea ce Îndură din pricina 
uneltirii diavolului, cam arată  în precuvântare.

Se înţelege că Satana n ’a  avut dreptate. Dar 
lob în aprinderea apărării sale numeşte pe Dum
nezeu tiran. A  fâcut deci o necuviinţă, un păcat,
de care însă se curăţă, căci se căeşte.

Satana mai zisese că lob va părăsi credinţa în 
Domnul. N ’a avut dreptate nici de data asta, 
căci lob n ’a încetat de a fi credincios Domnului. 
Atunci nu-i Dumnezeu un tiran dacă pedepseşte 
pe cel ce-I râm âne credincios?!. De acea tre
buia să vină încheerea în care se spune că lob 
cel credincios este răsplătit arătând astfel că 
Dumnezeu încearcă numai, dar nu părăseşte 
niciodată pe cei drepţi, cari sunt răsplătiţi chiar 
în această viaţă. Şi-i încearcă cu gândul ca să-i 
cureţe şi de cele mai adânci păcate şi greşeli.

A cest epliog ar fi putut lipsi numai în poem a 
unui autor creştin. Creştinul ar fi spus câ răs
plata desăvârşită a faptelor omului se capătă în 
viaţa viitoare. Şi cititorii creştini ar fi înţeles 
acest lucru.

D ar în vremile acelea, ideea de viaţă viitoar# 
licărea numai ca o stea în depărtări foarte mari, 
pe cari cei de atunci nu o prindeau cu mintea lor.

Ideea de viaţă viitoare era  numai ca o pre
simţire şi nimic mai mult.

2. Al doilea tem eiu este că între prolog şi 
celelalte părţi ale poemei ar f i  contrazicere. Şi 
anum e: In prolog şi epilog se spune că omul 
este răsplătit după faptele sale. Deci suferinţa lui
lob, care se arată drept, n-are rost.

Ideea din celelalte părţi ale poemii este c&
suferinţa este o încercare.

Această părere este şi ea greşită , căci nu se 
află nici o contrazicere între to a te  părţiile poemii. 
Citind prologul, cu luare am inte se vede îndată 
că te afli în faţa unui fapt, a unei întâmplări, a  
cărei pricină şi sfârşit nu se cunoaşte. N ici ideea 
răsplătirii după fa p te , nici vreo altă idee nu este 
scoasă la iveală. întâlnirea satanii cu Dumnezeu

i
t i

f l

4
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te  face să-ţi pui numai tn trebări: Cine va avea 
d rep ta te?  Ce se va întâmpla?

Când femea il Îndeamnă pe lob să blesteme 
şi să moară, te  cuprinde frica că satana va 
avea dreptate.

T oate  acestea aşteaptă desvoltare. Desvoltarea 
şi lămurirea urmează in celelalte părţi ale poemii.

E ste  de ajuns să citească cineva poema, cu 
luare aminte, şi fără să-şi pună un gând anume 
in minte pe care voeşte să-l afle acolo, şi atunci 
se va încredinţa că nu este  nici o contrazicere 
intre o parte şi alta a poemei.

3. Al treilea motiv ar fi că în prolog lob este 
liniştit şi prim eşte cu multă seninătate şi răb
dare nenorocirile ce au venit peste  el.

In cele ce urmează, dela capitolul trei înainte, 
în corpul poemei, lob este pătim aş, iute la vorbă 
şi se ridică chiar împotriva lui Dumnezeu, nu- 
m indu-L tiran.

Deci aceste părţi sunt de autori deosebiţi.
Şi această părere este fără temeiu. Căci din 

potrivă, tocmai această deosebire arată unitatea 
poemei. Autorul avea un scop: să arate că şi 
cel mai drept om poate  fi ispitit sâ greşească 
şi că suferinţa este o şcoală de curăţire şi de în
cercare. De aceea pe  nesim ţite scoate la iveală 
slăbiciunea firii om eneşti în lob cel răbdăto r şi 
liniştit, care in aprinderea discuţiei, apârându-şi 
nevinovăţia, greşeşte. F ără  ca cetitorul să bage 
de seam ă că lob va ajunge să greşească, autorul 
se urcă mereu pe trep te le  analizei psihologice şi 
încet, încet, te  pune în faţa faptului împlinit. 
A cesta este unul din punctele minunate ale 
scrierii, unde şe vede m ăestria autorului inspi
rat. Poate  dacă ar fi fost 2 autori, trecerea lui 
lob dela o stare la alta n ’ar fi mers aşa lin şi 
pe nesimţite. Numai unul singur a putut să de
pene firul aşa de bine, încât să se desfâşure 
fără să se rupă.

Al patrulea tem eiu ar fi că in epilog se spune 
că toţi copiii lui lob  au murit.

D ar în cap. 585; 1421; I9 t l ; 318 se vorbeşte 
de el ca şi cum ar fi în mijlocul copiilor săi. 
Deci coutrazicere în tre  2 autori.

Netemeinicia acestei susţineri se vede din faptul 
că în cap. 84 ca şi 295 se spune de asem enea că 
au m urit copii lui.

In cap. 5î6 se vorbeşte  de «^.JH]» adică de ur-
# +

maşii lui, cari p o t fi şi acei pe cari-i va aveai
In cap. 142t vorbeşte  de urmaşii ori cărui om 

în general, nu ai lui proprii (comp. v. 19 cu 21).
In cap. 19] 7 avem expresia  < ’ » care pe

»  I

rom âneşte se traduce „fii pântecelui m eu“ şi se 
poate referi şi poate  d en o ta  şi pe fraţii lui lob, 
„fiii aceluiaşi pântece

în cap 31g nu se vo rbeşte  de urmaşii omului, 
ci S este săm ânţa te  răsare p e  câmp.

Al cincelea motiv este că în prolog şi epilog 
(15 şi 428) se vorbeşte de jertfă, pe când în 
celelalte părţi ale poemei nu se vorbeşte nici 
de jertfă nici de cult. Deci nu-i acelaşi autor.

D ar acest motiv s ’a păru t tu turor neserios, 
căci dacă in decursul desfăşurării acţiunii de 
rezolvire a problemii nu a fost, în celelalte 
părţi ale poemii, nevoe şi prilej să se vorbească 
de jertfă şi de cult, de ce să credem că au fost
2 autori ?

Al şaselea temeiu este că in prolog şi epilog 
se întrebuinţează cuvântul: HVP ca numire a 
Domnului.

In celelalte părţi numai bţţ, H'ibx.'lty şi □Tl'PK.V ^
Deci autorii sunt deosebiţi.
D ar trebue luat seamă că şi in prolog se gă

seşte numirpa □''nbN (1 v 5, 9, 16; 2 9, 10) alături de 
Iahve.

De asemenea, din potrivă, numirea Iahve în 
celelalte părţi ale poemii (129; 38t ; 40t , 3 6; 42,).

Dacă se găseşte mai puţin numirea Iahve pen
tru Domnul, trebue să se ţină seamă de faptul 
câ poetul voeşte să*i dea poemii culoritul ve
chimii celei mai îndepărtate. Şi Iahve este nu
mele Domnului ce s’a descoperit lui Moise in 
rugul aprins.

D e asemenea să nu se uite şi faptul că, în 
decursul vremii, un scriitor sau altul copiind 
textul, cu voe sau fără voe, va fi schimbat un 
nume în locul altuia.

Nu mai puţin nu trebue să uităm şi voinţa 
poetului, care, de sigur intenţionat, a pus un 
num e in gura unei persoane şi altul la alta, spre 
schimbare şi caracterizare.

7) Un al şaptelea motiv ar ti că prologul este 
adaos mai târziu  pentru că în el satana joacă 
un rol o a re c a re ').
.^T em eiurile  celor ce susţin această părere s u n t :

a) In  celelalte părţi ale poemei nu se mai vor
beşte de satana.

In adevăr chiar bucăţile din proolog 1 «_12,
2 ,_7, în care se vorbeşte de satana, s’ar putea 
lăsa afară. D ar atunci ispititorul şi pricina tu turor 
relelor ar lipsi; iar textul la cap. 2 f, ar trebui 
schimbat. Şi poemei întregi i-ar lua toa tă  puterea 
de atracţie.

Satana este pom enit numai în vorbirea pe 
care a  avut’o cu Dumnezeu, adică în raportarea 
celor petrecute în cer, căci numai acolo era  ne
voe de  el, şi numai acolo jucase un rol.

In celelalte părţi ale şpoemei nu se mai vor
beşte de cele ce s ’au întâm plat in cer, căci a- 
cestea erau necunoscute lui lob şi prietenilor lui. 
Deci nu era nevoe să se mai pomenească nu
mele satanei.

In epilog de asemenea nu era nevoe să se

1) Stuhlmann, Bem stei n, Knobel, Heiligstedt, Kflnig susţin aceasta.
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amintească, căci chestiunea principală nu era 
dacă satana are sau nu dreptate, ci dacă lob 
rămâne credincios lu i Dumnezeu.

Şi nu satana era personagiul de searnă, ci lob, 
deci numele satanei nu trebuia să se pomenească.

Au nu cumva duhul răutăţii trebue pus în 
poem ă bucurându-se că lob a rămas credincios 
Domnului şi a căpăta t bunurile lui ? A r fi fost 
cea mai mare contrazicere nu numai cu ideea 
ce reprezintă satana, dar şi cu rolul ce l’a jucat 
în prolog.

b) Ideea- d î  satana este de origină babiloneană 
sau persan ă.

Aceasta- o păre re  greşită, care a fost mult 
desbâtu tă  şi a cărei netemeinicie o dau aci în 
treacăt, în scurte arătări.

Personificarea principiului răului o găsim cu 
mult înainte în paradis, în şarpele ispititor al 
Evei; în A zazel din legile Levitice (c. 16) şi în 
proorocia lui Zaharia (3 ,  2) ca şi în Cronici 
(2 L „) găsim numirea de «satan» ca denotare a 
acestui principiu rău.

Şi mult mai înaintea acestor vremi, în Numerii 
22 „  cuvântul no'ţy însemnează unul care este
duşman, se spune în mod duşmănos de-a curme
zişul, ca şi în ps. 1 0 9 , unde întâlnim această 
numire.

Deci prologul nu poate fi scris mai târziu de 
cât celelalte părţi ale poemei, căci autorul a pu tu t 
cunoaşte şi chiar a cunoscut şi principiul şi nu
mirea principiului râului — de mult întrebuinţată 
în literatura scrisă şi in datina orală a neamului 
său.

8) Un al optulea motiv împotriva unităţii a- 
cestei poem e se scoate din studiul celorlalte ca
pitole, eari da asem enea au fost tăgăduite de 
a fi scrise odată toate. Să cercetăm pe scurt.

Capitolele 24, 27 şi 28
A ceste capitole tac a treia grupă de convor

bire între lob şi prietenii săi. Asupra lor este 
de luat seama că vorbirea lui Elifaz (c. 22) şi 
mai ales cuvântul lui Bildad (c. 24) sunt cu 
osebire scurte. Ţ otar nici nu ia cuvântul. lob 
însă ţine trei cuvântări.

P e  de altă parte, în cap. 24, lob pare a fi 
de părerea prietenilor săi.

In ccp. 28 el aduce o idee nouă — ideea în
ţelepciunii divine—  despre care până atunci nu 
▼orbise.

întemeiaţi pe aceste observaţii mulţi critici 
schimbă ordinea cuvântărilor, atribuindu-le altor 
autori, sau chiar şterg unele părţi socotindu-le 
ca adause.

împotriva acestora avem de observat că schim
barea ateasta şi distribuirea cuvântărilor din cap.
24— 27 între Ţofar, Bildad, Elifaz şi lob, după

bunul plac  al cercetărilor de azi, având un ca
racter, după vorba chiar a unui critic «trop hi- 
potetique» (Gautier II p. 116) adică prea închi
puit şi cu totul subiectiv, nu m erită a fi luate
în cercetare mai de aproape. Pe această cale 
faci bucăţi orice carte, după bunul plac al unuia 
sau altuia.

De asemenea faptul că Elifaz vorbeşte puţin 
şi Bildad şi mai puţin, iar Ţ o tar nici nu ia cu
vântul, nu are nici o însem nătate. Autorul a 
voit să arate prin aceasta că prietenii săi nu 
mai au argum ente noi în susţinerea părerii lor; 
au spus to t ce ştiau.

Mai de seam ă este faotul dacă lob a fost 
cpnvins de ei, cum susţin unii că ar reeşi din 
cap. 24.

Citind însă textul cu luare amiute vedem că 
prietenii săi au rămas to t la principiul lor, câ 
intre fapte şi suferinţă este o strânsă legătură,
adică cel păcătos este pedepsit şi cel drept 
răsplătit.

lob, din potrivă, susţine că nu în totdeauna 
este aşa şi ca dovadă se dă chiar pe el, care este 
nevinovat.

D ar atât în capitolul 24 cât şi în 27 v. 
s’ar părea câ lob a fost convins de prietenii săi şi 
le dă dreptate. In realitate însă nu este aşa. El
spune că Dumnezeu pedepseşte p e  cei ră i, dat 
suferinţa nu este întotdeauna pedeapsă pentru
păcat. Deci îşi susţine nevinovăţia.

Vorbele acestea însă par a contrazice sus
ţinerea lui dinnainte că adesea păcătoşii rămân 
nepedepsiţi. Citind textul, ne vom încredinţa că 
lob în versul 11 şi urmare (din cap. 27) se gân
deşte  şi are în vedere numai pe prietenii săi. 
El are credinţa tare că Dumnezeu pedepseşte 
pe cei răi şi de aceea aste sigur că şi pe el 11 va 
râsbuna.

Şi în aceiaş timp atrage luarea aminte a prie
tenilor asupra lor înşişi. E l, lob , ţinut de cre
dinţa că Dumnezeu pedepseşte  pe cei păcătoşi, 
n a  păcătuit.

Prietenii lui zic tof aşa, dar ei întrebuinţează 
această învăţătură greşit şi nu o au în orice 
clipă în inimă. Aplicându-o la el arată că până 
acum erau prietenii, acum s ’au făcut duşmanii
lui. Şi nu se gândesc de loc că ei, chiar dacă
acum sunt nepedepsiţi, to tuşi vor f i  pedepsiţi 
pentru  păcatul ce-1 fac acum acuzându-1 pe el 
pe nedrept.

Deci lob com bate pe prietenii lui, chiar cu 
învăţătura lor.

Dacă ni se par expresiunile cam grele şi ne
potrivite, trebue să ţinem socoteală că textul a 
putu t fi puţin schimbat ici şi colo, la copiat, în 
vre-un loc oarecare tocmai din aceste capitole.

Totuş înţelesul este clar şi la o cercetare
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am ănunţită şi obiectivă nu se găseşte nici o 
contrazicere.

** *

Cap. 28 este unul din cele mai frumoase ca
pitole din carte.
“ Pe un ton liniştit-, dar mişcător vorbeşte des
pre înţelepciunea divină.

Ideea de înţelepciune divină este pentru în
tâia dată adusă în carte.

Desvoltarea ei, la o cercetare repede, pare a 
nu fi la locul ei. De aceea mulţi critici sunt de 
părere  că acest capitol trebue să se şteargă 
din carte.

Cercetând însă cu luare aminte ideile din 
poem ă şi desvoltarea temei, ne încredinţăm că 
această părere este  greşită.

In acest capitol (28) lob spune că omul poate 
să găsească şi să scoată din păm ânt to t ce-i
trebue.

D ar numai înţelepciunea nu o poate  dobândi 
căci nu se găseşte în făpturi. Dumnezeu singur 
o are. Pentru  a şti cum să o dobândească omul, 
lob îi spune ce e s te : «Iată  ! Zemerea de Dom- 
nul, aceasta-i înţelepciunea; fu g a  de fap ta  rea 
aceasta-i priceperea» (28 27-28)*

Şi auzind acestea cei de azi se întreabă: De 
care înţelepciune este vorba aci : intelectuală, 
metafizică, sau materială practică?

D ar lob nu se gândeşte de loc la asemenea 
deosebiri. EI se duce cu mintea de ce i trebue 
lui înţelepciunea. înţelepciunea este înţelepciune 
şi cine o are, este  fericit. Şi el n ’ar dori înţe
lepciunea decât numai pentru a deslega şi pune 
capăt discuţiei dintre el şi prietenii săi.

Prietenilor săi înţelepciunea lor le spune că 
suferinţa este pedeapsa păcatului. lob nu se 
cunoaşte vinovat şi deci în trebarea : De unde 
vine suferinţa dreptului ? rămâne nedeslegată.

Atunci numai înţelepciunea Dumnezeească o 
poate deslega, fiindcă El singur are şi poate da 
oamenilor înţelepciunea trebuitoare unei asem e
nea deslegări. Ceia-ce cred oamenii că au sub 
numele de înţelepciune, nu-i înţelepciune. în ţe 
lepciunea este temerea de Dumnezeu. Priceperea 
este fuga  de fapta rea.

A cestea trebue să fie înţelepciunea omului.
A vând aceasta poate înainta şi merge pro

gresând ca şi cum ar avea înţelepciunea divină, 
pentru câ Dumnezeu, care are adevărata înţe
lepciune, o dă omului care umblă pe aceestă 
cărare. De aceea şi nelegiuţii, cari nu umblă pe 
această potecă, vor fi pedepsiţi.

lob însă a um blat pe acest drum şi totuşi 
suferă.

N ădejdea în Dumnezeu l’a amăgit. Acum se 
află în stare de mare nedumerire şi trebue să

recunoască neputinţa de a înţelege ceea ce-1 
frământă (cap. 27).

De aceia în tr’o descriere frumoasă vorbeşte de 
Înţelepciunea divină, la care va găsi dezlegarea 
ce caută (cap. 28).

El are aceiaşi soartă ca toată  lumea. N ’are 
înţelepciunea cea adevărată, căci nu-i dat omu
lui s’o aibă. Singur Dumnezeu o are.

Direct nu se spune aceasta nici în acest ca
pitol, nici în altă parte. Dar foarte uşor se în
ţelege din întreaga expuneie şi tratare.

Autorul merge trep ta t spre deslegarea pro
blemei sale şi cap. 28 unde înţelepciunea divină 
este cea din urmă nădejde spre limpezirea sbu- 
ciumului şi îndoelii ce-i frământau pe toţi, ni se 
prezintă ca o legătură cu cele ce se vor spune 
de Elihu, tânărul, care-i mustră că se socotesc 
mari înţelepţi şi au îndrăzneala să dezlege pro
bleme aşa de grele.

Capitolele 29-31

T o t aşa sunt socotite de marea majoritate a 
criticilor ca făcând parte din poemă. Dar toţi 
aceştia şterg cap. 28 pe temeiul că nu se uneşte 
cu cele din cap. 29— 31.

Noi socotim că şi cap. 28 ş 29— 31 sunt la 
locul lor. Iată de ce:

In ^ap. 28 lob vorbeşte de înţelepciunea di
v in ă— singura de la care aşteap tă  deslegarea 
zbuciumului său. Şi aşteaptă liniştit judecata, 
căci nu se ştie de loc vinovat, cum arată în 
cap. 29 cercetând, cu ochii minţii, şi descriind 
starea fericită tn care trăia înainte. Acum însă, 
spune el în cap. 30, este cel mai nenorocit.

«Fericirea mea ca norul a trecut> (3 0 9-16).
Totuşi în fericire, ca şi în nenorocire, nu 

simte, nu ştie încărcată conştiinţa lui cu nici un 
păcat.

De aceia aşteaptă judecata Domnului şi stă 
gata să răspundă (c 31), să vadă care-i dezle
garea ce dă înţelepciunea Domnului frământă
rilor lor.

Iată dar cum aceste capitole 28, şi 29— 31 
se unesc foarte bine între ele.

*
* *

Cap. 32-37 în care sunt cuvintele tânăru
lui Elihu au fost mult criticate.

Eichhorn, Stulmann, Bernstein, Knobel, Collin, 
De W ette , Schrader, Meier, Ewald, Dillmann, 
Volk, Bleek, Grau, Renan chiar şi Delitzsch,
Oehler, Gautier şi alţii zic că aceste capitole n ’au 
fă c u t parte din poemă chiar de la început.

Iohn, Stăndiin, Bertholdt Gesenius, Schărer, 
Rosenmiiller, Umbreit, Stendel, Keil, H engsten- 
berg, Havernick, Hahn, Budde, Cornii, Sellin,
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W ildboer şi alţii apără autenticitatea acestor ca
pitole.

Iată argum entele cele mai de seamă aduse 
îm potriva autenticităţei lor:

1 . Elihu nu este  pom enit nici în precuvântare, 
nici în încheerea cărţii.

D ar acest fapt nu dovedeşte nimic. E ste  o 
cerere nedreaptă că un autor să-ţi numească 
din naînte, în precuvântare , toa te  persoanele ce 
le va aduce să vorbească.

A r fi trebuit să num ească din nainte şi pe 
lahve. Şi pe alţii chiar cari erau de faţă, căci 
din cap. 181 sq. şi 3 0 1 sq. se pare că au mai 
fost acolo şi alte persoane. Poetul însă amin
teşte  de fiecare atunci când intră în acţiune.

Nici în încheere nu putea fi amintit Elihu. 
lob n ’a avut ce să-i răspundă, căci vorbirea lui 
coprindea adevăruri pe cere ceilalţi nu le-au 
spus şi lob chiar se luptă cu el însuşi, ascul- 
tându-1, căci din ce în ce i se lumina m intea şi 
sim ţea că are drep tate .

2. Cuvântarea lui Elihu rupe legătura dintre 
cap. 29— 31 unde vorbeşte lob  şi cap. 38 unde 
începe vorbirea Domnului.

D ar nici sfârşitul cap. 31, nici începutul Cap. 
38 nu adm it această părere.

Iată sfârşitul Cap. 31:

V. 35 «Cine-mi dă pe unul, care mă ascultă ?
Iată aci iscălitura m ea!
Cel puternic să-mi răspundă !
Şi de-aşi avea (pâra) scrisoarea, ce a scris

[vrăşmaşul meu!
V. 36 In adevăr! pe umărul meu aşi purta-o,

Ca pe o cunună a-şi lega-o în jurul tâmplelor,
V. 37 Numărul paşilor mei i-aşi spune,

Ca un prinţ a-şi sta în faţa Lui“.

A ceste cuvinte îndrăzneţe ar fi avut de ur
mare, după învăţătura Vechiului Testam ent, ni
micirea celui îndrăzneţ. A părând Domnul, după 
aceste cuvinte, lob n ’ar fi putu t face altceva de 
cât sâ se supună puterii.

Dar nu această supunere oarbă, siiită, dezlega 
problema ce-1 frământa. A r fi rămas în credinţa 
că to t el are dreptate, căci de nevoie s ’a su
pus nu din convingere.

Cuvântarea lui Elihu îl p regă teşte ' pentru  pri
mirea judecăţii, hotărârii din urmă. Când se vede 
ruşinat de un tânăr ca acesta nu mai are în
drăzneala să zică: se supune pu te iii Domnului.

Cântarea slavei Domnului din ultimile cuvinte
ale lui Elihu (Cap. 37) pregăteşte şi se potri
veşte mult mai bine cu începutul Cap. 38 unde 
se descrie atătarea Domnului, care pune lui 
lob întrebări mai adânci.

Pregătit, prin  cuvântarea lui E lihu , acestea 
se lipesc de sufletul lui şi acum judecata din 
urmă asupra problemei ce-1 chinue nu i se pare 
poruncită , ci adevărată, reală.

A cestea zise dovedesc că ideile din capitolele 
32— 37 nu întrerup, ci unesc foarte bine între 
ele ideile în care se desvoltă problem a pusă 
de poet.

3) Elihu chiamă pe lob pe nume, pe când
nici lob nici prietenii lui nu fac acest lucru. 
Prin urm are Cap. 32— 37 au alt autor.

D ar Elihu stă  la mijloc între lob şi prietenii 
săi. Deci când se adresa lui îl numea spre deo
sebire de ceilalţi. El vorbea către toţi, dar che- 
mându-1 pe nume arăta ce anum e spune numai lui

Din capitolul 42 v. 7-8 se vede că Domnul 
numeşte pe lob de mai multe ori pe nume.

D e aci ar urm a că şi aceste cuvântări să fie 
adăogate de alt autor. Totuşi nici un critic n ’a 
susţinut această părere. Nici măcar n ’a spus-o 
vreunul.

4 . lob nu răspunde lui Elihu. Deci cuvânta
rea lui Elihu este adaosă mai târziu.

lob a răspuns celor trei prieteni ai lui, pentru 
că simţea că nu-i drept ce spun ei. La cuvân
ta rea  lui Elihu n ’avea ce răspunde căci vedea 
bine că alta este calea pe care a luat-o şi min
tea lui îi spunea că este cea dreaptă. A şteaptă 
să-l audă până la sfârşit. E ra  cu atât mai ne
răbdă to r să-l asculte cu cât nu se aştepta ca 
tocmai de la un tânăr ca el să vină adevărata 
deslegare.

5. In cap. 2 vers. 11 cei trei prieteni ai lui lob 
sunt vestiţi în scurte cuvinte.

Elihu vorbeşte despre sine în mai multe ver
suri (32 2_6).

Deci deosebire şi de aci credinţa că este un 
alt autor.

D ar fără această introducere, despre el însuşi, 
n ’ar şti cititorul drept ce să ia pe Elihu: ca 
părtaş la discuţie sau ca judecător.

In situaţia lui faţă de lob şi de ceilalţi prie
teni ai săi, trebuiau câteva vorbe de introducere 
ca nu cumva, cele ce avea să spună, să fie greşit 
înţelese.

Afară de acestea tocmai această scurtă intro
ducere arată modestia, înţelepciunea şi religiozitatea 
lu i, care măresc rezultatul cuvântării lui.

Deci nu-i motiv de a crede că este alt autor, 
care a scris introducerea ca şi cuvântarea lui
Elihu.

* *
*

ţ

6. Elihu se laudă şi este mult mai vorbăreţ 
de cât ceilalţi, spunând multe fără rost şi fără 
gust, cum se vede din cap. 32 ,3 3  7. Deci alt 
autor.

Mai întâi nu se poate înţelege de ce vorbăria 
lui Elihu ar fi un motiv să credem  că ar fi alt 
autor care să fi scris aceste capitole. E s te  foarte
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natural cu un om să fie mai vorbăreţ de cât 
altul.

Dar în cele ce spune Elihu în cap. 32 t 33 7 
nu este  laudă nici vorbărie. Până atunci ca unul 
mai tânăr tăcuse şi plin de modestie ascultase 
pe ceilalţi.

Citind cu luare am inte şi obiectiv aceste ver
suri ne încredinţăm că el motivează de ce vor
beşte  şi deci vrea bă le atragă atenţiunea asu
pra vorbelor lui. E ste  cum am zice un fel de 
« captatio benevolentiae ».
32-15 „Incremenit’au, nu mai răspund,

„Cuvintele au pierit din gura lor,
16 „Şi eu s ’aştept pentru că ei nu vorbesc?!

„Că stau şi nu mai răspund?!
17 „Vreau să răspund şi eu la rându-mi 

„să spun ce ştiu şi eu,
18 „Căci plin sunt de cuvinte,

„Mă apasă gândul în lăuntrul meu.
19 „Iată, lăuntrul meu ca vinul nou ce nu-i

„desfundat,
„ca foalele, atunci umplute, gata să ţâşnească,

20 „Vreau să vorbesc şi să respir uşurat 
„să deschid buzele şi să răspund.

21 „Nimănui nu-i voiu lua parte,
,Ş i  nici un om voiu linguşi,

22 „Căci nu ştiu să linguşeşcî
„Şi foarte uşor făcătorul meu m’ar ridica*.

De ce aceste versuri u ’au pu tu t — şi mai m u lt: 
n’au trebuit— să fie scrise, nu se poate în ţe lege! 
Nici de ce tocmai un alt autor le-ar fi scris !

7. Cuvântarea lui Elihu arată că este de prisos 
ară tarea  Domnului şi vorbirea Lui, căci Elihu 
desleagă problema.

Cum însă vorbirea Domnului esta în adevăr 
din poemă, urmează că ce spune Elihu este a- 
daos mai târziu. Iarăşi o susţinere greşită.

In'^adevăr prietenii săi stau pe punctul că orice 
suferinţă este o pedeapsă.

Elihu însă scoţând la lumină greşala lui lob 
în cele ce el însuşi — lob— a vorbit, (33 ,2) el 
cei zdrobit de suferinţă, când carnea i se topea 
de nu se mai cunoaşte (33 «) şi arătăndu-i cum 

, Dumnezeu, prin această suferinţă îi aduce în 
laţă păcatul mândrii, săvârşit, fără să-şi de a 
seama, tocmai prin încrederea prea mare în el
însuşi, spune câ suferinţa este şi un mijloc de 
curăţire, > căci^Domnul

„le pune oamenilor înainte fapta lor,
„şi păcatele lor că sunt prea multe.
„şi le deschide urechea spre mustrare,
„şi le zice să se întoarcă din drumul

nelegiuirii (36 8_ J0).

lob nefiind conştient de păcatul mândriei lui, 
Elihu i-1 aduce înainte, grăindu-i:

«Iată eu îţi răspund în aceasta n ’ai dreptste».

.....  Adică să vorbească aşa de semeţ, îna
intea Domnului, căci (33 ,0 :

«Mult mai mare este Domnul, decât omul 
muritor».

A cesta  era un punct de vedere nou, după felul 
cum se desfâşurase discuţia până acum.

Mai înainte, în cap. 5 v. 17, şi în gura lui 
Elifaz găsim:

„lata, ferice de omul pe care Domnu ’l ceartă, 
»A Domnului mustrare să n’o despreţuieşti*.

Şi deci s ’ar părea că şi Elifaz a arătat sufe
rinţa ca uu mijloc de curăţire.

D ar aici se poate vedea îndată, din cuprinsul 
vorbirei lui Elifaz, că este vorba de o' mustrare 
pentru pătate de care eşti conştient, pentru cele 
săvârşite, deci nu de o m ustrare a unui om 
drept şi nepătat.

Nu-i vorba de m ustrarea ce se dă omului ca 
o curăţire chiar de păcatele de care nu-i conştient.

A ceastă idee e găsim numai la Elihu.
In cât nu putem zice că poetul a avut, odată, 

această idee: că suferinţa este curăţire, şi neş- 
tiind cum s’o întrebuinţeze a p ă r ă s i t Pe urmă 
a venit un altul şi a pus’o în gura lui Elihu, 
adăogând aceste capitole.

A ceastă idee este chiar a celui ce a scris 
poem a şi el a scris dela început şi cuvântarea 
pusă în gura lui Elihu.

Alţii au mai zis: Ue oare care citind poema
a Înţeles mai bine de cât poetul rolul suterinţii 
şi văzând că el a lăsat nedesvoltatâ ideia de cu
răţire a suferinţa, a adăogat aceste capitole, în 
care se află vorbirea lui Elihu.

D ar doctrina autorului poemei nu era aşa 
uşoară tn cât s’o lase la puterea de pătrundere 
a cititorului.

De astfel nu acesta era scopul poemei lui.
Afară de aceasta, lob este p rea  tare pe nevi

novăţia lui, atât în trecut, cât şi în timpul boalei, 
în cât suferinţa lui o socotea câ nedreptate. Nu-i 
nicăeri la el vreo înclinare a socoti astfel ne
norocirea ce l’a lovit. Deci n ’avea ideia de în
sem nătatea pe care o avea suferinţa lui pentru 
el şi pentru  alţii. In o asem enea stare sufle
tească, dacă ar ti urm at cuvântarea Domnului cu 
acele vorbe aspre de mustrare, desigur că lob 
n ’ar fi ajuns să priceapă rostul suferinţii lui, ci 
s’ar f i supus de frică  puterii, fără a se umili 
cu adevărat. Şi în cazul acesta to t cuprinsul 
poemii n ’ar fi avut efectul şi însem nătatea mare 
pe care o are acnm. Căinţa lui nefiind plecată 
din sufletul lui convins, n ’ar fi fost de lungă 
durată. —-

Pe lângă aceasta, cuvintele pline de batjocoră 
ale Domnului pe ca re le  adresează tuturor, n ’ar 
avea nici un rost, nici un îuţeles. Dacă nimeni
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n ’ar fi deslegat problema, de ce sâ-1 mai ia în 
râs pe lob?

D ar Elihu arătase în vorbirea sa tocmai cum 
se poate dezlega suferinţa iui lob, ce se socotea 
d rep t.

Deci nu era ceva ce nu se poate deslega de 
om ci numai de Dumnezeu. P robă  că a dezle- 
g a t’o unul mai tânăr ca toţi. Această tinereţe 
da d rep t la ironie pe socoteala îngâmfării lui lob 
şi era încă un motiv mai mult ca el să se umi
lească, cu a tâ t mai vârtos înaintea Domnului.

Dibăcia poetului prin scrierea vorbirei lui 
Elihu este de luat în seamă şi din alt punct de 
vedere. El nu voeşte ca Dumnezeirea însăşi să 
deslege chestiunile ce sunt în puterea omului, 
sau să se am estece prea mult între frământările 
sufleteşti ale omului. De aceea în cuvântarea 
Domnului nici nu se vorbeşte de Elihu, sau de 
ideile lui. Nu era nimic de spus la ele. E l se 
arăta omului numai în slava şi puterea Lui şi 
cere celui, care-1 provocase cu vorbe îndrăsneţe, 
cum făcuse lob, să-şi arate iscusinţa şi puterea 
în faţa Lui.

lob ceruse ca să vorbească Domnul, de aceia 
a şi vorbit.

*
* *

Vorbirea lui Elihu nu întrerupe, aşa dar, şi
rul ideilor ci numai pregăteşte  pe toţi pentru 
deslegarea problemei ce-i preocupau, dezlegare 
ce s’a  sfârşit prin arătarea Domnului şi vorbirea 
Lui către  lob.

Poetul merge trep ta t, trep tat, până la dezle
garea din urmă ce se dă prin  gura omului şi 
se întăreşte de Dumnezeu.

Aşa dar ori-ce motive aduse împotriva auten
ticităţii vorbirii lui Elihu nu sunt la locul lor şi 
n ’au temeiu.

** *

8. Elihu în cuvântarea lui spune că suferinţa  
dreptului se sfârşeşte cu mântuirea lui. Deci, acel 
care a scris vorbirea lui Eiihu, a cunoscut în
treaga poemă şi a fost influenţat de sfârşitul 
bun al suferinţii lui lob. Părere greşită.

Mai întâiu, dacă istoria vieţii lui lob se sfâr
şea aşa, poetul fiind protivnic unei asemenea 
idei, putea prin scrisul lui să schimbe faptul 
altfel de cum se petrecuse? Câtuşi de puţin. 
In realitate temeiul este altul.

Unui scriitor, care credea în dreptatea Dumne
zeiască nu i-ar fi fost cu putinţă să spună că un 
om drep t piere fără să-i se recunoască dreptatea. 
Numai în cazul când ar fi crezut în răsplata ce 
s ’ar da in vieaţa viitoare, ar fi putut lăsa pe 
un om drep t să m oară fără răsplată aci pe pă
mânt. Dar în to t Vechiul Testam ent credinţa în 
vieaţa viitoare este cum am spus numai o pre

simţire. In Noul Testam ent ni se pune înnainte 
ca ceva ho tărâ t şi este o credinţă tare, singură. 
Deci nici Elihu nu putea lăsa pe dreptul lob să 
m oară sub greutatea suferinţii şi de aceia ca o 
m ângâere adaogă că suferinţa dreptului se ispră
veşte cu m ântuirea lui.

Cuvântarea lui Elihu“ cuprinsă în Cap. 32— 37 
nu este  dar un adaus. Face parte  din cuvântare.

Scoţând în evidenţă rolul educativ al sufe
rinţii face poema aceasta mult mai instructivă, 
mai de scamă.

Din punct de vedere religios îm bogăţeşte pe 
cititor cu o idee de mare însem nătate că D um 
nezeu , chiar atunci când supune la probă, pe  cei 
mai buni din slujitorii săi, n are in vedere de cât 
binele lor.

ţ

Elihu spune un mare adevăr, pe care mai 
târziu îl găsim spus limpede^la Ap. Pavel, că 
< necazul, răbdarea, lucrează ; răbdarea curăţire ; 
iar curăţirea nădejde». (Rom. 5 3).

lob simţea bine că acest tânăr spune adevă
rul, dar totuşi problem a răm ânea pentru  el ne
dezlegată. El ar fi voit — cum de altfel vrem 
noi toţi până azi — ca Dumnezeu că lucreze 
indată ce vede un drept suferind, sau sâ tri
m eată suferinţa asupra omului ori când este ne
voe să-l îndrepteze.

A rătarea  Domnului dă lui lob  răspunsul ce i 
se cuvine şi-l aduce la re a li ta te ; îl face să în
ţeleagă câ mintea omului nu poate să pătrundă 
adâncurile planurilor Dumnezeeşti, în cât măr
turiseşte plin de umilinţi:

„Iată, sunt mic, ce pot să-ţi răspund ? !
„Să-mi pun mâna Ia gură,
„Odată am vorbit şi nu voiu mai răspunde,
„Şi a doua oară nu mai zic nimic“. (40 4-,).

Capitolele 40,5 4126

In aceste capitole se face descrierea a doi 
monştrii; Behemot şi Leviatan. Deşi sunt un 
model jde artă în com punere şi descriere lite
rară, au fost mult^atacate şi socotite ca adaose 
de un alt poet.
^ \Unii critici cercetând mai obiectiv limba şi 
conţinutul acestei bucăţi cred că este scrisă de 
autorul poemii, dar acolo unde este astăzi nu 
este locul unde a fost de la început, ci tran- 
scriitorii au copiat~greşit.

După alţi mulţi critici autorul ar fi un Iudeu 
de prin veacul al 6-lea, care s ’a dus cu Ieremia 
în E gip t şi acolo a cunoscut de aproape aceste
2 animale.

a) Monştrii aceştia, zic criticii, se descriu în 
capitolele 40 şi 41, ca să arate  cât de puternic 
este Dumnezeu faţă de cele mai grozave creaturi.

Poetul însă descrie to t ce priveşte puterea 
divină şi cum se arată această putere în crea-
ţiune în cap. 38 şi 39.
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In cap 40 şi 41 se vorbeşte mai mult de 
dreptatea Dumnezeiască.

Deci aceste descrieri sunt adaose de alt autor.
Părere  personală greşită.
In toa tă  poema autorul nu face această deo

sebire între puierea şi dreptatea divină. Din po
trivă puterea , dreptatea ca şi înţelepciunea divină 
sunt pentru  el una. Şi Dumnezeu, cel ce le în
trupează, stăpâneşte cu ele lumea, făcând şi pe 
cel mai îngâmfat muritor nechibzuit să se 
plece Lui.

A ceste animale, ce nu sunt supuse de oameni, 
sunt reprezentanţii puterilor naturale cele mai
mari. Totuşi şi acestea sunt supuse de D-zeu.

Că aceste animale ar fi simbolul lui Satan şi 
Antichrist — puterile duşmane Domnului —  nu 
găsim  motive în scriere.

D ar şi îu tr’un asem enea caz însă descrierea 
lor to t aceiaş înţeles ar avea, adică: nimic pe  
lume nu se poate opune puterii divine. Şi tocmai 
acesta era şi scopul cuvântării Domnului, pe 
care o aflăm din aceste capitole.

b) A lţii  zic: A rătarea  acestor animale ca ne
supuse de oameni nu corespunde realităţii. Egip
tenii le vânau.

De asemenea aceste animale nu erau cunos
cute celor din Palestina.

Deci un alt autor a scris acestea.
D ar autorul socotind aceste animale ca nesu

puse de oameni a luat pe acelea, cari intrau în
cercul lui de vedere de atunci. Nu trebue să 
judecăm  această alegere după cunoştinţele noas
tre  de azi, sau după cele ce aflăm mai târziu 
la Egipteni.

In Palestina puteau să fie cunoscute, căci, mai 
cu osebire sub Solomon, era mare comunicare 
eu Egiptul. Autorul poemii, căruia îi plăcea des
crierile deosebite, neobişnuite, a ales cu sigu
ran ţă  descrierea acestor animale tocmai fiindcă 
găsea un bun prilej de a face o descriere fru
moasă şi a scoate la iveală puterea Domnului.

c) Descrierea acestor animale este mult mai 
am ănunţit făcută de cât a celor din capitolele 
din înainte. Deci alt autor.

D ar acestea sunt judecăţi subiective, din cari 
nu putem  sub nici o formă trage ideea că 
ar avea un alt autor. De ce, adică, chiar au
torul poemii să nu fi descris aceste animale 
mai amănunţit şi trebuea să facă acest lucru 
numai un altul ? Numai fiind că credem sau 
vrem să credem noi azi aşa?

d) A ceste animale sunt descrise aci am ănun
ţit numai spre a arăta  şi scoate la iveală pu te
rea divină, faţă de neputinţa şi slăbiciunea omu
lui. Prin urmare sunt Ia locul lor şi scot în evi
denţă  tocmai ce trebue.

e) Limba în care sunt scrise aceste bucăţi nu 
diferă de a celorlalte. Idiotisme sunt puţine şi

se explică în mare parte  prin caracterul deose
bit al descrierilor, ce se mişcă mai mult în do
meniul naturii. Expresiunile comune cu celelalte 
părţi ale poemii sunt mult mai multe de cât 
aceste idiotisme, sau expresii proprii numai aces
tor bucăţi.

*
* *

Din toate cele spuse până aci ne încredinţăm 
că nu sunt temeiuri puternice să credem că 
poem a are mai mulţi autori şi ar fi lipsită de 
unitate.

Ce gen literar este?

Toate încercările făcute, de diferiţi cercetători, 
a pune poema sub în o clasă sau alta de poezii 
n ’au ajuns la nici un rezultat pozitiv, netăgăduit,

Unii au zis că este o epopee. S tu s s ') Lichten- 
stein 2) Ilgen  3) Augusti 4) Goad 5) şi alţii.

A lţii  au socotit’o ca o poemă lirică 6).
Luther, Leibniz, Umbreit ?) Ewald 8) socotesc 

aceasta p o em ăJca  ; «DramaJ divină a vechilor
E b re i».

H upfeld , Davidson, Delitzsch , Sso ld  şi alţii o 
socotesc de asemenea dramă.
Breuz, lohn Ger har d, Beza , M arcus Coccejus şi 
alţii o socotesc o tragedie şi au pus’o alături 
cu tragediile lui Sofocle sau Aeschyl.

Vogel A. în o d e z e r tă tie9) face apropriere 
între lob şi Philoctet.

Bauer G. a făcut o paralelă între lob şi 
Comedia lui Dante.

Mulţi însă o socotesc o poemă didactică, adică 
de învăţătură (Kaulen l0) şi alţii.

Cercetând obiectiv cuprinsul poemei ne încre
dinţam  uşor că:

N u -i dramă pentru  că-i lipseşte intriga în
chegată în ţesătura întâmplărilor şi caracterizarea 
personagiilor. Partea  principală o formează aci 
dialogul. Cum nu putem  pune dialogurile lui 
Plato sau dialogurile din Talmud ca dram e, to t 
aşa şi cu lob.

N u -i nici epopee pentru că nu povestirea este 
fondul principal al poemei. Prologul ca şi epilogul 
sunt prea scurte în legătură cu celelalte părţi.

N u -i nici poezie lirică, căci gândul autorului 
nu este numai de a produce sentimente.

N u -i nici poezie didactică, căci din cele mai

') De Epopeia Iobaea 1753.
>) Nun libri lobi cum Odysea Homeri camparari possit. 1773
*) lobi antiquissimi carminis hebraici natura atque virtus 1783
4) Einleitung in das A. Test.
‘) Version of lob.
•) Stuhlman, Keil şi alţii.

Einleit ung zu sein. Kommentar.
8) Dichîer des Alten Bundes.
8) Ouid de fato senserit Indaei et Graeci, lobo et Sophocli 

Philoctele probatur.
'“) Einleitung in das alt. Testament.
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NOUA LEGE ORGANICA A BISERICII GRECIEI
Cap. VIII.

Consistoriile bişericeşti

Art. 43. — In fiecare Episcopie, şi anume la 
reşedinţa ei, se allă un consistoriu sau tribunal 
bisericesc, care judecă în prima instanţă pe  cle
ricii şi monahii cari aparţin  Episcopiei, sau cari 
se a f lă  In ea, pentru  abaterile lor bisericeşti.

A rt. 44. —  Consistoriul Episcopal se com pune 
din Arhiereul Eparhiei, ca preşedinte, şi patru  
membri preoţi ai Episcopiei, cari se numesc şi 
se destituesc de către  el. Numirea şi destituirea 
lo r  se aduce la cunoştinţa Sf. Sinod.

Arhiereul poate  constitui consistoriu episcopal 
şi în afară de scaunul Episcopiei sale pentru  
judecarea locală a contravenţiunilor. Un astfel 
de consistoriu se com pune din el, ca preşedinte 
şi doi membri clerici, chemaţi de el, făcându-se 
menţiune despre aceasta In actul de judecată.

In ambele împrejurări, vot ho tărâ to r are Pre- 
şedinţele, iar membrii clerici au numai vot con
sultativ.

Când Arhiereul lipseşte, fiind împiedicat, îl 
înlocueşte primul d intre membrii clerici ai con
sistoriului, chemându-se un al cincilea membru 
dintre cei patru  membri suplimentari ai consis
toriului, cari se numesc şi se destituesc în aceiaş 
m od ca şi membrii ordinari.

D acă absentează unul sau mai mulţi din membrii 
ordinari, vor fi chemaţi atâţia din membrii su
plimentari, aşa în câ t consistoriul să aibă cinci 
membri to tdeauna. H otărârile în asemenea ca
zuri se iau cu majoritate de voturi.

Pe Arhiepiscopul A tenei îl înlocueşte unul din 
Episcopii ajutători, când este împiedecat. Intru 
aceasta, va avea însărcinare scrisă din partea  
Arhiepiscopului.

A rt. 45 .— Consistoriul dă următoarele p ed ep se :
a) Mustrarea.
b) O prirea dela orce servire bisericească a celui 

condam nat, cu sau fără dreptul de a se bucura 
de drepturile parohiale, dar nu mai mult decât 
pe trei ani.

c) O prirea salariului, cu sau fără dreptul de 
a sluji cele preoţeşti, până la trei ani.

d) Căderea din dem nitatea sa (din oficiul său).
e) D eţinerea corporală până la trei ani în vreo 

m ănăstire sau alt local ca institut de cumin
ţire, potrivit pentru  monahi şi ieromonahi.

A rt. 46. — Dacă vre-un cleric este  vinovat de 
greşeli grele, cari ar putea provoca scandal, E pis
copul îl poate opri dela săvârşirea orcărui ser
viciu religios, dar nu mai mult ca două luni.

A rt. 47, — Hotărârile, cari impun mustrarea,

oprirea din dem nitatea sa şi din serviciile p reo
ţeşti pentru  patru zeci de zile, n ’au dreptul de 
apel. T oate  celelalte se po t aduce de cel con
dam nat înaintea consistoriului de a doua instanţă.

A rt. 48. —  La Arhiepiscopia Athenei, şi la
mitropoliile: Patra, Mantineia, Corciră, Larisa şi
la scaunele lor, se instituesc consistorii de a doua 
instanţă.

In com petenţa lo i sunt: a) apelurile contra 
hotărârilor consistoriilor episcopale; b) încheieri 
cari, după judecata consistoriului episcopal, co- 
prind pedepsele de oprire sau deţinerea corpo
rală, mai mult ca trei ani, sau caterisirea."

Art. 49. —  A) In com petenţa  consistoriului 
bisericesc al A tenei, aparţin: a) Arhiepiscopia 
A tenei; b) Mitropoliile: Teba şi Levadia; c) Hal- 
chida; d) Caristia; e) Corintul; f) Idra-Speţa; 
g) Sira; h) Paronaxia şi i) Thera.

B) In com petenţa celui dela P a tra  aparţin mi
tropoliile: a) P a tra ; b)Calavrita şi E ghialia ;c)E lia ;
d) A carnania; e) Naupsctia şi Evritania şi f) Fo- 
chida.

C) In com petenţa celui din Mantineia intră mi
tropoliile: a) Mantineia şi Kynuria; b) Trifilia şi 
O lim pia; c) M essinia; d) Ghythiu şi Oililu; e) Mo- 
nevasia şi Lacedem onia; f) Kytira; g) Argolida 
şi h) Gortinul şi Megalopolea.

D) Celui din Corciră aparţin m itropoliile: 
a) Corcivra şi Pazul; b) Leucada şi Itaca; c) Ce- 
falonia; d) Zachintos şi e) A rta.

E) Celui dela Larisa aparţin m itropoliile: a) L a
risa şi P latam onuî; b) D em etriada; e) Trica şi 
S tagon ;d ) Fanariu şi Tessaliolida; şi e) Fthiotida.

Prin decret regal se pot modifica limitele con
sistoriilor de a doua instanţă, la propunerea 
făcută de  sf. Sinod.

Art. 50. — Membri ai consistoriului bisericesc 
de a doua instanţă sunt Episcopii metropoliilor 
cari aparţin  acelui consistoriu după articolul de 
mai sus.

Consistoriul este  în m ajoritate când vor fi 
prezenţi chiar numai trei membri.

H otărârile se iau cu m ajoritatea absolută a 
membrilor prezenţi.

A tribuţiunile de cancelarie ale acestui con
sistoriu le îndeplineşte Episcopul scaunului res
pectiv, iar preşedenţia  o are cel mai vechiu în 
hirotonia arhieriei. P reşedenţia consistoriului de 
instanţa a doua din A tena, o are to tdeauna 
Arhiepiscopul A tenei, iar cancelaria o conduce 
biroul sinodului.

Când Archiepiscopul A tenei es te  reţinut, pre
şedinţia o are cel mai vechiu în hirotonia ar
hieriei.
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A rt. 51. — Consistoriile bisericeşti se întrunesc 
şi ţin şedinţe o săptăm ână, în ultima lună a fie
cărui trimestru, după o prealabilă iavitaţiune 
făcută la timp de Episcopul unde este scaunul 
consistorului. Dacă un m em bru al consistorului 
este împiedicat de causă bine cuvântată, trebue 
a înştiinţa pe Ierarhul dela scaunul consistoriul ui 
carele, dacă prevede că se poate  zădărnici ma
joritatea, cheamă spre com plectare Episcopi din 
periferia altui consitoriu bisericesc.

Membrul care absentează de la consistoriu 
este raporta t Sf. Sinod de către preşedinte, 
care în cazul când găseşte absenţa nejustificatâ 
ia măsurile cuvenite.

A rt. 52. — Consistoriul bisericesc de a doua 
instanţă, poate da urm ătoarele pedepse:

a) Oprirea dela toate  servirile bisericeşti, cu 
sau fără dreptul de a bineficia cel condam nat 
de drepturile sale parohiale.

d) Lipsirea de drepturile parohiale, cu sau 
fără oprirea de a servi cele bisericeşti.

c) Deţinerea personală a monahilor şi iero
monahilor.

d) Excluderea din cinul monahicesc şi e) cate
risirea.

A rt. 53. — Apelul se face prin adeverinţa 
către preşedintele consistoriului episcopal care 
a dat sentinţa, carele este obligat ca s’o trimită 
consistorului bisericesc respectiv de a doua 
instanţă, împreună cu to t dosarul casei de jude
cată şi cu observaţiunile sale proprii."

A rt. 54. — In A tena va fi un înalt consistoriu 
bisericesc, care va judeca în prima instanţă pre 
Episcopi şi în apel chestiunile judecate de 
consistoriile episcopale bisericeşti de a doua 
instanţă, când acestea au aplicat pedeapsa 
oprirei, sau a detinerei personale, pe term en 
mai mare ca trei ani sau caterisire, sau excluderea 
din tagm a monahală,

Serviciul acestui consistoriu îl îndeplineşte bi
roul Sinodului.

Art. 66. — înaltul consistoriu bisericesc se 
compune din Arhipescopul (al Atenei) ca pre
şedinte şi din 12 Arhierei, membri ordinari, 
chemaţi după vechimea hirotoniei în arhierie şi din 
şase membri suplimentari: E ste  în m ajoritate 
când sunt prezenţi şapte membri. Membrii înal
tului consistoriu bisericesc se hotărăsc în fie
care an, la sesiunea ordinară a Sf. Sinod, după 
vechimea hirotoniei în arhierie, şi to t  deauna
schimbându-se.

0

Când Arhipescopul A tenei este  împiedicat, îl 
înlocuesc în dem nitatea de preşdiete cel ce are 
vechimea în arhierie.

Art. 56. — H otărârile înaltului consistoriu, 
date ca primă instanţă, sunt supuse apelului îna
intea supremului consistoriu bisericesc, carele fiind 
convocat în A tena de către Arhipescopul Atenei,

se com pune din membrii înaltului cansistoriu 
care a dat sentinţa, la cari se adaogă un număr 
de membri egal cu aceia cari au votat pentru  
condamnare. Membrii cei noi se iau dintre membrii 
suplimentari ai înaltului consistoriu bisericesc şi 
d in tre  cei-l-alţi arhierei după vechimea arhieriei, 
în continuare după ultimul membru judecător.

Art. 57. —  Ca consistoriu de revizuire serveşte 
Sf. Sinod. E ste  supusă revizuirei orce hotărâre 
executorie care ar cuprinde o r şi ce fel de pe
deapsă dată Episcopilor, şi caterisirea dată celor- 
1-alţi clerici.

A rt. 58 — Denunţările contra Arhiereilor se 
trim it preşedintelui înaltului consistoriu bisericesc, 
care trimite denunţarea către cel vizat, pentru  a 
avea lămuriri; acestea, îm preună cu denunţul, 
le trim ite la consistoriul de a doua instanţă, 
carele, dacă găseşte bazat denunţul, dă afacerea 
unuia din membrii înaltului consistoriu pentru a 
face cuvenitele cercetări cu prestări de jurăm ânt.

înaltul consistoriu bisericescc se întruneşte în 
timpul când durează sesiunea ordinară a sf. 
Sinod, care îşi poate  prelungi lucrările sale timp 
de  15 zile.

D acă cel denunţat este Arhiepescopul Atenei, 
denunţul se trimite (se face) către  primul membru 
al înaltului consistoriu care are vechimea arhieriei.

A rt. 59. — Hotărârile consistorului bisericesc 
cari impun, sau pedeapsa deţinerei corporale, 
sau ori ce pedeapsă asupra vreunui Episcop, 
întru cât nu sunt supuse la mijloace ordinare 
excepţionale, se aduc la îndeplinire de către 
autoritatea Statului, prin decre t regal mijlocit de 
Ministrul Cultelor.

A rt. 60. —  Cererile de apel şi de revizuire 
trebue să fie făcute către preşedintele consisto
riului care a dat sentinţa, în term en de 15 zile, 
dela comunicarea ei, prelungindu-se ’termenile 
m otivate de distanţe, după arătările jur'spru- 
denţei politice. D espre înmânare, se dresează 
proces-verbal subscris de cel ce afăcut apelul 
şi de preşdintele mai sus arătat. Inmânarea se 
poate  face şi prin împuternicit special.

Art. 61. —  Anchetările asupra clericilor le face 
Arhiereul în persoană, sau Însărcinează cu ele 
vreunul din clericii Episcopiei.

A rt. 62. — Acuzatul poate numi ca apărător 
p£ un cleric, sau prin împuternicire scrisă sau 
în faţa contistoriului.

A rt. 63. — La înaltul consistoriu bisericesc 
şi la cel de revizuire, asistă şi reprezentantul 
Statului dela Sf. Sinod, având şi la acestea locul 
pe care îl are şi în Sf. Sinod.

A rt 64. — Apelurile contra hotărârilor Arhie
reilor cu privire la alegerea consiliului conducător 
al mănăstirii, in tră în prevederile art. 48 al 
prezentei hotărâri a consistoriului de a doua 
instanţă a circumscripţiunii.
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Concedierile Egumenilor şi a consiliului con
ducător al mânăstirei, cum şi numirea consiliului 
conducător pe cinci ani, în lipsă de monahi 
pentru a face alegere, se face de Arhiereu,
comunicândi se Sf. Sinod.

Hirotoniile, decesele preoţilor, cum şi hotă
rârile contra monahilor se comunică Sf. Sinod.

A rt. 65. — Clericul caterisit şi obligat a nu 
mai purta  haină preoţească, sau monahul conda
m nat a fi scos din tagm a monahală, unii ca 
aceştia sunt pedepsiţi de tribunalul corecţional, 
dacă se va dovedi că poartă  haina clerului, po
trivit cu disposiţiunle codului corecţional privi
toare la înşelătoria demnităţei.

Cap. IX
Despre Căsătorie

Art. 66. — Oficiul sacru al căsătoriei se să
vârşeşte după ce mai întâi Episcopul respectiv 
sau locţiitorul său a dat învoirea scrisă.

Om iterea actelor impuse de legile de stare 
civilă ca datorie a parohilor, se pedepseşte de 
către consistoriul episcopal cu oprirea dela ser
viciile bisericeşti până la trei ani.

A rt. 67. Căsătoriile permise de Episcopi în 
gradul al şaselea din sânge şi al cincilea din în
cuscrire, sunt valabile, ca şi toa te  asem enea că
sătorii permise în mod iconomicos până acum.

A rt 58.— Preotul care ar săvârşi oficiul sacru 
al căsătoriei tără permisiunea scrisă a Episcopului, 
se pedepseşte în afară de pedeapsa canonică pe 
care o impun legiuirile bisericeşti, şi cu închisoare 
dela şase luni până la un an, dată de tribunalul 
corecţional.

A ceastă  greşeală se urm ăreşte din oficiu de 
judecătorul de instrucţie respectiv.

Art. 69. — Oficiarea separată şi deosebită a 
logodnei, fără săvârşirea misterului nunţei, este 
interzisă.

In afară de nuntă, săvârşirea logodnei, se de
clară nevalabilă de către autoritatea spirituală 
respectivă, iar preotul care a săvârşit oficiul se 
pedepseşte  cu oprirea pentru  un an; i se reţine 
şi jum ătate  din salariu, şi suferă închisoare dela 
trei luni până la un an, dată  de  tribunalul co
recţional, ca mai sus.
i£~Art. 70. — In comunităţile ortodoxe ellenice 
din diaspora, când autorităţile lor bisericeşti de
pind de Sfântul Sinod al Bisericei Autocefale a 
Greciei, permisiunea pentru  săvârşirea căsătoriei 
o dă Episcopul respectiv, iar când acesta nu 
există, preotul care la numirea sa, are o astfel 
de împuternicire dată de Sfântul Sinod. O astfel 
de Împuternicire se socoteşte deja ca acordată 
la punerea în aplicare a legei de  faţă, tu turor 
preoţilor parohi car se află la comunităţile «He
rnie» O rtodoxe din diatpora.

Parohul care a primit o astfel de împuternicire 
în conformitate cu dispoziţiunile aliniatului p re
cedent este  dator să înainteze sf. Sinod prin 
preşedintele comunităţei lista permisiunilor de 
căsătorii date  de el, în modul arătat, în decursul 
semestrului trecut cum şi al căsătoriilor săvârşite.

A rt. 71. —  Cu privire la căsătorie, partea  po
litică aparţine tribunalelor civile, iar partea spi
rituală autorităţilor eclesiastice.

A r. 72. — Cel care dintre cei uniţi prin căsă
torie cere divorţarea sau separarea de m asă şi 
pat, trebuie să se adreseze întru aceasta cu cerere 
către Episcopul respectiv, carelechiam ăpe amândoi 
soţii spre a cere împăcarea, şi dacă în timp de 
trei luni, întrebuinţând toate mijloacele spirituale 
posibile, nu a pu tu t să-i îm pace pe amândoi, îşi 
dă părerea sa scrisă asupra cazului |pe cererea 
făcută, şi o îndreaptă către tribunalul civil al 
localitâţei. Tribunalul numai după primirea acestei 
cereri şi a încheerei Episcopului, prim eşte ce
rerea din partea  celui ce voieşte să se divor
ţeze şi ordonă, tără vre-o nouă încercare de îm
păcare, cele prevăzute de justiţia  civilă cu pri
vire la intentarea acţiunei.

In  timpul încercărilor de împăcare, Episcopul, 
dacă crede că este  necesar, poate da înscris 
voe femeii, ca să se străm ute dela casa bărbatului, 
în tr’o casă pe care o vor hotărî-o soţii, sau E pis
copul, când aceştia nu sunt de acord. Numai 
după acordarea unei astfel de permisiuni, tribu
nalul, la cererea unuia din soţi, poate şi in 
timpul încercărei de îm păcare sâ ordone, cu 
uşile încuiate măsurile provizorii prevăzute de 
art. 683 § 3, 4 şi 5 din procedura civilă.

Dacă trece term enul de trei luni, fără ca E pis
copul respectiv să hotărască cele de mai sus, 
atunci unul sau cel-l-alt din soţi poate să se adre
seze tribunalului respectiv, care prim eşte ce
rerea, după ce se încredinţează că a fost făcută 
la timpul cuvenit către Episcop, şi dispune cele 
ce prevăd legile civile.

D upă darea sentinţei de divorţ de către tri
bunal, când ea a rămas definitivă, procurorul 
trim ite o copie autorităţei bisericeşti, ca să de
clare şi ea căsătoria desfăcută şi bisericeşte.

Dispoziţiuni generale
Ar. 73. —  A utoritatea bisericească, întru cât 

nu depăşeşte limitele atribuţiunilor şi îndatoririle 
sale, este în d rep t să ceară protecţiunea A uto
rităţii Politice. Şi în consecinţă, toate  autorităţile 
din S ta t sunt datoare ca, orcând se va dovedi 
că au fost atăcate drepturile Autorităţii Bise
riceşti, să o protejeje şi să o apere, când va cere.

A rt. 74.— Arhiereii, Preoţii, Diaconii şi Monahii, 
când călătoresc şi se află in afară de locul lor, 
sunt datori să aibă epistole de recomandare 
către autorităţile bisericeşti ale Statului, dela
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autoritatea lor bisericească. In aceste scrisori 
trebue să se arăte motivul călătoriei, timpul şe- 
derei şi dacă sunt oprite sau nu de serviciile preo
ţeşti. Ceice nu posedă astfel de scrisori, sau îşi 
prelungesc şederea lor fără învoirea Episco
pului din localitate, vor fi invitaţi ca să plece 
imediat d ’acolo, iar dacă nu se supun, A r
hiereii vor fi denunţaţi către preşedintele Sf. 
Sinod, iar cei-l-alţi clerici şi monahi se vor de
părta  după hotărârea Episcopului respectiv, care 
se va aduce la îndeplinire de autoritutea poli
ţienească, şi se vor trim ite la urma lor.
}  '  ? C Z r  *

A rt. 75. —  In ceea ce priveşte faptele neier
tate, a tâ t cu privire la dreptul privat, cât şi cele 
prevăzute de legile ordinare ale Statului, clerici 
şi monahi pentru  abaterile lor se defer legilor poli
tice şi se judecă de tribunale; iar arhierei au jude
cata specială prevăzută de dispoziţiunile codului 
penal.

Pentru  judecata preventivă înaintea tribunalelor 
civile şi arestarea preventivă a clericilor, se de
term ină închisori separa te  de ale laicilor, în în
ţelegere cu Episcopul respectiv.

Pedepsele aplicate clericilor de hotărârile tri
bunalelor civile, acelea cari coprind deţinerea, 
întru cât sentinţa nu cuprinde şi caterisirea, se 
execută în ospiciul special pentru  clerici. La 
pedepse cari cuprind deţinerea mai puţin ca o 
lună, Episcopul respectiv poate hotărî şi alt loc 
pentru  executarea pedepsei; pen tru  Arhierei ho
tărăşte sf. Sinod, consimţând la aceasta şi pro
curorul respectiv.

H otărârile date de tribunale contra clericilor, 
se comunică şi episcopului respectiv.

Art. 76. — O rcare d intre clerici, când este 
chem at ca m artor la tribunal în chestiuni de 
judecată, nu poate refuza m ărturia sa. Arhiereii 
sunt cercetaţi şi ju ră  la locuinţa lor, iar măr
turia lor, când se cere, se citeşte în instanţă, 
afară numai de cazul când sunt chemaţi a fi 
cercetaţi ca martori înaintea tribunalelor juraţilor, 
atunci sunt invitaţi şi se cercetează, fără a fi pre- 
renţi cei-l-alţi m artori, public în instanţă, şi de 
îndată ce se prezintă şi se examinează, sunt li
beri a pleca. f i

Aceia ce persoanele sfinţite cunosc din taina 
mărturirei, nu sunt obligaţi a' mărturisi.

A rt. 77. — Clerici, a tâ t când sunt anchetaţi,
cât şi când primesc serviciu public, în loc de 
jurământ, fac urm ătoarea afirm are: A rhiereii: «în
credinţez pe arhieria mea şi cele-lalte». Preoţii

şi Diaconi urm ătoarea: «încredinţez pe preoţia 
mea»... A ceastă  afirmaţiune dată are puterea 
jurământului comun şi toa tă  contravenţiunea, în 
afară de pedepsele bisericeşti va suportă  şi conse
cinţele pedepselor cari se dau  de legile penale 
celor ce jură talş, aşa cum se prescriu şi se dau 
laicilor de tribunale,

A rt. 78. — Oricine ar avea vre-o plângere ra
ţională contra autorităţei bisericeşti pentru abuz, 
sau abuz de putere, se adresează autorităţii bi
sericeşti superioare.

Art. 79. — Orce obiect aflat în uz în biserici 
sfinte cruci, sfinte moaşte, sf. icoane şi în genere 
orce obiect sacru, sau vestm inte sacre, nu pot 
n expuse la vânzare sau secvestraţe  pentru plata 
de datorii particulare sau publice către stat. 
D ’asem enea, se interzice expunerea necuviincioasă 
şi în loc nepotrivit vinderea obiectelor cari ur
mează a fi consacrate cultului. Acela care în 
cunoştinţă despre sfinţenia celor de mai sus, ar 
expune la vânzare un obiect sacru, sau l-ar sec- 
vestra, se pedepseşte cu închisoare dela două 
până la şase luni. Dacă vre-unul din obiectele 
de mai sus s’ar transporta  la vre-un muzeu, 
fără învoirea canonică a Mitropolitului, autori
ta tea  bisericească este în d rep t a cere autori- 
tâţei civile restituirea şi depunerea lui la locul 
de unde a fost luat.

A rt. 80. —  Toţi funcţionarii sf. Sinod şi Epis
copii au dreptul la pensiune, iar pensiunea lor 
se depune la casieria generală bisericească.

A rt. 82. —  Numirile şi transferările se pro
pun de  Mitropoliţi Preşedintelui Sf. Sinod, pentru 
ca acesta să mijlocească la Ministerul Cultelor 
num irea sau transferarea.
%;§Art. 82. — Când în legislaţiunea în vigoare a 
Statului se am inteşte de Sf. Sinod, sub aceste 
cuvinte trebue a se înţelege, Sfântul Sinod al 
Ierarhiei, dacă nu se determ ină în alt m od; iar 
unde se m enţionează de P re şe d i^ ^ 'e  Sfântului 
Sinod, sau Mitropolitul A tenei, se înţelege A r
hiepiscopul A tenei; iar unde se am inteşte de 
reprezentantul regal, se înţelege reprezentantul 
Statului pe lângă Sf. Sinod.

A rt. 83. —  Legile sub Nr. 200 şi 201, cum 
şi legile, cele ce s’ab modificat, cum şi orice altă 
dispoziţiune, contrară legei de faţă, sunt şi răm ân
abrogate .

A ceastă  lege a fost prom ulgată la 31 Decem
vrie 1923.

Dr. D8A0. DEMETRESCU

Taina propoveduirii... bogate în urmări nu este predicarea logică sau retorică sau 
eu măestrie fn grai, ci de a putea spune: «Crezut-am, pentru aceia am grăit».

A. B. SIMPSON
în A Largtr Chrittian Life.
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PREOTUL CA TĂMĂDUITOR
al ranelor răsboiului şi îndrumător al poporului în noile cerinţe ale vieţii sociale

Nu ştim dacă rostul preotului în mijlocul so
cietăţii româneşti a fost vreodată mai desconsi
derat ca astăzi şi nu ştim dacă rolul său de 
tăm ăduitor şi îndrum ător al poporului a fost 
vreodată mai necesar ca astăzi.

Războiul crâncen, prin care de curând a trecut 
neamul nostru, a lăsat în urmă-i atâtea morminte, 
atâtea ruine, lacrimi, văduve, orfani, invalizi, a- apoi să se întoarcă să-L asculte? Nu, ci zice pur

La această lipsă e ţinut preotul să răspundă 
în primul rând şi numai după aceia nevoilor spi
rituale mai înalte. Când Mântuitorul predica în 
pustie şi poporul era tiămând, apostolii li zic: 
«Doamne, trim ete poporul prin sate să-şi cum
pere pâine». Ce răspunde Mântuitorul? Le dă dru
mul să se ducă să mănânce care cum o putea şi

tâ ta  sărăcie, sleire de puteri, a făcut atâtea rane 
nouă, a deschis a tâ tea  buboaie vechi, cari de

şi simplu: «Daţi-le voi să mănânce».
Mult a servit apoi la succesul Sfinţilor Apos- 

multă vreme coceau, din cauza nedreptăţilor şi toii faptul că se’ngrijiau de nevoile trupeşti ale
uitării de Dumnezeu, a brăzdat a tâ t de adânc în oamenilor. Mare grijă aveau ei de a hrăni pe flă-
suflete prefăcând m entalitatea poporului nostru, 
a pus la ordinea zilei a tâ tea problem e nouă şi 
urgente, — încât e de folos ca, în faţa noii stări

mânzi, a mângâia pe cei îndureraţi, de a isbăvi 
din nevoie pe toţi. Sfântul A postol Pavel face cu 
multă grijă colecte pentru creştinii din Ierusalim, 

de lucruri, păstorul sufletesc să-şi dea numai decât Sfinţi Apostoli binecuvântau agapele zămislite din
seamă de rolul pe care menirea lui i-1 impune milă şi iubire şi la cari toţi nevoiaşii se împăr-
în aceste Împrejurări, să-şi conceapă lămurit un tăşau din bunătăţile oferite de cei avuţi; când
plan de muncă, încât, prin uniformitatea de di- vremea nu le mai ajunge ei rânduesc şapte dia-
rectivă şi modul de a lucră, munca lui să-şi p ro
ducă cât mai deplin efectele dorite.

In acest scop, trebuie să cunoască bine ce în
sem nătate are pentru  el ajutorarea şi mângâierea cel Mare şi ale altor ierarhi creştini, pe cari nu
poporului în urma a tâ to r suferinţe şi a-şi evocă na- numai creştinii, dar şi cei de alt neam şi lege îi

eoni pen tru  această slujbă.
Să ne gândim apoi la operile de caritate ale 

Sfântului Ioan G ură de Aur, ale Sfântului Vasile

tura şi puterea leacului pe care preotul — şi numai 
preotul — îl poate administrâ pentru  o bună îndru
mare a poporului în noile cerinţe ale vieţii sociale.

Deşi menirea preotului este să ducă poporul 
la mântuire, la Dumnezeu, el nu poate ajunge

jeleau la moarte.
Apoi, când ai câştigat dreptul la recunoştinţa 

cuiva, i-ai câştigat încrederea, ascultarea; iată deci 
deschisă poarta mântuirii.

De ce oare atâtea teorii şi mişcări au astăzi
acest scop până când nu va răspunde mai întâi puterea de a târî după ele valuri întregi de oa-
durerilor şi necazurilor pentru cari oamenii sus- meni? Pentrucă vorbesc în numele durerilor sim-
pină şi vaicără. Altfel s ’argâsl în situaţia alchimi- ţ i te  de marea mulţime. Nevoile de to t felul devin
ştilor medievali, cari căutau piatra filozofală, pe to t mai strigătoare şi de aceia to t  felul de vraci
când lumea se străduia spre noi orizonturi de nechemaţi, ca sau fără de bună credinţă, găsesc
viaţă omenească.

Mântuitorul Hristos nu ţinea nici o predică, nu 
dădea nici o învăţătură până nu vindecă şi uşurâ 
mai întâi neputinţele şi necazurile trupeşti ale 
oamenilor. Numai după ce le-a vindecat pe acelea 
a z is: «iată, te-ai făcut sănătos, de acum să nu

totuşi bună primire la masa cea mare a poporului 
pe care o duc în rătăcire.

** *

Ei găsesc că e rea actuala organizare a socie
tăţii şi caută să impună o radicală transform are 

mai greşeşti»; ') iar femeii prinsă în adulter, după socială cu rizicul chiar al unui război civil. Insă
ce mai întâi o salvează dela o m oarte sigură, îi 
zice: «femeie, unde sunt pârâşii tăi? Nimeni nu 
te*a osândit? Nici eu nu te osândesc; du-te, dar 
vezi să nu mai păcătueşti» .1)

L a ce rezumă lumea toate necazurile pe cari 
războiul le-a adus asupra poporului nostru? Cel 
mai răspândit cuvânt s ’ar puteâ exprim ă prin ve
chia zicere plebee: «panem et circenses». Iată ur
marea cea mai statornică şi cea mai simţită a 
oricărui răsboi.

1. Ioan 6, 14
2. Ioan 8, 10. 11

o asem enea punere a problemii e fundamental 
greşită, dar totuşi utilizată din motive de vulgară 
demagogie sub masca dreptăţii, egalităţii, frater
nităţii şi altoi: vorbe purpurii din cari se coase 
to tdeuuna drapelul unei revoluţii.

Şi e rău pusă problem a pentru simplul cuvânt că 
se presupune că dând unei organizaţii sociale o 
formă nouă, cu aceasta s’ar îm bunătăţi şi soarta 
poporului. Ba nici decum.

Se vinde la farmacii alifie de zinc, cu care, dacă 
se unge un - abces, se produce un efect u im itor: 
buboiul sparge sau dispare ln scurt. Şi to tuţi noi
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socotim că un doctor care se serveşte numai de 
asemenea leacuri pentru a tăm ădui oamenii plini 
de bube e un doftor mincinos: pentrucă buboiul 
apare după puţin timp în altă parte to t a tâ t de 
dureros. Vezi că pricina aprinderii celulare nu e 
în piele, ci mai a d â n c : în sânge şi sângele curge 
prin vine purtând în sine sucuri otrăvite. Un doctor 
cinstit deci, va căuta alte leacuri cari, deşi lu
crând mai p e ’ndelete, însă vor curăţi sângele şi 
atunci abcesele vor dispare ca dela sine.

Sâ punem cazul că organizarea socială de azi 
se sch im bă: rolurile se străm ută, ori actorii vor 
prinde a juca alte roluri. E i bine, cu toate  bu
nele intenţii, oricât s ’ar căsni lorgu dela Saga- 
dura ’) să joace pe  Otello al lai Shakespeare, to t 
mai bine-i va m erge în rolurile de Hocus-Pocus 
decât să-l obligi a concura pe Leonard. *) Pen
trucă n ’are talentul lui Leonard, nici cultura lui 
Leonard. Câtă vrem e deci nu se schimbă omul, 
zădarnic te-ai încerca să schimbi formele şi in
stituţiile, situaţia lui nu va deveni mai bună. O 
lege nouă nu poate  decât promulga o cerinţă, a 
asigură libertatea exerciţiului unei facultăţi, dar 
nu poate  creâ o facultate. Or, toţii oameni fără 
omenie şi fără Dumnezeu n ’au facultatea să fie 
oameni de treabă, chiar dacă s’ar legiferâ acest 
lucru.

T o t aşa cu schim barea guvernului. Un scriitor 
englez 3) zice că un guvern nu poate să se gă
sească decât la nivelul moral al mulţimii care l-a 
ales. Dacă cumva e mai prejos decât mulţimea, 
forţaminte se va ridică la nivelul poporului: dacă 
e mai presus de el, se va pogorî neapărat —  sau 
va cădeâ — principiul vaselor comunicante din 
fizică. Deci dacă ne-am în treba ce formă de gu
vernăm ânt e mai preferabilă: monarhie absolută, 
constituţională, republică, soviet? Vom răspunde: 
aceia care are un conducător mai bun şi oameni 
mai de treabă în hotarele ei. Aristocraţie ori de
mocraţie? Indiferent. Aristos înseamnă: cel mai 
bun şi dacă-i în tr’adevăr aşa, n ’am a mă plânge 
de nimic. D em ocraţia e guvernarea prin repre
zentanţa mulţimii. Perfect, numai mulţimea să fie 
înţeleaptă şi reprezentanţii ei, oameni de omenie.

Cine-va a zis: «dacă vreţi să faceţi pe oameni 
n a i  fericiţi, nu căutaţi a ’nălţâ acoperişiurile ca
selor, ci sufletele oamenilor». Căci altfel — zice o 
vorbă rom ânească — : lupul păru-şi schimbă, dar 
năravul, ba». Chiar socialiştii noştri, bunăoară, au 
crezut de cuviinţă că nu-i destul propaganda p o 
litică pentru o nouă organizare socială, ci au găsit 
necesar să ’nfiinţeze şcoli de educaţie aşa zisă so
cialistă, de socializare a sufletelor. Căci s’a con
sta ta t în Rusia sovietică de multişoară vreme că 
idealul sovietic nu-i tocmai uşor de atins cu nişte

1) Alexandri: Teatru
2. Fost artist al teatrului naţional din Bucureşti.
3 SwilWi: cD»r Karac4*r>, in «Universal Bibli*t«k>.

oameni cari-ar vrea perfectă d rep ta te  socială însă 
fără s ’o respecte. Dar dacă în ţa ra  dela răsărit 
nădejdile au început să apună, nu-i mai puţin a- 
devârat că nici noi nu ne putem  felicita cu starea 
noastră  socială. Credem însă că nu există alt leac 
decât cel lăuntric, care purifică înclinările, tre 
zeşte conştiinţele, aprinde dragostea de Dum
nezeu şi de fraţi în sufletele însetate de har şi 
de adevăr. Iar doctorul care poate administrâ 
acest leac e preotul şi numai preotul, din harul 
lui Dumnezeu.

«Religie creştină, credinţă şi dragoste: iată 
ce lipseşte poporului nostru», zice un învăţat 
episcop ungur. ’)

Mulţi gândesc astăzi: «ce legătură poate  să 
fie între religia creştină care ne vorbeşte de rai 
şi de iad, de Dumnezeu şi de viaţa veşnică 
şi între foamea şi goliciunea mea» ? Ei bine, 
Duhul Evangeliei lui H ristos e singurul leac 
adevărat în stare de a tăm ădui şi foamea şi go- 
lâtatea, precum şi toate  necazurile poporului nostru 
astăzi şi a-1 îndrumă pe calea cea bună. Lumea 
la noi nu-şi prea dă seamă de rolul sublim ce-1 
are religia noastră creştină în deslegarea cesti- 
unilor sociale. Pentruce ? Pentrucă la noi lumea 
s’a depărta t dela Dumnezeu şi de aceia religia 
a ajuns pentru mulţi o simplă formă. D ar năluca 
rece cu ochi de m ort cu care au a luptă oamenii 
lipsiţi de Dumnezeu se chiamă religie creştină? 
Nu, aceia-i ignorarea religiei creştine. Din această 
cauză unii învăţaţi au p ierdut încrederea în forţa
şi eficacitatea religiei. Astfel Payot în Franţa,
Dubois în Elveţia şi chiar unii cărturari dela noi 
după ce habar n ’au de ce vasăzică religie creş
tină, se dau peste cap în a  com bate greşitele 
lor închipuiri despre religie şi după ce rătăcesc 
şi mai rău spiritele mai slabe răpindu-le orice 
sprijin şi spulberând din suflete şi ultima pică
tură de credinţă, dragoste şi speranţă, când 
nenorociţii lor ucenici cu inimile uscate cad pradă 
boalelor nervoase, ei s ’apucă de inventat sisteme 
de psihoterapie şi fel de  fel de alte terapii fără 
m are folos; ori când biata mulţime desorientată 
se frământă spasmotic după închipuita ei fericire, 
dânşii o încântă cu formula unor noui prefaceri 
sociale.

Ei bine, religia creştină e faptul viu care 
stabileşte legătura dintre Dumnezeu şi inima 
omului, e canalul de comunicare între suflet şi 
nemărginitul isvor de Viaţă, Fericire şi Adevăr.

Deci «spuneţi-mi care-i religia omului,» zice 
adâncul cugetător englez Thomas Carlyle) «nu 
aceia pe care o are el în regiunea lui argumen- 
tativă, ci aceia ce are el de fapt la inimă, religia 
sau nereligia lui, şi eu vă voi spune ce va face 
şi cum va trăi acel om. Nu ceia ce gândeşte

n) Ottokar Prohaszka: Conferinţe pentru c#7/f.Trad.Elie Daianu.
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şi socoate în regiunea lui argumentativă, ci aceia mărginită, — nu a Individului în stare naturală ci
ce simte el că e d rep t şi b ine; aceasta condi
ţionează în chip creator to t restul.» ’)

a celui pătruns de Duhol Sfânt, care-l înoieşte 
şi-i dă preţ. In esenţă, aceasta e ideia fundamen-

Doctrina evangelică e aceia care poate desluşi tală a creştinismului; de aci rezultă to t restul.
omului cum se realizează acest contact. Adevărul Din ea reiese morala creştină. Mântuitorul nu-i
e câ această doctrină nu se raportă  direct la un moralist în senzurobişnuit'a l cuvântului. Dacă
chestiuni de ordine socială, are  un caracter curat 
religios. Nu-i nici democrată, nici aristocrată.

am priceput care-i binele ultim şi absolut, lucrul 
moral nu-i decât apropierea de acest bine care

Dacă Mântuitorul în predica Lui S ’a adresat e Dumnezeu sau Iubirea —  cum zice Sfântul Apos-
şi a fost înţeles mai mult de poporul de jos, de *9.1 I ° an — şi a ne pătrunde de El.
cei săraci şi umiliţi, cauza nu e că favorizâ o 
clasă. Sinedristul Nicodem şi alţi bogătaşi şi 
oameni de seam ă chiar din veacul întâi şi al

Un cod special de prescripţiuni morale Mân
tuitorul nu ne-a lăsat. Datoriile noastre, aşa, 
fără sistem cum le găsim presărate în Noul

doilea au devenit creştini devotaţi. Dar bogăţia Testam ent, n ’au o valoare în sine, ci în intenţia,
şi slava lumească sunt lucruri cari fac mintea în spiritul în care-s împlinite. tRostul* lor nu-i
şi inima mai greoaie la priceperea adevărului
creştin. Iisus făcea parte trupeşte  din poporul 
pe care suferinţele şi necazurile îl făceau mai

decât pătrunderea de Dumnezeu, fără niciun alt 
considerent lăturalnic. Sunt ele făptuite în spi
rit creştin, în adevăr ? E  b in e ; indiferentMe-vârstă,

ap t pentru  a se Înălţa sufleteşte şi a-L înţelege. stare, neam.
Dar Evangelia nu ia deloc în consideraţie vrâsta, 
clasa, averea sau situaţia socială. Insă aceste

A verea în sine n ’are valoare, câştigată şi ad
m inistrată sau îm părţită în spirit creştin e b u n ă ;

diferinţe cari apăsau mai mult asupra poporului altfel e rea. Uneori ea ne face mai uşoară mân-
de jos îl făceau mai docil pentru  o doctrină care tuirea, alteori ne-o Îngreuiază. Mântuitorul nici
le desconsideră. O chestiune sau un program 
social, politic sau economic nu găsim nici în
Evangelie, nici în literatura bisericii primitive.

E  d rep t că în veacul întâi găsim o organisaţie 
comunistă la creştini, de care ne vorbesc F ap 
tele Apostolilor, *) dar numai pentru  puţin timp. 
Aceiaş lucru se observă şi la ereticii şi gnos
ticii veacului întâi, cari singuri se credeau ilumi
naţi, desăvârşiţi. D ar şi la ei grupările comuniste 
dispar în curând de pe unde se înfiripaseră, 
fără ca nimănui să-i vină în minte să le susţină 
şi să le conserve în mod principial, pentrucă 
comunismul lor nu erâ  purces din vre-un plan

nu osândeşte avuţia, nici nu ne învaţă ascetis
mul. Mai curând ne învaţă un eroism care se 
poate  folosi de toate  sau se poate  lipsi de toate , 
având în vedere numai scopul ultim: binele su
prem, Dumnezeu.

Ne putem  pune întrebarea acu m : cam ce struc
tură politico-socială poate să rezulte din ideia re
ligioasă creştină?

O dată  înţeles binele absolut, el pune p re ţ pe 
toa te  lucrurile. Orice formă de viaţă am trăi, esen
ţialul e dacă mergem cărte binele desăvârşit. 
Insă două idei fundamentale rezultă din predica 
binelui absolut: un individualism absolut care

de organizaţie socială, ci numai un rezultat al Pune mai Presus de to t ce avem noi mai. scumP
dragostei arzătoare. Apologeţii nu susţin folosul 
social al creştinismului, ci vorbesc numai de 
bunuri sufleteşti c a : dragostea, trezvia, hărnicia, 
conştiiciozitatea, Dumnezeu. Mântuirea după ei

în lume pe  Dumnezeu, binele suprem, din care 
însufleţindu-se şi înfâptuindu-1, omul se realizează 
pe sine, devine o personalitate.

D ar acest Dumnezeu e viu şi e iubire. Noi nu
nu înseam nă o formă socială perfectă, ci o lume ne Pu*em apropia de E l decâ t numai întrucât
pătrunsă şi Împărtăşită de Duhul Sfânt, unde nu
mai valoarea reală a vieţii lăuntrice are to t 
meritul şi răsplata. Bunul mântuirii nu-i lumesc, 
ci lăuntric, de natură etică, spirituală.

Evanghelia nu vrea să ştie de naţiuni, de clase 
sociale, de bogaţi ori săraci. E a  e mai presus 
de toa te  acestea şi pe toţi îi chiamă la mântuire. 
Caracterul ei e curat religios. In esenţă ce pre
dică ea?

Un Dumnezeu spiritual, veşnic, infinit, personal, 
bun şi drept. Că El e Iubire şi Iubirea e totul 
pentru noi. Ei e binele nostru suprem. Că va

ne pătrundem  de iubirea făptuitoare, care nu 
cunoaşte limite. Numai cel ce trăieşte şi făptueşte 
iubirea a cunoscut pe Dumnezeu, — zice Sfântul 
Evanghelist Ioan. D e aci rezultă a doua conse
cinţă: universalismul absolut, iubirea care caută 
să facă bine tuturor, iubire mai arzătoate decât 
orice putere de vrăjmăşie, iubire care se ridică 
mai presus de hotarele de clasă, naţie sau stare, 
care se devotează cu to tu l şi fără nicio rezervă 
trăind în Dumnezeu.

A ceastă iubire ni se im pune nu numai sub forma 
de p recep t moral, dar rezultă de sine din na-

loarea individului pătruns de acest spirit e ne- tura binelui suprem  în care ne regăsim cu toţii
________ prin iubirea către aceiaşi fiinţă, care nu se poate
') Ouitui Broiior, Trad. c Amtoniad* să devină bunul nostru  personal decât în măsura
•) f .  Ap 4, 88-86 în care o Împărtăşim celor din jurul nostru. Din
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acest centru de vâltoare, de viaţa s ’au înflăcărat 
în totdeauna creştinii cari au cunoscut pe Dum 
nezeu. Acest duh de dragoste a  dus la alcatu- 
irea grupelor cari trăiau in comunismul iubirii în 
primele veacuri creştine, la monahismul devotat 
şi în genere la pacea şi fericirea socială din toate  
vremurile şi sub toa te  formele de organizare lu
mească, exact în măsura în care aceste forme 
au fost pătrunse de el.

Form ele şi reformele ni sunt indiferente dacă-i 
vorba numai de lucrurile de dinafară de noi; 
po t fi bune ori rele, dar n ’au valoare în sine, 
ci în spiritul lor de adevăr, care purcede dela 
Dumnezeu, prefăcând lăuntric pe oameni şi aprin- 
rându-i de viaţă veşnică. Iată totul.

Să aplicăm la noi aceste idei. Presupunem  
că toţi Lazării din lume sunt gata sâ atenteze 
la ham barele bogatului nemilostiv, căci aşa se 
pune la noi azi problema. El ferecă şi mai so
lid uşile ham barelor înmulţind strâjile. Şi unul 
şi alţii zic că lucrează în numele unui drept. 
Priviţi la scrâşnirile şi ameninţările lor feroce. 
De bună seamă, hambarele nu vor ceda decât 
sub presiunea forţei. Dar oare avanţia şi silnicia 
se vor lecui prin asta? Probabil avantgarda 
asaltatorilor se va sătura pentru  moment. Dar 
cine garantează că ea va aveâ grijă ca şi cei 
mai din urmă sâ aibă parte de d rep ta tea  tipărită 
pe flamura roşie? Ceia ce e sigur însă e că 
prezenţa lor e necesară la asalt, dar nu şi la împăr
ţeală. Şi apoi, la urm a urmei, hambarul pustiit îşi 
va găsi alt stăpân şi se va umplea din nou, fere- 
cându-se cu zăvoare, sau alt ham bar se va ridicâ 
în locul lui, câci, după cum statuiele şi templele 
idolilor pâgâneşti nu au dispărut cu totul din 
lume până la desfiinţarea idolatriei prin Evanghelie, 
to t aşa nu se poate pricepe desfiinţarea ham ba
relor zăvorite sau a comorilor de gâlbiori ascunse 
în ţărână sau în lăzi ferecate, până când cultul 
lui Mamonâ nu va fi înlocuit prin spiritul iubirii 
care se jertfeşte cu totul pe sine. Iar întrucât 
noi credem  că numai prin tr’o nouă formă de 
organizare socială şi prin legi nouŞ. acest cult nu 
va dispăreâ, de bună seamă câ foametea şi scrâ
şnirile de dinţi se vor repeta iarăşi ca şi chinul 
blestematului Sizif.

Deci preotul trebuie să ducă poporului Evan
ghelia, să îndrepte lumea la Dumnezeu; zăvoarele 
ham barelor se vor topi ca dela sine, înşişi stăpânii 
lor nu se vor obosi de a împărtăşi tuturor bu
nătăţile din ele, flămânzii se vor săturâ, cei goi 
se vor îmbrăca, toată  lumea se va umplea de 
pace şi de bucurie, căci Harul lui Dumnezeu pe 
toţi îi împacă şi-i fericeşte.

Asemenea lucruri s ’au mai petrecu t pe lume, 
nu sunt visuri g o a le ; ele se vor mai petrece 
încă, dacă lumea se va întoarce la Dumnezeu. 
Câci nu pânea din ham bare va săturâ o lume,

nu fericirea exterioară, materială va satisface toate 
trebuinţele şi aspiraţiile bietei omeniri, ci altceva 
mai presus de acestea, şi aceasta e mântuirea, 
H arul lui Dumnezeu.

f

«De ce te plângi mereu bestie», zice către
sine însuşi, în momentul conversiunii lui morale, 
Thom as Carlyle, «dece te plângi mereu şi te  
târăşti mişelindu-te ? Spune d rep t: pentrucă eul 
tău, mare domn 1 nu e destul de mulţumit, 
hrănit, îmbrăcat!» Şi apoi, înălţându-sem ai presus 
de sine, în tr’o pornire vrednică de om, zice : 
«noi putem aspiră la ceva mai înalt şi renun
ţând  la ceia ce se chiamă fericire, să câştigăm 
b inecuvântarea» ').

Vai, lipsurile celor mulţi şi suferinzi sunt du
reroase, iar grijile şi spaimele celor ameninţaţi 
de com ete prevestitoare de rele îi fac vrednici 
de com pătim ire; dar mai dureros decât toa te  
e că nu numai trupurile sunt măcinate de mi
zerii, dar şi sufletele lor sunt lipsite de Dumnezeu. 
Şi aceasta e cea mai am ară robie. Filozoful grec 
E pictet zice că nu e rob acela ale cărui mâdu- 
lări zac în lanţuri, ci acela al cărui suflet e în
cătuşat de patimi.

Menirea şi datoria preotului deci e nu numai 
a descuiâ hambarele cu Harul şi puterea lui 
Dumnezeu, ci cu mult mai înaltă: a deslega le
găturile de tină cari zugrumă şi înăbuşă sufletele 
lipsite de iubire şi a tăm ădui astfel din rădăcină 
toa te  ranele oamenilor, şi trupeşti şi sufleteşti. 
E  dator a înlesni lumii nu numai fericirea, ci 
mai mult: a-i uşurâ mântuirea.

In limba germană, la fericire se zice Gliicksel- 
ligkeit, cuvânt care se com pune din alte două 
v o rb e : Gliick şi Selligkeit, cari, luate fiecare aparte, 
însemnează to t fericire. D ar senzul lor are nu
anţe diferite. Astfel Gliick ar însemna noroc, 
fericire lumească, vulgară, trecătoare, care satis
face întrucâtva, dar nem erniceşte pe om. Sellig
keit are înţeles de mântuire, dar fericire care 
satisface complect toate  aspiraţiile omului, înăl- 
ţându-1 mai presus de vulgaritate, înobilându-1, 
sfinţindu-1. Din aceste înţelesuri, poetul germ an 
Rtic.kert face în versuri un frumos joc de cuvinte 
z icând:

Gliickselligkeit zerplliick 
Und jtdem gib ein Stiick 
Gib mir d e Selligkeit 
Und dem der will das Gliick

A d ic ă : rupe Gltickselligkeit =  fericirea în două 
şi dâ-ne fiecăruia câte o bucată ; dă-mi mie Sel
ligkeit, adică mântuirea şi celui ce-o pofti dă-i 
Gltick =  fericirea.

E  greşit a măguli poftele oamenilor, trebuie 
şi a le înobilâ satisfăcându-le; iată leacul veri
tabil. E  o pom ană desigur să arunci unui olog

*) Thomas Carlyle de C. Antoniade.
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cerşitor o pungă plină cu bani; dar e o b ine
facere creştinească a-i da nu numai gologani 
de pomană, ci sănătatea completă, Încât sâ nu 
mai aibă nevoie să meargă la cerşit, ci şi singur 
să fie în stare a se hrăni şi a trăi cu dem nitate. 
Sfântul Apostol P etru  mergând cu Ioan la templu 
şi văzând un olog, se uită la el şi-i zise : «aur 
şi argint nu am, d a r ce am îţi dau; în numele 
lui Iisus Hristos Nazarineanul scoală-te şi umblă. 
«Iară bolnavul», zice Scriptura, «sărind în sus,
stătu şi umblă şi intră cu dânşii în sanctuar, um
blând şi sărind şi lăudând pe Dumnezeu» ’). Iată 
un doctor şi o medicină veritabilă, iată şi nu
mele care mântueşte.

E  drep t că preotul nu are nicio putere lui 
mească de acţiune. S ’a zis că In sta t sunt tre- 
puteri: puterea legislativă, judecătorească şi ad 
ministrativă. D ar să nu se uite că prima şi înce- 
pătoarea putere, fără de care celelalte nici nu 
p o t avea loc, e religia, legământul dintre inima 
omului cu obârşia vieţii care dă omului avânt la 
dragoste şi jertfă, care-1 face cu adevărat om. 
Altfel nici n ’ai pen tru  cine legiferâ, nici pe cine 
judeca sau administra. Acolo e rădăcina şi te
melia fîinţii omeneşti, acolo e pârghia cu care 
preotul are a mântui lumea. «Daţi-mi un punct 
de sprijin», zice Arhimede, «şi vă voi ridica 
păm ântul în aer». Punctul de sprijin e ’n adâncul 
sufletului omenesc, iar pârghia e Harul lui Dum
nezeu prin care omul se înalţă, se sfinţeşte. De 
ceiace se găseşte sem ănat în acest subsol de
pinde că omul în manifestările sale externe să 
producă smochine sau ciulini. Daţi-mi suflete 
pline de H ar şi vă voi da o lume ideală. «Ani- 
mas, animas, da mihi animas», zice un sfânt 
catolic. Când preotul va câştiga sufletele pentru 
Dumnezeu, lumea se va sătura de toate  bună
tăţile. Deci «căutaţi mai întâi împărăţia lui Du 3 
nezeu şi d rep tatea Iui şi toate  celelalte se vor 
adăoga vouă», spune Scriptura.

Dar dacă  ̂ preotului îi este da t să realizeze 
opera cea mai fundamentală, cea mai m ăreaţă 
şi cea mai necesară societăţii noastre, pentruce 
mai dăinueşte Încă în societate o stare de care 
toat& lumea e Îndurerată şi de care toţi ar fi 
bucuroşi să scape câ t mai curând? Pentrucă 
misiunea lui e nespus de grea, ba  chiar supra
omenească, iar lipsurile sunt a tâ t de mari şi 
multe, încât astăzi lumea n ’are răbdare să ia 
aminte la vorbele preotului ; ea vrea hrană sub
stanţială care satură şi adapă, iar unii preoţi 
sunt Înşişi destul de nevoiaşi, cel puţin aşa se 
plâng. Dar nu trebuie să uite totuşi că şi ei 
sunt, pe baza unui T estam ent autentic, m oşte
nitori ai darului lui Dumnezeu. Nu există preo t 
care să nu fi primit prin hirotonie o comoară

•) F. Ap. 3, 6 -9 .

tăinuită cu care să-şi hrănească copiii lui duhov
niceşti.

F ă ră  ’ndoială; căci un om sterp  nici nu poate 
avea copii. Dar să fi pus oare bine semn unde 
a ascuns-o ca să nu-i uite locul ? Atunci n ’are 
decât să se ’ntoarcă la ea cât mai curând. Să 
sape iarăşi printre ruiniîe părăsite şi copleşite de 
vitregia vremurilor. A dânc; până la inima pă
mântului. Ce folos de comorile ascunse ? E le nu 
capătă preţ decât atunci când sunt puse în cir
culaţie; numai atunci valoarea lor creşte. Avarul 
care ascunde mereu comori pen tru  a-şi asigura 
bună-starea, trăeşte  o viaţă mai mizerabilă decât 
omul cel mai sărman.

Că un preot adevărat, care nu-şi ascunde 
talantul în ţărână e în stare să realizeze cu Harul 
lui Dumnezeu ce i s ’a încredinţat, o operă so
cială pe care nicio putere curat omenească nu 
o poate  realiză, aceasta nu-i o închipuire ci un 
fapt dovedit. Dacă activitatea unui p reo t ca 
Grigorie Spiridonovici Petrov —  de ale cărui is
prăvi s ’a dus vestea ’n lume —  din pricina fru
museţii ei, poate stârni bănueli în sufletul vre-unui 
p reo t mai slab de înger sau biruit de vitregia 
vrem urilor în care se ba te  astăzi preoţim ea 
noastră, dacă Părintele Chirii din cartea lui 
Potapenko, poate fi declarat ca visul frumos dar 
irealizabil al unui scriitor de talent, totuşi do
cumentele istorice pe cari nici o logică mercan- 
tilistă nu le poate tăgădui, nu po t decât să
condam ne pe un asemenea desnădăjduit.

Iată, de pildă, un mare p reo t creştin, mic de 
sta t şi slab la trup, care nu are altă stare decât 
o m anta şi câteva cărţi. Şi totuşi influenţa lui 
e a tâ t de mare, încât lum ea cu care stă de 
vorbă socotea că-i un Dumnezeu şi anume zeul 
Mercur venit în lume sub chip de om. Adevărul 
însă este că el era un mare preot, un apostol. 
E l sătura cu pâine populaţii întregi înfometate de 
secete, înviâ morţii, vindecă orbii, scotea robii din 
lanţuri, transformă o lume. Venitul epitrahilului s ă u : 
bătăi şi prigoniri; leafa lui dela statul păgân în 
care munciâ: tem niţa; iar ca pensie: decapitarea. 
Nu fâceâ nici medicină, nici economie politică, 
nici sociologie sau vre-o altă filozofie. Ştiinţa 
omenească n ’are ce face cu ea, nu-i decât o 
nebunie când îi vorba de m ântuirea sufletului. 
Se hrănia cu ce putea câştiga, cu meseria lui 
de corturi, ca să nu zică cine-va că e preot din 
interes, pus să prade lumea. Probabil că n ’avea 
ideie nici de impozite pe averi, nici de rechiziţii 
sau expropieri forţate, deşi, dacă ar fi cerut, 
ucenicii lui şi-ar fi scos şi ochii din cap să-i 
dea lui. De politică nici nu visâ. Nu erâ nici 
liberal (eseu), nici conservator (fariseu), pentrucă 
activitatea lui, din momentul ce i-a fost în
credin ţată  Evanghelia mântuirii sufletului, se 
desfăşură pe  un tărâm  care n ’are nimic comun
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cu ceia ce se num eşte astăzi în limbagiul vulgar: 
politică. Nu-i nici naţionalist, pentrucă «la Dum
nezeu nu-i nici Iudeu nici El'n» zice el; nu-i nici 
internaţionalist pentrucă de dragul conaţionalilor 
săi ar prefera sâ fie mai curând lepădat dela 
Dumnezeu decât să-şi vadă neamul mergând la 
pieire. Atunci ce ştie el, ce posedă el, cu ce 
lucrează el? Nu ştie nici nu vrea sâ ştie decât 
pe Hristos şi numai Hristos. A verea cu care îi 
place sâ se laude sunt trudele şi prigonirile de 
to t felul, dar puterea care lucrează singură în el 
e Hristos. Care preot, care om nu prinde suliet 
când pătrunde în nepreţuita comoară a acestui 
Sfânt şi mare P reo t: Pavel din Tarsul Ciliciei ? 
Opera lui e nepieritoare, uriaşă; cine o poate 
tăgădui ? Şi apoi lui i-a fost dat să lucreze în tr’o 
lume păgână şi vrăjmaşă, pe când preotul nostru 
are a munci în tr’o lume deja predispusă a se 
folosi de munca lui; acela trebuia să răspândească 
o doctrină cu totul opusâ mentalităţii şi m ora
vuri or lumii la care era trimis, iar preotul nostru 
n ’are decât a sătura nişte seminţe deja răsărite 
cari aşteaptă cu sete sâ se adape din harul pe 
care el l-a primit ca să-l răsoândească cu belşug. 
Statul roman vedeâ în doctrina Galileanului, pe care 
Pavel o propovăduia, primejdia disoluţiei lui; pe 
când statul nostru, conştient de însem nătatea 
puterii de unificare sufletească şi înălţare morală 
pe care o cuprinde faima creştină, tânjeşte după 
o desfundare cât mai adâncă a comorilor de 
viaţă nouă ce s ’au încredinţat preotului, care e
dator sâ le scoată la iveală şi să le facă să circule
(

până în cele mai m ărunte viscere ale organismului 
nostru social.

Dar dacă cumva vre un preot d^snădăjduit şi 
învins de ispită le-ar ascunde sub ţărână şi gunoi, 
el trebue sâ sufere şi să moară ca avarul care 
îşi prăpădeşte sufletul în mizerie deasupra gră
mezilor de aur din beciul lui întunecos şi plin de mu
cegai. Mereu trebue să-l roadă thinul propriei 
lui sărăcii lăuntrice, mei eu trebuie să se mâhnească 
că prea mică e părticica de viaţă care i s ’a 
rânduit lui dela Dumnezeu pe care totuşi o ascunde, 
în loc s’o scoată la lumină şi s ’o neguţâtorească, 
ca s’o aibă înapoi cu dobândă, când i se va cere 
socoteală.

In adevăr, opera socială pe care o are de rea
lizat preotul astăzi în sânul societăţii noastre ro
mâneşti e măreaţă, uriaşă. Şi se poate ca el să 
n ’aibâ la sufletul lui decât puţine merinde. Dar 
descurajarea nu poate sâ cuprindă decât pe acela 
care, în loc să pregătească în inima lui un tron 
pentru  Hristos Cel Viu, a pregătit un mormânt, 
în care a doborât un cadavru pecetluit cu pecetii 
fariseic şi păzit de forţe păgâne. In împlinirea 
misiunii lui, preotul n ’are a se bizui nici decum 
pe propriile lui puteri, ci pe puterea supra-ome- 
neascâ, dumnezeiască ce i s ’a comunicat prin hi
rotonie. Dar «deacum nu mai lucrez eu, ci Hristos 
lucrează în mine», zice Sfântul Apostol Pavel. 
Căci odată ce preotul a devenit instrumentul vo- 
inţii divine, nici Iadul întreg nu mai poate pune 
stavilă acţiunii lui binefăcătoare; biruinţa lui e 
ssigurată.

Deci «ce vă gândiţi că nu aveţi pâni», zice 
Mântuitorul. «Nu pricepeţi, nici nu înţelegeţi ? 
Aveţi inima voastră învârtoşată ? Ochi având nu 
vedeţi şi urechi având nu auziţi şi nu vă adu
ceţi aminte ? Când am frânt cele cinci pâni la 
cele cinci mii, câte coşuri de fărmituri luarăţi? 
Douăsprezece, zic ei. Şi când am frânt cele şapte 
pâni la cele patru mii, câte coşuri cu fârămituri 
luarăţi? Şi ei au zis: şapte. Şi El le zise: încă nu 
înţelegeţi»? ’)

Preotului i-a Încredinţat Mântuitorul lumii pute
rea de a descuia zăvoarele, a deslegâ legăturile, 
a curăţi pe leproşi, a învia inerţi, a tămădui 
bolnavi, mai mult: i-a dat puterea ca orice va 
cere în numele Lui să se’mphnească. Ferice de 
preot de va rămânea în Domnul, ferice de cei 
ce vor veni prin el la Domnul. Iisus Hristos 
Nazarineanul este singura medicină, iar preoţii 
sunt administratorii ei. „Eu sunt viţa, voi coar
dele viţei. Cine rămâne în mine şi eu răm ân 
în el, acesta face rod mult; că fără de mine 
nu puteţi face nimicf‘, *) zice Domnul.

Pr. LEON STACESCU
Mânzâteţtirjud laşi

') Mrc. 8, 17-21
*) Ioan 15, 6-0

Cărţile nu sunt lucruri de tot moarte, ci ele cuprind o putere de viaţă, care e tot aşa de vie 
caşi a sufletelor din care s’au zămislit. Ele îşi păstrează cea mai curată tărie şi miezul minţii 
vii care le-a hrănit. O carte bună e preţiosul sânge de viaţă a unui duh cârmuiior.

JOHN MILTON
tn Artepagitit#
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DESPRE ADMINISTRAREA AVERILOR BISERICII CREŞTINE
(RETROPRIVIRE ISTORICĂ)

CAP. II.

Despre rolul şi dotarea bisericei ortodoxe 
din Bucovina şi administrarea 

averilor e i.')

A. R olu l t i  în trecut.

Şi acuma, după tratarea generală a acestui su
biect, voiu să trec la partea speciala, adică la 
Biserica ortodoxă din Bucovina, spre a vedea 
ce rol a jucat ea în trecut şi prin ce faze a 
trecut adm inistrarea averei ei până In prezent.

Când un vizitator calcă pe pământul Buco
vinei, ori In care parte  s ’ar întoarce, îi bate  la 
ochi frumuseţea bisericilor vechi şi nouă, cari se 
văd de aproape şi de departe  prin oraşe şi 
prin sate. Un simţimânt de adâncă pietate 
cuprinde sufletul fiecărui român, când, privindu-le, 
îşi ream inteşte cu duioşie, originea şi trecutul 
acestor locaşuri sfinte. Biserica din Bucovina a 
avut, dela urzirea ei şi până în prezent, un rol 
glorios pentru neam ul românesc care nu poate 
fi dat uitării niciodată.

A ceastă Biserică a fost fortăreaţă inexpug
nabilă In timpul invaziilor barbare. Numai cre
dinţa cea tare în legea şi crucea lui Hristos a 
fost In stare să reverse atâta vitejie în sufletul 
neamului românesc de pe aceste plaiuri rom an
tice, încât să poată opri şi respinge valurile in
vaziilor păgâne şi să scape ţa ra  de cotropire. 
Când primejdia cotropirii ameninţa mai năpras
nic, Voevozii, boerii şi Vlădicii români îşi pu
neau toa tă  speranţa în Crucea lui Christos şi 
făceau vot solemn că, de le va ajuta Dumnezeul 
lor să scape de cotropire, vor zidi locaşuri sfinte 
în semn de mulţămită. Şi făgăduinţele făcute 
le-au împlinit to tdeauna cu abnegaţiune rară. 4|

Astfel s’au zidit în acest timp de restrişte un 
număr aşa de m are de locaşuri sfinte în Buco
vina, încât acest colţ de ţară, cum spune bine 
marele nostru dascăl N . lor ga, pare că era un 
sobor de mănăstiri, cari se grăm ădeau una lângă 
alta şi aproape fiecare din ele venia din câte o 
domnie glorioasă sau din o biruinţă strălucită 
asupra duşmumlor hrăpăreţi. La umbra codrilor 
săi seculari şi la murmurul apelor sale limpezi, 
a aşezat ursita însuşi leagănul ţării Moldovei.
Pe meleagurile Bucovinei a resunat mai întâi

’) Vezi Nr. trecut.

d e  P ren*. C . URFCHTE 
din Frătăujii-Noi (Bucovina)

cornul descăîicătorului D ragoş , care a zidit cel 
dintâi locaş creştinesc In Bucovina ').

După Dragoş, s’au pornit Voevozii dearândul 
la zidirea de locaşuri sfinte, care de care mai 
m ândre şi mai îm podobite cu ornam ente bogate. 
D upă fie care izbândă, se ridicau locaşuri sfinte 
şi se aprindeau candele la mormintele celor că
zuţi pentru apărarea şi lărgirea hotarelor ţării. 
In fiecare din aceste mănăstiri, se afla diptihul 
ctitorilor şi întregei lor familii, cari se pomeneau 
vecinic la slujbele dumnezeeşti.

Toate aceste mănăstiri au fost apoi do tate  de 
cititorii lor cu moşii întinse, cu averi mari cu 
munţii seculari şi îm podobite cu ornam ente 
scumpe, ca să fie pururea bogate şi să nu ducă 
lipsă de nimica niciodată. Şi cititorii şi adăogă- 
torii făceau aceste danii din dragă inimă, căci 
focul iubirii lor do lege, neam  şi patrie ardea 
pururea în sufietul lor şi muriau liniştiţi şi împă
caţi în suflet, când vedeau că ţara nu e cuce
rită de păgâni şi cu speranţa tare  că Dumnezeul 
lor o va feri şi pe viitor de cucerire. 
pS'Când ctitorii au înzestrat mănăstirile zidite de 
dânşii cu moşii şi munţi, au fâcut testam ente (urice) 
prin care închinau aceste moşii pe vecie mă
năstirilor şi puneau blăstăm pe capul aceluia care 
ar îndrăzni cumva în scurgerea vremurilor să 
abată  această avere dela misiunea ei. T oate  
aceste testam ente erau compuse în principiu după 
aceiaş formular şi se pătrează în cea mai mare 
parte  şi astăzi în muzeele mănăstirilor. Inducem 
ca exemplu un astfel de testam ent, spre a ve
dea cum tăceau ctitorii daniile lor şi cu câtă râvnă 
căutau să le ferească de alterare:

< In  numele Tatălui şi a l F iu lu i şi a l S jâ n -  
tului D u h , amin. Iată eu robul stăpânului meu 
Isus Christos, închinătorul S f .  Treimi, Io Petru 
Voevody din mila Im Dumnezeu, domnul întregei 
noastre feri moldoveneşti, închin sf. mănăstiri sf. 
Ilie moşia Florinta şi care din copiii noştri sau 
din neamul nostru sau ori şi pe cine Dumnezeu

1) Acest locaş  dum nezeesc a fost clădit de Dragoş tn  sa tu l  
Vo'ovăJ, (5 km. depărtare spre sud de ădău |i .  Ulterior a zidit 
Ş tf lan  cel Mare în această  com ună o biserică de piatră, care 
serveşte  şi azi ca biserică parohială, iar b-serica de stejar a 
lui D ragoş a fost mutată în satul Putna, unde a servil până  
în timpul din urmă ca biserică parohială . Zidindu-se în a- 
ceastă  parohie o biserfeă nouă. b ’serica  lui Dragoş a răm as 
părăs ită  Ea a fost îngr?dită  şi se  păstrează  ca o du ioasă  
aminf're din vechime şi ca cel dintâi m onum ent creştinesc 
pe aceste  plaiuri. Cine vizitează m ănăstirea  Putna, să  se abată  
din treacăt şi pe la biserica de stejar a lui Dragoş din margine» 
pădurii,  care e pururea deschisă  până rra i  există, căci dintele 
vremii roade necontenit la temelia ei, a ş a  că nu va trece multă 
vreme şi ea va trebui s ă  se  p răb u şească  de la sine.
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va alege să fie domn, acela să nu strice dania 
şi tocmeala noastră, ci încă s’o întăriască şi înoiască, 
deoaoece noi am dat-o mai sus scrisei m ănăstiri; 
iar dacă cineva ar cuteza să risipească dania şi 
tocmeala noastră, unu l ca acela sâ fie blăstămat 
şi de trei ori blăstămat de D om nul Dumnezeu şi 
M ântuitorul nostru Isus Christos care a făcut ce
rul şi pământul şi de preasfânta stăpâna noastră 
Născătoare de Dumnezeu şi pururea fecioara M a 
ria şi de Ioan cinstitul şi măritul prooroc, bo te
zătorul şi înainte m ergătorul lui Christos şi de 
Arhanghelii Mihail şi Gavriil şi ceilalţi şi de st. 
patru  Evanghelişti, de 12 Căpitenii şi primii 
Apostoli P etru  şi Pavel şi ceilalţi apostoli şi de 
cel întru  sfinţi părintele Niculai Arhierarh şi fă
cător de minuni lui Christos şi de trei sfinţi 
mari Vasilie cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan 
Gură de A ur şi de ceilalţi sfinţi şi de măriţii şi 
prealăudaţii sfinţi şi de Ghiorghe biruitorul mu
cenic al lui Christos şi Demitrie isvorâtorul de 
mir, Ioan cel Nou şi ceilalţi mucenici şi de mă
rita maica noastră Paraschiva şi de celelalte sfinte 
femei şi de sfinţii patriarhi dela A lexandria Atanasie 
şi Chirii şi de .318 părinţi, cari la soborul din 
Niceea au m ărturisit dreapta credinţă şi de to ţi 
sfinţii, cari bine s’au nevoit până în ziua de 
astăzi şi de patru  patriarhi ^ toa tă  lumea şi de 
trei P reasfin ţiţi. ai Moldovei şi să aibă parte cu 
Iudeii, cari au z is : Sângele lui asupra copiilor 
lor, care este şi va f i  în veci! Iată, spre mai 
mare întărire şi pu tere  am poruncit Domnului 
nostru Străici) marelui logofăt sâ scrie şi pece
tea noastră să atârne de aceasta a noastră ade
vărată carte>.

Astfel au donat ctitorii aceste averi mănăsti
rilor şi au căutat în testam entele lor să aducă 
la expresie dorinţa lor ultimă, ca aceste averi 
să nu fie niciodată abătute dela menirea lor, 
cât va fi lumea creştină. Cine ar cuteza să abată 
aceste averi dela m enirea lor, acela dovedeşte 
o to tală lipsă de p ietate  faţă de cei cari de 
mult sunt cenuşă şi nu le mai pot apăra şi 
o to tală lipsă de respect faţă de  umbrele mari
lor Voevozi şi ctitori! Conceputul «biserică» 
poate fi explicat în fel şi formă cât de artifi
cială. Fapt, care nu se poate contesta nici de 
cel mai rafinat interpret, e că aceste moşii au 
fost dăruite mănăstirilor, ca, din veniturile lor, să 
se susţină ele şi organele lor. Şi aceste moşii se 
ţineau de mănăstirile lor, aşa cum se ţine moşia 
unui proprietar de casa lui, şi fiecare mănăstire 
îşi administra pe vremuri moşiile sale indepen
dent şi se susţinea ea şi organele ei din veni
tul lor.

Nu încape în cadrele acestui articol să induc 
pe rând toa te  aceste danii. Induc numai suma
ne, că mănăstirile din Bucovina erau dotate cu 
135 moşii şi sate şi cu 28 de munţi acoperiţi

cu brazi pururea verzi. A proape  f/5 din păm ân 
tul Bucovinei este avere bisericească şi ca atare  
păm ânt sfân t, atât din punct de vedere creştinesc, 
cât şi naţional. Şi toată averea aceasta a fost 
închinată de ctitori exclusiv Bisericei creştine- 
ortodoxe din ţară cu limbă de moarte şi blăstăm, 
după cum se poate convinge ori şi^cine din au
tografele originale, cari se păstrează cu sfinţenie 
până in ziua de astăzi, convinşi fiiind-xă prin 
Biserică se va păstra şi neamul românesc din 
această ţară  sub ori şi ce împrejurări.

Şi evenimentele ulterioare au dovedit până la 
evidenţă, că marinimoşii ctitori nu s ’au înşelat 
în convingerea lor neclintită.

In anul 1775, Bucovina a fost smulsă dela 
trupul Moldovei prin tr’un truc diplomatic şi anexată 
imperiului Austro-Ungariei, străin de lege şi de 
neam, de care s ’a ţinut aproape un secol şi ju
m ătate. Dacă Biserica ortodoxă-rom ână din Bu
covina a fost, în timpul invaziilor barbare, o for
tăreaţă, apoi în timpul, cât a  stat ;ţara sub 
domnie străină, ea a fost o sentinelă credin
cioasă a neamului românesc. D upă anexarea ţării 
la imperiul austriac, limba germ ană a Statului a 
fost introdusă în toate instituţiunile (dându-le 
timbru german). Numai Biserica ortodoxă rom ână 
a fost cruţată de această inovaţiune, păstrându-şi 
caracterul ei naţional, şi nici episcopul rus Eughenie 
Hacm an (un favorit al guvernului) n ’a îndrăsnit 
să altereze caracterul naţional al acestei Biserici. 
In acest restimp, amvonul devine unicul focar de 
cultură religioasă şi naţională a neamului. Şi Bi
serica s ’a achitat de acest rol în mod eminent. 
Mormintele voevozilor din acest colţ de ţară  au 
ţinut vie conştiinţa naţională în sufletul clasei 
aşa zise culte, iar preoţii de pe amvon au ţi
nut-o în massele largi ale poporului. Şi când 
pericolul înstrăinării ameninţa, era  suficient dacă 
preoţii rosteau cu voce sonoră de pe amvon 
numai trei cuvinte adică: * Păziţi-vă legea stră
moşească», pentru ca poporul să înţeleagă, că 
are să-şi păzească nu numai credinţa ortodoxă, 
ci şi to t  ce a moştenit dela strămoşii lor, adică 
naţiunea, moşia, graiul, portul, cântecele, jocu
rile şi datinele româneşti, că de  altfel e în pri
mejdie să se amestice în noianul străinismului 
şi să se piardă. Şi pentru activitatea sa naţio
nală, clerul din Bucovina a fost luat la ochi de 
guvernul ţării. Şi acuma e vie în memorie culpa 
iloialităţii, care a fost aruncată în mod oficios 
în obrazul clerului român de fostul prezident al 
ţării Bourgignon, care a rapo rta t împăratului, că 
clerul şi poporul român din Bucovina gravitează 
mai mult spre Bucureşti decât spre Viena. Cle
rul întrunit in tr’o grandioasă adunare5a |p ro te s -  
ta t la Tron contra acestei culpe şi lupta ce s ’a 
deslănţuit acuma între cler şi guvern a adus 
multe supărări şi prigoniri clerului român din
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Bucovina, dară s’a finit cu capitularea fostului 
prezident de tristă  memorie, care a fost reche
mat din ţară, neputându-se susţine mai departe.

Urmaşii faimosului prezident Bourgignon au
fost mai concilianţi faţă de Biserică şi cler, dară 
acuma se iveşte perico'ul din altă parte, adică 
din partea Ucrainilor sprijiniţi de Guvern pela 
spate. Pe când trăia acest elem ent, până atunci 
fu linişte, bucurându-se de binefacerile «Bisericii 
româneşti», cum o numiau ei, a voit soarta ca 
un deputat rom ân sâ fie izgonit din tabăra R o
mânilor. El a trecut atunci în tabăra  Ucrainilor 
din ţară  şi a vrut să-şi răsbune neamul prin 
emanciparea acestui element. Şi deodată ne-am 
trezit, că Ucrainii, sprijiniţi pe ascuns de Guvern, 
ţin adunări şi cei o mulţime de postulate în Bise
rică, ca d. ex. catedre paralele la facultatea de 
Teologie, consilieri în Consistoriu, un Episcop 
rutean, rimba ucraină în ofiiciile parohiale, pre- 
poziţi în seminarul clerical etc., în fine paritate. 
Acuma începe o luptă sistematică între Români 
şi Ucraini sprijiniţi de Guvern, care nu mai ţi
nea cont de caracterul istoric al Bisericei, 
şi a început a le face concesiuni. Cu toată re- 
sistenţa îndârjită a întregului cler rom ân şi a 
partidului naţional din ţară, Ucrainii au cucerit 
din an în an to t mai mult teren în Biserică, 
până ce în fine Împăratul din Viena, folosindu-se 
de momentul favorabil al sciziunii produsă în 
tabăra  Românilor din ţară de un politician ro
mân de tristă memorie, după pregătirea terenului, 
s ’a ho tărât să deie lovitura de graţie caracte
rului naţional al Bisericii ortodoxe din Bucovina, 
prin numirea unui arhim andrit de scaun ru
tean, tacite cu dreptul de succesiune la Tronul 
Mitropolitan. Un vifor de indignare a cuprins a- 
tunci întreg clerul şi poporul român din ţară şi, 
ca la răsunetul unui strigăt de aarmă, s’au a- 
dunat la Cernăuţi reprezentanţii dlin toate satele 
şi oraşele ţării şi din toate  clasele sociale şi, în
t r ’un grandios meeting, au votat o moţiune, prin 
car, a) se protestează contra ştirbirii caracte
rului istoric-românesc al Arhidiecezei, şi b) se 
cere demiterea elementului ucrainean nemulţămit 
din sânul Arhidiecezei şi înfiinţarea unei Epis
copii rutene peste Prut, rămâind Mitropolia din 
Cernăuţi română, şi aceste hotărâri au fost a- 
duse în mod oficios la cunoştiinţa împăratului. 
A cest demers energic a avut de urmare stag
narea timpurală a acţiunii pornite contra Bise
ricei române din ţară  şi căderea clerului rom ân 
în disgraţie la Tron. Acesta a fost ultimul de
mers legal în chestia Bisericei, şi clerul calcula 
în tăcere să aducă chestiunea la extrem  prin 
proclamarea unei greve generale. A isbucnit răs- 
boiul mondial, care a resolvat problema definitiv 
şi pe vecie, iar clerul a rămas satisfăcut ln su
fletul . său, că a pu tu t susţine lupta până in mo

mentul din urmă, ajutorat de partidul naţional 
din ţară, din care făceau parte  cei mai credin
cioşi şi mai devotaţi fii ai neamului.

Şi acuma, după eliberarea ţătii de. stăpânirea 
străină şi anexarea ei la patria mamă, se în treabă 
ce rol va juca această Biserică în noul s ta t mă
rit?  Unii vor crede, că de acuma Biserica e 
scutită de pericolul înstrăinării şi, obosită după 
a tâ tea  lupte purtate, se poate pune de acuma 
pe hodinâ, iar alţii, înfumuraţi de spiritul m ate
rialist al timpului, vor crede, că Biserica nu mai 
are rost în timpul actual al emancipării ge
nerale.

Şi unii şi alţii greşesc şi adevărul nu este în
tre  ei.

Biserica are de acum o misiune şi mai grea. 
Istoria lumii ne spune, că imperiile lumii s ’au 
înălţat şi progresat, cât tim p cetăţenii au ţinut 
cu sfinţenie la religia şi Biserica lor şi că, de
cadenţa religios-morală a cetăţenilor a avut 
de urm are mai timpuriu sau mai târziu şi decă
derea imperiului respectiv. S tatele întemeiate 
pe fundamente religios morale au viitor, la din- 
contră, vegetează şi decad! Câte imperii mari 
nu aparţin  azi domeniului istoriei ?

Astfel şi întregitul S tat rom ân are acum ne
voie de Biserică mai mult ca ori când. Bi- 
serica va fi acea instituţiune, care va clădi noul 
s ta t român pe fundamente religios-morale solide 
şi va influenţa astfel în mod eminent consoli
darea lui internă, de care are absolută necesi
tate. Biserica va fi acea instituţiune, care va 
spulbera pustiirea morală adusă de furia războ
iului în toate  clasele sociale şi va com bate cu 
energie corupţia, destrăbălarea, goana după avere 
neonestă  şi curentele cari tind la distrugerea 
autorităţilor şi Introducerea unei egalităţi visate, 
cari bântuie ca un flagel molipsitor în mediul 
social. Biserica va abate atenţiunea lumii dela 
materialismul practic, în care e în pericol să se 
înece, şi va îndrepta privirile omenirii pe drumul 
idealului. Biserica va creşte o generaţie de ce
tă ţeni cu caractere tari şi va îndruma omeni
rea pe calea progresului...

Creştinismul are doctrini sănătoase (admira
bile) pe toate terenele vieţii şi pentru toa te  
timpurile. Răm âne în sarcina bisericii să selec
ţioneze din vastul material predicat de lisus 
acele doctrine, cari sunt necesare timpului de 
faţă şi să le propage de pe amvon în massele 
largi. Amvonul trebue prefăcut în o catredă 
universitară-poporală, de pe cari să răsune cu 
voce sonoră în Duminici şi sărbători idealele 
doctrini ale Mântuitorului tălm ăcite şi restălmă- 
cite în sensul timpului modern. O biserică al 
cărei amvon e pururea vacant, nu mai cores
punde timpului şi e identic cu o catedră uni
versitară, al cărei profesor nu mai ţine prele-
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geri, ci se m ărgineşte la indicarea cărţilor, ce 
au să le studieze şcolarii şi numai la exam ene se 
prezintă exam inând m ateria nepropusă.

Predicământul la serviciul divin e o parte  in- 
dispensibilă a cultului ca Biserica să-şi poată 
îndeplini misiunea sa în timpul de faţă şi să 
poată influenţa modul de cugetare şi de vieaţă 
al membrilor săi. A tunci vor recunoaşte şi cei 
atinşi de spoiala doctrinelor antireligioase, că 
Biserica nu e o instituţiune învechită, care nu 
mai corespunde timpului, ci e o instituţiune 
absolut necesară pen tru  S tat şi pentru  societate 
şi se vor abate  pela dânsa măcar din când în când. 
Pe lângă aceea, trebue să mai dăm  Bisericii şi 
un lustru modern. Lum ea e formalistă şi ca a- 
tare, deprinsă a judeca totul după impresia 
exterioară, şi, din acest punct de vedere, ju
decă şi Biserica şi organele ei. D e aceea, păs
trând formele esenţiale, unele forme neesenţiale 
şi datine învechite, cari nu mai corespund 
timpului, desfiinţate trebuiesc cu desăvârşire sau 
înlocuite cu altele moderne.

D. e., Sfinţirea apei la prima fiecărei luni e o 
datină care produce antipatie prin repeţirea ei 
deasă şi decade la o cerşitorie periodică şi care 
e uzitată în vechiul Regat, trebue desfiinţată cu 
desăvârşire; iar uniforma şi exteriorul clerului 
modificată, ceva modernizată 1) şi portul să fie la 
fel în toa tă  Biserica ortodoxă etc. etc.).

B. Administrarea averii ei.

Moşiile şi pădurile donate de mărinimoşii cti
tori erau proprietatea absolută a mănăstirilor 
şi erau adm inistrate de dânsele. F iecare m ănăs
tire îşi adm inistra averile ei şi din veniturile 
moşiei se susţinea m ănăstirea dim preună cu or
ganele ei, iar Domnitorul Ţării era ocrotitorul 
acestor averi şi le scutea de orice prădăciuni 
sau abuzuri venite din partea celor nechem aţi 
să participe la beneficiile acestor averi. Ca exem 
plu, inducem un astfel de ordin, prin care se ia 
în scut această avere: «Io A ron Vodă, din mila 
lui Dumnezeu, Domnul Ţării Moldovei am da t 
această carte Mânăstirei Suceviţa, ca să apere 
Braniştea şi toţi munţii, isvoarele şi pâraiele, 
să n ’aibă nimeni voe să pască pe acolo vite 
sau oi sau porci sau prin pâraie să prindă peşti 
sau prin poeni să cosească fân sau în păduri 
să taie lemne sau nuele fă ră  ştirea M ănăstirii; 
iar dacă s ’ar afla oarecari vite sau oi sau porci 
păscând sau peşte  prinzând sau tăind lemne în 
păduri sau nuele pe hotarul Mănăstirii, atunci 
să aibă putere şi tărie cu această scrisoare a 
noastră să ia dela acela şi carul şi boişorii şi

!) S’a modernizat, şi totuşi nu vedem că modernizaţii ar fi 
măcar cu un milimetru mai maşteri ia lucru ca noi, cei înve
chiţi în haine şi potcape. -  Nota A. S.

securea şi celelalte unelte şi numai gol să-l slo
boadă. Deci nimeni să n ’aibă voe a paşte vite 
pe locurile mănăstirii şi în Branişte, sau să taie 
lemne sau nuele nici să vâneze peşte.» Iaşi 1594, 
Ianuarie 9, Ştefan, mare logofăt; Dumitru uricar.

Ulterior, înfiinţându-se oficial Episcopia din 
Rădăuţi, s ’au concentrat succesiv administrarea 
averilor mânăstireştf în m âna Episcopului de 
Rădăuţi, care devine cu timpul supremul admi
nistrator al tuturor averilor m ănăstireşti din par
tea  de sus a Moldovei.

Pe vrem ea răpirii Bucovinei, sta în fruntea 
administraţiei averilor m ănăstireşti Episcopul din 
Rădăuţi, Dosoftei Herescul, care, dela an. 1750, 
sta în fruntea întregei Biserici o rtodoxe din Bu
covina.

D upă anexarea Bucovinei la Imperiul Austriei, 
s ’a schim bat scopul şi forma de administrare a 
acestor averi. Când îm păratul Iosif II a proclamat 
legea secularizării averilor m ănăstireşti în Impe
riul Său, această lege a avut valoare şi pentru 
Bucovina.

Conform acestei legi, au fost desfiinţate toate  
mănăstirile de călugări din Bucovina (afară de 
trei: Putna, Suceviţa şi Dragomirna) şi din ave
rile mănăstirilor s ’a înfiinţat Fondul religionar 
ort. or. a l Bucovinei, care a fost administrat şi 
supraveghiat de stat şi ale cărui venituri erau 
menite pentru  dotarea Bisericii ortodoxe din 
Bucovina şi a clerului ei, precum  şi pentru spri
jinirea şcoalelor ort. or. din ţară, conform uri- 
cului de  fundăţiune. Prin această invitaţiune, a 
fost schimbată în mod esenţial forma de admi
nistrare a acestor averi, dar averea ca atare n ’a 
fost alterată în principiu dela menirea ei, ci nu
mai acom odată conform spiritului timpului.

Nu se poate afirma, că adm inistrarea a fost 
rea, ci, din contră, Statul a introdus o adminis
trare  raţională, bazată pe cele mai noi cunoş- 
tinţi economice şi relativ cinstită. Aparatul ad
ministrativ a fost instalat cu cele mai m oderne 
şi mai perfecţionate mijloace de administrare şi 
posturile de administratori ocupate cu amplo
iaţi academici, specialişti în domeniul economiei.

Dar, în schimb, Statul a urm ărit ideea să tragă 
cel mai mare folos din aceste averi.

P ro  primo, a înfiinţat şcoli pe spesele Fondu
lui, a crescut un cler cult, care avea să facă ser
vicii nu numai Bisericei, ci şi Statului, fâcându-i 
ofiţeri ai stării civile şi a cru ţa t astfel statul de 
spese enorme. T ot pământul arabil l-a luat sta
tul în arendă cu un preţ bagatel, iar pentru ad
ministrarea pădurilor a înfiinţat statul în Cer
năuţi «Direcţia bunurilor Fondului religionar ort» 
or.», unde au fost aşezaţi o sumedenie de am
ploiaţi de stat străini de lege şi de neam, iar 
veniturile se mai Întrebuinţau în parte  şi pentru 
alte instituţiuni decât cele fixate în uricul de
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fundaţiune. Statul administra această avere a- 
proape independent de Ierarchia bisericească şi 
numai în afaceri vajnice cerea părerea M itropo
litului şi a Consistoriului său şi în fiecare an 
supunea Mitropolitului socotelele anuale spre a 
le lua la cunoştinţă. Cu toate acestea Guvernul 
purcedea cu diplomaţie şi respect faţă de Mitro
polit, cerându-i to tdeauna asentimentul în afa
ceri mai însemnate. Au provenit însă şi conflicte 
destule între Prezidentul Ţârii şi Mitropolit în 
punctul administrării. Astfel Episcopul Eughenie 
(Hacman) s’a opus înfiinţării „Direcţiei bunuri- 
lor“ m ergând până la împăratul, dela care a 
expirat trăgănarea cu înfiinţarea Direcţiei până 
după m oartea sa. Marele Arhiereu Silvestru  
(Morariu-Andrievici), a avut dese conflicte cu 
Prezidenţii Ţârii din timpul Archipăstoriei sale 
şi în cele din urmă, a făcut un m em orand la 
împăratul, prîn care a argum entat cu cifre, că 
Statul plăteşte toată  arenda pentru  moşiile Bise
ricei din veniturile de pe vânat şi pescuit, iar 
toate celelalte venituri curg în cassa Statului. 
Efectul memorandului a fost, că Statul a urcat 
preţul arendei întrucâtva.

Preţul arendei faţă de producţiunea păm ân
tului însă a fost to tdeauna mic. Cele mai mari 
venituri le avea Fondul din exploatarea raţio
nală a  pădurilor.

T o t acest mare Arhiereu a cerut dela îm pă
rat înfiinţarea unui congres bisericesc cu scopul 
secret, de a slăbi influenţa p rea  mare a S tatu
lui în domeniul administrării, pe  care nu o pu
tea  suferi.

După multe sforţări, în fine a fost încuviinţat 
în principiu un congres bisericesc pentru  Arhi-
diecerea Bucovinei, compus din clerici şi laici

/ •

îo num ăr egal, dară a fost de durată  scurtă. 
La prima şedinţă festivă, membrii congresului 
s’au lovit de resistenţa guvernului cu privire la 
Administrarea Fondului şi numirea Mitropoli
tului. A ceste două drepturi şi le-a reservat 
Coroana şi n ’a voit să facă nici o concesiune. 
Congresul a devenit astfel numai o farsă, şi ma
rele Arhiereu nu ş ’a pu tu t ajunge scopul urmărit. 
Membrii congresului au reagat contra acestor 
drepturi şi reprezentantul Guvernului atunci a 
închis congresul şi închis a răm as până la p ră
buşirea Statului austriac. Ulterior s ’au fâcut multe 
demersuri pentru  reactivarea congresului, dară 
în zadar. La cele două drepturi, n ’a voit să re
signeze Coroana sub nici o condiţie.

A lt folos mare pe care l-a avut Statul din 
adm inistrarea Fondului, au fost împrumutul de 
răsboi. Un stat, când se află pe picior de răsboi, 
trebue numai decât să-şi caute isvoare de bani. 
Astfel a aflat şi Statul austriac isvoare de bani 
în Fondurile bisericeşti înfiinţate de atâta  timp 
de Io#if II şi le-a luat ca împrumut de răsboi.

Astfel a luat şi din Fondul, religionar al Buco 
vinei suma de 160 de milioane, care se aflau 
depuşi la o bancă din Viena. (In parenteze amin
tesc, că un politician pseudo-dem ocrat făcuse 
inainte de răsboi presiune asupra Mitropolitului 
să vândă moşiile şi să depună capitalul la o 
bancă, dovedindu-i că mult mai mare profit va 
avea, Mitropolitul însă s ’a opus cu toată energia, 
din pi i;ate faţă de uricele ctitorilor şi de  grija 
unui joc riscat. Atunci respectivul politician a 
în tărâ ta t poporul în contra Mitropolitului şi a 
clerului său, zdruncinând autoritatea clerului şi 
desbinând pe Români în două tabere  contrare. 
Şi bine a făcut Mitropolitul, că n ’a cedat, cu 
toa te  ameninţările, căci de ar fi cedat, astăzi 
to a te  moşiile bisericii din Bucovina ar fi un bun 
pierdut, căci toţi banii ar fi fost luaţi de Statul 
austriac ca împrumut de răsboi. Bisei*ca a trecu t 
prin o mare cumpănă materială, din care a scă
pat teafâră prin prudenţa şi vederile largi ale 
Capului ei.

P e  timpul răsboiului, a avut mult de suferit 
averea Bisericei. Arm atele requirau lemnul din 
păduri, pânea din magazine şi fânul de pe câmp 
fără nici-o grijă. La invazia Il-a Ruşilor în anul 
1916/17, Mitropolitul cu Comisarul său, precum 
şi întregul personal administrativ au evacuat ţara  
după porunca Guvernului, şi averea bisericei a ră
mas fără nici un stăpân. Atunci a luat în seamă 
această avere preoţii, conform canoanelor şi au 
apărat-o cu toa tă  puterea cuvântului îndurând 
multe supărări şi iritări din cauza aceasta. Co
mandamentul militar îndrumase şi o anchetă, pu
nând pe lista de proscripţiuni pe toţi preoţii 
administratori. Când însă situaţia era mai critică, 
a in trat România în răsboi alăturea cu Ruşi!, şi 
atunci ei au devenit mai concilianţi faţă de 
preoţii români. Astfel au scăpat preoţii de o even
tuală deportare la Rusia. A tâ t la invazie, cât şi 
la retragerea Ruşilor, preoţii au meritul, de au 
apărat şi salvat cea mai m are parte  din edificiile 
Fondului de distf ugere şi incendiare.

D upă anexarea ţării la patria  mamă, F ondu l 
Bisericesc al Bucovinei a devenit obiect de 
discuţie intensivă, şi adm inistraţia lui a trecut 
când în mâna Mitropolitului când în m âna Mi
nistrului ţării, dupa cum s ’a schimbat şi Gu
vernul.

Primul ministru ai Bucovinei, ţinând cont de 
dreptul canonic, de autonomia Bisericii şi de 
m enirea acestei fundaţiuni, a aflat de bine să 
treacă Administrarea «Fondului religionar ort. 
or. bucovinean» în seam a Bisericii drept mări
toare din Bucovina la mâna Mitropolitului, sub 
controlul statului.

Succesoral său ca ministru a contesta t acest 
drept, pe motivul, că numai prin un Decret R e
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gal s’ar putea trece  administraţia în seama Bi
sericei şi a susţinut punctul de vedere al sta
tului quo.

Al treilea ministru al ţârii, cu consensul unui 
consiliu de miniştri, a încredinţat din nou admi
nistrarea acestei averi Mitropolitului ţării, până 
la definitiva resolvire a acestei problem e şi până 
la unificarea Bisericii, cu am endam entul ca să 
reactiveze Congresul bisericesc şi aceasta să fie 
forul administrativ suprem. Ori de aceasta ho- 
tărîre va răm ânea valabilă până la unificarea sau 
poate se va mai schimba, nu se poate  preve
dea, din cauză că politica s’a furişat în sânul 
Bisericii şi aproape fiecare priveşte chestiunea 
prin prisma politică. A cesta e semnul timpului 
care ne insuflă multă îngrijorare. Conform ordi
nului, a fost reactivat în toam na anului trecut 
Congresul bisericesc, care a elaborat un sta tu t 
nou, prin care laicii au câştigat majoritatea şi 
care ar urma să fie forul suprem  administrativ.

Ori de va răm âne congresul bisericesc ca for 
administrativ "sau nu, nu se poate prevede de oa
rece fiecare guvern priveşte această fundaţiune

CULTUL MARTIRILOR
Cei ce suferiau din cauza credinţei lor erau 

cinstiţi în chip deosebit de biserica primelor 
veacuri, chiar în timpul vieţii, adică, a tât timp cât 
stau închişi sau erau supuşi la interogator şi la 
chinuri, care de multe ori se prelungiau săp tă
mâni şi luni întregi.

îndată ce un creştin era aruncat în închisoare 
sau în ocnă, din pricina credinţei sale, ceilalţi 
creştini socotiau ca o datorie de onoare a lor 
să-i poarte  de grij$. E ra  vorba, nu numai să-i 
asigure cele necesare pentru trup , ca hrană, îm 
brăcăminte, un mai bun tra tam ent din partea  
funcţionarilor şi servitorilor temi (iţei sau ocnei, 
etc., nici de încurajarea lui ca să răm ână statornic 
în chinurile la care avea să fie supus şi să pri- 
miască fără şovăire m oartea mucenicească, ci 
i-se da o cinstire deosebită, de care nu se îm- 
părtăşiau altfel muritorii. Aşa d. p. i-se sărutau 
lanţurile şi obezile în care era ţinut, precum şi 
rănile produse de chinurile la care fusese supus, 
se p« strau cu sfinţenie haine sau obiecte ce-i 
aparţineau, se căuta prin toate mijloacele cu pu
tinţă să se obţină favoarea de a dormi îm preună 
cu el în închisoare, era însoţit până la locul 
ande trebuiâ să sufere mucenicia, era privit şi 
încurajat prin cuvinte şi gesturi în timpul chi
nurilor, etc.

Dacă osânda la care era supus erau numai anu
mite chinuri sau închisoare, iar nu moartea, cel

prin altă prismă. N e  place a crede însă , că un 
Guvern romăn — f ie  ori care ar f i  —  nu va altera 
această avere dela menirea ei stipulată în uricele 
ctitorilor din pietate fa ţă  de umbrele marilor do
natori, cari dorm aici somnul de veci şi, ţinând  
cont de meritele acestei biserici pentru conserva
rea neamului românesc din această ţară , rezer- 
vându-şi dreptul cel mai larg de controlă cu 
privire la administrarea onestă a acestei averi 
precum  şi la întrebuinţarea ei conform menirei 
scopului ei. Astfel ar colabora în perfectă ar
monie: Ierarchia bisericească, guvernul şi ele
m entul laic, fiecare în sfera sa de activitate, 
îndrum ând aparatul administrativ pe calea p ro
gresului în folosul Bisericei străm oşeşti şi a neo
mului. Clerul şi poporul aşteap tă  cu îndoită 
încordare resolvirea acestei problem e actuale. 
Intre Biserica ortodocsă şi S ta t au domnit arm o
nie în trecu t şi am dori din inimă, ca acest ra
port amicabil să dăinuiască ţi  în viitor în inte
resul am belor instituţiuni.

Pr. C. URECHIE
Pr&tâufiUNoi (Bucovina)

IN BISERICA PRIMARA
ce scăpa de acestea purta de atunci încolo nu
mele de mărturisitor şi era obiectul celor mai 
mari onoruri. Cicatrici e rănilor pricinuite de 
ch;nuri, infirmităţile sau schilodirile provenite din 
această  cauză, erau privite ca semne văzute şi 
nediscutate de vitejie duhovnicească, ca cea mai 
mare distincţiune. Mărturisitorul era num ărat 
prin tre  clerici, şedea alături de ei la slujbele 
dumnezeeşti şi pu tea îndeplini chiar unele oficii 
bisericeşti, la care în altfel cultura sa nu l-ar fi 
îndrep tăţit.

C instea ce se da mărturisitorilor o învederează 
în chip deosebit aşa numitele cărticele ale păcii 
(libelli pacis), acele scrisori pe care ei avea» 
prerogativa sâ le dea penitenţilor şi prin care 
solicitau dela episcopi reducerea sau uşurarea ori 
scurtarea timpului de penitenţă pentru cei în fa
vorul cărora interveniau. Practica aceasta de a 
se da de către mărturisitori cărticele de pace o 
găsim în biserică încă din veacul II, căci este po
menită în treacăt de Tertulian, în scrierea sa 
A d martyres, iar curând după aceea, în timpul 
păstoririi bisericii din C artagena de către sfântul 
Ciprian, ea a format chiar obiectul discuţiunii 
unui sinod local, din cauză că Ciprian, în zelul 
lui prea mare de a cuiăţi biserica de toţi cei 
căzuţi (lapsi) în orice fel ar fi fost, pe vremea 
persecuţiunii lui Deciu, nu voia să ţină seamă de
asem enea cărticele. Diferendul s ’a sfârşit prin
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înfrângerea vrednicului episcop ale cărui vederi au 
fost găsite prea severe şi ca urmare s ’au acor
dat circumstanţe atenuante celor căzuţi, ţinându-se 
seam a de recomandaţiile făcute bisericii pentru 
ei, sau de libelli pacis, liberate de mărturisitori.

In acest fapt găsim o sfioasă atestaţiune despre 
credinţa care se va statornici în curând şi din 
ce în ce mai luminos că, chinurile şi m oartea mu- 
cenicească pentru  susţinerea şi apărarea credinţei 
creştine au cel mai mare preţ înaintea lui D-zeu 
şi că, pentru aceasta sfinţii mucenici s ’au bucurat 
chiar dela început, în biserică, de o cinstire d eo 
sebită, căreea îi putem da fără team ă numele 
special pe care l-a primit mai târziu, de venerare
în to a tă  larga accepţiune a acestui cuvânt.

t

*
* *

Când cel închis era osândit la moarte, mul
ţim ea creştinilor îl însoţia — cum am mai spus— 
la locul de execuţiune şi-’ ruga cu căldură, să-şi 
aducă aminte de fiecare din ei după ce se  va 
face părtaş fericirii de veci, pe care o va do
bândi ca răsplată a morţii sale muceniceşti. îm 
părtăşirea martirilor de fericirea cerească, îndată 
după trecerea lor din această viaţă, a fost obiect 
de credinţă dela începutul fiinţării bisericii, din 
timpul sfinţilor apostoli. M oartea mucenicească 
era num ită botezul sângelui şi, ca şi botezul cu 
apă, ea ştergea ori şi ce păcat. De aceea cei ce 
primiau acest botez, sfiinţii mucenici, se credea, 
că m erg deadreptul în cer. Credinţa aceasta o 
găsim exprim ată deja în Apocalips, capitalul 20,4 
unde sfântul evanghelist Ioan spune, că cei tăiaţi 
pentru  Christos vor vieţui împreună ca El, vor 
sta pe scaune la judecată alături de El şi vor 
împărăţi împreună cu El. Din veacul III, această 
credinţă este generală şi o întâlnim în scrierile 
tu turor părinţilor şi scriitorilor bisericeşti.

Rugăm intea adresată sfinţilor mucenici ca ei 
să-şi aducă aminte în cer de cei rămaşi pe pă
mânt, n ’are alt înţeles decât, ca ei să intervină 
cu rugăciunile lor către Dumnezeu, în a cărui 
nemijlocită apropiere se vor afla, să trimită din 
destul harul său celor supuşi ispitelor vieţii şi 
primejdiei prigonirilor, ca şi ei să poată ieşi bi
ruitori în lupta cu văzuţii ori nevăzuţii vrăjmaşi 
şi să se învredniciască de slava cea netrecă
toare în îm părăţia cea de sus.

însoţirea sfinţilor mucenici la locul de execu
ţie avea încă şi scopul ca creştinii să poată lua 
trupurile m oarte sau rămăşiţele trupurilor sfinţi
lor mucenici ucişi cu sabia sau în altfel, m âncaţi 
de fiare sau arşi pe rug, pe g ră tare  de fier sau 
în cuptor etc. Astfel, creştinii din Cartagena au 
adunat în şervete preţiosul sânge al episcopului 
lor Ciprian, decapitat în anul 258. In descrierea 
martiriului sfintei Perpetua, citim că sfântul Sa- 
turus, care a fost sfâşiat de un leopard, a muiat în

sângele său inelul unui soldat, pe care l-a dat 
acestuia «ca chezăşie şi aducere aminte de  sân
gele său». Vrednică de pom enit este şi arătarea 
sfântului Fructuosus (care a primit cununa mu
ceniciei în anul 259), către acei creştini care 
luaseră părţile trupului său, care scăpaseră de 
furia flăcărilor rugului şi îndem narea lor de a le 
aduna pe toate  la un loc şi a le îngropa cu 
cinste.

In aceste câteva cazuri, ca şi în multe altele 
de mai nainte şi de mai târziu, găsim de asemeni 
începutul indiscutabil a venerării sfintelor moaşte, 
care a luat o m are desvoltare în veacurile ur
m ătoare şi s’a păstrat în biserica noastră şi cea 
papală până în timpul de faţă.

*
* *

D upă ce sfinţii mucenici îşi dădeau duhul în 
mâinile Celui A totputernic, în urma torturilor 
la care erau supuşi, grija cea mai mare a creş
tinilor era să le îngroape cu cinste rămăşiţele 
trupeşti. A jungerea în stăpânirea acestora era 
în cele mai multe cazuri, îm preunată cu multe 
greutăţi şi primejdii. Cât de mult preţuiau creş
tinii aceste rămăşiţe sfinte, ne-o spune în miş
cătoare cuvinte darea de seam ă a bisericii din 
Smirna, despre m oartea mucenicească a episco
pului acelei cetăţi, sfântul Policarp. <Am obţinut 
după aceea — se zice acolo —  osemintele lu i,
care sunt mai preţioase decât pietrele
SCUmpe şi decât aurul şi le-am îmmormântat
la locul ce se cuvenia. Acolo ne vom aduna, cu 
ajutorul lui Dumnezeu , după putinţă, veseli şi 
bucuroşi şi vom sărbători ziua naşterii muceniciei 
sale, ca aducere aminte de cei ce au săvârşit 
lu p ta şi ca pregătire pentru cei ce au s‘o susţină*. 
(Martiriul sfântului Policarp, capitolul 18).

A cest interesant citat este o mărturie sigură 
despre venerarea sfintelor m oaşte încă dela ju
m ătatea  veacului II, căci lucrurile povestite aci 
se petrec în anul 156 şi la fel s’a petrecut fără 
îndoială şi mai nainte, căci din aceeaş istorisire
aflăm, că păgânii, cari ştiau —  desigur din alte 
cazuri —  în ce fel cinstiau creştinii rămăşiţele 
păm ânteşti ale mucenicilor lor, nu voiau să în
credinţeze creştinilor relicvile martirilor, ln cazul 
de faţă spun actele martirului sfântului Policarp, 
că un păgân, cu numele Niceta, a făcut atent 
pe proconsul, să nu dea trupul sfântului Poli
carp, pentru ca creştinii (zicea el în bătaie de 
joc) să nu uite de Cel răstignit şi să-l adore pe 
acesta». E  cert dar, că păgânii ştiau de vene
rarea  ce creştinii dau m oaştelor sfinţilor, pe care 
smirnenii o definesc m inunat de clar în urm ătoa
rele cuvinte: «Iudeii şi păgânii nu înţeleg, că noi 
nu putem părăsi nici odată pe lisus Christos, 
care a suferit pentru m ântuirea tuturor oamenilor 
şi că pe nimeni a ltu l nu putem  adora*.
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T ot aci şi cu acelaş prilej găsim foarte bine 
făcută deosebirea dintre adorare şi venerare, din
tre cinstea ce primii creştini dau Mântuitorului, 
ca Dumnezeu, şi cea pe cere o dau sfinţilor mu
cenic', ca oameni cari s’au apropiat, în viaţa 
lor păm ântească, de idealul desăvârşirii morale, 
propoveduit de creştinism, de asem ănarea cu 
Dumnezeu prin virtute. ^Pe acesta, adică pe lisus 
Christos — zic smirnenii — noi îl cinstim , pentru 
că este F iu l lui Dumnezeu , iar mucenicilor le a- 
rătăm , ca celor ce au fo s t ucenici şi următori ai 
Domnului, dragostea cuvenită pentru neîntrecuta 
lor aplecare către regele f i  învăţătorul lor>.

P entru  a împiedica pe creştini să-şi arate ve- 
neraţiunea faţă da moaştele martirilor, păgânii 
din Lion, în timpul persecuţiei lui Septimiu S e 
ver, au ars trupurile sfinţilor mucenici, iar cenuşa 
lor au aruncat-o în râul Ron. ln  persecuţiunea 
lui Diocleţian, trupurile martirilor au fost des- 
;jropate şi aruncate în mare, cum spune E use
biu, pentru  ca să nu fie cinstite de creştini ca 
înşişi zeii (Istoria bisericească VIII, 6).

«L D ̂ r* *

Ziua morţii sfinţilor mucenici era prăznuită în 
iiecare an ca zi a naşterii lor pentru  cer, p en 
tru viaţa de veci. A ceasta o găsim făcându-se 
în amintirea şi cinstea sfântului Policarp îndată 
după m oartea lui. Smirnenii declară, că vor face 
aceasta la mormântul sfântului şi-şi vor aduce 
£ minte cu acest prilej şi de ceilalţi martiri.

Din Asia Mică, pe care o putem  socoti ca 
leagănul acestei pioase practici, obiceiul de a 
serba în fiecare an ziua morţii martirilor, ca zi 
a naşterii lor pen tru  viaţa de veci, a trecut în 
Africa şi de acolo în Italia şi astfel t5’a răspân
dit în întreaga biserică cu multă repeziciune, 
câci, la sfârşitul veacului al doilea, Tertulian o 
socoteşte ca o practică pretutindeni cunoscută 
şi cu sfinţenie observată. « fertfe le  pentru cei 
morţi— zice el— le aducem în fiecare an în ziua  
în care ei au m urit, pe care o privim ca ziua 
naşterii lor* (De corona 3) şi aceasta, adaogă 
el, se face potrivit tradiţiunii.

A ceastă sărbătorire constă din săvârşirea sfin
ţ i i  liturghii. Din epistolele sfâatului C-iprian se 
vede, că la asem enea sărbători creştinii luau 
parte in mare num ăr şi fiecare comunitate ţinea 
să-şi cinstiască astfel cât mai solemn posibil pe 
m irtirii din t  lnul său. Membrii comunităţilor 
care nu aveau martiri proprii, călătoriau indivi
dual sau "câteodată în procesiuni impunătoare, 
în asem enea zile, la mormintele martirilor din 
co nunităţile apropiate, ln Roma se grăm ădea 
câteodată mare mulţime de oameni, care se 
ducea acolo cu acest scop şi lucrul se petrecea 
la fel cu toa te  localităţile în care se aflau mor
minte de martiri.

D espre aceasta ne încredinţează, pe de o parte 
procedarea autorităţilor păgâne în timpul perse
cuţiilor de mai târziu, care oprea adunările creş
tinilor în cimitire, iar pe de alta obiceiul de a
se numi cimitirele după num ele celor mai de 
seam ă martiri ale căror trupuri erau îngropate 
în ele. Aşa sunt d. p. în Rom a catacom ba sfân
tului Sebastian, a  sfintei Agnes ş. a.

Sfântul Ciprian îndeam nă pe clericii săi, să 
ţină bine minte zilele morţii martirilor, pentru  
ca astfel, la date  fixe, să li se poată aduce jertfe 
şi ofrande (epistola 12,2) Din notiţele făcute 
cu acest scop au luat naştere  mattirologiile şi 
calendarele bisericeşti. Un asem enea martirologiu 
şi calendar (cel mai vechiu cunoscut până azi)
este  al bisericii Romei, din anul 354. In el se 
arată, ce sfinţi au fost cinstiţi în Roma in acel 
an prin serbări la m orm ântul lor şi anume mu
cenicii: Calist, m ort in anul 222, şi Pontian  şi 
Ipolit, morţi în anul 235.
|te Pom enirea în acest martirologiu sau calendar 
numai a mucenicilor morţi după anul 222 ne 
arată, că obiceiul acesta s ’a introdus in Rom a 
în prima jum ătate  a veacului al treilea. In tr’un 
alt martirologiu al bisericii din Cartagena, de 
asemeni foarte vechiu, ni s ’au păstrat numele 
câtorva martiri locali, la ale căror morminte se 
făceau serbări anuale.

Cu aceste sărbători erau unite agapei® şi 
îm părţirea de alimente la săraci.

Caracteristica acestor sărbători nu era jalea 
şi tris te ţea  unei zile de doliu, căci nu se prăa- 
nuia moartea, ci naşterea. D e aceea veselia pre
domina. F iecare comunitate era m ândră de mar
tirii ei şi nu mai puţin şi familiile din care ei 
făcuseră parte. Orice părere de rău pentru tre 
cerea din viaţă a martirilor era dată uitării în 
aceste zile şi aducerea am inte de chinurile îndu
rate  de ei trezia numai curaj şi îndemn în ini
mile celor adunaţi la praznic, ca şi ei să se
poarte  cu aceeaş vitejie, dacă vor trebui să-şi 
dea seama de credinţa lor.

P en tru  atingerea acestui scop, de a îndem na 
adică pe creştinii în viaţă să urmeze pilda sfin
ţilor mucenici, s ’a  scris viaţa şi patimile lor, 
care sg  citiau la mormintele lor, în zilele ln
care se pom enea trecerea lor din această viaţă
la viaţa de veci. Mărturie despre aceasta ne dă 
viaţa sfintei Perpetua, în care stă scris: <De 
oarece pildele de credinţă ta re  din trecut —  care 
sunt o dovadă despre ajutorul harului Dumne
zeesc şi ajută în acelaş timp la edificarea mo
rală a oamenilor —  pentru  aceea s ’au scris, ca, 
prin citirea lor... a tâ t Dumnezeu să fie cinstit, 
cât şi omul întărit... suntem  datori şi noi, să 
scrim viaţa şi patimile sfintei Perpetua, ca prin 
citirea lor să slăvim pe Dumnezeu... Vă facem 
cunoscut dar ceeace înşine am văzut, pentru
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ca... şi voi, care ie auziţi acum întâia oară, să 
staţi în îm părtăşire cu sfinţii mucenici». Mate
rialul trebuitor pentru  scrierea vieţii sfinţilor 
mucenici s’a luat de autorii martirologiilor parte 
din istorisirea m artorilor oculari ai chinurilor 
sfinţilor mucenici sau din amintirea păstrată  des
pre acestea prin tradiţie, parte  din actele ofi
ciale ce se dresau, despre interogatorul la care 
martirii erau supuşi, despre întrebările ce li se 
puneau de reprezentanţii autorităţilor şi răspun
surile ce ei dau la ele, despre hotărîrea ce se 
da în cazul fiecăruia, despre chinurile la care 
erau osândiţi şi despre felul cum le suportaseră. 
A sem enea acte se făceau de tahigrafii, cari erau 
alipiţi pe lângă instanţele judecătoreşti în p ro
cesele penale, şi se păstrau în arhivele publice, 
de unde creştinii le-au putut copia, fie îndată 
după m oartea sfinţilor mucenici, fie mai târziu.

Faptu l că unele acte martirice au caracter 
apologetic, ad ită  sunt o apărare, adesea foarte 
reuşită, a religiunii creştine, nu pledează nicide
cum împotriva vredniciei lor de credinţă, ci dim
potrivă, vine mai mult în sprijinul lor, pentru 
că e foarte firesc sâ fie aşa, de oarece sfinţii 
martiri erau târîţi la judecată pentru credinţa 
lor, de care trebuiau să-şi dea seama. Dându-şi 
seama, ei îşi expuneau, susţineau şi apărau cre
dinţa cum puteau mai bine, a tâ t cu cuvântul 
cât şi cu fapta.

*
* *

Martirii erau chemaţi în tr’ajutor de creştinii 
primelor veacuri în rugăciunile lor.

Chem area în tr’ajutor a martirilor, care este
o . m:\rturie incontestabilă despre venerarea lor 
de către cei vii, se Întemeiază pe credinţa, că 
martirii se învrednicesc îndată după moarte de 
vederea lui Dumnezeu şi de petrecerea în ne
mijlocită apropiere de el şi că prin urmare po t 
cere şi dobândi, dela Stăpânul tuturor, har şi 
ajutor pentru cei ce se află încă In luptă cu 
greutăţile şi ispitele vieţii. A ceastă  credinţă era 
obştească In creştinismul primitiv şi se întâlneşte 
foarte adesea în scrierile creştine din cele dintâi 
trei veacuri, a tâ t în răsărit cât şi în apus, la 
Clement de A lexandria ca şi la Tertulian, la 
Origen ca şi la Ciprian.

A ceasta o Învederează foarte bine aşa zisele 
aclamaţiuni, adică rugăciuni scurte adresate sfin
ţilor mucenici şi săpate pe pietrele mormintelor 
martirilor sau în jurul lor, pe pereţii mormântului. 
Asttel în mormântul sfinţilor apostoli Petru şi P a
re i, descoperit, In anul 1909, în Catacom ba sfân
tului Sebastian, s’a dat peste mai multe inscrp- 
ţiun i,care  sună astfel: «Paule el Petre, pelite pro 
Victor e*=~Paule f i  Petre, rugaţi-vă pentru Victor», 
Paule et Petre, in minte habete Sozomemun—  
P a u lt ţ i  Petre, aduceţi-vă aminte de Sozomen

etc. De asemeni, peretele mormântului, care a 
fost zugrăvit cu roşu, e plin de aşa num ite 
g ra ffiti , adică rugăciuni scurte, ale căror cuvinte 
sunt scrijilite pe perete cu un cuiu sau cu un 
alt obiect ascuţit (Kirsch, Die Acclamationen 
und G ebete der altchristlichen Grabschriften, 
Koln 1897 şi De W aal, Katholik, 1915). In ca
tacom ba sfântului Calist se vede o scrijilitură 
pe  perete  cu următorul cuprins: «M arcianum , 
Succesum, Severum , spirita sancta, in mente ha
bete omnes fra tres  nostros==*Suflete sfinte, adu
ceţi-vă aminte de M arcian , de Succesus, de Sever 
f i  de toţi fra ţii noştri».

A cestea şi multe alte inscripţiuni la fel ne 
ara tă  din primile patru veacuri, că sfinţii m uce
nici erau chemaţi în tr’ajutor de creştini şi prin 
urmare veneraţi ca mijlocitori între om şi D-zeu.

A ceasta se întăreşte şi mai mult prin aşa nu
mitele voturi, exprim ate numai prin literele V. S. 
(votum solvit), care se găsesc de asem eni In
morm inte şi prin cimitire şi care sunt m anifes
ta rea  omagiului ce se aducea sau a veneraţie i 
ce se da sfinţilor mucenici.

*
* *

Titlul de „D om n“ şi „Doam nă“ , care se da sfin
ţiilor mucenici şi mucenice este mai departe  •  
nouă dovadă despre venerarea lor. Astfel în mor-

A.

mântui sfintei Basila, din catacomba sfântului 
Hermes, se găseşte în tre  altele şi urm ătoarea 
inscripţiune : <Domna Basilla cotnandamus tibi, 
Crescentinus et M icina, filiam  nostram Cresctntinam  
quae viscit menses X  et, d i e D o  anină Basila , îţi 
dăm în paza  ta, noi Crescentin f i  M icina, p c  
fica  noastră Crescentina, care a trăit zece luni f i
o z i“. In actele sfintelor Perpetua şi Felicitas se 
întâlnesc iarăş aceste titluri, ca şi în epistolele 
sfântului Ciprian. Cum păgânii dau aceast-ă titu
latură numai împăratului în cultul ce-i aduceau, 
iar creştinii îl dau în deosebi lui Dumnezeu, che
m area sfinţilor mucenici cu aceiaş titlu este un 
semn neîndoios al venerării ce ei primiau din 
partea  credincioşilor.

*
* *

Insfârşit, din credinţa, că sfinţii mucenici se fac 
părtaşi ai fericirii veşnice Îndată după trecerea  
din această viaţă şi câ se bucură deci de mare 
cinste Înaintea lui Dumnezeu, a decurs o altă 
credinţă şi anume, că martirii vor lua parte  la 
judecarea oamenilor, la judecăta  de apoi, dim
preună cu sfinţii îngeri şi apostoli, alături de 
Mântuitorul.

Astfel, în actele sfintei Perpetua, creştinii se 
roagă sfinţilor mucenici, în d ip a  când mergeau 
la chinuri, zicând: „L u a ţi bine seama la feţele  
noastre, ca să ne eunoafteţi în aceă z i1''. Prin 
„acea zi“ s« Înţelege fără discuţie ziua judecăţii
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obşteşti, ca şi' tn cuvintele lui Tertulian adresate
martirilor: ,, Voi veţi f i  judecători judecătorilor 
voştri“ şi u Veţi sta odată alături de Iisus Christos 
si veţi judeca sufletele oamenilor'’'.

Că, deşi judecători, totuş sfinţii mucenici se 
roagă pentru sufletele oamenilor, reiese din acele 
icoane, care înfăţişează pe martiri primind în pa
radis sufletele drepţilor. O asemenea icoană este 
de pildă, cea din catacomba sfinţilor Petru şi 
Marceiina, din a doua jumătate a veacului al 
treilea, în care doi martiri salută şi întind braţele 
unui suflet care se roagă, ceeace însemnează, că 
se roagă împreună cu el, îl sprijine în rugă
ciunea lui.

Dacă în cele dintâi veacuri ale fiinţării bisericii
*

creştine —  atunci când credinţa creştină era rău 
văzută şi prigonită cu furie atât de iudei cât şi 
de păgâni şi în deosebi de statul roman —  găsim 
atâtea elocvente şi felurite dovezi despre vene
rarea sfinţilor martiri, e foarte firesc ca ele sâ 
se îmmulţiască cu mult mai mult 'după ce creş
tinismul n’a mai fost prigonit, ci mai întâi to
lerat şi după aceea proclamat ca religiune do
minantă in imperiul roman. Din acea clipă înainte 
cultul lor ia un mare avânt, se săvârşeşte pe 
faţă şi cu toată pompa, iar nu pe ascuns şi in 
toată simplitatea ca până aci, predicatorii ţin cu
vântări Înflăcărate spre lauda lor —  e destul să 
amintim în această ordine de idei de luceferii 
bisericii din veacul ei de aur, de Vasile cel Mare, 
Grigore Teologul, Grigore de Nisa, Ioan Chrisos- 
tom, Efrem Şirul ş. a. —  şi, lucru nou, se înalţă 
spre pomenirea şi cinstea lor biserici măreţe, atât 
pe mormintele lor cât şi în numeroase alte locuri.

*
* *

Cultul martirilor şi cultul sfinţilor în deobşte 
a tost şi este socotit de teologia protestantă ca 
un rest de păgânism, ca un politeism deghizat 
care ar ti pătruns în creştinism din veacul al 
patrulea înainte, adică după ce credinţa creştină 
n’a mai fost prigonită. In cele dintăi veacuri,

adică atât timp cât biserica creştină a fost pri
gonită şi mărturisirea credinţei profesată de ea 
expunea la primejdii, a fi creştin însemna a fi o 
fire adânc religioasă, plină de energie şi hotărîtă, 
gata de orice sacrificiu, până şi de sacrificiul 
vieţii. Aceia dintre păgâni cari au îmbrăţişat 
creştinismul în acea vreme erau oameni cu ade
vărat superiori, la care mai trebuie. adăogat, că 
trecerea lor la creştinism era un act moral care 
înrâuria adânc asupra sufletului lor şi-i făcea să 
se supuie în totul şi să primiască fără nici o 
schimbare învăţătura de credinţă şi principiile de 
morală creştină. Cu totul altfel s’au petrecut lu
crurile din veacul al patrulea înainte, de când 
trecerea păgânilor la creştinism se făcea în massă 
şi nu însemna câtuş de puţîn o nouă orientare 
a vieţii lor religioase, ci o simplă schimbare de 
front, un act de oportunitate. Aceşti neofiţi îşi 
păstrară mai departe şi ca creştini credinţele lor 
păgâne şi le acomodară numai cu cele creştine, 
căci un control serios nu se putea exercita şi 
învăţământul catehetic era în cele mai multe 
cazuri insuficient, ca să le poată infiltra în suflet 
tot adevărul creştin. Aşa s’a făcut, că în cultul 
sfinţilor mucenici şi al sfinţilor în genere se con
tinuă, sub un nume schimbat, cultul morţilor, al 
eroilor şi al zeilor păgâni. Procesul acesta ar fi 
început de timpuriu, de prin veacul al treilea 
şi s’ar fi terminat în veacul al optulea în chip 
oficial cu sinodul VII ecumenic din Nicea (787), 
care a pecetluit cultul sfinţilor ca învăţătură
genuin creştină (Vezi Lucius-Anrich, Die Anfâge 
des Heiligenkultus in der christlichen Kirche, 
Tubingen 1904 şi Adolph Harnack. Lehrbuch 
det Dogmengeschichte, ediţia IV, Tubingen 1909 
cu deosebire volumul II, paginile 467-490).

Vom vedea însă, că socotinţa protestantă nu 
se întemeiază pe ceva sigur şi, că ea este fnsctul 
necopt al raţionalismului.

Preotul I. Mihălcescu

O. SSPTIMfl FLORENTTS TERTULUANI

D M
A D  M A R T Y R E S

(Conţinut  şi c a r a c t e r i z a r e )

Aceasta scriere, cuprinzând numai 6 capitole, este 
de uu. mare interes, prin înfăţişarea atmosferii, care 
domnea printre creştini în timpul persecuţiunilor. 
Căpeteniile bisericei şi toţi credincioşii se îngrijeau 
de hrana celor aruncaţi în închisoare. Tertullian se 
îngrijeşte însă mat mult de hrana sufletească a celor 
eari în curând aveau sâ primească martiriul. El le

T E
dă îndemnuri să nu se lase ispitiţi de diavolul, ca să 
se lapede de credinţă, fie din regretul pentru plăcerile 
pe care le părăsise, fie din frica de chinurile îngro
zitoare ce îi aştepta. Să privească închisoarea ca un 
loc de retragere şi de pregătire pentru concursul, ce 
aveau să-l dea în ziua când vor prim i osânda. Să 
nu se inspăimânteze la gândul chinurilor, căci se ştie 
din istoria păgânilor, cum atâţia oameni, bărbaţi şi 
femei, deopotrivă, au primit de bună voe moartea şi 
chinurile cele mai groazntce3 fie din ambiţia de a-şi



AD MARTYRES 671

câştiga prin aceasta o glorie neperitoare, fie din pa
siunile prea mari care îi stăpâneau, fie din alte motive 
omeneşti de nici o însemnătate. „Suferinţele martirilor 
sunt prea neînsemnate pentru dobândirea gloriei ce
reşti şi răsplătirii divineu.

Dar în afară de atmosfera din acea epocă de 
entusiasm şi jertfă  pentru credinţa creştină, Tertullian 
ne mai dă în această scriere cuvinte pline de avânt, 
imagini frumoase şi unele maxime care ating sublimul> 
cum, de pildă : „D acă obişnuim  a îngriji trupul 
ca re  e s te  slab , tot astfe l avem  da to ria  să  nu 
neglijăm  nici su fle tu l ca re  e s te  şi mai slab" 
sa u  „Nu in te resează  unde sun t în  lume, pe cel! 
c a re  su n t în  a fa ră  de hutie!" sau „Piciorul nu 
m ai s im te  lanţul, a tunci când  su fle tu l e s te  în 
ce ri"  sau „Cine e s te  ace la  c a re  să  nu dea  cu 
p lă ce re  pen tru  o p ia tră  p re ţioasă , a tâ t câ t dau 
alţii p en tru  o p ia tră  fa lsă?"  şi multe altele.

Din acest punct de vedere, scrierea de fa ţă  poate 
H cu mult folos utilizată de predicatori. Cetită, ea 
este tot atât de folositoare, pentru sporirea credinţei 
şi evlaviei creştine.

Scrisă cu mult avânt, pe când încă nu trecuse la 
montanism, ea învederează totuş caracterul exigent at 
lui Tertullian.

Pr. I. T.

C ă t r e  M artiri,

1. Voi, binecuvântaţilor, destinaţi să fiţi martirii 
deodată cu hrana trup?ască, pe care v-o procură şi 
stăpâna-mamă biserica şi toţi fraţii din propriile lor 
resurse, aveţi nevoie a primi ceva mai de căpetenie 
dela noi, care poate să vă hrănească şi sufletul. Căci 
nu este nici un folos ca trupul să se îngraşe, iar su
fletul să flămânzească; ci dimpotrivă, dacă obişnuim 
a îngriji trupul, care este  slab, tot astfel avem dato
ria să nu neglijăm nici sufletul, care este şi mai slab.

Nu am nici o îndreptăţire să vă dau eu vouă sfa
turi ; totuş chiar pe gladiatorii cei mai desăvârşiţi 
îi îndeamnă şi îi îmbărbătează nu numai profesorii şi 
căpeteniile lor, dar pe deasupra, chiar oricare necu
noscător din public îi sfatueşte de departe, astfel că 
adesea le-au folosit îndemnurile strigate de popor. 

Aşa dar, binecuvântaţilor, căutaţi mai cu osebire să
să nu întristaţi Spiritul S fâ n t l), care a intrat cu voi 
în închisoare. Căci dacă n’ar fi intrat cu voi deodată,
n’aţi mai fi astăzi acolo. *) Deci dar daţi-vă silinţa 
ca El să rămână necontenit cu v o i : astfel să vă con
ducă de aici până la Domnul 1 

Intr’adevăr şi închisoarea este o casă a diavolului
în care îşi ţine familia sa. Dar voi de aceea aţi ajuns 
în închisoare, ca să-l striviţi sub picioare chiar în
casa sa ;  căci l-aţi mai călcat odată, atunci când vă

>) Efes. 4, '0 .
*) Pârăsindu-t Duhul Sfânt, ei ar  fi renegat credinfa, deve

nind „Lapsi" şt ar  fi fost elibera|i.

găseaţi adunaţi afară.l) Deci să nu poată el z i c e : 
„Sunt la mine a ca să ; îi voi ispiti pe ei cu foamea 
josnică, cu suferinţe cari deprimă şi cu certuri între 
ei !> Să fugă de privirea voastră şi să se ascundă în 
adâncurile lui, ghemuit şi amorţit, întocmai ca un 
şarpe descântat şi ameţit de fu m ! Şi nici în imperiul
lui să nu se simtă atât de bine, ca să vă poată ataca 
ci să vă afle întăriţi şi înarmaţi cu unirea, fiindcă pa
cea voastră este războiul pentru el 1

Această pace, unii neavând-o în biserică, obişnuesc 
să o ceară în închisoare dela martiri. Tocmai deaceia 
sunteţi datori să o aveţi, să o sporiţi şi să o păstraţi, 
pentru ca să o puteţi împrumuta şi altora la nevoe

2. T ot aşa şi celelalte gânduri lumeşti, adevărate 
poveri pentru suflet, să vă însoţească pe voi până la 
pragul închisorii, până unde v’au condus şi părinţii 
voştri. De aci înainte v’aţi despărţit de viaţa lumeasca- 
cu cât mai mult de lume şi de glasurile e i !

Să nu vă înspăimântaţi că v’aţi despărţit de l u m e !  
Căci dacă cugetăm, că mai de grabă lumea însăşi 
e s te  o închisoare, înţelegem că voi nu aţi intrat, cj 
aţi eşit din închisoare. Lumea are întunecimi mai marj 
care orbesc minţile oamenilor. Lumea poartă lanţuri 
mai grele care strâng şi apasă mai ales sufletele 
noastre; lumea exală miasme mai urâte, poftele oa- 
oamenilor; în sfârşit lumea are întrânsa mult mai 
mulţi culpabili — drept vorbind, — întreg neamul ome
nesc; şi ia urma urmei planează asupra ei nu sen
tinţa proconsulului, ci pedeapsa lui Dumnezeu.

Voi, binecuvântaţilor, vă temeţi că o să fiţi poate 
strămutaţi din închisoare în celulă/ *) Celula este plină 
de întuneric, dar voi vă sunteţi înşivă destulă lumină 
are lanţuri grele dar voi sunteţi deslegaţi de Dumne
zeu. Urât miroase acolo, dar voi sunteţi miros de 
parfum plăcut. Se aşteaptă să vină judecătorul, dar 
voi aveţi să judecaţi pe însăş judecătorii voştrii. Acolo 
se întristează numai acela care suspină după plăcerile 
vieţii lumeşti: creştinul chiar după timpul când nu 
nu ern în închisoare, se  retrăsese din lume, iar de 
când este închis s ’a retras şi din închisoare. Nu inte
resează unde şunteţi în lume, voi care sunteţi afară 
din lume 1

Şi dacă aţi pierdut unele bucurii ale vieţii, este un 
câştig a pierde ceva, pentru ca să agoniseşti lucruri 
mai mari. Nu mai zic nimic de răsplata, la care Dum
nezeu chiamă pe martiri. Să comparăm numai traiul 
din lume cu cel din închisoare şi să vedem, dacă în 
închisoare nu câştigă sufletul cu mult mai mult, de 
cât pierde trupul; ba încă— datorită purtării de grijă 
a bisericei şi iubirii fraţilor, — trupul nu pierde ce i 
se cuvine şi sufletul câştigă din belşug cele ce întot
deauna sunt folositoare crediuţei: Nu vezi zei străini; 
nu te întâlneşti cu imaginile lor ; nu iei parte, în ace-  
aş vălmăşag, la sărbătorile păgânilor; nu eşti biciuit 
de mirosurile desgustătoare de carne scrumită; nu

‘) Martirii rezistaseră ispitei de a  se  lepăda de credinţă 
la pragul închisorii.

*) Era sem nul că a doua zi urm au să  prim ească osânda.
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eşti isbK de spectacolele sgomotoase ale acelora care 
celebrează cu sălbătecie, cu furie sau cu neruşinare; 
ochii tăi nu te mână în spre locurile plăcerilor publice: 
eşti scăpat de pildele rele, de tentaţiuni, de amintiri
urâte, în sfârşit chiar şi de persecutiune !

i

închisoarea dă creştinului ceiace deşertul dădea pro
feţilor. însuşi Domnul petrecea mai de preferinţă în 
pustie, pentru ca să se roage mai în libertate, pen
tru ca să se depărteze de lume. In sfârşit în singură
tate a arătat El Apostolilor gloria Sa.

Să lepădăm numele de închisoare, să o numim loc 
de retragere 1 Căci deşi corpul este închis, deşi tru
pul este  prizonier, totuş sufletului toate îi sunt des
chise : A călători cu gândul, a te plimba cu spiritul^ 
necăutând locurile umbrite unde se fac alergările *) 
sau galeriile lungi ale porticilor, ci numai calea aceia 
care duce la Dum nezeu!

De câte ori te vei plimba cu spiritul pe acea câle, 
de atâtea ori nu vei simţi că eşti în închisoare ! Pi
ciorul nu mai simte lan{ul, atunci când sufletul este 
în cer. Sufletul înconjoară atunci toată fiinfa ome
nească, o stăpâneşte şi o transportă unde voeşte Iar 
unde va fi inima ta, acolo va fi şi comoara t a .2) Aşa 
dar acolo să fie inima noastră, unde vofm să avem 
comoara.

5. Şi acum, binecuvântaţilor, după ce am văzut 
toate acestea, pot oare tocmai creştinii să socotească  
închisoarea ca un chin ? Noi am fost chemaţi Ia oastea
Dumnezeului celui viu de atunci chiar, de când am 
răspuns la cuvintele jurământului. *) Nici un soldac 
nu merge la răsboiu, înconjurându-se de plăceri ş1 
nici nu porneşte din iatac deadreptul spre linia fron
tului, ci din corturi simple şi strâmte, unde domneşte 
toată asprim ea, greutatea şi lipsa de orice plăceri. 
Chiar în timp de pace, învaţă de pe atuci, cu multă 
osteneală şi cu multe neajunsuri, să se deprinde cu 
răsboiul: umblând înarmat, alergând pe câmp, săpând 
şanţuri şi strângând scudurile în chip de carapace 
pentru apărare. Toate sunt însoţite de osteneală, pen
tru ca la răsboiu, nici corpurile nici sufletele să nu Se 
înspăimânteze: trecând dela umbră la soare, dela 
căldură la ger, dela tunică la platoşă, dela tăcere la 
ţipăt şi dela linişte la zgomot mare.

Aşa dar şi voi, binecuvântaţilor, oricât de grea ar fi 
starea voastră, socotiti-o ca o exercitare pentru întă
rirea virtufilor sufletului şi trupului 1 O adevărată 
luptă aveţi să purtaţi, în care arbitru este Dumnezeu

#

cel viu, antrenor Spiritul Sfânt şi din care veţi dobând1 
drept coroană eternitatea, drept premiu natura înge
rească, stăpânire în ceruri şi mărire în veci vecilor ■

Aşa dar căpetenia voastră Iisus Hristos, care v-a  
uns cu Spiritul Sfânt şi v-a adus în fata acestei 
arene, a voit ca, înainte de ziua luptei, să vă des
partă de starea mai liberă, pentru un exerciţiu mai 
aspru, astfel ca puterile să se întărească în voi. Căci

,) S ladium .
*) Malheiu 6, 2 t .
*) Botezul.

şi atleţii, în vederea unui exerciţiu mai sever,, se se
pară de lume, pentru ca să se poată îndeletnici cu 
îtnărirea puterii: se abţin dela excese, dela mâncări 
prea grase, dela băuturi mai p lăcute; se constrâng, 
se chinuesc, se obosesc: şi cu cât pun mai multă 
sârguintă în aceste exerciţii, cu atât speră să obţină 
victoria. Şi ei fac aceasta, zfce apostolul, *) ca să 
câştige coroana cea stricăcioasă; pe când noi dorim 
să dobândim pe cea veşnică. Să privim deci închisoarea 
ca un loc de exerciţiu, pentru ca la stadiul judecă
torului să ne înfăţişăm bine exercitaţi în toate greu
tăţile, fiindcă virtutea se formează prin asprime şi se 
distruge prin moleşire!

4. Ştim din porunca Domnului, că trupul este  ne
putincios, iar spiritul treaz, sârguitor. 2) Dar să nu 
ne linguşim pe noi înşi-ne, cugetând că Domnul a 
admis că trupul este neputincios. Căci de aceia a o- 
rânduit El spiritul sârguitor, ca să arate cine şi cui 
trebuie să-i fie supus, adică să arate că trupul să 
slujească spiritului, cel mai slab celui mal tare, pen
tru ca şi corpul să ia putere dela spirit. Să se  con- 
sfătuiască sufletul cu trupul asupra mântuirii comune, 
necugetând la greutăţile de acum ale închisoarei, ci 
numai la luptă şi la bătălie.

Poate cumva se va teme corpul de sabia cea grea, 
de crucea înaltă, de răgetul fiarelor, de groaznica pe
deapsă a arderii de viu şi de toate invenţiile de chi
nuri ale călăilor. Dar sufletul să contrapună şi lui 
însuşi şi trupului argumentul renumelui şi al gloriei, 
care deşi amară, totuşi de mulţi cu inima liniştită 

- este aşteptată, ba chiar de multă vreme d or ită : nu 
numai de bărbaţi, ci şi de femei, caşi voi binecuvân
tatelor să nu fi{i mai pre jos de sexul vostru!

Ar fi prea lung, dacă aş enumăra pe to{i cari şi-au 
ridicat singuri viata cu sabia, împinşi numai de s u 
fletul lor. Dintre femei stă în amintirea tuturor Lu~ 
crejia 3), care, suferind violenta desonoarei, şi-a în
fipt în ea cuţitul în fata rudelor şi prietenelor, pentru 
a dobândi gloria castităţii sale. Mucius 4) şi-a ars 
mâna sa dreaptă pe altar, pentru ca să păstreze re- 
numele faptei sale.

Mai pu^ni au făcut aceste filosofii: Heraclit 5), care 
şi-a dat foc, după ce s ’a mânjit cu bălegar de bou; 
de asemenea Empedocle *), care a sărit în văpăile 
nuntelui Etna şi Peregrinus *) care nu de mult s ’a

') I. Cor. 9, 25.
2) Mathei 26, 41.
3) Matroană romană, violată de unul din fit lui Tarqulniu S u 

perbul, se  om oară  singură. Acest eveniment provoacă stabilirea 
republicei în anul 510 a. H.

4) Scaevola, în timpul războiului Romanilor cu Porsena, re
gele Etruscilor.

5) Heracht filosof grec născu t  la Efes, susţinea că tocul este 
elementul primitiv al materiei, care este  supusă  la o continuă 
sch im bare  (57o -480  a. H.).

6) Empedocle, filosof, medic şi mag, în Agrigentum (se
colul V a. H ),  s ’a aruncat în gura vulcanului Etna, pentru ca 
ne mai gâsindu-se nici o urmă a corpului său, lumea s ă  creadă 
că s ’a înăl |a t  la cer. Dar vulcanul după  ce a mistuit pe Em- 
pedocle, a aruncat afară intacte sandalele, cu care acesta era 
încălfat.

7) Fost creştin; fiind excomunicat deveni filosol cinic. (106— 
165 d. Hr.).
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aruncat pe rug. Dar chiar şi femeile au înfruntat fo
cul : Dido 1), ca să nu fie constrânsă a se mărita, 
după ce~o părăsiseşi bărbatul atât de iubit; tot aşa 
când ardea^Cartagina, soţia lui Asdrubal, atunci când 
văzu pe bărbatul său, implorând pe Scipione, cu fii 
ei, s’a aruncat în incendiul patriei sale. Regulus, un 
general a r  Romanilor, prins de Cartagineni, fiindcă nu 
voise ca el singur să-Tfie; răscumpărat în schimbul 
multor prizonieri Cartagineni, a preferat să fie retri
mis duşmanilor şi, grămădit intr’un fel de ladă, stră
puns din toate părţile de cuiele înfipte pe dinafară, a 
simţit tot atâtea chinuri. O femeie, de bună voie, a 
dorit să primească moartea dela fiarele sălbatice şi 
anume dela vipere, — şerpii cei mai înfricoşători de
cât taurul sau ursul — , pe care Cleopatra *) i-a lăsat 
să intre în camera sa, ca să nu ajungă în mâinile 
vrăjmaşului. Şi nu este atât teama de moarte, cât 
teama de chinuri. Astfel a căzut victimă călăului 
curtezana din Atena, care ştia de conjuraţie *>, pe 
când era chinuită de tiran din această cauză şi nu a 
trădat pe conjuraţi; iar la urmă, mâncându-şi singură 
limba, a scuipat-o în faţa tiranului, pentru ca să ştie 
că deşi se îndărătniceau tot mai mult, chinurile n’au 
nici un efect asupra ei.

Nu mai este nimeni, care să nu fie aflat că 5iapia- 
wYvtootc, adică bătaia cu biciul este cea mai mare 
sărbătoare la Spartani. In acea zi sfântă toţi tinerii 
sunt bătuţi cu bicele înaintea altarului, fiind de faţă 
părinţii, rudele şi prietenii, cari îi înbărbătează sa re
ziste. Căci s ’ar socoti ca un semn şi mai evident de 
glorie şi podoabă, dacă sufletul mai de grabă decât 
corpul ar cădea biruit din cauza loviturilor.

Aşa dar dacă se acordă atât de multă însemnă
tate gloriei pământeşti pentru tăria sufletului şi a 
corpului, în cât oamenii înfruntă sabia, focul, crucea, 
fiarele sălbatice şi chinuril■», spre a obţine ca premiu 
lauda omenească, pot spune cu toată dreptatea: A- 
este suferinţe sunt prea neînsemnate pentru dobândirea 
gloriei cereşti şi răsplătirii divine. Dacă atât preţu
ieşte sticla, cât de mult trebuie să preţuiască mărgă
------ ■ II ■ I 'l l -------

1) Regina Carfaginei, se omoarS, vSzându-se părăsită de 
Aeneas.

2) Cleopatra, regina Egiptului, se om oară  singură, ca să  nu 
cază în mâinile lui Ocfavian (anul 30 a. H ) .

3) Conjura|ia lui Harmodiu şi Aristogiion pentru alungarea 
lui Hippias şi Hipparc, tiranii Atenei, fii lui P is is tra te  (514 a.Hr.).

ritarul ? Şi cine este acela care să nu dea cu plăcere 
pentru o piatră preţioasă, atât cât dau alţii pentru o 
piatră falsă?

5. Las acum la o parte mobilul gloriei. Dar ca şi 
gloria, tot aşa pasiunea oamenilor, întocmai ca o boală 
a sufletului, n’a ţinut seamă de nici o luptă, oricât 
ar fi fost de plină, de cruzime sau de chinuri. Pe câţi 
trândavi patima armelor nu-i face să-şi angajeze sa
bia lor ? Desigur, tot din pasiune coboară unii la fia
rele sălbatice şi li se pare a fi şi mai frumoşi, după 
numărul muşcăturilor sau al cicatricelor. Iar unii s ’au 
angajat la pariuri şi asupra focului, că o să parcurgă 
o anumită distanţă în tunica aprinsă. Alţii, cu spate 
foarte răbdătoare, s ’au plimbat sub loviturile cure
lelor de vânători.

Aceste curiosităţi, binecuvântaţilor, nu fără o cauză 
le-a îngăduit Dumnezeu în lume, ci ca să ne îmbăr
băteze acum, iar în ziua judecăţii să ne ruşineze, dacă 
ne vom teme a suferi pentru adevăr spre dobândirea 
mântuirii, aceia ce alţii au dorit să sufere, numai din 
vanitate, spre însăşi pierdere- lor.

6. Dar să lăsăm la o parte şi aceste pilde de tărie 
şi de curaj provenite din pasiune. Să ne întoarcem 
la cercetarea a însăşi vieţii omeneşti, pentru ca şi 
acele fapte care se întâmplă să survină pe neaştep
tate, să ne înveţe dacă trebuiesc primite cât mai cu 
tărie. Căci de câte ori incendiile n’au ars oameni de 
vii?  De câte ori fiarele sălbatice, fie In păduri, fie 
scăpate din cuştile lor în mijlocul oraşelor, n’au sfâ
şiat pe locuitori? Câţi n’au pierit de cuţitul hoţilor, 
ori au fost omorâţi pe cruce de duşmani; chinuiţi mai 
întâiu, s ’au sfârşit şi din cauza tuturor ocărilor ce 
au îndurat?

Oricine poate să sufere pentru motive omeneşti, 
aceia ce şovăieşte a suferi pentru Dumnezeu! Ne pot 
servi nouă ca pilde anume, chiar timpurile de faţă: 
Felurite persoane de o deosebită însemnătate şi-au 
provocat o moarte surprinzătoare pentru naşterea, 
demnitatea, clasa şi vârsta lor, numai şi numai din- 
tr’un motiv omenesc: fie din partea uuui om, dacă 
au lucrat împotriva Iui; fie dela vrăjmaşii acelui om, 
dacă i-au luat apărarea *)•

Traducător, Pr, ION TOMESCU
Profesor, Râmnicu-Vâlci*

1) Aluzie la crimele unor împăraji romani.

SENTIMENTUL RELIGIOS IN
In Principate, ca să aflăm sentim ent religios, 

trebue să trecem  peste poezia frivolă a boierilor 
Văcăreşti şi peste tânguioasele versuri ale lui 
Cârlova, spre a ne opri la Heliade Rădulescu.

Cu o cultură căpătată prin sine, cu un ex tra
ordinar dar de a-şi asimilâ diferitele cunoştinţe,

1) Conferinţă finufă în sa la  de festivităţi a Seminarului Cer
b lr i i  patronilor acestei şcoli. -  începutul a fost Tn nr. trecut.

LITERATURA ROMANEASCA1 1

______  de ALEX. I. STOICESCU
Profesor secundar

el stăruieşte o vieaţă. întreagă pe  tărâmul unei 
activităţi multiple, ca să corespundă cerinţelor 
culturale şi politice ale vremii şi ca să poată 
astfel să-şi lumineze şi să-şi ridice neamul.

C reator al unei mişcări literare şi el însuşi 
un literat, a dat câteva poezii străbătu te  de acel

1, în ziua Sf-ţilor Trei Ierarhi 12 Februarie  1924, cu prilejul ser-
i

3
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sentiment religios, ce a fost o caracteristică a
sufletului lui Heliade.

Se cunoaşte puţin poezioara Dumnezeu-Patria,
scrisă ca mai toate, în acel stil ce Heliade a- 
doptă după căderea îp cunoscuta-i rătăcire fi
lologică :

Avem cu toţi ’n ceruri un singur comun Pater:
Lui laudă în secuii! Lui.gloria, tăria!
Jos iar avem cu toţii comuna noastră Mater,
0  patrie duioasă —  Trăiască România!

m  \ . 4 % >

Numai patru versuri* dar interesante prin fap
tul că, pentru prima oară, sentimentul reiigios 
se însoţeşte cu sentimentul patriotic, lucru ne
obişnuit până atunci în poezia noastră.

Şi to t a tât de puţin cunoscută e  poezia Cu
tremurul, de natură socială; pe care o term ină 
adresându-se tiranilor:

Âşâ se roagă omul, către cerescul Tată :
„Vie ’mpărăfa "şi fie voia ta".'
Căderea voastră — aşteaptă credinţa cea curată, 
La cer aceasta strigă şi cerul îi va da,

*
• * .  »

E ste  aci încrederea în Dumnezeu, convingerea 
că Cel-de-sus aude o rugăciune dreaptă şi pe- 
depşeşte n e d re p ta te a ,— sentim ente ce nu po t 
să încapă decât în sufletul unui credincios.

Mai mult încă. Printre poeziile sale, Heliade 
are şi un Psalm , în care sentimentul 
deşi nu e fundamental, este totuşi destul 
puternic: : v

Trecător sunt şi m’am consumat, Doamne,
M’am topit ca ceara, şi-am ars în zelul 
Să-ţi înalţ templu. Focul mi se stinge. . .
Tu însă, Eterne, eşti nemutabil,
Şi-a ta memorie în secuii trece,
Din generaţiune la-alta pasă.
Tu Doamne, singur, Fiinţă supremă,
Vei reîntregi această Sion nouă.
Arăta-te-vei în gloria toată 
In reîntregita Românie belă.

Ca să sfârşească cu:
• i

Dacă în Dumnezeu-Patria  sentimentul religios 
stă pe aceeaş treap tă  cu cel patriotic, deoarece 
Dumnezeu şi Patria au aceeaş importanţă pen- 
ru poet, în Psalm , poezie scrisă ,,în aşteptarea 
lui 1848“ , sentimentul religios apare subordonat 
celui patriotic. Heliade are, în această privinţă, 
un mare m erit: acela de a fi tăcut cel d ’întâiu 
din această subordonare, un procedeu foarte în
trebuinţat în poezia patriotică şi socială de mai 
târziu.

Care dintre noi, în sfârşit, nu s’a rugat lui 
Dumnezeu, în vremea începuturilor de şcoală, 
cu rugăciunea lui Heliade, Cântarea dimineţei, 
sc începe cu:

Cântarea dimineţei 
Din buzi nevinovate, 
Cui altui se cuvine, 
Puternice Părinte, 
D«cât Ţie •  da ?

• I

Ne luminează mintea 
Să te cunoaştem,. Bune,
Să ştim că ne eşti tată,
Sa te cântăm mai bine,
Şi-aşâ să ne ’mjpăcăm.

» • • •  * * • •

■ . *  • * ■

In Gazeta Teatrului, vorbiâ Heliade în tr’un
:. . * * •

rând de un plan al său literar. E ra  vorba de 
nişte poeme, unele numai în stare de proiect, 
ce aveau să tacă un to t, coiripus din 4 volume
de poezii.

După planul lui Heliade, acest tot trebuiâ să 
se întituleze Umanitatea, iar cele 4 volume de 
poezii trebuiau şă fie: I. Biblicele; II. Evanghe- 
tic ele (ambele cu cuprins religios); III. Patria  
sau Omul social (cu cuprins naţional) şi IV. 0 -
m ul individual (cu bucăţi, lirice,, în legătură cu

•  i  •  * ^  .....................................................................................

vieaţa
i •

Planul a fost prea vast ca să poată fi realizat.
Heliade ne-a spus însă cari anume poezii, pu
blicate de el aiurea, trebuiau să facă parte  din 
fiecare volum proiectat. Căderea dracilor ţine• % 4
de Biblice; Cutremurul^ de care pomenirăm,

•  * •  •  *  f  —  V  K.  ,  .  r  •  .  ‘  »

intră în Evanghelice.
Cu toată vastitatea planului, cele două vo

lume consacrate poeziei religioase apărură. Sen
timentul religios al lui Heliade se poate vedeâ 
mai ales în cel d’întâiu.

Cântarea dracilor în a junul potopului şi Căde-
1 • * ^  ̂ 1 v  ̂ v 0 m *

rea dracilor arată o mare religiozitate, trezită 
de timpuriu în sufletul poetului de către mama 
sa, o deplină cunoaştere şi admiraţie a Bibliei 
şi a Psalmilor, precum şi o puternică influenţă 
a lui Lamartine, acel „David al ? creştinătăţei“,«» * • t • * • • • v - 
autorul minunatelor Harmonies poetiques et re-
% ieuses.

. * - ^ ^  ^  :

După o lungă scurgere de timp. Căderea dra
cilor deveni, cu unele adaosuri şi modificăiri, 
primul cânt d in tr’o altă lucrare, întitulată A na- 
tolida sau Omul şi forţele, poem ce trebuiâ să 
cuprindă douăzeci de cânturi. Dar Heliade nu 
putu să desăvârşească nici această operă aşâ cum 
o concepuse, căci dete numai 5 cânturi: I..E m 
pireu/ şi Tohu-Bohu; II. Im nul creaţiunii; III. 
Vieaţa sau A n d r o g in u l IV. Arborele ştiinţei şi 
V. Moartea sau Fraţii.

Anatolida e o operă de inspiraţie biblică şi 
profund religioasă. După cum se poate înţelege 
din chiar titlul cânturilor, ea începe Cu slava 
Celui-a-tot-puternic, de lângă tronul căruia dracii 
răsvrătiţi se prăvălesc pentru totdeauna în adân
cimile iadului, şi sfârşeşte cu omorîrea lui Abel.

Aceste lucruri trădeâză o puternică înrâurire 
a cărţilor religioase, luate de model, şi o mare 
admiraţie faţă de cele cuprinse în ele.

Şi dacă pe lângă această influenţă şi admiraţie, 
ţinem seamă de acel stil biblic, folosit de Heliade 
aproape în toate  scrierile sale în proză, înţelegem
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cât de profund a fost sentimentul religios al 
afcestui scriitor.

Contem poran cu Heliade şi elev al lui, este  
Grigore A lexandrescu. Ca prim poet cugetător 
al nostru, el pentru  prima oară uneşte poezia 
filozofică cu poezia religioasă.

In poezia Rugăciunea , ce am inteşte nu numai 
prin gen, dar şi prin idei, poezia lui Lamartine, 
H ym ne de 1 enfant ă son reveit, Gr. A lexandrescu
se roagă pentru  sine; dar, deşi to t ceeace cere 
e pentru  el, rugăciunea totuşi e plină de altruism, 
deoarece poetul cere virtuţi m enite a-1 face cât 
mai folositor omenirii, al cărei bine il yrea:

• * A

Fă
Să
Să
La
De
Să

să doresc de obşte al omenirii bine, 
mă cunosc eu însumi şi p’altul decât tine 
nu am Dumnezeu.

*

oameni adevărul să-l spui fără sfială, 
cel ce rău îmi face, de cela ce mă înşală 
nu îmi răzbun eu.

In o altă poezie religioasă, Candela, poetul 
se apropie, în timpul unei nopţi înorate de sâmbu
rele de lumină ce străluceşte în faţa icoanei 
Mântuitorului răstignit. Dar el nu  se roagă, cir ‘  ̂  ̂ ... — 
meditează. înaintea candelei, poetul se gândeşte
la durerile şi năzuinţele din trecu t şi trece apoi
la rău ta tea  tiranilor, mângâindu-se cu gândul
egalităţii pe care moartea o pune între toţi. O
m ângâere găseşte poetul şi în credinţa ce are
în judecata  supremă, când înaintea lui Dumnezeu
se va vedeâ

•  •  “

Cel ce nedreptăţeşte cu cel nedreptăţit.

Dar un clopot, chiemând la rugă pe credincioşi, 
urmă aceste gânduri. Afară e ziuă. In aerul 
rece al dimineţii;

: Din imnuri osebite se 'nalţă' imnul firii
La cel ce după noapte şi zi ne-a dăruit.

Şi poetul se depărtează de candelă, încre
dinţând-o că pe viitor, to t lângă ea va căuta 
mângâerea, ori de câte ori va fi apăsat de 
de soartă  sau oameni.

O a treia poezie d e  inspiraţie religioasă este 
Peştera. In ea, ni se arată interiorul unei cripte 
mănăstireşti.

Poetul trece pe sub boitele întunecate, privind 
cu înfiorare la osemintele călugărilor; aşezate pe
altarul de piatră şi cutremurându-se de «urâeioasa
privire» pe care craniile o îndreaptă  asupra-i din 
fundul orbitelor:

Pe când în Candela* pornind dela descrierea 
unui interior plăcut, poetul ajunge la tristele 
amintiri ale trecutului, in  Peştera , pornind dela 
înfiorătoarea privelişte a criptei, ajunge Ia cele 
mai senine şi cucernice gânduri. Căci,

Aici cu toate-acestea, religia vorbeşte 
Celor ce vor s ’asculte cuvântul lui Hristos:^ 
Groaza cu ’ncetul piere şi omul întâlneşte 
Poveţe de folos.

Vicleanul îşi desbrâcă aici ipocrizia;
Acel căit se ’mpacă cu ceru ’ntărâtat;
Aici fapta cea bună visează veşnicia .
Ş ’aşteaptă ne'ncetat.

• •  <

Şi omul care crede şi omul ce aşteaptă 
D’o sfântă mângâiere în veci e însoţit;
Pacea va fi cu dânsul, el va lua răsplată.
Căci a nădăjduit.

In aceste trei poezii religioase, cu adânci şi 
frumoase cugetări, nu poate  ti vorba de o filo
zofie religioasă, aşâ cum aflăm în opera iul 
Lam artine. A lexandrescu nu e decât un bun ere-
ştin şi de aceea imită poezia religioasă, a m ae
strului francez : în ea, el găseşte un sentim ent de
care şi sufletul său e cuprins.

Bun creştin apare Gr. A lexandrescu când,
asem enea lui Musset în Roita, se ridică, în tr’o 
cunoscută epistolă, împotriva lui Voltaire, pe 
motivul că acesta nu s ’a pătruns de sublima 
poezie a psalmilor şi «a surpat temelia în dqg- 
mele creştineşti.*

Bun creştin apare când, în Rugăciune, cere 
dela Dumnezeu acele virtuţi pe cari religia 
creştină le recom andă adepţilor ei: tăria sufle
tească în diferitele împrejurări ale vieţii, iubirea 
de drep ta te  şi adevăr, desăvârşirea în to t şi 
acea mare şi sublimă virtute ce stă  la baza în-

• « * .  ̂ " • t .  1 • I . . . . I . « •  • » 1

tregului edificiu al creştinism ului: iubirea aproa- 
pelui, pe care poetul o cere prin versul:

-i • * • IFă să doresc de obşte al omenirii bine,
'* * * -  *

•  .  m  .  •  • •  t  *  > * *  * ,  ’  »  •  '  '  •  . .  *

după care adaugă.-
i r

De cel ce rău îtiii face; de cela e<i mă ’nşeală
Să hti îmi răzbun eu,

i* % *

cerând, după cum vedem, bunătatea faţă de 
vrăjmaşi, sentiment sfrâns legat în re lig ia  noas
tră de acela al iubirii aproapelui.

Bun creştin apare poetul şi când îşi arată, 
to t în Rugăciune, credinţa în vieaţa viitoare:

Şi fă.ca totdeauna al meu suflet să vază... 
Lumina aşteptată, a nemurirei rază ^

Dincoio de mormânt,
Acolo ilnde vieâţa cea veşnica zâmbeşte ' 
Sărmanului acela "ce ’n vieaţă pătimeşte

Gonit pe-acest pământ,
• V» . * * . • * I '

precum  şi din ,concepţia ce are despre Dumne
zeu, în care vede o fiinţă a-tot-puternică, fără 
de început şi fără de sfârşit, căreia se datoreşte 
m inunata alcătuire a  universului.

E ste  o concepţie curat creştină, ce reiese din
invocaţia Rugăciunii :

Al totului Părinte, tu a cărui voinţă,
La lumi ne ’nfiinţate . ai dăruit fiinţă, 131

Stăpâne ziditor! .
Putere fără margini, izvor de veşnicie,
Al căruia sfânt nume pământul nu îl ştie,

* t  '  t  4 Nici omul muritor!
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Şi nu trebue să ne surprindă faptul că, în tr’o 
strofă a aceleiaşi poezii, aflăm despre Dumnezeu 
o concepţie panteistică:

Cu tunetul din ceruri tu ocoleşti pământul, 
înfloreşti cu natura şi răcoreşti cu vântul,

Eşti vieaţa ce ne-ai dat. 1

Gr Alexandrescu a fost influenţat, după cum 
am spus, de Lam artine şi nu se puteâ să nu 
fie ispitit de frumoasele imagini realizate de ro
manticul francez, prin acel soiu de panteism 
poetic, ce-1 fâceâ sâ vadă existenţa lui Dumne
zeu în diferitele fenomene ale naturii.

Cercetarea sentimentului religios în poeziile 
secolului XlX-lea ne impune a stărui şi asupra 
unui poet foarte puţin pom enit astăzi.

E  vorba de Cezar Bolliac. In tr’o invocaţie, 
La musa mea, cu care începe a sa Colecţiune 
de poesii vechi f i  nouă, poetul care, ca mai toţi 
poeţii contem porani lui, se îndeletniceşte mai 
mult cu poezia socială ce se ridică în. potriva 
tiranilor, cere muzei sate să cânte, spre a fi au
zită, în tre alţii, şi de ,,antihrişti“ .

Şi muza poetului este creştină. O aflăm chiar 
dela el:

Cântă, o m usă! cântă o Musa mea creştină!

Şi muza l-a ascultat şi, creştină fiind, a in
spirat poetului între altele, două poezii de na
tură religioasă: Rugăciunea  şi Schitul.

In Rugăciunea, ce este mai de grabă o odă 
sacră, defectoasă în formă, dar reuşiră prin fon
dul ei filosofic şi adânc moral, poetul începe 
prin a arătă concepţia sa despre Dumnezeu, o 
concepţie cu totul creştină. Pe Bolliac, concepţia 
panteistică nu-1 ispiteşte cu efecte poetice. După 
el, Dumnezeu nu se manifestă în lucrurile ce 
ne înconjoară, ci este chiar creatorul acestor 
lucruri, cari păstrează neşters pe ele urmele 
mâinii creatoare :

Dar, Stăpâne: în tot lucrul este ’nscrisă mâna ta.
Sau în umbră, sau în soare, sau pe stâncă, sau pe unde
Sau pe iarbă, pe zăpadă,— pe tine oiu întâmpina.
In senin, în vijelie, în insecta ce s ’ascunde,

In elefantul gigantic,
Intr’un mieluşel, hienă,
In găoace, în balenă, —
Chiar în ateul cel groaznic,
Te explic şi te onor.

Şi conştiinţa puterii lui Dumnezeu, creatorul 
acestora, atrage după sine sentim entul de eval- 
vie, m ărturisit în chip psalmic:

Până mă-i trage, Stăpâne, într’un alt domen al tău, 
Până-mi vei lăsă gândirea, până când mi-i lăsă graiul, 
Până când, sub astă formă sunt, trăiesc şi-mi găsesc raiul,

Pe Eternul îl ador, —
Mă cunosc că sunt &1 său.

Problema universului şi a vieţii nu e lămurită 
de Bolliac, ca de alţi poeţi de mai tărziu, prin 
înlăturarea ideei de Dumnezeu şi prin raportarea 
diferitelor fenomene la legi fizice eterne. Prin 
mintea poetului n ’ar fi pu tu t trece fgândurile 
nebune ce frământară pe îndureratul ateu de o 
clipă, din poezia D otm i în pace a lui Vlăhuţă:

Piatră, floare, astru, om,
Toate-au isvorît, în noaptea vremilor, dintr’un atom, 
Rând pe rând, una din alta, fără ştirea^nimănui.

Se întreabă şi Bolliac:

Cum poate omul să>fie,vsă trăiască fâr’aŞşti
Că esîe, trăeşte, simte ?’— Şi dacă este, trăeşte,
Cine l-a făcut? Ce-1 ţine? Unde? Cine îl hrăneşet?

Prin ce ? cum s’a zămislit ?

Şi la aceste întrebări, el nu poate găsi decât 
un răspuns:'D um nezeu.'

Problem a e grea: „scepticul s’ar am eţi“ . Şi 
to t atât de grea este problem a divinităţii, ce 
nu poate fi rezolvită de o f minte om enească:

Dar ne este scurtă mintea, nu poate pătrunde’n lume.

Nu putem decât să concepem existenţa lui 
Dumnezeu, dar nu să-i pătrundem  şi taina fiinţei:

Te-au aflat însă, te crede;
Dar nu te pot înţelege,
Căci efadâncă a ta lege?!
Moisi, şi el te vede,
Dar nu spune ce fel eşti.

Zoroastru, Minos, Solon, Socrat şi cu Ciceron
Se mir şi ei cu plugarul ce simte tainele tale,
Vede neîncetat efectul în toate muncile sale.

Se gândesc — unde trăeşti ?
Dar s ’opresc toţi cu Neuton.

Poetul ştie numai că Dumnezeu există. Până 
şi în blestemul ateului, fel vede afirmarea exi
stenţei lui Dumnezeu, căci:

.. ăst blestem este : crez 
In eternul creiator/

Sau

Când n’am crede-un creiator,
Atunci nu l-am blestemă.

Dar unde există Dumnezeu ?— „N’amhotărît lăcuinţa-ţi“ 
Şi ce vrea? — „N’am crezut că ştiu voinţa-ţi...“

Şi cu cât Dumnezeu este mai de nepătruns, 
cu a tâ t îi pare poetului mai mare şi mai vrednic 
de adoraţie. Este aşa de mare, în cât poetul 
nu poate să-l conceapă mulţămindu-se cu da
rurile şi jertfele ce i se aduc de omenirea cre
dincioasă. Asem enea daruri sunt făcute spre 
a satisface o slăbiciune omenească, de care 
Dumnezeu nu poate fi capabil:

Şi ce daruri avem, Doamne, care să putem să-ţi dăm ? 
Tămâie? Sânge sau aur? Orice avem e dela tine. 
Iartă, Doamne, pe aceia care se privesc pe sine

Şi voesc a-ţi aplica 
Slăbicuni ce noi purtăm!



CREŞTINISMUL ÎN POTRIVA IGfcNEI

A doua poezie de inspiraţie religioasă este 
Schitu l. Distingem la ea două părţi, amândouă 
cu caracter descriptiv. In prima parte, poetul 
redă priveliştea mohorită a unui şir de călugări, 
copleşiţi de bătrâneţe  şi istoviţi de posturi şi 
rugăciuni, cu bărbile albite trem urând pe negrul 
rasei «ca fulgii unei ierne pe penele de corb,» 
îndreptându-se domol, în miez de noapte, spre 
m ănăstirea către care îi a trage o lumină de 
candelă, aşâ cum ne atrage «o rază de speranţă 
când sufletu-i mâhnit.» Partea a doua ne arată 
pe călugări în strane, şi rugile lor inspiră poetului 
gândirile religioase cu cari poezia se termină:

Trei mii de ani mai bine, Stăpâne, au trecut,
De când aceste imnuri, în tristă armonie,
Înalţă omenirea, s ’aline-a ta mânie,
S’o mântueşti de Răul ce voia-ţi a făcut!
Ai hotărît tu, Doamne, sfârşit la ura ta ?
Vreun Hanaan ne-aşteaptă sau a Sodomei soartă? 
Mai e vre o cercare l’a fericirii poartă ?
Mai sunt cutremuri, groaze până te-i arătă?
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Şi aceste întrebări la cari nu poate afla răs
puns, atrag iarăşi după ele, în frumoase com pa
raţii, ideea neputinţei omeneşti de a pătrunde 
fiinţa şi vrerea Domnului:

O ! mintea mea se perde cu cât o duc mai s u s !
Se perde’n mii de gânduri, ca urma ’n labirinte,
Ca ruga şi ca plânsul vărsate pe morminte;
Se pierde ca tămâia pe vânturi de ap u s!

Se perde, s ’adâncează într’un deşert noptos;
Se perde să străbată voinţa-ţi, veşnicia,
Ca acvila ce-aleargă să măsure tăria,

Şi-orbită în lumină, se prăvăleşte ’n jos.

D upă cum vedem, poezia religioasă a lui 
Bolliac nu se rem arcă prin vreo cugetare pro
fundă. Dar, dacă poetul nu poate merge cu 
mintea până la Dumnezeu el aduce pe Dumnezeu 
în sufletul său şi astfel fiecare vers trădează o 
adâncă şi sinceră evlavie.

ALEX. I. STOICESCU,
Profesor «tcuncUt

CREŞTINISMUL ÎMPOTRIVA IGIENEI?
Intr’un răspândit manual de igienă, în ma

nualul D-lui Doctor Ureche, cel premiat de A- 
cademie, citesc cu mirare următoarele rânduri: 

„Avântul ce luase igiena prin lucrăriie acestori 
mari observatori (doctorii Greci şi Romani), fu 
oprit de creştinismul învingător. Idealului mate
rialist al Grecilor şi Românilor, creştinismul opune 
idealul său spiritualist, corpul este detronat în 
favoarea spiritului. Ce raţiune de a fi mai avea 
igiena, ea care se ocupă de trup şi de viaţa pă
mântească, într’o societate care nu vede decât 
spirit şi viaţă cerească ? Ce progrese putea face 
igiena în epoca în care posturile, privaţiunile de 
tot soiul, flagelaţiunea şi tot ce putea nimici 
corpul, era în onoare ?“

Ei bine, eu nu pot în deajuns să mă mir că 
tocmai într’un manual de şcoală, aprobat de mi
nisterul Instrucţiunei şi premiat de Academie, se 
aduc creştinismului învinuiri, cari, pe cât sunt de 
grele, pe atât sunt de nedrepte. Căci este, cred, 
cei puţin pripită afirmarea, că „avântul ce luase 
igiena prin lucrările doctorilor Greci şi Romani 
a fost oprit de creştinismul învingător “. Vreau 
adică să spun, că dacă într’adevăr igiena este 
ştiinţa sănătăţii, —  nu se poate câtuşi de puţin 
afirma, că învăţătura creştină a ţinut-o în loc. Şi 

ai ales, nu cred că se poate pretinde, că pos
turile au fost vreodată ţinute în spre vătămarea 
sănătăţii drept credincioşilor.

la faptul, că în deobşte mai nu este om, fie din

creadă, că prin posturi ne este chezăşuită nu nu
mai sănătatea cea sufletească, dar încă şi sănătatea 
cea trupească. Când spun aceasta, mă gândesc şi 
la faptul că mai ales astăzi de nenumărate ori 
vedem, cum şi în chip ştiinţific se dovedeşte, că 
nu prin îmbuibare, ci prin înfrânare ni se pune 
la adăpost sănătatea trupului. Aşa de pildă, iată 
ce ne (destăinuia) mai deunăzi marele ziar pari
zian Le Temps în astă privinţă:

Societăţile de asigurare din America şi-au pus
în gând sâ întocmească Ain chip ştiinţific nişte
statistici cu privire la cei cari fac asigurări asupra 
vieţii. Şi negreşit că aceste societăţi de asigurare; 
având un cât se poate de mare interes ca să cu
noască bine de tot trăinicia trupească a ceior cari 
vin să se asigure la ele, —  s’au dedat la cerce
tările cele mai îndelungate şi mai amănunţite.

Ei bine, după cele mai migăloase şi mai do
cumentate lucrări, —  ele au ajuns să statornicească 
următoarele : orice om având o înălţime mai mică 
de i m., 80, care între 30 şi 40 de ani creşte 
în greutate cu 20 la sută, ajunge în chip mate- 
tematic să fie cu 30 la sută mai mult în pri
mejdie de moarte. Dacă el creşte în greutate cu 
30 la sută, primejdia de moarte i se sporeşte 
până dincolo de 30 la sută. Şi vrednic de ţinut 
minte este că oamenii de ştiinţă cari au întocmit 
aceste migăloase statistici, au tras încheerea, că 
cu cât mai mult ne rotunjim, la trup, cu atât 
mai repede ne apropiem de moarte.

Dar societăţile de asigurare nu se mulţumesc 
cei învăţaţi, fie şi din cei neînvăţaţi, care să nu numai să ne arate cum stau lucrurile, Căci ele,

numai
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după ce ne pun sub ochi aceste ştiinţifice dovezi 
şi socoteli, ne sfătuesc să ne ferim de lacomele 
cerinţe ale pântecelui şi ne îndeamnă sa ne ţinem 
de înţeleapta zicătoare, care ne învaţă: nu să 
trăim, ca să mâncăm, ci sâ mâncăm puţin  ca să 
trăim mult.

De altfel, nu odată ne este dat să vedem, că 
chiar şi unele publicaţiuni medicale sunt nevoite 
a recunoaşte, că nu numai cele bogate, dar şi fe
ricirea şi sănătatea se câştigă cu sărăcia. Aşa de 
pildă, iată ce citim în revista medicală Sănătatea:

„ Două femei stau de vorbă. U  na zice; De şi 
mănânc numai trufandale, icre negre, curcani şi 
toate bunătăţile din lume, totuşi stomacul îmi e 
ca o rană. Am un singur copil, crescut numai în 
puf, în vată, hrănit cu bomboane, cu prăjituri, şi 
e galben, fără sânge, supărăcios, slăbănogit... vai 
de capul lui de bolnav ce e I Cealaltă femee zise: 
Bu muncesc decând răsare soarele. N ’am vreme 
să mă plictisesc şi să mă gândesc la mine, căci 
trebue să îngrijesc de cei cinci copilaşi ai mei, 
să mi trăiască! Le dau ce pot şi ce am: pâine 
neagră, brânză, o ceapă. Dar i-am deprins să în
dure ca şi mine şi frigul şi căldura şi foamea 
Să-i vezi cocoană, că e mai mare dragul. Rumeni 
şi voinci, vioi, deştepţi, muncitori. Cum te chiamă 
femee? întrebă cealaltă. Ivlă chiamă Sănătatea. 
Dar pe d-ta cum te chiamă? Pe mine mă chiamă 
B ogăţia».

Şi atunci?
Să mai dăm ascultare doctorului, care într’o 

carte menită să fie citită de şcolari, se întreabă: 
Ce progrese putea face igiena, în epoca în care 
posturile erau în onoare ?

Nu, bine înţeles că nu. Căci nu prin pazirea 
mântuitoarelor posturi creştineşti, ci prin îmbui
barea cu cărnuri în tot timpul anului, a ajuns 
astăzi omenirea să numere atâţia nenorociţi rui
naţi trupeşte şi sufleteşte, atâţia suferinzi şi bolnavi. 
Suntem aşa dar tot mai mult bstegiţi la trup şi 
la suflet, —  dar nu pentrucă am asculta de învă
ţăturile înfrânătoare ale cărţilor sfinte, —  ci pentru 
că tot mai mult ne supunem netrebnicului în
demn al pântecelui, care cutează prea adeseori să 
ne strige: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău; să 
nu al alţi Dumnezei afară de mine !

In orice caz, fapt sigur este, că, cu cât mai 
mulţi doctori şi farmacişti se prăsesc, cu cât mai 
multe spitale şi staţiuni balneare se întemeiază, 
cu atât mai cu durere medicii recrutori sunt siliţi 
să constate, că dela ţară, ca şi dela oraşe, le vin 
tot mai puţini tineri vrednici să poarte armele.

Ce însemnează aceasta?
Că dreptate are doctorul, care susţine că higiena 

ar fi în stânjenită de creştinismul, care „nu vede 
de cât spirit şi viaţă cereaseă tt? Nu, bine în
ţeles că nu.

Creştinismul nu prea ne cere, ce e dreptul, să

purtăm grije de trup, căci este muritor. Cine însă 
poate pretinde că prin posturile ţinute numai cu 
gândul de a ne mântui sufletul, —  nu ajungem 
să ne ferim şi trupul de boale?

Creştinismul nu prea ne cere ce e dreptul să 
purtăm grije de fericirea cea pământească. Cine 
însă, poate pretinde că exagerează învăţatul scriitor 
Montesquieu, când ne spune: Ce lucru minunat 
este religia creştină I Ka care pare că nu se ocupă 
de cât de fericirea cerească, ne asigură nouă şi 
fericirea aci pe pământ ?

S’a luptat şi se luptă creştinismul ca să stăvi
lească în om pornirile materialiste, care astăzi, ca 
şi acum două mii de ani, bântue complect în 
omenire. Din nefericire însă creştinismul numai 
în acele făpturi alese a putut chiar să detroneze 
corpul în favoarea spiritului. Căci prea sunt atât 
stăpânitoare în om apucăturile cele dobitoceşti ale 
trupului.

De aceea, lupta este nespus de grea. Când însă 
vrem să preţuim înrâurirea învăţăturei creştine, 
se cuvine să ne întrebăm; Cu cât ar fi fost mai 
greu de trăit în omenire, dacă omul, care atât de 
mult se lasă a fi cârmuit de trup, nu ar fi simţit 
în gură domolitoarea zăbală a poruncilor Dum
nezeeşti ?

Oricum însă, neîndoios este, că de când este 
la putere, nu creştinismul, adică nu grija de su
flet,—  ci higiena, adică grija de trup, —  se văd 
târându-se pe pământ tot mai mulţi oameni veş
tejiţi şi roşi de boale.

M, MIHÂILEANU,
Profesor. Piteşti

COPILUL
De mult afară s’a ’noptat..
Drept candele ard mii de stele 
Spre-apus, cu mersu-i măsurat 
înoată luna printre ele.
Dorm oamenii... şi ţi-a gătit 
Mămica patul de culcare 
Să dormi şi tu... şi liniştit 
Te-a pus, să zici în tremurare
Ferbinte rugă.» ’ţi laşi pe piept 
Mânuţele încrucişate 
Şi nestricat, la suflet drept,
Şopteşti cuvinte înfocate.
Iţi tremură pe faţă blând 
A candelei lumină dulce 
Ş’un înger stă parc’aşteptând 
Ca lângă patu-ţi să se culce.
La cer ridică-ţl ochii tăi,
Zi rugăciunea ta aprinsă.
O, roagă-te şi pentru-acei,
Credinţa, cărora li-i stinsă.

Pr. A. LUŢCAN
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Trei soluri de oameni care vor binele 
Ţării

In mijlocul tânguirilor noastre că în ţară multe 
lucruri merg rău şi că unele stări încă se înrău
tăţesc, to t găsim şi oameni de bine, pe care-i
descoperim  ici şi colo străduindu-se pentru a 
croi brazde sănătoase în mijlocul vieţii rom â
neşti. Şi nici nu s ’ar putea să fie alrfel. Este 
un lucru foarte firesc ca la milioane şi milioane 
de oameni (cum suntem noi, Românii, acum), să 
se afle şi oameni cu totul plecaţi către iubirea 
aproapelui şi către slujirea cu inimă vie a ţării 
lor. P o t să fie oricât de mulţi cei de care ne 
plângem, alăturea de ei trebuie să fie şi alţii 
de care ne veselim. Chiar dacă cei de ispravă 
nu-s cei mai mulţi, şi to t este un mare câştig în 
ţară. Ei pot stârni însufleţirea altora şi să în
gusteze hotarul celor şubrezi.

D ar toţi aceşti lucrători ai binelui nu pleacă 
de la aceleaşi îmbofduri şi de multe ori nu se 
înţeleg între ei în ce priveşte mijloacele de în
trebuin ţat pentru a săvârşi binele de care ţara 
are nevoie. Cu toate că ei trebuie să lucreze

*

în înţelegere şi în unire, pentru a întocmi tabăra  
oamenilor de suflet şi a se sprijini unul pe altul 
în munca săvârşită pe felurite căi, totuşi de 
multe ori nu se mistuie unii pe alţii şi li se pare 
că mijloacele unora nu duc cum se cade la ţinta 
spre care toţi năzuiesc.

1 . De o parte este alcătuirea Bisericii, în care 
se află toţi lucrătorii ei, pentru a da ţării pacea şi 
sănătatea sufletească de care aceasta are mare 
trebuinţă. Biserica nu e o întocmire întâmplătoare 
a câtorva care s’au legat împreună pentru a 
săvârşi fapte de seamă, Ci este o înjghebare veche, 
cu multe mijloace, cu puteri adânci, cunoscută 
în omenire şi a cărei întreagă chemare este de
a sluji omenirii d ep t bun cârmaci pe cafea' 
vieţii curate şi a o călăuzi spre ţintele cele mai 
înalte ale vieţuirii omeneşti. Se înţelege că toţi 
slujbaşii ei sunt cuprinşi în tr’o tabără din care 
ţa ra  are a fi slujită cu anumite mijloace: calea 
credinţei religioase, aşa co m -s’a îm părtăşit ea su
fletelor noastre din propoveduirea Domnului 
Hristos. Deci noi suntem o ceată cu un fel al 
nostru de a lucra şi a socoti cum trebuie câr
muită viaţa omului şi cu ce mijloace trebuie ciop
lită fiinţa omenească.
v Mijloacele de lucru pot fi şi altele decât ale 
noastre, cei ce suntem  slujitori ai Bisericii. 
Noi însă le socotim pe ale noastre mai potri
vite şi cele mai dovedite că au făcut cel mai

mare bine omenirii şi că au fost cele mai în 
stare a cârmui cum se cade această omenire.

2. Alăturea de tagma noastră, mai poate fi şi 
alta, a celor ce nu sunt slujitori ai Bisericii şi 
nici n ’au învăţat anume carte bisericească, aşa 
cum am învăţat noi, şi care au în lume alte în
deletniciri. Cu toate acestea se pot găsi şi între 
aceştia oameni care au ajuns la încredinţarea că 
pentru binele ţării, cele mai bune mijloace de 
întrebuinţat sunt cele ale reiigiunii creştineşti, 
aşa cum credem şi noi, preoţii, şi care şi vin 
deseori alăturea de noi pentru  a-şi împreuna 
silinţele cu ale noastre şi a împlini împreună 
ţintele Bisericii. Ca astfel de bărbaţi, de care 
ţa ra  noastră a avut odată mulţi, precum un 
Eliade Rădulescu, azi avem puţini. Vor fi ei mai 
mulţi cei care în tăcere au cugetări ca şi noi, 
dar care nu ies la iveală pentru  a-i vedea lumea 
ca atare şi că lucreczâ dârz pentru treburile cre
dinţei alăturea de noi.

Ca astfel de bărbaţi în viaţa de acuma a Bi
sericii noastre, puţem numi pe d. Profesor M . 
M ihăileanu , din Piteşti şi pe advocatul Popescu 
Tudor din Bucureşti, al cărui nume deseori se 
citeşte în dările-de-seamă despre adunările preo
ţilor la Societatea «Ajutorul» din Bucureşti. Dintre 
femei, în această tabără trebuie să pomenim pe 
toa te  doamnele din Societatea Ortodoxă, între 
care ca o stea de viaţă harnică şi neobosită pen
tru ţara  şi Biserica noastră, străluceşte Princi
pesa Alexandrina Gr. Cantacuzino.

J *

3. A treia tabără  este a acelora care sunt oa
meni de bine, oameni cu to t focul pentru b u n t 
şi sănătoasa îndrum are a ţării, dar care pentru 
aceasta se gândesc la alte mijloace decât ale 
Bisericii, iar uneori văd mijloacele Bisericii mai 
puţin potrivite ca ale lor pentru a duce la ţintă.

Vederile celor ce fac parte din această ta- 
bară nu sunt toate la fel. Unii privesc rău că 
alăturea de ei se mai află şi Biserica şi că vrea 
să stăpânească ea câmpul de lucru pentru să
vârşirea binelui. Ei ar vrea să fie singuri, să nu 
aibă alăturea de ei o întocmire cu numele pe 
care-l are Biserica, să se pară că numai ei sunt 
adevăraţii îndreptători ai ţării, că mijloacele lor 
sunt fără greş, că ale noastre sunt învechite şi 
nepotrivite. Aceştia de multe ori bârfesc împo
triva Bisericii şi vor s’o vadă înlăturată dela 
partea  de lucru pe care o mai are şi ea.

îndreptătorii pe această cale sunt mai cu seamă 
dintre ceice spun că ei vor să facă cultură în 
ţară. Pe oamenii Bisericii nu-i privesc că ar face 
şi ei muncă de cultură în mijlocul neamului.

Aceştia sunt ceata cea mai acră diotre cei ce
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vor 'să aştearnă ţa ra  pe calea propăşirii cu alte 
mijloace decât ale Bisericii. Intre aceştia, veţi 
găsi pe unii medici, dar mai cu seamă obraze 
mai înalte sau mai mărunte din cârmuirea şcoa
lelor noastre. Intre ei to tdeauna s’au găsit băr
baţi care au privit cu ochi răi că mai este 
şi Biserica spre a-şi îndeplini partea ei de lucru 
în cuprinsul ţării. Aceştia au socotit că numai 
ei sunt meşterii cei buni şi cei mai potriviţi cu 
lumina timpurilor pentru a zămisli viaţă vred
nică în toate  ţinuturile ţării româneşti.

Ca astfel de bărbaţi trebuie să socotim noi pe 
d. P a u l Bujor , prolesor la universitatea din Iaşi, 
pe d. Dr. Zosân , medic din oraşul Iaşi, care nu 
vede altă mântuire decât în filozofia lui Auguste 
Com te şi vrea să întroducă cugetarea poziti
vistă în ţa ra  noastră.

Apoi mai avem pe cei care, în vremea întoc
mirii legii învăţământului secundar în 1900, se 
împotriveau unei primiri mai largi a studiului 
religiunii în şcoalele noastre secundare. In co
misiunea pentru religiune, se aflau atunci Epis
copul Atanasie al Râmnicului (Mitropolitul Pri
mat de mai târziu, care trăieşte acum la Mă
năstirea Cernica de lângă Bucureşti) şi Păr. Econ.
C. N azatie . Amândoi au adus atunci lupte grele 
pentru  a apăra studiul religiunii în şcoale, iar 
Episcopul Atanasie, văzând că nu are cu cine 
vorbi, a şi demisionat din comisiune, şi a scris 
o broşură de 30 pagini în care arătă cu câtă 
vitregie e tra ta tă  religiunea. Păr. Nazarie a rămas 
în comisiune şi a avut de îndurat multe amaruri, 
trebuind  să rabde graiuri izvorâte din buze de 
profesoare colţoase care spuneau că «aşa sunt 
călugării».

Astăzi, când s ’a votat o nouă lege a învăţă 
mântului, în împrejurări mai priincioase pentru 
religiune decât atunci, trebuie să ne aducem 
aminte de cei ce s’au zbătut odinioară pentru 
apărarea religiunii în şcoale şi să preţuim munca 
lor. Noi avem broşura de atunci a Episcopului 
A tanasie şi tragem nădejde să pu tem  vorbi de ea.

D ar de atunci'; încoace câte alte lupte ! La 
câte congrese de religiune şcolare nu s’au auzit 
glasuri împotriva religiunii ca obiect de învă
ţăm ânt !

O dată, la Iaşi, cu puţin îaintea războiului, Pâr. 
/ .  Gotcu, profesor în Iaşi, a trebuit să apere 
acest studiu împotriva D-rului Parhon , profesor 
la unversitatea din Iaşi, şi a vrăjmăşiei vădite 
a celior mai mulţi din congres. Şi to t aşa mai în
coace, la alt congres din Ploieşti. Chiar anul 
acesta, un revizor şcolar în Braşov ataca obiectul 
religiunii şi Biserica, în tr’o cuvântare ţinută îna- 
in te a  Ministrului Dr. Anghelescu, care însă a 
vorbit îm potriva| vederilor revizorului şi a făcut 
dreptate Bisericii.

A  fost un bine că, în aceste împrejurări de

reforme şcolare, am avut un ministru ca d. Dr. 
Angelescu, care a ţinut parte  religiuni. Din pri
cina aceasta, reformele şcolare nu s ’au putu t în
deplini împotriva intereselor religiunii. De data 
aceasta, nu s ’a mai găsit sus atmosfera din 1900.

D ar oamenii taberii care vor să ducă ţara la 
propăşire fără religiune au rămas. Nu sunt chiar 
dintre ceice cârmuesc cugetarea şcolară, dar 
to t au mai rămas. La Iaşi erau dârji de to t în 
privinţa aceasta institutorul Buţureanu  şi soţia 
sa, to t institutoare şi femeie cu duh de propa
gandă şi scriitoare îmgotriva religiunii. D ar acum 
au trecut şi ei spre veşnicie.

F ără  trăsătura de duşmănie sau de înlăturare 
a religiunii, dar to t cu năzuinţa dea pune în 
frunte mijioacele laice pentru  propăşirea ţării, 
trebuie să socotim şi pe cei dela revista Educaţia  
din Bucureşti. Se lucrează aci cu tragere de inimă 
pentru îndreptarea sufletelor, se caută uneori şi 
mijloacele religiunii, dar cugetarea de tem ei a 
cârmuitorilor nu este cea religioasă şi nu la acea
sta  se gândesc ei ca la o unealtă de mâna întâia.

Intre ceice preţuiesc religiunea şi vor s ’o 
vadă lucrând mai viu, este d. Profesor Simio- 
nescu dela universitatea din Iaşi. Acesta este un 
apostol laic. E ste  însufleţit pentru toată  viaţa 
culturală şi duce o muncă neobosită pentru răs
pândirea învăţăturii pe cale slobodă de religiune. 
D ar are cuvinte bune şi pentru religiune şi se 
vede în însăşi cugetarea lui că s’ar bucura dacă 
ar vedea o mai vie lucrare religioasă. Munca sa 
proprie însă e cu mijloacele culturii laice.

Cel mai apropiat de noi însă dintre ceice 
lucrează cu mijloacele învăţăturii mireneşti, dar 
are şi bune legături cu cugetarea religioasă, e d. 
N . Iorga. Deşi temeiul său cel mai viu, în ară
tarea mijloacelor pentru îndreptarea ţării, e to t
deauna cultura, pe care o şi pom eneşte neîn
cetat ca leacul cel mai de seamă împotriva tu
turor relelor noastre, cu toa te  acestea în acea 
cultură domnia sa vede şi religiunea, încă în şi 
mai mare măsură decât d. Simionescu.

Din urzirea d-lui N. Iorga, s’a înfiinţat anul 
trecut la Văleni o ceată nouă de lucrătoare pentru 
îm părtăşirea învăţăturii la sate, aşa zisele misio
nare laice. De unde vorba de misionar era  pentru 
religiune, acum vedem acest cuvânt întrebuinţat 
pentru o lucrare deosebită de cea religioasă. Se 
înţelege, misionarele acestea vor fi uneltele în 
văţăturii mireneşti. E le vor întrebuinţa poate şi 
cugetarea religioasă şi vor fi prietene cu religiunea, 
dar în propoveduirea lor chestiunile de credinţă 
vor fi unele, alăturea de alte chestiuni; vor fi câ
teva ramuri în tr’un mănunchiu. Noile misionare 
însă nu vor lucra cu cugetarea religioasă înainte 
de toate, cum ar face un misionar religios.

Oricât de prietenoase cu noi pot fi aceste în-
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făţişări, to t trebuie să Înţelegem că sunt altceva 
decât calea noastră şi că ele vor săîfacă ce facem 
noi, dar cu alte mijloace. Prin urmare şi noi, 
văzând acestea, să întărim mijloacele noastre, 
pentru  a face în ţară binele de trebuinţă, dar 
pe calea mijloacelor noastre creştineşti, nu prin 
altele. Mijloacele”culturale pot fi pentru noi unelte 
pentru  a întroduce tot cugetarea religioasă, nu 
a primi să îmbunătăţim poporul pe alte căi decât 
ale Bisericii.^Prin urmare tocmai ivirea unor ast- 
fel de căL trebuie să ne deschidă ochii ca noiZfSk
să facem mai viu ce este al nostru.

Din toate  acestea, se vede câtă felurime este în 
ceata celor care vor ducă ţara la propăşirea pe calea 
mijloacelor,'*laice. Avem între ei oameni, vrăşmaşi 
declaraţi ai religiunii, alţii mai ascunşi, alţii bi
nevoitori, iar alţii şi prietenoşi (d-nii Simionescu 
Ţiţeica), alţii ]chiar îm brăţişători (d. N. Iorga),

Noi e bine să cunoaştem această gradaţiune 
ca să ştim ce ţinută să avem către fiecare ş 
măsura în care putem lucra cu fiecare din aceştiai. 
Şi acum, după ce am văzut aceasta ,''să  ne*so- 
cotim cu părerile unuia d intre ei, *’privitor la 
chipul de lucru al religiunii în şcoale.

II.

Păreri despre mijloacele de lucru 
ale religiunii in şcoale.

In revista Educaţia , Bucureşti, Octom vrie i9 2 4  
d. Profesor Simionescu dela Iaşi scrie un articol 
cu numele «Religia în şcoala primară», în care 
d-nia sa caută să aducă îndreptăţire pentru] ţi
nuta pe care a avut-o în A dunarea Deputaţilor cu 
prilejul discuţiunilor privitoare la studiul religiunii 
în şcoala primară. D-nia sa spune că legea învăţă
mântului primar a eşit din S enat cu multe adao
suri în ce priveşte religiunea în şcoala primară, 
din pricină că. în Senat se află mulţi reprezen
tanţi ai clerului. «Se dădea legii, zice d-nia sa, 
o nuanţă de prea mare formalism religios,g dus 
până acolo încât se admisese nu numai înfiin
ţarea catiheţilor pentru predarea religiei, dar şi 
a inspectorilor de religie, ceeace ar fi dus la o 
necontenită zarvă administrativă. Un am enda
ment al meu primit în Cameră a suprimat adau
sul Senatului. De aici o in terpretare greşită făcută 
chiar de unii colegi parlamentari, care, e d rep 
tul, au vorbit mai mult pentru  cei din afara par
lamentului, că eu aş fi împotriva religiei şi în 
special împotriva învăţăturii religiei în şcoala 
primară».

De aici, urmează mai multe lămuriri ale d-lui 
Simionescu, pentru a arăta că nu numai nu e 
împotriva religiei, ci că înţelege foarte bine în
sem nătatea ei în sânul poporului nostru. Dar 
adaogă că trebuiesc aduse multe prefaceri în fe

sa i

Iul cum se predă la noi rebgiunea în şcoală şi 
că acest studiu e păgubit în şcoală tocmai de 
acei care au a-1 preda şi care nu vor să înţe
leagă că această materie trebuie înfăţişată altfel 
d ecâ tjp ân ă  acum.

«Nu mi-a trecut niciodată prin minte aşa 
ceva», adică să dea religiunea afară din şcoală, zice 
d. Simionescu, «căci ar însemna să nu-mi dau 
seam ă nici de im portanţa reală a unei discipline 
care a răsbit prin valuri protivnice a tâ ta  amar 
de v rem e^şi'să  nu-mi dau seama mai ales de 
starea culturii generale a poporului român, că
ruia învăţăturile religioase îi vor servi drept toiag 
în susţinerea lui în mijlocul vânturilor rele care-i 
aduc din depărtări, dar şi de aproape, fel de 
fel de ademeniri spre calea peirei.

«Tocmai recunoscând marea însem nătate edu
cativă a religiei pentru poporul nostru, care ţine 
încă multe credinţi din vremea antecreştină, mă 
droae că adesea forma dă lovitură fondului. Lo
vitura e venită tocmai din partea acelora care 
sunt meniţi a propovădui adâncurile învăţăturii 
religioase», adică din partea noastră, a acelora 
care, după părerea d-lui Simionescu, nu ştim să 
întrebuinţăm  destul de bine acest studiu în 
şcoală.

«Ţinerea cu toată stricteţa la anumite forme, 
învechite, este, după mine, pricina ameninţării 
de năruireichiar, a bisericii ortodoxe».

Bine spune d. Simionescu că, după d-nia sa, 
ţinerea formelor «învechite» e pricină de năruire 
a Bisericii, fiindcă e numai părerea sa şi poate 
şi a altora, dar nu e însăşi starea lucrului în 
sine. Dar chestiunile ^biblice din învăţământul 
religiunii, de care se?leagă d. Simionescu mai 
la vale, se învaţă la fel şi în şcoalele primare 
protestante  şi în cele catolice. Că Dumnezeu a 
făcut lumea în 6 zile, este o parte comună în 
toate  cărţile de religiune, şi nu urmează că 
acolo religiunea e am eninţată cu năruirea din 
pricina unui astfel de punct sau a altora ca 
acesta. Că însuşi şcolarul începător ar râde, cum zice 
d. Simionescu, de «legenda cosmogonică a  în
făptuirii lumei în 7 zile», nu e adevărat. C ontro
versele ştiinţifice n ’au ajuns să pătrundă în şcoala 
primară, cu toată «răspândirea cunoştinţelor ştiin
ţifice în mulţime». Prin urmare nu din partea 
aceasta e primejdia.

După chestiunea facerii lumii, d. Simionescu 
se mai leagă de potop, ca şi când şi acesta ar 
fi o legendă, Dar povestirea despre potop este 
un adevăr ştiinţific. Şi profesorul nostru de geo- 
logie£dela universitatea din Bucureşti d. M un- 
teanu Murgoci, are o carte anume în care spufTe 
că a fost potop, numai că d-nia sa zice că a 
fost numai în parte, nu peste to t pământul.

Dar ce frumoasă şi înaltă învăţătură morală are 
potopul! Oamenii sunt daţi peirii din pricina
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răutăţilor lo r ! Oare aceasta e o formă care tre
buie înlăturată, şi nu se cuprinde aci un scop 
mişcător şi înalt ?

Mai încolo, d. Simionescu spune că ar trebui 
înlăturată povestirea cu Ionatan. Ce-o fi aceasta 
însă, noi nu ştim. P e  cât înţelegem însă, cuno
ştinţele d-lui Simionescu despre m ateria religiunii 
sunt a tâ t de slabe, cu toa tă  înălţimea sa culturală 
pe de altă parte, încât nu găseşte punctele prin 
care să susţie că noi umblăm după formă în 
locul fondului. Ca să faci o critcă temeinică însă,

*

trebuie să cunoşti materia pe care o pui în 
discuţiune.

D. Simionescu are şi frumoase rânduri în care 
arată, cât p reţ pune pe învăţăm ântul religiunii, 
dar nu nem ereşte cum să scoată la iveală ce 
trebuie fâcut şi ce trebuie lăsat.

«Biserica, zice d-nia sa, e o instituţiune cum 
e şi o şcoala. E a  nu e bazată d ecâ t pe fondul 
veşnic al preceptelor lui Hristos. Aceasta e 
trăinicia ei şi chiar raţiunea de a  exista».

F oarte  bine! Dar însuşi Hristos îşi pune fiinţa Sa 
în legătură cu Vechiul Testam ent. Nu putem să ne 
apucăm noi acum să facem o despărţire  între V. şi 
N. Testam ent, pe care Domnul Hristos n ’a făcut-o. 
Ba mai mult, El singur ne îndeam nă să căutăm în V. 
Test., pentrucă să găsim învăţături despre tri
miterea Sa dela Dumnezeu. Cercetaţi Scripturile, 
întru care vi se pare că aveţi viaţa veşnică... 
Acelea sunt care mărturisesc pentru mine. L a 
urma urmei, oricât de  însem nat este N. Test., 
orice creştin dumerit în ce este  creştinismul 
îşi dă prea  bine seamă că N. T est. nu se poate 
despărţi de cel Vechiu. C onstatarea aceasta e 
cuprinsă şi în tr’un principiu care se rosteşte cu 
grâire latinească: Novum Testamentum in vetere 
latet, Vetus in Novo patet (Noul Tes/am eat stă 
ascuns în cel Vechiu; Cel Vechiu se deschide 
în cel Nou). Form ularea aceasta e lucrarea teo 
logilor, fiindcă ei îşi dau seam a câ un Testa- 
tam ent nu se poate  despărţi de cellalt.

în trebuinţarea Vechiului T estam ent este şi pe 
deplin îndreptăţită. In adevăr, învăţând pe copii 
religiune, până la creştinism nu este altă reli
giune care se înfăţişează în chipuri mai m ăreţe 
ca religiunea Vechiului Testam ent. Aici simţi de 
aproape puterea minunii. Un popor a tă t de mic 
cum erau  Evreii, încunjuraţi to t de neamuri 
politeiste, şi cu toa te  acestea ei păstrează în
chinarea către un singur Dumnezeu! închinarea 
m onoteistă a Evreilor în împrejurările în care 
au tră it, e o adevarată minune. Sunt a tât de 
deosebiţi de toţi cei din jur, în felul In care se 
arată  cu religiunea lor! Deci, vorbind despre re 
ligiune, nu putem  trece peste acest fenomen cu 
totul fără pereche. Fiindcă înveţi despre ceva 
din cele mai strălucite exem plare ale lui, aşa şi 
despre religiune trebuie să învăţăm  din cele mai

strălucite exem plare ale ei. Din această pricină 
V. Test., nu poate lipsi din materia de învăţare 
a religiunii.

Să nu facem însă nedrep ta te  d-lui Simionescu, 
care e un bărbat m ânat de cele mai curate gân
duri. E  foarte adevărat, că d-nia sa nu cere 
înlăturarea totală a Vechiului Testam ent. Dar o 
cere în mare parte, ba chiar în cea mai m are. 
Pe de altă parte  însă, ne putem  Împăca cu gân
dul că, a vorbi despre V. Test., în ce pri
veşte leg«tura lui cu N. Test., nu e to t una a 
vorbi depre în trebuinţarea lui în şcoală. Mânuirea 
lui în faţa şcolarilor e în multe părţi grea. Deci 
nu ca principiu de temelie al legăturii d intre V. 
şi N. Test., dar ca principiu pedagogic, ne în- 
voim a spune că în trebuinţarea Vechiului T e s 
tam ent trebuie supusă unei revizuiri. Temeiul 
nostru  este to t H ristos şi N. Test. De aceia tre
buie să întrebuinţăm  Test. Vechiu în m ăsura în 
care ne este de trebuinţă pontru  a aduce cu
getele la Hristos.

<

Punând  chestiunea aşa, ea se uşurenzâ mult 
şi poa te  că şi d. Simionescu s ’ar împăca în felul 
acesta. D ar cei spunem noi înseamnă o împuţi
nare a materialuiui din V. Test., ci de multe ori 
o schimbare a unor părţi cu altele. Din V. Test. 
(ca şi din cel Nou) sunt incă multe părţi neîn
trebuinţate, mari frumuseţi din Prooroci. A cestea 
însă trebuiesc scoase la iveală.

D ar cine să facă aceasta?
D. Simionescu a fâcut ca să nu se poată  in

troduce în lege primirea preoţilor ca profesori 
de religiune în şcoala primară. Rău a fâcut. Căci 
cine va putea în trebuinţa V. Test., în tr’un chip 
mai m eşteşugit decât specialistul ? Aici e  m area 
greşală a d-lui Simionescu. A  lăsa învăţătura re
ligiunii pe mâna învăţătorului, înseamnă a osândi 
acest obiect de învăţăm ânt. Ne pare foarte rău 
că un om învăţat ca d. Simionescu a putu t ve
dea aici a tâ t dc strâm b şi a săvârşit acest păcat 
care va avea rele urmări. Doar dacă în Apus 
copiii sunt mai întăriţi în religiune decât ai noş
tri, aceasta ţine de faptul că acolo organele Bisericii 
au mult mai largă parte  în cârmuirea Învăţămân
tului religios.

Ce-i strica d-lui Simionescu că preotul avea să 
fie ceice avea să p redea  acest obiect ? T otdeauna 
omul «de meserie», cum sq zice în tr’un chip nu 
prea  împodobit, e mai m eşter ca altul. Şi încă 
este şi ceva mai mult decât aceasta. Obiectul re
ligiunii nu este numai m aterial de cunoştiinţe 
pe care să le poată  împărtăşi şi altul, dacă are 
meşteşugul mânuirii unor cunoştinţe uşoare. Nu, 
mai este şi partea de viaţă pe care o cuprinde re 
ligiunea, actul credinţei, focul personal pe care-1 
ai pen tru  ram ura ta, şi pe care nu ne putem  
aştep ta  să-l găsim la învăţător. Mai cu seamă
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din socoteala aceasta era de trebu in ţă  ca preotul 
să p red ea  religiunea în şcoală.

D. Simionescu a avut putere şi a împieoecat-o. 
£  un rău ale cărui urmări sunt mult mai grele
decât lesnicioasa arătare a lui pe hârtie E ste  o 
curată păgubire a  sufletelor care s’a săvârşit pe 
această cale, este o izbire dată  bunei funcţio
nări a  sufletului românesc.

Şi fapta aceasta e făcută «cu bună intenţie»... 
A h ! că multe lucruri rele se mai fac «cu bună
intenţie» !

Noi nu desfiinţăm nimic din înalta considera- 
ţiune pe care o avem către d. Simionescu. Toc
mai de aceia însă cu a tâ t mai rău ne doare câ 
un bărba t de înălţimea d-niei sale a putut face 
aşa faptă !

Pe de o parte  spune că preţuieşte puterea 
de a cârmuire a religiunii şi că ea are încă o 
chem are însem nată în ţa ra  noastră, spre a sluji 
poporului «drept toiag în susţinerea lui în mij
locul vânturilor care-i aduc, din depărtări, dar 
şi de aproape, iei de fel de. ademeniri spre calea 
peirei». Şi cu toate acestea a putu t aduce această 
pedecă tocmai chipului prin care religiunea ar putea 
lucra mai cu tem ei în mijlocul poporului ! Să iei 
p redarea  religiunii din m âna preotului pregătit 
şi inimos pentru  partea  lui şi s ’o dai învăţăto
rului, care poate  fi vrednic şi bun In altele, dar 
care e  nepregătit în ale noastre  şi de foarte 
multe ori şi nepăsători şi r e c e !

încă oda tă : Mare păcat şi cu urmări care au 
să se vadă mai târziu.

Şi nu ajunge să spui cum spune d. Simionescu, 
că preoţii şi aşa nu sunt de ajuns la biserici, dar 
încă să-i mai bagi şi în şcoli!..

Pusă chestiunea aşa, nu răsturnăm  principiile 
noastre de mai nainte, ci privim numai o faţă 
a stării de fapt. Chestiunea de  principiu rămâne 
neabătu tă . E a  este că oridecâteori ai pe preot 
la îndem ână, să-l întrebuinţezi. Dacă nu-1 am 
n ’am ce face. D ar unde-1 am î

D eci nu e un principiu că, dacă n ’am preoţi, 
nici să nu-i mai întrebuinţez în şcoală. Căci 
uneori îi am, şi atunci trebui să mă folosesc 
de acest noroc.

Greşala d-lui Simionescu se adaogă cu aceia 
de a crede că şi altul poate face treaba preo
tului. Deci las religiunea în şcoală, dar o încre
dinţez învăţătorului. Am văzut însă pentru ce 
socoteala aceasta e greşită. D. Simionescu însă 
cade în  această greşală, pentrucă, deşi om în
văţat, dar fiind om de alt crez decât cel reli
gios, nu a  prins mult din religiune.

D-nia sa nu vede în religiune decât morala ei 
şi de aceia n ’o socoteşte decât ca oricare alt
fel de morală. «A tât de adânci rădăcini are re 
ligia cu lumea reală, zice d-nia sa, atâtea p re

cep te  de viaţă morală se pot scoate din ea, 
aceiaş ca şi morala filozofică, încât înlăturarea 
formelor aninate ei de vremuri, nu i-ar strica 
nimic, ci dimpotrivă, simplificând-o, ar face-o mai 
im punătoare»

Va să zică d. Simionescu nu vede decât mo
rala religiunii, pe care morală o găsim şi în 
morala filozofică, iar formele în care religiunea 
se rosteşte se p o t simplifica, fiindcă sunt ani
nate de vremi, adică nu ţin de fiinţa religiunii 
şi le putem schim ba uşor.

D ar dacă e adevărat că religiunea e morală, 
nu e adevărat câ e numai morală. Religiunea e 
un act de viaţă tainică, o prelungire a fiinţei 
noastre dincolo de lumea simţurilor, e punerea 
noastră în legătură cu puteri ascunse care ne 
umplu de emoţiuni nem ăsurate, aşa precum le 
constată psihologii religiunii din ziua de azi. 
Form ele religiunii sunt acele în care se rosteşte 
această legătură. Nu sunt unele, au să fie altele. 
D ar această temelie de legături cu nevăzutul 
trebuie să fie, pentruca să avem a face cu o re
ligiune. Deci nu avem a face în ea numai cu 
morala şi, din pricina aceasta, ea nu se poate 
pune pe aceiaş treap tă  cu morala filozofică şi a 
zice că e aceiaş. Crezând însă că religiunea e 
numai atât, firesc e să te  miri că noi ţinem  atât
de mult la ceeace d-nia sa numeşte «forme».

\

De fapt acestea sunt forme numai în tr’un înţe
les. Sunt înfăţişări din aiară, dar sunt întocmiri 
prin care ni se grăeşte ceva, după cum cuvân
tul este  chipul din afară prin care omul spune 
cugetarea dinnăuntru. Dar oare ne putem lipsi de 
cuvinte pentrucă ele sunt «forme» ? Nu. A şa şi 
religiunea. E a  nu e  numai morală, şi cine o judecă 
numai din laturea aceasta şi numai ca atâta, 
niciodată nu va pu tea  cuprinde deplin fiinţa ei. 
E a  are zbucium de simţiri a tâ t de înalte, că 
nici nu ajunge graiul omenesc pentru a le înfă
ţişa cum se cade pentru înţelegerea altuia care 
nu le-a încercat.

Scriind însă, m ânat de astfel de socotinţe, 
fireşte că d. Simionescu va scrie despre religiune 
lucruri pe care noi nu !e putem  socoti îndrep
tăţite, fiindcă noi nu putem vedea numai din 
laturea din care vede d-nia sa.

%

D ar dacă este vreo cugetare a d-lui Simio
nescu împotriva căreia trebue să ne ridicăm şi 
la care nu avea nicio um bră de îndreptăţire, 
este cea despre care trebuie să scriem acum.

D-nia sa nu vrea să aibă pe preot în şcoală 
şi pen tru  faptul că preotul vine cu graiul bise
ricesc şi, după cum spune d . Simionescu, învă
ţăm ântul religiunii e greoi din pricina acestui 
grai, pe când învăţătorul «va întona mai ade
sea asupra fondului, în limba lui, aceea - 
copiilor ce-i are dinainte», D. Simionescu prea
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tinde că învăţarea religiunii din vremea când 
d-nia sa era în şcoală p e rd e a ' din pricină 
că preoţii profesori întebuinţau frazele f întorto- 
chiate ale unei limbi arhaice şi puneau pe bieţii 
şcolari să spuie după buchea cărţii ceiace au 
scris odată  Sfinţii Părinţi în grai eşit din vor
birea obişnuită.

Dar ca să înlăturăm aceste “cârtiri ale d-lui
Simionescu, trebuie să deosebim  că aici avem 
două lucruri, nu unul. Câ erau profesori care 
cereau buchea cărţii, era un rău. Or fi şi acum. 
Dar aceasta e chestiune de mânuire pedagogică. 
Nu are a face cu religiunea şi nu e de vină ea. 
Când o fi profesorul meşter, nu se simte deloc 
că limba e întortochiată.

Lucrul al doilea şi cel de care vrem să scriem 
mai mult este al limbii. Cu m are păcat scrie d. 
Simionescu împotriva tocmai a ceiace e podoaba 
şi vrednicia Bisericii româneşti. E a  ne îm părtă
şeşte o limbă cum nu e în stare săŞne împăr
tăşească niciun alt organ din viaţa rom ânească
şi măcar 
auzim grai

pentru  chipul de a avea cum să 
frumos românesc ar trebui să se

T.f
caute legătura cu Biserica.

A ceastă limbă e ca un fagure^ dezm ierd  şi 
ce să-i fac eu d-lui Simionescu dacă, naturalist 
cum este şi departe de legătura cu noi, nu ştie 
ce comoară se găseşte în această minune de 
câştigare a sufletului care e graiul bisericesc!

Tocmai un bărbat care lucrează pentru popor 
ca d-nia sa, ar trebui să preţuiască graiul nostru 
din vechiu. Căci el poate spune^m ai* viu, mai 
deplin şi mai bine îndreptat către  suflet ceiace
nu se poate spune decât 
zilei de azi.

Ain graiul spălăcit al

E o pagubă că noi am perdut obişnuinţa 
acestui grai şi tocmai de aceia trebuie să căutăm 
cu orice preţ chipurile ^când/urechile  noastre 
pot ii desfătate cu sunete pe care franţuziţii 
de azi nu le mai po t vorbi.

E  un semn rău că perdern’şiFgustul de această
r  « T  ; » 0  . 1

limbă de o limpezime de izvor şi ne mirăm că 
tocmai d. Simionescu, care e membru al A ca
demiei Române, poate ridica cuvânt de cârtuire 
împotriva limbii noastre bisericeşti.

Dacă este ceva de care trebuie să ne pară rău, 
este că şi preoţii au perdut întrebuinţarea acestei 
limbi. Tem erea d-!.uijSimionescu< că |p reo ţii au 
să vorbească în şcoală cu graiuri învechite nu 
mai are niciun temei. Preoţii s ’au franţuzit şi 
ei şi vorbesc cea mai nenorocită limbă, care te 
umple de o nem ăsurată scârbă. Deci, din această 
pricină, a perit primejdia limbii întortochiate de 
care se plânge d. Simionescu. Preoţii s ’au em an
cipat (pe rom âneşte s’au scuturat) de ce era 
odată cinstea şi lauda lor ca grăitori ai unei 
limbi cu sunet de argint şi se rostesc azi cu

graiurile de tinichea care sună în toate  zilele pe 
stradă şi în slovele foilor cu ştiri zilnice.

E  un mare odor pe care l-a perdut, pe care 
scriitorul acestor rânduri nu-1 poate plânge ln 
de ajuns. E  semn rău pentru  noi şi din altă so
cotinţă: preoţii s ’au lăsat copleşiţi de graiul lumii, 
în loc de a avea ei tăria să fulgere în lume cu 
vorbirea înaripată a celor ce mânuiesc simţiri 
care cer o limbă deosebită.

Şi când starea este aceasta, să te  mai plângi 
de limba întortochiată a învăţământului religiunii! 
Câtă dovadă că d. Simionescu scrie numai după 
nişte uşoare zgârieri simţite de d-nia sa odată, 
nu după lucruri cercetate  de plin şi din adânc! 
O fi încercat d-nia sa, unele neplăceri cu învă
ţăm ântul religiunii, dar ce? aceasta e starea de 
obşte.

D upă cum sunt cântări care-ţi moaie fiinţa cu 
alinarea pe care ţi-o toarnă în suflet sau altele 
care îmboldesc pe unii la tresăltart , şi limba 
veche a cărţilor noastre sfinte cuprinde în chip aşa 
de viu curgerea sufletului străbătu t de simţiri peste 
m ăsură de covârşitoare, că ea te  încălzeşte 
te înalţă, te înfioară, te desfătează, te îneacă în 
lumină sau te  leagănă in sunete de o aşa dulceaţă, 
de-ţi vine să crezi că aşa trebuie să fie în lumea 
în g e r i lo r . . .

Ah! de ce lumea e departe  de aceste graiuri, 
care sunt de o sănătate pentru  suflet ca a mi
rosului de fân p roaspăt supt de plămânii noştri 
pe câmpii de curând cosite.

Apoi dacă m ’aş apuca acum să citez aici câ
teva crâmpeie din graiul bisericesc, oare s ’ar mai 
putea plânge d. Simionescu că graiul oamenilor 
din Biserică e întortochiat! Iată, să înşirăm câ
teva astfel de graiuri;

Doamne ceiace cu înţelepciunea ta cea negrăită 
ai făcu t pe om din ţărână şi l-ai alcătuit întru  
podoabă şi frum use ţă . . .  (din moliftele pentru  
cei morţi).
' 'Şi aşa , eşind dintru această viaţă , întru nă
dejdea vieţii celei veşnice, să ajung la odihna ce 
este deapururea , unde este g lasul prăznuitotilor 
cel neîncetat şi dulceaţa cea fă r ă  de sfârşit, a 
celor ee vad frum useţea cea nespusă a fe ţe i tale. 
Că tu eşti dorirea cea adevărată şi veselia cea 
nespusă a celor ce te iubesc pre tine, Hristoase 
Dumnezeul nostru, şi pre tine te laudă toată f ă p 
tura în veci. Am in. (I moliftă de mulţămire la 
Sf. împărtăşire).

Că nu întru mulţime este tăria ta , nici puterea 
ta în cei tari) ci a l celor smeriţi eşti tu Domn 
şi a l celor mici eşti ajutor, a l celor neputincioşi 
sprijinitor şi a l celor nebăgaţi în şeamă acoperitor 
şi a l celor fără de nădejde mântuitor. (Cartea Iu-
ditei 9, 12J.

Cugetele cele răzvrătite despart dela Dumnezeu.
N u  poftiţi moartea întru necazurile vieţii voastre,
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nici vă trageţi vouă perire cu lucrul mânilor 
voastre . . .

Dreptatea este nemuritoare, iar nedreptatea slu
jeşte morţii . . .

Sufletele drepţilor sunt în mâna lui Dumnezeu 
şi nu se va atinge de dânsele muncă. Părutu-s’a 
întru ochii celor ntpricepuţi a muri şi s’a socotit 
pedepsire eşirea lor (din viaţă) şi mergerea dela 
noi sfărâm are; iar ei sunt în pace. (Cartea în 
ţelepciunii lui Solomon 1, 3 ; 12, 15; 3, 1-3).

M a i nainte de ce vei cerca, nu h u li; cunoaşte 
întâi şi atunci dojeneşte /  M ai nainte de ce vei 
auzi, nu răspunde şi în mijlocul cuvintelor sâ nu 
adaogi a vorbi. (Isus Sirah 11 , 7-8).

Lucrătorul beţiv nu se va  îmbogăţi. Ceice nu 
bagă de seamă la cele mici pre încet va cădea.
(Isus Sirah 19, 1).

De cuvintele omului păcătos să nu vă temeţi, 
că mărirea lui este gunoi şi vermi. Astăzi se 
înalţă şi mâine nu se va a fla , că s’a întors în
ţărână şi gândirea lui a perit. (I Macabei 2, 62-63).

M ai bine este să murim noi în război decât să 
vedem răutăţile neamului nostru şi ale sfintelor. 
De s'a apropiat vremea noastră, să murim vite

jeşte pentru fra ţii noştri, să nu lăsăm hulă m ă
ririi noastre (I Macabei 3, 59; 9, 16).

Doamne, cine va locui în locaşul tău sau cine 
se va sălăşlui în muntele cel sfânt al tău ? . . . 
Ceice umblă fă r ă  prihană şi face dreptate, cel 
ce grăieşte adevăr în inima sa. (Psalmul 14, 1-2).

Văzut*am pe cel necurat prea înălţându-se şi 
ridicându-se ca cedrii L ivanului. Ş i  am trecut şi 
iată nu era\ şi i-am căutat pe el şi nu s’a a fla t
locul lui. (Psalmul 36, 35-36).

In  ce chip doreşte cerbul spre izvoarele apelor 
aşa doreşte sufletul meu spre tine, D umnezeule!
(Psalmul 4,1 1).

Şi iată, aşa se po t înşira multe graiuri din 
cărţile sfinte, care ne dovedesc că în ele găsim

o rostire de o măreţie fără păreche. Din pricina 
aceasta, cărţile noastre sunt!p ildă pentru 'scrisul 
cu tărie şi frumuseţă şi cine s’ar adâpa din ele, 
ar avea o vorbire mult mai vie, mai pornită  spre 
inimă şi mai înţeleasă decât cine vorbeşte dus 
de alte înrâuriri.

Din pricina aceasta, noi nu putem  înţelege de 
loc cum d. SimionescuAse poate plânge că în
văţământul religiunii păgubeşte prin limba sa 
întortochiată. De unde întortochiată, c â n d 'e a  e 
mai firească, e o izbucnire legată mai deadreptul 
de simţirea din care purcede decât graiul cu 
meşteşuguri făţarnice din ziua de azi, care-ţi 
ticlueşte din cuvinte îm podobite cugetări care
nu curg din inimă.

O are alungând graiul nostru din vechi pui în 
locul lui ceva mai bun ? Ferit-a  Sfântul, pen tru
că graiul de azi e foarte sălciu şi nu-ţi câştigă 
inima. E  ceva stăin de fiinţa noastră şi care se 
şi înstrăinează pe fiecare zi, din pricina că am 
tă iat legătura cu graiurile vechi.

In loc sâ culegem dela izvoarele trecute, sor
bim dela izvoare străine. L im base  întunecă din 
ce în ce şi trep ta t-trep ta t ajungem să ne în
curcăm cu ea, încât să nu ne mai putem în ţe
lege unul cu altul. Sunt foarte multe rosti'ri, în 
care unul poate  înţelege una altul alta. Vădit, 
limba se spălăceşte.

A cestea sunt întristările noastre faţă de scri
sul d-lui Simionescu şi a trebuit să arătăm  aici 
greşala făcută. Bucuria noastră a fost în altă 
parte, cu prilejul discuţiunilor despre locul re- 
ligiunii în şcoală: a fost prin frumoasele cuvân
tări rostite de înalt P rea Sfinţiţii Mitropoliţi M i
ron şi Nicolae, care au spus în adevăr lucruri 
de seamă. Păcat că n ’au şi izbândit în întregime 
şi a trebuit să scriem pagubele de care am 
pom enit aci. Dar măcar pentru  desfătare cu su
fletul va trebui să pomenim şi de acelea.

A rhim . S C R IB A N
——— —iiP— — ■—

OAMENII Şl J U D E C Ă Ţ I L E
De câte ori întâm plarea face să treci pe lângă 

tribunale sau judecărorii, de a tâ tea  ori priveliştea 
ce se înfăţişează îţi umple sufletul de adâncă 
mâhnire. Furnicar de oameni cu felurite pricini 
mişună încoace şi încolo. Oamenii se judecă ori 
voesc să se  judece. Dacă s ’ar judeca (în mintea 
lor) şi n ’ar veni cu gând de judecată, ce bine 
ar fi!... Iţi vine să crezi, că de când sunt tri
bunale şi judecătorii, de atunci s ’au înmulţit şi 
judecăţile. S ’ar părea că aşezămintele acestea 
ar fi adevărate ispite cari, în tr ’o măsură mai 
mică ori mai mare, influenţează şi determină pe

mulţi să Ie calce pragul. N edrept este să credem  
aşa. Neînţelegerile dintre oameni au fost pricina 
înfiinţării lor, iar nu ele cauza înmulţirii neînţe
legerilor şi judecăţilor. Chiar dacă n ’ar exista  
judecătorii şi tribunale, oamenii to t ar simţi ne
voia să se ducă undeva, ca să li se asculte plân
gerile şi să li să facă dreptate. Că există o sete 
arzotoare de dreptate, că ea se cere neapărat 
potolită, e în afarâ de orice discuţie. Nu despre 
asta  e vorba aici. în trebarea grea care se pune 
e : împacă oamenii, pe oameni desăvârşit ? Nu 
ne ocupăm şi nu ne vom ocupa de felul cum
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au decurs ori decurg judecăţile.. Nici nu vom 
afirma că unele judecăţi s’au făcut strâm b. Ju
decăm  chestia din alt punct de vedere şi ne  în
trebăm : Pot judecăţile făcute de oameni sâ îm
pace deplin «părţile adverse > ? O îm păcate ca 
să fie desăvârşită şi să m erite acest nume» tre 
buie să nu lase nimic de dorit ori cum ai ju- 
deca-o. împăcările aşa cum s ’au făcut, cum se 
fac şi se vor face- de oameni cu imperfecţiuni 
inerente, vor avea lipsuri. D upă judecată rămâne, 
dacă nu tn toate  sufletele celor ce s ’au judecat, 
cel puţin în unele, o stare de nemulţămire, o lipsă, 
un gol care trebuie acoperit. Judecăţile om e
neşti nu pot şi nu vor putea da, ceia ce sufletul 
cere. Lipsa şi golul chiar dacă nu se dă pe faţăr 
nu se poate  vedea, există şi continuă să existe... 
S tarea asta de nemulţămire noi am voi şi voim 
să ne ostenim ca s ’o înlăturăm. Prin ce mijloace ? 
Cu ajutorul Tribunalului Celui M are şi S fâ n t  
a l Domnului N ostru Iisus Hristos. Aici e izvorul 
care potoleşte setea de adevăr şi d rep ta te  şi 
m ulţăm eşte cu prisosinţă pe cel ce vine să soarbă 
cu gând  curat din apa lui. Cine a  bău t şi bea 
din apa acestui izvor, nu poate  să aibă gând 
rău şi priviri duşm ănoase asupra  nimănui. Dacă 
l-ai lovi ori tn ce fel, - rabdă. Dacă voeşti să-i iai

haina, bucuros e să-ţi deie şi cămaşa. Lasă mai 
bine de la dânsul ca frumuseţa păcii şi ome
nirii să nu fie turburată. Un astfel de «om» 
care poartă  numele de «creştin» îl găseşti rar 
prin tre  oameni şi cu atât mai rar, ori nici de 
loc pe la judecătorii. El este în to t timpul în
t r ’o adevărată stare de mulţămire.

S 'a r putea obiecta că în cazul acesta n 'a r  mai 
fi judecăţi (pe la judecătorii şi tribunale). La 
obiecţiunea făcută iată ce răspundem . Am fi fe
riciţi să ajungă lucrurile aici. Viaţa reală însă ne 
dovedeşte că foarte greu se poate ca ceia ce 
se gândeşte şi în câtă m ăsură se gândeşte, să se 
şi poată realiza. Sufletele nu se dobândesc uşor. 
Calea care duce la creştinismul faptelor e strâm tă 
şi cu multe scârbe. Afară de asta, ce s ’ar perde 
dacă s ’ar întâmpla aşa ? P erderea  pârută ar fi un 
imens folos real. Nu s 'ar cheltui energii tn scopul 
aflărei modului cum s’a săvârşit o ticăloşie om e
nească, peetru a  se  stabili adevărul faptelor şi 
răspunderilor.

T oată  munca oamenilor n ’ar avea alt ţe l decât 
aflarea adevărului, apropierea şi vieţuirea după 
acest adevăr. Unde este însă adevărul ? L a  Iisus 
Hristos. «Eu sunt calea, adevărul şi viaţa».

Pr. MINĂ GAŞPAR

- ■ \  . ’•
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SOLEMNITATEA
Punerii petrelor fundamentale ale cate
dralei, capelei şi reşedinţei 

din Bălţi.
episcopale

■ ̂  • _ « *  * • •  .* , * y 0 *

Intr’o frumoasă zi de toamnă, duminică 15/28 Sep- 
tembre 1624, oraşul Bălţi, gătit ca de mare sărbătoare.  ̂
chema în uliţele mai însemnate din mijloc, valuri de 
lume de tot felul. De la trecerea prin el a Regelui Fer
dinand întâia oară, în 1921, şi din ziua instalării în- 
tâiului episcop al eparhiei Hotinului Visarion, care şi-a 
ales reşedinţa în acest oraş, Bălţii nu au mai văzut 
asemenea pregătiri, nici arcuri de verdeaţă şi freamăt 
de lume şi de oaste ca acum.

Era ziua punerii, petrelor fundamentale, a catedralei 
din oraş,, a capelei episcopeşti şi a  reşedinţei de pe 
dealul, episcopiei, din oraşul nou,. în, faţa staţiei Pămân
teni^ şi -sje anunţase venirea multor oaspeţi deosebiţi. 
Svonurjle spuneau nume de necrezut că pot veni în 
acest oraş, fără altă însemnătate, de cât cea. a negoţului* 

Sărbătoarea punerii acestor petre fundamentale într’un 
oraş retras şi „comercial ca Bălţii* prin felul ^neaşteptat 
în care s ’a desfăşurat,. a trezit. amintirea vremurilor de 
glorie şi de creştină pietate a lui Negoe Basarab şi

Vasile Lupu, când Răsăritul ne trimitea tot ce avea mai 
de seamă ca să fie mărturia zilelor de înălţătoare prăz- 
nuiri ale neamului nostru. Şi i-a fost dat tocmai acestui 
colţ retras al Basarabiei să facă legătura cu acele vremi,

«

căci* pe lângă înaltele feţe bisericeşti şi politice ale ţării,
în frunte cu Alteţa Sa Regală Principile Carol* norocoase
imprejurări ne-au adus de faţă la această serbare pe
însuşi Sanctitatea Sa Patriarhul Damian al Ierusalimului,
Figura vanerabilului bătrân din depărtatele locuri, a 
fost apoteoza, acestei sărbători* care depăşeşte cadrul
unui eveniment local, rămânând un fapt istoric, pentru
ţara noastră întreagă şi în deosebi pentru această nouă 
eparhie.

»  •  *

Disdedimineaţă autorităţile civile şi militare,-• umplu 
peronul-staţiei marii La ora nouă; cobora-din vagonul 
unui tren special Sanctitatea Sa Patriarhul Damian al 
Ierusalimului. Figura * octogenarului impresi
onează profund toată lumnea adunată. ,Este însoţit de 
Mitropolitul Dositei al Sevastiei,-de arhimandritul Kiril

♦

şi de profesori Dragoritir Demetrescu deie facultatea
m

teologică din Bucureşti; Coboară apoi înalt.Preasfinţitul 
Miron. Cristea, Primatul României^ MitropolitulPimeiieA. 
Moldovei şi episcopul Lucian al Romanului. Arhiepis
copul Gurie al Chişinăului şi arhiereul Ipolit Rădău-
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ţeanul, vicarul mitropoliei din Cernăuţi, sosiseră cu o 
zi mai înainte, venind cu alte trenuri.

Generalul Papana, comandantul diviziei a 14-a din 
Bălţi, porunceşte ostaşilor să se descopere, iar muzica 
militară cântă o rugăciune. Toată lumea priveşte cu 
nesaţ şi cu adânc respect, iar bătrânul Patriarh trecând 
domol pe lângă toţi, îi binecuvintează.

Dela gară, se formează un cortegiu, care a însoţit 
pe Sanctitatea Sa până la catedrala veche a oraşului, • * • 
cu hramul sf. Nicolai, în chipul următor: Calea o des-

• •

chide poliţaiul oraşului care mergea într’o trăsură îna
intea tuturor. Vin apoi un grup de săteni calări cu 
steaguri tricolore, după 
obipeiul întâmpinării vlă
dicilor noştri când merg

In acest "pavilion, episcopul Visarion recomandă Pa
triarhului şi înaltului Cler, pe doi protosingheli, Melhi- 
sedec Dimitriu şi Gherâsim Grecu, care 1-âu ajutat mai

prin vizitări canonice.

In întâiul automobil, era
bătrânul Patriarh Damian

t

însoţit de episcopul locu- 
lui, Visarion Puiu ai Ho
tinului. In . a l  cÎQilea, In^lt

*

Prea sfinţitul Mitropolit
Primat Miron Cristea cu

> .  *  •  *  «  «  *  ,  ^  ^  .

MiţrQpolitul Pimen, al Mol
dovei; In al treilea, Mitro
politul Dositei al Se vas- 
tiei cu episcopul Lucian 
al Romanului» Urmau, a- 
poi, persoanele suitelor 
înalţilor ierarhi. Tot lun
gul stradei principale era 
înşirată oaste de infan
terie.. :

Pană la catedrală, popo
rul care nu credea că pa- 
t r i a r h u 1 Ierusalimului, 
poale veni Ia Bălţi, se în
clina respectuos înaintea 
Sanctităţii Sale, iar elevii 
şcoalelor -aruncau în cale 
flori şi rămurele cu frun- 1 
ze din pomi. -  -

In catedrală a fost întâm
pinat de Arhieepis. Gurie

mult în munca pusă pentru închegarea începutului 
acestei episcopii, şi îi prezintă pentru ca patriarhul^să

*

le dea rangul de arhimandrit.
O mare mulţime de lume înconjura locul şi priveau 

cu nesaţ grupul feţelor' înalte bisericeşti ale căror veşt- 
minte în colori deosebite străluceau la razele soarelui.

* 4  * *

La ora 11, muzicile militare anunţă sosirea Alteţei 
Sale Regale, Principele Carol, care sosise cil alt tren 
special. înalt, tânăr, voinic şi îmbrăcat în uniformă de

aviator, îşi face intrareaf * ‘ * * 
în Urale nesfârşite printre

. rândurile de soldaţi, care
mărgineau valurile imense 
de lume. Este întâmpinat 
mai întăi de episcopul 
Visarion, cu Si/evanghelie 
şi cruce, iar în ţaţa tribu
nei, de Patriarhul Damian.

% ,

* «

Principele Carol e în- > * • 
conjurat de miniştrii: Gh. 
Mârzescu al Justiţiei, Al. 
Lapedatu al Cultelor şi al 
Artelor, Dr. C. Angher 
lescu al Instrucţiei Pu
blice, Iancu Nistor al Bu-+ * • 
covinei, şi Ion Inculeţ al 
Basarabiei, apoi de ge
neralii Marelui Stat Ma- 
jor al Armatei, venit la 
Bălţi pentru studii mili
tare, în frunte cu gene
ralul Lupescu cum şi doi 
inspectorii generali ai cas
tei, General I. Popovici, D. 
Stratilescu şi N. Petala,

* / 
aghiotant general Con- 
deescu şi alţi ofiţeri su
periori.

Se începe serviciul şfin- 
ţitor. Binecuvântarea o dă 
însuşi Patriarhul Ierusa-

s

al Chişinăului şi numeros cler. S’â oficiat un Te-Deum limului Damianos. Infigerea crucii, arătând locul alta-

Catedrala din Bălţi (Basarabia)

şi după ce a binecuvântat clerul şi poporul care umplea 
biserica^ cortegiul a pornit împreună cu tot clerul şj 
mulţimea mare de popor, spre locul de sfinţire al vii
toarei catedrale. In mijlocul oraşului, valuri de lume din 
ce în ce mai multă, îrigreuia trecerea. cortegiului, privind 
nemaipomenitele feţe ale acestor însemnaţi şi rari 
oaspeţi.

,  * 
îndată ce Patriarhul şi mitropoliţii cu episcopii s ’au 

aşezat în'vpâvîlionul din mijloc ridicat pe locul de sfin
ţire, s ’au îmbrăcat îri sfintele odăjdii. S’a început sfin
ţirea apei pentru stropirea şanţurilor temeliei şi iscălirea 
actelor de fundaţie.

rului acestei catedrale, cu hramul «Sfinţilor împăraţi 
Constantin şi Elena» care sunt şi patronii capitalei 
Bucureşti, o face episcopul Visarion al Hotinului.

Patriarhul însuş binecuvintează temeliile şi se roagă 
pentru sănătatea familiei regale şi pentru popor. Apoi

0 »  •

lămurit şi sonor plutesc în aerul de sărbătoare cuvintele
înalt preasfinţitului mitropolit primat Miron *..v şi sim
ţeşte Doamne piatra aceasta, ca să fie temelie tare şi ne
clintită a sfintei tale biserici, pentru întărirea credinţei 
şi prosperarea neamului nostru4*.

Parcă vedem cu ochii minţii cum se ridică prin puterea 
credinţei, falnic sfântul locaş, spre a duce peste veacuri
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amintirea acestei zile şi a celor cari s ’au trudit la înăl
ţarea lui. Episcopul Visarion citeşte actul de fundaţie- 
Din alcătuirea lui deosebită, ieşită din comun, am simţi*
martunsirea smerita a omului care, pătruns de fiorul 
veciniciei, în momente mari, dar conştient de viaţa-i 
trecătoare, doreşte^sa-şi lege numele de fapte caregştie
ca-i vor supravieţui, „....şi se ridică acest sfânt locaş 
prin osârdia preasfinţitului Visarion, episcopul Hotinului^ 
ca să fie loc de închinare tuturor episcopilor urmaşi şi 
credincioşilor acestei eparhii".

Se aşează actul în piatră de temelie, peste care Princi
pele Carol pune cimentul tradiţional, iar patriarhul Damia
nos, mitropoliţii şi episcopii stropesc cu apă sfinţită.

Terminat serviciul religios, încep cuvântările. Vorbeşte 
înalt Preasfinţitul Mitropolit Primat Miron, cu obicinuita-i 
elocvenţă şi pătrundere, „Vechile alcătuiri ale unei stă
pâniri străine au dispărut, spune înalt Preasfinţia Sa? 
şi s ’a sfărâmat zidul care despărţea pe fraţi. Astăzi 
neamul românesc răsuflă larg în noile graniţe şi începe 
să zidească pe temelia străbunilor altare măreţe ca 
semn al păcii şi civilizaţiei. Hotinul a fost şi înainte 
străjerul credinţei şi neamului nostru şi tot aşa trebue 
să rămână şi în viitor. Dar pentru ca opera noastră să 
rămână vecinică, să ne amintim de cuvintele sfântului 
apostol Pavel: „De n’ar păzi Domnul;casa, în zadar ne 
ostenimu. Deci Iul să-i cerem ajutor şi binecuvântarea 
în acest|moment. Apoi vorbeşte d. Ministzu al Cultelor 
Al. Lapedatu şi Preasfinţitul episcop Visarion. Preasfinţia 
Sa mulţămeşte întăi lui Dumnezeu pentru această zl 
mare, apoi înalţilor oaspeţi, care au ţinut să vină până 
în aceste locuri, dând cu venirea lor o strălucire ne
aşteptată acestui eveniment şi mărind peste măsură 
bucuria noastră. Şi această zi este cu atât mai însemnată, 
cu cât, pentru întâia oară, după unire, noi punem, în 
aceste locuri, un [semn vădit al stăpânirii noastre na
ţionale. Căci dacă împărăţii şi tronuri se schimbă ori 
se sfărâmă, credinţa totuşi rămâne isvorul vecinic din 
care omenirea va sorbi mereu puteri noi de viaţă, iar 
zidurile bisericeşti|[dăinuiesc în ciuda vremilor şi a

4

tuturor curentelor protivnice lor.
In aceste cuvântări a răspuns Alteţa Sa Regală Princi

pele Carol. Ne-a fost dat să auzim vorbind de data asta? 
în persoana unui prinţ, un distins orator şi un ales cunos
cător al problemelor neamului nostru. Alături de avântul 
tinereţii, era cea mai pătrunzătoare pricepere a împrejură
rilor şi locului în care ne găsim. Alteţa Sa aduce omagiul 
memoriei celor căzuţi în războiu, căci, datorită jertfei lor? 
noi ne-am putut aduna în acest loc spre a ridica altare de 
biruinţă. Ier acest altar îl ridicăm ca să fie mărturie şi 
aspră mustrare celor[carezic că noi venim sprijiniţi nu
mai defsabie. „Iată, noi zidim biserici înainte d ea  ridica 
căzărmi şi a fabrica tunuri. Şi dacă alături de noi un 
popor mare se distruge prigonind credinţa şi necins
tind bisericile, noi ridicam altaie, căci în ele sunt ne
întrecutele învăţături de dreptate şi dragoste socială pe 
care le-a predicat blândul lisus“. Aplauze nesfârşite 
au întărit spusele prinţului. Ele au făcut o profundă 
impresitîn sufletul mulţimii şi au stârnit admiraţia tuturor.

După terminarea acestei sfinţiri, clerul precedat de 
numeroase steaguri şi însoţit de corul catedralei vechi, 
porneşte în procesiune, urmat de o întinsă mulţime 
spre locul viitoarei reşedinţe episcopale, situat pe o ri- 
dicătură aşezată în faţa gării Pământpni. Pe această 
colină, împodobită cu mari arcuri de verdeaţă, locul

«

fiind larg, se adunase oastea ce trebuia să defileze, şi 
o mulţime de credincioşi venită din zece sate din apro
piere, în haine de sărbătoare.

Mulţimea steguleţelor naţionale tricolore, presăratele
numeroasele arcuri de triumf, împodobite cu frunze,
murmurau în adierea vântului parcă ceva misterios. Era
poate sufletul mare al trecutului acestor locuri, care
venia să ia parte la rugăciunile şi la bucuria noastră* 

Aici s ’a pus piatra de temelie a bisericii episcopalei
menită a fi de slujire obştiei monahilor şi fraţilor aceste, 
episcopii cu hramul «Cuvioasa Paraschiva», ceea ce 
înseamnă,?că episcopia este sub ocrotirea acestei cuvioase, 
ale căreia sfinte moaşte se păstrează în mitropolia din 
Iaşi, patroana Moldovei. Aici a cuvântat prefectul jude
ţului Emanoil Cateli.' .

Apoi s’a pus temelia viitoarei reşedinţe episcopal în mij
locul unui mare parc, de unde^privirea’ se plimbă peste 
oraşul Bălţi şi imprejurimile sale cu coline înalte. Aici
a cuvântat, primarul oraşului, avocatul Ştefan Sadovici. 

Sfârşindu-se sfinţirea acestor trei locuri, urmează dc*
filarea în faţa Alteţei Sale Regale, a distinşilor oaspeţi
şi întregului popor. Sanctitatea Sa Patriarhul care pentru
întăia oară privia cu admiraţie şirurile de oşteni creştini,
trecând Vioi în valuri mari pe întinsul câmpiei, le-a
binecuvântat. Totul e plin de viaţă. Peste câteva clipe
câmpul este invadat de mulţimea satelor din împrejurime
pornită peste mesele de praznic, întinse pe iarbă, ca
apoi să se întoarcă veselă, grăbind spre oraş pentru
a-şi împărtăşi in tihna impresiile celor văzute. Primana 
oraşului a invitat la un banchet de 250 persoane, pe 
toţi oaspeţii distinşi în frunte cu Alteţa Sa Regală.

Mai * gândea oare vrednicul vlădică Amfilohie, epis
copul cărturar al Hotinului din veacul trecut, că epis
copia sa va avea o reînviere atât de strălucită? Fără 
îndoială că el nu va fi putut avea viziunea acestei 
sărbători atunci, când, plin de amărăciune, într’o scrisoare 
către mitropolitul Proilaviei, numia episcopia sa roabă
mai mica intre celelalte, „m care trăeşte lupul cu oaia
la un locw. Şi nu-i va fi trecut prin minte că tocmai
la această „roabă", astăzi slobodă, va veni un patriarh
din locuri îndepărtate, chiar patriarhul Ierusalimului,
însoţit de prinţul moştenitor al ţării, sale astăzi mare
şi puternică, de mitropoliţii, generalii şi de miniştrii ţării^
să ridice altare măreţe pentru ortodoxia creştină. 

Bucură-te acum cu noi, Sfinţite Părinte, şi te roagă
lui Dumnezeu, să ajute şi să încurajeze pe urmaşul 
tău, episcopul Visarion, care a pus umărul cu atâta zel 
să ridice din umilinţă moştenirea ta, să-şi vadă realizate

*

începuturile frumoase la care am fost astăzi şi no1 
martori cu mulţimea, şi să fie toate întru slava Dumne
zeului părinţilor noştri. Amin.

IERODIACON LAURENŢIU BUSUIOC
Bector U  teologie.
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Cuvântarea P. S. Sale Episcopului VISARION 
al Hotinului, în ziua de 15/28 Septemvrie 1924, 

la punerea temeliei catedralei din Bălţi.
Sanctitatea Voastră,
Alteţă Reg^ă,
I. P. S. Părinţi,
D-lor Miniştri,

După uh veac de răzleţire a acestei laturi de ţară 
de trunchiul bătrânei Moldove, şi după şase ani dela 
întoarcerea ei la ţara mamă, iată că a fost voia lui 
Dumnezeu, să vedem cum se reface în ea tot ceiace 
vremea unei stăpâniri străine trecătoare oprise, adică, 
iată cum acest pământ recapătă aceiaş cârmuire na
ţională, aceleaş legiuiri, acelaş graiu strămoşesc în 
altvrele sale, şi se reîncep zidirile de biserici mari şi 
frumoase, cum erau deprinşi vechii Moldoveni a ridica 
odinioară pe mult încercatul lor pământ strămoşesc, 
deşi indurau cele mai cumplite sbuciumări dela stă
pânirile străine şi de la oardele prădalnice dinspre 
răsărit.

Astăzi,''28 Septemvrie, anul m ântuirii'1924, Majes- 
tatea Sa Regele nostru Ferdinant I  al României, a 
binevoit a ne trimete pe Alteţa Sa Regală Principele 
Carol, Moştenitorul Tronului, ca împreună cu câr
muirile sufleteşti şi politiceşti ale Ţării, şi atâtea feţe 
alese ale oştirii neamului nostru, înfăţişat prin ţăranii 
şi târgoveţii ce au venit să vadă această sjtnţitoare 
slujbă, —  să vie şi să adaoge bucuria sufletească ce 
avem acum, când punem întâia piatră de temelie, a 
viitoarei biserici catedrale din oraşul Bălţi.

Mulţămim Dumnezeului părinţilor [noştri, că ne-a 
învrednicit a* ajunge asemenea zile strălucite, mulţă
mim şi tuturor celor ce„ au binevoit a lua truda veni
rii până la noi, spre a ne mări această sărbătoare.

Nu cunoaştem cu ce cuvinte însoţeau ierarhii tre
cutului nostru prilejurile, când Voevozii şi boierii de 
odinioară puneau temeliile bisericilor de atâtea ori 
seculare, ce întâlnim şi astăzi în toate părţile pămân
tului nostru1'românesc; dar> ceiace lesne deducem e 
aceia, că, ni le-au lăsat ca pe nişte semne deapururea 
grăitoare, despre dânşii şi de simţimintele lor reli
gioase, chiar când ajung în ruine. Obicinuiţi a da 
vieţii bisericeşti şi credinţei strămoşeşti toată valoarea 
şi întăetatea cuvenită, ei le intemeliau şi le împodobiau 
şi le păstrau, ca pe cele mai alese instituţii de suflet 
folositoare, cu rost de obşte prea bine cunoscut, atât 
pentru credinţă cât şi pentru neam. Astăzi însă, sfinţi- 
toarea rugăciune ce am săvârşit, noi socotim a o în
soţi de următoarele cuvinte: Nu punem început unei 
simple biserici din mulţimea acelora ce împodobesc 
in număr aşa de bogat toate laturile pământului 
nostru românesc dintre Prut şi Nistru, înfrumuşeţând 
satele basarebene şi malurile acestui din urmă măreţ 
fluviu de strajă; ci aici, în mijlocul celui mai curat 
judeţ românesc, care acum şase ani in urmă a dat 
cele dintâi semne de redeşteptare naţională şi cel din
tâi vot de unire cu Ja r  a mamă, punem o catedrală; 
împlinim, Ut acest al doilea oraş mare al Basarabiei,
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ceiace stăpânirea de ieri a întârziat aşa de mult, — 
dăm oraşului Bălţi lipsit de biserici, o frumoasă ca
tedrală. Dăm norodului moldovenesc bun, blând şi 
atât de iubitor de altare, încă o biserică, menită a-i 
f i  vatră de lumină duhovnicească şi podoabă acestui 
oraş. Iar mai pre sus de toate, punem în această 
parte a ţării cel dintăi semn real şi trainic, care să 
vorbească viitorului de stăpânirea, de drepturile şi de 
unitatea poporului nostru românesc.

Ieri sfânta noastră Biserică a sărbătorit aducerea 
aminte de înălţarea Sfintei Cruci, săvârşită de sfinţii 
Împăraţi Constantin şi Elena în cetatea Ierusalimului; 
astăzi, împreună cu Patriarhul aceleiaş Cetăţi Sfinte, 
noi înălţăm, în numele aceloraşi Sfinţi împăraţi, sem
nul creştinătăţii deasupra acestui oraş, şi punem 
sfântul locaş sub ocrotirea aceloraşi patroni, care 
ocrotesc şi Bucureştii, capitala ţârii noastre, de care 
bălţenii, cei dintăi, s’au legat pentru vecie.

Toate-s trecătoare în lumea aceasta. Se strâng împă
răţiile, se prefac cârmuirile, se schimbă mereu ştiinţele 
veacurilor omeneşti, — numai credinţa religioasă ră
mâne şi străbate veacurile, stând ca o puternică 
legătură sufletească a popoarelor cu Cerul şi cu veci- 
nicia, oricât de slab ar arăta-o în afară cândva; şi 
ca şi credinţa rămân apoi şi zidurile în care o mani
festăm străbătând veac după veac. Cine mărturiseşte 
mai puternic trecutul nostru istoric de cât zidurile 
bisericeşti ? Ce mărturii mai durabile, pe care nici 
iadurile revoluţionare nu le pot nimici, au putut lăsa 
puternicii şi bogaţii veacurilor trecute, de cât zidurile 
bisericeşti ? Şi care alte instituţii au înobilat mai mult 
sufletul poporului nostru, şi l-au mângâiat, şi l-au 
ţinut laolaltă mai puternic de cât bisericile ?

Astăzi, deci, punând în acest pământ un asemenea 
semn trainic al stăpânirii noastre naţionale, pornim 
în acelaşi timp, cel mai potrivit aşezământ pentru 
sufletul religios al acestui norod, care în înclinările 
sale doreşte în totdeauna hrana evanghelică, care 
pururea îi vorbeşte de blândeţă, de dreptate şi de 
legalitate şi după care sufletul lui însetează totdeauna. 
Dăm astăzi poporului din această lăture de ţară încă 
un Altar pentru credinţă.

In numele acestui popor şi al clerului eparhiei 
Hotinului, mulţămim respectuos Majestăţii Sale Rege- 
jui Ferdinand I al României, că a înlesuit venirea 
ţn mijlocul nostru a Preafericitului Damianos Patri
arhul Sfintei Cetăţi a Ierusalimului, împreună cu Al
teţa Sa Regală Principele Carol, moştenitorul tronu
lui, spre a mări în aşa măsură sărbătoarea aceasta 
şi a ne da prilej să avem bucurii sufleteşti neaşteptate 
şi de care numai strămoşii noştri aveau parte odini
oară; mulţămim înaltului Guvern, care ne-a înlesnit

i

începerea şi ne va sprijini isprăvirea acestei catedrale, 
mulţămim şi înaltelor feţe bisericeşti, care au adaos 
rugăciunile noastre cătră Dumnezeu pentru sfinţirea 
acestui loc, şi rugăm Cerul, să ne ajute a ne revedea 
cât mai curând şi la sfinţirea viitorului Altar, ce se 
va ridica aici. Amin.
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Alegerea Mitropolitului Bucovinei

Bătrânul Mitropolit Vladimir de Repta al Bucovinei, 
fiind de multă vreme slăbit cu sănatatea, şi-a înaintat 
demisiunea din postul său în luna Octomvrie a. c- 
Din pricina aceasta, urma să se facă o nouă alegere 
de Mitropolit. Ea a fost rânduită să se săvârşească 
în ziua de 7 Noemvrie a. c. In acea zi, s ’a făcut mai 
întâi un Tedeum la M tropolie la ceasurile 10 dimi
neaţa, iar alegerea s’a început a se face la 3.

Pe scaunul de prezident s ’a suit înalt Prea Sf. Sa 
Mitropolitul Primat D. D. Dr. MIRON, care a citit 
în auzul tuturor, articolele din lege pentru alegerea 
Mitropoliilor şi Episcopilor, iar apoi a arătat cine 
sunt candidaţii pentru a 'egere: P. S. Ipolit, Episcopul
__  •

Rădăuţilor şi vicarul Mitropoliei Bucovinei, P. S. Nec
tarie, Episcopul Cetăţii-Albe, şi înalt Prea Cuvioşia 
Sa Arhimandritul Mitrofor Clement Popovici, din Cer
năuţi. ,

După aceasta a luat cuvântul deputatul Dr. Lupu 
care a recomandat pentru alegere pe P. S Episcop 
Ipolit.

Incepându-se votarea, cele mai multe voturi le-a 
avut P. S. Nectarie, care â şi fost declarat ales. Prea 
Sf. Sa a rostit după aceia o cuvântare de mulţămire.

Această alegere s ’a fâcut într’o zi de Vineri, iar a 
doua zi s ’a făcut învestitura, cu grabă pentrucă Du
minică să se poată face instalarea în Cernăuţi şi apoi 
să se înceapă iserbările pentru aniversarea alipiri 
Bucovinei la patria mamă, la care a luat parte şj 
Maiestatea Sa Regele. Slujba dumnezeească avea să 
să fie făcută de însuşi noul Mitropolit, şi de aceia 
s ’a lucrat cu grabă.

Ca date biografice, trebuie să spunem că înalt Prea 
Sf. Sa noul Mitropolit Nectarie, se suie pe scaunul 
dela Cernăuţi curând după ce anul trecut, la 29 Mar
tie, a fost ales episcop al Cetăţii-AIoe. înainte de a 
ajunge episcop, era profesor la facultatea de teo
logie din Cernăuţi şi senator.

S’a născut la 7 Fevrarie, ca fiu de cântăreţ bi
sericesc- A studiat liceul în Suceava, universitatea 
în Cernăuţi, iar apoi a studiat în apus la Viena, Bonn
şi Wiirzburg.

Intre anii 1901 şi 1905, a fost slujbaş în biblioteca 
universităţii din Cernăuţi, ajungând apoi a fi biblio
tecar. In această calitate, a publicat studii despre li
teratura românească în Bucovina, în trecuc şi în vre
mea de faţă. Un astfel de studiu a fost publicat în 
româneşte, altul în nemţeşte.

După aceasta s ’a concentrat la studiile din dome
niul teologiei, scriind in chestiuni de drt pt b sericesc, 
apoljgeticâ, filozofie, iar la urmă numai în chestiuni 
de teologie practică. Dela 1915, Prea Sf. Sa a fost 
docent şi apoi profesor de teolog e practică la facul
tatea de teologie din Cernăuţi, până la vremea când 
a fost ales episcop.

In teologia practică, înalt Prea Sf. Sa a tipărit în
semna t# studii cu orientări n*uă pentru alcătuirea

predicilor, care sunt foarte bune să fie citite de preoţii 
şi predicatorii noştri, şi un stud'u mai nou, în 1921, 
despre Ocrotirea socială şi biserica creştină.

Studiul despre criza predicii din ziua de azi şi 
despre chipul cum trebuie ea întocm tă pentru a merge 
la inima ascultătorilor, s ’a tipărit mai întâi în nem
ţeşte, iar anul acesta la eşit şi în româneşte, fiind e x 
tras din revista Candela, care se tipăreşte în Cer
năuţi.

După o scurtă lipsă din Cernăuţi, ca episcop la 
Cetatea-Albă, înalt Prea Sf. Sa se întoarce iar acolo, 
pentru a duce înainte sub alt chip, viaţa de muncă 
din trecut.

Dumnezeu să-i fie într’ajutor întru mulţi şi fericiţi 
ani, pe scaunul scăldat în raze de lumină de anim
area Mitropolitului Silvestru Morariu Andreevici şi 
de blândeţea şi sufletul blajin al înalt Prea Stiinţi- 
tului Vladimir.

Arhiti*. SC R IB A N

O serbare pioasă

Răposatul lnochentie Kiţulescu, fost episcop de Bu- 
zeu, şi-a lăsat aproape toată averea numai în scop de 
binefaceri. P. S. Sa, între altele, a lăsat şi fondul ne
cesar, din al cărui venit să se întreţină perpetuu 4  
studenţi in Internatul Facultăţii de Teologie din Bu
cureşti. Cassa Şcoalelor, care administrează averea ră
posatului episcop, este obligată ca, în Joia Moşilor, să 
orânduiască să se oficieze cuvenita pomenire pentru 
odihna sufletului numitului episcop; şi ea încă de mult 
a dispus ca pomenirea în chestiune să se facă cu fon
dul lăsat de răposat de către Facultatea de Teologie, 
din Bucureşti.

Anul acesta — ca şi în trecut — s’a oficiat Joi la 
12 Iunie a. c., (Joia Moşilor) cuvenita pomenire pentru 
episcopul Inoohentie Kţulescu. Serviciul Sf. Liturghii 
s ’a oficiat in Sobor în Catedrala Sf. Mitropolii a Ungro- 
Vlahiei de către P. S. Arhiereu leofil Râmniceanu, 
fiind de faţă d. Dr. D. G. Boroianu, decanul Facultăţii 
de Teologie, d. Dr. C. Chiricescu şi leon. C. Nazarie, 
profesori ai Facultăţii, Păr. Dr. Hrisant Popescu, spi-

I

ritual al Internatului Teolopic şi un însemnat numâr 
de studenţi teologi şi credincioşi. Ceilalţi profesori, fiind 
plecaţi în provincie, spre a prezida comisiunile exa
menelor de absolvire dela Seminarii, n’au putut lua 
parte.

înainte de începerea parastasului, şi-a făcut intrarea 
în Catedrală şi I. P. S Mitropolit Primat Miron, care 
deşi ocupat în acea zi la Consistoriul Superior, totuş 
a ţinut să ia parte la asemenea pioasă serbare. I. P.
S. Sa a fost întâmpinat la intrarea în biserică cu cân
tarea: „Pre Stăpânul şi Arhiereul nostru Doamne îl pă- 
zeşte.,.u, cântată de corul studenţilor în Teologie.

Parastasul a fost oficiat tot de P. S. Arhiereu Teofil, 
iar răspunsurile au fost date de corul studenţilor în 
Teologie. Cu acest prilej, s ’au mai pomenit şi ceilalţi 
donatori ai Internatului Teologic, precum şi foştii pro
fesori ai Facultăţii adormiţi întru Domnul.
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După terminarea parastasului, o parte din cei pr* 
zenţi au fâcut un pelerinaj până la cimitirul Belu, u„ ae 
este înmormântat răposatul episcop lnochentie Kiţule'scu, 
ca şi cei mai mulţi dintre donatorii Internatului Teo
logic. Aici, la cimitir, s ’au citit moliftele de .deslegare, 
iar corul studenţilor în liniştea mormintelor şi într’o 
mare lumină a Soarelui de primăvară, au întonat ar
tistic şi duios până la lacrimi: „veşnica pomenire1*.

Şi acum, când scriu aceste rânduri, mă înfior de 
măreţia momentelor petrecute cu ocazia acestei pioase
serbăn şi de înţelepciunea acelor, cari, şi după moarte 
au ştiut să-şi facă numele nemuritor prin fapte fru
moase, iar nouă să ne dea pildă şi ocazie fericită de 
educaţie morală şi religioasă.

Veşnica lor pomenire!
Icon. C. NAZARIE

Patriarhul Ierusalimului la Iaşi

După vizita la Bălţi, despre care se pomeneşte şi în 
acest număr al revistei, I. P. S. Patriarhul Damianos 
al Ierusalimului a sosit la Iaşi Luni 29 Sept. a. c. Ga 
şi la Bucureşti, a fost primit cu mare ceremonie de I. 
P. S. Mitropolit Pimen, înconjurat de tot clerul laşului, 
înalt Prea Sf. Sa a rostit Patriarhului în Catedrală o 
cuvântare de bună sosire. După aceia Păr. Icon I. 
Gotcuy profesor în Iaşi a oferit înaltului Oaspete diploma 
de membru de onoare al Societăţii preoţeşti Ocrotirea, 
aşa cum s ’a făcut şi la Bucureşti. Păr. Gotcu, înmâ- 
nându-i diploma, i-a rostit următoarea cuvântare:

Prea'T Fericirea Voastră,

Sburând numai eu aripile duhului cătră Sfintele Locuri 
pe eari Fiul lui Dumnezeu întrupat le-a călcat; pe unde a 
răsunat Cuvântul divin, cari au fost stropite cu scumpu 
Său Sânge şi unde a strălucit lumina Invierei Sale, întreaga 
moastră fiinţă se cutremură de emoţiuui sfinte, transpunân* 
iu-ne alături de fericiţii, cari s’au învrednicit să se atingă 
aevea de poalele veştmintelor Sale.

Sanctitatea Voastră, pe care Mai-Marele Păstorilor V 
fhemat mai mult decât pe alţi păstori să fiţi, nu numa 
păstrătorul şi propoveduitorul dumnezeeştilor învăţături ale 
Domnului nostru Iisus Christos, dar sânteţi şi fericitul 
urmaş al oelor ce s’au împărtăşit avea de privirea şi atinr 
gerea sfintelor loouri, fiind totodată şi cinstit cu străjnirea 
tuturor acestor oomori nepreţuite, cari pironesc şi stăpâ 
nesc întreaga fiinţă sufleteasoă creştină; Vă im puneţi creş 
tinătăţei ou o neasămânată putere. Şi de aceia prezenţa 
Prea Fericirei Voastre în mijlocul nostru au răscolit simţir 
şi volnicii nebănuite de înălţare şi întărire creştinească.

Din nimbul, ce Vă înonnjoară, se strecoară în sufletele 
noastre raze, ce ne pătrund ca nişte fulgere luminoase spre 
redeşteptarea şi aprinderea credinţei în Cel răstignit, n« 
năpădesc valuri de duioşie blândă şi de dragoste divină, ce 
se revarsă din Sfântul Mormânt a cărui chee o păstraţi*

întreaga personalitate a Sanctităţii Voastre ne este ca o 
earte vie de intuiţie trăită în viaţa pământească a Mân*
vite mini liana, Chri*to«, aeum 1924 ani. Priviada-Vă ş*

atingându-ne buzele de mânile binecuvântării, ne pătrundem 
de fiorul co stăpâneşte pe tot credinciosul, care-şi atinge 
cu evlavie fruntea de piatra, oare a ascuns pe „Peatra 
Vieţii“. Aţi împrăştiat în mijlocul nostru mireazma de pace 
şi fericire, pe care a răspândit’o îngerul purtător de lumină 
când a strigat Mironoşitelor: „Bucuraţi-Vă*.

Trăim vremuri bătrâne, Sanctitate, când strămoşii noştri 
inspiraţi dela Sfintele Locuri prin închinătorii lor sau pria 
ierarhii călători,— şi luminaţi ou lumina dela „Răsăritul 
cel de Susu au făcut minuni de vitejie, — minuni de ome
nie şi de viaţă sfântă, — au făout minuni de frumuseţi 
artistice.

Sanctitate ! Cu bucurie înaltă Va primim şi Vă privim 
plecând smeriţi genunchile inimelor noastre înaintea Como* 
rilor sfinte ce purtaţi cu Voi, — şi Vă rugăm ca binecuvân- 
tându-ne, hărăziţi-ne Darul mântuitor ce se revarsă bogat 
din izvorul nesecat al Sfântului Mormânt, al cărui străjăr 
sânteţi, — ca astfel şi noi oa Preoţi ai Celui Prea înalt sa 
prisosim întru a-1 împărtăşâ şi însătoşaţilor noştri fii du
hovniceşti.

Cu adâncă smerenie şi cel mai desevârşit respect, Vă 
rugăm, Sanctitate, să binevoiţi a primi din partea clerului 
din cuprinsul Sfintei Mitropolii a Moldovei şi Sucevei, ca 
°magiu, devotamentul nostru neţărmuit, ca dela nişte ostaşi 
ai lui Christos, gata de jertfă pentru El, — cum şi venera — 
ţiunea profundă, ce Vă păstrăm ca nişte fii duhovniceşt 
în Domnul.

Şi pentru ca Duhul, carele este întru Voi, să rămână 
deapururi cu noi, umiliţi şi cu genunchile plecate, Vă rugăm 
să binevoiţi a primi să faceţi parte ca „Membru şi Pro
tector de onoareu din societatea noastră a preoţilor dim 
Eparhiea Sfintei Mitropolii a Moldovei şi Sucevei „Ocro-
Ureauy pe care a: cinstea a o reprezenta.

Să trăiţi, Sanctitate, mulţi ani pe tronul patriarhal al 
Ierusalimului!

Primiţi vă rugăm aoeastă Diplomă.

„ O C R O T I R E A *
Societatea clerului român din Eparhiea Sfintei

Metropolii a Moldovei şi Sucevei

PREA FERICIRE! SALE D. D. DAMIANOS 
PATRIARH AL 1ERUSAL MULUi, AL SFANŢU
LUI SION, AL TRALJJS1, AL CANEI GAL1LEÎ1

ŞI A TOATA PALESTINA.
Ca o chezăşie a unităţei credinţei ortodoxe, cea înti 

Christos Iisus Domnul nostru şi ca o mărturire a nestră. 
mutatului devotament şi adâncă evlavie, pe oare oierul or
todox al Sfintei şi de Dumnezeu păzitei Metropolii a Mol
dovei şi Sucevei, din România întregită, păstrează aposto- 
jic^scului Scaun păstoresc, care străjueşte Izvorul mântuirei 
neamului omenesc „Sfântul Mormânt al Domnului* > ou 
prilejul fericit al ceroetării noastre de cătră Sanctitate* 
Voastră, ou adâncă smerenie şi veneraţiune plecând genuve 
chile, — acest cler, prin noi, — Vă roagă să binevoiţi a n" 
hărăzi înalta binecuvântare şi a ne cinsti primind să V& 
numărăm ca „ Membru şl ca Protector de onoareH al so 
eieiăţei eterului „ Ocrotirea**
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Asigurăm pe Sanctitatea Voastră, că precum în trecutul 
îndepărtat, aşa şi de-acum Preoţii Moldovei, vor fi, cu Pa
văza Iui Christos, ostaşi devotaţi ai sfintei credinţe orto
doxe de răsărit, predată nouă de Mântuitorul, propoveduită 
de Sfinţii Apostoli, lămurită şi statornicită de cătră sfintele 
Sinoade ecumenice şi locale,— cum şi a tuturor datinelor 
sfintei noastre Biserici*

Această Diplomă de onoare isoâlită de cătră Prea Cu
cernicii Membri ai Comitetului diriguitor şi întărită cu

• t

pecetea Societăţii „ Ocrotirea“ înmânatu-s’a Sanctităţii Sale 
0 .  D. D a m ia n o s ,  Patriarhul Ierusalimului, astăzi, la Z9 
Septembrie s. n, (16 s. v .\  anul mântuirei 1924 în Cate
drale Metropolitană din Ieşi, de faţa fiind. I. F. S. Metro- 
foîit al Moldovei şi Sucevei D. Dr. Pinten, — I, P. S. 
Mitropolit Priasat al Bomânioi D, D. Dr. Miron, — P. S. 
Epissop al Romanului Lucian, Preoţii din oraşul şi judeţul 
Iaşi, D-1 Gh. Gh. Mârzeseu Ministru Justiţiei, — D-1 La. 
pedatu Ministrul Cultelor, — D-1 General Zadic, comandant 
al eorp. IV de armată, D 1 Dr. Dragomir Demetrescu Pro- 
fesor universitar, Mare Nomofilax, Membrii din Suita Ca-
triarhală, D-1 P. Fâatânaru, Prefeotnl judeţului, D-1 C. 
Toma, Priaaral laşului, D-1 C. Manciu, Prefect de Poliţie 
fi alţi demnitari civili şi militari, cum şi numeros popor 
drept credincios din toate treptele sooiale.

Preşedinte, Econom stavrofor Ioan Gotcu, profesor; Vice
preşedinte, Econom stavrofor Ioan Ţincoca, profesor; Mem
bri : Economii C. Dinescu; I. Mikăilescu; Em. Budnă- 
rescu; C. Ciolan; Savâ Popovtci; Secretar-Casier 
Preot Cezar Vuta, profesor. A. S.

cari

O necuviinţă baptistă. In numărul de pe Maiu al 
revistei noastre, s ’a spus, că revista londoneză The 
Christian World de pe luna Aprilie a publicat un ar
ticol întitulat: „Baptiştii în România. Patru ani de 
prigoniri. O situare serioasă^1. Autorul articolului este  
d-1 H. Rushbrooke, vice-preşedintele Alianţei baptiste 
mondiale şi comisarul ei pentru Europa, care ne de
nunţă lumii ca pe nişte mâncători de baptişti. Nici 
lămuririle date de ministerul nostru de Culte, nici cele 
date de ministerul de externe n’au avut darul de a 
convinge pe capetena baptistă, că baptiştii nu sunt 
prigoniţi în ţara noastră, ci acest domn a rămas la 
părerea sa şi suspină după timpurile dominaţiunii un
gureşti, «când — afirmă domnia sa — baptiştii s ’au 
bucurat de libertate deplină». Se pare că tocmai aci 
e buba: simpatia ce are pentru poporul maghiar d-1 
Rushbrooke îl face să creadă, că sunt persecutaţi co
religionarii săi în România. Baptţştii, fie că sunt de 
naţionalitate maghiară, fie că nu, au o deosebită sim
patie pentru acest popor. Au dovedit-o aceasta mai faţa acestui fapt, ne întrebăm: Cum rămâne cu ţinuta
ales alţi misionari baptişti veniţi în ţară la noi în 
urma d-lui Rushbrooke, cari au stat de vorbă în deo
sebi şi au arătat multă prietenie unor cunoscuţi şo -  
vinişti uaguri de pe pământul românesc. Care va fi 
explicaţia şi rolul acestei simpatii nu le ştim, ceeace 
este  sigur şi indiscutabil e însă constatarea acestui

veniţi de peste ocean, va fi îără îndoială sădit şf mai 
adânc în sufletul baptiştilor din România, mai ales 
al celor ce sunt de naţionalitate maghiară sau cel 
puţin au fost înainte de război, cetăţeni ai statului 
maghiar. Iar dacă ei nutresc astei de sentimente, de
sigur că le şi manifestă cu ori ce prilej bine venit, 
ba încă în chip ostentativ şi jignitor pentru noi ro
mânii, căci şovinismul este o particularitate esenţială 
a strănepoţilor lui Arpad. Pentru atitudinea lor duş
mănoasă, pentru purtarea nelegală faţă de legile şi 
autorităţile statului român, pentru vini de drept pu
blic, trebue dar că au fost urmăriţi acei baptişti 
şi câţi vor fi aceia — de cari susţine d-1 Roshbrooke 
că sunt prigoniţi din cauza credinţei lor religioase. 
Avem convingerea neclintită, după toate cele ce se 
observă zilnic, că baptiştii sunt în ţara noastră unel
tele maghiarismului, dupa cum şi adventiştii sunt 
agenţii bolşevismului şi ne mirăm chiar că statul nu 
ia împotriva lor cele mai severe măsuri, pentru că-i 
primejduesc existenţa. Ceeace ne miră şi mai mult şi 
ne revoltă chiar este îndrăzneala neobicinuită, ca să 
n’o numim cu un cuvânt mai tare, a d-lui Rushbrooke. 
Acest domn a venit în ţara noastră până acum de 
patru ori chemat de baptişti. Dacă e un om cu minte 
cât de puţin ageră, trebuia se-şi dea seama de ade
văratele cauze pentru care unii din coreligionarii săi 
nu stau în cei mai buni termeni în autorităţile noastre 
de stat şi să-i povăţu'ască „să se supună stăpânirii 

cutn zice sfântul apostol Pavel — pentrucă orice 
stăpânire este de Dumnezeu rânduită". In loc să facă 
aceasta, în loc să găsească vina acolo unde este, 
domnia sa ia partea celor vinovaţi şi să poartă faţă 
de noi ca un guvernator militar faţă de o colonie din 
Africa sau Australia. Mai întâiu, domnul acesta face 
mincinos guvernul român „care — zice el — tăgădu- 
eşte că ar face o politică de persecuţie, dar faptele 
desmint această tăgadă1* şi pune la îndoială asigu
rările date formal şi oficial de însuş ministerul nostru 
de externe personal, căci zice: „Domnul Duca m’a 
primit când am fost la Bucureşti şi mi-a promis că 
va face o anchetă, dar nu mai îndrăznesc să sper că 
o să iasă ceva de aci. Prea am avut multe desamă- 
giri“. întâmplător am aflat că ancheta aceasta s ’a
făcut şi încă cu cea mai mare rigurositate, căci din 
comisiune au făcut parte, afară de delegatul minis- 
teruluf de culte, şi un magistrat şi un general şi de 
sigur că domnul care n’are încredere în cuvântul dat 
al unui ministru al nostru este deja în posesiunea 
rezultatului anchetei pe care noi nu-1 cunoaştem. In

fapt, existenţa apropierii dintre baptişti şi unguri. Şi 
dacă este aşa, atunci ceeace se constată la baptiştii

necuviincioasă a acestui domn faţă de guvernul român? 
Avut-a sau avea-va domnia sa obraz şi cavalerismul 
necesar, ca să retracteze aprecierile nedrepte şi jig
nitoare pe care le-a făcut în deosebi asupra persoanei 
ministrului nostru de externe, ori va continua să 
creadă şi mai departe că e în drept sa ne trateze ca 
pe membrii unei colonii de oameni dintr’o rasă infe
rioară ?
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Mai mult decât atât: această pretinsă faţă biseri
cească a avut îndrăzneala să scrie ministrului nostru 
de Culte, d-lui Al. Lepădatu, o scrisoare în care cerea 
îndepărtarea din funcţiune a d-iui Dr Gheorghe Comşa, 
subdirector general în ministerul Cultelor, pentrucă 
domnia sa ar fi scris împotriva baptiştilor, iar, ca 
culme a îndrăznelii, s ’a prezentat în persoană la mi
nistru şi a cerut şi verbal acest lucru. Ei b ine! a- 
ceasta întrece orice limită de bunăcuviinţă şi revoltă 
şi pe cel mai paşnic om. Un venetic aruncat de vân- 
turi pe plaiurile ţării noastre, un vagabond în trecere 
pe pământul nostru stămoşesc, să ceară îndepărtarea 
din serviciu a unui funcţionar superior dintr’un mi
nister, pentrucă şi-a apărat credinţa lui personală şi 
a neamului lui, în ţara lui, este ceva ne mai pomenit, 
ceva care te umple de indignare şi de revoltă. Se poate 
una ca aceasta, ca tu, în ţara ta, să nu-ţi poţi apăra 
cu condeiul credinţa ta împotriva atacurilor unei secte 
venite de peste mări şi ţări, a unei secte cu idei sub
versive şi protivnice ideii de stat, a unei secte ai că
rei aderenţi sunt în mare parte duşmani pe faţă ai 
neamului tău, să nu îndrăzneşti să arăţi lumii rătă
cirea şi primejdia acelei secte, ci dacă o faci, unul 
din căpeteniile acelei secte dela cealaltă margine a 
pământului îţi cere capul? O asemenea enormitate nu 
poate încăpea în mintea unui european din veacul 
XX, fie el chiar dela porţile orientului, cura suntem 
noi românii, necum în mintea unui anglosaxon sau 
american. Deaceea, cu tot numele englezesc al d-lui 
Rushbrooke, ne îndoim că în vinele sale curge sânge 
anglosaxon, căci altfel nu ne putem explica îngus
timea sa de vederi şi lipsa de tact de care a dat do
vadă. Nu putem să nu ne exprimăm bucuria ce am sim
ţit şi să nu felicităm din adâncul sufletului pe d-1 
ministru Lepădatu, pentru frumoasa lecţiune ce a dat 
acestui domn, care pierduse noţiunea locului unde 
se afla, ca răspuns la nesocotita lui cerere. Domnia 
sa i-a răspuns, că ministrul nu poate lua nicio mă
sură împotriva d-lui Dr. Comşa şi nici măcar nu«l 
poate desaproba, pentrucă a scris în calitate de fiu 
distins şi de scriitor al bisericii ortodoxe române, ale 
cărei învăţături le apără din punct de vedere dog
matic". Intr’adevăr, lucrarea în chestiune a d-lui Dr. 
Comşa poartă titlul „Pentru Neam şi Lege“ şi cu
prinde o serie de predici în care se susţin punctele 
de credinţă din învăţătura noastră ortodoxă atacate 
de baptişti şi se arată falsitatea doctrinei baptiste. 
Cu aceasta domnia sa a făcut un însemnat serviciu 
şi bisericii şi neamului românesc, punând în mâna 
preoţilor şi a cărturarilor o armă cu care ei să-şi 
poată apăra credinţa strămoşească împotriva asaltu
rilor ce i-se  dau dau de baptişti. Lucrarea sa este 
de natură defensivă, iar nu ofensivă.

După domnul Rushbrooke însă a-ţi apăra credinţa 
ta şi neamul tău, în ţara ta, împotriva celor ce te 
atacă, celor ce nu-ţi dau pace în propria ta casă, 
este o crimă. Dacă inofensiva lucrare a d-lui Dr 
Comsa a alarmat atât de mult pe reverendul Rush

brooke şi l-a făcut să-şi piardă cu desăvârşire cum
pătul, încât s ’a expus la un bobârnac ca acela pe 
cere l-a primit dela ministrul de Culte, ce pot fi ce 
lelalte nedreptăţi şi persecuţii de care domnia sa se 
plânge că le îndură baptiştii în România ? Sperăm că 
lecţia primită de d-1 Rushbrooke îi va servi şi d-niei 
sale şi altora în viitor şi-i va face să-şi măsoare cu
vintele şi sa-şi cumpăniască bine atitudinile ce vor

* •

avea să ia faţă de reprezentanţii statului român in 
susţinerea imaginarelor prigoniri pornite împotriva 
baptismului între hotarele pământului românesc.

Importante hotărâri ale clerului din cuprinsul
Mitropoliei Sibiului

Secţiunea Sibiu a „Asociaţiei clerului Andrei Şaguna“ 
în adunarea sa de anul acesta ţinută, la începutul 
lunei Noembrie, în Sebeşul săsesc, a votat Iu unani
mitate o importantă moţiune, constând din următoa
rele 12 puncte:

1. „încheierea concordatului cu Vaticanul sa se aban
doneze cu desăvârşire.

2. Să se disolve „Statul catolic", a cărui situaţie, 
compunere şi funcţionare e ilegală şi să se pedepsească 
membrii lui, cari au nesocotit ori s ’au sustras conş
tient de sub legile statului român.

3. Regele României să păstreze toate drepturile 
avute de regele Ungariei asupra bisericii latine : Ca 
patron suprem, de â numi episcopi şi a dispune în 
ultima instanţă asupra tuturor averilor bisericeşti 
şi mănăstireşti.

4. Să se expropieze toate moşiile bisericii latine, 
fără nicio despăgubire materială pentru cele dăruite 
de regii Ungariei sau de principii Ardealului, iar 
pentru cele dăruite de particulari — dacă aceasta se  
va putea dovedi— să se plătească conform legii agrare.

5. Statul să sprijinească biserica latină numai în 
proporţie cu numărul credincioşilor, ţinându-se seamă 
şi de averile imense de care dispune această biserică.

Procedura aceasta să se aplice faţă de toate con
fesiunile recunoscute în stat fără nicio consideraţie.

6. Să se schimbe legea trecerii credincioşilor dela 
o confesiune la alta în sensul că, dacă trec la o altă 
confesiune jumătate din credincioşii unei biserici, să  
treacă împreună cu ei biserica şi averea bisericii, ră
mânând ca cei netrecuţi să fie despăgubiţi în pro
porţie cu numărul lor.

7 Statul să dea salariu numai acelor parohi care 
au sub păstrarea lor cel puţin 300 de credincioşi, iar 
dintre protopopi numai pe aceia cari administrează 
cel puţin 20 de comune.

8. Să se ia numai decât pe seama statului averile 
mobile şi imobile ale Fondului religionar şi de studii 
(vezi punctul 4 de mai sus) şi să se ajute din ele şi 
alte confensiuni, nu numai cea latină.

9. Statul român să păstreze deplină putere asupra 
ordinelor călugăreşti latine, putând să le desfiinţeze 
cum şi să le secularizeze toate bunurile sau să le în
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trebufnteze, potrivit nevoilor sale pentru binele obştesc. 
Şefii acestor ordine să-şi aibă sediul la noi în {ară şj 
să fie cetă{eni români, ca şi călugării cari compun 
ordinile călugăreşti.

10. Să se desfiinţeze episcopiile latine din Oradia-Mare 
şi Satu-Mare, ca unele ce au un prea mic număr de 
credincioşi.

11. Statul să nu mai admită înfiinţarea nici unei epis
copii minoritare, care să fie sus{inută din budgetul * 
statului.

12. Să se statifice şcolile catolice. Minorităţile car 
doresc sa aibă şcoli confesionale, să le susţină cu chel
tuiala lor proprie, conform art. 9 din tratatul dela 
Trianon (din 9 Decembrie 1919), dar nicidecum cu 
ajutorul statului român, care va întreţine numai şcoli 
de stat în limba migoritătiior".

Mojiunea aceasta face multă cinste clerului ardelean( 
care vine cu solujiuni limpezi şi precise în rezolvarea 
problemei confesionale de la noi, solutiuni izvorâte 
dintr’un adânc spirit de echitate. Cât de bine vede 
clerul ardelean în această grea chestiune şi cât de 
nimerite sunt solujiunile propuse de el, ne o arată îm
plinirea deja a soluţiunii propusă la punctul 10. Statul 
nostru adică a încetat să nu mai plătească leafă episco- 
latin din Oradea-Mare şi droaei de funcţionari din 
jurul lui, pentrucă el nu păstoria decât un mic număr 
de credincioşi şi aceia mai toti unguri. Papa e fost 
nevoit şi el să dea dreptate guvernului român şi astfel 
acea episcopie a încetat de a mai funcţiona.

Clericii români ortodocşi dint toată {ara trebuie să 
se alipească la părerile fraţ lor lor din eparhia Mitro
poliei Ardealului şi să ceară stăruitor, împreună cu 
P. P. S. S. Chiriarhi, ca moţiunea dela Sebeşul săsesc  
să capete putere de lege.

Pr. 1. MIHÂLCESCU

Sfinţirea bisericei în parohia Colencăuţi 
cerc. II jud. Hotin.

Există în Basarabia noastră un colţ frumos, un petic 
dc pământ, numit Bucovina Basarabeană. Acesta e aşezat 
tocmai la miazănoapte, cam pe acolo, unde mai dăunăzi 
se încrucişau hotarele celor trei state: României Vechi, 
Austriei şi Rusiei. *

Localitate deluroasă, îmbrăcată în haina cea verde a 
livezilor şi pădurilor, Bucovina basarabeană cu drept 
cuvânt e o podoabă a ţărişoarei noastre. Din neno
rocire însă urgia răsboiului, vre-o 8—9 ani în urmă a 
prefăcut această frumoasă parte a pământului nostru 
într’o ruină uriaşă. Un şir de sate mândre sub ploaia 
de ghiulele se prefăcură în triste ţintirime. Cea mai 
mare parte a populaţiei împreună cu inimoşii preoţi, 
cari nu şi-au lăsat turmele în vreme de restrişte, fu 
dusă în captivitate, unde a suferit cumplit. Iar la în
toarcere, ei n’au găsit de cât numai ruini şi pustiire, pe 
locul gospodăriilor lor frumoase de odinioară. Sfintele 
locaşuri deasemenea fură pângărite şi pealocuri dărâ
mate. In multe sate din apropiere bisericile măreţe fură 
arse cu desăvârşire. Astfel sunt satele: Rjavinţi, Poleana.

Din norocire însă, în unele sate bisericile n’au fost 
ruinate cu totul, ci au fost numai distruse parţial. După 
ce au tăcut gurile ucigătoare ale tunurilor şi soarele 
cel mândru al păcii şi unirei a apărut pe cerul senin 
al patriei noaste, s-au apucat sătenii şi din aceasta 
parte pierdută a ţării întregite, cari au trecut prin toate 
grozăviile răsboiului, să-şi refacă gospodăriile devastate, 
iar mulţi şi până acuma trăiesc în bordeiaşe şi colibe 
*ăcute în pripă, până când vor veni vremuri mai fericite 
şi uşoare. De sigur, în astfel de împrejurări e greu să 
te gândeşti şi la refacerea sau repararea bisericilor, cari 
lucru costă foarte scump, recesitând sume colosale de 
bani. Totuşi preoţii din aceasta parte depărtată a Basa
rabiei, în purtarea lor de grije pentru nevoile poporul1!  
drept credincios, îi îndeamnă mereu pe parohienii lor 
să se gâadeascâ, după ce şi-au ridicat din nou casele, 
şi la refacerea sau repararea locaşurilor dumnezeeşti, 
distruse de răsboiu.

îşi închipue oricine cât de greu e să faci un lucru 
ca acesta. Deoarece, pe lângă nevoile, ce li s-au pricinuit 
de răsboiu, locuitorii din acest ţinut depărtat sunt ce 
mai săraci oameni! Norma de împroprietărire aici, din 
cauza desimei populaţiei, abia ajunge până la 2 ha., pe 
cari le-au căpătat cine ştie unde, la depărtare de 30—40 
kmt. Şi de calitate inferioară, E norma minimală faţă de 
celelalte ţinuturi! Şi cu toate acestea vrednicia şi di
băcia preoţilor pe deoparte, iar pe de altă parte religiozi
tatea şi dărnicia blândului popor moldovenesc ştiu să 
treacă peste toate piedicile, ştiu să facă minuni când e 
vorbă de religie, de biserică, de iubirea către neam şi 
ţară! In satul Colencăuţi, care e aşezat chiar la hotarul 
Basarabiei şi Bucovinei propriu zise, sat care a suferit 
mult din cauza răsboiului, însă i s-a distrus biserica 
numai parţial, acolo de mult preotul a pornit Jpropa- 
ganda pentru repararea generală a stântului locaş. Şi 
anul trecut obştia acestui sat a luat la urma urmei ho
tărârea să dea banii trebuitori pentru lucrările de re
paraţie.

S ’a dat o sumă mare— de 200 mii lei şi, dinŞpri- 
măvara acestui an, s’au început lucrările, iar pentru 
ziua de 1/ll Septemvrie curent, s’a aprobat sfinţirea br  
sericei înnoite. Era o sărbătoare din cele rari Ia ţară- 
Din zori de zile cârduri de săteni îmbrăcaţi în haine 
alese, cu bucurie scrisă pe feţe, se adunau de prin toate 
Sjatele din împrejurime, îndreptându-se spre biserica 
sătească, frumos vopsită şi ornată ^înlăuntru şi pe din 
afară. Pe la orele 8 dimineaţa, după ce s ’a cetit acatist, 
un sobor de 9 preoţi, în trunte cu păr. protoiereu de 
cerc Dimitrie Crocos, a procedat la sfinţirea sfintei mese 
şi apoi întregei biserici. Biserica şi ograda bisericească, 
precum şi uliţele alăturate au fost bătute de popor. 
Trei coruri mixte au cântat frumos tot timpul serviciulu» 
religios. După ce se slinţi sf. masă şi întreaga biserică 
păr. paroh Vichentie Popescu rosti o cuvântare plină 
de însufleţire, adresată parohienilor colencăuţeni. Sf. Sa 
reaminteşte toate suferinţele şi scârbele peste cari au 
trecut colencăufenii pe timpul Tăsboiului în cap cu sf.
sa; apoi reaminteşte întoarcerea din captivitatea austriacă
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şi descrie trista privelişte, ce se întinse înaintea ochilor 
lor: casele ^distruse şi arse, gospodăriile nimicite şi 
prădate; descrie toate greutăţile peste cari au trecut» 
până ce gospodarii colencăuţeni cu ajutorul lui Dumnezeu 
au luat frumoasa hotărâre de a da banii trebuitori şi 
pentru marea reparaţie, ce s-a făcut.. Le mulţămeşte 
şi-i îndeamnă să-şi reînnoiască în 'această luminată şi 
îmbucurătoare [zi sufletele şi gândurile şi inimile lor 
hotârându-se la o viaţă conştientă creştină, după po
runcile Mântuitorului Hristos.

După frumoasa cuvântare a păr. paroh, începe litur
ghia, care durează până la orele 11 */2 dimineaţa.

La liturghie au predicat: păr. protoiereu de cerc cum 
şi alţi preoţi. Sfârşindu-se sf. Slujbă, o procesiune 
solemnă, cu sf. icoane şi propuri, numeroşi preoţi, un 
mare cor mixt şi orhestra, însoţită de masele nesfârşite 
ale credincioşilor, a pornit spre^piaţa din mijlocul sa
tului, unde avea să fie împărţirea titlurilor de proprie
tate pentru loturile de pământ arabil, cu cari au fost 
împroprietăriţi locuitorii satului Colencăufi. Aici, pe un 
amvon aşezat în mijlocul pieţii, se oficiază de către

E X T E R N A

Moartea Patriarhului Ecumenic GRIGORIE 
al Constantinopolului

L a 17 N oem vrie c., a în ce ta t din v iaţă  b ă trâ -  
nul P a tr ia rh  Ecum enic al Constantinopolului, 
G ig o r ie „ care  s ’a suit pe scaunu l Sfântului 
Ioan  G ură de Aur num ai din toam na trecu tă  
după dem isiunea P atria rhu lu i M eletie. A avut 
de păsto rit în îm prejurări to a rte  grele, pe  ca re  
a  isbutii în să  să  le  mai uşureze.

înm orm ân ta rea  s a  s ’a  făcut cu  m are  podoabă , 
în  fa ţa  unei m ari m ulţim i de cred incioşi, fiind 
de fa ţă  şi toţi rep rezen tan ţii S ta te lo r ortodoxe. 

D um nezeu să -l od ihnească  în  p a c e !

I. Scrisoarea cardinalilor franceji către
ministrul prezident Herriot

In nr. trecut, am arătat cearta iscată între clerul şi gu
vernul francez. In nr. acesta, arătăm corespondenţa ur- 

Prea Cucernicul protoiereu de cerc Dimitrie Crocos, în_ mată între cardinalii franceji şi primul ministru al Re-
conjurat de alti preoţi, un tedeum, după care urmează publicei d. Herriot. Iată scrisoarea cardinalilor :

• j  A  i V  t  â  ţ  • j  V  « «

<

un şir de cuvântări. Au vorbit următoarele persoane 
păr. paroh Vichentie Popescu, d-1 director al prefecture 
Hotin SpânUj d. administrator financiar din Hotin, d-1

^ ^ ^  ^ A  «  9 ft fl a  ^  —

Domnule Prezident a l Consiliului,
i

Cunoaşteţi adânca mişcare sufletească pricinuiţi

credinţa lor religioasă şi patriotismul lor.
«X

Măsurile prevăzute de guverrlul d-voastră, domnule

/  ^ -------- ---------- j  i  ^  ✓  i

consilier agricol Ambrojevici şi alţii. Cu mult entusiasm între calolicti din Francia de acele părţi din declara-
a vorbit d. director Spânu, îndrumând pe săteni să ţiuuea d-voastră ministerială'care privesc desfiinţarea
păstreze ordinea, să respecte legile şi să-şi împlinească ambasadei franceze pe lângă Vatican, introducerea
conştiincios datoriile cetăţeneşti. După împărţirea tit- legilor „laice4 în Alsacia şi Lorena1) şi aplicarea le-
lurilor de proprietate, a urmat masa pentru cler şi per- gilor existente la congregaţiunile, religioase%).
soanele oficiale în casele parohului păr. Popescu, Masa Cardinalii franceji, deopotrivă de devotaţi şi Bise-
a petrecut-o într o atmosferă de prietenie, înălţare sufle- ricii şi Franciei, cred de datoria lor să vă înfăţişeze,
*ească şi bucurie senină. Dintre cuvântările şi toastele cu privire la acest subiect, câteva considerafiuni 6
ţinute la masă, e de remarcat aceea a inimosului păr- căror gravitate nu vă va scăpa şi care interesează şi
Gheorge Lanevschi, paroh din comuna Popor ăuţi) jud ..................
Cernăuţi (Bucovina), sat vecin cu Colencăufi. Sf. sa
arată, între altele, că el totdeauna a admirat şi admiră Prezident al Consiliului, constituie grave ameninţări
sufletul nobil şi dragostea către ţara şi neam a ba- pentru pacea interioară; pentru dreptate şi libertate;
sarabenilor, cari cei dintâi au venit să se unească cu- pentru interesul ţării, pentru vaza Franciei în străi-
mama lor bătrâna Moldova. „Simtjo deosebită plăcere nătate. Ele vor apăsa cu toate urmările lor peste viaţa
a sta în mijlocul fraţilor basarabeni, a discuta cu ei şi noastră naţională; noi nu voim ca într'o zi ele să ia
a împărţi această masă frăţească într’o atmosferă plină fiinţă. Nici guvernul, nici Camerele nu vor voi să ia
de dragoste.

„Simt că ne apropiem tot mai mult unii de alţii bu
covinenii şi basarabenii, ne întovărăşim în avântul 
nostru de a sluji neamului şi ţării, până când ne vom 
contopi definitiv sufleteşte“. Seara a urmat reprezentaţie 
de teatru la şcoală şi bal intim. Bucuria senină plutea 
in suîletele tuturor. Mare veselie şi mişcare era în acea 
zi în satul Colencăuţi. Dumnezeu să-i încarce pe bunii 
gospodari moldoveni din Colencăuţi cu toate darurile 
sale cele bogate, cereşti şi pământeşti.

asupra lor o asemenea răspundere.
Războiul a însemnat o apropiere fericită între Bi-

serică şi Stat. El a fost pentru toţi Francejii o eloc
ventă învăţătură către unirea frăţească, în ceasurile 
de nelinişte şi în primejdiile unei tragice încercări; el «  
adus în familia fran:eză cele două provincii ale

PREOT ALEXANDRU SCVOZNlCOV
Parohia Maiinţi, jud, Hotin

1) Declarajiunea ministerială nu vorbea despre  Introducerea 
legilor laice în Alsacia şi Lorena, ci despre „pregătirea m ă su 
rilor — Care, ţinând seamă de stările dobândite, cruţând interesele 
materiale şi morale ale populafiunii, vor îngădui să  se în troducă 
în Alsacia Lorena loialitatea legiuirilor republicane*. Deci nu 
era vorba decât de a continua şijde a închieia lucrarea de adap
tare începută sub cabinetele de mai nainte (N. R).

2) Dar chestiunea e tocmai de a şti dacă .congregaţiunile au  
a se teme atât de mult de aplicarea strictă a legilor în fiinţă. (N. R)«
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noastre perdute, cu făgăduinţa generală şi tot înoită 
că drepturile şi tradiţiunile lor vor f i  respectate1).

Este în interesul ţării să păstreze aceste rezultate 
ia care au aplaudat toţi bunii Franceji şi toţi acei 
care în afară sunt cei mai sinceri şi mai dezinteresaţi 
prieteni ai noştri.

Introducerea, din nou a legăturilor între S f  Scaun 
şi guvernul Republicei a pus capăt în chip fericit unei 
stări de care numai Francia a avut de suferit şi de 
care se foloseau cu îndemânare naţiunile rivale sau 
vrăjmaşe. Francia trebuie să-şi aibă locul ei pretutin- 
denea. A fost cândva o greşală de a o izola de un 
neasemănat centru de observaţie. Domnule Prezident, 
nu poate scăpa patriotismului d voastră că a păstra 
Ambasada noastră la Vetican înseamnă a asigura un 
sprijin foarte vrednic de apreciat pentru politica din 
afară a Franciei şi pentru răspândirea influenţei ei 
prin lum e2).

Tot din patriotism, din respect pentru cuvântul Fran
ciei, din simpatie către provinciile regăsite, ne putem 
gândi să punem în discuţiune drepturi dobândite, tra- 
diţiuni, sfinte, de care populaţiunile Alsaciei-Lorenei 
sunt legate prin cele mai intime fire  ale sufletului 
lor? Pe cât de mândre, pe atât şi de credincioase, 
ele s*au înfiorai la temerea unei încălcări a făgăduin
ţelor patriei mame. Cine deci s'ar măguli că poate 
sfărâma împotrivirea lor, dacă s'ar încerca să li se 
impuie un regim care pe ele le scârbise de mai 
nainte şi pe care reprezentaţii Franciei le făgăduiseră 
că nu-lvor aplica? Ştim că congregaţiunilor religioase
li se pun împotrivă legile în fiin ţă . Acestea sunt legi 
de excepţiune şi, ca s'o spunem sincer, legi de prigo
nire *). Dar dela vremea când ele au fost votate şi

1) Opoziţiunea pretinde că -  se dă a c e s te i ’ făgăduinţe un 
în(eles şi o întindere pe care ea nu le-a avut n ic io d a tă : a res 
pecta tradi|iunile, da, nimenea nu cere să  ne abatem dela ele, 
şi redactarea  ministerială o spune or verde, dar nu să păstreze 
ca nesfârşit un regim excepţional care ar  scăpa  competentei 
parlamentului, care e exprestunea unităţii franceze şi a suvera
nităţii na(ionale. (N. R ).

2) D acă  înţelegem prin aceasta  un mijloc de acţiune asup ra  
unei puteri al cărei caracler  politic nu s ’ar putea nega, chiar 
dacă  îl deplori, fie. Dar dacă  s ’ar voi să  subordonăm  Sfântului 
Scaun  politica Franciei, nu, şi pentru multe raţiuni de drept şi 
de fapt (N. R.).

3) Lfgi de excepjiune, legi de prigonire, sunt cuvinte ^destul 
de sunătoare. Să vedem : legea din 1904 opreşte congregafiunile
de a avea drepturi în învăţământ. Lege de excepţiune, f i e ; lege
de prigonire în să  nu, fiindcă ea lasă catolicilor, ca şi* celorlalţi
cetăţeni, dreptul d ? a întemeia şcoli libere, dacă vor, şi să*şi
irimeaiă copiii în ele, numai ca persoanalul să  nu fie dintre
călugări. Legea din 190i opreşte congregaţiunile de a se în 
fiinţa fără autorizare. Dar nu e o lege de excep|iune, fiindcă o 
congregaţfune este prin firea ei o persoană  morală, deosebită
de indivizii care o alcătuesc. In dreptul trance2 , astfel de per
soane  nu se  pot înfiinţa decât printr’un act al  ̂laiului. Cu con- 
gregaţiunile este ca şi cu asociaţiunile * recunoscute de folos 
obştesc. Deci nu s ’ar putea vorbi aici de legi de excepţiune. 
Şi mai puţin încă de prigonire. Căci Waldeck-Kousseau n’a în 
cetat de a spune că legea din 190! n ’a fost făcută pentru a 
desfiinţa congregaţiunile. ci pentru a le da un statut legal, sub 
controlul Sfatului, aceiaş control ca şi cel impus asociaţiunilor 
recunoscute  de tolos obştesc. Pentru a ne încredinţa de aceasta  
ajunge s ă  alăturăm articolele 1 6 -2 1  cu articolele 8 - 1 5  din re
gulamentul d£ administraţiune publică dela 16 August 1901. 
Cardinalii s ’ar  fi pus pe un teren mai bun, dacă, în loc de a 
cere o schim bare  a legiuirii în fiin|l, s ’ar fi folosit de art. 1

până acumt s’a petrecut un fap t nou : războiul. Călu
gări şi călugăriţe, mulţi întorşi din s..rghium, fiecare 
după treapta sa, au făcut în tranşee şi în spital lucru 
de buni Franceji, dându-şi, sub toate formele, sângele 
şi devotamentul lor pentru cauza patriei în primejdie.

Aceste lucruri nu trebuiesc uitate. Aşa cere recunoş
tinţa ; aşa cer dreptaUa şi simţul adevărat. Dacă le- 
galitatea se împotriveşte, ea e nedreaptă. O politică 
înţeleaptă trebuie s'o supuie cioplirilor cerute de bi• 
nele obştesc. Ţara n’are atâţia copii câţi îi irebuie} 
care să lucreze la înflorirea ei, la mărirea ei sufle
tească, la revărsarea razelor ei peste celelalte popoare
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la această „Francie mai mare>, care ar trebui să 
fie  idealul tuturor Francejilor.

Ce decădere şi ce tristeţă, dacă iar 1 vedem întor- 
cându-se zilele de plâns, când se făcea război con
gregaţiunilor monahale, nevoite să se desfacă sau să-şi 
caute un adăpost în ţară străină! Aceste zile nu tre
buie să se mai ivească.

In ziua de S Septemvrie, la Genova, la o şedinţă 
a Ligii Naţiunilor, d-voastră, Domnule Prezident al 
Consiliului, aţi trebuit să rostiţi aceste cuvinte: „Pro
grama noastră este a lupta împotriva războiului sub 
toate formele, a propovădui unirea, a propovădui li
bertatea*.

Această programă e şi a noastră. Apostoli ai păcii 
şi al dragostei, noi nu cunoaştem ura Noi nu căutăm 
războiul. Dacă ni s9ar face însă această silă, noi am 
suferi-o cu părere de rău, dar nu fă ră  a ne împotrivi, 
fiindcă cugetul nostru ne sileşte să cerem pentrn ca
tolici, fie ei preoţi, călugări sau mireni, dreptul de a 
trăi în siguranţă, în respectarea de fapt a credinţei 
lor f i  în folosirea tuturor libertăţilor legiuite.

Binevoiţi, Domnule Prezident al Consiliului, a primi 
omagiul înaltei noastre consideraţiuni.

' (Semnaţi) L. H. Josepht cardinal Lugon, arhiepiscop 
de Reims; Paulin, cardinal, Andrieu, arhiepiscop de 
Bordeaux; Louis, cardinal Dubois, arhiepiscopul Pa
risului; Louis-Joseph, cardinal Maurin, arhiepiscopul 
Lionului; Alexis-Armand, Charost, arhiepiscop de 
Rennes; Stanislas, cardinal Touchet, episcop de Or- 
leans.

II. Răspunsul d-lui Eduard Herriot la scri
soarea colectivă a cardinalilor franceji.

Parist 27 Sept. Î924

Domnule Cardinal,
Mi-aţi fâcut onoarea de a-mi semnala emofiunea« 

adâncă pe care declarăţiunea guvernului ar f i  stâr- 
nit-o între catolicii Franciei şi aţi binevoit să recoman
daţi luării mele aminte arătările pe care credinţa re
ligioasă şi patrotismul lor le inspiră Domnilor Car
dinali. 

i—  ■ i > i -

din legea dela 9 Decemvrie" 1905, care s u n ă ; ^„Republica a s i 
gură libertatea de conştiinţă", pentru a cere guvernului, pe te
meiul lui, să  se arate liberal în materie de autorizare. (Nota 
Redacţiunii),
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Dar îmi este^cu neputinţă, Domnule Cardinal, să 
f in  de părere ca măsurile socotite de guvernul meu, 
ar putea însemna, după cum îmi scrieţi, grele amenin
ţări pentrn pacea lănntrică, pentru dreptate şi liber
tate. Noi nu vom aduce şi nu vom învoi ca să se*aducă 
nicio vătămare libertăţii cultelor pe care noi avem a 
o chezăşui.

Sub cârmuirea noastră, funcţionarii de toate soiu
rile sunt asiguraţi că ei îşi pot practica credinţele pe 
care le vor voit fă ră  cea mai mică împedecare pentrti 
ei. Dacă sloboda desfăşurare a religiunii catolice ar 
f i  neliniştită pe vreun punct oare care al ţării, noi 
am intetveni fă ră  a şovăi şi cu toată tăria, pentru a 
o chezăşui. Respectul tuturor credinţelor, în cuprinsul 
general al legilor, este ceiace noi numim libertate 
După noi, acesta este singurul principiu pe care se 
poate întemeia pacea lăuntrică şi frăţia naţională.

Dar, hotărâţi de a apăra drepturile conştiinţei in
dividuale, noi avem sarcina de a supraveghea dreptu
rile Statului. Noi credem că e de trebuinţă să facem  
deosebire între lucrurile vieţii spirituale şi cele pă
mânteşti.

Dacă noi ne ferim  de a ne amesteca în tot ce pri
veşte cârmuirea conştinţelor, nu ne învoim ca intere
sele de dinafară sau dinăuntru ale poporului francez 
să fie  apărate în numele altei autorttăţi decât cea a 
suveranităţii naţionale.

Această doctrină, care pune temelia neatârnării Sta
tului, nu este numai cea a Revoluţiunii franceze. Ea 
a fost profesată şi practicată şi de marii miniştri ai 
vechiului regim, în deosebi de Richelieu şi de Mazarin 
l a  nn loveşte în niciun interes îndreptăţit şi, de pildă 
în Răsărit, Francia^este cea care trebuie să ocrotească 
catolicismul, şi nu catolicismul Francia.

De asemenea, în ce priveşte cele trei departamente 
ale noastre dobândite din nou, noi socotim că Alsa-
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sacienii şi Lorenii înşişi au căderea să-şi reguleze 
deadreptul, cu puterile centrale, problemele atât de nu
meroase t*  care le pune alipirea din nou la patria 
mamă.

Eminenţa Voastră îmi va îngădui să vă spun, cu 
h t respectul pe care-l am pentru persoana şi demni
tatea voastră, cât de supărător este ca aţâţări proas
pete şi *care dau o pildă jalnică să pară că-şi iau 
îndreptăţirea dela unele încurajări pe care guvernul 
le-ar f i  socotit că nu\se pot tolera, dacă s'ar f i  pus 
în ipoteza Concordatului.

Socotesc că Eminenţa Voastră va f i  de aceiaşi pă
rere că erau cele mai mari greutăţi de a trata pe 
piaţa publică uişte chestiuni care cer răbdare şi me- 
ditaţiune. Alsacia riare nimic de temut pentru cultele 
ei. Ea are tot interesul de a nn se îndrepta aiurea 
decât numai la dragostea pe care i-o poartă guvernul.

In ce priveşte congregaţiunile religioase, Eminenţa 
Voastră nu se va mira că guvernul apără legea şi 
stă alipit de ea. Călugării şi călugăriţele care şl-au 
făcut datoria în timpul războiului, caşi ceilalţi Fran- 
ce*i, merită, caşi ei, toată stima noastră. In niciun
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chip nu s’a aduş vreo atingere dreptului lor personal 
de a trăi liberi pe pământul patriei lor. Legea nu 
priveşte decât numai congregaţiunile neautorizate. Dacă 
aceste doctrine nu se împacă cu acele pe care Emi
nenţa Voastră mi-a făcut onoarea de a mi le înfă
ţişa, ele nu se inspiră dintr’o grijă mai mică de pace 
lăuntrică şi libertate.

Guvernul în fruntea căruia mă aflu priveşte eu 
scârbă toate felurile de intoleranţă sau chiar el soco
teşte că cuvântul toleranţă nu e un cuvânt potrivit 
fiindcă pare a îngădui ceiace de fap t este un drept. 
Dar noi socotim că cel mai bun mijloc pentru a ne 
feri de ciocnirile, care atât de des au turburat istoria 
noastră, sau de a le face faţă, este de a despărţit 
atunci când ele se vor produce din nou, drepturile 
neşterse ale ale conştiinţei de drepturile care nu se 
pot înstrăina ale Statului.

Binevoiţi, Domnule Cardinal, a prim i omagiile de
săvârşitei mele consideratiuni,

(semnat) E. H erriot

III. Răspunsul Cardinalului Andrieu la
scrisoarea d-lui Herriot.

I.
8 Oct. 1924.

In scrisoarea pe care ei de curând au scris-o către 
d. Prezident al Consiliului, cardinalii franceji îi cereau 
mai întâi să nu desfiinţeze ambasada franceză de pe 
lângă Sf. Scaun. Aceasta o cere x) conştiinţa cato
licilor, al căror cârmaci şi părinte în ordinea spiri
tuală este Papa. O cere şi i interesul patriotic. Căci 
Roma este un neasemănat ^centru de observare. A 
păstra un ambasador acolo unde toate popoarele ci
vilizate ţin să fie reprezentate, este a asigura un 
sprijin foarte preţios pentru politica din afară a Franciei 
şi pentru întinderea înrâuririi sale în lume.

Ce răspunde d. Herriot? „Noi nu ne învoimfca in
teresele din afarăfsau de dinăuntru ale Franciei să fie 
apărate de altă autoritate decât cea a suveranităţii na
ţionale. Această doctrină, care pune temelia neatârnării, 
Statului, nu este numai cea a Revoluţiunii. Ea a fost 
împărtăşită şi practicată de marii miniştri ai vechiu
lui regim, în deosebi de Richelieu şi Mazarin. Ea nu 
vâtămă niciun interes legiuit şi, de pildă în Răsărit, 
Francia este cea care trebuiefsă ocroteascăjcatolicismul 
şi nu catolicismul trebuie să ocrotească Francia"

Ţinând un asemenea grai, d. Herriot pare a uita câ

1) Conştiinfa catolicilor nu cere în  niciun fel ca Francia  să  
aibă o am basadă  pe lângă St. Scaun, de oarece nu guvernul, 
ci episcopatul are căderea  de a trata cu Sf. 'S c a u n  în ceiace 
priveşte lucrurile duhovniceşti. Şi s ’a ară ta t  de mai multe ori 
că am b asad a  nu avea s ă  fie restabilită decât pentru a asigura  
apărarea  intereselor franceze, atât publice, cât şi private, pe 
lângă un aşezăm ânt căruia  dreptul internaţional îi recunoaşte  
dreptul de su v e ra n i ta te ; care, în fapt, se  am estecă  neîncetat în 
politica dinăuntru a Statelor, caşi în legăturile lor internaţio
nale ; şi a  cărui politică, încă  de mulţi ani, este pufin priln- 
c ioasă Franciei. (Nota Redacfiunii).
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neatârnarea Statului, aşa cum a cugetat-o Revoluţiunea, 
este o neatârnare cu totul laică, adică dezlipită de 
orice autoritate morală şi religioasă. Fără îndoială, 
nu această neatârnare au profesat şi practicat marii 
miniştri ai vechiului regim, în deosebi Richelieu şi Ma- 
zarin, când au cârmuit cu competenţă şi mândrie di
plomatică, din care prestigiul patriei noastre n’a avut 
de suferit, treburile unui Stat organizat după învă
ţăturile sociale ale Evangheliei şi în care vreme legea 
omenească recunoaştea în principiu trebuinţa de a se 
pune în acord cu legea dumnezeească ’)•

D. Herriot se mai înşală şi când afirmă că această 
conceptiune despre Statul laic, despre Statul fără 
morală cu temelie religioasă, nu izbeşte în niciun in
teres leg'uit. Nu trebuie să fii mare filozof pentru a 
înţelege că laicismul rastoarnă toate temeliile morale 
şi aie religiunii, şi nu exagerăm, nu suntem decât lo
gici când îl învinuim că e cioclu. Orice societate care 
se leapădă de Dumnezeu îşi sapă mormântul ei.

De altiel, d. Herriot se dezinteresează prea uşor 
de ajutorul foarte preţios pe care Biserica ni-1 dă de 
veacuri, chiar în Răsărit, şi el afirmă că Francia poate 
lua singură asupra ei să ocrotească catolicii de acolo- 
Dar cum o să-i ocrotească, după ce, prin tratatul 
dela Lausanne, ea a renunţat la privilegiile regimului 
Capitulatiunilor, priv legii garantate de tratatele inter
naţionale şi care îngăduiau reprezentanţilor noştri de 
a se afla în toată împărăţia sultanilor ca pe pământ 
francez şi a ocroti ac :>lo nu numai pe creştinii fran
ceji, ci încă şi pe creştinii altor ţări, în puterea unei 
concesiuni binevoitoare din partea Sfântului Sc iun ? 2).

Bismarck a zis într’o vreme : „Răsăritul nu pre
ţuieşte cât oasele unui grenadir pomeranian“. Aceasta 
a fost o vorbă de moment sub care se ascundea o 
ambijiune- Oare diplomaţia franceză, ar fi luat-o în 
serios pentru a lăsa să se impuie naţiunii biruitoare» 
Fiicei mai mari a Bisericii, jertfa bogatei moşteniri 
de cinste şi de influentă pe care o poseda ea, în pu
terea unor titluri netăgăduite, în ţinuturile unde Mân
tuitorul lumii a voit să se nască, sâ trăiască şi să
moara ?

II,

In al doilea rând, în scrisoarea pe care ei de cu
rând au scn s-o  către d. Prezident al Consiliului, car

1) Regii Franciei admiteau, e adevăral, că  ei îşi aveau p u 
terea lor dela Dumnezeu. In înţelesul acesta, ei nu erau laici. 
Dar fot a şa  ei înţelegeau s â  nu dea seam ă  de fjptele lor decât 
numai lu> Dumnezeu, nu Papii şi nici vreunii alte ale au tori
tăţi morale ori religioase, oricare ar fi fost ea Şi dacă, după 
cum vrea arhiepiscopul de Bordeaux, laicitatea se  defineşte 
printr’o astfel de emancipare, trebuie să  încheiem cu d. Herriot 
câ. în înţelesul acesta, ei su n t  deplin întemeietorii Statului Laic 
(Nota Redac(iunii).

2) In adevăr, se  poale pune în trebarea  dacă  ?n starea de fată 
a catolicismului, este u?or sau  chiar cu putinfâ pentru Francia 
de a şi exerciia ocrotirea ei trad tională, fără a se  înţelege cu 
Sf. Scaun. Dar e prolivnic adevărului a susţ ine  că Biserica este 
cea care dă  sprijinul ei Franciei, în timp ce, de fapt, F rancia  
este cea care de patru veacuri n ’a încetat de a asigura o c ro 
tirea cea mai eficace catolicilor din toate |ările şi Sfântului 
Scaun, cu o genorizitate care n’a fost plătită decât numai cu 
nerecunoştinţa. (Moţa Redacţiunii).

dinalii franceji cer ca legile laice să nu se aplice în 
Alsacia şi Lorena. Prin aceasta ar însemna să rănim 
drepturi care nu se pot atinge din mai multe pricini, 
să stârnim împotriviri grele, pentru a nu spune c« 
neputinţă de înfrânt şi să tratăm ca o păcătoasă 
treanjă de hârtie cuvântul de cinste al reprezentan
ţilor Franciei în clipa biruinţei.

Ce răspunde d. Herriot ? El se miră că ameninţarea 
de a aplica un regim care despretuieşte libertăţile 
cele mai sfinte a nrşeat până în adâncul lor cele două 
scumpe provincii d n nou dobândite. Eie se miră că 
celelalte provincii franceze răspund la răsunetul pro
testărilor lor îndreptăf!te şi că, muncind ca să scape 
de jugul atât de apăsător ş ivde tiranic al legilor laice, 
vor să se libereze singure de el, după o jumătate de 
veac de robie din cele mai rele *). Cu toate aceste i  
d. Herriot toarnă puţin balsam peste rana pe care 
are s ’o deschidă. El asigură de dragostea sa pe Al- 
saciano-Lorenji şi le declară că n’au nimic de temut 
pentru cultul lor. Aceasta înseamnă că ei se vor putea 
duce la liturghie caşi în trecut, dar, în interesul uni-
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tăiii naţionale, vor primi legea împotriva şcoalei con
fesionale, care jigneşte în chipul cel mai grav liber
tatea părinj lor de familie în materie de educaţiune; 
vor mai primi şi legea împotriva Congregaţiunilor 
religioase care atribuie puterii civile dreptul hotărât 
numai pentru Biserică de a învoi Congregaţiunilor să 
se întocmească şi a le s l i  să se desfiinţeze; *)în sfârşit, 
vor mai primi şi legea zisă a despărţirii, pe care unii 
sofişti masoni sau îndrumători spre masonerie îndrăz
nesc s ’o numească liberală şi generoasă, fără îndoială 
pentrucă, sub pretextul de a despărţi Biserica de 
Stat, ea despoaie Biserica de toate bunurile ei, chiar 
de moştenirea celor morţi, silind-o să primească o în
tocmire protivnică tuturor drepturilor ierarhiei ca
tolice s).

Stăruind a voi să aplice aceste legi cât se poate 
de tiranice, d. Herriot se îndoieşte că, faţă de cea ma

1) Mărturisire gravă. Aici se vede legătura care, tn ciuda 
legii din 18 Germinai Anul X, uneşte pe episcopul de Sfrass- 
eburg cu războinicul arhfepiscop de Bordeaux. Ei înţeleg să  
se s lu jească de m işcarea  alsaciană, spon tanee  sau  artificială, 
pentru a sili guvarnul nu numai să  se  lepede de orice sch im 
bare în sfatul quo al Alsaciei, ci să  se ho tă rască  a achim ba 
şi sfatul quo din celelalte provincii franceze. (Nota Red).

>) Cardinalul Andrieu vorbeşte  limpede. Să-i răspundem  a s e 
menea spunându-i cu Portalis  în raportul din 19 prerial Anul 
XII. că „dreptul public al Franciei a cerut totdeauna pentru 
stabilirea ordin lor religioase intervenirea şi autoritatea magis- 
rafului politic Această intervenire şi autorizare se manifestau, 
altădată prin scrisori patente. Ele *e pol manifesta astăzi sub 
altă formă. Dar principiul despre trebuinţa consimţirii din partea 
ţapului Statului e totdeauna aceiaş  şi acest  principiu e com un 
tuturor statelor catolice". (Nota Redacţiei).

s) Consiliul de S ta ta  recunoscut că întocmirile eparhiale sunt 
conforme cu legea din 1905, iar Sf. Scaun că ele sunt conforme 
cu legiuirea canonică, dova ă că despărţirea nu despoaie  Bi
serica de niciunul din bunurile ei. Şi cum arhiepiscopul de 
Bordeux poate spune că o lege nu e liberală, nici generoasă, 
când ea îi lasă  libertatea de a critica în dreapta şi în s tânga 
loale actcle guvernului, în limp ce sub  regimul de mai înainte 
cn puterea articolelor 201 până la 209 din Codul penal, el ar 
fi putut cădea în pedeapsa  închisorii sau  a surghiunului ? (Nota 
Redacţiunii).
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simplă legalitate franceză, ele trebuiesc socotite fără 
fiinţă, pentrucă sunt protivnice Constituţiunii ? In 
adevăr, ele jignesc drepturi înscrise deplin în unele 
Constituţiuni franceze încă în vigoare, drepturi sfinte

neşterse care nu se pot desfiinţa, care sunt anterioare 
şi superioare legilor pozitive, după cuvântul celor ce
au întocmit Constituţiunea din 1848.

Tradus de A r h im  S C R IB A N

CĂRŢI, REVISTE Şl ZIARE
U n  r ă sp u n s  iii  c h e s t ia  c o s tu m u lu i  p r e o ţe s c ,  

articol de Diacon A. N. Constantinescu în Noua Re
vistă Bisericească pe Octombre-Noembre 1924.

Mai tari poftele ca dovezile, aşa trebuie să spunem 
despre răspunsul Părintelui Diacon A  N. Constanti
nescu din numărul pomenit al Nouăi Reviste Biseri
ceşti. In Adevăr, Sf. Sa scrie, dar ştiu eu ce scrie I 
Parcă poţi înţelege ceva din legătura în care vrea să 
puie răspunsul cu chestiunea ! E numai o înşirare de 
cuvinte şi atâta, ca o înşirare de sunete din care 
însă nu iese muzica.

Chestiunea e una şi simplă : Este îmbrăcămintea 
preoţească o pedecă pentru îndeplinirea apostolatului 
nostru ? Doar acesta e calul de bătae al Părintelui 
Constantinescu. Sf. Sa nu poate face apostolat din 
pricină că trebuie să târâie o haină lungă.

Când noi scoatem din năzuinţele sale această for
mulare scurtă a dorurilor sale în materie de îmbră
căminte a clerului, Sf. Sa ce spune ?... Zice că nu e 
vorba de schimbarea îmbrăcămintei călugărilor, ci 
numai de cea a preoţilor de mir. Călugării să-şi poarte 
portul lor, dar preoţii de mir de ce ?

Apoi apostolatul este unul şi singur, fie că eşti 
preot de mir, fie că eşti călugăr. Biserica are nevoie 
de munca noastră, în orice stare ne-am afla. Şi dacă 
e vorba de munca aceasta, chestiunea e una pentru 
t o ţ i : este haina o împedecare, ori nu este ? Dacă ea 
este peatră de poticneală, aşa va fi simţită de toţi
şi toţi trebuie s’o lepede.

Chestiunea aceasta aşa a fost pusă înaintea Părin-
telui Constantinescu. Sf. Sa însă o lasă nedeslegatâ. 
Nu răspunde dacă haina e piedecă. Căci când i-am  
spus eu că pe mine nu mă împedecă, zice apoi da, 
dar Sf. Ta eşti călugăr şi trebuie s ’o porţi! Cu acea
sta însă nu răspunde la faptul dacă e piedecă sau nu. 
Căci a spune că trebuie s ’o port, rămâne în picioare 
fa p tu l: Oare nu şi eu mă încurc la umblet cu ea ? 
Oare nu şi faţă de mine lumea simte scârbă, dacă 
haina aceasta e urîtă? Oare nu şi mie îmi împedecă 
sloboda slujire a apostolatului creştin ?

Ce are a face ca sunt călugăr ? chipul din afară e 
acelaş şi dacă condiţiunile din afară sunt protivnice 
străbaterii hainei noastre, sunt protivnice şi pentru 
mine.

Când eu spun: Nn simt nicio împiedicare din pri
cina hainei mele, Sf. Sa z ice : A d a ! lumea te cheamă 
să le vorbeşti din pricină că eşti călugăr savant.

Hai să primesc acest compliment al Părintelui că 
sunt savant, dar dacă haina mea este piedecă, atunci

cum nu stinghereşte ea savantlîcul meu? Efectul rău 
pe care haina l-ar face în lume, nu poate slăbi din 
faptul că sunt călugăr sau că sunt savant. N ’are 
decât să fie şi Păr. Constantinescu savant şi atunci 
n’are să ma! simtă greutatea hainei.

Va sa zică haina nu te împiedecă în cazul când în
deplineşti condiţiunile vremii de a fi om învăţat şi 
meşter la lucru. Ar urma atunci că numai nevolnicii 
au nevoie să-şi schimbe haina, ca să cerşească graţia 
bunei primiri din partea lumM, căci dacă eşti savant, 
ai zburat peste greutăţi.

Apoi dacă aşa este lucrul, de ce Păr. Constanti
nescu nu cere ceiace e mai de seam ă: să avem sa
vanţi şi cere reforme pentru neputincioşi să arunce 
haina, că altfel, săracii de ei, nu-şi pot face drumul 
în lum e!...

Dar iaca, mai este unul, care fără a fi călugăr, e şi 
mai ş5 ca mine în portul hainei: e părintele Gala 
Galaction, care a fost c’iemat la Gilaţi să ţie 
conferinţe, cum şi în toate laturile ţării. E preot de mir, 
dar e mai habotnic în haină ca mine. Haina însă nu-i 
împiedecă fiindcă, odată ce e om învăţat şi harnic
lumea îl cheamă şi-l doreşte.

Deci încă o d a tă : haina nu e povară. Nu se poate 
face dovada, fiincă iată, tocmai habotinicii hainei au mai 
multă primire. Fireşte, nu din cauza hainei, dar când 
ai altceva afară de haină, nu mai simţi haina că te 
încurcă, iar haina o păstrezi pentru alte conside 
raţiuni, pentruca ideia de preoţie să se păstreze ca 
ceva deosebit şi prin mijloace deosebite, fiincă hiro
tonia te aşează într’o treaptă deosebită.

Dacă Păr. Constantinescu îmi spune că: comparaison 
n’est pas raison, să-i spun eu atunci că degeaba îmi 
aduce comparaţiunea cu preoţii din Ardeal. Eu am 
să-i spun că publicul de acolo e deprins cu aceste 
stări, pe când la noi nu e deprins. Astă vară, la Man
galia, o femeie s ’a dus ia preotul din localitate să-i 
boteze un copii. Preotul fiind din Ardeal, era civil. 
Când acesta a spus femei! „Eu sunt preotul1*, femeia 
i-a spus: „Nu e adevărat! Preoţii nu umblă îmbră
caţi aşa !u Şi s ’a dus la preotul grec de i-a botezat 
copilul.

De acest sentiment public Păr. Constantinescn nu 
vrea să ţie seama.

Apoi în chestiunea calendarului, cu care vrea să  
ne argumenteze Sf. Sa, tocmai de el s ’a ţinut seamă, 
fiindcă în lumea luminată totdeauna s ’a cerut sâ 
schimbăm calendarul. Calendarul nici n’a fost
schimbat din trebuinţă bisericească, fiindcă nu era ne
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voie, ci din trebuinţa socială. Şi dacă acum se spune 
că nu era clipa potrivită ori că nu s ’a făcut propa
gandă din destul, este tot din consideraţiune către 
obşte, că nu pricepe ea rostul schimbării. Deci gân~ 
direa către simţirea obştii se arată tocmai în această 
împrejurare- Şi noi niciodată nu ne putem lipsi de 
această socotinţă, fiindcă ea e un principiu creştinesc. 
Sf. Pavel spune că dacă mâncând carne voi scanda
liza pe fratele meu, nu voi mânca carne în veac. 
Acesta e un capitul de morală; cum trece Păr. 
Constantinescu peste el? Eu nu mai cât îl citez aici, 
el însă este o foarte largă în chestiune.

Dar cu ce drept Păr. Constantinescu recunoaşte 
pentru călugări datoria de a purta haina, iar pentru 
preoţi nu ? Cine o recunoaşte pentru călugărf, cu atât 
mai mult trebuie s'o recunoască pentru preoţi, fiindcă 
ce est# mai mare, preoţia ori călugăria ? E mai mare 
preoţia, fiindcă e hirotonie. Deci, dacă pentru cele 
mărunte recunoşti trebuinţa de a se deosebi, cum de 
nu o recunoşti p«ntru cele mari ? Înghiţim cămila şi
strecurâm ţânţarul ?

Pentru aceasta eu până acum nu am alte dovezi

ca să-mi schimb ce am spus : Că numai slăbirea 
lăuntrică dela disciplina bisericească porneşte pe unii 
preoţi de a bârfi împotriva hainei. Este ceva vătămat 
•n sufletul lor şi de aceia vor să alunge frâul. Cine 
se simte strâns legat de Biserica sa, nu cere aseme
nea slăbiri, că nu are nevoie de ele.

Şi daoă Păr. Constantinescu ţine de rău pe chiriarhii 
care lasă pe călugări să umble îmbrăcaţi cum le 
trăsneşte prin cap, aceiaş argument slujeşte şi mai 
departe. In Mitropolia noastră au şi fost daţi la jurnal 
(în Apostolul) şi puşi în circulări preoţii care aplică 
principiile părintelui Constantinescu, şi tocmai de 
Mitropolitul nostru, care e de peste munţi. Este  
timp ca măsura sâ se întindă şi la acei care pun 
condiţiuni chiriarhilor că ei nu primesc hirotonia 
dacă nu sunt lăsaţi civili.

Şi i-aş fi lăsat civili o mie de ani—  Că mai tari 
trebuie să fie socotelile Bisericii decât gusturile celor 
ce vor să arunce frâul 

Rămânem la îndemână şi pentru alte discuţiuni cât 
mai largi.

Arhim SVSIB  A JT

ÎN S E M N Ă R I m ă r u n t e
D. O c t a v i ţ n  G o g a  d e s p r e  c h e m a r e a  B is e r ic i i  

în v r e m e a  d s  faţa. — întrebat despre ce au de fă- 
eut scriitorii în noua stare a României, d. Octavian 
Goga a răspuns în „Universul* (30 Noemvrie c.) la 
mai multe chestiuni. Când a fost întrebat despre 
chipul cum crede că s ’ar putea face cultivarea mul • 
ţimii norodului, a răspuns:

„Cred că printr’o bună îndrumare a preoţimii şi a 
învăţâtorimii, s ’ar putea angaja mai uşor un început 
de lămurire a maselor. Mai ales rolul bisericii mi se 
pare covârşitor într’o astfel de acţiune de ordin mo
ral. Din nenorocire, aici concepţia tradiţională a po
liticei noastre n’a favorizat de ajuns acest aşezământ 
tradiţional. Convingerea mea e că în sufletul ţăranilor 
noştri, tot biserica rămâne supremul factor motal“.

Ne pare bine că un fost ministru al cultelor se 
rosteşte atât de frumos despre partea de lucru pe 
care Biserica o are ţara românească. După cum se 
vede, partea cea mal mare este a ej şi pe aceia tre
buie să ne silim atâta pentru a îndeplini marea noas
tră chemare de luminare a maselor.

D. G o g a  d e s p r e  c in e m a ia g r a f e .— Tot acolo, 
d. Goga spune despre cinematografe că aşa cum ele 
lubrează acum sunt de prisos şi păgubitoare, neur
mărind altceva decât câştigul.

Şi aici are dreptate.

E fec tu l ş i ir l io r  re le .  — Ziarele au publicat ştirea 
despre trei surori din Satn-M art care s’a sinucis cu 
ceremonie. S ’au îmbrăcat în negru, cu mănuşi în mâni,

şi-au aşezat la şir Jaturile spânzurătorilor, după ce 
au arătat în scris, cu foarte muită amănunţime, cum 
să li se facă înmormântarea, şi apoi s ’au spânzurat, 
S’a spus că au fâcut aceasta din pricina întristări, 
pentru moartea mamei lor, care însă murise nu atunci, 
ci de un an de zile. Cineva, analizând cazul acesta 
în „Adevărul", (4 Decemvrie 1924), spune că nu poate 
fi adevărat, pentrucă cine e turtit de durerile vieţii! 
nu pune atâta grijă şi atâta formă în felul sinuci
derii lui. Mai de grabă e o boală, o poftă bolnavă de
sinucidere.

Aceasta e una. Dar acum alta.
Curând după fapta aceasta, s ’a sinucis la Cluj o 

fată de 18 ani întocmai în aceiaş fel ca şi surorile 
dela Sâtu-Mare. T ot aşa s ’a îmbrăcat în negru şi 
tot aşa a luat măsuri cum să fie înmormântată. Vădit, 
era faptă făcută sub înrâurirea ştirii citite în ziare
despre cele trei surori, Pe masa de alături era chiar
ziarul care povestea sinuciderea din Satu-Mare.

In aceiaşi zi şi îu aceiaş ceas, a încercat să se si
nucidă cu totul în aceiaş fel şi o fată de 14 ani, tot 
în Cluj, dar a fost prinsă şi împedicată la vreme.

Tot atunci, în Lugoj, s ’a sinucis un tânăr din clasa 
a Vil-a de liceu, fiu de oameni bogaţi, căruia nu-i
lipsea nimic. Ca şi în toate trei cazurile de mai îna
inte, s ’a sinucis iără a lăsa vreo scrisoare.

Iată că ştirile rele aruncă sămânţa lor in inimile 
fragede. a . s .

A p le c a i  tacă 'an ’; 1. — După monsegniorul Marmaggi, 
nunţiul papal din Bucureşti, care se amesteca în tre-
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bile bisericii noastre, i-a venit în sfârşit rândul să plece 
şi arhiepiscopului papistaş din Bucureşti, monsegnio- 
rului Netzhammer. Plecarea acestei înalte feţe bisericeşti, 
catolice se cădea să se fi întâmplat de mult, pentrucă 
Eminenţa sa a fost acela care — în timpul ocupaţiunii 
nemţeşti — ajutat şi de netrebnicii din sânul nostru, s ’a 
folosit de toată trecerea ce avea în faţa nemţilor catolici 
şi a adus bisericii noastre toate jicnirile şi umilirile 
care i-au stat în putinţă. Eminenţei sale se datoreşte 
numirea, de către armata de ocupaţie, a unui unit ca 
direcţor al cancelariei sfintei noastre mi.ropolii. Emi-
nonţia sa a făcut să fie oprită tipărirea calendarului 
ortodox. Secretarul Eminenţei sale făcea propuneri co
mandanţilor armatei germane să ia măsuri de constrân
gere pentru trecerea la catolicism a poporului nostru. 
In palatul de reşedinţă ai Eminenţei sale s ’a făurit 
actul de acuzaţia împotriva arhimandritului Scriban, care 
urma să fie executat, etc., etc. Pentru atâtea merite ce 
şi-a câştigat faţă de biserica sa şi crime ce a săvârşit 
faţă de biserica şi neamul nostru, arhiepiscopul trebuia 
mutat de mult dela noi. Nu ştim ce a împiedecat asta 
pâna acum, dar, însfârşit, bine că s ’a făcut şi acum 
Ducă-se cu Dumnezeu! Conducerea arhiepiscopiei latine 
din Bucureşti a fost încredinţată episcopului latin din 
Iaşi, Alexandru Cisar, iar vicar general a fost numit 
canonicul Auner, care a fost mâna dreaptă a fostului 
arhiepiscop şi s’ar fi căzut să plece împreună cu el 
Nu pierdem însă nădejdea, că-i va veni rândul.

în c e p e  s ă  c e d e z e .  — Se vorbeşte şi comentează 
mult de către lumea catolică dela noi şi de aiurea şti
rea, că papa ar fi hotărât să primească din nou în 
funcţiune pe preoţii caterisiţi, pentru că s ’au căsătorit 
după ce fuseseră hirotonisiţi. Asemenea preoţi sunt 
mai ales în America şi printre uniţi. îngăduinţa ce le 
va face papa e un semn neîndoios, că faimoasa disci
plină, zisă de fier, a catolicismului, începe să slăbească* 
Vremea e mai tare şi de cât papa, — vrând nevrând—> 
cată să-şi plece capul înaintea ei şi să facă concesiuni 
care cu oâteva decenii în urmă nu încăpeau nici în 
mintea celui mai liberal şi mai visător pater.

F ia r e le  nu  s e  *aai sa tu ră  d e  s â n g e .  —  Admi
nistraţia sovietelor, care ca o haită de fiare s ’a năpus
tit asupra bisericii, în deosebi a celei ortodoxe, şi a 
trimis în lumea drepţilor sute de episcopi, mii de preoţi 
şi miloane de credincioşi, a executat nu de mult pe 
mitropolitul Nazarie al provinciei Georgia, din Caucaz. 
Bătrânul şi vrednicul ierarh şi-a ridicat ochii spre cer 
în clipa când urma să fie împuşcat, şi s’a rugat pentru 
eălăii săi cu cuvintele Dumnezeului nostru Mântuitor şi 
ale sfântului arhidiacon: „Iartă-i Doamne că nu ştiu 
ee fac*.

Au început să-i cu n o ască . — In Franţa, unde
biserica papală trăeşte de două decenii cu totul despăr
ţite de stat, se făcuse în timpul guvernului Poincare, 
care a precedat împotriva actualului guvern Herriot, o 
apropiere între puterea laică şi cea bisericească. Se re- 
luasetă chiar legăturile între guvern şi sfântul scaun,
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numindu-se un ambasador al statului francez pe lângă 
Vatican. Noul guvern a observat însă, că ordinele că
lugăreşti funcţionează, în cea mai mare parte, fără 
aprobarea statului şi că ele sunt în multe privinţe, o 
serioasă primejdie pentru stat şi naţiune şi a luat mă
suri pentru punerea lor la ordine. Aceasta a stânit o 
vie mişcare de protestare printre călugări şi călugăriţe 
printre episcopi şi printre credincioşii habotnici. In unele 
mănăstiri şi şcoale ale congregaţiilor s ’a ajuns la scene 
scandaloase. Guvernul s ’a arătat înţelegător şi împă
ciuitor, primind să aştepte încă punerea în rânduială 
a cuvioşilor şi cuvioaselor. Aceasta însă va trebui să 
să se facă, căci Franţa nu e ţara iui Cremene, ci a lui 
Cremieux.

Tot nu  e lu cru  lăm urit. — Fraţii noştri cari-şi dau 
numele de „aliaţi" cu biserica Romei, sunt de fapt ca
tolici, pentru că nu mai stau de mult pe temelia dog
matică a celor patru puncte pe care s ’a clădit minci
noasa unire din anul 1700, ci au admis în totul învă
ţătura dogmatică şi morală a catolicismului. Ceeace 
le-a mai fost îngăduit să păstreze din tot ce au avut 
este numai ritualul ortodox şi aceasta au făcut-o şi o 
fac papii — următori zeloşi ai principiilor pline de vi
cleşug ale sfântului lor Inigo de Loyola — numai ca 
să arunce praf în ochii celor naivi dintre ortodoxi şi 
să-i facă să creadă, că Roma respectă credinţa şi rân
duielile bisericeşti ale celor ce primesc să-i fie tributari 
sub falşul titlu de „uniţiu cu ea, că totul e numai o 
farsă, o probează neîndoelnic, măsura ca uniţii din 
Diaspora, adică cei cari trăesc împrăştiaţi printre cato
lici sau cei de alte confesiuni, adică departe de massa 
compactă a uniţilor, să depindă sufleteşte de ierarhia 
catolică. Escepţie dela această regulă s ’a făcut deo
camdată cu uniţii din hotarele României întregite, cari 
au fost puşi deocamdată sub ascultarea mitropolitului 
român unit din Blaj. Ne-am fi bucurat mult, dacă fraţii 
noştri uniţi ar fi scăpat de această grea tutelă, de câr
dăşia cu papistaşii, dar deocamdată bucuria nu ne e 
deplină, pentrucă lucrul nu e lămurit, ci e tot turbure, 
pentru că nu e definitiv, ci numai provizoriu, căci des
facerea lor de catolici e numai „până la altă dispozi
ţie*, care nu se ştie în ce va consta şi când se va lua.

Pr. M.

S il in ţe le  P r im ă r ie i  B u c u r e ş i iu lm  p en tru  c u l
tura  p o p o ru lu i.— Noi am mai pomenit de ele, şi 
trebuie să mai pomenim, despre silinţele pe care Pri
măria oraşului Bucureşti şi le dă pentru a îngriji de 
publicul Capitalei, nu numai în cele materiale, ci şi 
sufleteşte. Toată inima mişcării, cum am mai scris-o  
noi, este d. Mihail Berceanu, sprinteniţl şi vioiul 
ajutor de primar al Capitalei. Domnia sa a adunat 
pe institutorii din Bucureşti în ziua de 24 Noemvrie, 
al ceasurile 6 seara, la şcoala de fete Silivestrn. Au 
fost chemaţi aci şi preoţi mulţi şi funcţionari înalţi 
ai Ministeriului de Culte, în frunte cu d. V. Ispir. 
secretarul general al Ministerului. Au mai fost de 
faţă d. / .  Saviu, ispector general al culţilor, d. Cher-
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ciu, revizor şcolar, iar între clerici se afla şi Păr. I-
Popescu-Mălăeşti.

D. Berceanu a ne arătat că este vorba să se înceapă 
un şir de conferinţe, din care cea întâi să înceapă în 
luna Noemvrie şi să fi fie urmată de alte 5 : la Cră
ciun, la Paşte, la 24 Ianuarie, la Ziua Vitejilor căzuţi 
în război (la înălţare) şi la sfârşitul anului. A spus 
că, pentru împlinirea acetui plan, îşi îndreaptă toată  
nădejdea către corpul didactic, „care are priceperea; 
chemarea şi datoiia de a face din şcoală un centru 
cultural, care trebuie să lumineze nu numai înăuntru, 
ci şi afară1*. A cerut ca, la această lucrare, să se facă 
un lucru de tovărăşie cu preoţii şi cu toţi oameni 
care lucrează pentru răspândirea învăţăturii.

După aceasta, Păr. Econ. Popescu-Mălăeşti a dat 
lămurire^ despre cea întâi conferenţă, care a fost în
tocmită de Sf. Sa pentru a sluji ca îndrumare în 
această chestiune. Numele ei este însemnătatea în
văţăturii creştine in alcătuirea nouă a României în
tregite. Sf. Sa a citit bucăţi din ce a scris şi a arătat 
cum învăţătura creştinească se poate aplica în familie, 
muncă, negustorie şi politică. Altă broşură a fost în
tocmită de un scriitor care iscăleşte „Un Creşt n“.

Apoi s ’a hotărât ca cea întâi conferenţă să se ţie 
Duminică, 7 Dec. dimineaţa în biserici, iar după ameazi 
în şcoli. Pe unde se va putea, conferenţa va fi putea* 
în soţită  în şcoli şi de serbări cu cântări.

O  s  e  e i e  B i s t r  c i i  s  i e d e l e .  — ln z'ua de 23 
Septemvrie a. c., când se făcea, în biserica Mănăstirii 
Sinaia, slujba pentru începerea Conferenţei pentru în
frăţirea popoarelor prin Biserici, am văzut un chip
plăcut la înfăţişare, pe care nu-1 cunoşteam şi de
care-mi închipuiam că este cineva care ia parte la 
conferenţă. Nu s ’a arătat însă chiar dela început la 
şed nţă, dar l-am văzut la cea dela sfârşit, când a şi 
luat cuvântul şi ne-a spus că vine din partea capului 
Bisericii suedeze, Arhiepiscopul Nathan Soderblom. De 
acolo l-am cunoscut mai de aproape şi am văzut că 
este un preot care se interesează de aproape de Bi
serica Ortodoxă, a trăit în Rusia (a fost prizonier în 
Siberia şi Japonia în timpul războiului), a fost prin 
Grecia, vorbea greceşte cu delegaţii greci dela Sinaia 
şi voia acum să studieze şi România şi Biserica ro
mânească.

La două luni de zile după cele petrecute atunci, 
iată-1 din nou în ţara românească, s ’a înfăţişat în Sf. 
Sinod, unde a vorbit din partea Arhiepiscopului de 
Upsala, din Suedia, i-a răspuns I. P. S. Mitropolit 
Primat Miron. Delegatul arhiepiscopului din Upsala, 
Neander, căci acesta îi e numele, a adus şi poftirea 
din partea Bisericii suedeze către Biserica românească, 
de a lua parte la adunarea care se face în Suedia în 
luna August 1925. B seric i româneşti i s ’au pus la 
îndemână 28 de locuri de delegaţi, care vor avea toată 
întreţinerea în Suedia pe timp de două săptămânj 
din partea guvernului suedez.

D. N. Iorga, scrie frumoase cuvinte despre Preotul 
Neander în „Neamul Românesc“ dela 29 Noemvrie c-:

rnw* m m * i  k  i i m m  i‘ i fi

«De câteva zile un distins intelectual suedez cer
cetează România.

«D. Neander, secretarul arhiepiscopului'Suediei,‘nu 
merge din loc în loc ca să vadă palate şi poduri, 
fabrici şi uzine, ogoare şi puţuri cu păcură. Nu că 
d-sa ar„despreţui aceste izvoare"ale producţiei;naţi
onale şi aceste realisări de ordin practic. Vine într’o 
ţară de prea buni gospodari ca să-şi poată ascunde 
importanţa acestor bogăţii ale^ţării şi acestor resul- 
tate ale muncii naţonale. Dar şi acest cleric de o 
înaltă cultură şi de un fin simţ pentru*idealul ome
nesc e convins că toate vin din lăuntrul omului.

«De aceia I-am văzut la cursuri universitare, la re- 
presintaţii de teatru, la solemnităţi culturale, în li
brării şi biblioteci. Şi, când acest om aşa de inteli
gent şi simţitor ia cuvântul^pentru a-şi arăta;frumosul 
talent cu care e înzestrat, cuvintele sale calde sînt, 
cu o recunoaştere care ne mişcă, un imn către pu
terea creatoare a elementului moral.

«Tradiţia noastră îi vorbeşte mai mult decât mul
tora; dintre'noi, cartea noastră^e mâi’aproape de;su- 
flet decât Românilor, destui, care o despreţuiesc. 
Apropiindu-ne de ţara lui, el ne trimete la înseşi 
normele adevărate ale desvoltării unui popor modern»

P atr iarh atu l r o m â n e s c .  — De puţină vreme, ie
aude vorbindu-se despre înfiinţarea unuia Patriarhat 
românesc. Fără îndoială, această părere s ’a născut în 
legătură cu legea unificării Bisericii, care's’a aflatîn  
discuţiunea Sfântului Sinod în curgerea lunii Noemvrie 
şi încă continuă. In proiectul de lege pentru unificare 
însă, nu era vorba de patriarhat.

In legăţura cu'acest;zvon, citim în Neamul Româ
nesc dela 29 Noemvrie că d. ministru al. Cultelor 4̂/. 
Lepădatu, fiind întrebatfde un redactor al acelui ziar 
ce este cu zvonul sdespre înfiinţarea Patriarhatuluit 
a răspuns:

t
I

„Nu am pregătit şi nu pregătesc nici un proiect 
în sensul acesta. S ’a vorbit de posibilitatea ridicărij 
la Patriarhie a conducerii Bisericii Ortodoxe autoce
fale române. Iniţiativa rămâne însă întreagă Sfântulu, 
Sinod. Numai după o discuţie largă şi o aprobare, 
Sf. Sinod va face o propunere guvernului. Pâni 
atunci, nu poate fi vorba de un proiect de lege pentru 
ţnfiinţarea unui Patriarhat'la Bucureşti".

Ş T I R I

M o a rtea  E co n o m u lu i H ara lan th ie  Ceius."— A-  
lăm, cu părere de rău, încetarea din viaţă, în cele din 
urmă zile de Octombrie, a părintelui H. Celus din Târgu- 
Neamţului. Era o figură bine cunoscută în acel ţinut- 
A fost preot vrednic, cu familie numeroasă, cu copi. 
bine crescuţi şi daţi la învăţături înalte, care fac cinst. 
numelui său. A fost institutor în oraşul numit. Lasă 
un nume bun, ca bărbat blînd, binevoitor, primitor* 
plăcut în societate, cetăţean cu cuget drept. Nu se pot
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întîlni decît păreri de rău pentru ducerea sa dintre noi. tori de carte. Cel mai des în ziarul numit scrie Păr
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Un senin  frum os din lupta îm potiiva beţiei.
Ceiace trebuie să ne umple de tărie în lupta împotriva 
beţiei trebuie să fie buna primire pe care însuşi po
porul o face unei asemenea lupte.

Acum cîteva luni de zile, ziarele vorbeau de hotărîrea 
unor săteni din susul Moldovei care, aflând despre în
demnurile B sericii şi mai cu seamă ale Arhipăstorului 
lor, I. P. S. Mitropolit al Moldove», împotriva btţei, s ’au 
hotărît şi ei să se mişte şi să alunge cu totul această pa
timă din mijlocul lor. Lucrul acesta e foarte îmbucurător 
pentrucă în Suedia lucrurile n’au mers atît de uşor. 
Din cartea Prea Sfinţitului Nicodem, de care am vorbit 

#în nr. trecut al acestei reviste, şi din traducerile de acum
12 ani ale Părintelui Ghia, de care am vorbit tot acolo 

la „cărţi, reviste", se vede că preoţii au luptat cu mar1 
greutâţi^împotriva beţiei. La noi e lucru foarte îmbucu
rător, dacă şi oamenii din sate îţi dau ajutor, ei, dela 
care nu te-ai aştepta. Acum însă voim să pomenim 
de un fapt asămănâtor şi care de asemenea trebuie cu
noscut. E vorba de telegrama pe care nişte lucrători 
din com. Arbora, jud. Solea, Bucovina, o trimet Mitro
politului Moldovei arătându-şi şi ei bucuria pentru mă
surile luate.

M ă n ă st ir e  a ju n să  ş c o a lă In Neamul Romanesc

s  ău.dela 18 Octomvrie 1924, citim că Mănăstirea Comana 
Vlaşca va fi reparată şi prefăcută în şcoală normala de 
fete, care va avea şi o secţiune de ţesătorie artistică.

Aşa se duc mănăstirile noastre ! Dar tot e mai bine 
când ajung şcoli, în loc de a ajunge închisori.

C o n fe r e n ţe  d e s p r e  a lc ă tu irea  lum ii.— Tot acolo, 
citim o dare-de-seamă despre conferenţele Căpitanului multe despărţiminte, precum: bibliotecă pentru popor
Ştefan Cristescu, care şi mai nainte în trecut şi în vre- cursuri pentru învăţătura creştinească; farmacie; aju-

Petre Chiricuţă din Galaţi, misionarul eparhiei Dunării- 
de-Jos.

l ln iv e r s i ta ie  p o p u la r ă m  G ala [i.— In oraşul Galaţi 
funcţionează o universitate populară, în care se predau 
cursuri pregătite de persoane cu învăţătură înaltă. Astfel 
este avocatul N. N. Lenguceanu, bărbat cu învăţătură 
temeinică dela Paris, care şi în trecut, a ţinut cursuri 
frumoase, cu cuvinte de bună preţuire pentru religiune, 
iar anul acesta ziarul Galaţii-Noi din nou dă veste despre 
alte cursuri ale sale. Numai citind titlurile lor, din nou 
ni se vesteşte atmosfera de frumoasă grijă pentru su
flet şi unor înfăţişări de bună vecinătate cu religiunea

Credem că astfel de cursuri, predate de aşa persoane 
ajută pentru a înălţa atmosfera morală a oraşului, care 
are trebuinţă de mare mişcare în această privinţă.

T o v ă ră ş ie  d e  ajutor c r e ş t in e s c  in  G alaţi. — Din 
buna pornire a Părintelui Petre Chiricuţă din Galaţi, s’a 
înfiinţat acolo o tovărăşie creştinească pentru ajutor şi 
binefacere. Ea poartă numele de „Samarineanul milostiv".

B is e r ic ă  în o ită . — In ziarul Galaţti-No\ (11 Noemv. 
1924), Păr. Econ. D. Sârbu din Braniştea, Covurlui. 
arată cât a fost ajutat de proprietarul Virgil Z. Soare 
din Galaţi la restaurarea bisericii din satul său, dără
pănată de Ruşi în timpul războiului.

M a n c a  unui p reo t  pentru  în d r e p ta r e a  s a t u lu i  
Păr. V. Georgescu, paroh în Sudiţi, Ialomiţa, preot 

tânăr şi inimos, absolvent al Seminariului Central din 
Bucureşti în anul 1913, iar apoi şi licenţiat în teologie, 
a început în satul său o lucrare pe o scară întinsă 
pentru buna îndrumare sufletească a sătenilor. A în
fiinţat un aşezământ cu numele Mântuirea, având mai

A •

11 fac dări-de-seamă

mea aceasta mai din urmă, a făcut să se voibească 
despre d-nia sa cu nişte teorii ale sale despre chipu* 
cum s’au alcătuit lumile.

Totdeauna reporterii de ziare 
pline de laudă, pentrucă ei nu pot prinde mult din teo
riile toarte încâlcite ale căpitanului conferenţiar, Cu toate 
acestea teoriile acestuia nu găsesc mare răsunet în pă
turile care înţeleg mai mult, ale lumii ştiinţifice.

Aceste teorii cuprind vederi protivnice religiunii. Ele 
însă nu găsesc bună primire la oamenii îndrumaţi în 
aceste chestiuni.

Z iar înoit. — Ziarul Galaţii-Noi din Galaţi, care scrie 
mult despre lucrurile bisericeşti, şi-a înoit în chip fru
mos haina sa. Se tipăreşte acum în patru pagini şi cu 
o slovă nouă şi foarte plăcută ochiului. La acest ziar 
scrie d. M. N. Pacu, fost profesor al Seminariului 
din Galaţi, urz tor de cărţi de religiune pentru şcoală, 
vechiu parlamentar şi avocat, apoi mulţi preoţi din ju
deţul Covurlui, fiindcă acest judeţ cuprinde mulţi preoţi 
inimoşi şi culţi, adăpaţi mare parte din îndrumarea spre 
învăţături stârnită de d. N. Iorga. Din pricina acestei
porniri, judeţul Covurlui şr  numără c«i mai mulţi ştiu-

torarea nevoiaşilor; cântece bisericeşti şi din popor; 
dar mai cu seamă lupta împotriva beţiei. In ce priveşte 
partea aceasta din urmă, Pâr. V. Georgescu a tipărit 
şi în această revistă arătări însemnate împotriva beţiei- 
Ziarul Universul dela 20 Noemv. c. îi aducemeritate laude.

P ăm ânturi o en tru  c a to l ic i  s i  uniaţi. — Fărăîndo-
A  • *

ială, din izvor catolicesc, se tipăreşte în Universul dela 20 
Noemv. 1924 ştirea că s’a făcut mijlocire la Casa Cen
trală a împroprietăririlor, pentruca, atât bisericile ro- 
mano-catolice, cât şi cele uniate din Bucovina, să capete 
tot atât pământ, după legea împroprietăririi, cât şi bi
sericile ortodoxe.

Fără îndoială' ce e după lege, trebuie ţinut în seamă, 
ar ce este nedrept chiar în ltge, trebuie să se îndrepte.

Dar peste munţi sunt episcopii uniate cu puţini cre
dincioşi şi cu o mulţime de protopopi şi mulţi cano
n ici; pe când episcopiile noastre, la mai mare număr 
de credincioşi peste munţi, au mic număr de protopop 
şi de asesori consistoriali. Deci pentru îngrijirea cre
dincioşilor noştri şi pentru trebuiile Bisericii noastre 
ortodoxe peste munţi, mai puţin personal decât se află 
U catolici şi uniaţi. In chestiunea aceasta, sunt temeinice
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studii făcute la Arad şi ele încă aşteaptă să fie ţinute 
în seamă şi să se facă dreptate Bisericii Ortodoxe.

Uniaţii, având personal berechet, îşi puteau face gustul 
de a trimete la Bucureşti canonici fără treabă, care să 
facă uneltiri iezuite prin ziarul Albina.

Acestea sunt nedreptăţi pe cara publicul nostru încă 
nu le cunoaşte şi despre care foile aoastre încă n’au 
vorbit.

Cât de puţini ştiu credincioşii despre necazurile Bi
sericii Ortodoxe din trecut şi dintre care multe nu sunt 
înlăturate nici până în ziua de a z i !

Iată că uniaţii strigă pentru ce li se pare lor ne
dreptate. Cu cât mai mult trebuie să strigăm#noi!

A p ier it  s c o r p ia .— Ziarul Albina din Bucureşti, nă
pârca vicleană a uneltirilor catolice şi uniate în Bucu
reşti, a pierit. Nu credem că din lipsă de mijioace, 
fiindcă uniaţii au bani berechet, după înzestrările cu 
care i-au îndopat Ungurii în trecut, încât episcopia unită 
din Oradea-Mare stăpâneşte averi cât nu are toată Bi-

%

serica noastră Ortodoxă la un loc. Deci nu banii le-au 
lipsit. Pe cât se pare însă, această foaie era rău câr
muită, încât ea făcea mai mult rău intereselor catolice 
în România.

C ru c ia ta  îm p o tr iv a  b e ţ ie i .— Numele de „cruciată," 
întrebuinţat împotriva beţiei, este urzirea d-lui Grigore 
Alexandrescu, mare industriaş şi filantrop din Bucureşti, 
despre care am vorbit şi în nr. trecut al acestei reviste. 
In art. său din luna Oct. din Universul, prin care în
demna să se înfiinţeze o înjghebare de luptă împotriva 
beţiei, a dat luptei care trebuie pornită în această pri
vinţă niimele de cruciată. „Universul" dela 27 Noemv. 
tipăreşte o nouă strigare a d-lui Alexandrescu îndrep
tată către înaltul cler şi alte cinstite feţe din ţară, pentru 
a intra în această înjghebare.

Merită ajutată.

C a te d r e  d e  t e o lo g ie  v a c a n te .  — La facultatea de 
teologie din Cernăuţi s ’a deschis concurs pentru ur
mătoarele catedre vacante: istoria bisericească univer
sală ; teologia morală; istoria Bisericii româneşti şi 
teologia practică#

A n iv e r s a r e a  S e m in a r iu lu i  „Nifon". — Seminariul 
,N ifon “ din Bucureşti şi-a serbat Duminică, la 23 Noemv.^ 
a 52-a aniversară de când fiinţează. A fost o frumoasă 
serbare şi s ’au ţinut cuvântări de I. P. S. Mitropolit 
Primat D. D. Dr. MIRON şi de Păr. Econ Gk. Gibescu, 
directorul seminariului.

P artid  c a to l ic  în  F ran cia , — In Francia, în ur 
măsurilor guvernului împotriva întinderii mari a in
fluenţei catolice, s ’a înfiinţat un partid catolic, sub câr
muirea abatelui Bergey. Noua ceată catolică politică 
numără până acum 100 de deputaţi în camera franceză-

Q o n co rd a t  cu  V a tica n u l.—  Guvernul bavarez a în
cheiat un concordat cu Vaticanul, prin care Biserica 
Romei capătă înapoi mai multe drepturi pe care le avea 
sub guvernul monarhic de înaintea marelui război şi 
care îi fuseseră răpite da republica bavareză. In şcoală

*

*

se va preda religia şi anume de preoţi catolici numiţi 
de autoritatea bisericească.

M ed ic  e v r e u  trecu t  la  c r e ş t in is m . — Doctorandul 
evreu Paul Rosenberg Florescu, dela facultatea de me
dicină din Cluj, a fost botezat în religiunea creştineasca 
la 8 Noemvrie c. de Păr. Arhim. Scriban, care l-a şi 
catehizat, naş fiind d Dr. V. Ispir , secretarul-gineral 
al Ministerului de Culte şi profesor de îndrumări mi
sionare la facultatea de teologie din Bucureşti.

C a rte  c r e ş t in e a s c ă  r e c o m a n d a tă .— Sf. Mitropolie
a Ungrovlahiei a recomandat tuturor protoiereilor din

i

cuprinsul eparhiei să răspândească scrierea N u p e i -  
d e j i  c r e d in ţa  în  D u m n e z e u , întocmită de Arhim. 
Scriban şi Maiorul Arifeanu.

F u m ător i c a r e  le a p ă d ă  tu tu n u l.— Ziarul Galaţii*
Noi (26 Noemv. c.) din Galaţi scrie că, în urma scum
pirii tutunului, a sfătuit pe fumători să nu mai fumtie. 
Sfatul, zice ziarul, a prins în oraş. La redacţie au v«nit 
mai mulţi tineri care* au spus că se lasă de fumat, apoi 
lucrul s ’a întins până la a alcătui un legământ că nu 
vor mai fuma, l-au iscălit şi, după cum spune ziarul 
astăzi sunt 3000 cei care s ’au legat în felul acesta. 

Foarte frumos. Numai de ar putea să ţie!

Iar cu p to ru l p en tru  a r d e r e a  m orţilor  la  B u c u 
reşti. — După cum citim în ziarul Universul (28 Noemv. 
1924), Primăria a dat din nou 1.000,000 de lei, ca 
ajutor pentru zidirea cuptorului în care să se ardă 
morţii. Aceasta s’a făcut în şedinţa de Marţi 25 Noemv. 
a consiliului comunal al Primăriei Bucureşti.

Să ne fie de bine, dacă nu ne mişcăm!

C ă lu g ă r  un iat trecu t  la  o r to d o x ie .  — Ieromonahul 
uniat din ordinul Sfântului Vasile Eugen Elemir, năs
cut Român şi crescut ungureşte, a trecut ia Biserica 
noastră ortodoxă şi a fost rânduit de I. P. S. Mitropolit 
Primat D. D. Dr. Miron a trăi la Mănăstirea Căidu- 
ruşani.

BIBLIOGRAFIE
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cărticică de 36 de pagini în formatul cărţilor de şcoală, 
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se vede puterea credinţei în lupta cu greutăţile vieţii. 
Cele mai multe povestiri sunt luate din războiul în
tregirii ori din trecutul foarte apropiat, prin care 
cartea câştigă în vioiciune. P re ţu l e s te  12 lei. Pă
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face acăzământ im 25 %. De vânzare !* autori.
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C U M  E R A M  O D A T Ă
CUGETĂRI DE CRĂCIUN

I

Cu cât se scurge vrem ea şi cu cât oamenii, 
dela viaţa casnică potolită şi mărginită între 
puţini, trec  la gândurile mari ale vieţii poporului 
şi a cârmuirii lui printre neam uri şi veacuri, cu 
a tâ ta  se înăspreşte deosebirea între starea de azi 
a sufletelor noastre şi felul de simţire pe care 
vremea Crăciunului ne-o urzeşte în suflete.

Cu to a te  că Mântuitorul s ’a născut în vremuri 
cu multe um blete dela un popor la altul şi cu 
multe încrucişări de călătorii peste ape şi dru
muri, căci atunci stăpânea marele popor al R o 
manilor şi era multa mişcare în lume, totuşi 
colţul de lume în care Domnul s ’a născut era 
tras la o parte  de marele zbucium al vieţii Mân
tuitorul nu s ’a născut în însăşi cetatea Betleemului, 
care pe atunci era înţesată pe lume, ci mai la 
o parte, afară din oraş, fără m artori dintre oa
menii zoriţi la treburi şi în zbucium cu niciun 
râgaz, ci în taina nopţii liniştite, sub privirea 
stelelor sfioase, care trimeteau numai o lumină 
blândă, însoţit de încredinţarea păstorilor, care 
cu pace şi fără grabă lăsau vremea sâ treacă 
domoalâ în preajma turm elor lor.

In Betleem era forfotealâ. D upă orânduiala 
împărăţiei, se îndeplinea acolo porunca numă
rării oamenilor, şi ei se îngrăm ădiseră din toate  
ţinuturile ţării evreeşti şi umpluseră toate  ca
sele de gâxduire, şi Fecioara Maria cu Iosif n ’a 
avut loc în tre  ei.

Nici nu se putea să aibă loc. Acolo se petre
ceau to t lucruri păm ânteşti. Oamenii de acolo 
erau stăpâniţi cu toţii de grija treburilor lor. 
Sâ îndeplinească cu grabă porunca cu care-i ne
căjea stăpânirea şi apoi să-şi vadă de altele. F ie 
care cu socoteata lui. In cele mai mari îmbulzeli 
de oameni, ei sunt şi cei mai străini unul de 
altul. F iind prea mulţi, se ivesc ca năluciri de 
o clipă, se strecoară de ici colo, după mulţimea 
ademenirilor care-i momesc, n ’au când «e cu
noaşte unul pe altul, n ’au când prinde legături, 
muşchiul frăţiei omeneşti nu găseşte păm ânt 
tare de care să se lipească — şi aşa ei se şterg 
unul pe lângă altul, răm ânând eu totul străini 
unul altuia.

Aşa era şi mulţimea Îmbulzită la Betleem.....

Oameni aduşi acolo de sila poruncii şi cu setea 
de a isprăvi mai iute să plece la treburile lor.

F ireşte, străini între ei, Mântuitorul ar fi fost un 
oaspete şi mai străin, fiindcă El venea în mijlocul 
oamenilor pentru alte socoteli, care nu intră 
în mintea celor copleşiţi de grijele lumeşti. Intre 
aceşti oameni, pruncul Iisus nu avea loc şi nu 
putea sâ aibă. La hanuri, oamenii vin pe fugă 
ca să plece în fugă. N ’au gând statornic de a 
Îndeplini ceva de seam ă şi de lungă lucrare pen
tru sufletele lor, ci de a încheia cât mai iute una 
din multele treburi care-i îmbulzesc.

De aceia Mântuitorul s’a născut aiurea. Nu 
unde este  şivoiul cel larg al grijilor lumeşti, ci 
în adăpostul tăcut, unde mintea omului se suie 
mai uşor spre Dumnezeu. Acolo unde omul nu 
se izbeşte cu ochii la fiecare pas de lucrul mâ- 
nilor lui, ci de făpturile lui Dumnezeu, acolo 
unde noaptea îţi astupă priveliştile adem enitoare 
ale vieţii şi ţi le înfăţişează numai în învelişul 
tainic al întunecimii ei, mintea omului se slo
boade mai uşor din cătuşele lucrurilor iscodite 
de noi şi se înalţă până Ia Dumnezeu,

Păstorii dimprejurnl oraşului şi locuitorii Be
tleemului erau în clipa aceia două lumi deose
bite. Una era lumea care poate vedea pe Dum
nezeu, iar alta cea care, îmbâcsită de treburile 
ei, nu mai are loc pentru descoperiri de sus şi 
este oarbă la fâlfâirile Duhului lui Dumnezeu 
peste umbletele oamenilor.

Lucrul acesta aşa a rămas până în ziua de 
azi. Ba încă a mers înăsprindu-se. Căci treburile 
omeneşti au crescut. Omul to t mai mult se vede 
încunjurat de el însuşi şi vederea i se îngreoaie 
pentru a mai putea deosebi taina cerului.

Cu cât lumea se strânge in îngrămădiri mai 
mari, cu cât viaţa tihnită piere şi omul la fie
care pas este chemat să uite de el, pentru a se 
topi în fel-de-fel de lucruri am ăgitoare care-i fură 
timpul şi gândurile dela el însuşi, — cu atâta el 
se înstrăinează de starea prin care prinde şoapta 
despre lucrarea lui Dumnezeu. Oraşele mari din 
ziua de astăzi, mai mult de cât altădată, sunt 
Sodomele care zmulg pe om dela Dumnezeu 
şi-l aruncă In braţele unei vieţi cioplite de el
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’n chip mincinos, adică protivnic menirii pe care 
o are omul prin plămădeala sa ca om.

Şi oraşele mari sunt rele nu numai pentru 
ele însele, ci-şi trim et săgeata ademenirilor lor 
până departe şi, pe de o parte  cheamă pe oa
meni la ele şi-i fac să tânjească după ele, iar 
pe de  altă parte  îşi aştern înrâurirea lor şi 
pes te  aşezări liniştite ca ea să-şi croiască şi în 
mijlocul lor dezmâţâri stricate din care se adapă 
mulţimea cea mare.

Şi cu toate  acestea, ori-de-câte-ori are  omul 
prilejul de a se găsi în starea cea veche, des
cotorosit de to t acest adaos străin, care îneacă 
fiinţa sa şi o abate dela curgerea ei cea firească, 
de a tâ tea  ori el răsutlă din plin, îşi simte sufle
tul mai senin, mai descărcat, mai doritor de 
nevinovăţia vechilor simţiri.

Un astfel de prilej este Crăciunul. Ei întoarce 
pe om la ce a fost el odată. Crăciunul este 
graiul vieţii blânde şi curate, este înşiruirea 
unor stări de pace şi tihnă. E ste  aşa cum ci
tim la liturghia Sfântului Vasile : „să tacă to t 
trupul omenesc.... şi nimic pământesc in sine 
sâ nu gândească*'. Turburaţi de atâtea încor
dări ale vieţii, o vestire ca a Crăciunului vine 
şi ne cheamă la starea noastră de odinioară, 
cum am fost ca copii, şi răspândeşte peste su
fletele noastre o simţire de duioşie. Ne îneacă 
dorul de a fi mai gingaşi unul către altul, mai 
binevoitori, mai blânzi, mai calzi, mai săritori. 
N iciodată gândul frăţiei nu găseşte o mai bună 
primire decât în aceste zile.

Deci Crăciunul este aducerea noastră la ce 
am tost, la ce suntem  chemaţi să fim, la starea 
nevinovată de copii. De ce Mântuitorul Hristos 
a spus câ de nu vă veţi naşte din nou şi să fiţi 
ca pruncii, nu veţi întru împărăţia lui Dumne
zeu? Pentrucă starea nevinovăţiei este acea în 
care omul prinde mai viu şi înţelege mai bine 
graiul lui Dumnezeu, ba chiar este singura prin 
care-1 poate pricepe şi a desprinde şoptirea Lui 
din mijlocul altor graiuri.

Cu cât gustăm mai m u lt ' din viaţa tu rburată  şi 
încărcată cu împotriviri pe care o trăim azi, cu 
a tâ ta  mai mare este binecuvântarea unor zile 
ca ale Crăciunului. Căci ele ne zmulg din ce 
suntem, pentru a ne aduce aminte de ce tre 
buie să fim. Deşi putem fi oameni depărtaţi de 
Dumnezeu, dar cu toate  acestea starea de su
flet a sărbătorilor ne înconjoară şi pe noi şi nu 
se poate să nu sorbim din moicomirea aceasta 
a vieţii, care, din  toată  fierbinţeala zilelor de 
până atunci, odată  rupe şirul lor şi ne aşează 
în tovărăşia păstorilor de lângă Betleem.

Cei curaţi cu inima vor vedea pe Dumnezeu,

a spus Domnul Hristos. F iindcă păstorii au fost 
curaţi cu inima şi depărtaţi de stările putrede 
ale vieţii încâlcite cu oameni mulţi, plini de 
pofte şi setoşi^de plăceri —  au putut auzi gla
sul îngerilor şi s ’au învrednicit cei dintâi a fi 
martorii naşterii Domnului.

In asemenea stare ne pune şi pe noi vremea 
Crăciunului. Glasurile urărilor p resărate  cu cu
vinte sfinte ne spun ce am fost odată  şi tre 
zesc în noi stările de nevinovată veselie prin 
care am trecut atunci, când eram străini de as
primile vieţii prin care am trecut şi cu care 
trăim  şi ne învârtoşăm  inima. De aceia, în v re
muri de acestea glasul credinţei prinde mai 
bine şi noi trebuie să folosim aceste prilejuri ca 
să ne putem  iar întoarce la curăţirea de  inimă 
pe care Sfintele Sărbători ale Naşterii Domnu
lui ne-o amintesc.

4

In felul acesta trebuie să întrebuinţăm  sărbă
torile, ca să lăsăm să se înfiripeze din nou în 
fiinţa noastră starea de suflet de altă dată, 
pentruca ea să-şi arunce mireazma sa mân
gâietoare şi peste astălaltă viaţă, care to t mai 
mult se înstrăinează de cărările credinţei.

Cum omul la vreme de vară îşi schimbă locul, 
ca să răsufle râcoreala plaiurilor dela munte, 
aşa trebuie să caute cu sete prilejurile vremii 
de credinţă, pentruca să zidească din nou în 
fiinţa sa ce s’a risipit cu vrem ea şi ce poate 
ajunge la deplină ruină.

O sfinte vremi ale dumnezeeştilor să rb ă to r i! 
cât de bm e-cuvântate sunteţi voi, prin venirea 
voastră din timp în t im p ! Căci voi nu lăsaţi pe  
om să se cufunde in prăpastia  fără fund a 
morţii cu sufletul, ci-1 chemaţi spre culmi şi-i 
aduceţi aminte încotro trebuie să se mişte ! Pe 
când în vremea zilelor obişnuite muncitorii sunt 
oameni copţi, care duc cu ei to t şirul vieţii, în 
vremea acestor sărbători, alt soi de lucrători 
ies la iveală. D eodată sare în fruntea mişcării 
neastâm părul copiilor, care se apucă să dea ei far
mecul sărbătorilor, prin întocmirea jocurilor lor, 
în care se aud duioasele graiuri ale c red in ţe i!

Iată a tâtea lucruri care ne chiamă la întine
rire cu sufletul, la înoirea fiinţei noastre şi la 
venirea din nou la izvorul de lumină dela care 
am plecat.

F ie  ca toţi să ia aminte la acest grai al săr
bătorilor şi să soarbă prin ele starea de buni 
fii ai lui Dumnezeu, chemaţi a gusta cele de 
sus, şi a nu se istovi în seci privelişti păm ân
teşti.

A rhim . SCB1BAN
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DATA SERBĂRII CRÂCIUNULUI IN VECHEA BISERICA
Serbarea Naşterii Domnului în Vechea Biserică 

nu s ’a prâznuit la una şi aceiaş dată — 25 D e
cem bre — în Răsărit şi Apus în cele trei se
cole primare.

In această privinţă, Climent A lexandrinul1) scrie 
că creştinii din R ăsărit sărbătoresc Naşterea Dom 
nului în ziua de 25 ale lunei Pahon din calen
darul egiptean, care lună corespunde cu luna 
Mai. Afirmaţiunea sa o sprijine pe Sf. Evanghe
list Luca, unde vorbeşte despre Naşterea D om 
nului — yjaav âv xolc, ărţpoiţ iroiţisvs? Stavoxxepsoov- 
zeg xai tj»oXdooovts? 'j»oXaxa? rijs voxtoc;> — con-
chizând că numai în timpul primâverei păstorii 
chiar în Răsărit po t sta  de veghe afară.

Creştinii din Apus, după afirmaţiunea lui Am- 
brosie *) ce trăeşte  în secolul al IV, prăznuiau 
Crăciunul la 25 Decembre. In această privinţă, el 
ne dă următoarea lămurire: Tunderea în monahism 
a surorii sale Marcelina s’a făcut de către Papa 
Liverius chiar în ziua în care s’a născut Dom 
nul din Sf. Fecioară. < . .  H odie quidem secun- 
dum hominem homo natus de virgine 3).

D ata de 25 Decem bre a prăsnuirii Naşterii 
Domnului, dela Apuseni a îm prum utat-o şi 
Biserica noastră abia în secolul al lV-lea, după 
cum Sf. Ioan Gură de A ur ne afirmă în omilia 
sa, privitoare la N aşterea Domnului, în calitate 
de episcop al Antiohiei în 386, zicând că nu 
sînt nici 10 ani de când şi noi recunoaştem  
aceiaşi zi a Naşterii, «xaitot ys oona> Ssxatov soct 
stoc;, el; ou drjXy xai yvtoptţjios vjţjlv uozrj yj r/p.epa
ŢSŢEVTJXat 4).

1) Clem. Alex' 2tp(0(i. A. 885 Migne.
2) Luca II. 8.
3) Ambrosius «De virginibus* III. 1 — 3.
4) St. Ioan Gură de Aur. Omilie la Naşterea Domnului' Voi.

I fila 351, Migne,

Continuând în omilie ara tă  că această dată 
nu poate fi socotită ca sigură dată a N. D. In 
această privinţă, Epifaniu, episcopul Ciprului, to t 
în secolul al IV-lea ne atirmă că N. D. a fost 
în ziua a l i a  lunei Tivi din calendarul egiptean 
ce corespunde cu 6 Ianuarie „6zi ’/j ysvv/jGtg zo(5 
'Irpoo âysvezo rfj 11 too a q m a a x o o  ţr/jvo? to 6i 
’/jvoi vjj 6 5Iavooaptoou ').

In sprijinul afirmaţiunei lui Epifaniu, aflăm că 
biserica din Ierusalim sărbătoarea, în una şi aceiaş 
zi, N aşterea şi Botezul Domnului până în jum ă
ta tea  secolului al IV-lea —  /q  Ysvv/jot? xai ^  6a- 
'JtTioi? zoo Scozf^pog scop-aCovto sv \s.iq. xai rţj a  
•̂ jASpcj:» — şi că episcopul Ierusalimului nu putea 
asista la Sf. slujbă în Vitleem, locul Naşterii 
Domnului şi la Iordan locul unde se botezase 
Domnul, fiind dela Ierusalim la Vitleem aproape 
3 mile; iar până la Iordan 15 mile, pentru care 
tapt şi scrie fratelui său —  în Hristos —  Papa 
Iulian I rugându-l să cerceteze în arhive şi acte 
oficiale din timpul Generalului Titus, ce a con
dus răsboiul în contra Iudeilor —  şi poate  va 
afla data sigură a Naşterii Domnului.

Episcopul Romei, cercetând arhivele, îi scrie 
că a aflat, că N aşterea Domnului a fost la 25 
D ecem bre; iar Botezul la 6 Ianuarie, dată dela 
care în Răsărit şi Apus s 'a  sărbătorit Cră
ciunul la 25 D ecem bre iar Botezul Domnului la 
6 Ianuarie2).

2) Epifaniu. a'ipăa. 51. xetp. 27.

1) Migne. Ediţia Greacă. Voi. 96 fila 1441.
Scrisoarea episcopului Nicei în privinţa Naşterii Domnului.

Preot fjr. SIMION POPESCU

Câteva cuvinte despre arderea trupurilor morţilor

In .timpul din urmă, se vorbeşte mult la noi 
despre introducerea arderii trupurilor în anumite 
cuptoare, numite crematorii, şi odată cu aceasta, 
noi suntem bine informaţi că, în Sfatul Medici
nal al Ministerului de interne, acum se lucrează 
noul proiect de lege despre înm orm ântarea ră
posaţilor, înfiinţarea cimitirelor şi crematoriilor. 
In unul din paragraful acestui proect de lege, 
se zice, că «morţii trebue să fie îngropaţi în 
locul special pentru  aceasta, despărţit, sau să 
se ardă în specialele lofcuinţe numite crematorii,

în trucât arderea corpurilor în crematoriu se per
mite, dacă, despre o aşa dorinţă, însuş răposatul 
a lăsat înscris (dacă este major), sau rudele ră
posatului sau persoanele cari sunt însărcinate de 
a îngropa răposatul», în cazul când răposatul n ’a 
lăsat înscris că e împotriva arderii trupului său.

Noi înţelegem deplin dela ce convingeri poate 
porni Sfatul Medicinal, in troducând la noi, în 
rând cu obişnuita îngropare a răposaţilor în pă
mânt, arderea trupurilor, drept, numai pentru 
doritori. Convingerile acestea sunt excepţionale, 
de caracter sanitar, igienic. Nouă ne spun că, pen
tru cel mort, e to t una a fi îngropat în pământ,
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sau a se arde. Dar nu e to t una pentru cei vii. 
A cestora din urmă le trebuie aer curat, apă ne- 
vătăm ătoare, iar trupurile îngropate In păm ânt 
molipsesc aerul şi otrăvesc apa. Se vor arde 
răposaţii, nu va fi acest rău pentru cei vii. 
Fie şi aşa. Dar chestiunea arderii trrupurilor tre 
buie lămurită nu numai din punctul de vedere 
medicinal-sanitar, ci şi din altele, nu neînsem
nate, ba poate chiar şi mai im portante părţi 
spiritualo-m orale şi creştino-teologice. Numai 
după socotirea şi a tu turor acestora, s’ar putea 
scoate hotărârea dreaptă.

Din punctul de vedere spiritualo-moral, nu e 
indiferent, dacă trupurile morţilor se vor îngropa 
în păm ânt sau de se vor arde în foc. A ceastă 
întrebare atinge sentim entele cele mai adânci 
ale inimii omului, şi dacă recea noastră raţiune 
şi chitirile vieţii noastre egoiste zic pentru ar
dere, atunci acestora le stă împotrivă inima care, 
cum a zis şi Pascal, are alte legi decât capul 
şi raţiunea. Dacă raţiunea ne sileşte a ne inspira 
că trupul fără suflet nu este decât ţărână care 
se vântură în vânt, inima credinciosului însă zice 
alta. După părerea noastră, a lipsi trupul de în
m orm ântarea în păm ânt, şi a-1 arunca, ca ceva 
fără trebuinţă, în cuptorul cu foc, înseamnă a 
jigni amintirea răposatului, a-1 p reda uitării, a 
face păcat împotriva simţirilor fireşti ale omului.

Simţirea firească, nestricată, plină de iubire 
către ceice e al nostru, simţire ştiută de când 
9 lumea, naşte în noi cerinţa nedespărţitei legă
turi cu răposatul şi în viaţa de pe ceia lume şi 
dorinţa noastră de a-i avea chipul său, de a 
stăpâni în viitor pe toa tă  viaţa amintirea despre 
el, de a avea grijă de sufletul răposatului, ru- 
gându-ne pentru el lui Dumnezeu, dar a avea 
grijă şi de rămăşiţele sale pământeşti căci el a 
fost trup  din trupurile noastre şi os din oasele 
noastre. Maica noastră pământul este acea stihie, 
pe care spiritul omenesc o găseşte mult mai sta
tornică pentru stăpânirea amintirei răposaţilor. 
Iată de ce noi şi punem în păm ânt praful aproa
pelui nostru, îl dăm  lui înapoi ca gingaşei 
mame, ceeace ea ne-a dat nouă. Şi oare nu 
deaceea omenirei li este însuşit simţul dragostei 
şi devotamentului către pământ, că ea este pen
tru  noi nu numai mama şi hrănitoarea noastră, 
ci şi păstrarea noastră, paşnicul şi liniştitul adă
post şi odihna pentru  ceia cari ne-au fost nouă 
aproape şi scumpi pre păm ânt ? Iată de ce nouă, 
cari hrănim în noi simţul respectului către tru 
pul adormit, ca pentru un lucru sfânt, înconju
rând acel trup cu deosebită grijă, ideia predărei 
lui în jertfa iocului ni se pare protivnică firii şi 
simţirii morale.

Ni se va răspunde că arderea trupurilor se 
introduce nu ca ceva obligatoriu pentru toţi, ci 
se învoieşte numai după dorinţa răposatului însuş,

ca îndeplinire a propriei sale voinţi. F ie şi aşa. 
Dar nu trebuie oare gândit şi la cele spirituale, 
şi nu numai ale traiului — ca să fie aer curat, 
apă curată, — interesele celor în viaţă ? Nu 
trebuie oare să ne oprim cu gândul şi la altă 
chestiune, anume dacă nu cumva voinţa mortului 
este atară din rânduială, dacă nu cumva este o 
silnicie asupra cugetelor altora şi, cum vom vedea 
mai jos, dacă nu e anticreştină, dacă nu stă p ro
tivnică începuturilor spirituale-morale, în care 
trebuie să fie educată familia creştină şi socie
tatea ? A îndeplini o aşa voinţă a răposatului, 
nu numai nu e o datorie, ba chiar şi oprit.

Privind chestia arderii trupurilor din punctul 
de vedere ortodoxo-teologic, nu se poate deloc 
îndoi, că biserica nu poate da a sa binecuvân
tare la arderea trupurilor. Dacă în Sf. Cărţi nu 
se găseşte oprire pentru arderea trupurilor, adică 
arătări pozitive şi poruncitoare despre ce avem 
de fâcut cu morţii, găsim insă numai îngroparea 
lor în pământ. Astfel de arătare este mai întâi 
porunca ziditorului lumei, dată  omenirei la înce
putul ei, prin cuvintele: Păm ânt eşti şi In f d -  
mânt ie vei întoarce (Facere 3,9). Iar învăţătura 
creştină despre învierea morţilor nu ne dă oare 
îmbucurâtoarea făgăduinţă a sculării tu turor oa
menilor din morminte, prin cuvintele: Vine cea
sul în care toţi cei din mormânturi vor ausi 
glasul F iu lu i lui Dumnezeu şi cei ce vor ausi
vor învia  (Ioan 5, 28). In slârşit, însuş Domnul 
prin îngroparea sa a sfinţit obiceiul prin a preda 
trupurile odihnei pământului. Înjosit, judecat la 
moarte, infam e, în rând cu tâlharii, Hristos n ’a 
fost predat arderei, ci înm orm ântat în pământ, 
petrecut cu duioasa şi evlavioasa grijă, iar prea 
cinstitul său trup îngropat în pământ, ca în lea
gănul viitoarei Învieri Nu trebue oare după 
aceasta şi noi, creaţi după chipul lui Dumnezeu 
şi cei cari trăim In chipul lui Hristos, incon
testabil a Îndeplini a sa Sf. voinţă, a utma pildei, 
a merge după urma Lui.

Iată câteva dovezi, dar, după a noastră pă
rere destul de convingătoare, de ce credinciosul 
creştin nu poate primi noua ideie de a preda 
arderii trupul mortului. Şi iată deci, că introdu
cerea noăei , le g i“ de arderea trupurilor va fi, 
din punctul de vedere creştinesc, fârâ-de-lege. 
Dacă predarea rămăşiţelor noastre în păm ânt 
toarnă în noi, potrivit cu învăţătura creştină, nă
dejdea învierii, atunci arderea aceloraş rămăşiţe 
ne îndreaptă către cugetarea desfiinţărei noastre. 
A ceasta însă e cugetare necreştinească, protiv- 
nică dreptei credinţe.

Biserica ortodoxă nu se poate împăca cu In
troducerea nouăi legi de arderea trupurilor şi 
din alte pricini, întem eiate pe Învăţătura orto
doxă despre ce este  trupul omului. Iată ce ne 
spune ea despre a c e a s ta : Trupul creştinului are
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oarecare sfinţenie, este locaşul Duhului Sfânt.
A u  nu ştiţi, zice Sf. Pavel că trupurile voastre 
sunt mădularele lui H ristos; locaşul D uhului 
S fâ n t , care locueşte intre voi, care-l aveţi dela 
Dumnezeu şi voi nu sunteţi ai voştri ? Deaceea 
pream ăriţi-l pre Dumnezeu şi în trupurile voastre 
şi în duhurile voastre, care sunt ale lui Dumne
zeu (1 Cor. 3, 16 — 17. VI, 15— 19).

De aici se înţelege deplin cât de evlavioasă 
este cinstirea trupurilor morţilor de către creştini 
îngrijirea de pomenirea lor, mişcătorul ritual bi
sericesc de prohodire şi înmormântare, încunju- 
rarea lor cu cinste prin câdiri, zidiri de biserici 
asupra lor, sfinte Presto de pentru aducerea je rt
fei lui Hristos cea fără de sânge!.. Se poate 
oare crede ca Biserica sâ binecuvinteze arderea 
trupurilor ? Din punctul de vedere creştinesc, 
înm orm ântarea în păm ânt este numai închipui
rea vremelnicei adormiri a răposatului, pentru 
care mormântul în păm ânt şi este firescul loc de

odihnă. Nu fără temei Biserica num eşte pe cel 
răposat adormit, iar noi îl numim răposat (repau- 
zat), căci credinţa în Hristos ne învaţă că starea 
noastră în păm ânt este numai vi#, somn, iar 
moartea, adormire, linişte, odihnă până la bucu- 
rata dimineaţă a învierii.

Nu se poate  însă de nu a aminti şi alta : auume 
că, în cazul introducerii la noi a ritualului arderii 
corpurilor, ar trebui atunci să prefacem şi însăş 
rânduiala bisericii dela prohod si înm orm ântare 
a răposaţilor, iar aceasta desigur, e cu totul ne
dorit, căci ar putea aduce multe nedumeriri, 
şi chiar poate naşte şi rascol în mijlocul credin
cioşilor. Iată care sunt temeiurile de caracter 
moralo-religios, cărora, după părerea noastră, tre
buie să se dea însem nătate predom inantă în 
hotărârea chestiunei dacă se poate primi la noi 
arderea trupurilor m orţilor sau nu ?

Pr. C. GR1G0R0VSCHI
Ferbinţi jud. Hotin.

E P I S C O P I A  H O T I N U L U I
de titiRECHET

Episcopia Hotinului apare ca un m eteor în 
mijlocul secolului al XVIll-lea. începutul ei nu 
nu se poate stabili cu dovezi, iar sfârşitul este 
cunoscut prin evenimentul istoric al creării mi
tropoliei Chişinăului şi Hotinului după răpirea 
Basarabiei de către Rusia. Chestiunea acestei 
episcopii a fost atinsă de toţi istoricii noştri ro 
mâni, fără să poată aduce documente noi pentru 
a o lumina desăvârşit. Totdeauna, când este vorba 
de o chestiune cu caracter istoric, nu este bine 
ca istoriografia unei ţări să despreţuiascâ pe a 
celei vecine, care totdeauna este gata să vină 
în ajutor cu material nou. Am văzut cât m ate
rial necunoscut ne-au pus la îndem lnă, pentru 
limpezirea mitropoliei Proilaviei, articolele şi lu
crările istorice ruse. Material tipărit de decenii 
întregi nu era cunoscut de nimeni. In privinţa 
episcopiei Hotinului, de asemenea, am putea să 
să dăm mai multe lămuriri decât au fost date de 
învăţaţii noştri de pănă acum.

Cu pri?ire la începuturile episcopiei Hotinului.
avem trei păreri:

1 . Prima părere este a acelor scriitori români, 
cari fixează începutul ace&tei episcopii la anul
1713, pentrucă, la această dată, ţinutul H oti
nului a devenit paşalâc turcesc. A ceastă părere 
nu se poate susţine, deoarece şi mitropolia Proi
laviei, care era formată numai din ţinuturi că
zute sub administraţia şi puterea militară turcă, 
trebuia să se înfiinţeze la sfârşitul secolului al
XVII-lea.

2. Părerea a doua o reprezintă scriitorul rus, 
Arsenie Sladinţkii, mai târziu arhiepiscop, care 
spune că episcopia Hotinului trebuie să se fi 
înfiinţat cu puţin înainte de anul 1768, fiind bazat 
pe scrisoarea episcopului Amfilohie către arhi
mandritul Zosima din Lavra Pecerscaia de la 
Kiev, scrisă la 10 Ianuarie 1768.

3. A  treia părere este a lui Iustin Fraţm an , care 
a pus-o înaintea învăţaţilor ruşi încă din anul 
1901, când a publicat studiul său: <Despre ches
tiunea eparhiilor din Basarabia», ') unde spune 
că pe episcopul Hotinului trebuie să-l socotim ca 
pe un episcop vicar al mitropoliei Proilaviei. Dacă 
cercetăm această scrisoare cu toată  atenţiunea, 
în adevăr, d. Fraţm an are dreptate. Episcopul 
Amfilohie se plânge arhimandritului Zosima din 
Lavra chieveană, că <i s’a încredinţat această 
puţină  eparhie din păstorie, a roabii cetăţi H oti
nului, întru care petrece oaia dimpreună cu lupul*, 
adică viaţa creştinilor este prea sub turci. Pe 
lângă aceasta, episcopul mai adaogă, că a fost 
hirotonit episcop pe seam a acestei eparhii cu 
îngăduirea patriarhului din Constantinopole şi că 
la sfinţirea lui au luat parte trei mitropoliţi, dintre 
care unul este Daniil al Proilaviei, pe care-1 nu
meşte «stăpânul meu». De aici reese concluzia 
pentru Fraţm an, că episcopia Hotinului nu este 
altceva de cât o episcopie, unde se numia un 
episcop vicar.

l) K voprosu ob âfarhiaho Btssarabii (ruseşte). Chişinău, 1901,
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împotriva acestei păreri suut: episcopul Mel
chisedec, Alexandru Papadopol-Calimah, şi A r
senie Stadinţikii. Episcopul Melchisedec susţine 
in.dependenţa acestei episcopii, pentrucă găseşte 
temei hotărât în cuvintele mitropolitului Gavriil 
Calimah scrise episcopului Inochentie de Huşi 
la 10 Ianuarie 1771: «obosit de eparhia H oti
nului ce s’au dat sub ocârmuire frăţiei sale epis
copului de R&dăuţi kir Dositei». Ceia ce a făcut 
pe Melchisedec să creadă în independenţa eparhiei 
Hotinului sunt cuvintele «eparhia H otinu lu i», 
care nu pot să ne confirme independenţa epis
copiei Hotinului, căci nici nu ar fi putut să se 
exprime astfel, fie de ar fi fost independent, fie 
sufragană, ca aparţinând mitropoliei Proilaviei. 
A lexandru Papadopol-Calimah susţine indepen
den ţa  acestei eparhii, întemeindu*se nu numai 
pe argumentul a ră ta t de Melchisedec, ci şi pe 
faptul că în toa te  cărţile pe cari le publică epis
copul Amfilohie în Iaşi la 1795, pretutindenea se 
semnează < Amfilohie a l H otinului» . A cest argu
m ent cade dela sine, pentrucă acest mod de 
a se iscăli îl au până astăzi şi episcopii vicari ai 
noştri, când, după numele lor, adaogă: «Botoşă- 
neanu», «Piteşteanu», etc., folosindu-se de această 
denumire chiar şi după retragerea din slujbă. 
Faptu l acesta al semnării în acest chip nu con
firmă nici independenţa eparhiei, nici faptul exis
tenţei ei. Pentru  Arsenie Stadniţkii, mai slujeşte 
ca argum ent independenţei acestei eparhii şl ra
portul exarhului Moldo-Vlahiei, Gavriil Bânulescu- 
Bodoni din 4 Noembrie 1812 către sinodul rus, 
în care spunea: trebuie să se înfiinţeze o eparhie 
cu denumirea de eparhia Chişinăului şi H otinului, 
fiindcă în Chişinău s’a aşezat administraţia cen
trală , iar in 'H otin  a fo s t odinioară un episcop 
oblăduitor-». D ar nici aceste cuvinte n u n e  con
firmă independenţa eparhiei Hotinului, deoarece 
şi episcopii vicari au sub conducerea lor o parte 
din jurisdicţia unei mitropolii, care le dă dreptul 
să poarte şi denumirea acelei părţi pe care o 
reprezintă. Iustin F ra ţm an  aduce pentru confir
m area părerii sale argum ente cu mult mai pu
ternice, cari nu îngăduie o tâlcuire deosebită cu 
un alt înţeles, sau cu un înţeles dublu. El spune 
că, atunci când episcopul Amfilohie scrie lui 
Zosima dela Pecerscaia din Kiev, îi comunică 
şi ştirea că a fost sfinţit pentru episco
pia Hotinului de trei mitropoliţi dintre cari 
unul este mitropolitul Proilaviei, Daniil, pe care-1 
numeşte, spre deosebire de ceilalţi, «stăpânul 
meu*, de unde se deduce că Amfilohie era vi
carul mitropoliei Proilaviei, căci dacă nu ar fi 
fost nevoie să se fixeze lucrul acesta, atunci 
nu ar mai fi adăogat cuvintele arătate mai sus. 
A rsenie Stadniţkii a fost silit, după ce a cu
noscut, mai târziu scrisoarea lui Amfilohie către 
Zosima, să-şi schimbe părerea , confirmând şi el

atârnarea episcopiei Hotinului de Mitropolia Proi
laviei.

Acum venim şi noi, confirmând părerea lui 
Fraţm an cu alt document, pe care nu l-a cu
noscut decât mai târziu, care document nu este 
altceva decât o scrisoare a mitropolitului Daniil 
al Proilaviei către arhimandritul Neofit, efimeriul 
grec al bisericei Sf. Gheorghe din Bucureşti, din 
17 Februarie 1767 prin care cel dintâi îl roagă 
pe Neofit să primească episcopia Hotinului, de 
unde reiese, că în adevăr, episcopia aceasta era 
supusă în acel timp jurisdicţiunei mitropoliei Proi
laviei. L a această ideie mai adăogăm pe aceia că 
episcopia Hotinului primea din partea mitropoliei 
Proilaviei episcopul său numai din când în când, 
fie că ţinutul ei era prea departe de cenţi u de 
conducere al mitropoliei Proilaviei, fle pentru a 
pu tea  mitropolitul, — care numia acolo pe un 
sufragan, — să poată  primi o sumă mai bogată 
de bani. A cesta era obiceiul îndătinat al tu turor 
mitropoliţilor greci, cari ocupau catedrele mitro
politane din ţările balcanice în decursul veacurilor 
trecute până la liberarea lor de sub jugul turcesc.

Cunoaştem, din motivele arătate în expunerea 
chestiunei privitoare la mitropolia Proilaviei, cum 
această mitropolie dispărea atunci când trupele 
turceşti erau biruite de cele ruseşti, şi cum apărea 
iarăşi după reîntoarcerea puterei turceşti. Tot 
aceiaşi soartă a avut-o şi episcopia Hotinului. 
D e aceia nu putem  stabili un şir neîntrerupt de 
episcopi ai Hotinului în to t timpul veacului al 
XVIII-lea cum de altfel nu am putut stabili nici 
şirul continuu al mitropoliţilor proilavieni, ci am 
adaos în plus numai pe aceia pe cari ni i-a scos 
la iveală noile documente. Ca o întărire a spu
selor noastre, avem titulatura aproape a tuturor 
mitropoliţilor Proilaviei, care coprinde şi numele 
«Hotinului», de unde reiese, că, în general, con
ducătorii episcopiei Hotinului erau mitropoliţii 
Proilaviei şi numai din când în când numiau 
câte un bărbat destoinic, care ar fi corespuns 
aşteptărilor lor, mai cu seamă în sens material. 
In lipsa găsirii unei asemenea persoane, ei nu
miau câte un epitrop, cum a făcut în cazul 
scoaterei lui Vasilie (1749 Mai 8) şi al refuzului 
lui Neofit, numind pe Pandoni, de sigur pentru 
adunarea birului mitropolitan.

Aceasta era situaţia eparhiei Hotinului, în ge
neral, cu deosebire că, în cursul veacului al
XVIII-lea, întâlnim, — cercetând documentele, —  
de două ori, ţinutul acestei eparhii sub condu
cerea episcopilor de Rădăuţi: (în 1749 Mai 8 şi 
1771— 1773) Iacov şi Dositei, adesea ori ameste- 
cându-se şi mitropolitul Moldovei. Aceasta se 
întâmpla atunci când clerul ei cerea ajutorul în 
cele bisericeşti şi când Turcii evacuau teritoriul 
raelelor lor, cum s’a petrecut în 1771 şi 1774.

Până în vremile mai din urmă, nu se cunoştea



EPISCOPIA HOTINULUI 711

ca episcop al Hotinului decât Amfilohie. Iustin 
F raţm an în cercetările sale minuţioase găseşte, 
că primul episcop al acestei eparhii a fost un
oarecare episcop Antim, despre care am inteşte 
o carte pastorală a soborului din localitatea 
Slava rusă din Dobrogea, din 20 Aprilie 1755. 
El este numit aici episcopu5 raelei Hotinului.

Aceiaş Antim adresează un raport la 30 Iunie 
1756 către  mitropolitul Moldovei Iacov în care 
aflăm mult şi interesant material privitor la 
istoria lipovenilor din Ţara românească, pe care-1 
semnează ca ,,episcop a l Cubanului (Dobrogei) 
f i  a l railei H otinu lu i^ . T o t dela el mai avem 
şi altă scrisoare, din 12 Decembrie aceiaş an, 
unde povesteşte toa te  necazurile îndurate până 
a căpăta t episcopia Hotinului, apoi raportul din 
27 Mai 1757 al Colegiului Afacerilor străine către 
Sf. Sinod din Peterburg, precum şi raportul unui 
funcţionar trimis în Moldova pentru cercetarea 
afacerei lui Antim, la care se mai adaogă şi o 
copie după altă copie a interogatoriului secre
tarului de paşapoarte, Semen Cijev.

Scriitorul rus, Pecerskii M elnikov, care s ’a
j

ocupat de persoana lui Antim, se foloseşte de 
materialul dat de aceste documente, la care mai 
adaogă şi altele. II socoteşte, din punctul de 
vedere al sinodului rus, un amăgitor şi înşelător. 
Cercetările făcute de Iustin Fraţm an l-au dus la 
concluzia, că prin persoana epiacopului Antim, 
biserica constantinopolitană cu cea moldove
nească au dat cea mai bună soluţie chestiunii 
lipoveneşti, apropiindu-i de biserica ortodoxă, 
pe  când scriitorul rus nu putea să dea altă 
soluţie de cât pe cea din punctul de vedere al 
sinodului rus, care-1 socoteşte ca un amăgitor 
al poporului. Învăţatul român Fraţm an crede 
că, oricum ar fi socotit Antim sub raportul 
religios, el totuşi a silit, a tâ t pe patriarhul de 
Constantinopol, cât şi pe mitropolitul Moldovei 
Iacov, să-l confirme ca episcop al Hotinului, deşi 
lipovenesc. D espre aceasta ne-am exprim at 
părerea şi aiurea, că concluzia este, pare-se, cam
grăbită. ')

Moartea lui Antim  socotim, că ar fi putut 
avea loc pe la 1759. De acum nu mai întâlnim 
pe niciun aitul ca episcop până la anul 1758.

Norocul ne-a mai scos la iveală încă un 
docum ent din anul 1766, Februarie 16, scris 
în tr’o greacă nouă slabă a mitropolitului Proi
laviei, Daniil, chemând ca «mire» pentru ep is
copia Hotinului pe un bărba t «plin de grijă şi 
lucrător fără som» şi foarte harnic» pe arhiman
dritul Neofit, efimeriu la biserica sf, G heorghe 
din Bucureşti. Nu se cunosc pricinile pentru 
cari Neofit şi-a ales ca loc de muncă biserica 
companiei greceşti din Sibiu, ca mai târziu s i

se ducă lângă episcopul Iosif al argeşului, unde 
şi-a sfârşit zilele după 10 Mai 1797.

Din scrisoarea aceasta aflăm, că numai grija 
de «mântuirea sufletească» ci nu aceia a ba
nilor, deşi cheltuise deja cinci din cele 25 pungi 
de bani pe cari i le trimisese ceice dorea să 
pună mâna pe episcopie. Daniil mai avea la în
dem ână încă şi un mitropolit gata să-l h iro to
nească, dar de sigur team a de neplăcerile ce 
le va întâmpina în raiaua Hotinului, l-a fâcut să 
renunţe şi să primească locul de paroh al 
bisericei greceşti din Sibiu, unde fusese chemat 
p rin tr’o scrisoare din 18 Mai 1766. în 20 Martie 
1767 fu felicitat de mitropolitul Grigorie al 
Ungro-Vlahiei pentru  alegerea făcută.

In to t timpul de la m oartea lui Antim şi 
până la data scrisorii către Neofit, eparhia 
Hotinului a fost condusă de epitropi, cum este 
Pandoni despre care vorbeşte sus arătata  scri
soare. Eparhia aceasta avea aranjată o admini
straţie pentru adunarea birurilor, fapt despre 
care am inteşte şi ultima parte  a scrisorii, prin 
care se arată că eparhia este datoare Turcilor 
5000 lei din trecut.

Nu mult după data acestei scrisori, este numit 
episcopul Amfilohie, bărbat luminat prin carte, *) 
care a făcut să strălucească o clipă însemnătatea, 
eparhiei Hotinului. Şi suirea pe tronul episcopal 
al lui Amfilohie este fixată prin scrisoarea lui 
către Zosima, arhimandrit, de sigur moldovean 
de neam, din Lavra Pecersca din Kiev, din 10 
Ianuarie 1768. Din contextul scrisorii, reiese că 
acest episcop a primit eparhia Hotinului nu de 
mult. El spune că „s’a învrednicit şi s ’a cinstit 
cu darul arhieresc cu voie şi cu ştire a pre 
sfinţitului patriarh al Ţarigradului şi a toată  
lum ea11, ceia ce ne dovedeşte, că această eparhie 
era supusă Patriarhiei de Constantinopole. H iro
tonia lui Amfilohie s’a săvârşit „prin mânile a 
trei sfin ţi arhierei, adecă pre sfin ţitu l mitropolit 
al Dristorului, kirio kir Partenie f i  pre sfin ţitu l 
mitropolit a l Sevastiei kirio k ir  A n  ani e, dimpreună 
f i  a l Brăilei kirio k ir  D aniil, stăpânul meu.'1' 
A ceastă ne dovedeşte, că eparhia Hotinului era 
supusă mitropoliei Proilaviei, căci altfel nu ar 
fi fost nevoie să adaoge „stăpânul m e u Scri
soarea arată şi puţinul teritoriu ce cuprindea 
această eparhie, când se exprimă, că „* s’a
încredinţat această puţină eparhie f i  păstorie a 
roabi cetăţi H otinului în care petrece oae cu htpu. “ 
Cetatea Hotinului este numită „roabă“ pentru 
că era paşalâc turcesc şi viaţa creştinilor era la 
strâm torare. Eparhia este numită „puţină*, pen
trucă, dacă o comparăm cu mitropolia Proilaviei, 
care cuprindea to t ţărmul Dunărei, Nistrului şi 
to t teritoriul Ucrainei hanului, de sigur că nu

*)„ Luminătorul" pe 1924. 1) A tipărit mai multe lucrări despre care vorbesc mai jos
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poate  fi vorbă de comparaţie între una şi alta. 
Eparhia era foarte săracă şi nici nu-şi plătise 
birul din anii trecuţi. Sărăcia mergea până acolo, 
că nici nu avea veşmintele arhiereşti trebuitoare 
pentru slujbă, de aceia se roagă de Zosima să-i 
dea ceva veşminte şi cele ce mai sunt de tre 
buinţă pentru slujba ahierească.

Ciudat lucru că, deşi la data de 1768, finele 
lui Februarie, ştim— după cum ne spune scrisoarea 
lui Amfilohie către Zosima — că Amfilohie era 
episcop de Hotin, totuşi Daniil, mitropolitul Pro
ilaviei, hirotoneşte în Căuşani pentru parohia 
Maicei Domnului din satul Secureni, ţinutul H o
tinului pe un oarecare Dimitrie Cerneavshi. Aici 
este — de sigur — sau o greşală de dată la 
la ultima carte de hirotonie, sau că obiceiul mi
tropolitului Daniil era de a se am esteca şi mai 
departe în treburile acestei eparhii, ca fiind sub 
jurisdicţia sa.

In anul 1771, s ’a petrecut evenimentul istoric 
când oastea turcească se retrage din Principatele 
române, ceeace fu spre marea bucurie a boerilor 
şi poporului. îndată după acestea mitropolitul 
Moldovei Gavriil Calimah ceru ca ţinuturile Is- 
mailul, Renii, Chilia, C etatea Albă şi Tighina, 
cari intraseră în eparhia mitropoliei Proilaviei, 
să se reîntoarcă la vechia lor obârşie, adică la 
episcopia Huşilor de sub conducerea episcopului 
Inochentie, iar regiunea Brăilei să treacă la epis
copia Buzăului, după cum ceruse, pare-se, în 
mod independent, mitropolitul Grigorie al Ungro- 
Vlahiei, iar ţinutul eparhiei Hotinului sâ fie dat 
sub ocârmuirea episcopului Dositei al Rădăuţilor. 
In acelaş timp, mitropolitul trimite o adresă şi 
grafului Rumianţev, comandantul suprem  al tru
pelor ruse din Principate cu propunerea de a se 
desfiinţa mitropolia Proilaviei, care nu mai avea 
nici o raţiune de a fi după plecarea trupelor 
turceşti, al cărui răspuns îl prim eşte tocmai în
anul 1773, Aprile 25. In privinţa trecerei epar
hiei Hotinului la episcopia de Rădăuţi, nu amin
teşte  absolut nimic, ceeace se poate socoti ®ri 
o intenţionată tăcere, ori mai degrabă o simplă 
scăpare din vedere a cancelariei sale.

Ca dovadă, că din anul 1771 se începe o- 
cârmuirea acestei eparhii de către Dositei epis
copul Rădăuţilor, avem o carte episcopală din 
care aflăm, că acest episcop hirotoneşte pe un 
oarecare bărbat ca paroh în H atna din jud. Su
ceava, semnând această carte ca episcop „al R ă
dăuţilor şi H otinului'1, precum şi o carte de 
blestem din 4 Decembrie 1773, dată pentru lo- 
cu ; lui Enachi Cantacuzino dm Cernăuţi. Cu 
toa te  acestea, în to t acest râspas de t'm p, îl 
găsim pe Amfilohie oficiind ca episcop al acestei 
eparhii. Ca o dovadă, avem cartea dată de dânsul 
în 5 Decembrie 1772 preotului Teodosie hiro
tonit pentru satul Hlinoaia, care nu poate fi

decât cel din judeţul H otin  căci cel din Buco
vina nu poate fi întru cât canoanele nu îngă
duia lui Amfilohie să se amestece în eparhie 
streină, iar cea de dincolo de Nistru nu 
poate fi în nici un caz. Protoereul Lebedinţev
o socotea a fi cea de dincolo de Nistru, deoa
rece nu cunoştea pe celelalte.

Biserica în care este hirotonit acest preot, 
Teodosie Zdanevici, are hramul Sf. Grigorie 
Bogoslovul, care nu există astăzi în Hotin. So
cotim că este  vorba mai de grabă de biserica 
Sf. Nicolae, care a putu t servi de biserică ca
tedrală, unde până astăzi tradiţia  arată  scaunul 
episcopal şi nişte ripide arhiereşti.

Se pare, după o notiţă  italienească, găsită 
în tr’o scoarţă de carte a lui Amfiilohie, că în 
jum ătatea a doua a anului 1772, Amfilohie a 
făcut o călătorie în Italia, la Roma. Călătoria 
nu a putu t ţine mult, deoarece la 5 Decembrie, 
acest an a hirotonit pe preotul mai sus arătat.

Alte am ănunte asupra episcopului Amfilohie 
nu mai cunoaştem până în anii 1784— 5, când 
a trecut 1a milele domneşti. In preajma anului 
1787, el, deşi purta titlu de Hotin, totuşi sta la 
s ;h 'tu l Zagavia de lângă Hârlău.

N eposedând toate actele privitoare la viaţa lui 
Amfilohie, nu putem stabili cu preciziune anul 
plecării lui de pe scaunul episcopiei de H o t in : 
Cu oarecare aproximaţie se poate stabili această 
vreme: După un docum ent al mitropolitului de 
Proilavia, Ioachim, către mitropolitul Nichifor 
(Teotochis) al Slovenilor şi Hersonului, în care 
se arată situaţia a doi preoţi, cari după o bu
cată de vrem e de păstorie în eparhia sa, au 
fost siliţi de împrejurările aduse de Turci,’ să-şi 
ceară carte de dimisie şi să meargă în eparhia 
acestui mitropolit. Scrisoarea aceasta, din 23 
Iulie 1780, arată  că, pe vremea aceasta, Amfilohie 
se găsea în Iaşi. Din scrisoarea aceasta reese, 
că în acest an Amfilohie nu mai era păstorul 
Hotinului, şi că acum păstorea Ioachim ca epis
cop al Hotinului. Dela acesta avem un docu
ment d;n 10 Mai 1777, in care se intitulează şi 
ual H otinului“ , ceiace probează, că mitropoliţii 
Proilaviei purtau în titulatura lor şi eparhia H o
tinului.

După Ioachim, care probabil a murit în 1780, 
a urm at mitropolitul Chirii, care de asemenea 
purta  în titulatura lui şi regiunea Hotinului. De 
la el avem din 1782, Decembrie 6, precum şi 
în cea din 27 Septem brie 1783, unde este în
titulat şi ,,a l H otinuluili.

Către sfârşitul veacului al XVIII-lea, la 14 
Septem brie 1792, d in tr’o scrisoare a arhiep'sco- 
pului Iosif Gaisinschii sau al Armenilor, care 
scrie mitropolitului de Moscova, Platon Levşin 
sau celui de Petersburg Grigorie Petrov, reese
că acesta se roagă să se dea lui Ionâ, m itropo
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litul Gruzinilor şi lui Kiril al Hotinului o sumă 
de bani, căci celui dintâi i s ’a luat leafa, pa- 
naghia şi mănăstirea, iar celuilalt să i să dea o 
sumă de bani, căci altfel, acesta este redus la
0 neagră sărăcie.

De acum înainte, ca episcopi ai Hotinului se 
socotesc toţi aceia, cari au condus mitropolia 
Proilaviei şi cari purtau titlul şi de al „Hotinu- 
lui“ , suferind aceleaşi lipsuri de păstori după 
cum a suferit şi mitropolia Proilaviei în legătură 
cu evenimentele istorice, cari sunt strâns legate 
cu soarta bisericii.

Oficial, episcopia Hotinului a existat până la 
1812, Mai 16, când Basarabia a fost smulsă de 
Rusia şi când mitropolitul Gavriil Bănulescu- 
Bodoni a propus Sinodului rus ca eparhia dintre 
Nistru şi P ru t să fie numită ,,a Chişinăului şi 
H olinuluii\  pentru  motivul că, la această dată, 
Chişinăul a devenit centrul administrativ civil 
şi pentrucă în Hotin odinioară a fost episcopie.

Episcopia Hotinului, după datele din 1817,
1 August, era un ţinut format din 8 ocoluri sau 
plăşi: Nistru de sus, Nistru de jos , Ciuhurul, 
Mijlocul, Prutul de sus, Prutul de jos, Ghilavâţul 
şi Raşcovul.

I

A N E X E

Cartea p a s to ra lă  a episcopului Iacov
din 8 Mai 1749 *)

Iacov, episcopul de Rădăuţi, cere preoţilor din 
raiaua Hotinului pentru darea ploconului

Iacov, din mila lui Dumnezeu, episcop al Rădăuţului 
Moliftele noastre preoţi şi diaconi, cari vă aflaţi locui
tori, în eparhia noastră la raiaua Hotinului, dar, milă, 
viaţă, pace, sănătate şi mântuire sufletească, vă pohtim 
dela Dumnezeu a totputernicul, iar dela smerenia noas
tră arhierească moliftă şi blagoslovenie vă trimitem.

Iată, văzând şi noi întâmplarea vremilor şi lipsa 
panii şi alte nevoi, ce au fost întru aceşti ani, am 
lăsat şi noi de aţi odihnit molitftle voastre, despre po- 
cloanele noastre, şi despre alte cheltueli ce era de obi
cei de le daţi, care odihnă aţi avut-o în trei ani. Dar 
acum, iată, am socotit şi am trimis ca să se strângă 
poclonul nostiu pe acest an dela toţi preoţii şi diaconii
câte............. pentru care nime înpotrivă să nu să puie,
ci fieşte carele^să-şi de banii la mâna trimesului nos
tru, iar pentru carii s ’ar pune înpotrivă şi nu ar vre 
de bună voe să de banii, iată, că am dat poroncă tri
misului nostru, pe uni ca aceia să-i ie la izvod şi să-i 
arăte la noi şi noi le vom trimite cafterisire şi lepădare 
de sfânta preoţie. Aşijdere am socotit şi pentru oste

1) Arhiva mănăstirei Putna. N 1&3 în inventarul din 1863 (c.f.)
D. Dan. „Putna" pag. 95, nr. 94. Vezi şi „Cronica episcopiei de 
Rădăuţi* % de D. Dan, Viena 1912 pp. 226—7.
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neala şi cheltuiala trimişilor noştri să ie de toată bise-
V

rica câte un leu. Iar pentru leul acesta molitfele voastre 
veţ căde cu rugăminte la poporiani ca să de ei acest
leu. Iată, şi sfântul mir v’am trimis întru blagoslovenie,

/

aşijdere şi antimisă, la care biserică a fi rupt sau vechi, 
să de nou, şi cheltuiala antimisuiui iaste doi lei. Pen
tru Protopopa Vasilie, carele au fost protopop ia Hotin, 
iată că l-am scos din protopopie şi am dat carte de 
protopopie la mâna trimisului nostru, pre cine a so
coti împreună şi cu molitfele voastre să puie proto- 
popă. Deci, şi molitfele voastre la toate cele ce sunt 
poroncile noastre să nu vă arătaţi protivitori, că unii 
ca acei nu vor scăpa, de pedeapsă. Aceasta acum şi 
fiind sănătoşi.

u Rădăuţi lit. 7257— 1749, Mai 8.

Gramata soborului din SLAVA-RUSA din Dobrogea
din 20 Aprilie, anul 1755, dală episcopului lipo

venesc Antim , prin care dânsul este avansat 
ca arhiepiscop al întregei ortodoxii

„Cu mila lui Dumnezeu smeritul Antim, arhiepiscopul 
întregei provoslaviei. Iubitorul de Dumnezeu episcop 
Teodosie al Cubanului şi al Terecului. „După harul, 
darul şi puterea pre sfântului şi începătorului de viaţă 
duh, care este dată nouă dela însuşi, dela marele ar
hiereu, Domnul nostru lisus Hristos, prin sfinţii şi sfin- 
ţitorii lui apostoli şi ai lor locţiitori şi după dânşii 
mergători care au trecut unul dela altul, trecând chiar 
până la noi, după sfatul soborului întreg, conform ca
noanelor sfinţilor Apostoli şi sfinţilor părinţi, prin ale
gerea episcopilor, arhimandriţilor, egumenilor şi între
gului cler bisericesc, am ales pe acest evlavios episcop 
Antim al Cubanului şi al Raielei Hotinului ca arhie
piscop, ca să fie el mai mare episcop supraveghetor şi 
dregător al bisericei ortodoxe de ritul grecesc al cre
dinţei ortodoxe, al vechii ortodoxe tradiţiuni, bisericei 
velicorosiene ai întregei ortodoxii, să înplinească locul 
începătorilor părinţi şi să aibă cinste şi scaun de ar
hiepiscop şi după obiceiul sfintei biserici a răsăritului 
şi al Apostolilor cu darul aceluiaşi prea sfântului şi 
făcător de vieaţă şi a tot împlinitorului duh, l’am înăl
ţat şi Tam hirotonit pre el la cea mai înaltă treaptă, 
treaptă de arhiepiscop a întregei ortodoxii, nu din bi
serica ce cade şi este prigonită de cele tără de Dum
nezeu limbi şi de eretici, dar (din biserica) care cu 
harul lui Hristos este întărită şi după nemincinoasa 
lui, a mântuitorului nostru Dumnezeu, făgăduinţa care 
aşa a zis; „Iată cu voi sunt în toate zilele până la 
sfârşitul veacului" deci, dator este dânsul, arhiepiscopul, 
Antim, după făgăduinţa sa şi după harul prea sfântului 
duh care asupra lui s ’a vărsat să fie păzitorul sfintelor 
canoane şi să stee în păstrarea dumnezeeştilor pravile, 
deoarece lui i s ’a poruncit vârtos să le păzească pre 
ele, ca nimic din ele să nu fie călcat şi lepădat prin 
neţinere de minte şi (să nu fie lepădate) prin cercetări, 
fiindcă toate acestea se vor cere dela el sub pedeapsă 
şi tradiţiile celor vechi ale bisericei velicorosienesă fie 
păstrate şi păzite şi lărgite şi înmulţite şi să lucreze
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tot după pravilele sfinţilor apostoli şi sfinţilor părinţi 
şi să nu facă nici siluire şi obojdă şi nu ee bani, far 
episcopilor cari vor sub mâna lui, să facă slujba lui 
Dumnezeu în biserică, aur, argint sau alt ceva: ca să 
nu se găsească el stricător al dumnezeeştilor porunci 
şi al canoanelor apostoliceşti după canonul 4 soborul 
al 7-lea icumenic; şi fără sfatul episcopilor, cari vor 
fi sub mâna lui, să nu facă nimica ci să pue în fie
care an cele mai trebuincioase lucruri întregului sfânt 
sobor (sinod) (spre cercetarea lor), după cum pravila 
sfinţilor apostoli şi sfinţilor părinţi porunceşte. Spre 
încredinţarea a tot ce s ’a scris aicea (este) scurta so 
bornicească gramată cu mânile iscălită şi cu pecetea 
pecetluită.

Anul dela facerea lumei 7203 (1755), luna Aprilie în
20 zile.

Iconomul bisericei catedrale preot-călugăr
(semnat) Matei Burchin

Logofăt (semnat) Preot-călugăr Iosif“

III

Scrisoarea episcopului lipovenesc Antim din 12 Decem
brie anal 1755 către Mitropolitul Moldovei Iacov I  
(Putneanu), în care dânsul arată oarecari fapte din

viaţa sa.

Fragmentul a): „Am primit scrisoarea P. S. V. tri
misa noua smiriţilor şi din ea am cunoscut principiul 
legăturei frăţăşti şi cel mai dintâi principiu al ucenicilor 
lui Hristos, de care însuşi Mântuitorul nostru ne-a z i s : 
„pentru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenici 
ai mei, de veţi avea dragoste intre voi“ (1), şi acest 
principiu al P. S. V. care este în voi, s’a lungit până 
la noi, dorind să ne vadă pre noi şi fiind gata a ne 
încredinţa nouă toată afacerea chemării noastre precum 
şi noi smeriţii, avem dorinţă de mult a vă vedea pe P.
S. V. Dar suntem împedecaţi de sătană, până în ziua 
de azi, despre’care împedecare, în scurt, am făcut cu
noscut Preaosfinfiei voastre, precum şi preaosfinţia voas
tră, aţi binevoit a înţelege din raportul dat preosfinţiei 
voastre, vitejia noastră, fiindcă ne-am opus născocirilor 
lipoveneşti.

Fragmentul b) „Vă este cunoscut, preaosfinţite stă
pâne, că între aceste hotare sunt mulţi creştini de con
fesiune răsăriteană, cari sunt numiţi şi lipoveni. Dănşii 
nu sunt oarecari eretici ci s s ’au dispărţit de biserica 
velico-rusă numai pentru deosebiri gramaticeşti şi oa
recari obiceiuri externe, cari sunt considerate de ei ca 
ceva sfânt şi mare (important). Fiindcă sunt proşti şi 
nu au în jurul lor oameni învăţaţi şi cuminţi, dânşii 
deosebirile lor cu biserica velicorusă le socotesc ca 
dogmă şi nu pot să se unească cu biserica rusă într’o 
turmă (cuvântătoare). Iară episcopii ruşi sunt de părere 
să-i aducă la unire cu sila şi prin aceasta mai mult 
i-au separat pănă la aceia ca ei fuguind de pătimi şi 
pedepsiri îşi părăsesc patria şi fug în alte ţări. Insă 
urmând apostolului Pavel, carele cu acei neputincioşi, 
a fost ca un neputincios, unii din fraţii noştrii episcopi,

lipsindu-se de cinstea lor şi de şederea lor în slavă, 
au mers la aceşti lipoveni ca să facă biserică lui Hri
stos, ca să nu piară oarecare oaie perdută; aşa a fost 
între lipoveni episcopul Luca[ din curtea majestăţii sale 
împărăteştii, fugind şi schimbându-şi numele său în 
Aftinoghen, bărbat tare în învăţătură, iar în credinţă 
schimbător, dânsul nerăbdând a avea superstiţiile lipo
veneşti şi încă temându-se de puternica mână împără
tească a trecut la biscupii româno-catolici, la cari tră
ieşte şi până azi ca un pan, nemai lucrând cele arhie
reşti. De la acest episcop Luca încă de când era în 
cucernicie, am primit şi eu hirotonia pe toate treptele, 
începând dela egumen şi sfârşind cu episcop. Şi cu 
apostasia lui câtre romano-catolici ne-a dat nouăsme- 
riţilor, episcopul Luca, mare banuială şi neîncredere în 
episcopatul lui şi pentru aceasta am avut mare nevoie 
ca să vin la judecata arhierească şi să primeasc bănu- 
elile mele, hotărâre şi deplină binecuvântare. Cu acest 
scop în anul 7261 (1753) din ţara polonilor am plecat 
la preaosfinţea voastră şi am ajuns pănă la Ruşceri, 
ce este în ţinutul Soeovei, în mitropolia preaosfinţiei 
voastre, şi lipovenii ce trăiesc acolo mi-a făcut multe 
impedecări din cari împedecări noi, smereţii, nu am 
putut să ne vedem cu preaosfinţia voastră şi să primim 
dela preaosfinţia voastră binecuvântare şi deslegare 
îndoielilor noastre, pentru că nu va muri fiul pentru 
tatul său, că suflelul care va păcătui, acela va fi întru 
răspundere. Şi mare folos şi înţelepciune am primi* 
dela sfinţia sa, episcopul Misail *).

Fragment c). Pentru aceasta multă supărare am primit 
buna noastră credinţă a bisericei răsăritene; şi pentru 
aceasta am zidit în perete de piatră şi de abia cu aju
torul celui de sus Dumnezeu am fugit din mânile lor, 
iar avuţia mea şi oamenii şi caii şi toate cărţile mele 
chiar pănă în ziua de astăzi sunt în mânile lor. *)

Frag. d) A treia supărare dela aceşti superstiţioşi şi 
samovolnici popi şi călugări şi mojoci cu punerea la 
cale şi cu sfatul celor ce locuesc în mitropolia voastră
a fost că ei au sărit la mine la drum cand mergeam 
din Cuban (!) în Ciubărci (2) şi au arătat aşa mare 
bataie de joc că nici printr’un cuvânt nu se poate 
explica macar puţin ceva şi mai.... mai nu m*au ucis, 
ar avuţia mea mi-au luat-o toată, deci aceşti făcători 
de rele s ’au prins prin ajutorul gramatei hanului de 
mânile celor ce ne sunt credincioşi şi de noi, iar alţii 
nu sunt prinşi şi aceştia locuiesc în mitropolia prea
osfinţiei voastre şi pentru a aceşti obijduitori, am trimis
cerere câtre preaosfinţia voastră ca aceşti obijduitori sa 
fie prinşi şi daţi nouă şi pentru aceasta s’a dat gramata 
sultanului anume asupra lor şi s’a poruncit ca ei să

*

fie luaţi din ţinutul vostru.
Fragmentul e) Preaosfinţia voastră, mă rog că preoţii 

mei să aibă voie a lucra cele sfinte în mitropolia voa
stră între oamenii noştri, iar răsvrătiţilor popilor şi 
călugărilor şi altor samovolnici să le fie oprit ca ei

\
*1

1) Meliacov-Pecerschi, ibidem pag. 112
2) Ibidem pag. 119.

$
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din ziua de astăzi să puie piedici la preoţii cei sfinţiţi 
de smirenia noastră şi ca ei să nu înjure pe acei oa
meni, cari de bună voie vor dori să vie la preoţii noştri; 
asemene mai mă rog preaosfinţiei voastre şi pentru 
aceasta ca atunci cfnd va sosi vremea şi lucruri che
mătoare, să fie dat smireniei noastre voie a veni la oa
menii noştri din mitropolia voastră ca să-i cercetăm şi să-i 
învăţăm legile lui Dumnezeu şi desăvărşirei creştineşti 
şi să ne cereţi nouă deslegări pentru toate acestea la 
luminatul vostru kneaz. Pentru aceasta noi smeriţii ne 
vom ruga lui Dumnezeu pentru Măria sa asemenea şi 
pentru preaosfinţia voastră. (Urmează iscălitura lui Antim. 
Anul 7263 (1755) 12 Decembrie) (4).

IV

Scrisoarea episcopului lipovenesc Antim către Mitro
politul Moldovei Iacob I (Putneanu) din 30 Iunie 1756 
în care dânsul arată starea morală a episcopiei sale şi 
oarecari date cu privire la lipovenii domiciliaţi în Iaşi.

„Marelui Domn, preaofinţitului episcop Iacov, mitro
politul întregei ţări a Moldovei.

RAPORT

Raportează preosfinţiei voastre Antim , episcopul Cu-
banului, iar pentru ce este raportul meu, pentru

aceasta urmează raporturile

1. Ştiut este preaosfinţiei voastre că în mitropolia 
voastră se găseşte un numeros popor, din oamenii veli- 
corosieni, numiţi lipoveni, şi se chiamă creştini de cre
dinţă greacă, care s ’au depărtat dela patriarhi, mitro- 
poîiţi, arhiepiscopi, episcopi, şi dela tot clerul bisericesc, 
dela preoţii adevăraţi s ’au depărtat şi la toate nu dau 
nici un preţ şi nu primesc toate tainele cele bisericeşti, 
ci nu mai unele. Dânşii au la ei popi fugari din veli- 
corosia şi din alte eparhi caterisiţi de arhiereii lor, şi 
din aceşti popi, unii sunt răspopiţi alţii fără eparhii, şi  ̂
foarte bruţi şi fără de minte şi fără ştiinţă de carte. 
Despre aceasta am scris în raportul meu dat de mine lu 
Daniil, mitropolitul Proilaviei, şi 1’am trimis şi preas
fântului nostru patriarh Constantinopolitan, Chirii.

2. Aceşti popi sunt primiţi la ei de un alt popă, care 
la aceşti mojici a venit mai înainte, şi cu ei, cu aceşti 
mojici, îl primesc pe acela, care vine la ei, aşa: îi po
runceşte să anatematizeze pe toţi arhiereii bisericei răsă
ritene şi alte orânduieli şi tipice, cari au putere în bise
rica răsăriteană; şi acest popă dă ertare tuturora, la 
ei, călugărilor, călugăriţelor, bărbaţilor şi femeilor, parcă 
dânsul ar fi fost în erezie. Şi aşa primind cu amăgeală 
dela ei binecuvântare, lucrează la ei, învaţă şi afirmă că 
parcă popa poate primi pe popă din cei ce vin dela 
erezie; şi parcă poate să-l binecuvinteze pe el să lu
creze cele sfinte bisericeşti, deoarece binecuvântarea 
preoţească este la fel cu binecuvântarea arhierească şi 
aşa ei pe toţi arhiereii bisericei răsăritene îi numesc 
eretici. Numai de dânşii zic că sunt pravoslavnici şi că 
numai la ei s*a împlinit făgăduinţa lui Hristos. „Iată 
eu sunt cu voi până la sfârşitul veaculuiw (1).
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3. Iar dacă cineva, după ce a fost la ei şi a cunoscut 
înşelăciunea lor va intra în relaţii cu biserica sobor
nicească şi va primi deslegare de păcatele sale şi ade
vărata binecuvântare dela preosfinţiţii arhierei precum 
şi eu smeritul fiind înşelăciunea lor şi am primit înşe
lăciunea, binecuvântarea şi împlinirea sfinţeniei cu pu
nerea mânilor şi cu rugăciunile prin preaosfinţitul mi
tropolit Daniil şi întreaga putere de episcop cu iscălitura 
mânilor dela preaosfinţia sa Proilavul Daniil şi arhie
piscopul Ghedeon din Crimeia şi ajduhovnicului meu 
părinte proin episcopul Misail de Rădăuţi, apoi ei, 
apostaţii de lipoveni, de unul ca acesta zic că este 
eretic şi apostat dela credinţa pravoslavnică şi multe 
clevetiri şi bătăi de jocuri fac asupra slujitorilor pra
voslavnici din tot locul cu scopul ca numai mândria 
lor să fie în slavă şi ea să fie răspândită pretutindeni 
între fiii cei perduţi şi cei fără nicio ştiinţă de carte şi 
oamenii cei perduţi, cari sunt ca oile cari nu au păstor.

4. Iar dacă cineva din oamenii, botezaţi de noi sme
riţii, cucernicii preoţi ai bisericei răsăritene, va cădea 
în înşelăciunea lor cea mândră, apoi pe unii ca aceştia 
îi botează din nou, iar pe alţii îi ung cu mir, care mir 
la ei niciodată nu a fost şi unul pe altul ei din nou îl 
botează şi-i cunună din nou, precum se face astăzi la 
mitropolia preaosfinţiei voastre, de ei, preoţi lipoveneşti 
nesfinţiţi.

5. In Zamostia este un popă negru (2) Macarie de 
neam rusin, care este pus ca popă în unie şi dela ei, 
dela uniţi dânsul a fugit şi s ’a botezat la lipoveni şi 
a fost om de rând, apoi iarăşi în unie de episcopii săi 
uniţi a fost primit în unire şi acolo a slujit aproape 
trei ani şi iarăşi a venit la lipoveni în mitropolia preaos
finţiei voastre şi s ’a tuns în călugărie de un popă li
povenesc şi cu binecuvântarea călugărilor lucrează cele 
sfinte până în ziua pe astăzi în Zamostia şi în Soco- 
linţi şi ’n alte slobozii, botează, mărturiseşte, cununa 
şi celelalte lucruri (sfinte) le face ce-i poruncesc ca şi 
la luterani, păstorul se alege de ratuşă şi-i dau lui »o 
epancea“ neagră, însă nu sunt hirotoniţi de arhierei.

6. Iar după acest popă Macarie, cela ce s’a arătat 
acum în Saliţa (3) popa Ivan Andreev botează de. al 
doilea şi cunună din nou. Acest popă Ivan Andreev a 
fost în Rusia răspopit după o crimă bine stabilită şi a 
fost luat la armată şi fugind lucrează în mitropolia 
preaosfinţiei voastre. Asemenea şi un alt călugăr, popa 
Pafnutie, care a fost răspopit şi acesta lucrează în mi
tropolia voastră, umblând pe la toţi lipovenii. Iar astăzi 
se găseşte în Câmpulung (4) şi un popă negru Nicolae 
care a fost hirotonit de unŞpopă negru care nu are 
binecuvântarea arhierească şi carte de hirotonire şi lu
crează cele sfinte în Crocova la preaosfinţia voastră. 
Şi se mai găseşte în Câmpulung şi un alt popă Avramie 
asemenea fost popă laic şi tuns de un popă negru 
care n’are binecuvântarea arhierească şi însuşi el nu 
are carte de ieromonah, ci lucrează cele sfinte în mi
tropolia sfinţiei voastre. Şi acest popă este la ei ca un 
patriarh din cauza bătrâneţelor sale. Şi aceştia mai sus 
arătaţi nesfinţiţi preoţi lucreaz* în toate sloboziile preaos-
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finţiei voastre, neavând nicio frică din partea civilă, ci 
nădăjduind la banii ţăranilor, iar preaosfinţia voastră nu 
ştie nimic despre aceasta, ce fel de oameni sunt ei şi 
dacă popii lor cei negri lucrează tgate trebuinţile 
cele mireneşti fără binecuvântarea episcopului în po
triva pravililor sfinţilor părinţi şi a întregei biserici 
a răsăritului.

7. Şi acum s’a făcut cunoscut smireniei noastre că
aceşti popi deşerţi au avut sfat între ei cum şi-ar pune 
o biserică în mitropolia preaosfinţiei voastre în Câmpu
lung, dobândind pentru această deslegare dela marele 
vostru gospodar. Preaosfinţia voastră ştie despre aceasta 
sau ba? Dacă ştie apoi nu se cuvine ca preaosfinţia 
voastră să nu luaţi seama la aceasta, că aceşti samo- 
volnici să-şi aibă biserică înlăuntrul mitropoliei preaos
finţiei voastre, se cuvine deci să aveţi toată grija şi să 
vă sfătuiţi cu marele gospodar şi să nu daţi deslegare 
ca aceşti înşelători să clădească o biserică spre întă
rirea mândriei lor până când aceştia ce trăiesc în mi
tropolia preaosfinţiei voastre nu vor fi alăturaţi sau la 
turma (cea cuvântătoare) a preaosfinţiei voastre sau 
la noi smeriţii, ei ca ei să aibă supunere către fră
ţeasca dragoste a noastră smeriţilor cu preaosfinţia 
voastră, precum şi preaosfinţia sa Daniil mitropolitul 
şi preaosfinţia sa Ghedeon arhiepiscopul a deslegat şi a 
binecuvântat şi a iscălit ca noi să avem putere şi pre
vedere asupra acestor oameni, şi nu cu samovolnicie 
şi cu drept tâlhăresc în potriva pravililor sfinţilor apos
toli şi sfinţilor părinţi precum aceşti mai sus arătaţi 
samovolnici prin neorânduirea lor vorbesc, pentrucă 
aceşti batjocoritori ai bisericei răsăritene de unde au 
mir? de unde antimise? şi sub ocârmuirea cărui arhi
ereu voiesc să fie? Sau poate prin samovolnicie do
resc aceşti răspopiţi să-şi aibă biserică, cum la dânşii 
este în obicei, ca mai uşor să întărească şi să răspân
dească mândria şi samovolnicia lor? şi nu se cuvine 
ca preaosfinţia voastră să le treacă toate acestea cu 
vederea ci să aveţi toată stăruinţa că eresurile de acest 
fel până când ele nu au dat creştere înlăuntrul mitro
poliei voastre, şi ca să nu aveţi dela fraţii preaosfinţiei
voastre dela preaosfinţiţi arhierei vorbe supărătoare
deoarece preaosfinţia voastră aveţi toată puterea şi slo
bozenia de a opri această înşelăciune (mândrie) în în
treaga mitopolie.

8. Iar când aceşti samovolnici ţărani cer ca să aibă
ceva la preaosfinţia voastră, ori biserică să facă, ori 
spre careva popă, apoi se cuvine ca preaosfinţia voastră 
să-i întrebe pe ei, dacă cer pentru biserică cu înştiin
ţarea smireniei noastre şi dacă au dela mine cererea 
scrisă către preaosfinţia voastră (sau ba) şi dacă acel 
popă pe care dânşii îl cer are carte de preoţie şi dacă 
ea este autentificată şi dacă este iscălită de mâna smi
reniei noastre, fiincă noi smeriţii le suntem lor lipove
nilor păstor, cu toate că ei se arată după samovolnicia 
lor, nesupuşi, însă noi, fiindcă le suntem păstori, se cu
vine ca să avem toată luarea de seamă, ca frăţia şi
dragostea să fie între noi şi aşa se vor împlini cele
zise de Mântuitorul nostru lisus Hristos: „Dintru acesta

vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenici ai mei, de veţi avea 
dragoste între voi" (Ioan XIII, 35). Dar nu se cuvine 
ca preosfinţia Voastra să vă uitaţi la vorbele ţăranilor 
cu cari ei vor cleveti asupra smereniei noastre, fiindcă 
oamenii noştri sunt vicleni, iar preaosfinţia voastră vi
clenia lor cu mare greutate o va putea înţelege fiindcă 
ei nicidecum nu voesc să fie sub păstoria unui păstor 
ci nu mai în samovolnicie şi despărţenie dela biserica 
răsăriteană despre toate acestea vom vorbi cu preaos- 
finţia voastră când ne vom vedea faţă către taţă.

Aşa dar, rog astăzi tpe preaosfinţia voastră, să primim 
acest raport al meu şi »ă faceţi căutare pentru aceia ce 
s ’a scris mai sus, şi să nu daţi voie la aceşti samovolnici 
ca să facă biserică fără ştirea smereniei noastre şi să 
faceţi cercetare de toţi popii lor, însă să nu daţi voie 
ce să se facă la ei aceste eresuri ca ei să boteze de 
două sau trei ori pe fiecare om, asemenea şi să cu
nune de câte două sau de trei ori şi să tundă, călu
gări şi călugăriţe tot de câte două ori, căci nu au nicio 
putere dela niciunul din preaosfinţiţii arhierei ca sâ fie 
popi sub ocârmuirea arhierească. Nu după voia lor, ci 
cu smerenia noastră, preaosfinţia voastră să aveţi le
gături de dragoste şi frăţie, pentru toate să ne scriţi, 
nouă la casa smereniei noastre, în raiaua Hotinului, 
în satul Vietrinca. Preaosfinţite stăpâne, rog preaos- 
flnţia voastră să faceţi pentru această a mea cerere 
căutarea cea mai bine cuvenită.

Anul 7264/1756 Iunie în 30 zile.
(ss) Smirenâi Anfim arhiepiscop Kubanskii i Hotinskia 

Rai lipoven.

V

Raportnl colegiului afacerilor streine către Prea
sfântul Sinod din Petesburg din 27 Mai 1757.

Vorbeşte de raportul rezidentului rusesc din Turcia  
care a raportat că ruşii trăitori la Cubani (2) şi în 
Moldova schizmatici (răscolnici) s ’au îngrijit despre 
hiritonia la ei a unui episcop mai întâi la mitropoMtul, 
care lăcueşţe în Crimeia (3) şi la arhiereul Voloh, care 
trăieşte în mănăstirea aşa numită Huşi; însă acesta nu 
a fost hirotonit de ei. In urmă de mitropolitul grecesc 
Daniil care trăieşte pe Dunăre în ţara turcească în 
mănăstirea aşa numită Reni, acest episcop mult dorit 
de lipoveni, a fost hirotonit şi numele lui este Anti- 
noghen şi acasta are locuinţă în apropiere de Hotin 
în mănăstirea Vietrenca şi întru acest loc cu locuinţă 
sunt mulţi. Iar la Cubani *) acest arhiereu lipovenesc 
a înfiinţat o arhimandrie şi a numit un arhimandrit, 
iar prin sate popi în mare număr şi dânsul a dat uni
versale, şi au slujbă bisericească după obiceiurile lor 
şi pentru aceasta de la Don, prin ţara Crimeei la Cu
bani (pb şi dela Smolensc prin Polonia, mergând la 
acest episcop, vin şi se aşează aicea pentru trai în apro
piere de ăcea mănăstire, unde acel trăieşte).

Fragment b). Potrivit unei încredinţări exacte dela

1) Dobrogea.
3) MelnicoT-Pecerschi, ibidem. 128.



doui oameni trimişi în Rusia, lipoveni, s’a adeverit, că 
Antinoghen minţind s ’a numit pe sine episcop fost în 
Rusia şi auzind dela lipoveni multâ bănuială asupra 
sa, din Moldova a fugit într’un oraş polon situat la 
graniţa în Kameneţ-Podolsc. Şi lipsindu-se aci de 
treapta de episcop, & primit schizma catolicească şi s ’a 
înscris într’acelaş oraş într’o garnizoană de soldaţi, iar 
acum este căpitan şi a fost trimis de acolo la Kracov, 
unde are locuinţă cu femeia şi copii până în ziua de 
astăzi; despre aceasta trimisul din Chiev este încre
dinţat şi de comandantul din orăşelul polon Moghilău"1)*

Fragment c). „Trimisul la Iaşi şi Hotin în anul 175?
ca să cerceteze afacerea lui Antim despre semnele a- 
cestuia a raportat următoarele: „De ani mijlociu, spă
tos, cu bărbia mică, amândouă nările rupte, faţa plină, 
cu coşuri, bun vorbitor1).

Fragment d). „Fugit până la aceste din mănăstirea 
moscovită a învierei numită şi noul Ierusalim, ierodia- 
conul Antinoghen, fugit peste graniţa în slobozia lipo
venească Vietca din Polonia şi de aci în Moldova şi 
denumindu-se pe sine arhiereu pe mulţi i-a hirotonit
ca preoţi şi diaconi**3).

(NBj Contele Bestiujev-Rumin după ce a trimis co
legiului afacerilor streine, înştiinţarea rezidentului, a 
găsit mai cu cale şi mai de folos a da poruncă pen
tru a cerceta chestiunea arhiereului lipovenesc de peste 
Nistru, din administraţia gubernială din Kiev. Vice gu- 
bernătorul din Kiev, consilierul de taină Costiurin, după 
ce a primit, ucaz dela colegiul afacerilor streine, a tri
mis peste graniţă oameni de bună credinţă la Moghi- 
lău pe Nistru, la Hotin şi la Iaşi. Dânşii auj^înştiinţat 
că Antinoghen, despre care a menţionat rezidentul, nu 
mai este la lipoveni şi că în locul lui este Antim şi că 
lipovenii pe acest Antim nu-1 mai recunosc ca şi aceasta 
l-au încredinţat lipovenii care stau cu : afacerile lor d& 
negoţ în Moghilău şi comandantul de Moghilău. Tot 
la Moghilău aghentul trimis din Kiev, s ’a văzut cu oa
menii lui Antim şi cu zugravu lui, cari au venit aci 
după porunca lui Antim după cumpărături. Ei au spus 
ca Antim trăieşte în Vietrinca şi în biserica acestei slo
bozii slujeşte arhiereşte şi că pe lângă dânsul sunt 
zece oameni, popi şi diaconi şi că afară de aceste el
hirotoneşte popi şi diaconi pentru lipoveni 4).

NB. Mitropolitul laşilor Iacov a arătat acele două
scrisori, trimise către dânsul de Antim în anul 1756 
şi a adăogat.

1) Ibidem, pag. 97 nota 1.
2) Ibidem, pag. 98 nota 1.
3) Ibidem pag, 94 nota 1.
4) Ibidem pag. 428.
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5 Fragmentul e). „Iar în anul trecut 1756 acele două
scrisori, pe care le-a trimis menţionatul pseudoarhie-
piscop, către Mitropolitul de Iaşi, acestea şi gramata,
conform căreia Antim a fost hirotonit arhiepiscop, le-a
arătat, despre gramată pomenind, că este falşa şi dacă
ar fi originală, apoi ar~ trebui să fie scrisă în dialectul 
grecesc 1).

Fragmentul f). Mitropolitul a mai adaogit, că dânsul 
a trimis în toată eparhia sa ca pe Antim ori unde se 
va arăta, să fie îndată prins şi legat, să fie adus la 
Iaşi cu scopul să-i se radă barba şi să fie trimis în 
surghiun într’acele locuri, unde se sfarmă sarea® 2) 

Fragmentul g). Mitropolitul Iacov a mai vorbit agen
tului rusesc: „Nu poate fi drept că mitropolitul grecesc 
din Brăila pe acest amăgitor să-l fi hirotonisit ca ar
hiepiscop. Acest Daniil este un om învâţat, constant şi 
destoinic de orice cinste şi-i este încredinţată după 
bună cuviinţă această vestită eparhie: şi că dânsul să 
hirotonească pe acest amăgitor la această vestită arhi- 
episcopie, aceasta nici de gândit nu se poate şi fără- 
binecuvântarea patriarhului mitropolitul nu poate hiro
toni aihiepiscop" s) sub nici un chip.

Fragmentul k). Iacov a mai spus’despre mitropolitul
Daniil: „Numitulmitropolit grecesc Daniil, în anul tre
cut în luna lui Noembrie, a. fost in oraşul turcesc Biel- 
grad 4) şi de acolo, unde şi pentru ce a mers, şi unde 
este acum sau poate, este ucis de tâlhari pe drum 
despre aceasta nu se ştie nimic la Iaşi.

Ucazul S f  Sinod din Petersburg către mitropolitul Ti-
moteiu din Kiev din 24 Iunie anul 1757

Primind înştiinţare dela Colegiul afacerilor streine, 
Sfântul Sinod din Petersburg trimite ucaz către mitro
politul de Kiev, Timoteiu, ca acesta să intre în relaţie 
directă cu Mitropolitul Moldovei şi ca să ceară cu in
sistenţă de la el, ca dânsul să ia măsuri în eparhia sa
ca să stârpească arhieria lipovenească. Mitropolitul Ti
motei, fiind bolnav, consistorul din Kiev a scris către
mitropolitul Moldovei Iacov în luna Iulie anul 1757:(1) 

Fragmentul a). Slântul Sinod în ucazul său către
Mitropolitul Timotei între altele spune: „iar sem
nele acelui Antim sunt: de statură mijlocie, spătos, faţa 
rotundă, cu coşuri, stricat de vărsat, nările de amân- 
două părţile rupte, a fost torturat, ochii sângeraţi, pă
rul pe cap negru, lung, barba mică, dt ani aproape
5 ,  (2).

1) 113 nota.
2) Ibidem pag. 129.
3) Ibidem pag. 113, nota.
4) Cetatea-Aibă sau Akerman.

EPISCOPIA HOTINULUI
■■ i > I ■! I I— — ^  I I 1 , »

Bucuria este ca un ozon pentru fiinţa trupească şi sufletească. Columb şi oamenii lui 
desnădăjduiţi au tost împrospătaţi deodată spre viaţa nouă, din grozava lor desnădejde şi din 
adânca lor toropire, prin mireazma dafinului pe care vântul o sufla asupra lor de pe pământ. 
Aşa frăgezeşte şi înviorează adesea mireazma bucuriei. Adevărata bucurie care izvorăşte din 
izvor curat şi nu este numai bucurie a simfu ilor, ci bucuria sufletească,'1 este balsam de Viaţă, 
şi o nepreţuită putere de ajutor în educaţiune şi o ajutătoare fără pereche la lucru şi o însemnată

| < y  i  I Uunealtă socială.
WltHELM VON 

în Mehr Freude.
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Sentimentul religios 11 găsim ţi tn opera unui 
alt poet, a sentimentalului Bolintineanu, tot aşa 
de uitat^ca şi Bolliac.

Printre pastoralele,, eroticele şi legendele lui, se 
strecoară chipul senin şi b lând al Fecioarei Maria:

Coama-i de aur râurează,
Peste umăru-i de arin ;
Graţiile o urmează,,
Stelele pe dânsa vin.
Prin azur şi printre stele 
Intră; îngerii-o admir,
Astfel între viorele 
Se înalţă un trandatir.

Uşoară ca gândire, cum e toa tă  poezia lui 
Bolintineanu, dar nu lipsită de idei originale, e 
poezia L a  Dumnezeu. Poetul nu-şi bate  capul o 
pătrunde natura fiinţei divine ; el sâ mulţămeşte 
a o şti veghind asupră-i:

Tu putere creiatoare 
Ce dai viaţă şi mişcări 
Şi la legi neschimbătoare 
Pui sublimele-ţi lucrări,
Nu ştiu ce-i a ta făptură,
Insă ştim că tu trăeşti 
Şi a lumilor făptură
Cauză sublimă eşti.

Şi când ne aducem aminte de revolta scrii
torilor de mai Incoâce, In faţa nenorocirilor vieţii, 
revoltă manifestată către ceice cârmueşte des
tinele, nu putem  ceti decât cu plăcere versurile;

♦

Dacă vieaţa are chine 
Lângă atâtea mulţumiri,
Relele fac mai senine 
Fragedele fericiri.

Vieaţa nu este, după Bolintineanu, un rău; 
el nu cârteşte în potriva ei, căci vede in ea un 
dar  al lui Dumnezeu:

Dar e vieaţa dată nouă !
Cela care ne-a creiat 
Nu era dator el nouă 
Zilele ce ni le-a dat.

E ste  o Ideie simplă, dar frumoasă, şi cu totul 
originală.

Şi iată şi poezia L a  Iisus pe cruce, în care 
poetul se adresează Mântuitorului cu evlavie, 
constatând că învăţăturile lui au prins şi, prin 
ele, lumea a devenit mai hună:

Ce te gândeai tu oare, vorbind aşa, Isuse? 
Gândeai că o să piară ce tu ai semănat?
Gândeai că Fariseii au să întoarcă mâine 
Poporul, din credinţa ce azi ai însuilat?

Versuri ce stau în contrast isbitor cu acelea 
din poemul biblic dramatic, I N R J al lui Ha- 
ralamb G. Lecca, apărut în 1904. In această 
lucrare, de aproape înrudită cu L a  Samaritaine 
de Edm. Rostand, după mişcarea principalelor 
episoduri din vieaţa Mântuitorului şi versificarea 
celor mai de seamă ale lui idei, poetul constată 
că lumea a devenit şi mai rea, cu to t sacrificiul 
Mântuitorului; aşa că, dacă Iisus ar veni pentu 
a doua oară pe  pământ,

Fariseii i-ar s ta '’n cale mai haini, mai numeroşi,
Ar chema, mult pân’ să-i vie doisprezece credincioşi

In a doua jum ătate a secolului XlX-lea, ideia 
de Dumnezeu o să apară destul de des în poezii, 
dar acesteş poezii nu vor avea caracterul unor 
ode sacre, ci vor fi elegii, în cari se vor ex
prima dureri, datorite —  după credinţa autorilor 
nu unui joc al fatalităţii şi nici unei hotărîrii 
supreme, ci nedreptăţii lui Dumnezeu.

Astfel, poezia lor, poezie de simţire, iar nu 
de cugetare, —  va mărturisi existenţa, mărirea 
şi puterea fiinţei divine, dar se va îndoi de d rep 
tatea acesteia.

Caracteristic pentru acest fel de poezie, este 
Dimitrie Petrino. Credinţa în puterea lui Dum
nezeu e exprimată în poezia Dedicare, (volumul 
Poeme), ce deplânge Bucovina răpită, de care 
îl leagă pe poet multe amintiri:

O vreme’ nemiloasă! Dă fiicei a sa mamă 
Şi cuibul tinereţii dă sufletului meu!
Iţi cerem Bucovina! Şi bagă bine ’n seamă 
Că tu eşti trecătoare, statornic Dum nezeu!

Dar vremea nu m’ascultă; şi numai viitorul 
Ce-o ’nfruntă, spre a da mâna gloriosului trecut,
El spune României: Credinţa fie-ţi zborul,
Căci Dumnezeu e mare, deşi e nevăzut,

O singură dată însă, conştiinţa măririi lui 
Dumnezeu, temelia sentimentului de credinţă a 
poetului, pare a fi şovăit în faţa unei dureri bru
tale a vieţii. După un an de convieţuire, poetul 
pierdu pe soţia sa, Victoria, şi, în tr’un şir de 
elegii în cari deplânse m oartea celeice îi luase 
odată  cu ea, to t  norocul şi toată nădejdea vieţii, 
el mustră cerul şi mărturisi că s’a depărta t de 
Dumnezeu.

1) Conferinţă ţinută în sala de festivită|i a Seminarului Central, în ziua 5f-|ilor Trei Ierarhi 12 Februarie 1924, eu prilejul ser 
birii patronilor acestei şcoli. -  Începutul şi urmarea pe numerile Octombrie şi Noembrie 1924.
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Astfel, în poezia L a  Dumnegeu, mărirea Creia- 
torului nu mai poate fi Invocată. Totuş, chiar 
în această poezie, se vede bine că poetul nu e 
în stare s& conceapă inexistenţa lui D um nezeu:

Puternică Dumnezeire,
Nici chiar a ta sfântă mărire 
Azi n ’o mai pot eu învoca.
Stingând a ei dulce lumine 
Tu însuţi azi te ştergi din mine 
Şi ce-&i luat nu-mi mai poţi da.

^  Din braţul meu o iai la tine,
Dar n’o poţi lua din pieptul meu,
Făr’ ca să-mi faci un mare bine,
Făr’ ca să-mi iei şi traiul meu !

%

Deci, »pune-»i, falnice Stăpâne,
Dace azi traiul tmi rămâne 
Pe când nu-1 cer ţi nu-1 doresc ?
Dece, dece, în astă stare 
Mai vrei să-mi faci o îndurare 
Ce eu numai silit primesc ?

După cum vedem, Petrino nu Încetează de a 
crede, dar fpriveşte pe Dumnezeu ca pe o fiinţă 
vinovată de m oartea unei fiinţe scumpe, o con
cepţie ce întâlnim la mulţi poeţi şi căruia Vla- 
huţă îi dă mai târziu o formulare desăvârşită, 
când, în Dormi în  pace, exprim ă nedumerirea în 
faţa ̂ morţii unei fiinţe dragi, moarte pe care, In 
neputinţă de a pătrunde taina voinţei divine, o 
socoteşte ca o nedrep ta te  a lui Dumnezeu:

Dacă tu eşti drept, puterniă şi nemărginit de bun,
Spune, — pentru ce adesea lovitura ta-i nedreaptă ?
Pentru ce ne surpi credinţa ’n judecata ta ’nţeleaptă ?
•  • • • « • • ' «  • • • • • *  I •  *  •

Pentru ce iai două inimi, căror tată zici că eşti
Şi topindu-le în focul tinereţei, la urseşti
Dor cu dor să-şi împletească, prinse ’n dragoste nebună,
Şi când se iubesc mai dulce şi-şi fac visuri împreună,
Din senin îţi vine-o toană: svârli ţăiănă peste una,
Iar pe cea stingheră — neagra jale pentru totdeauna î

In poezia Ş i tu ai f o s t Petrino continuă de 
a plânge pe Victoria lui, învinovăţind de ase
m enea pe Dumnezeu de nenorocire sa:

\

Căci Dumnezeu, hotarul ce mintea mărgineşte,
El care poate toate pe câte le doreşte,
El te-a luat pe tine în sânu-i lum inos!

Că poetul, cu toa tă  durerea lui, a răm as un 
bun credincios, se poate re d e a  din alte poezii, 
ca Victoria de pildă, unde aflăm creştineasca 
concepţie a vieţii de după m o arte : sufletele merg 
la cer, lăcaş de fericire, populat de îngeri.

Acuma eşti în ceruri şi acolo eşti minune,
Victoria vieţii mele te-ai dus depe pământ!
Acolo pe-a ta frunte pun îngerii cununa —
Aic« eu vărs lacrimi pe tristul tău mormânt.

In altă poezie, Adio , prin care îşi ia rămas 
bun dela Bucovina, în pământul căreia lăsa oa
sele celei iubite, Petrino zice:

Mă despărfesc de tine, mă despărţesc de toate!
Dar sub al tău pământ,

Eu las t*t ce cu lanţuri de Dumnezeu formate 
Mă leagă de-un mormânt.

înţelegem astfel, că, deşi a învinovăţit pe  
Dumnezeu de m oartea soţiei sale, poetul nu a 
p ierdut credinţa într’ânsul, câtă vreme vede opera 
lui Dumnezeu în acele legături de amintire, sta
bilite între noi şi fiinţele de cari ne desparte 
moartea.

Poezia lui Petrino poate fi considerată, din punct 
de vedere al sentimentului religios, ca tipul re
prezentativ al multor poezii depe vremuri, da
to rite  unor poeţi de mică importanţă.

Nu este o poezie de inspiraţie pur religioasă, 
dar pune destul de bine în evidenţă sentimentul
religios.

E ste  poezia sentimentală în care poetul re 
curge la ideea de Dumnezeu, numai ca să-şi 
susţină sentimentul fundamental al poeziei, care 
e cel elegiac. $  %

Şi alături de această poezie sentimentală, se 
desvoltă o poezie filozofică în care ideia de 
Dumnezeu apare de asemenea, —  dar nu chie- 
mată, ca la poezia sentimentală, de o durere 
răscolitoare de suflete, ci adusă pentru negare 
în rezolvirea problemelor transcendentale.

Dar înainte de a trece la această poezie fi
lozofică, să ne oprim puţin la V. Alecsandri. In 
opera acestui poet a cărui seninătate este aşa 
de potrivită pentru o cugetare religioasă, nu se 
găsesc decât vreo câteva poezioare, cu ideia de 
Dumnezeu, în cari însă, sentimentul religios nu 
este cel fundamental.

Vrednică de amintit pentru  câteva elemente 
de inspiraţie religioasă, es te  poezia Glas din  
stele, scrisă după moartea micei principese Maria 
fiica reginei Elisabeta.

Cu această poezie, Alecsandri cată s i  aline 
durerea unei mame, punând chiar sufletul co
pilei, din mijlocul stelelor unde îl vede Înălţat, 
să vorbească cu îndurerata mamă.

Nesocotind obiecţia ce mama ar fi putut face :
Eu atâta am pe lume, pe când ceru-i plin de îngeri,

Dupăcum cum spune acea femeie din poezia 
L a  icoană a lui Vlahuţă, poetul aşează printre 
îngeri pe copila moartă, făcând-o să arate ma
mei ei fericirea în care se găseşte în vieaţa de
după moarte.

E a  se află acum în raiu, unde, «domneşte 
eternul bine» şi acest raiu este  sus, în cer :
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Tot ce-i frumos, tot ce inspiră 
Un farmec răpitor,

A se 'nălţa ia cer aspiră,
In raiu încântător.

Iubire, geniu, inocenţă 
S ’adună lângă Providenţă 
Cu razele care cu drag 

In soare se retrag

Aici cu horul blând de îngeri, •
A mamelor duioase plângeri 
Compun un imn Dumnezeiesc 

Părintelui ceresc

Cer, raiu, îngeri, suflete . . .  E ste  icoana de
săvârşită a vieţii viitoare, pe care religia o pro
mite, ca o răsplată, celor drepţi. Este cerul acela 
plin de suflete ce roiesc în jurul Providenţei, pe 
aripile melodiilor îngereşti, suflete cu cari religia 
creştină a Înlocuit ideile ce fusese ridicate acolo 
de filozofia lui Platon.

Şi înseamnă că poetul e pentru  o resemnare 
mai mult decât creştină când, în tânguirea unei 
mame după copilaşul ei mort, i se pare a auzi 
un imn de slavă către Dumnezeu, sau când, în 
m oartea unei fiinţe dragi, vede nu o întâmplare 
crudă ce ar putea să nimicească credinţa, cum 
socoteşte Vlahuţă când, în Dormi în pace , în
trebă pe Dumnezeu:

P e n tru c e  ne s u r p i ’n credinţa judecata ta  ’nţe- 
leaptă ? ci un prilej de a întări şi mai mult această 
credinţă. Făcând abstracţie de faptul că Vlahuţă 
este un îndurerat, pe când Alecsandri e un mân
gâietor, vedem câ, după părerea celui din urmă, 
durerea pierderii unei fiinţe scumpe nu numai 
că nu ne depărtează, dar ne aminteşte mai bine 
şi ne apropie mai mult de Dumnezeu:

Copilul ce se stinge în floare 
E mistic curcubeu,

Ce leagă strâns pământ cu soare 
Şi om du Dumnezeu.

Cunoaştem caracterul naţional al operelor lui 
Alecsandri. El bine, chiar în poeziile în cari îşi 
înalţă glasul către Dumnezeu, sufletul poetului 
nu se avântă spre cer, ci răm âne legat de ţara 
lui. De aceea, nici la Alecsandri nu vom afla o 
poezie curat religioasă, ci o poezie patriotică în 
care sentimentul religios va fi subordonat sen
timentului de iubire pentru patrie.ţ

Astfel, — ca tă  cităm o singură poe*ie, —  în 
Im n lui Ş tefan-ctl-M are , ce Începe ca un ade
vărat imn religios :

Etern, a-tot-puternic, o creiator sublime,
Tu c« dai lumii vieaţă şi omului cuvânt.

poetal sfârşeşte cu versuri de curată poezie pa

triotică, deoarece cere dela Dumnezeu să facă 
a străluci în lume iubita-i rotnânime.

A şâ dar, procedeul de a subordona, în poe
zie, sentimentul religios altor sentimente, îi aflăm 
şi la Alecsandri. La el, sentimentul fundamen
tal căruia se subordonează cel religios, este 
sentimentul patriotic, ceeace găsim şi la un alt 
poet, Andreiu Murtşianu.

Făuritor mai ales de poezii cu cuprins patrio
tic şi social, Mureşianu strecoară din când în 
când, printre versurile acestora, câte o mărtu
risire a admiraţiei ce poartă  Mântuitorului, în 
care-i. place să vadă în deosebi un reformator 
prin jertfa de sine, căci de un asemenea refor
m ator avea nevoe şi neamul necăjit al poetului:

Secoli se ’nchinase genul omenesc 
Soarelui şi lunei, Stelelor pompoase,
Până când să vie dascălul ceresc,
Ce prin suterirea morţii glorioase 
A plântat în lume spirit creştinesc.
In deşert se’ncearcă ai nopţii argaţi,
Să reverse umbră în loc de lumină,
Ură ’n loc de pace între fii şi fraţi;
Ale lor cuvinte nu prind rădăcină,
Căci nu es din inimi, ci din creri stricaţi...

La alţi poeţi, sentimentul religios apare su
bordonat unui sentiment de adâncă nemulţumire, 
provocată de relele vieţii şi nedreptăţile socie
tăţii. Astfel, A. Depârăţeanu, în poezia h u se  
(volumul Doruri şi Am oruri, 1859), se adresează 
Mântuitorului, nu spre a-şi arăta  evlavia, ci spre 
a se plânge de cruzimea tirânilor; aluzia poetu
lui la oamenii şi împrejurările vremii este vădită:

Acei ce-aprind resbelul şi vrajbele ’n cetate,
Acei ce-alerg pe strade, strigând Fraternitate

Şi fraţii şi-i omor,

Aceia ce înjură, insultă, calomnie,
Strămută ţara n haos, credinţa ’n eresie

Şi casele ’n mormânt,
Ne vin în al tău nume, Isuse, ne sfâşie,
Ne mişcă, ne despoaie, ne-omoară, ne proscrie

In numele tău sfânt.

A sem ănător acestora, din punct de vedere al 
subordonării sentimentului religios, este mai tâ r
ziu Octavian Goga. Cu misiunea poetică de a fi 
cântăreţul Ardealului îndurerat de dinainte de 
războiu, el îngenunchiază în faţa celui-a-tot-pu- 
tinte, nu ca sâ ceară alinarea durerilor lui per
sonale, ci ca să obţină darul de a putea să 
cânte suferinţele unui neam robit:

Alungă patimile mele,
Pe veci strigarea lor o frânge 
Şi de durerea altor inimii,
Invaţă-mă, stăpâne-a plânge 
Nu rostul meu, de-apurui pradă
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Ursitei maştere şi rele,
Ci jalea unei lumi, Părinte,
Să plângă ’n lacrimile mele.

Mulţi având de cercetat sentimentul religios 
în literatura noastră, ar arunca —  poate —  vălul 
tăcerii asupra câtorva scriitori dela sfârşitul se
colului XlX-lea, nu pentru că nu ar găsi la ei 
ideia de Dumnezeu, ci pentrucă, găsind-o aşa 
cum nu poate fi primită de nişte buni creştini, 
s ’ar simţi datori sâ nu pună în tr’o lumina defa
vorabilă câteva figuri de seamă ale literaturii 
noastre, prin constatarea ateismului lor.

Aveam convingerea câ, în acest caz, vălul ar 
prinde sub el şi pe Eminescu, poetul nostru cu 
operă de valoare universală.

Şi ar fi nedrept.
Âu spus atâţea şi de atâtea ori că Eminescu 

a fost un pesimist, un sceptic; şi, ca atare, au 
tăgăduit orice legătură între sentimentul religios 
şi inspiraţia poetică a acestui scriitor.

Sâ ne fie îngăduit totuş, a privi altfel lucru
rile şi a arăta câ numele lui Eminescu s ’ar putea 
lega de titlul unei poezii religioase.

Concepţia poetului despre vieaţă, o ştim. Ne-a 
spus-o el însuş: „vieaţa e un vis al morţii e terne; 
vieaţa e  un basm pustiu ş iu rît ;  toate-s nimică; 
decât un vis searbăd, mai bine nimic

Avem a face cu o concepţie filozofică la care 
poetul ajunge după ce adoptă ideile filozofiei 
lui Schopenhauer şi Kant.

Filozofia metafizică, întocmai ca filozofia po 
zitivistă şi ştiinţele pozitive, duc de cele mai 
multe ori la micşorarea sentimentului religios.

Eminescu s ’a resim ţit profund de Înrâurirea 
acestei filozofii, la care s’a adâogat apoi o în
râurire a mediului; mai bine zis, a fost înrâuri
rea aceleaşi filozofii cu ajutorul mediului în care 
s ’a desvoltat talentul poetului. Şi acest mediu 
l-a aflat poetul în mijlocul Societăţii Junim ea , 
unde, după arătările lui Panu, în ale sale A m in
tiri dela ju n im ea , discuţiunile dintre membrii
acelei societăţi ne având de criteriu şi de sta
vilă decât domeniul vast al ştiinţelor şi al ra 
ţiunii, era firesc ca, afară de doi-trei «creştini», 
restul sâ fie panteişti, budişti, pozitivişti ori cu
getători.

N ’avem nevoie să ştim în ce categorie se înu- 
mără Eminescu, fondul poeziilor lui, însă, nu ne 
Îngăduie constatarea sentimentului religios, —  o 
rcunoaştern. Dar recunoaştem  aceasta numai în 
ce priveşte poezia filozofică.

In această poezie, Eminescu, sub influenţa 
maeştrilor săi filosofi, apărând ca un nemulţă- 
mit, ia, în laţa mizeriilor vieţii, când atitudinea 
unui revoltat melancolic, când pe a unui resem 
nat scârbit. El filosofează asupra vieţii şi, ca 
toţi romanticii, se preocupă de soarta  omului pe

păm ânt; şi, în ambele cazuri, desigur că con
cluzia nu e în favoarea celuice a lăsat vieaţa şi 
a creiat pe om.

Dacă lăsăm însă poezia filozofică la o parte  
şi răsfoim, de pildă, poezia scriitorului, vom con
stata o contradicţie între vederile sale ca pro
zator şi ideile lui cele aşternute în versuri. In 
articole de proză slăveşte figura lui Crist şi, 
în tr’unul din aceste articole, spune: «Vei afla 
mai lesne oameni ce pun la vot existenţa lui 
Dumnezeu decât suflete înam orate în limba şi 
datinele străbunilor lor». Şi cel care se ridică 
împotriva celorce pun la vot existenţa lui Dum
nezeu, este acelaş Eminescu, care în M ortua est 
merge până la negarea divinităţii.

Cum ne explicăm aceasta ?
Vom spune câ vedfem în Eminescu o dublă 

personalitate: o personalitate filozofică-poetică, 
ce se caracterizează, prin am are teorii asupra 
vieţii şi o personalitate omenească ce se ca
racterizează, în articolele de proză, prin o religio
zitate aproape mistică.

Fondul sufletesc adevărat al poetului în aceste 
articole trebuie să-l căutăm ; căci în poeziile filo
zofice găsim amărăciunea filozofiei pesimiste, ce 
stă — servindu-ne de o expresie a poetului — ca 
o pătură suprapusă peste tondul lui sufletesc.

Aşa fiind, nu ne vom opri la poeziile din cu
noscutul volum, dar nici la articolele de proză, 
având de cercetat sentimentul religios al scrito- 
rilor în poeziile lor, vom deschide însă volumul 
poeziilor postume ale lui Eminescu.

Din ele, vom afla, ca şi din scrierile lui în 
proză, că Eminescu crede. Şi, fiind vorba de 
sentiment religios, vom pune mai mult temeiu 
pe poeziile postume decât pe cele în deobşte 
cunoscute.

Câci cele dintâiu se arată pătranse  de influenţa 
ideilor celor doi filozofi germani, şi credem că scep
ticismul şi necredinţa poetului nu vin decât dela 
acele idei fiozofice, spre cari l-au mânat firea 
lui de gânditor.

Şi astfel, cercetând poeziile în cari Eminescu 
simte mai mult şi, când gândeşte mai asemănă
to r cu simţirea, vom da peste poezia învierea , 
s trăbătu tă  de fiorul credinţei la auzul sfintelor 
cântări ale învierii:

Un clocot lung de glasuri vui de bucurie 
Colo ’n altar se uită şi preoţi şi popor 
Cum din mormânt răsare Hristos mângâetor,
Iar inimile noastre s ’unesc în armonie:
Cântări de laudă 'nălţăm 
Noi ţie unuia.

Dar chiar în volumul cunoscut aflăm, printre 
poeziile lui Eminescu, versuri de cea mai curată 
inspiraţie religioasă. Sunt versurile din Rugăciu
nea către Sfânta Fecioară.

2
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Crăiasă alegându-te 
Ingenuchiefn, rugându-te,
Inalţă-ne, ne mântue,
Din valul ce ne bântue,
Fii scut de întărire 
Şi zid de mântuire,
Privirea-ţt adorată 
Asupra-ne coboară,
O Maică prea curată 
Şi pururea fecioară

Mărie !

Şi în acele cuvinte din Epigonii: «Dumnezeul 
nostru: umbră... noi nu credem  în nimic», trebue 
să vedem părerea de rău a lui Eminescu, că 
a tâ t el cât şi generaţia lui au pierdut credinţa
de care se învredniciră cei din trecut. T rebue
să vedem, cu alte cuvinte, nu o mărturisire, ci 
o imputare pe care şi-o face lui şi celor din 
vremea sa. Şi a te  căi de pierderea unui lucru,
înseamnă a dori să-l ai din nou.

Nu e nevoie a stărui mai mult asupra lui Emi
nescu, câtă vrnme se" vede, din cele spuse, că 
numele lui nu poate  fi omis atunci când e vorba 
de sentiment religios în poezie.

Mergând aşa dar mai departe, începem prin 
a face o constatare: în literatura noastră, lucru 
ce nu se întâmplă şi în alte literaturi, sentimentul 
religios nu prea găseşte, pe terenul poeziei filo
zofice, loc prielnic de desvoltare.

O remarcabilă excepţie în" această privinţă, 
este poezia Dumnezeu, a lui B. P. Hasdeu, scriitor 
care, după nenorocirea ce a avut de îndurat prin 
m oartea fiicei sale, Iulia, ajunse la o religiozitate 
ceva mai mult decât firească.

La fel cu Eminescu, care, în Satira  / ,  atribue 
formarea universului, mişcării unui singur punct, 
care pune capăt liniştei şi nemişcării ce domniau, 
după cosmogonia vedică, la începutul începutului, 
Hasdeu spune că «prin punct se începe lumea», 
dar nu exclude ideia unui Dumnezeu dela care 
purcede totul:

Natura, Armamente, sistemele solare
Cu toate ce-s în ele şi pentru ele sînt,
Cu ’ncetul se desvoltă din puncturi ce se mişcă,
Din puncturi ce se mişcă, plecând din Dumnezeu.

Şi acest Dumnezeu nu poate fi pătruns de 
mintea omenească, aşa că el scapă cercetării 
omului de ştiinţă:

Chimistul şi Astronomul încalecă pe sfinx, 
împinşi prin miriade de micuri infinite 
Ce-i duc la infinitul cel mare: Dumnezeu.

Dar ceeace ştiinţa încearcă în zadar, poate să 
facă credinţa, extazul:

Extazul singur, numai atât de sus se 'nalţă, 
Extazul, care leagă pe un «m cu Dumnezeu!

Prin extaz, poetul aude chiar glasul Divinităţii:

„Mă 'ntrebi: ce-s Eu ? — Iubire. Mă ’ntrebi: ce fac ?
, [— Iubesc.

„De n’aş auzi, pe cine Mi-aş revărsa iubirea?
„Ca să iubesc, Mă sfâşiu, urzind din Mine lumi.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

„Iar când vreo omenire pe vreuna din planete,
„Căzută ’n desnădejde, Mă strigă ’n ajutor,
„Dintre arhangheli unul, ca Messia, s’avântă,

#

„Jertfindu-se să scape nevinovate oi.

Poetul concepe pe Dumnezeu ca o forţă şi 
numai forţă, iar materia ce se închiagă la glasul 
divinităţii, prinde şi ea o părticică din forţa su
prem ă şi

Rămâne forţă, însă c’un straiu de individ 
Şi straiul se transformă. Prin vieţi evolutive, 
Treptat se subţiază, ajunge străveziu,
Nepipăit, elastic, întreţesut cu forţa,
A cărei e pojghiţă: un corp molecular.

Aşa fiind, naturalistul care vede în universul 
întreg numai materie este to t  aşa de înşelat ca 
şi filozoful care vede numai forţă.

Să trecem acum la discipolul lui Eminescu, la 
Vlahuţă, din care vom avea de citat, ca bucăţi 
în cari intră ideia de Dumnezeu, poeziile L a  
icoană şi Dormi în pace.

Subiectul celei d ’întâi e destul de cunoscut: 
înaintea icoanei Maicii Domnului, o mamă se 
roagă pentru sănătatea copilulai pe care-1 ţine 
strâns la sân. Rugăciunea ei se transformă în tr’o 
adevărată mânie când pruncul îi moare în braţe. 
Pentru această mamă care-şi vede nădejdea spul
berată, ruga neascultată şi credinţa zadarnică, 
Dumnezeu încetează de a mai fi. Lovind icoana 
cu piciorul, ea strigă Prea sfintei:

O ! de sigur, n’ai fost mamă şi de porţi un pruncia sân,

Dar adaugă poetul numai decât: «Era nebună».
Vlahuţă este teist. Prin acest desnodământ, 

el micşoreaza efectul urât ce-1 produce asupra 
unui suflet credincios nebunesca mânie a celor 
revoltaţi contra cerului şi pare a spune că cineva 
nu poate fi decât nebun, pentru a se deda la *
o asemenea mânie, la o asem enea revoltă.

De o mânie asem ănătoare însă, este cuprins 
poetul însuşi în poezia Dormi în pace, poezie ce 
pare o elegie în care se plânge moartea fiinţei 
dragi pentru to tdeauna pierdută. De fapt ea nu 
e poezia durerii, ci a resemnării, şi nu resem 
narea stoică, ci resem narea creştină.

Poetul a venit la mormântul iubit, spre a-şi 
pleca genunchii şi inima către Domnul, a cărui 
existenţă, în tr’un moment de criză sufletească, 
a avut cutezanţa s'o nege. Introducerea ideii re
ligioase în această poezie este de un puteraic

*
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efect. Necredinţa de o clipă a poetului dă şi 
mai multă strălucire sentimentului religios, măr
turisit în partea finală:

O ce mic şi ce netrebnic m’am simţit atunci ’naintea 
Marei străluciri, ce’n raze-i inima-mi scălda.^şi mintea. 
Şi adânc smerit, cucernic, pocăit în faţa lumii,
Slavă şi închinare-adus-am bunului'stăpân al lumii.

y^D upă cum vedem, la Vlahuţă, religiozitatea e 
în strânsă legătură cu admiraţia pentru natură. 
A ceastă admiraţie şi acel sentiment al vieţii univer
sale par a forma fondul reliogiozităţii acestui poet.

De o mare valoare psihologică este această 
poezie, şi prin motivele ce fac pe™ poetesă se 
depărteze şi apoi să se apropie de Dumnezeu. 
Este durerea pricinuită de m oartea iubitei,;caaza 
care face pe poet să piardă credinţa. E  păcat, 
de sigur, dar^e omenesc; şi e mişcător,[fiindcă 
pot tu l ise  căieşte:

Doamne, iartă-i pe aceia cari ’ncep să se ’ndoiască. 
Simt dureri prea grele-adesea pentru-o inim’jomenească !

Şi ceeace-1 face pe poet să se reîntoarcă pocăit 
la crc.dinţa 'că tre  Domnul, e priveliştea m ăreaţă 
şi frumoasă a naturii, cu regularita tea! mişcării
în lumea aatrelor eterne.

este foarte bine ales şi cum nu se 
poate  mai adevărat. Contemplaţia naturii şi mis
terul vieţii au mânat totdeauna gândirea către

H|Mot)Vul

Dumnezeu. Şi astfel, problema^universului şi a 
existenţei s ’a legat, în literatură, foarte des de 
ideia divinităţii.

Din această legătură, poeţii n o ş trf  au făcut un 
procedeu de care s’au folosit de multe ori în 
poezia religioasă, numai că problem a vieţii a dus 
uneori la negarea lui Dumnezeu, cum e cazul 
poeziilor filozofice ale lui E m in escu ,— iar mă
reţia universului a dus totdeauna la adorarea lur 
Dumnezeu, cum văzurăm în poezia lui Vlahuţă.

Sentimentul religios al acestuia din urmă se 
poate vedea însă mai bine în poezia Hristos a

Dacă vorbim de această poezie, e pentru a 
arăta că, oricât de des tra ta tă  ar fi o temă, cum 
este adoraţia lui Crist în poezia relioasă, — ea 
poate, prin profunzimea şi originalitatea unei 
gândiri geniale, să dobândească o strălucire nouă 
şi să deschidă perspective largi inspiraţiei.

In poezia Isus, aflăm o concepţie ce ne este 
în spiritul religiei, dar o concepţie surpinzătoare 
prin noutatea ei.

Isus e conceput ca om, iar nu ca Dumnezeu. 
Dar lipsit de aureola divină, Mântuitorul apare 
ca prototipul desăvârşirii morale.

Un Dumnezeu, zice poetul, stă deasupra sufe
rinţelor şi, ca atare, nu poate să înţeleagă plânsul 
suferinţei; chiar în răstignirea unui Dumneseu, 
nu se poate vedea o jertfă, deoarece, prin divi
nitatea lui, un Dumnezeu nu rupe nimic dintr’însul.

*

Dar Tu ai sângerat pe negre căi,
Subt umilinţi ce nu le ştie cerul;
Tu ai gemut, când te pătrunse fierul,
De-au tremurat şi ucigaşii tăi.

Un om, un om prin patimile t&le !

De mila ta, la glasul tău de jale,
Să se deştepte morţi de mii de vremi 
Şi-adâncul lumi să se înfioare,
Iar Tu — să ai privirea iertătoare,
Un om să fii — şi tot să nu blestemi!..
Cum au putut să stee laolaltă
Atâta chin şi-atâta bunătate?
Se rătăceşti mintea şi nu poate 
Să te urmeze ’n lumea ta înaltă...

u

Iată dece,, umanizând pe Ii»us, poetul nu ră 
peşte nimic din măreţia Mântuitorului şi nu ştir
beşte  nimic din sentimentul de admiraţie c. 
care-1 priveşte lumea creştină.

Dinpotrivă, privit ca om, Iisus îşi face şi mai 
sguduitoare măreţia, ce s tă  în bunătatea firii lui

înviat, în ca re5 figura" Mântuitorului apare aşa şi în sublimul jertfei sale pentru  omenire.
cum sf. Scriptură ne-o^pune dinainte:

El orbilor le,dă lumina
.

Şi muţilor le dă cuvânt, 
Pc cei infirmi îi întăreşte,^
Pe morţii ii scoală din^mormant. 

5)i turor deopotrivă,
Inmarte darul lui ceresc,

L  *

Ş oelor cari cred intr’ansul 
Şi celor ce-1 batojocoresc.

«

Nu putem trece, fiind vorba de figura Mân
tuitorului, peste poezia Isus a lui Cernea, cu toate  
că opera acestui poet — volumul său de poezii 
a apărut în 1910, — cade în tr’un timp ce iese 
din cadrul mărginit al cercetării noastre.

împotriva unui fel de umanizare a lui Crist, 
dar cu totul altfel deacum văzurăm în poezia lui 
Cerna,— se ridică un alt poe t al nostru. A cesta 
e contra unei umanizări în sensul de a imprima
fiinţei lui Crist trăsături de regească splendoare, 
contrastează cu m odesta atitudine a Mântuito
rului în toate  împrejurările vieţii sale. Declarân- 
du-se contra unei asemenea concepţii, poetul 
nostru condamnă to todată  pe aceia cari se fo
losesc de ea în opera lor,— artişti cu pretenţii, 
dar fără de credinţă:

Azi artistul te’concepe ca p’un rege’n tronul tău, 
Dară inima-i pustie mâna fină n ’o urmează.
De a veacului suflare inima lui este trează,
Şi în ochiul lui cuminte tu eşti om... nu Dumnezeu.
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Paiul ieslei azi e de-aur, eşti scăldat în mir şi-oleu, 
Mama ta e o regină, nu femeia cea săracă;
Astăzi mintea e bogată, dar credinţa este seacă,
Căci în ochii ironiei tu eşti om... nu Dumnezeu,

Azi eşti fraga strălucită, azi eşti masca cea de fală, 
Ieri ai fost credinţa simplă, însă sinceră, adâncă, 
împărat fuşi omenirii, crezu’n tine era stâncă,
Azi în marmoră te scrie, ori pe pânză te esală.

Şi abia ne vine sâ credem  că Eminescu cel 
ateist,— căci aşa ne-am obişnuit a-1 privi,— Em i
nescu însuşi este autorul acestor versuri ce fac 
parte  din poezia Crist, versuri prin cari Em i
nescu— cel artist— se ridică împotriva inimilor 
pustiite de credinţă!

Vom Încheia, pomenind încă de doi poeţi: 
Coşbuc şi Iosif.

In faţa concepţiei am are despre viaţă, ce ca
racterizează pe mărunţeii urmaşi ai lui Eminescu, 
Coşbuc se ridică senin, arâtându-le cum trebue 
privită viaţa. Acel bătrân din Moartea lui Fulger, 
care apare ca «viul parastas al altor vremii» şi 
şterge lacrimile îndureratei doamne, nu e decât 
poetul însuşi, care, cu sfatul său, ţine a risipi 
amărăciunea sufletească a imitatorilor lui Emi
nescu, punând deasupra durerilor omeneşti de 
o clipă supunerea faţă de hotărârile celui veşn ic:

Dar ştiu un lucru mai pre sus 
De toate câte ţi le-am spus:
Credinţa’n zilele de-apoi 
E singura tărie ’n noi.
Că multe-s tari, cum credem noi

Şi mâine nu-s.

Şi-oricât de amărâţi să fim,
Nu-i bine să ne deslipim 
De cel ce vieţile ne-a dat.
O fi viaţa chin răbdat,
Dar una ştiu: ea ni s ’a dat

Ca s ’o trăim.

Şi urm ător acestor poveţe este Iosif. Şi-a răbdat 
chinul vieţii şi, printre duioasele lui poezii, a 
strecurat şi bucăţi cu cari a arătat că nu s ’a 
deslipit de cele ce ne-a da t viaţa.

In poezia Isus, el priveşte cu evlavie chipul 
Mântuitorului copil şi se cutrem ură de jalea ce 
s tă  întipărită pe sfânta-i faţă, ca o presimţire a 
chinurilor depe Calvar.

Şi cu aceiaşi evlavie, în poezia Rugăciune, 
cade în genuchi, copleşit de căinţă, cerşind 
mila Domnului :

Doamne tu eşii sfânt şi mare,
Mântue-mă de blestem...
Cătr« tipe plâng şi gem:

Indurate!
*¥ *

Dacă aceste cercetări, cari — desigur —  nu pot

avea pretenţia de a fi complecte, duc la concluzia 
că literatura noastră nu e bogată în poezie re
ligioasă, ele confirmă ceeace se susţine de mulţi 
şi anume, că sentimentul religios variază după 
ideia ce omul are despre Dumnezeu şi după 
gradul de cultură al omului.

Adăugăm însă, că această  cultură ce poate 
să inf.uenţeze în sensul unei scăderi a sentimen
tului religios, este  aceea căreia nu i se poate 
zice cultură generală, întrucât nesocoteşte idei 
de cultură religioasă, idei menite a aduce o în
tregire şi o echilibrare a diferitelor cunoştinţe.

Scriitorii religioşi şi cronicarii, concepând pe 
Dumnezeu în sensul religiei creştine şi având o 
cultură ce se reducea la cunoaşterea câtorva 
limbi şi la posedarea unor bogate cunoştinţe, 
dar mai mult de specialitate, —  au imprimat scrie
rilor lor un caracter de profundă religiozitate.

Din secolul XlX-lea însă, concepţia despre 
Dumnezeu începe să se schimbe la scriitorii 
noştri. Dumnezeu nu mai stă  în afară de opera 
lui, ca o fiinţă conducătoare, ci tnăuntrul acestei 
opere, înăuntrul universului, manifestându-se ca 
o forţă şi confundându-se cu manifestările acestui 
univers.

In secolul XIX lea, la suflul ideilor unei filo
zofii pesimiste, nădejdea vieţii viitoare se pră
buşeşte, făcând să dispară odată cu ea măreţia 
viziunei a stolurilor de îngeri şi suflete, ce 
roiesc în jurul scaunului de judecată. S ’a dus 
evlavia bătrânilor cărturari. Sufletul scriitorilor 
se zbate acum în zbuciumul îndoielei:

Tot ce Biblia ne cântă — decât o poveste nu-i
Iehova, erou din basmul Bibliei — iadul cu munci,
îngeri, raiu... o ’nchipuire! .. Astfel cugetam atunci.

Dar, vorba lui Em inescu: «gândirile rele
sugrum cele bune». Căci to t  Vlahuţă, care s’a 
îndoit în Dormi în pace numai în tr’un timp, 
după cum se înţelege din cele trei versuri de 
mai sus, zice în poezia D in  prag, şi de data 
asta cu toa tă  convingerea:

Altă viaţă?.. Altă lume?., i-o poveste minunată,
Insă, ca să-i dea crezare, în veci mintea-mi n’o să poată.

«

Şi această convingere, dacă nu se citeşte, se 
simte în bucăţile multor poeţi dela sfârşitul se
colului trecut.

îndoiala şi chiar negarea cu care se întâmpină 
adevărurile religiei creştine din partea unor poeţi 
mărturisiţi teişti, sunt rezultatul contactului ace
stor poeţi cu ideile unei anumite filozofii, idei 
cari sdruncină to tdeauna credinţa înăscută, când 
nu este desăvârşită prin o cultură religioasă.

Această îndoială şi această negare au refuzat 
inspiraţiei multor scriitori ai noştri motive de 
poexie adevărat religioasă. Aşa că, privind lite
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ratura rom ânească până la sfârşitul secolului 
XlX-lea, constatăm  foarte puţine lucruri în cari 
se vorbeşte de Dumnezeu şi uneori, chiar în 
aceste puţine lucrări, aflăm idei ce nu sunt câtuşi 
de puţin în spiritul religiei.

Vom încerca acum să arătăm  cauzele acestei 
stări de lucruri. Chiar în cursul expunerii, am 
relevat faptul că nu există o continuitate între 
vechia literatură religioasă şi literatura secolului 
XlX-lea, din cauza unei perioade nenorocite de 
lâncezire a scrisului românesc.

Se ro a te  spune, aşa dar, că scriitorii secolului 
XlX-lea au fost lipsiţi de o tradiţie literară re 
ligioasă, cu toate  că ea a existat.

Afară de aceasta, secolul XIX lea este secolul 
unor mari interese şi frământări naţionale, şi 
scriitorii noştri, punându-se în slujba intereselor 
neamului, îşi consacrară activitatea literară unor 
chestiuni ce erau în legătură imediată cu eve
nimentele prin cari trecea ţara.

Până la sfârşitul primei jum ătăţi a secolului 
XlX-lea, se trăi în tr’o atmosferă de aspiraţiuni 
naţionale; şi poeţii, pătrunşi de rolul social al 
operei lor, se crezură datori să întreţină entu- 
siasmul naţiunii, vorbindu-i de marii voevozi ai 
trecutului sau punându i dinainte icoana isbânzii, 
cu ajutorul odelor şi marşurilor; iar după 1848, 
veni o vreme de decepţie, de nemulţumire ge
nerală, ce se oglindeşte în satire sociale şi în 
elegii intime.

înainte de 1848, se scrise mai ales poezie 
patriotică; după această dată, decepţiile nu mai 
îngăduduiesc o poezie de inspiraţie religioasă.

Dacă, la decepţiile prezentului, adăugăm iubirea 
unui trecut poetizat, sentiment pe care rom an
tismul îl aduce în literatură, nu ne mirăm că 
poeţii se refugiază în trecut, fără să aibă vreo 
încredere în mai bine pentru viitor; şi când 
nădejdea a dispărut, a pierit şi credinţa în cel 
ce poate realiza cele nădăjduite.

Nu puţin a contribuit la lipsa sentimentului 
religios în operele scriitorilor, influenţa rom an
tismului. Se pare, desigur o afirmaţie curioasă, 
deoarece este ştiut avântul pe care poezia re
ligioasă l-a luat în Franţa, graţie romantismului.

Dar, dacă în Franţa, romantismul, respingând 
mitologia păgână, a căutat să-şi împodobească 
poezia cu frumuseţii? curate şi nobile ale dogmei 
creştine, la noi s ’a adoptat dela romantism mai 
m.ilt acele trăsături ce trebuiau să fie nepriel
nice desvoltării sentimentului religios. Scriitorii 
noştri au fost atraşi de subiectivitatea poeziilor 
romantice şi le-a plăcut să vorbească prea mult 
de ei. Şi astfel, se coborâră în sufletul lor, în 
loc să se înalţe spre sferele cereşti; aşa că 
ascultară mai mult de glasul durerilor personale 
decât îşi ridicară glasul către acela care putea 
să le aline aceste dureri.

E ste  ştiut iarăş că romantismul aduce în lite
ratură o nemulţumire de viaţă. Poeţii noştri 
găsiră în accentele acelei nemulţumiri ecoul ne
mulţumirii lor.

Căci, să nu uităm, la noi şi mai ales în se
colul XlX-lea, aproape toţi poeţii n ’au stat la 
adăpostul nevoilor vieţii, ci traiul le-a fost o 
necontenită luptă cu to t soiul de lipsuri şi greu
tăţi. Şi era natural ca, văzând în juru-le cum 
sfidează Bogăţia şi cum tronează Prostia, să 
simtă cruzimea nedreptăţii sociale, odată cu amă
răciunea pierderii iluziilor.

Şi, dupăcum nădejdea de mai bine şi team a 
de necunoscut sporesc religiozitatea, nedrepta
tea, decepţia şi nenorocirea contribuesc ca nimic 
alt la scăderea sentimentului religios, mai ales 
când acest sentiment n ’a avut o anumită edu
caţie, cu ajutorul căreia individul, făcând abstrac
ţii de relele vieţii şi societăţii, să se poată 
preocupa numai de faptele sale cele bune, me
nite a-i atrage iubirea lui Dumnezeu.

T rebue să mai adăugăm la acestea, şi influenţa 
filozofiei materialiste asupra poeziei dela sfârşi
tul secolului XlX-lea, filozofie ce exclude senti
mentul de umilă supunere ce stă la baza oricărei 
religiuni.

E  adevărat că, în alte literaturi, prin ajutorul 
ce ideile filozofice şi gândirile religioase şi-au 
dat reciproc, poezia meditativă, a atins desă
vârşirea. La noi însă, când gândirea religioasă 
a cerut ajutorul filozofiei, au răspuns anume idei 
filozofice, cari au atras după ele problemele trans
cendentale, întru a căror rezolvire s’a deschis 
ideea de Dumnezeu. E ste  cazul poeziilor filozo
fice ale lui Eminescu.

Dar mai este ceva. Printre  punctele înscrise 
în programul de activitate al romantismului era 
şi cultivarea poeziei religioase. Poeţii noştri însă 
au lăsat la o parte această poezie şi, dela ro
mantismul francez, îm prum utară mai degrabă 
acele particularităţi cu cari nu se putea pune în 
evidenţă sentimentul religios.

Faptu l e cu a tâ t mai surprinzător, cu cât poe
zia noastră din secolul XlX-lea, prin influenţa 
romantismului, a suferit cu deosebire influenţa 
lui Lamartine, cel mai religios dintre scriitorii 
romantici.

Cu ale sale M editations, cu plinele de avânt 
Harmonies poetiques et religieuses şi mai ales 
cu măreţele Harmonies, Lam artine înălţă inimi 
repieritoare celui a-tot-puternic, pe care, după 
recomandaţia D-nei de Stael, îl căută şi-l 
vedea în natura îutreagă. Cu opera sa, Lamar
tine, ca şi alţi poeţi r o m a n t i^  dealtfel, face ca 
ideile religiei creştine, aduse în literatură, să 
deschidă scriitorilor un izvor nou de inspiraţie 
poetică şi să le ofere un mijloc de p rin rre  a 
literaturii.
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D ar poeţii noştri din secolul XlX-lea par a nu 
fi fost pătrunşi de adevărul rostit de Chateau- 
briand cu privire la influenţa creştinismului asu
pra poeziei, când, în Le genie du chiristianisme, 
a spus că «dintre toate religiile cari au existat 
vreodată, religia creştină este cea mai poetică, 
mai omenească şi mai favorabilă libertăţii, arte
lor şi literaturii;... desvoltă pasiunile viitoare, dă 
vigoare cugetării, oferă forme nobile scriito
rului»...

Nedându-şi seama de aceste efecte ale reli
giei asupra literaturii, scriitorii noştri se p reo 
cupă foarte puţin de poezia religioasă, cultivată 
de romantism.

D ar chiar dacă ar fi încercat să se îndelet
nicească mai bine cu acest fel de poezie, ei nu 
ar fi putu t face mai mult decât au făcut, deoa
rece nu aveau cultura religioasă necesară pentru 
aceasta.

Sentimentul religios a sălăşluit în sufletul po
porului românesc sub forma unui sentiment pri
mitiv. Aşa după cum limba serveşte celor inculţi 
ca un simplu mijloc de comunicare, în vreme 
ce pentru ceilalţi este darul minunat, cu ajuto-

«

rul căruia se po t reda cele mai subtile gânduri, 
to t astfel sentimentul religios, ce este pentru cei 
cu o cultură religioasă un izvor nesecat de înalte 
reflexiuni morale, a fost pentru  noi, cei lipsiţi 
de o asemenea cultură, ca un fel de instinct ce 
ne-a împins o face, în clipe de  mulţămire ca şi 
în vremuri de restrişte, semnul crucii.
* Că sub această formă sentimentul religios a 
stăpânit cu putere sufletul poporului nostru, nu este 
de îndoit. Mulţimea mănăstirilor şi sprijinul dat 
clerului sunt dovada religiozităţii vechilor domni
tori, după cum un semn de religiozitate vedem 
în mănăstirea ce ţinea să clădească fiecare boier, 
doritor să-şi aibă un locşor liniştit pentru som
nul d e  veci.

Cu mult mai religios însă, s ’a dovedit popo
rul nostru, eu a sa evlavie dusă adesea până la 
b igotism ; o evlavie cu atât mai vrednică de po
menit cu cât clerul, menit a i-o sădi şi cultiva, 
n ’a fost deloc, în unele timpuri, mai ales în ce 
priveşte pe călugări, ia înălţimea misiunii.

Căci biserica a avut şi la noi, de pildă în 
timpul lui Mateiu' Basarab, perioade critice, da
torite  unui cler destrăbălat şi lacom.

A ceastă  stare  n ’a înrâurit câtuş de puţin asu
pra sentimentului religios, căci în ochii poporu
lui p rea  religios, lumina bisericii făcea să dispară 
petele cu cari era stropit clerul. Evlavia făcea 
ca multele păca te  ale clerului să fie acoperite 
de înalta lui m işune .

Erau atunci vrcmile de neşovâelnică religiozitate.
A  venit însă un timp, — este  a doua jumă

ta te  a secolului XlX-lea — când sufletele pline 
de credinţă se simţiră clătinate de sufletul uncr 
idei filozofice. O turburare se producea în adân
curi sufleteşti, din cauza^luptei ce începea să se 
dea acolo între credinţa de demult şi cultura 
cea nouă. Şi astfel, se ajunse la opoziţia dintre 
dogmele religioase şi unele idei filozofice.

Şovăirea sufletului în această situaţie se vecie 
clar în unele lucrări poetice. Această şovăire 
sfârşeşte la scriitorii noştri, sau prin depărtarea 
lor de ideia divinităţii sau prin apropierea de 
ea, — însă fără avântul poeziei religioase.

E ste  aici o consecinţă a lipsei de cultură re 
ligioasă. Şi este regretabil, căci, prin această 
lipsă opera multor scriitori ai noştri pare a tă 
gădui sentimentul religios, de care însă ei nu 
erau lipsiţi.

Şi este şi mai regretabil fapul că, din pricina 
sărăciei de inspiraţie religioasă a scriitorilor 
noştri, precum şi a ideilor lor în contradicţie cu 
spiritul religiei, un străin ar putea prea bine să 
pună la îndoială chiar sentimentul religios al 
poporului nostru.

Câci religiozitatea unui popor întreg nu se 
judecă după binecuvântata dărnicie a privilegia
ţilor de soartă, cari au clădit biserici, au între
ţinut mânăstiri, ci după accentele de evlavie ale 
unor poezii religioase, făurite de acei oameni 
dăruiţi de Dumnezeu, în al căror cuget şi suflet 
trebue să se oglindească cugetul şi sufletul unui 
popor întreg.
* |I a tă  de ce, ca încheiere, în faţa constatărilor 
tăcute, nu ne rămâne decât a ne exprima dorinţa 
de a vedea şi în literatura noastră un avânt al 
poeziei religioase, care să scoată în evidenţă re
ligiozitatea sufletului românesc.

Şi această dorinţă nu se va putea îndeplini 
decât atunci când scriitorii noşti vor fi dobân
dit o cultură religioasă.

Atunci, poezia de astăzi, deşeartă de simţire, 
bogată în zorzoane şi întunecată ca o problemă 
de algebră, va pieri, ca să se ivească în locu-i
o poezie nouă, în adevă nouâ^ însufleţită de cel 
mai sublim sentiment de care inima omenească 
e capabilă.

Atunci, în tr’un curent puternic de literatură 
religioasă, ce s ’ar înregistra pentru prima oară 
la noi, poezia se va putea ridica pe aripile sim
ţirii până la acele culmi la cari mintea omenească 
mai are mult până să ajungă.

Alex. I. STOICESCU
Profcs«r secundar
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I

Dumnezeu este unul şi aceiaş pentru toţi. Cu 
toate că oamenii au cugetat despre El atât de 
deosebit, totuşi Dumnezeu este neschimbat şi 
asupra tuturor popoarelor şi vremilor stăpâneşte 
numai unul Dumnezeu.

Deosebiţi însă sunt oamenii. Ei nu sunt la 
fel. In aceiaşi familie sunt deosebiri dela frate 
la frate, iar dacă privim pe oameni în toată 
împrăştierea pământului şi în toată  lungimea 
vremilor, atunci vedem câtă felurime de soco
tinţe şi câtă deosebire în judecata oamenilor 
găsim dela vreme la vreme.

De aci urmeză ca, dacă oamenii, ei în de ei, 
sunt deosebiţi, cu cât mai neasemenea au să fie 
când sunt luaţi în grăm adă şi-i privim ca po
poare felurite şi trăind unele într’o vreme, al
tele în alta; unele în nişte ţinuturi, altele în a lte le!

Deşi, pe de o parte, răsleţirea aceasta poate 
avea urmări păgubitoare pentru viaţa oamenilor, 
fiindcă, dacă sunt deosebiţi, au să se înţeleagă 
mai greu unii cu alţii şi au să poată fi cârmuiţi 
mai anevoios; pe de altă parte însă, deosebirea 
aceasta ne dă prilejuri mai bogate de a vedea 
cum fiecare găseşte pe cărări deosebite aceiaş 
suiş către Dumnezeu.

După venirea Fiului lui Dumnezeu în lume, 
popoare însemnate s ’au plecat înaintea numelui 
Său şi s ’au făcut închinătoare ale lui. Şi care 
era pe atunci un singur popor, s ’a fărămiţit, 
apoi şi-au eşit, din unul, mai multe popoare, 
care, tn graiuri deosebite, şi cu obiceiuri deo
sebite, au păstrat însă închinarea către aceiaş 
Dumnezeu şi către taina venirii Fiului Său pe 
pământ.

Iarăşi ne putem întreba, că oare nu este o 
pagubă dacă înaintea aceluiaş Dumnezeu venim 
cu graiuri atât de străine al unuia de altul şi 
că înaintea aceluiaş Părinte suntem fii aşa de 
dosebiţi unul de altul ? Şi răspundem : Nu, fiindcă 
este în însăşi taina lucrurilor lui Dumnezeu că 
lumea aceasta a Lui se poate to t împărţi în 
atâtea ramuri şi firişoare mărunte, prin care 
bate aceiaşi viaţă, tu rnată  de El în sângele ei, 
şi ne minunăm de felurimea aceasta fără capăt 
în care se arată tocmai puterea urzitoare a lui 
Dumnezeu.

m

i. ̂  Orice putere care  se istoveşte înseamnă că 
are margini. Puterea lui Dumnezeu însă e fără 
margini. De aceia şi înfăţişările în care se arată 
chipurile vieţii sădite de El sunt to t altele şi 
altele. Dumnezeu nu are trebuinţă să facă precum

a mai făcut, ci to t ce face El este fără păreche 
si ce n ’a mai fost.
y

Popoarele sunt şi ele înfăţişări din lumea 
aceasta fără capăt a lui Dumnezeu. Ele încheagă 
în sine chipuri de a fi ale oamenilor. Orice 
popor este un fel deosebit al vieţii oamenilor. 
Mai cu seamă, dacă este an popor suit pe o 
mare scară de creştere şi învăţătură, atunci el 
este un întreg bine legat în sine şi care păşeşte 
ca o singură fiinţă, printre alte popoare care-şi 
pot avea chipul fiinţării lor.

Când ne dăm seamă că aşa stau lucrurile, 
trebuie să ne spunem că, din sânul fiecărui popor, 
trebuie să se înalţe, după simţirea lui deosebită, 
lauda sa către Dumnezeu. Unul este  Tatăl din 
ceruri, dar fiii săi de pe păm ânt trebuie să cânte 
laudele Lui după înzestrarea pe care fiecare şi-a 
căpătat-o. Şi cu cât fiecare popor va cânta un 
cântec mai deplin, cu atâta avem să zicem că 
viersul său este un cântec care s ’ar fi simţit ca 
un loc gol în buna îmbinare a tu tu ror cântecclor.

Toate popoarele sunt ca un mare roiu de 
albine în care fiecare trebuie să-şi toarne partea 
lui de muncă şi, din silinţa tuturor, să se închege 
harnica felurime frăţească a omenirii întregi. 
După cum spune Sf. Irineu, «deşi graiurile le 
sunt deosebite, dar duhul dragostei este unul 
între toţi. >

In roirea albinelor este un bâzâit neîncetat. 
El este însă ca tot a tâtea sunete de trâmbiţe 
plăpânde, care, ca o cântare voioasă, vestesc 
osteneala harnică a tuturor.

Aşa şi silinţa popoarelor. Pentru  cine le-ar 
privi din depărtări, ca din înaltul văzduhului 
desprins de mişcarea pământului nostru, ele sunt 
caşi cum fiecare ar avea în mână coarda lui 
deosebită şi ar cântă cu meşteşugul lui pe această 
parte a cântării pe care o are în mâna lui. Aşa 
a fost el înzestrat să cânte, aşa va cânta din 
laturea aceasta, în buna îmbinare cu coardele 
altor popoare şi în chipul acesta se va întocmi 
lauda neperitoare a lui Dumnezeu.

II

Deci trebuie să cântăm pe coarda noastră 
nu pe a altora.

Dacă noi, Românii, suntem crescuţi la sânul 
sfintei noastre Biserici a Răsăritului, de aici am 
învăţat cum să slujim lui Dumnezeu şi avem pe 
to tdeauna dela ea pusă pecetea închinării noa
stre. Noi trebuie să ne îndeplinim chemarea 
noastră ca popor şi să ne ridicăm cu lucrarea 
şi strigarea noastră către Dumnezeu, aşa cum 
am primit noi înzestrarea noastră prin lucrarea
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istoriei asupra noastră şi prin creşterea între 
puterile  istoriei care a fost pentru noi aceasiă 
Biserică a lui lisus Hristos.

Şi dacă am primit această zestre, avem a în
trebuin ţa  to t  aluatul ei, aşa după cum este plă
m ădeala sufletului nostru, aşa după cum ne-am 
deprins noi să simţim pe Dumnezeu. De aceia 
dacă vin acum peste noi şi puteri deosebite, 
care po t hâi ceva din sufletele noastre, să gândim 
bine că noi avem de cântat cântarea noastră. 
Nu suntem popor al cărui suflet acum se plă
mădeşte, ci noi am trăit lungă vreme de viaţă 
sufletească şi dacă în laturea învăţăturii lumeşti 
avem părţi cu care suntem în urmă, în ce pri
veşte împărtăşirea noastră cu Dumnezeu, avem 
drumul nostru din vechi şi putem sluji lui Dum
nezeu cu felul nostru de râsăriteni, în care am 
adus şi noi partea  noastră. Prin urmare să iim 
totdeauna luători-aminte că avem cu noi o zestre 
veche, cu care trebuie să păşim în lume şi pe 
care să o scoatem la iveală totdeauna la mari 
prilejuri când creştinii îşi arată  felul în care au 
simţit ei pe lisus Hristos.

A cest fel al nostru este bine prins în obiceiuri 
sfinte, care sunt aşa de plămădite cu noi înşine, 
încât ele pun în mişcare mult mai viu fiinţa 
noastră decât iscodirile altora sau care vin acum 
şi caută să se furişeze în sufletul nostru.

L a  unii d intre noi, care trăiesc numai din în
velişul, nu şi din miezul vieţii româneşti, au pă
truns şi astfel de obiceiuri. Vedem chipuri străine 
prin care se arată  mărturisirea noastră faţă de
O sărbătoare ca a Crăciunului.

Pentru orice om însă care trăieşte din mă
duva neamului său, asemenea arătări sunt nesu
ferite şi cu neputinţă de gustat, oricât pot fi 
ele de frumoase şi de strălucitoare, dacă ie pri
veşti numai cu judecata rece şi desprins de sim
ţirea că eşti Român. Pentru  cine însă trăieşte 
în părtăşie cu Biserica sa, în sufletul cui trăieşte 
viu graiul din vechi ai Bisericii noastre, un obi
cei ca al pomului de Crăciun, de pildă, este 
rece şi pustiu.

Ce găsim în jurul lui ? Privirile setoase ale 
celor ce vor darurile aninate de ramurile lui şi 
se simt fermecaţi de luminile lui. D ar încolo 
unde sunt cântările care au crescut în jurul stelei 
dela Răsărit? care este întocmirea mângâietoare 
a obiceiurilor noastre ? Pomul a venit ş. ar vrea 
el să înlocuiască steaua, dar poate înlocui şi ce

este scris în legătură cu steaua ? Nu, fiindcă ce o 
fi scris la alte neamuri despre pom, sunt ale lor, 
nu ale noastre. A venit semnul, întocmirea lu
crului pipăit, dar nu poate veni şi sufletul. De 
aceia pomul nu poate înlocui steaua.

Când copiii intrau cu steaua în casă, ei ros
teau troparul Naşterii Domnului: «Naşterea Ta, 
Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lu
mina cu n o ş tin ţe i. . .»  şi apoi câte nu aveau ei 
de cântat în jurul acestei stele! alcătuite p e ţe -  
setura unor frumoase cugetări din povestirea 
evangheliilor despre N aşterea Domnului!

In faţa unor astfel de stări de lucruri, noi tre
buie să ne dăm toată silinţa pentru a păstra în
treaga datină a sărbătorilor noastre, fiindcă în 
ele trăieşte insăşi tradiţiunea Bisericii noastre, cu 
to t  ce poporul nostru a croit dela dânsul în 
jurul lor.

A  veni acum cu alte datine dela alte po
poare, înseamnă a nu mai voi să fim noi, a fugi 
de  noi înşine, pentru a ti alţii. Datoria B sericii 
însă este de a păstra aşa cum au fost din vechi 
lucrurile în care se află aşternută viaţa sufle
tească a poporului nostru şi a ne împotrivi cu 
toa tă  tăria furişărilor din afară, care, oricât or 
ti ele de poleite şi oricât meşteşugul saloanelor 
celor bogaţi or şti să le lustruiăscă, sunt to t
deauna ceva străin de noi, ceva care înseamnă 
a ne lepăda de noi înşine. Şi dacă în învăţătu
rile despre cârmuirea sufletului noi înţelegem că, 
a te lepăda de tine este  ceva bun, nu despre 
această lepădare este vorba aici, ci tocmai de 
desfiinţarea ta  însuţi, ca fiinţă cu însemnarea ta  
adevărată, şi aşezarea altuia în locul tău. Când 
noi însă zicem să ne lepădăm de noi înşine, în
ţelegem să desfiinţăm iubirea către păcatele 
noastre, pentruca să rămâie în noi numai ce este 
cu adevărat bun. Apoi la păstrarea acestei părţi 
bune trebuie sâ ţinem, la felul legăturii pe care 
îl avem din vechi cu Dumnezeu în. sărbătorile 
noastre, şi aici trebuie sâ fim cu priveghere ca 
sâ nu lăsăm această parte  bună sâ fie înecată 
de buruiana străină a unor obiceiuri care sunt 
străine de noi şi nu trebuie să şi găsească cul
cuş între noi.

Aceasta înseamnă să cântăm lui Dumnezeu 
cu coardele noastre şi să nu se audă între noi 
coarde străine.

Arhim. SCHIHa N

Cu toate deosebirile, mari şi mici, care se pot găsi tn cărţile Bibliei, o unitate organică le străbate şi 
leagă împreună toate părţile din care este întocmit sfântul volum. Astfel, cit toate că scriitorii vechiului Testa
ment au trăit în vremuri şi locuri atât de deosebite, cu toate că au mânuit tradiţiunile orale şi scrise ale 
neamului lor în chipuri atât de fierbinte, ei au urmat cu limpezime aceiaşi ţintă religioasă şi au contribuit cu 
tărie, fiecare în felul lui, şi pe treapta lui, către desfăşurarea planului dumnezeesc care culmina în persoana şi
lucrarea lui Hristos. FRANCIS E. GIGOT,

în General Intreduciion to the Stndy o f the Holy Scrîptares* New-York 1900, p. 16
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Ceeace ar trebui să se ştie înainte de încheierea concordatului
a m  »

E ste  în deobşte cunoscut, că biserica romano- 
catolică, sau, mai exact, papalitatea a urmărit 
în to t  timpul evului mediu stăpânirea lumească 
şi câ din această cauză a dus lupte înverşunate 
cu unii suverani, lupte din care papii au ieşit 
când învinşi când învingători, dar care pentru 
biserică au avut întotdeauna urmări triste, pen
tru  că a înstreinat de ea multe suflete.

Astăzi sunt destui victimă a credinţei greşite, 
că papii ar fi. renunţa t la aspiraţiunile lor de 
dominaţiune lumească, că s’ar fi convins ei înşişi 
de zădărnicia sau imposibilitatea realizării visului lor 
şi câ s ’ar mulţămi cu supremaţia spirituală, dându-şi 
toate silinţele numai în direcţiunea de a supune 
întreaga creştinătate autorităţii lor pontificale.

Cei cari cred aceasta nu cunosc istoria papa
lităţii din ultimele decenii ale veacului XIX şi 
din cele două şi jum ătate decenii ale veacului 
în care trăim. Papalitatea urm ăreşte şi acum, 
aşa cum a urmărit întotdeauna, stăpânirea asupra 
lumii întregi, chiar a celei necreştine, nu numai 
în înţelesul spiritual sau religios, ci şi — sau mai 
ales —  în cel social, cultural şi politic.

Tendinţa către stăpânirea lumii din punct de 
vedere religios, ca adică religiunea creştină, sau 
telul în care creştinismul îşi reprezintă raportul 
dintre om şi Dumnezeu, sâ ajungă dominantă în 
toată lumea, este o tendinţă pe care a urmărit o 
şi creştinismul veacurilor prim are şi nu este  
streină nici unei confesiuni sau secte de altădată 
şi de astăzi. O asem enea tendinţă formează 
idealul spre a cărui realizare e firesc sâ se în
drepte privirile oricărui bun si luminat creştin, 
care este adică convis de superioritatea credinţei 
sale faţâ de toa te  celelalte credinţe religioase şi 
care doreşte izbăvirea tuturor oamenilor din 
mreji le rătăcirii. E a  nu este altceva de cât do 
rinţa, ca toa tă  omenirea sâ se închine aceluiaş 
Dumnezeu, în unul şi aceiaş fel, sâ practice 
aceeaş morală, izvorîtă din şi determ inată de cre
dinţa în Tatăl ceresc, sâ întroneze, cu alte cu 
vinte, împărăţia lui Dumnezeu pe pământ,

Pe când însă toa te  celelalte confesiuni şi secte 
creştine se socotesc simple servitoare în slujba 
acestui ideal şi-şi dau din răsputeri silinţa să con
ducă omenirea spre atingerea acestui ideal, biserica 
romano-catolică, în mândria-i nesocotită, se iden
tifică cu acest ideal, pretinde că ea şi numai ea 
singură este  însăş împărăţia lui Dumnezeu pe 
pământ, numai fiii ei pot fi siguri de mântuire 
şi ca atare fericiţi a tâ t în viaţa de veci cât şi în 
cea de aci de pe păm ânt şi c i  deci în afară 
de ţarcul ei nu exită mântuire. A ceastă pretenţie 
trufaşă şi necreştină a fost exprim ată de mulţi

teologi şi prelaţi catolici mai de demult şi mai 
de curând, iar în vremea din urmă o aflăm expusă 
în tr’o formă barocă în Catehismul de unificate
al papii Piu X, apărut în anul 1905, unde stă
scris negru pe a lb : « In a fară  de catolica şi aposto
lica biserică rtm ană nimeni nu poate f i  fericit, p re 
cum nimeni n'a putu t f i  scăpat de potop în afară  
de corabia lui Noe, care a preînchipuit biserica», 
(traducerea germ ană a lui Stieglitz, pag. 94). Se 
concede de pretinsul deţinător unic al monopolului 
mântuirii oamenilor, că *cei cari fără vină şi de 
bună credinţă» se află în afară de sânul bisericii 
papale, dacă au primit botezul valabil sau cel 
puţin  îl doresc sincer şi dacă pe lângă aceasta 
«caută adevărul cu inimă curată şi împlinesc pe 
cât pot voia lui D um nezeu» se află «pe calea ce 
duce la m ântuire*. A ceastă  concesiune este însă 
numai de formă şi nu schimbă sau îndulceşte 
întru nimic pretenţia, că m ântuirea se dobândeşte 
numai în sânul bisericii romane, ci urmăreşte 
pur şi simplu scopul de a slăbi impresia ne
plăcută ce o face absurda ei pretenţie. O dove
deşte aceasta până la evidenţă cuprinsul aceluiaş 
Catehism, în care se desfăşură mai departe  ur
m ătoarele idei : Pen tru  a fi fericit nu e de ajuns 
să fie cineva membru sau fiu al bisericii catolice, 
ci trebuie să fie un m em bru viu. Membrii vii sunt 
numai cei ce se află în stare harică (pag. 94.). Cei 
cari au săvârşit păcate de m oarte nu sunt în 
stare harică (pag. 103) şi po t redobândi această 
stare prin taina pocăinţei: «Taina pocăinţei este 
necesară pentru dobândirea fericirii tu turor celor 
cari au săvârşit vre un păcat de moarte după 
primirea sfântului botez» (pag. 193). Taina po
căinţei se administrează însă valabil numai de 
biserica papală (pag. 191), aşa că este cu totul 
esclus ca cineva să fie m em bru viu al bisericii şi deci 
fericit sau mântuit în afară de biserica papală.

Insăş cuvintele: «pe calea ce duce la mân
tuire» arată, că concesiunea admisă e iluzorie, 
pentru  că ele însemnează, că în afară de sânul bi
sericii catolice cineva poate  ajunge numai până 
la calea ce duce la mântuire, iar nu la mântuirea 
însăş, care se obţine numai şi numai în sânul 
catolicismului. <Pe calea ce duce la mântuire» 
însemnează dar, în ultimă analiză, «pe calea către 
biserica romană.'»

Având pretenţia  că este însăş fîmpărăţia 
lui Dumnezeu, biserica papală pretinde mai de
parte  supunere necondiţionată, căci «puterea de 
a porunci o are biserica dela Iisus Christos. De 
aceea cine nu ascultă de biserică, nu ascultă 
de însuş Dumnezeu*. Biserica de  care trebuie să 
asculte oricine — cum vom vedea mai departe —



BISERICA ORTODOXA ROMANA
* . ----------------------------------------- - -  --------------------  - ------------------------------------------- --------- .----------------------------

736

este numai biserica papii, de |oarece : |<papa are 
cea mai mare dem nitate dintre demnităţile depe 
pământ» şi aceasta îi îm părtăşeşte cea mai înaltă 
şi mai nem ijiocităfputere p e s te ^ to ţ i ' păstorii de 
suflet şi credincioşii» (pag. 99).

Aci avem dar în formă^ clasică ideea stăpâni
rii lum eştijsub masca religioasă.

Cât de departe^ merg j  pretenţiile^ Romei cu 
privire la supunerea ce-i datoresc credincioşii, 
a spus-o Leon XUI-lea^în^locuţiunea adresată  
pelerinilor irlandezi, în ziua de 21 Februarie 
1893: «Dorinţa cea mai profundă a sufletelor 
voastre să fie aceasta, ca gândurile şi hotărîrile 
voastre*-să fie aceleaşi*cu ale”noastre.^N u numai 
poruncile noastre exprese, ci şi dorinţele şi sfa 
turile noastre \sag fie  , s fin te ,^pen trucă jv i\le  dă  
însuş Iisus Christos prin vicarul său*, (Eberle,
Der Altramontanismus, pag. 53). Această su
punere până^şi aj.gândurilor, ţ t reb u ie ^ să  aibă 
loc în orfee privinţă, cum a cerut-o aceiaş papă 
dela pelerinii italieni în aceiaş an şi aceeaş lu n ă :
< Cuvântul nostru să fie dreptarul ţinutei voastre, 
atât în  domeniul ideilor, cât şi în tr’al activităţii
din afară*, (Eberle, op. cit.). Ea trebuie să fie 
apoi din inimă, iar nu numai din buze sau ex
terior, ori de formă, cum o cere aceiaş papă, 
în enciclica sa «Praeclara gratulationis» din 28 
Iunie 1894 : dinainte de toate datoria voastră 
de căpetenie să fie de a vă supune autorităţii 
bisericeşti din toată inima şi de bună voie, iar 
nu cu îndoială şi neîncredere*, (Eberle, op. cit.). 
Aceeaş idee o repetă  papa Piu X, în teza 7, 
din Silabul său, din anul 1907, ceeace a deter
minat pe un scriitor pro testant să scrie, în re- 
censia sa asupra Silabului, următoarele caustice
cuvinte: <N u  este de ajuns va să zică, să te 
supui,-în tăcere lepădăturilor unui despotism ie
rarhic. N u  este de ajuns să taci şi să-ţi încui în 
piepi convingerile fale proprii. Trebuie să-ţi sjă- 
rîmi şi această convingere. Trebuie să-ţi impui\să 
zici albului că-i negru, foculu i că-i rece. Trebue 
să-ţi p u i in cătuşe nu numai trupul, ci şi su fletu l», 
(W ahrmund, Katholische W eltanschauung und 
freie Wissenschaft» pag. 19).

*
* *

Aceste pretenţiuni nebune sunt urmarea fi
rească şi necesară a sistematicei desfigurări 
aduse de iezuiţi noţiunii de credinţă, a surghiu
nirii credinţei din lăuntrul sufletului şi a redu
cerii ei aproape exclusiv la acte din afară. Ele 
înjosesc dem nitatea omenească, atât a celorce 
le recunosc şi li se supun, cât şi a celorce le 
predică şi caută  să le pună în practică, pentrucă 
arată pe cei dintâi lipsiţi de cap şi de voinţă, 
iar pe cei de al doilea fără inimă sau în slujba 
celui mai sălbatec instinct de dominaţie asupra 
semenilor lor, a fraţilor lor întru Christos. Şi

dacă ele s ’ar mărgini la viaţa pur religioasă şi 
morală, scandalul şi revolta ce produc în sufle
tele independente ar putea f  mai uşor trecute 
cu vederea, dar ele se întind asupra tuturor do 
meniilor vieţii, vor să cuprindă întreaga activi
ta te  omenească publică şi privată, socială, cul
turală şi politică, a masselor ca şi a autorităţilor 
şi capetelor încoronate, ca nimeni şi nimic să 
nu se sustragă de sub autoritatea papii, ca 
acesta să fie socotit Dumnezeu pe pământ.

înşişi papii din ultimul timp au exprimat ofi
cial aceste aberaţiuni. Astfel Leon XIII zice în 
enciclica sa: <Immortale Dei*, dela 1 Noem brie 
1885: <-Tot ce este sfânt în viaţa omenirii, tot 
ce se raportă la mântuirea sufletelor şi la sluji
rea lu i Dumnezeu, fie în sine însuş şi după firea  
sa, fie din pricina relaţiunii în care stă cu acesta, 
toate acestea sunt supuse autorităţii bisericeşti Şi 
judecăţii ei*. Dacă mai este vreo îndoială, că 
ar fi ceva în activitatea om enească ce să nu 
fie socotit de papi, că trebuie să stea sub con
trolul lor, o înlătură cu totul Piu X, care spune 
că în atribuţiunea sa in tră: *sâ conducă spre 
ordinea politica şi morală, a tât obştea întreagă, 
cât şi pe fiecare ins în parte, nu numai massele, 
ci şi autorităţile, atât în viaţa privată, cât şi în 
cea publică, atât din punct de vedere social, cât 
şi politic. Suprem ului pontifice îi este cu nepu
tinţă, în calitatea sa de propoveduitor a l cre
dinţei, să lase la o parte chestiunile politice».
(Alocuţiunea ţinută în ziua de 9 Noembrie 1903).

L a  o lună şi câteva zile mai târziu, adică la 
18 Decembrie 1903, aceiaş papă scria, în al *ău
<Motu proprio*, despre democraţie : < Pentru înde-

»

plinirea scopurilor ei, democraţia creştină are să 
stea în cea mai strânsă dependenţă de autoritatea 
bisericească, arătând complectă supunere şi ascul
tare episcopilor si organelor lor. N u  este zel me
ritoriu nici adevărată pietate, ca cineva să între
prindă fie şi lucruri frumoase şi bune fă r ă  apro
barea gChiriarhului respectiv . . . Scriitorii catolici 
trebuie să se supună, ca şi ori ce creştin îndeobşte 
episcopilor lor şi pontificelui roman, în tot ce se a- 
tinge de interesele religioase şi acţiunea bisericii 
în societate, cu toată priceperea şi voinţa*. Ca şi 
cum aceasta n ’ar fi fost deajuns, inimosul papă 
rândueşte mai departe, ca cele 19 norme stabilite 
de el pentru desfăşurarea acţiunii democraţiei 
creştine: *să fie privite ca dreptarul permanent 
după care ea să se conducă* şi ca *sâ f i e  trimise 
tuturor comitetelor, uniunilor şi societăţilor catolice 
de ori ce fel. Societăţile să le afişeze la sediul 
lor şi să le citească adesea în adunările lor. R ân- 

. duim pe lângă aceasta —  se zice mai departe —  
ca jurnalele catolice să le publice în extenso şi 
să adaoge explicaţia, că trebue observate, şi ele (so
cietăţile) să le observe, iar în caz contrar să fie 
mustrate cu asprime şi dacă după aceea nu se.
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vet supune, sâ fie  interzise de autoritatea biseri
cească> (Germania din 19 Decembrie 1903).

întreaga viaţă politică şi în deosebi cea so 
cială treb u ie— potrivit rânduelilor lui Piu X — să 
stea deadreptul la porunca papii. Motivarea ju 
ridică a acestei pretenţiuni o dă un domestic 
prelat papal astfel: <De oare ce biserica intră în 
societatea omenească în virtutea nemijlocitului ei 
drept divin, are menirea să aducă la îndeplinite 
ideile dumnezeescului ei Intemeitor. De aceea so
cietatea na tm a lă , adică fa m ilia  şi statul trebuie 
să asculte de biserică şi să primească învăţătura  
despre intenţiunile lui lisus Christos cu ele şi să-i 
l.zse mână liberă şi deplină împuternicire de a 
aiuce la îndeplinire aceste intenţiuni. De aci ur
mează, că ori ce soluţionare a problemeloz sociale 
fă ră  consimţimăntul bisericii nu corespunde cu 
intenţiunile şi rânduelile lui Christos, ci le stă 
îm potrivă; că, orice deslegare a chestiunilor so
ciale. care este îndreptată împotriva bisericii, este
o ci imă faţă  de omenire, care — în loc să scape 
prin aceasta de m izerie— dimpotrivă se adânceşte 
în ta  şi mai m ult, în loc să f ie  tondusă spre 
casa părintească cea veşnică, este alungată în 
pustia fă ră  s fâ rş it; că, în sfârşit, orice deslegare & 
chestiunilor sociale fă ră  aprobarea bisericii sau îm 
potrivii ei trebue să atragă asupra omenirii urgia 
lui Dumnezeu. Problemele sociale trebuie dar re- 
zolvite pe tărâmul ultramonton, adică cu aprobarea 
bisericii şi a papii, ln  acest înţeles scrie sanctitatea 
sa papa P iu , în prim a sa enciclică: Dacă m a r  
întreba cineva, ce deviză exprimă voinţa mea, i-aş 
răspunde, că nu poate f i  alta decât : Instaurare  
omnia in Christo — A  reînnoi toate prin  lisus  
Christos, (Eberle, Der Ultramontanismus, pag. 20).

E ste  limpede dar, că statul trebuie — după so
cotinţa papilor şi a teologilor ultramontani — să-şi 
plece adânc capul înaintea papii şi a subalter
nilor lui, să nu iasă din voia ierarhiei bisericeşti 
în rezolvirea problemelor sociale. Prin probleme 
sau chestiuni sociale curia papală şi teologia ca
tolică înţelege însă şi chestiunile pur politice, 
aşa că pretenţia  lor este  ca biserica să dicteze 
statului Î11 toate. Concepţiunea medievală a pa
pilor Grigore VII şi Bonifaciu VIII, după cari 
biserica e soarele şi statul luna, biserica e su
fletul şi statul trupul, nu s 'a  schimbat întru ni
mic, ci a tost apărată şi susţinută întocmai şi de 
papii dela sfârşitul veacului XIX şi începutul celui 
al XX-lea şi este deviza de care s ’a condus şi se 
vor conduce toţi papii în raporturile lor cu sta
tele, numai că unii o mărturisesc pe  faţă şi bru
tal, iar alţii o tăinuiesc în adâncul sufletului, 
pândind numai momentul, ca să poată  face uz
de ea. Astfel Leon XIII găseşte foarte nimerită 
asem ănarea lui Gregore VIII despre raportul dintre 
biserică şi stat, după care puterea lumească îşi 
ia^fiinţa de la lpu te rea  spirituală, întocmai cum
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trupul îşi primeşte fiinţa dela sutlet. Biserica după 
el este t o societate desăvârsită ca fiin ţă  si ca drept. 
Precum scopul ei este cel mai sublim, tot astfel 
şi puterea  ei este superioară oricărei alteea... 
D e aceea este o încercare cu totul nedreaptă şi 
necugetată de a urmări suoot donarea bisericii 
fa ţă  de S ta t în exercitarea m isiunii ei. Aceasta 
ar însemna să se răstoarne ordinea firească, 
adică să se subordoneze supranaturalul natura
lului, (Enciclica Immortale Dei). «Subordonarea 
puterii lumeşti fa ţă  de cea bisericească — a zis 
Piu IX — decurge din întâetatea sacerdoţiului 
fa ţă  de S ta t , care la rându-i este urmarea în- 
tâetăţii menirii celui dintâi fa ţă  de cel de a l 
doilea. Autoritatea Statului atârnă de a sacer
doţiului, cum atârnă lucrurile omeneşti de cele 
dumnezeeşti, cele lumeşti de cele spirituale», 
(Hoensbroech, M oderner S taa t und râmische 
Kirche, pag. 36).

P e  aceste învechite teorii despre raportul 
dintre biserică şi stat se întemeiază dreptul in
vocat de papi de a se am esteca în afacerile 
statului şi a declara nule legi ce nu le convin, 
cum a făcut Piu IX cu constituţia austriacă
din 21 Decembrie 1867 şi cu legile votate de 
reichstagul german în Maiu 1874. In alocuţiunea 
sa din 22 Iulie 1868, Piu IX s ’a exprimat ast
fel: *...Cu deplina noastră putere apostolică res
pingem şi condamnăm amintitele legi şi orice, fie 
în acestea, fie în altele, s’a dispus, s'a adus la 
îndeplinire sau s'a întreprins de guvernul austriac 
sau de orice altă. autoritate inferioară în chestiu
nile ce ţin  de dreptul bisericii şi declarăm cu 
aceeaş deplină putere apostolică, că aceste legi 
şi toate urmările lor au fost cu totul nul c şi fă r ă  
de putere şi aşa trebuie sâ răm ână», (Mirbt,
Quellen zur Geschichte des Papstum s, pag> 371). 
D espre legile prusace din Maiu 1874, zicea de 
asemeni acelaş Piu IX, în enciclica sa «Quod 
nunquam * din 5 Februarie  1875, că *ele n ’au
fost date unor cetăţeni Liberi, ca să Li se poată 
cere supunere raţională , ci s a u  impus unor sclavi, 
pentru ca să-i constrângă la ascultare prin  p u 
terea înspăimântării, de aceea sunt nevalabile, 
pentru că sunt cu totul protivnice dumnezeeştiî 
rândueli a bisericii» (Goetz, Klerikalismus und 
Laizismus, pag 125).

T o t Piu IX a accentuat dreptul papiior de a 
depune pe suverani. Aceasta a făcut-o el în 
răspunsul ce a dat la adresa <Societăţiii scriito
rilor din Roma*, în care afirmă, că el are în prin
cipiu acest drept, nu pentru nă este nesupus gre
şelii, ci ca o emanaţiune a autorităţii papale şi 
regretă că au trecut vremile pline de credinţă 
*în care papa era cinstit ca ceeace este, cu alte 
cuvinte ca judecătorul suprem a l întregii creşti
nătăţi*, (Hoensbroech, op. cit. pag. 11). 
gjjPe când biserica are dar asupra statulqi
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drepturi absolute şi putere discreţionară, s ta
tului nu-i e îngăduit să se amestece în tre
burile bisericii, ci el trebuie numai sâ-şl în
deplinească multiplele datorii ce a r e , îaţă de ea. 
Aşa, el trebuie să recunoască legile şi dispozi- 
ţiunile ei, să le aplice în domeniul dreptului 
profan, să sprijine biserica în drepturile ei şi, 
când trebuin ţa  va cere, să-i puie la dispoziţie 
chiar pu terea  sa militară. Condus de această 
idee, că statul este jandarmul bisericii, cardina
lul Ledochowski a pretins guvernului prusian, 
în timpul războiului dintre Prusia şi F ran ţa  
(1870— 1871), ca să reînfiinţeze statul papal.

Suveranitatea absolută şi indiscutabilă a papi
lor, aşa cum o înţelege şi visează orice bun ca
tolic, a expus-o mai limpede decât oricine, 
tocmai pe timpul războiului franco-german- ie
zu itu l Liberator e\n  lucrarea sa „ Z a  chiesa o stato“ 
Acolo se zice: «Poate fi înălţat statuc ori cât}
poate creşte suveranitatea sa foarte  m ult, dar 
subordonarea sa fa ţă  de biserică nu poate f i  tă
găduită. l o t  ce priveşte pe om trebuie rânduit 
de biserică. In  ea sunt soldatul cu armele sale, 
jurisconsultul cu codul de legi> scriitorul cu con- 
deiuly profesorul cu catedra, cetăţeanul cu rapor
turile sale sociale. Papii trebuie să i-se supună  
toţi stăpânitorii lumeşti. Papa fi in d  instituit de 
Dumnezeu ca judecător a l popoarelor şi a l regi
lor, a l indivizilor şi a l naţiunilor şi în persoana 
lui întrupându-se o putere supremă şi dumne
zeească, nu poate f i  supus vreunei suveranităţi 
pământeşti. E l  este aşezat de Dumnezeu pe vâr
f u l  oricărei suveranităţi. Exercitarea autorităţii 
suveranului politic este supusă papii, aşa că el 
(papa) trebuie să -l conducă în celece privesc 
scopul spiritual ş i câteodată trebuie să-i prescrie 
sau să-i interzică anumite acţiuni, \ntreaga Lume 
este un teritoriu care este proprietatea papii. De 
aceeay sfânta Congregaţiune a sfântului oficiu a 
osândit, prin tr'un  decret aprobat de papa lnocen- 
ţiu X ) ca eretică, propoziţiuneay că papii publicau 
decrete într un teritoriu ce nu le aparţinea , când 
făceau cunoscute bulele lor în localităţi care se 
a fliu  sub dominaţia altor prin ţi lumeşti. Toţi 
oamenii fă ră  escepţie sunt supuşi p a p ii , cei 
botezaţi în chip actual, cei nebotezaţi potenţial... 
Principele lumesc nu încetează nici ca principe 
să fie supus pafiii^ precum nici autoritatea poli
tică a celui d intâi nu încetează niciodată să fie 
subordonată autorităţii spirituale». Nici mai mult 
nici mai puţin, după jezuitul cu nume aşa de 
frumos, decât că orice suflat omenesc datoreşte  
supunere papii. Că e catolic sau nu, că e mă
car bo tezat sau nu, nu importă, orice om trebuie 
să recunoască în papă pe şeful său suprem în 
orice privinţă, să vadă în el pe Dumnezeu în
trupat. Dacă n ’o face, este vinovat şi-şi pierde 
mântuirea de veci, pentrucă iudeii şi păgânii

^ t r e b u i e  să ştie, că «e datorie pentru orice om 
să facă parte din biserică, de oarece orice om 
este fă ră  îndoială dator să meargă pe calea ce 
Dumnezeu a rânduit să ducă la fericire, când
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acesta i-se arată» {Eberle, op. cit., pag. 11), iar 
ereticii şi sectanţii, ca unii ce au primit bote
zul «sunt datori să observe legea creştină şi bi
sericească (cea catolică, bine înţeles), şi sunt su
puşi în toate acţiunile lor, dar în deosebi în  
ceeace priveşte contractarea căsătoriei, dreptului 
bisericesc» (Staatslexikon der Gorresgesellschafţ, 
voi. II, pag. 847). A ceastă supunere fiind pre
scrisă de dreptul divin, trebuie adusă la înde
plinire «-chiar împotriva voinţei individului şi fă ră
consimţimântul lui», (Idem, voî. I, pag. 113), 
pentrucă biserica dispune şi de dreptul de a 
se folosi de mijloace de constrângere materială, 
nu numai morală. Sinodul din Vatican (1870) a 
recunoscut din nou acest drept, în virtutea că
ruia b i ’erica papală poate oricând să înceapă 
din nou ororile inchiziţiei. «Oricine va zice, —■ 
hotărăşte  Sinodul, — că Christos Domnul şi 
M ântuitorul nostru a dat bisericii mimai puterea 
de a conduce p rin  s fa t şi îndemn, nu însă şi de 
a porunci prin  legi şi a constrânge şi opri pe  
cei rătăciţi şi protivnici prin  judecată din afară  
şi pedepse aducătoare de îndreptare, să fie ana
tema-» (Goetz, op. cit., pag. 142)-

Dreptul bisericii de a uza de mijloace de con
strângere împotriva celor ce nu i-se supun în 
totul este întemeiat de jurnalul catolic Germania, 
din Berlin, precum urmează: «După învăţitura  
catolică, sfântul botez încheie, între ceice se botează 
şi biserică, o legătură pe via ţă , care în nici un 
chip nu poate f i  desfăcută. D e aceea rămân sub 
puterea bisericii chiar şi ceice cad în erezie, cari, 
cu toată ruperea lor de biserică, pot fi pedep
siţi de aceasta chiar cu moarte,» (Germania, 
17 Ianuarie 1901).

Părerea, că biserica poate pedepsi cu m oar
tea  pe eretici a fost susţinută un an mai târziu 
şi de un iezuit, Bror, în lucrarea sa ,,Modernes 
A  B  C“ , dar faţă de protestele vehem ente 
ale opiniei publice a trebuit să fie sacrificată la 
apariţia cărţii în a doua ediţie.

Afirmaţiunea de mai sus a iezuitului Libera- 
tore, că toţi oamenii fără escepţie sunt supuşi 
Papii, este un punct de credinţă catolic, pe care 
l-a repe ta t şi confirmat papa Piu IX, în scri
soarea sa din 7 August 1873, către împăratul 
Germaniei Wilhelm I, în cuvintele: u Ori cine a 
p rim it botezul, depinde de papă într un f e l  sau 
chip oarecare1,1, (Mirbt, op. cit. pag. 386),

*
* *

Ridicând pretenţia, că numai ea mântueşte 
sufletele, biserica papistaşă pretinde în aceiaş 
timp, că ea singură are dreptul să fie dominantă
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in orice stat. Principiul libertăţii conştiinţei şi 
a cultului este dar pentru ea inexistent. Deja, în 
anul 1832, papa Grigore XVI, osândea acest 
principiu, în bula sa i-Mirari*, înfierându-1 ca „o 
susţinere rătăcită şi perversă, ba chiar discree- 
rată, care provine de izvorul murdar a l indife
rentismului''1', (Hoensbroech, op. cit. pag. 152), 
iar Piu IX, condam nă în enciclica sa ,,Quanta 
cura“ din 8 Decembrie 1864, propoziţiunea:
„F ără îndoială , libertatea conştiinţei şi a cultu
lui este un drept al fiecărui om , drept care tre
buie făcîit cunoscut şi aplicat prin legi în fiecare 
stat . cu bună rânduială1'1', (Roenneke, Pius X, 
Enzyklika und Sylabus, pag. 11).

Ca în toate , procedura Romei papale în ches
tia toleranţei religioase a fost în totdeauna şi 
este dublă, adică ea nu recunoaşte libertatea 
conştiinţei şi a practicării cultului altor biserici 
acolo unde ea e dom inantă sau cel puţin în 
majoritate şi o cere cu tărie unde nu este do
minantă.

Canoniştii ei se străduesc să facă negvul alb 
şi albul negru, încercând să justifice acest dublu 
joc imoral. „Papa cere — zice iezuitul Ci. S hra- 
der, com entând propoziţiunea 77 din Silab —  
in statele în care locuesc numai catolici, domina 
ţiunea num ai a bisericii catolice şi escluderea ori 
cărui alt cuit'i, (Der Papst und die m odernen 
Ideen, voi. II, pag. 40). Câ această pretenţiune 
nu se referă la statele ,,în care locuesc numai 
catolici“ , ci la cele în care catolicii sunt în ma
joritate, este  evident, pentrucă, dacă populaţia 
unei ţări ar fi toată  catolică, ceea-ce este im po
sibil de fapt, chestiunea libertăţii altor culte 
n ’ar avea nici un rost sâ se mai pună în acea 
ţară. Concluzia e dar: biserica papală e împotriva 
libertăţii celorlalte culte în ţările în care cre
dincioşii ei sunt în majoritate. A ceasta e una 
din atitudini.

Acum a doua. , ,Un guvern pro testan t—  zice 
un alt iezuit — trebuie chiar din punctul lui de 
vedere religios, acel a l liberei cercetări, să lase 
supuşilor săi libertatea de ă ţine de confesiunea 
creştină care vor voiu, (Cathrein, Moralphilosophie,
voi. II, pag. 555). Va să zică, în ţările protes
tante, unde catolicii sunt în m inoritate — şi 
acesta este de sigur cazul, după canoniştii lor, 
şi în ţările ortodoxe — trebuie să domnească 
cea mai deplină to leranţă religioasă, pentru  ca 
sâ nu fie stânjeniţi ei.

Mai pe şleau o spune aceasta un alt teolog 
catolic, italianul Rufoni: ,,E  limpede — zice el— 
că este o libertate a cultului care nu e osândită nici 
de osândit. A şa  d. p . în ţările necatolice, liber
tatea cultului e lucru bun , e un pas către ade
văr ; în ţările catolice însă, precum e Spania  
d. p .} ea este dimpotrivă un pas către rătăcire

şi ca atare foarte  reau , (la Goetz, op. cit.
pag. 258).

In fine, alt teolog caută să găsească justifi
carea pentru  care biserica sa se serveşte în 
această chestiune de două măsuri diferite şi 
crede, că a găsit-o în învăţătura despre infali- 
bilitatea papală. Iată cum argumentează el : 
,, Un guvern poate numai atunci să recunoască 
şi tolereze o singură religiune şi să le escludâ 
pe eelelalte, când este cu totul sigur, că acea 
religiune este singura adevărată şi dreaptă. Cine 
dă însă statului protestant chezăşia, că d. p. în
văţătura luterană este singura adevărată ? Vre o 
autoritate bisericească, poate ? A şa ceva nu există  
în această confesiune, iar prin  sine însuş guver
nu l nu-şi poate face o asemeneă convingere. N u 
mai o autoritate nesupusă greşelii poate oferi 
această garanţie“ , (M. Canus, Apologetische
Rundschau, 1906).

D e sigur, câ aceeaş argum entare s ’ar susţine 
de canoniştii catolici şi faţă de biserica noastră 
ortodoxă, deşi au torita tea  ei supremă, în ma
terie de credinţă şi disciplină bisericească, sfân
tul sinod, ca persoană colectivă, garantează cu 
mult mai bine infalibilitatea hotărârilor sale decât 
un singur om, papa.

Numai de mare nevoie, când nu poate altfel, 
când interesele statului o impun, numai atunci 
biserica papală consimte, nu fără multă părere 
de râu, ca toleranţa religioasă să se aplice şi 
altor culte. Cu câtă strângere de inimă se în- 
voieşte la aceasta, se vede din următoarele 
principii de drept bisericesc pe care se vede 
silită sâ ie aplice când nu se poate altfel: ,,S ta 
tu l catolic recunoaşte, cum este prin  sine însuş 
clar, ca singură religiune adevărată , biserica ro- 
mano-catolică şi deci numai pe aceasta ca singura 
îndreptăţită. P rin  ele înşile n au dar confesiu
nile necatolice nici un drept de existenţă. Cu 
toate acestea, chiar şi în statele catolice se re
comandă, în ziua de azi, toleranţa politică, ba 
chiar şi paritatea religiunilor necatolice, despre 
care s’ar putea zice, că e necesară spre binele 
statului, ln  asemenea caz, toleranţa se impune. 
Toleranţa politică este îngăduită, după învăţătura  

generală a teologiei, când acordarea libertăţii re
ligioase aduce mai m ult folos decât pagubă, sau 
invers, când refuzul aduce mai multă pagubă de
cât fo los“ , (G. Mix, Roms Ziele in Theorie und 
Praxis, pag. 14).

*
* *

Din toa te  acestea reiese limpede ca lumina 
zilei, a) că Roma socoteşte acordarea libertăţii 
religioase din partea celelalte confesiuni ca un 
principiu necesar, iar din partea ei ca un râu 
necesar, ca o belea de care nu se poate scăpa
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în anumite cazuri, şi b) că ţinta ei ultimă este 
stăpânirea absolută asupra întregei lumi.

A ceste două puncte au fost^înlotdeauna ţinta 
spre a cărei atingere a năzuit neîncetat di
plomaţia papală. A spus-o aceasta fără înconjur 
primul papă infalibil, Piu IX, în celebrul său 
Syllabus, ale cărui idei fundamentale sunt ur
m ătoarele :

R ecunoaşterea religiunii catolice £ ca singura 
îndreptăţită  în ori-ce stat şi excluderea tu turor 
celorlalte culte (propoziţiunile 77— 79);

N eadm iterea libertăţii religioase şi reîntrona- 
rea constrângerii către credinţă, prin introdu
cerea din nou a inchiziţiei împotriva creticilor 
(propoziţiunile 15— 18, 21 şi 24);

A bsoluta independenţă a bisericii de stat şi 
aservirea statului faţă de biserică (propoziţiunile 
19, 42 şi 43);

înlăturarea cu desăvârşire a oricărui amestec 
al statului în afacerile bsericeş ti şi a dreptului 
de apel către puterea laică în cazuri de abuz 
din partea  autorităţii bisericeşti (propoziţiunile 
28, 41);

Imunitatea complectă a averilor şi persoane
lor bisericeşti, adică scutirea lor de impozite, 
de a se judeca înaintea instanţelor civile, de a 
lua parte  la războiu etc. (propoziţiunile 30-32).

D ependenţa  de biserică a întregului învăţă
mânt, dela şcoala primară până la Universitate 
şi neamestecul statului sub vre-o formă, în 
chestiunile şcolare (propoziţiunile 45— 48);

Nulitatea căsătoriei civile şi validitatea numai 
a căsătoriei religioase şi dreptul exclusiv al bi
sericii de a se pronunţa în orice chestiune ma
trimonială (propoziţiunile 65— 74).

Nu există ştiinţă adevărată afară de cea pa
tronată  şi to lerată de biserică (propoziţiunile 8, 
14, 22), etc., etc.

Ceva mai retrograd, mai esclusiv, mai îngust 
şi mai puţin tolerant de cât Silabul lui Piu IX, 
cu greu se poate găsi în întreaga istorie a cul
turii. «Silabul — zice un scriitor p ro tes tan t—
este condamnarea sărbâtoreaseă a întregei lumi 
necatolice. E l condamnă orice cultură de stat sau 
civilă , ori care ar f i  direcţiunea căreea ea apar
ţine , dacă nu este ultramontană» (Goetz, op. cit.
pag. 277).

Aceiaş infalibil sfânt Părinte osândeşte, în enci
clica sa «Quanta cura», opiniunile falşe şi per
verse ale acelor cari tăgăduiesc «salutara putere, 
pa care biserica romană a prim it-o dela dumne- 
zeescul ei Întemeietor f i  pe care trebue s’o exer
cite neinfluenţată de nimeni până la s /â rfitu l 
veacurilor, nu num ai fa ţă  de fiecare ins în parte, 
ci f i  fa ţă  de naţiuni, de popoare f i  de căpete
niile lor cele mai îna lte i, cum şi pe aceia cari 
susţin, că «cea mai bună form ă de societate este 
aceea în care cârmuirea nu recunoaşte bisericii

dreptul de a ctnstrânge pe contravenienţi prin  
pedepse religioase decât doar în ce priveşte asi
gurarea păcii*, ca şi pe cei ce învaţă, că «voinţa 
poporului este legea suprem ă» (Denzinger, En-
chyridion symbolorum et definitionum, pag. 372, 
373).

Aceste două m onum ente de intoleranţă şi de 
aspiraţiune neînfrânată către despotism le re
com andă Piu IX să servească credincioşilor ca
tolici ca «unitate de măsură pentru învăţătura  
bisericii» (alocuţiunea ţinută episcopilor în ziua 
i7  Iunie 1867), iar urmaşul său, Leon XIII, le
numeşte «dreptar pentru gândurile şi purtarea, 
spiritu l f i  actele drept credinciofilor săi f i i» (en
ciclica «immoitale Dei» şi scrisoarea către epis
copul D ubert din Perigueux, la Ronneke, op. 
cit. introducere, pag. XI).

In aceiaş strună cântă mai târziu (1903) car
dinalul german Fischer, care numeşte Silabul
< piatra de încercarea vremurilor noastre, cu aju
torul căruia se poate face  deosebire între ceeace 
stă în armonie cu adevărul catolic f i  cu ce-i stă 
împotrivă»ş\ regretă, că «.sunt scriitorii catolici, 
cari au îndrăznit să lase la o parte sau să mic- 
foreze valoarea acestui foarte  important document*
(Goetz, op. cit. pag. 54),

Papii nu s ’au ferit dar ca să-şi dea pe faţă 
planurile lor de supram aţie asupra întregei lumi. 
Sfârşitul veacului XIX şi începutul celui al XX 
au fost în mare parte prielnice visului de aur 
al Suveranilor pontifi, în multe state ei s’au apro
piat simţitor de ţin ta  lor. A cest succes l-au ob 
ţinut pe de o parte  prin stăruinţă neclintită in 
urmărirea idealului spre care-şi aveau privirile 
aţintite, iar pe de altă parte  prin miopia inte
lectuală a oamenilor de s ta t cari au avut în 
mân& firele politicii bisericeşti.

** *

Arma cu care Roma papală a cucerit toa te
succesele dobândite au fost concordatele. In
veacul XIX s’au încheiat cele mai multe concor
date. Cu toate că multe din ele nu mai sunt în 
vigoare, totuşi o scurtă privire asupra cuprinsu
lui lor ne va ară ta  limpede ce urmăresc papii 
şi cum înţeleg ei să-şi pună în practică gându
rile de stăpânire lumească ce le frământă min
tea şi nu-i lăsa să doarm ă de nerăbdarea de 
a-le vedea împlinite.

însuş faptul, că Rom a a izbutit în veacul 
trecut să încheie concordate cu aproape toate  
statele în care era un num ăr oarecare de supuşi 
catolici, este un succes pentru  ea. Noţiunea de 
concordat implică în sine recunoaşterea bisericir 
din partea statului ca o putere cu aceleaşi drep
turi ca şi el şi cu care încheie un contract, căci 
concordatul este un contract internaţional, care
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•xprim ă Înţelegerea 'd in tre  un sta t oarecare şi 
scaunul papal cu privire la chestiunile bisericeşti.

In teorie părţile contractante au dregturi egale, 
în fapt însă biserica este privilegiată^prin^con- 
cordate  în dauna statului, de oarece statul — po
trivit propoziţiunii a 43-a jdin Silab şi teoriei 
canoniştilor despre  concordat— nu poate să de
nunţe concordatul, pe când curia papală este 
îndreptăţită, ba chiar obligată, să nu-1 respecte, dacă 
cumva prin el se aduce pagubă sutletească cre
dincioşilor. Clauza tacită cu care papii Încheie 
orice concordat este  formula «rebus sic stantibus>, 
adică «atât timp cât lucrurile vor fi neschim
bate», sau mai exact: cât va conveni papii, con
cordatul va fi respectat, când nu-i va mai conveni, 
va fi schim bat sau abrogat.

Nici o mirare dar, că în mintea canoniştilor 
curialişti, concordatul nu este nicidecum un con
tract, care cuprinde obligaţiuni reciproce ce-şi 
i-au ambii contractanţi, ci o simplă concesiune, 
un ac t de indulgenţă din partea bisericii faţă 
de stat, act care exprimă «0 dovadă de o deo
sebită bunăvoinţă « bisericii către stat> (Iezuitul 
W ern i,  în lucrarea sa Jus decretale, voi. I, pag. 
222). Concordatul fiind numai o concesiune fă
cută de biserică statului, după cererea lui, e foarte 
firesc — continuă teoria— ca biserica să poată 
retrage oricând această concesiune şi ca statul 
să răm ână totuşi şi mai departe  obligat, chiar şi 
după aceasta, ca să respecte obligaţiunile ce a 
contractat, ca unul ce şi altfel este  dator să 
asculte de biserică şi să nu iasă din cuvântul ei 
(Hoensbroech, op. cit. pag. 98).

T oate  concordatele încheiate de papii Piu IX 
şi Leon XIII sunt formulate potrivit acestei 
teorii. In cele mai multe din ele se întâlnesc şi 
repe tă  adesea expresiunile: «Sanctitatea sa în- 
gădue, având în  vedere împrejurările... Sancti
tatea sa nu e împotrivă, ca... Sanctitatea sa con
simte , c a etc.

Astfel în concordatul cu republica Ecuador, 
din anul 1881, citim: *1 inând  seamă de împre
ju r ă r i  şi de rugămintea guvernului din
Ecuador, s fâ n tu l scaun nu e împotrivă, ca...» 
Mai departe  se spune, că aceasta se face «din 
îngăduinţă binevoitoare (benigna concensione» 
(art 8). In concordatul suplimentar cu Columbia, 
din anul 1892, se zice asemeni, că „ S fâ n tu l  
Scaun  nu refuză, ca.... nonabnu it, quominus)».

** *
Cea dintâi chestiune cuprinsă în orice concor

dat este locul ce trebue  să ocupe biserica pa
pală faţă de celelalte confesiuni şi credinţe in 
stat şi societate. Ţ inta papalităţii a fost, ca bi
serica rom ană să fie proclam ată dom inantă în 
state şi această  ţin tă  şi-a ajuns-o in cele mai 
multe cazuri. «S fâ n ta  biserică romani, cutolicâ

şi apostolică este religiunea statului şi trebuie să 
rămână deapururi neatinsă cu toate drepturile şi 
privilegiile , care-i revin după legea lui Dumne
zeu şi după rânduelile canonice». Aşa sau cam 
aşa, sună articolul întâi din mai toate concor
datele.

In concordatul cu Colum bia urmează, după 
fraza introductivă din primul articol, urm ătoarea 
obligaţiune ce-şi ia statul: «Puterea publică re
cunoaşte biserica romană ca elementul esen ţia lu l 
ordinei sociale şi se obligă s’o ajute şi p r9 te agă 
pe ea şi pe slujitorii ei...»

Numai sprijinul şi protecţia  statului nu-i este însă 
deajuns papalităţii, ei ea vrea escluderea tu turor 
celorlalte culte de pe teritoriul statelor în care 
catolicismul e dominant. Astfel, în concordatul 
cu Spania, din anul 1831, se stipulează: «Cre
dinţa bisericii romane, catolice şi apostolice, care 
este unica religiune a poporului spaniol — orice 
a lt cult fiin d  interzis —  trebuie să fie  întotdeauna...

In Ecuador, în al cărui concordat se află 
deasemeni această stipulaţiune, ea este com
plectată cu adaosul: *N u va j l  îngăduit niciodată
alt cult sau vreo societate, care nu va f i  ad
misă de biserică», iar constituţiunea acestui sta t 
are dispoziţiunea, că < nimeni nu poate f i  ale
gător sau ales , nici să ocupe vre-o funcţiune în 
stat, iacă  nu aparţine bisericii romano-catolice, 
iar cine face parte d intr’o societate religioasă 
condamnată de bisetica romană , îşi pierde toate 
drepturile cetăţeneşti» (Hoensbroech, Moderner
Staat, pap. 152).

S tatele  se angajează dar prin concordate  să 
stea cu totul la dispoziţia bisericii papale şi s ’o 
ajute, pentru ca să-şi păstreze poziţiunea ei pri
vilegiată de singură dom inantă. Pentru  asigu
ra rea  acestei stări de lucruri, concordatele obliga 
mai departe statul *nu numai să contribue 
la răspândirea credinţei catolice printre păgâni, 
ci şi la convertirea celor de alte credinţe, adică 
de alte confesiuni, şi la combaterea curentelor sau 
manifestărilor antireligioase (recte anticatolice)». 
Astfel, în concordatul cu Venezuela, articolul 
26, stă sc r is : « Guvernul Venezuelei va purta  grijă  
p rin  orice mifloace (omnibus quibus poterit modis) 
de convertirea la credinţa catolică şi de catehi
zarea necredincioşilor ce se a flă  pe teritoriul sta
tului'», iar în concordatul cu Ecuador se zice:
«Guvernul Ecuadorului va da episcopilor orice 
ajutor, ce-i va fi. cerut, îndeosebi când vor trebui 
să ia  poziţie împotriva nelegiuirii oamenilor, cari 
caută să pervertiască inimile credincioşilor şi să 
strice bunele obiceiuri ».

Rolul privilegiat al bisericii nu numai în stat, 
ci şi faţă de stat, se confirmă în totul prin re
nunţarea statului, pe baza concordatelor, la orice 
fel de  amestec, control, sau cel puţin aprobare 
a activităţii bisericii ca instituţiune şi a servi
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torilor ei. *De vreme ce pontificele roman are , 
după dreptul divin , prim atu l de onoare şi de ju -  
risdicţiune în toată plenitudinea asupra întregei 
biserici, p o t sta în legătură cu el, în toată liber
tatea , episcopii, clerul şi poporul», se zice în 
toate concordatele, «fi nici o putere lumească nu 
poate împiedeca — p rin  exequatur— clerul dela 
exercitarea liberă şi deplină a acestor legături*, 
adaugă concordatul cu Ecuadorul, «precum iarăş 
nimeni nu poate apela dela judecata bisericească 
la cea civilă».

** *
Slabul control pe care unele s ta te  îl exercită  

în unele chestiuni bisericeşti prin dreptul de 
<placeti>, este numit de Civiltâ Cattolica, organul 
oficial al scaunului papal: iu n  groaznic abuz, o
usurpare sacrilege».

«Biserica p a p a lă —se zice în concordatul cu 
Columbia — se bucură de libertate şi indepedenţă 
deplină şi de neatins din partea puterii politice 
pe care aceasta trebuie s’o asigure în toate chi
p u rile , aşa ca biserica să-şi poată exercita ju r is -  
dtcţiunea în toată întindei ea şi să-şi poată adminstra  
şi rândui orice afacere după legile sale p roprii».

Prin această  liberta te  şi independenţă, bise
rica papală nu înţelege însă numai adm inistrarea 
ei interioară, ci o mulţime de alte îndatoriri şi 
sarcini din partea  statului şi d rep turi ale ei, 
p recu m : în tre ţinerea  bisericii din pun t de vedere 
material, de către  stat, dreptul bisericii de  a 
grăm ădi ori câ t de  multe averi de mână m oartă, 
de a judeca  ea  singură pe clerici chiar în ches
tiuni de d rep t public, de a se p ronunţa  ea sin
gură în chestiunile matrimoniale, de a înfiinţa 
mânăstiri când va voi şi unde va găsi de cu
viinţă, de a avea sub supravegherea ei toa te  
şcolile, de a exercita  cenzura asupra tipăririi 
şi răspândirii cărţilor de orice cuprins etc,

Da, statul este  dator să în treţină biserica 
acolo unde ea n ’are s ’au pretinde că n ’are mij
loace îndestulătoare. A ceastă îndatorire pentru 
sta t se cuprinde neapăra t în orice concordat, 
în forme care dileră doar ca redacţiune, dar 
care în fond sunt aceleaşi. «Dacă impozitele puse 
şi percepute de biserică — se zice în concordatul 
cu H onduras (articolul 5) — nu vor f i  deajuns 
pentru acoperirea tuturor chltuelilor, guvernul 
promite să dea în fiecare an sumele necesare pen
tru întreaga întreţinere a serviciului dumnezeesc 
şi a clerului». Adesea, în unele state, s ’a des
fiinţat impozitul pus de biserică şi statul respectiv 
a trebu it să ia asupră-şi sarcina tu tu ro r chel- 
tuelilor necesare pentru trebuinţele de atunci şi 
cele viitoare ale bisericii, precum  pentru înfiin
ţarea de noi episcopii, sau seminarii etc.

Dreptul de a primi donaţiuni şi a aduna averi 
pe care biserica papală şi-l rezervă prin concor

date  şi-l exercită prin fiecare biserică 4e enorie, 
mănăstire , ordin călugăresc şi episcopii, d rep t 
pe care ea nu-1 socoteşte ca un privilegiu acordat 
ei de stat, ci, *ca un drept de origină dumne
zeească, nedespărţit de noţiunea de biserică ş i pe 
care nimeni nu i-l poate lu a » (Cathrein op. cit.
voi II, pag. 549) este  o m are primejdie pentru 
s ta te  şi naţiuni, fiindcă contribuie la scoaterea 
din circulaţia publică şi monopolizarea de către 
biserică a unei imense cantităţi de avuţii.

A tâ t de tare  s ’a simţit biserica papală pe 
acest d rep t al său şi atât de slabe şi lipsite 
de dem nitate au fost guvernele unor state, că 
acolo unde clericii şi aşezămintele bisericeşti au 
trebuit să fie supuşi la dări către  stat, — ca în 
Guatemala şi Costarica— s ’a menţionat în textul 
concordatului, câ s’a făcut aceasta *cu îngăduinţa  
sfân tu lu i Scaun  (Sancta Sedes perinittit, ut...»). 
Şi în asemenea cazuri însă, autorităţile laice 
sunt ţinute să se înţeleagă cu clericii, iar se- 
minariile şi instituţiunile Filantropice, în care in tră  
cele mai multe ordine călugăreşti, sunt bine în
ţeles scutite de aceste angarale.

In ce priveşte judecarea clericilor, dacă nu 
s ’a reuşit de fapt să se sustragă cu totul dela 
instanţele civile şi în chestiuni de drept public, 
s’a obţinut în schimb un tra tam en t special pen- 

, tru  clericii delicvenţi, iar în unele state s ’a câş
tigat pe lângă judecarea clericilor, în orice fel 
de chestiuni, numai de autoritatea bisericească, 
şi judecarea laicilor. A şa în concordatul cu 
Ecuador, stă sc is : « Toate chestiunile litigioase de 
natură bisericească şi în deosebi chestiunile ma
trimoniale, precum şi cele care se referă la cre
dinţă , la sfintele taine, la bunele moravuri, la 
actele sfin te , la datorii şi drepturi ce stau in  le
gătură cu serviciul dumnezeesc, fie  că privesc 
persoane sau lucruri, se vor judeca de tibunalele
bisericeşti» (art. 8)-

Dacă toate aceste chestiuni trebuie judecate
de tribunalele bisericeşti, se poate cu drep t cu
vânt întreba: Ce mai răm ân instanţelor judecă
toreşti civile, căci ce nu stă  în legătură cu cre
dinţa şi mai ales cu moravurile?

Scopul de a dispune singură asupra familiei 
l-a urmărit şi-l urm ăreşte în totdeauna biserica 
papală, pentrucă ea îşi dă bine seama, că, având 
în mână familia, dispune de întreaga societate 
ortienească şi în multe concordate  a şi izbutit 
să-şi atingă acest scop. Ceeace se cuprinde în 
această privinţă în concordatul cu Ecuador, se 
cuprinde şi în cel cu Venezuela, Columbia. Cos
tarica, Guatemala şi chiar cu Austria. Pe baza 
concordatelor, biserica papală are singură cu
vântul în toate  chestiunele care privesc căsătoria 
nu numai asupra catolicilor, ci şi asupra celor 
ce au contractat căsătorii mixte, în care b ă r
batul ori iemeia sunt catolici, şi pretinde să-şi
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întindă drepturile ei şi asupra celor de alte cre
dinţe sub pretextul, că toa te  căsătoriile nesâ- 
vârşite după prescripţiuniie conciliului tnden tin  
sunt simple concubinate, care trebuiesc nimicite.

** *
Amestecul bisericii în trebile statului nu se 

săvârşeşte nicăieri în chip mai strigător ca pe 
tărâmul şcolar. Aci catolicismul porneşte  dela 
principiul, că sta'cul nu este şi nu poate  fi edu
cator, căci îi lipseşte chemarea spre aceasta şi 
deci şi com petenţa şi dreptul. Datoria creşterii 
copiilor este în prima linie a părinţilor, iar lor 
le vine în ajutor biserica. «E a este dealungul 
veacurilor marea educatoare rânduită de însuş 
Dumnezeu pentru toţi oamenii». Educaţia  tine
retului este  dar una din datoriile de căpetenie 
ale bisericii, iar părinţii sunt — în rolul lor de 
educatori— numai organe ale bisericii sau unelte 
în mâna ei.

Statul e deci exclus cu totul din educaţiune 
după această  logică, 4iar părinţii au să . stea la 
porunca bisericii, care e prin urm are suverană 
asupra şcolii. O spune aceasta fara înconjur ie
zu itu l Hammerstein : « S ta tu l să părăsească ideile 
sale despre şcoală şi conducerea ei în  mare şi în 
mic, şi să încredinţeze din nou şcoala pe acele 
mâini din care a răpit-o fără  nici-un drept, pen
tru catolici adică pe mâinile bisericii catolice»
(Das preussische Schulmopol, pag. 136).

Ca să nu se poată  zice, câ statului i-se ia 
orice d rep t de am estec în chestiunile ce privesc 
şcoala, i-se recunoaşte dreptul şi datoria ide  a
întreţine şcolile», «de a se îngriji de partea lor 
materială». d rep t şi datorie desigur foarte mari 
şi foarte plăcute pentru el ! Statul trebuie dar 
să plătească, iar biserica sâ porunciască, el să 
fie cu punga, dar să nu întrebuinţeze banii de 
cât cum îi va dicta^biserica-; el să dispună de 
trupul, iar biserica de sutletul şcoalei. O tovă
răşie şi o împrâţire de^muncâ cum nu se poate 
mai ideală !

A şa îşi închipue şcoala, aşa o înţelege şi o 
vrea biserica Romei şi aşa a izbutit s ’o obţie 
în cele mai multe concordate. S tip u la ţiu n ea :
«învăţăm ântul tineretului în universităţi, colegii, 
şcoti şi orice alte aşezăminte de educaţiune şi ins
trucţiune trebuie să stea în deplină armenie cu în

văţătura bisericii catolicei, se întâlneşte aproape 
fără schimbare în toa te  concordatele şi ca o 
consecinţă inevitabilă şi dreptul bisericii de a 
exercita, prin membrii ieraih ei, cel mai sever 
control asupra spiritului în care se predă în
văţământul în toate ş oalele publice şi particu
lare şi asupra cărţilor didactice, ca să nu se facă 
vre un fel sau sâ conţină ceva ce n ’ar conveni 
bisericii, dreptul de a-şi deschide şcoalele ci, cu 
personalul d dactic pe care-1 va voi ea, fără nici 
un control, din partea statului, ci numai cu obli
gaţia pentru el de a-le întreţine, de a nu le lăsa 
în vreo privinţă mai pre jos de ale sale, de a 
nu le face concurenţă, deschizând el şcoale de 
aceiaş fel în aceeaş localitate, de a obliga şi pe 
copiii de alte credinţe să urmeze cursurile lor 
etc., etc.

Astfel biserica papală tinde să monopolizeze 
şcoala în mâinile ei în convingerea că tace cu 
aceasta o laptă folositoare oamenilor şi plăcută 
lui Dumnezeu, în vreme ce aceeaş faptă săvârşită 
de sta t este infierată de ea ca o primejdie pentru 
omenire şi ca un păcat de m oarte înaintea lui 
Dumnezeu.

In strânsă legătură cu educaţia ce se îm păr
tăşeşte prin şco&lâ stă educaţia ce trebuie să 
se tacă adulţilor prin selecţionarea cărţilor şi a 
publicaţiunilor ce le este îngăduit să citească. 
Instituţiunea Censurii cărţilor are  chemarea să 
poarte  grijă de aceasta, iar statul este dator 
să-i stea în tr’ajutor, adică sâ-i fie slugă ca şi în 
alte privinţe.

Prin to a te  aceste privilegii şi imunităţi pe care 
biserica Romei a reuşit sâ le smulgă prin con
cordate, ea şi-a asigurat şi caută să-şi asigure 
din ce în ce mai mult dominaţia asupra întregei 
lumi şi aservirea statelor, a puterii lumeşti în 
genere. Primejdia pe care această biserică o r e 
prezintă pentru stat nu e acum, în veacul liber
tăţii, mai mică de cum era în evul mediu, ci 
date fiind şi alte primejdii de care e am eninţat 
statul, este chiar cu mult mai mare. Aceasta au 
observat-o toate  statele şi de aceea cele care au 
concordate cu ea caută să le desfacă, iar cele 
care n ’au se feresc ca de ciumă, să încheie zapis 
eu «a.

Pr. I. MIHÂLCESCU

Legea creşterii este un principiu de temelie a întregii firi şi o, rescumparării. Ortce tncetează de a creşte 
începe a m uri; rămânerea peloc duce la stricare; trupul cade pradă vermilor; un lac închis ajunge o mlaştina 
care da boală. Verdeaţa creşte din sămânţă, sămânţa se face copac, iar copacul pădure. Viaţa omenească în
cepe prin copilărie şi ajunge la maturitate. Cuvântul lui Dumnezeu s’a dezvoltat în totul numai dintr o făgă
duinţă. Martie plan al rescumpărării a fost o neîncetată creştere şi aşa va j i  printre veacurile cart au să vie.

A. B. Si'MPSON,
ţai A L*rgtr SUrisiitu Life. Vicw-Yark. 1880, p ’l t
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GRAI UL  P E Ş T E R I I  DIN B E T L E E M
I

Iisus Hristos Stăpânul vremilor.
Acel, după care oamenii aveau să socotească 

vremurile, se naşte neştiut şi nebăgat în seamă 
înfr’o peşteră de lângă orăşelul Betleem.

Când noi socotim anii de când s ’a petrecut 
ceva, îi deşirăm pornind dela un h o t a r : dela 
naşterea Domnului Hristos. Au fost pe lume 
mulţi oameni mari, care au minunat popoarele 
cu vestea faptelor lor. A  fost Alexandru cel 
Mare, a cărui faimă a plutit peste lugimea vea
curilor şi ş ’a aşternut în poveşti despre marile 
lui isprăvi, pe care şi poporul nostru le ştie; 
au fost biruitori care au frânt împărăţii şi au 
sculat altele în locul lor. Cu toate  acestea min
tea  oamenilor nu s’a oprit în loc la ei pentru 
a-şi face socoteala vremii după numele lor. Nu 
eei cu gângănit de arme şi cu oşti multe, nu 
cei co putere de poruncă şi cu supunerea po
poarelor în faţa numelui lor, au încleştat minţile 
•am enilor pentru  a-i face să măsoare vremea 
dela ei, ci numai pruncul născut în Peştera de 
lângă Betleem a vrăjit ochii oamenilor pentru 
a-i face să socotească dela El împărţirea vremii...

Când socotiui noi ce a fost în trecutul ome
nirii, nu zicem: cutare faptă s ’a petrecut la atâţia 
ani dela împăratul A lexandru Machedon, nici 
oă cealaltă s’a sfârşit cu atâţia  înainte de împă
ratul Traian, ci totdeauna zicem : atâţia ani înainte 
de Hristos sau atâţia ani dela naşterea lui Hristos.

Dacă strămoşii noştri numărau odată vremea 
«teia facerea lumii, adică dela o faptă a lui Dum
nezeu însuşi, mult trebuie să fi mişcat inima 
emului naşterea lui Hristos, încât să lase el ve
chea num ărătoare şi să puie în loc alta ! De 
bună seamă, numai fiindcă naşterea lui Hristos
i s ’a părut lui ceva cu totul deosebit, care în
trecea în măreţia ei însăşi facerea lu m ii!

După cum vremea zilei noi o socotim înte- 
meindu-ne pe  soare şi zicem «înainte de amiazi» 
sau «după amiazi», adică înainte de vremea când 
soarele stă în culmea cerului sau după aceia, 
aşa şi Domnul Hristos stă  ca un soare al sufle
telor, căci îl şi numim Soarele D reptăţii, şi-l 
avem ca hotar şi s tipân ito r peste vremi.

n
Marele merit este a putea mult 

cu mijloace puţine.
Dar oare nu a fost cu dreptul ca, dintre toate 

minunăţiile care puteau izbi ochii lor, oamenii 
sft se simtă mai fermecaţi de naşterea lui Hri
stos ? F ără  doar şi poate, pentrucă aici avem 
puteri şi chipuri de lucru care trec peste cele
•u eare sunt deprinşi oamenii

A vedea mijloace fără număr şi opintiri din 
răsputeri pentru a pune la cale şi a înfăptui ceva 
de care să pomenească veacurile, nu e un lucru 
peste  fire. Oamenii au mai văzut de acestea. 
Lucrurile mari, fără ’ndoială, se fac cu mijloace 
mari. Este de înţeles însă să ne uităm cu ochii 
aiuriţi la mulţimea unor astfel de mijloace, fiindcă 
nu toţi le avem în mână. Dar este mai greu de 
înţeles şi cu adevărat vrednic de a cutremura 
privirea oameuilor, când descoperi fapte nebăgate 
în seamă la începutul lor, mici şi şterse de pri
virea oamenilor, din care însă a izvorât o aşa 
viaţă şi niărire, î rc â t  oamenii aci s ’au oprii şi 
s ’au închinat.

Nu trebuie să ne mire că s ’a putut face mult, 
când ai pus ?n lucru mijloace multe. Dar a face 
mari isprăvi din nimic ca mijloace, aceasta e 
marea minune.

Cele dintâi le fac oamenii. Ei pun mijloace 
multe ca să scoată mult. Dumnezeu însă face 
din nimic lucruri fără seamăn de mari.

III
Pruncul peşterii e nădejdea noastră.
Aceasta o băgăm noi de seamă şi în faţa 

peşterii din Betleem. In ea s’a născut Cel 
spre care lumea avea să strige pentru a o uşura 
din nevoile ei. Când se va afla ea în mari zbu
ciume aîe sufletului, în mari apăsări din partea 
oamenilor şi a împrejurărilor protivnice ; când se 
va simţi coplcşită de înseşi păcatele ei şi va 
înseta după uşurare şi alinare, nu va striga spre 
cei născuţi în palate si trăiţi în mânuirea mij
loacelor multe, ci spre Acel care ca prunc s’a 
născut în Peştera din Betleem. A cesta este  al 
nostru în chipul cel mai deplin, pentru înseşi sufle
tele noastre, după cuvântul Proorocului : Prunc 
s’a născut nouă F iu l si S’a dat nouă, şi se

*

cheamă numele lu i... sfetnic minunat, Dumnezeu tare 
biruitor, părinte veacului ce va să f i  (Isaia 9, 6).

Naşterea lui în sărăcie şi în umilinţă a grăit 
oamenilor cu mult mai cutremurător şi mai dea- 
dreptul decât faptele plămădite cu multe mijloace.

In neînsemnatul loc al Betleemului, privim ca 
martori o faptă aşa de deosebită de felul de a 
lucra al oamenilor ! A tâ t de departe e de obice
iurile lor de a căuta mijloacele cele mai umilite 
pentru a ajunge la isprăvi mari ! De aceia şi 
oamenii au înţeles că aici nu este felul de  a 
lucra al lor, au cunoscut că este la mijloc o 
mână străină, care socoteşte altfel şi ne învaţă 
să lucrăm altfel. E s te  tocmai cum spune P ro o 
rocul Isaia : N u  sunt sfaturile mele ca sfaturile 
voastre, nici căile mele căile voastre, zice Dom
nul (55, 8). Da, Dumnezeu nu lucrează în felul 
omului, eare vrea să orbească oefaii semenilor săi
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cu mărirea faptelor sale. Trufia ameninţă pe om 
la fiecare pas, fiindcă el caută să se ridice peste 
alţii, să aibă cât mai mulţi privitori ai faptelor sale 
şi să se lăfăiască văzând pe alţii plecaţi in faţa lui.

O ! cât de mult se sileşte omul in calea tru 
fiei şi cât de puţin izbândeşte ! De câte ori îm
prejurări nebănuite îl răstoarnă la păm ânt şi-l 
umilesc ! Cât ar trebui să privească el la nebăgata 
în seamă peşteră din Betleem, pentru  a învăţa 
calea iubirii de oameni şi a traiului bun  cu seme
nii săi prin mijloacele cele mai umilite şi care nu 
pun ziduri de înstrăinare tntre noi şi fraţii noştri!

Mai nainte de orice, învăţătura peşterii aceasta 
aste: a ne umili şi a înţelege cât de deosebită 
este lucrarea lui Dumnezeu de a omului. Şi nn 
a înţelege pentru & ne uimi, ci a vedea pentru a 
învăţa.

Tocmai prin necăutarea sa de a pune jug de 
stăpânire peste oameni, Domnul Hristos a şi 
da t naştere acelei îmbulzeli de oameni care au 
c&utat mântuirea dela El. Nu cele uimitoare ochilor 
au vrăjit ochii oamenilor şi au câştigat sufletele lor, 
ei tocmai umilinţa care nu pune zid de despăr
ţire între noi. De aceia numai unul ca Domnul 
Hristos putea grăi oamenilor cuvintele de adâncă
alinare : Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi însăr
cinaţi şi eu vă voi odihni pre voi. L u a ţi ju g u l  
meu peste voi şi vă învăţaţi dela mine, că sunt 
Hând şi smerit cu inima şi veţi a fla  odihnă su
fletelor voastre (Matei 11, 28-29). O are s ’ar fi 
putut încumeta cineva dintre oameni să spuie 
eă el dă odihnă sufletelor! Chiar şi cei m aitru- 
feşt şi mai deprinşi a avea pe alţii la picioarele 
kw, pot făgădui că au tâ  dea avere, trai bun, 
viaţă uşoară, împlinirea a multe doruri pămân
teşti, dar să dea şi odihnă sufletelor.., nici nn 
s« încearcă a crede că pot avea o asemene* 
pntere. Numai Cel care are acest mijloc l-s. putut 
da, iar între mijoacele cu care a început a învăţa 
pe oameni, cel întâi este  acesta, al naşterii Sale 
wnilite şi sărăcăcioase în tr’o peşteră  de vite.

Când oamenii caută să se arăte înaintea se
menilor lor cât mai împodobiţi şi să se creadă 
despre dânşii lucruri mari, de care ei sunt de
parte; când, după sufletul lor, toţi oamenii sunt 
striviţi de mari păcate, iar la vedere se silesc 
să pară altfel; pentru ce Domnul Hristos, Dum
nezeu fiind, s’a scoborât pe Sine şi s’a născut 
In felul acesta, ca cel mai sărac şi mai lipsit 
dintre oameni? Şi Sf. Apostol Pavel ne arată 
starea aceasta a tâ t de măestrit zicând:... carele 
în chipul lu i Dumnezea ftind r .. s’a deşertat pe 
sine, chip de rob luând, întru asemănarea oa
menilor făcându-se. Ş i  cu închipuirea aflându-se 
ca omuly s’a smerit pe sine... (Filipeni 1, 6-8). 
Iar răspunsul pentru  ce a făcut aşa, il gâ*im 
h itr’e  rugtofoftg a «oastxă... Pentru rneensta ai

venit în chip de rob, nu cu năluciri înfricoşân- 
du-ne pe noi, (molifta sfinţirii apei celei mici).

A cesta  e adevărul. Dacă s ’ar fi arătat El cu 
chip de Dumnezeu, cu totul neasemenea nou i, 
mai degrabă l-am fi simţit ca o nălucire de care 
să ne înfricoşăm. D ar aici se vede marea ta in i  
a lucrării lui Dumnezeu, că a luat mijloacele 
cele mai duioase, cele mai grăitoare către su
fletele noastre, cele mai apropiate de noi, cele 
prin care şi cel din urmă om să nu se sfiască 
pentru sărăcia sa şi să ştie că găseşte pentru 
sufletul său pe Acela care nu caută la starea din 
afară, ci numai la curăţia sufletului. Cu ea înfi- 
ţişază-te, căci, după cum înşişi vrăjmaşii îi măr
turisesc lui lisus în faţă: E l nu caută Im 
oamenilor (Matei 28,16).

Şi sărac a rămas Mântuitorul până la capătul 
vieţii Sale pământeşti, căci E l a spus despre 
Sine singur: Vulpile au vizunii, şi păsările ge
rului cuiburi, iar F iu l Omului nu are unde să-fi 
plece capul (Matei 8,20). Deci aşa cum a fost la 
naştere, aşa a fost în viaţă, şi astfel ne în
vaţă pe noi, ca nu întru cele păm ânteşti să căutăm 
a-I plăcea şi a fi urmaşi ai Lui, ci Intra ««le 
sufleteşti.

IV
Hristos lumina cunoştinţei.

Oamenii îşi trăiesc viaţa în chip atît de deo- 
, sebit a unuia de a altuia: cei mai puţini în 

eumpătare, mulţi în lipsă, foarte mulţi în petr®- 
ceri şi benchetuială şi cheltuieli de prisos. Din
tre  cei care trăiesc în lipsă, mai toţi îşi dnc 
greul cu amărăciune şi jinduind după traiul co
lor care t e  pot lăfăi în chefuri şi ospeţe. De-*r 
avea şi ei, ar începe o viaţă la fel.

Toţi cei care îşi trăiesc viaţa a tâ t de felurit, 
ar putea spune că mai bine este  aşa, după cum 
vieţuiesc ei, şi că n ’ar da traiul lor pe al altuia. 
Unde vom găsi noi Insă adevărata dezlegare 
despre cel mai bun fel de viaţă? Cine ne va 
spune nouă de cine trebuie să ascultăm mai 
mult, ca să ştim cum să trăim ?

OI iată 1 to t la naşterea Domnului auzim noi 
un cuvânt care trebuie să răsune lung întru ure
chile noastre ... Naşterea ta, Hristoase, Dumne
zeul nostru, răsărit-a lumii lumina cunoştinţei. 
Prin Hristos ni se luminează nouă să cunoaştem 
adevăratul chip cum să ne trăim viaţa noastră. 
El este lumina cunoştinţei. Multe lucruri poate 
cunoaşte omul, dar ceice ne împărtăşeşte cea 
mai neabătu tă  putere de a cunoşte, este Dom
nul nostru lisus Hristos. El, care se numeşte 
pe Sine calea, adevărul şi viaţa  (Ioan 14,6) este 
numit de Biserică, la naşterea Sa, lumina cu
noştinţei. Şi despre această lumină spune că ea 
a răsărit Inuîote* noastră la naştere* Domnului,



BISERICA ORTODOXĂ ROMANĂ
I  1 n; a n  i i  i » i  i m m i ----------------------------------------------------------------------------  i r  n  r  ,  m  .  ,  n  b u j m i ^  L I h M i j  , »  »

pentrucă în această naştere noi înţelegem cât 
de minunat lucrează Dumnezeu, care, născân- 
du-se în peşteră, departe de frământarea vieţii 
oamenilor, ne arată  că nu în viaţa înfierbântată 
de griji lumeşti descoperim noi căile Lui, nu în 
acea în care punem graniţă de netrecut între 
El şi noi, ci în viaţa despărţită  de zbuciumul 
lumii, când slobozim gândurile noastre către 
înălţime şi căutăm împărtăşirea cu Dumnezeu. 
Atunci noi îl găsim, fiindcă îl căutăm, şi se 
face lumină înaintea ochilor şi înţeiegem că 
aceasta e calea pentru a-1 găsi, după cuvântul 
Psalmului. Cine va locui în locaşul tău sau cine se va 
sui în muntele cel sfânt a l lui ? Cel nevinovat cu 
mânile şi curat cu inima, (23, 3 4) ceice umblă 
fă r ă  prihană şi face dreptate, ceice grăieşte ade
văr în inima sa (14, 2). Acolo, lâng£ culcuşul 
cel sărac şi tăcut al Pruncului, simţim noi gla
surile tainice care nu pot fi prinse din văzduhuri 
de  urechile cu peliţa învârtoşată de vuietul lumii. 
Acolo, în vegherea nopţii, cugetul omului plecat 
să caute pe Dumnezeu, pe care l-a aflat In mica 
iesle, simte cât de deosebite sunt cărările Dom
nului, în care ne răsare nouă adevărata cunoş
tinţă, şi gustă cu nesaţ cuvintele din cartea Iu- 
d ite i : Că nu întru mulţime este tăria ta , nici puterea 
ta in cei tari, ci a l celor smeriţi eşti tu Domn şi a l 
celor mai mici eşti ajutor, a l celor neputincioşi 
sprijinitor şi a l celor nebăgaţi în seamă acoperitor 
f i  a l celor fă ră  de nădejde mântuitor (9, 12).

Vedeţi că lucrurile cele mai drepte şi mai 
adevărate nu sunt simţite şi cunoscute de om 
când mintea lui e plină de socoteli străine de 
Dumnezeu, de cer, de mântuire, de suflet şi de 
altele ca acestea. Ele ■■ne izbesc însă cu toată 
tăria  lor şi ne mirăm că nu le-am simţit, când 
stăm cu adevărat în faţa marilor lucrări ale lui 
Dumnezeu, cum este naşterea Pruncului. Atunci 
cu adevărat se îndeplinesc cuvintele lui Isaia: 
Ceice locuiţi in laturea şi în  umbra morţii, lu
mină va străluci peste voi (Isaia 9, 2), pentrucă 
Iisus schimbă cugetele şi ape vii scoate El dia 
tafletele noastre (Ioan 7, 38).

V.
Mai aproape de Dumnezeu cei cu 

inima departe de lume.

Dacă privim acum cine sunt cei dintâi martori 
şi cei dintâi închinători ai naşterii Mântuitorului 
▼edem câ cei Împodobiţi sunt tocmai la urmă, 
iar cei săraci şi neînvăţaţi sunt cei dintâi.

Cu ochii lor neînţelegători, dar blânzi, naşte
rea Mântuitorului au văzut-o mai întâi dobitoa
cele din staul. Nevinovăţia lor a fost cea dintâi 
bună primire pentru Iisus, căci ele încălzeau cu
prinsul cu suflarea lor, care astfel era cu priinţă 
p#»tru aoul-aâscut. După aceştia au venit şi s ’au
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închinat păzitorii dobitoacelor, păstorii de pe 
câmp, iar tocmai mai târziu au venit şi cei care 
aveau şi bogăţii cu e i : cei trei Crai dela Răsărit. 
Deci calea înţelegerii lui Dumnezeu este  tocmai 
în mijloacele lepădării de cele pământeşti. Pentru 
cine este prea mult al pământului, pentru cine grija 
lumească este o apăsare de care nu se poate lepăda, 
pentru omul ale cărui gânduri sunt prea îmbâcsite 
de el însuşi, de setea sa de a se to t îmbogăţi în 
cele pământeşti, fireşte că naşterea Domnului trece 
nebăgată în seamă. Cine este prea mult cu capul în 
jos, iută că mai este şi un cer albastru în sus, des
pre care cartea Psalmilor spune că cerurile spun 
mărirea lui Dumnezeu. (Psalm 8,,).

Cei care se bucură că sunt creştini şi că, prin 
numele acesta, poartă însuşi numele lui Iisus 
Hristos; cei care vor să se afle în rândul oa
menilor cu bună socoteală, să caute un m ăreţ prilej 
ca acesta al Naşterii Domnului, să-şi zmulgă 
gândurile dela ce fârămiţeşte viaţa lor fără răgaz 
şi sâ privească din plin spre peştera din Betleem. 
Vor simţi învăţăturile ei răcorindu-le inima, ca 
un călător care s ’a suit pe munte şi privirea i 
se întinde în larg şi gustă răcoreală văzduhului 
din înălţimi. F iinţa sa va creşte, sângele îi va 
curge în vine bătu t de o zvâcnire nouă şi va 
încerca în însăşi făptura sa adevărul cel mare, 
că omul care soarbe din viaţa credinţei întine
reşte în toate încheieturile sale, după cuvântul 
a tâ t  de adevărat al Psalmului: tnoi-se-vor ca ale 
vulturului tinereţele tale. (Psalmul 102 6).

Arhim . SC S  IM A X

RUGĂCIUNEA DE SEARĂ

De mult sunt trase obloanele,
Eu n’am dormit de loc,

Dar cercetând icoanele,
Mă rog cu dor, cu foc

Se varsă amărăciunile 
Vieţii cu necaz 

Şi tremur rugăciunile 
Şi-s lacrimi pe obraz.

Eu Lui îi spun durerile,
El ştie-a m> asculta, 

îmi va lua poverile 
Şi linişte-mi va da.

Văd tremurând luminile 
Din chivotul de lemn,

Isus, ce are milele
Parc’a făcut un semn.

împrospătat cu sufletul 
Mă culc încetişor,

Senin îmi este cugetul 
Ş’adorm uşor, uşor...

Pr. A. LUŢCAN
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SCRIERILE CRĂCIUNULUI
I

Prilejurile mari dău oamenilor pricină să scrie 
despre ele sau despre lucruri ln legătură cu ele. 
Câte nu se scriu la zilele Crăciunului şi câtă 
mulţime de cugetări nu izbesc mintea, despre 
care am putea scrie la o aşa s ă rb ă to a re ! 
Naşterea Domnului, pe care o sărbătorim, e un 
fapt nemăsurat, care se poate privi din a tâ tea  
laturi I Putem  scrie despre aştep tarea unui Mân
tuitor, care era o dorinţă fierbinte în sânul 
multor popoare şi care s’a închegat mai viu şi 
mai m ăreţ în sânul poporului evreiesc. Proorocii 
Vechiului Testam ent au scris în această privinţă 
cuvinte de o minunată limpezime. Se poate 
scrie despre împrejurările în care s ’a petrecut 
naşterea Domnului, despre starea de atunci, 
despre locurile din jurul Betleemu'ui, despre fuga 
în Egipt, despre Irod, despre cei trei Crai dela 
Răsărit şi câte câte ! Şi în adevăr, s’au scris 
fel de fel de lucruri şi e bine să ne aducem 
aminte de  ele la un astfel de prilej şi e de 
folos să punem înaintea credincioşilor noştri şi 
a celor străini de credinţă, to t  ce a picurat din 
inimi calde, pentru a zugrăvi câte ceva deosebit 
d n împrejurările naşterii Domnului. Dacă am 
avea acestea la îndemână în mare măsură, le-am 
putea împrăştia în aceste zile, pentruca să folosim 
pnk ju l de  a mai aduce iar tiorul şi mireazma 
credinţei în sufletele oamenilor.

* *

n
Cuvinte de adâncă cugetare despre Crăciun* 

a scris însemnatul scriitor francez Frargois 
Coppee în lucrarea sa lamBonne Souffrance  («Sufe
rinţa Binefăcătoare»). El Înfăţişează Crăciunul 
împăratului Napoleon I la Paris în 1811, când 
acesta lucra noaptea pregătind dîn Palatul său pla
nurile pentru lupta de anul viitor, 1812, împo
triva Rusiei. Pe când stătea el astfel cufundat 
In cercetare, departe  de orice zgomot, numai 
din când ln când sărind spre leagănul fiului 
său, ca să-şi mângâie inima, iată un zgomot 
nedesluşit pătrunzând totuşi până la dânsul cu 
toate perdelele grele şi uşile căptuşite. E ra  
sunetul clopotelor de Crăciun, care în Biserica 
Romei se trag  noaptea, la liturghia care se face 
In noaptea Crăciunului. Şi atunci Frangois Coppee 
pune în cugetarea lui Napoleon fel de fel de 
gânduri care încep a se depăna din acest prilej, 
cum el îşi 'socoteşte mărirea lui de îm părat 
drept nimic, faţă de mărirea Celui care, cu 1800 
de ani mai nainte, se născuse neştiut în peştera 
din Betleem. Bucata aceasta am tipărit-o noi 
în nr. din Decemvrie 1922 al acestei reviste şi 
trimitem pe cititori acolo..

III

Mai sunt «crieri care ne înfăţişează în chip 
duios povestiri privitoare la Crăciun Ele trebuie 
să pătrundă in familii şi ar face un mare bine 
ca citire care găseşte tocmai clipa potrivită 
când poate fi gustată mai bine. Ele ar trebui 
să se găsească în mâna tu turor copiilor şi a 
tu turor celor care păstrează în inima lor farmecul 
pe care l-au mai simţit odată la prilejul sărbă
torilor. Dm nt fericire, astfel de scrieri s ’au uitat, 
nu se mai ştie de ele sau se găsesc greu.

A şa este un volum al scriitoarei suedeze 
Selma Lagerlof. S ’a tipărit în grai românesc 
la Vălenii de Munte In 1911 de către d. D. N .
Ciotori, sub numele de Legendele lui lisus Hristos. 
E  o carte de 94  de pagini, în care, dela pag. 
50 înainte, sunt numai povestiri mişcătore le
gate de naşterea Domnului. O scriere ca acea
sta ar trebui tipărită din nou.

IV

Tot din limba suedeză şi asemănătoare cu 
aceasta, dar mai mare şi cu povestiri largi, le
gate de naşterea Domnului, este un volum 
care s ’a tipărit după aceia, prin 1912— 1913, de 
către o doamnă Pierson , românca de neam, 
dar măritată după un suedez. Cartea s ’a tipărit 
în editura M m ervei, aşezământ care fiinţa pe 
atuiici, şi aceasta e carte care ar trebui tipărită 
din nou şi pe care ar trrbu i s ’o avem ca m ate
rial de lucrat creştineşte la vremea unor sărbă
tori ca acestea.

V

Viaţa Domnului Hristos, cu mult cuprins de 
roman, se găseşte frumos povestită în lucrarea 
B en H u r , scriere întinsă, izvodită de un a- 
merican, L tw is  W allace, fost ambasador al 
Statelor-Unite la Constantinopol. Ea cuprinde 
toată  viaţa Mântuitorului, dar privitor la Crăciun, 
afară de naştere, se găseşte frumos şi amănunţit 
povestită venirea magilor. A ceasta  s ’ar putea 
scoate foarte bine din întregul cuprins şi tipări 
ca o povestire a parte despre cei trei Crai dela 
Răsărit. In traducerile franceze şi germane, partea 
aceasta e scurtată, în originalul englez însă şi 
în traducere italiană, făcută de un monsenior 
catolic din Roma, povestirea despre magi e pe 
larg şi de acolo ar trebui luată pentru  a fi dată
pe româneşte.

Despre acest roman şi că ar trebui dat pe  
româneşte, a scris, acum doi ani, în această 
„revistă, Păr. I. Mihâlcescu. D ar i-au sărit în 
cap toţi fraţii uniaţi dela Blaj, spunând că şi



este tradus de unul din ai lor. Eu  ştiam că 
este tradus, în două volume, şi fireşte, până la 
altă traducere, ne putem folosi de aceia. Dar 
noi nu ne putem  Învoi cu limba rom ânească a 
uniaţilor, şi de aceia trebuie să ne Încercăm 
a face şi noi ceva pe  grai neoş românesc.

V I

T oate  cele de până acum sunt numai scrieri 
străine. Noi, Românii, n ’am scris ceva în felul 
străinilor, dar avem vechea noastră literatură 
plăsmuită de popor, pentru a cânta naşterea 
Domnului, cu toate amănuntele ei. Avem aşa 
numitele cântece de stea şi colindele, care alcă
tuiesc o frumoasă lucrare ţâşnită viu din înseşi 
măruntaiele poporului românesc, în care el arată  
cu ardoare ce a simţit inima lui pentru Iisus 
Hristos. întâlnirea Magilor cu Irod alcătueşte o 
mică lucrare dramatică, în care trăieşte un fes şi 
e  impâtimire răpitoare pentru fiinţa lui Hristos, 
«are-ţi cucereşte inima într’un vârtej de simţiri.

Sunt bine venite scrierile care ne pun la în
dem ână această bogăţie a sufletului românesc, 
«are a rodit frumos în cântecele de stea, prin 
picurarea povestirilor despre Hristos p s  inima lui.

v n .

In această privinţă, ne putem sluji de scrieri 
eşite la iveală de puţină vreme, cu care s ’au 
©stenit bărbaţi care merită toa*-ă preţuirea noastră. 
Aşa este  o cărticică destul de groasă (158 de 
pagini), tipărită în Bucureşti 1922 de Fundaţiunea 
Culturală «Principele Carol». A re o prefaţă cu 
arătări folositoare, întocmită de  d-nii Gh. D . 
M ugur  şi V. Voiculescu. In ea citim cuvintele 
drepte că, faţă de pomul de Crăciun, care a pătruns 
printre mulţi din ai noştri, «datina colindului 
nostru e  cu mult mai lanţă şi cu o nespusă va
loare educativă şi socială», la care noi adăogăm 
«ă e foarte d rep t şi adevărat. Pomul de Crăciun 
e mult mai uscat şi fără mişcare, faţă de ce avem 
noi în poporul nostru.

Această scriere cuprinde foarte multe cântece 
de stea şi colinde, însoţite de lămuriri şi e îm
podobită  şi cu multe zugrăvituri din viaţa Dom
nului Hristos. Se găseşte în ea şi Vicleimul, care
•  ca o mică bucată de teatru, şi e foarte bine 
ca această lucrare să fio pusă în înjghebare ca 
de teatru  şi să fie jucată în faţa copiilor. E  
foarte îndem nătoare de inimi şi naşte în suflete 
alipire vie către Hristos.

A ceastă  cărticică fălii doar şi poate trebuie 
Introdusă în familii şi pusă cu deadinsul în mâna
copiilor. Şi e bine sâ se unească mai multe fa
milii, şi copiii lor să joace Vicleimul. Ce să mai 
umbli cu sărăcia pomului de Crăciun, în jurul 
căruia nu e nicio viaţă, când ai acestea?

Această lucrare ne cheamă şi prin preţul ei, 
aşa de ieften pentru  ziuă de azi, numai 5 lei, 
aşa că oricine citeşte acestea trebuie s’o caute 
pentru a o răspândi,

VIU.

Altă scriere, mai Îngrijit tipărită decât cea a 
Fundaţiunii «Principele Carol» şi tot aşa de 
groasă (146 de pagini), s’a tipărit anul trecut în 
Craiova în Biblioteca Populară «Ramuri», cu o 
pr faţă de d. N . Iorga. Ceice s’a ostenit s’o în
tocmească este un vechiu culegător de astfel de 
cântece din sânul poporului nostru, d. N . 1. 
Di:mittaşcu, care, deşi şef de gară, s’a ţinut şi 
de astfel de lucruri. Şi el a mai tipărit o căr
ticică pentru astfel de prilejuri, care poartă nu-
melo D t Sărbători, Sibiiu 1920.

In prefaţă, d. Iorga num eşte această carte  
«operă folositoare» şi «faptă bună», cum şi este. 
Autorul, îa Introducerea lui, care e un mic studiu, 
gre o mulţime de arătări bune, deşi pe unele 
locuri puteau fi mai limpezi, ca să se cunoască 
mai bine deosebirea dintre colinde, cântece de 
atea şi altele.

Materialul nu este aceiaş ca cel din cartea de 
care am vorbit mai nainte, aşa că cine o are pe 
una, nu urmează că se poate  lipsi de cealaltă. 
Dimpotrivă, să le aibă pe amândouă pentru a 
gusta câtă bogăţie de cugetări a zămislit credinţa 
creştinească în sufletul poporului nostru. Nici 
preţul nu este mare: 14 Lei.

IX.
4

' Anul acesta, un Învăţător, d. Ioan Sintscu
din M ilitari, Ilfov, a tipărit o broşură de 32 de 
pagini, cu titlul Carte de Rugăciuni şi Cântece
de Stea, Bucureşti, Librăria M ărăşeşti, Belvedere, 
8. Preţul 5 lei. E a  cuprinde câteva povestiri 
morale, rugăciuni, învăţături, troparele câtorva 
sărbători mai mari, iar dela pag. 20 înainte, 
colinde, cântece de  stea şi urări.

In aceasta materialul e puţin, dar poate s lu j  
şi ea. E  bine să a rem  cât de multe şi (el de fel

X.

In sfârşit, una eşită din tipar to t anul acesta, 
şi de curând, prin râvna pentru  învăţătură desfă
şurată de primăria Bucureştiului, es te  o broşură de 
d. G. Cucu, mai-marele corului dela catedrala Mi
tropoliei din Bucureşti. A re o prefaţă de I. P,
S. Mitropolit Primat D. D. Dr. MIRON şi cu
prinde colinde şi cântece de plug uşor puse pe 
muzică. Costă 5 *ei.

Şi aceasta e o lucrare de care trebuie să ne 
bucurăm  şi să-i urăm să se răspândească şi



prin ea  duioasele eântări populare ale sărbăto
rilor noastre.

*
lată deci că, de câţira  ani, s ’au Înmulţit la 

noi scrierile cu material pentru sărbători şi tre 
buie să le salutăm ca pe o frumnoasă vestire a 
anei vremi care trebuie să vie mai bogată: vremea 
când să avem to t mai multe lucrări pentru astfel 
de sărbători şi prin ele să ne ajutăm pentru  a

le trece cu simţiri mai vii şi mai înălţate către 
Domnul.

A r h im  8 C M IB A X

NOTĂ. N’am pomenii aici de o lucrare mai veche, care nu se 
mai găseşte şi ar trebui scoasă în a 11 edljiune. A fost întocmilfi 
acum vreo 12 ani de P. 5. Visarion, episcopul HolinuI*i, fe 
când era arhimandrit şi director al seminariului din Galaţi. Era 
frumos împodobită cu zugrflvituri şi cuprindea bucăji scrlae de 
scriitorii noşfri cu privire la Crăciun. Păcat că nu se mai 
găseşte.

In editura Steinberg, Bucureşti, s’a tipării fără îngrijire •  carte 
cu colinde şi cântece de stea în 1920.

Un mucenic şi un revoluţionar
SF. ŞTEFAN ŞI HORIA

-  PARALELĂ -

Am apropiat viaţa creştinească a celui dintâi 
mucenic creştin — Arhidiaconul Ştefan — de 
viaţa revoluţionarului Horia, pentru considera
ţiile de mai jos.

Pe arhidiaconul Ştefan Biserica îl prăznueşte 
la 27 Decembrie. In tr’o zi de sf. Ştefan a căzut 
prin trădare  în mâinile duşmanilor săi, Horia, 
care întinsese pârjolul peste castelele nobililor 
maghiari. In ziua de sf. Ştefan a anului 1784, 
sub u a  b rad  pe jum ătate găunos, în calda prie
tenie a  unui foc de crengi, şedeau căpitanii Horia 
şi Cloşca. Şapte oameni — de meserie gornici -— 
mergeau greoi pe coasta muntelui, pe cărarea 
care duce la locul unde şedeau căpitanii. Când 
s ’au apropiat de foc, Horia a vrut să-i întrebe 
prietenos, ce caută pe acolo. E i însă i-au sărit 
în spate ca nişte tigri. Până să-l lege, Horia n ’a 
mai pu tu t face altă mişcare, decât că a vârât 
mâna în sân şi, scoţând un sul de hârtii, le-a 
svârlit în foc. Apoi, cu dânsul legat, s ’au pogorât 
la vale. Câtă asemănare între prinderea lui Horia şi 
prinderea lui Ştefan! Nu spun faptele apostolilor 
to t aşa şi despre  Ştefan ?

«A tunci puseră înadins bărbaţi» — care — «-ve
nind fă ră  de veste, îl târâră cu sila, şi-l duseră 
la sine i r  iu *. (Cap. VII. 11 —  12).

Şi când căpitanul Horia apăru în oraşul Abrud, 
legat în lanţuri, un bătrân iobag din mulţime, 
în cuviinţe cari vor trăi peste veacuri, prinse a-şi 
tângua durerea neamului său aşa:

«Ictă, acum. îl au in mânile lor pe bietul H oria  
fi aum pot să-l mănânce de viu*.

Puteau spune cei dintâi creştini din Ierusalim 
alte cuvinte, atunci când furia jidovilor cu ure- 
chi’.e astupate, a înm orm ântat sub un morman 
de pietre trupul încă cald al primului mucenic 
creştin? Din Abrud, Horia a fost trimis la închisoarea 
mare din Alba-Iulia, sub. paza a 70 de soldaţi 
săcui. Aceştia, ca să-şi râză de suferinţele bie
ţilor români, în numele cărora se ridicase Horia, 
îi puseră — ca lui Hristos — o cunună de nuele 
pe cap, zicându-i:

« A ş a-i trebue regelui !*

Totdeauna au fost batjocoriţi şi urâţi acei 
care au dorit cu to t  sufletul, binele celor nevoiaşi!

După două luni de zile de închisoare, adică 
pentru ziua de 28 Februiarie a anulu 1785, s ’a 
hotărât tragerea pe roată  a căpitanilor Horia 
şi Cloşca ')

După un obicei vechi, preotul Nicolae Raţ din 
Alba-Iulia, a fost trimis la cei condamnaţi să-i 
mărturisească şi să le ia în scris <ultim*, voinţă*.

Cu toate că Horia vedea moartea cu ochii, 
cu toate că ştia că numai datorită  vânsătorilor 
se găseşte acolo, Horia pom eneşte numele celor 
7 gornici trădători, şi apoi adaose: <Ii iert i m  
toată inima*.

Dacă citeşti Fap te le  Apostolilor, atunci căutaţi 
că, atunci când îndârjirea Evreilor era mai mare, 
atunci când mânile lor erau pline ‘"de pietre, 
iar trupul lui Ştefan plin de răni, mucenicul cade 
în genunchi ca pentru rugăciune şi, uitându-se 
pe sine, se roagă pentru duşmani:

* Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta!* (7.60)
Iată două înprejurări deosebite, în care unul 

stăpânit de spiritul învăţăturei Mântuitorului cu 
privire la vrăjmaşi, (Mat. 5.44) se roagă chiar 
pentru  călăi şi t r ă d ă to r i ! Doi «tropi de rouă, 
n ’ar putea sămăna mai bine între ei decât sea
m ănă Sf. Ştefan cu Horia.

Aceştia au avut suflete nemuritoare. Pentru  
drepta te  au sta t dârji în faţa lumii şi cu pilda 
lor s ’au repezit cu forţă şi avânt peste sufletul 
omenesc uscat de  ură şi vrajbă şi duşmănie. 
Sufletul acesta omenesc nu se poate preface în 
sculă de iubire, nu poate  ajunge rob Duhului, 
nu se poate înviora, decât lăsându-se stăpânit 
de învăţătura Domnului şi de pilda vieţii ce lo rce  
au călcat în picioare mândria, amniţia şi duş-mănia !

ECONOM A. C. COSMA
Bâlca Putna

*) Tragerea pe roată era cea mai grea, dintre pedepsele grele. 
Deaceea a fost întrebuinţată nu numai pentru Horia şi Cloşca, 
ci chiar pentru trupul neînsufleţit al lui Crîşan. care se sinuci
sese în închisoare,



C U V Â N T  C Ă T R E  P R E O T E S E
(Ep. către Rom. C. 15 

V-5-f7) «Iar Dumnezeul stă
ruinţei si al mângâierii să 
vă dea ca să gândiţi ace
iaşi unii în alţii după voia 
lui Christos Iisus. Pentru 
ca într’una cu o gură să 
meriţi pr Dumnezeu şi Ta
tăl Domnului nostru Iisus 
Christos. Deaceea luaţi la

9

voi unii pe alţii, după cum 
şi Christos vă va lua la 
9ine spre mărirea lui D-zeu

Dragi surori,
îmi sta, ca o povară, pe suflet o convorbire 

Intre trei femei, întâlnite, din întâmplare, a aş
tep ta  pe preotul şi soţul meu ca să le sfinţească 
apa de naştere. Din toată convorbirea lor adusă 
asupa preoteselor, izvora limpede o deosebire 
mare între preoteasa din trecu t: „ca o regină 
în ştiubei, aşa preoteasa era regină în sat, de 
veghe pentru păstrarea credinţei şi obiceiurilor 
creştineşti, totdeauna model, încât învăţai toate 
rânduielile bisericeşti numai uitându-te la mişcă
rile ei, când erai la biserică şi vorbindu-ţi ca 
o maică când te duceai la ea acasă“ — şi între 
preoteasa  din zilele noastre: „abia răspunzân- 
du-ţi la un bună ziua, având casa închisă pen
tru  «mojici», stând în biserică ca un lemn îm
podobit, pismuind, urând, ducând vorba de colo 
până colo şi neîndeplinind nici unul din obice
iurile creştineşti".

Deci, mi-am zis eu, preoteasa din trecu t la 
lucru alături de soţul.ei, ca model de vieaţă 
creştinească, ca mijloc de legătură între preot 
şi păstoriţi, fiind terenul de experienţă al prac
ticei bisericeşti; iar preoteasa de azi nu numai 
terenul de experienţă cel mai nepriincios, dar 
şi to a te  slăbiciunile ei, fiind speculate de rău 
voitori, fac să fie pietrele, cu care se aruucă 
în preot.

Ca să nu generalizez d in tr’o asemenea con
vorbire, am cules timp de patru ani atâtea por
tre te  de preo^esa din trecut şi din present, din 
guri femeeşti, bărbăteşti şi chiar preoţeşti, dar 
n ’am atlat decât un număr foarte mic de preotese 
model pentru timpurile de azi, când credincioşii 
nu se mai mulţumesc numai a imita, ci, intrigaţi 
de stăruinţa ce o depun diferiţi sectanţi de a 
specula unele superstiţii strecurate în practicarea 
credinţei, înteabă mai întâi „pentru c e ? “. . . . 
şi apoi crede.

A cest „pentru c e “ dă mult de muncă preo
tului, căci un răspuns nelămurit şi nepregătit 
după evanghelie duce pe credincioşi la rătăcire 
şi nu mai vorbesc de lupta ce o duce acum pe 
faţă cu atâtea secte şi cu imoralitatea, ce bân
tuie a tâ t la oraşe cât şi la sate.

„Problema este g rea“ , zic preoţii la „alV-lee 
congres al Asoc. Andrei Şaguna“şi trebue să 
cerem concursul m irean". „O ajutoare aproape 
şi cu folos ar f i  preoteasa“ zice un preo t la 
congres. ’)

A cest „ar fi“ mi-a amintit de convorbirea 
celor trei femei din popor şi poate rămânea 
uitată în depărtarea vremii, dacă acest „ar fi“ 
nu ar întări critica defavorabilă ce ni să aduce. 
A cest „ar fi“ ne conpromite, căci arată ceva 
neîncrezător în ajutorul nostru şi ,ceva mai mult, 
întăreşte, că preoteasa până acum a lipsit dela 
datorie şi de-abia de acum înainte urmează a 
fi pregătită pentru a ajuta pe soţul ei.

Acesta este adevăru l! E  dureros, dar se poate 
îndrepta în spre bine. Auziţi ? Preoţii au nevoe 
de ajutor şi-l cer. Cine-i poate auzi mai repede 
decât noi, cari suntem alături de ei ? îndepărtaţi 
acest „ar fi“ şi spuneţi cu hotărâre în fapte: 
Iată, noi suntem gata a ne convinge de credinţa 
în Christos, Domnul nostru, şi ne vom osteni 
alături de Sf. V oastre a întări Sf. credinţă şi a 
păstra obiceiurile creştineşti în inimile fetelor 
şi femeilor, în mijlocul cărora trăim, prin pilda 
ce le vom fi“.

Să ne trezim, din nepăsarea de până acum, 
când nevoile ne chiamă la datorie. Biserica or
todoxă are nevoie, şi de lucrul nostru, oricât de 
puţin, dar pornit din dragoste şi inimă convinsă 
se adaogă cu folos. Astfel este  Soc. Ort. a B'e- 
meilor Române, care deşi a lucrat mereu pentru 
biserică, totuşi binefacerile ei sunt încă mici faţă 
de nevoile ţării întregite şi încă necunoscute în 
în multe părţi, dar pe a tâ t de meritoase, căci 
sunt isvorâte din dragoste creştinească. Un preot 
din Ardeal, to t ia congres, propune înfiinţarea 
de filiale ale Soc. Ort. şi în centrele Ardealului. 
Umila mea părere este ca Soc. Ort. să înfiin
ţeze filiale în fiecare reşedinţă de judeţ, pe 
lângă fiecare protoierie, având ca membre, pe 
lângă doamnele cu suflet creştin, şi pe toa te  
preotesele din judeţ, ele la rândul lor, subîm- 
părţite în cercuri, corespund cercurilor culturale 
preoţeşti. Astfel Soc., Ort., cu mai multă expe
rienţă, va conduce şi instruisimul tan pe preotese.

Până atunci, dragi surori, citiţi şi lipiţi pe 
suflet cuvintele noului testament, cercetaţi ade
văratele obiceiuri ale credinţei strămoşeşti, cer- 
cetaţi-vă sufletul şi-l îmbrăcaţi în haina credinţei 
în Christos, puneţi sârguinţă în a vă pregăti şi 
a răspunde chemării ce vi se face, căci în Ep. 
către Romani Cap. 12 V. 6 — 9 scrie: „Având 
însă deosebite daruri, potrivit darului ce ni s ’a

1) Cel întâi a spus-o însuş, Mitropolitul Nicolac, care era de 
faţă.—Notă Axhim. Scriban.



dat nouă, să fim; fie profeţie după măsura cre
dinţei, să profetizăm; fie diaconie, in diaconie 
să fim;.... fie că este  îndemnător, în îndemnare 
să fie;.... Cel care este rânduit mai mare, cu 
sârguinţă să fle“ .

Păşiţi cu încredere, căci Domnul este cu noi. 
Cereţi cu convingere şi vi se va da  suflet nou 
şi curat, putere de muncă spre Slava Domnului.

Să ajutăm preotului a purta greutăţile misi
unii lui spre fericirea ţării şi a fiilor ei aci pe 
pământ, râvnind a dobândi parte la cereasca 
împărăţie, unde cununa drepţilor să strălucească 
pe frunţile preoţilor răsfrângând razele peste 
umilele capete ale preoteselor şi ale celor păs
toriţi: „Nu ştiţi că cei ce aleargă în stadiu, toţi 
aleargă, dar unul ia darul de biruitor? Astfel 
alergaţi ca să dobândiţi darul de biruitor. Ori
care luptător se Înfrânează de orice, ca să ia o

cunună peritoare; noi vom lua însă neperitoare“ .
(Ep. către Corint. Cap. 9, V. 24“—25).

„Nu zic că am dobândit darul de biruitor sau 
sunt acum desăvârşit, alerg însă spre darul de 
biruitor, dacă cumva ’1 dobândesc, pentru că şi 
eu am fost dobândit de Christos lisus. Fraţilor, 
eu nu m ă socotesc încă pe mine însu-mi do
bândit; dar una socotesc, uitând pe cele din 
urmă şi întinzându-mă mai mult spre cele d ’ina- 
inte, alerg la semn către darul de biruitor a-1 
chemării de sus al lui Dumnezeu în Christos 
Isus“. (Ep. către Fii. Cap. 3 V. 12— 14).

Cu ecoul Dumnezeeştilor cuvinte adânc să
pate  pe inimă, rămân cea mai smerită soră a 
voastră întru Domnul.

Preoteasa EC. SERFOIANU
C«». Gririţa -  Ilfov

CRONICA BISERICEASCA
IN T E R N A

Dela primirea Patriarhului Ierusalimului

Rugăciune citită în limba greacă de Arhimandritul 
Filaret L. Iocu, în Catedrala Mitropolitană din Bu
cureşti, la Tedeumul ce s’a săvârşit cu prilejul vizitei 
Sanctităţii Sale Patriarhului 3 A *11A vi al Ierusalimului 
şi decorării I. P. S ■ Mitropolit Primat D. D. Dr. tvl  1 ttON, 
cu Marele Cordon al Crucii Sfântului Mormânt.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, cela 
ce toate le-ai iconomisit spre folosul şi mântuirea 
noastră şi ai întemeeat Sfânta ta Biserică, pe care 
„porjile iadului nu o vor birui11; aşezând într’însa 
urmaşi, care să păstorească turma ta cea cuvântătoare 
şi să o călăuzească Ia păşunea mântuirii; Tu însuti eşti 
cela ce ai rânduit pe Sanctitatea sa, Prea Fericitul 
Patriarh Damian al Sfintei Cetă{i a Ierusalimului şi pe 
slujitorii cei împreună cu el, carii ca nişte robi cre
dincioşi şi iconomi ai Măririi tale, să păstorească 
Sfânta Biserică din Sionul cel Sfânt al Tău şi să 
păzească Sfintele şi Dumneezeştile Locuri de închinare 
în care tu ai săvârşit marea taină a iconomiei tale 
şi le-ai sfinţit prin prea sfântul şi cinstitul tău sânge, 
spre mântuirea neamului omenesc. Ţie îţi mulţumim 
pentru toate cele ce în chip minunat ai făcut pentru noi.

Şi acum Doamne Dumnezeul nostru ne rugăm ţie, 
auzi glasul rugăciunii noastre şi luminează cârmueşte 
şi întăreşte pe Sanctitatea Sa, Prea Fericitul Patriarh 
Damian al Ierusalimului şi întreg soborul părinţilor 
şi fra{ilor slujitori la sfântul Tău Mormânt, pentru ca, 
precum în scurgerea veacurilor, şi acum şi în veci, să 
poată sta cu tărie împotriva furtunilor, care ameninţă 
din toate părţile, şi să păzească şi să mântuie întregi şi 
nevătămate, în credinţa una, sfântă, sobornicească şi

apostolească, Sfintele Locuri, pe care le-au atins Prea 
Curatele şi Sfintele Tale picioare spre slava numeluiTău.

Cu umilinţă ne rugăm ţie, Doamne Dumnezeul nostru, 
auzi-ne pre noi, păcătoşii, şi să nu lipseşti pe păzitorii 
şi conducătorii credincioşi ai Bisericii una, sfântă, 
sobornicească şi apostolească şi întreaga ta moştenire, 
de Dumnezeeiasca şi atât de Puternica ta Pronie, pentru 
că tu însuti eşti, cela ce nevăzut cârmuieşti Sfânta Ta  
Biserică şi ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfân
tului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Cuvântarea înalt Prea Sfinţitului Mitropolit D O S I 
TEI al Sevastiei, rostită în Catedrala Sf. Mitropolii, cu 
prilejul decorării /. P. S. Mitropolit Primat D. D. Dr. 
M iR O N , cu marele cordon al Crucii Sfântului Mormânt.

Prea Sfinţite Mitropolit al Ungro-Vlahiei, Preşe
dinte al Sfântului Sinod şl Cap al Sfintei Biserici 
Ortodoxe din România, Domnule Miron.

Rugăciunea citită de către preot pentru Prea Fe
ricitul Patriarh a Ierusalimului, Domnul Damian, şi 
soborul Părinţilor slujitori ai Sfântului Mormânt, mi-â 
stârnit amintiri sfinte şi noi inspiraţii.

Noi, clerul ortodox din Palestina, suntem în adevăr 
fericiţi, pentru că Dumnezeu ne-a învrednicit, să săvâr
şim Dumnezeeasca jertfă cea de taină, în însuşi locul 
Dumnezeeştei sale arătări, pe însuşi mormântul din 
care Mântuitorul nostru lisus Christos a înviat din 
morţi, în însăşi peştera în care El s ’a născut, în însăşi 
locul, de pe care Prea Sfântă de Dumnezeu Născă- 
roare şi-a dat sufletul şi trupul în mâinile prea iu- 
bitului ei Fiu. Noi suntem fericiţi, pentrucă nouă*ne-a 
căzut|sorţiH^icâ"sălstrăjuimjpreajcinstitelellocuri de
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închinare şi, în timp de 16 secole, să le apărăm cu 
sângele nostru şi cuisprijinul întregei lumi ortodoxe.

Nu ignorăm însă fluptelejînecontenite şi jertfele 
foarte mari, pe care Româniagortodoxă le-a făcut şi 
le face, pentru predominarea Ortodoxiei, nu numai în 
hotarele sale, ci şi în restul lumii ortodoxe. Ţara 
voastră a trecut prin foc şi prin apă. Părinţii voştri 
au văzut vremuri triste de silnicie şi robie grea- Ei 
au văzut pe şefii şi arhiereii lor batjocoriţi şi omo
râţi de către barbarii cruzi

Şi
Şi

credinţei şi evlaviei poporului de Dumnezeu păzit, 
renaşterea României^s’a restabilit complect, aşa cum 
«a a fost visată şi dorită de un lung şir de gene- 
raţiuni premergătoare.

La această supremă şi înaltă operă patriotică nu 
puţin a contribuit şi clerul.^Şi el în fruntea şi în toiul 
luptelor a oferit hecatombele sale pentru marea jertfă 
a patriei.

Nu ignorăm, Prea Sfinţite Prim Ierarh al României 
Ortodoxe, străduinţele fPrea Sfinţiei Voastre şl ale 
Sfântului Sinod al Bisericii române, pentru întărirea 
ortodoxiei în România, pentru cultura ştiinţifică ş> 
instruirea-clerului român. Nu sunt necunoscute sfor
ţările Voastreipentru restabilirea de raporturi bune 
între bisericile {Autocefale Ortodoxe surori pentru 
progresul şi înflorirea Ortodoxiei.

Sanctitatea Sa, Prea Fericitul Patriarh al Bisericii 
Sionitice, Domnul Damian, preţuind după cuviinţă 
ostenelele şi strădaniile Prea Sfinţiei Voastre pentru 
Ortodoxie în genere şi în deosebi pentru Biserica 
Ortodoxă Română, a găsit de cuviinţă, ca să confere 
Prea Sfinţiei-Voastre Marele Cordon al ordinului 
„Crucea Sfântului Mormât" pe care îl am cu mine, 
împreună cu porunca de a-1 atârna de grumazul Prea 
Sfinţiei Voastre.

Fie ca lemnul sfânt din însăşi Crucea dătătoare 
de viaţă pe care^Mântuitorul a fost răstignit, care se 
află în această Sfântă Cruce, să se facă isvor de bine
cuvântare şi sfinţenie pentru întreg poporul român. 
Şi Cel Prea înalt să dăruiască Maiestăţilor Lor Re
gelui Ferdinand al României şi Reginei Măria, Prin-

nu vor să primească îndreptarea şi vor să ţie înainte 
de calendarul greşit.

In Senat, a ridicat chestiunea aceasta, în Decemvrie, 
d. Emil Peirescu, fost primar şi prefect de poliţie al 
Capitalei. I-a răspuns toarte frumos I. P. S. Mitropolit 
Primat, arătând ca odată oamenii au măsurat pânza 
cu cotul, şi acum, dacă se măsoară cu metrul, nu s ’a
schimbat pânza şi că îndreptarea care s ’a făcut, a fost
săvârşită după multă chibzuinţă şi după ce de multe 
ori s ’a tot cerut.

Sf. Mitropolie a Moldovei a dat o sfătuire şi o lă
murire în această privinţă, pe care o tipărim în cele 
de mai la vale. Asemenea şi un vrednic paroh din 
Bucureşti, Păr. Păunesctt dela parohia Cârămidarii-dt- 
jos, a dat o vestire cu lămuriri pentru credincioşii 
săi, pe care de asemenea o dăm în cele ce urmează.

Iată acum, mai întâi, actul dela Mitropolia Moldovei:

MEÎROPOL1A MOLDOVEI ŞI SUCEVEI

Lăm uriri către creştinii ortodoxi 
din cuprinsul Metropoliei Moldovei

Prin explic aţiunile carc au însoţit calendarul nostru 
îndreptat pe cele trei luni (Octombrie, Noembrie şi 
Decembrie), am căutat să vă lămuresc de ce Sf\ Si
nod, al Bisericii noastre româneşti, împreună cu ce
lelalte Sinoade, ale ţărilor pravoslavnice ortodoxe, l-*u 
îndreptat.

|  Calendarul — iubiţilor mei fii  în Domnul— este un 
fe l de ceas, cu care se măsoară timpul. Acest calen
dar a trebuit să ^ î n d r e p t a t ;  căci rămăsese în urmă 
cu 13 zile. Prin această îndreptare, nu sya stricat legea 
noastră; nu s*a alcătuit un calendar nou; nici n*am 
luat un calendar strein. E vechiul nostru calendar bi
sericesc, socotit după aceiaş pascalie, însă în d r e p ta i
cu cele 13 zile.

Nu vă potriviţi turburătorilor streini de neamul şi 
legea noastră; nu vă luaţi după unii din aceia, cari 
vor să facă un soiu de politică şi pe socoteala îndrep
tării calendarului şi a Sfintelor noastre Sărbători.

cipelui Moştenitor Carol şi Principesei Elena şi la j Nu vă luaţi după aceia, care, neînţelegând rostul în-
toată Augusta Familie Regală, viaţă lungă, sănătate, 
biruinţă împotriva vrăjmaşilor, mărire şi toate ferici
rile. Şi Prea Sfinţiei-Voastre, Primului Ierarh al Bise
ricii Ortodoxe Române, să vă dăruiască Dumnezeu ani 
mulţi şi fericiţi, spre binele şi propăşirea României 
Ortodoxe şi a întregii Ortodoxii. Amin.

Arhim. FILARET 10CU

V

împotrivirea faţă de calendarul tndreptat

De unde înainte vrem® ceice voiau să schimbe ca
lendarul strigau împotriva preoţilor că ei sunt oameni 
înapoiaţi şi nu vor să urmeze glasul ştiinţei, acum, 
după ce calendarul a fost îndreptat şi cele 13 zile de 
prisos desfiinţate, s ’a ridicat alt soi de oameni, care

dreptării calendarului nostru, pricinuiesc discuţiuni în- 
doelnice în sufletele credincioşilor. Avem destule fră -  
"mântări între noi, sămănate de vrăşmaşii eei din 
afară şi de unii, dintre rătăciţii noştri de dinăuntru.

Noi — Mitropolitul Moldovei şi toţi preoţii conln- 
crători — urmăm cu sfinţenie hotărârile Sf. Sinod al 
Bisericii noastre româneşti.

Astăzi, 15 Noembrie, când vă trimit aceste lămuriri, 
începem şi postul pentru pregătirea duhovnicească a 
marelui praznic al Naşterii Domnului.

Cu acest prilej, vă trimit binecuvântarea Mea me
tropolitană, indemnându-vă să aveţi toată încrederea 
în cuvântul nostru şi al preoţimii noastre; căci el 
este întemeiat pe învăţătura Sfintei Biserici şi orân
duit de Sf. Sinod. Preoţii au îndemnul nostru de a
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indeflini, ca în totdeauna şi anul acesta, obiceiul tra
diţional, mergând pe la casele voastre şi vestindu-vă 
Naşterea şi Botezul Domnului Nostru Iisus Hristos, 
după orânduiala, făcută de S f  Sinod prin calendarul 
îndreptat.

Rog pe Bunul Dumnezeu, ca să vă dea tuturor de
plină sănătate şi să fetreceţi cu tine şi cu linişte Sfintele 
Sărbători, ale Naşterei [şi Botezului Domnului nostru 
Iisus Hristos, precum şi ale Anului Nou.

P I M E N
Mefropolilul Moldovei şi Sucevei

Nr. 4400 
l i  Noembrie 1924

Iaşi

Numărul 1. — Scrisoarea enoriaşilor
t

Bisericii Cărămidarii-de-Jos.

Iubiţi Enoriaşi,
Vă reamintim prin aceasta, că Sf. sărbători: M eş

terea , A n u l N o u  şi B o tezu l D o m n u lu i,  cu toate 
obiceiurile şi tradiţiile legate de ele, ca: umbletul co
piilor cu Moş Ajunul, cu Steaua, cu Pluguşorul, das-\
călul cu Icoana şi preoţii cu Boboteaza... vor  a v e a  loc  
dispă c a le n d a r u l în d rep ta t d e  Sf. S in od . Vă mai 
reamintim că el nu este al Nemţilor nici al Catolicilor, 
ei este vechiul nostru calendar bisericesc, socotit după 
aceiaşi Pascalie; însă îndreptat cu cele 13 zile, cu care 
rămăsese în urmă.

Calendarul este ca un ceas, cu care se măsoară timpul, 
şi după cum ceasul nu se strică, dacă-1 dai înainte, 
când îţi rămâne în urmă, tot aşa, prin îndreptarea ve
chiului calendar, dându-se înainte cu cele 13 zile, nu
s'a schimbat întru nimic Legea noastră strămo
şească.

Nu vă luaţi, deci, după cei ce, neînţelegând rostul în
dreptării calendarului, pricinuesc îndoeli şi turburări în 
sufletul frăţiilor-voastre.

Cum noi preoţii urmăm cu sfinţenie hotărârile Sf 
Sinod ai bisericii noastre româneşti, Singurul în d rep t 
a h o tă râ  în astfe l de lucruri, vă înştiinţăm că 
S fân ta  liturghie  se  va sluji în  b ise rică  num ai 
in zile le  o rându ite  de Sf. S in o d / Vă îndemnăm 
deci să  ascultaţi de sfaturile rdai m arilo r noş tr i  bi
se r iceş ti  şi s ă  prăzm iiţi c re ş t in e ş te  aces te  Sfinte 
s ă rb ă to r i  venind la b iserică, spovedindu-vă cu 
S fin te le  Taine.

Copiii să umble cu «Bună dimineaţa la Moş- 
ajun», Marţi searea în săptămâna aceasta, căci 
Crăciunul îl prăznuim Joi.

Biserica va fi deschisă de dimineaţa până 
seara în zilele de Luni, Marţi şi Miercuri, când 
puteţi aduce copiii pentru împărtăşit. Tot în 
aceste 3 zile, trebue să vă mărturisiţi (spovediţi).

Cumpăraţi dela biserică noul Calendar, al
cătuit de Sf. Sinod pentru anul 1925

i

^D um nezeu să vă dea ̂ deplină sănătate, Jpace şiâ|bu
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curie ca să petreceţi cu bine aceste sfinte sărbători, iar 
anul 1925 să vă aducă roade şi belşug în case!

Să trăiţi!
P a ro h u l vostru , P rso tu l Q M t 2, PĂUlfJJMCV.
21 Dcccmbrie 1924.

Alegerea Episcopului Cetăţii-Albe.

Prin alegerea Prea Sfinţitului Nectarie ca mitropolit 
al Bucovinei, rămânând văduv scaunul de episcop al 
Cetăţii-Albe, guvernul a convocat marele colegiu pentru 
alegerea unui nou episcop Mercuri, la 17 Decemvrie c,

La ceasul 3, când s ’a hotărât să se facă alegerea, 
membrii Marelui Colegiu se aflau adunaţi în cuprinsul 
Camerei Deputaţilor, unde totdeauna se adună Marele 
Colegiu.

Corpul alegător a fost prezidat de I. P. S. S. Mitro
politul Pimen al Moldovei, în lipsa Mitropolitului Pri
mat, plecat la Topliţa Română, din pricina morţii ma
mei sale.

După îndeplinirea formalităţilor obişnuite, s ’a pro
cedat la alegere şi a fost proclamat ales Prea Sf. Sa 
Episcopul Iustinian al Armatei, care a avut cel® mai 
multe voturi. După proclamarea rezultatului votului, 
Prea Sf. Sa s'a suit la tribună şi a spus că alegerea 
dă un mandat celui ales. Primind acest mandat, îl ia 
ca o poruncă şi se duce să-şi îndeplinească chemarea 
între plinii de credinţă Moldoveni ai Basarabiei. Făgă
duieşte că va lucra cu toată tragerea de inimă şi a 
mulţămit alegătorilor.

După aceia a luat cuvântul 1. P. 3. Mitropolitul Pi
men, care i-a arătat însemnătatea locului la care e 
chemat şi i-a urat spor şi izbândă în noua oale de 
lucru arhieresc.

Prea Sf. Sa Episcopul Iustinian a primit apoi urările 
domnilor miniştri şi a tuturor celor de faţă.

P. S. Iustinian e transilvănean. A fost multă vreme 
protopop de Alba-Iulia, apoi senator şi în urmă episcop 
militar.

La 20 Decembre s ’a făcut şi învestitura cu cere
monialul obişnuit, iar apoi a urmat recepţia cu multe 
toasturi la Sf. Mitropolie.

Conferenţele şi activitatea „Samari- 
neanului milostiv".

Am vorbit în nr. trecut despre societatea creştineasci 
„Samarineanul milostiv", înfiinţată în Galaţi de Păr. 
Petre Chiricuţă, misionarul Eparhiei Dunării de jos. 
Această societate a început a lucra cu câteva note ori
ginale, izvorâte, fără îndoială, din îmboldul misionar 
al întemeietorului. Astfel cîtim, despre organizarea ei, 
că se va ocupa de o propagandă dela om la om. Fie
care membru va trebui să se silească pentruca, într’un 
an, să mai poată aduce la calea credinţei încă cinci 
suflete.

O seară din fiecare săptămână va fi închinată sufle
tului, „când se vor face co m u n ică r ile  vor aduna ştiri



despre suferinţa car# vor trebui ajutate şi se va lua nirea îi dă zilnic dovada că lisus este mai mai mult şi
cunoştinţă despre rezultatele dobândite între timp*.

Se va desfăşura o muncă pentru răspândirea învă
ţăturii, pe temelie religioasă şi naţională.

Societatea are două sărbători: una de iarnă, care 
va fi a doua Duminică înaintea Naşterii Domnului, şi 
alta de vară, care va fi a doua Duminică înaintea în
vierii (nu putea aice „a cincea Duminică din Postul 
Mareu, cum se obişnuieşte!). In aceste sărbători, luc
rul Societăţii se va înfăţişa ^mai solemn şi se va aduce
la cunoştinţa tuturora rostul şi ce a putut face So
cietatea.

In ce priveşte conferenţele „Samarineanului milostiv^ 
trebuie să pomenim mai întâi de conferenţa Părintelui 
Chiricuţă, ţinută la 5 Dec. în Galaţi, despre „Omenirea 
faţă de lisus Hristos4*.

După darea de seamă pe care o citim în Galaţii-Noi, 
(10 Dec. c.), Sf. Sa a vorbit foarte temeinic, cu cuge
tări însemnate şi care merită a fi cunoscute şi peste 
barierele oraşului în care s ’a ţinut. Sf. Sa a spus că lisus 
Hristos este în istorie o_ pildă fără păreche, prin învă
ţătura Sa înaltă şi viaţa fărăTprihană. Dumnezeirea Lui 
se dovedeşte prin primirea care i s ’a făcut în lume, 
unii îmbrăţişându-L cu patimă, iar alţii fiind cu totul 
protivnici. „Pe nimeni n ’a urât omenirea mai statornic 
şi cu mai multă patimă, ca pe lisus, din frageda copi
lărie până la Golgota — şi de atunci, doa-lungul veacu
rilor, L-au urât: Irod, cărturarii şi fariseii făţarnici, 
arhiereii şi poporul neştiutor, când L-au răstignit; L-au 
urât persecutorii creştinismului în primele veacuri; L-au 
urât şi îl urăsc, II vor urî toţi iubitorii de „lume44 de 
patimi, toţi slujitorii lui „Mamona". Omenirea a uitat pe 
aţâţi tirani cari au schingiuit popoarele, nimeni nu-şi 
mai aminteşte, nimeni nu-i mai urăşte. lisus este şi 
astăzi atât de urât, prigonit şi tăgăduit de toţi cei cari 
nu vor realizarea dumnezeeştilor lui precepte de viaţă 
morală.

„Pe nimeni iarăşi n’a iubit omenirea cu mai multă 
iubire, cu mai multă jertfire de sine decât pe lisus cel 
răstignit de răutatea omenească. lisus cel blând şi smerit, 
cel fără de vină, celj.iubitor de săraci, cel milostiv, cel 
a toate iertător. De-alungul veacurilor, pe toată întin
derea pământului, în toate graiurile lumii, fără nicio 
deosebire de neamuri, de stări sociale, — pretutindeni 
vine la toată lumea aceasta iresistibila iubire a tutu
ror sufletelor pioase faţă de lisus. Toată iubirea către

#

cele trecătoare se uită — numai iubirea faţă de lisus  
rămâne şi sporeşte în lume. Cine mai este iubit cât 
este iubit lisus? Stăpânitori de popoare, eroi îfi viaţă, 
înţelepţi cari au minunat lumea cu înţelepciunea lor,
curând au fost uitaţi şi astazi nimeni nu-şi mai amin
teşte de ei. Regii Asiriei, Babilonului, împăraţii şi în
ţelepţii Romanilor, un Napoleon cel Mare — toţi sunt 
uitaţi. Numai lisus este deapururi închinat pretutindeni, 

sute de mii de capete şi domuri^ slăvesc în toate 
graiurile pe acest lisus, fiul nevinovatei Marii din Na- 
zaretul Iudeii.

-Concluzia: ori de-L urăşte ori de-L iubeşte, om«-

deosebit de toţi fii oamenilor4*.
După aceia a luat cuvântul Păr. Qalm Galaction, 

care era de faţă şi care, în grai înalt, arată slava or
todoxismului şi primejdia unor cugetări rătăcite cu pri
vire la închinarea către sfinţi care s ’au furişat prin unele 
pături ale noastre (adică prin propaganda Cuibului cu 
Barză). N’a avut timp pentru a face largi dezvoltări, 
dar convingerea cu care vorbea a dat celor de faţă 
gustarea dulce de a vedea un suflet de apostol cu to
tul închinat a servi Domnului cu inimă cucernică şi 
cu minte ascuţită. In cuvinte puţine, Sf. Sa a spus că 
„prin Sf. Taină a împărtăşirii, noi şi sfinţii alcătuim 
unul şi acelaş trup tainic al lui, Hristos. Sfinţii desfă
cuţi de povara trupului muritor, stau în preajma tro
nului lui Dumnezeu şi-I înfăţişează nevoile noastre şi 
se roagă pentru necazurile omenirii".

La 7 Decembrie, în sala mai largă dela „Central", 
Păr. Gala Galaction, a vorbit gălăţenilor, care erau 
de faţă în mare număr, tot pentru „Samarineanul mi
lostiv*. Subiectul conferenţei a fo s t: „tJn ceas greu 
pentru civilizaţie". Sub acest titlu aşa de grăitor, Sf. 
Sa a vorbit, după cum spune tot o dare-de-seamă în 
Galaţii-Noi, „cu o rară adâncime şi putere de a ex
prima clar, cald, intim şi desăvârşit adevăruri oarecum 
grele, abstracte şi străine de preocupările celor mai 
mulţi dintre oamenii zilei44.

Religiunea este o mare suflare peste viaţa oamenilor, 
a cărei îiinţă s ’a simţit în omenire pretutindenea şi 
totdeauna. Străvechile inscipţiuni cuneiforme din bibli
otecile asiriene, mai vechi decât înseşi cărţile lui Moisi, 
cuprind în ele cugetarea religioasă despre lume. „Sunt 
taine şi realităţi într’o lume de dincolo, care sunt mai 
vrednice de a fi privite decât existenţa care se vede®. 
In cărţile bramane, în budism, în filozofia fenomenală 
a lui Platon, în Psalmi şi Eclesiastul lui Solomon, în 
epistolele Sfântului Pavel, „pretutindeni răsbate, trăieşte 
acest înţeles sufletesc mistic despre viaţa de pe pământ, 
care este numai o înfăţişare a vieţii adevărate, „în 
sine44, dincolo de hotarele aparente ale vieţii".

„Filozofia lui Kant, Schopenhauer, cum şi cele mai 
nouă certitudini şi postulate ale ştiinţei moderne, re
prezentată prin luceferi ai gândirii, cum este, de pildă, 
un Einstein, dau dreptate şi confirmă în totul străve
chile credinţe religioase din papirusuri şi sfărămaturi 
de inscripţii cuneiforme şi din Sf. Scriptură".

Atunci de unde îndărătnica împotrivire a celor mai 
mulţi contemporani din vremea de azi faţă de aceşti 
înţelepţi". Din rătăcirea spiritului oamenilor, sub pu
ternica cârmuire a stărilor sociale. Trăim vremuri tur
burate, străbătute de duh revoluţionar, ca înaintea re
voluţiunii celei mari franceze.

Nedreptăţile, corupţiunea aristocraţiei franceze au pro
vocat reacţiunea maselor neştiutoare instigate. In esenţă, 
revoluţiunea este reacţiunea materialistă, faţă de spiri
tualismul veşted şi nesincer al stăpânitorilor.

Se ridică apoi o burghezie necredincioasă şi atee, iar
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pe urmă toate se pornesc după trebuinţele sufletului, 
tot în calea credinţei religioase.

Aprinderea materialistă însă niciodată n'a fost atât 
de tare ca în vremea noastră. Ea a ajuns la păcatele
în care a zăcut odinioară aristocraţia.

Culmea bântuelii materialiste a fost ivirea cugetării 
ei în scrierea lui Marx das Kapital.

„Pilda de sus, a celor cu răspunderea, este molipsi
toare. Trebuiesc primenite şi îmbunătăţite sufletele şi 
moravurile la cei care cârmuiesc viaţa socială, pentruca 
nu orice act de răzvrătire din rândurile mulţimii ne
ştiutoare să-şi alle justificarea morală*.

„Această acţiune de apropiere între stările sociale 
de judecată proprie asupra lipsurilor şi de îndrumarea 
a vieţii spre realităţi sociale mai bune, este rolul care 
covârşeşte Biserica de glorie şi de răspundere».

Acesta a fost graiul Părintelui Galaction, şi gălăţenii 
n’au avut decât cuvinte de mare mulţămire pentru o 
vorbire atât de înaltă, care i-a ridicat în sferi senine*

înălţarea sufletească la Brăila.

Sub titlul de Momente sublime de înălţare Sufle
tească, citim în ziarul Curierul din Brăila (6 Dec. 1924) 
sub iscălitura Floridor :

„Ziua de 30 Noembrie a. c. a fost zi de regenerare 
sutletească pentru toţi ascultătorii, cari au luat parte, 
la oficiarea Sfintei Leturghii la Biserica Sf-ţii Apostoli 
Petru şi Pavel din localitate; Leturghie efectuată de Sf. 
S. Arhimandritul Scriban.

Cu timbrul unei voci clare, voce de bariton impună
toare cântată solemn, a absorbit toate minţile asistenţiei 
şi a îndreptat continuu către Dumnezeire, ţinând cuprinse 
sufletele tuturor, fascinate de farmecul înălţător al 
permanentei încordări către cele Sfinte. . .

Răspunsurile le-a dat corul bărbătesc al Bisericii, 
cor care s’ar prezenta mult mai bine, dacă ar executa 
Leturghia nemuritorului Muzicescu care atrage cu ade
vărat şi transformă pe deplin sufletele închinătorilor. 
Leturghia lui Vorobchievici, care se cântă azi, o fi fru
moasă, însă este o muzică vocală mai mult de operetă^ 
distrează în loc să impună, nu-i bisericească, căci nu 
pătrunde în  s u f l e t e ;  şi deci, timpul va deferi poate 
adevărul sentimentului mulţimii.

După oficiarea Sfintei Leturghii, distinsul Prelat a 
ţinut o predică înălţătoare şi documentată, de actua
litate: „despre rătăcirile sufleteşti14; predică pornită din- 
tr’o inimă caldă şi plină de simţul realităţii, care a 
răscolit adânc sufletele tuturor credincioşilor...

Prin comparaţiuni înalte şi raţionale, a adus întreaga 
suflare la realitate şi a dovedit, cu exemple, îndepăr
tarea sufletelor noastre dela adevărata cale a desvoltării 
sentimentului altruistic, prin lipsa iubirei aproapelui şi 
a sufletelor, pentru înălţarea lor până la «Divinitate», 
punând mărturia stărei acesteia, în nesiguranţa unei 
raze de soare mai luminos, de care ne simţim lipsiţi
astăzi.

Iubire* aproapelui în credinţă mobilează sufletele şi-i

desăvârşeşte nevoia, care’i simţită odată mai mult, 
întoarce straturile societăţii, căci numai pe baze morale 
se va moraliza şi ridica şi starea economică a ţării şi 
deci şi a neamului, peste care stă să cadă un val ne
bulos, a căru i în s e n in a r e  residă în puterea credinţei 
în D-zeu; scriptură dela care nu itrebuie să se abată 
nimeni pentru că, în toate timpurile a servit ca temelie 
şi a desvoltării spirituale a neamului; şi dacă ţara noa
stră c e a  n o u ă  ne este dragă, d r a g o s te a  în credinţa 
lui D-zeu să o desăvârşim şi să nu ne lipsească.

Au vibrat sufletele tuturor, cu piositate profundă au 
fost ascultate înălţătoarele, m ă rg ă r ita re  S fin te , în 
sfaturi de dragostea frăţească, pornite din adâncul su- 
îletului convingător al învăţatului Mitrofor Scriban. 
Când organismQl nostru etnic s’a desăvârşit, cel su
fletesc însă, stă în pragul primejduirei.

„Luptaţi dar pentru sentimentul aproapelui, cu cre
dinţa în D-zeu şi calea vă este desăvârşită".

Cu aceste cuvinte s ’a terminat predica; astfel că, ele
mentele propăvăduitoare şi duhovniceşti ale cultului 
nostru Religios, ar trebui ca, luând aminte, să fie de la 
olaltă, la înălţimea misiunei, şi să nu mai fie lăsată 
pe planul neisbăvitor!.

Naşterea Domnului nostru Isus Hristos, să aibă în 
pază pe toţi aceia cu cugetul curat şi să le deschidă 
căile drepte şi sănătoase, ca toată cangrena de azi, să 
nu mai contamineze şi să ^ f ie  înlăturată."

Tot aşa citim în ziarul Cuvântul (2 Dec. c.) din aceiaş 
oraş :

Arhimandritul Scriban a îost eri la Brăila.
S. S. a oficiat serviciul divin în biserica sf. Petru şi 

Pavel.
Un public neobicinuit de mare, din toate straturile 

societăţei, a ţinut să asculte pe distinsul prelat.
Răspunsurile au fost date de corul „Armonia".
După terminarea serviciului divin, S. S. Arhimandritul 

Scriban a dozvoltat o admirabilă predică.
Subiectul moral şi expunerea impecabilă au fascinat 

mulţimea.
Fie care, care a asistat la slujba de ieri de la biserica 

s f  Petru, a plecat înălţat sufleteşte.
Un singur regret: că nu avem mai des pe Arhiman

dritul Scriban în mijlocul nostru.

Ziarul Curierul, subtitlul „Trebuie să asociem evan
ghelia sufletului nostru", continuă apoi în nr. dela l i  
Dec. c., sub iscălitura Dorotei:

Venirea P. C. Sale Arhim. mitrofor dr. I. Scriban 
în oraşul Brăila a prilejuit un reviriment religios-moral 
în lumea credincioşilor. Ziarele locale s ’au făcut ecoul 
impresiunilor vibrante smulse din inima participanţilor 
de impozanta figură şi talentul oratoric al celui ce eete 
un adevărat Atanasie al vremurilor noastre.

Desfăşurarea simbolică a slujbei Sf Liturghii oficiată 
de P. C. Sa, secundat de pr. paroh al Bis. Sft. Petru?
I. Ferianu şi de Preoţii A. Angfeeleeeu şi foşti elevi ai
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săi, întovărăşită şi exprimată în cântări de rară emo
ţiune executate de corul soc. „Armonia", dirijat de d. 
V. Voiculescu, urmată de o predică vie, hrănită cu ex
perienţa creştină, a trezit în sufletele celor prezenţi 
emoţiuni de curat idealism creştin prin biserică, care 
vor dăinui mult timp.

Credem însă că nu-i o simplă întâmplare venirea P.
C. Sale, precum nici alegerea bis. sft. Petru pentru astfel 
de manifestări religioase. I s ’a răpit poate mult timp 
preţios pentru aceasta, însă a venit pentru a satistace 
© dorinţă a conducătorilor bisericei amintite şi a oficia 
sf. Liturghie în cea mai bine întreţinută şi grandioasă 
biserică locală.

Este de sigur, vorba de o pregătire în începuturi 
modeste, pentru frumoasa şi sănătoasa mişcare de re
generare morală pe bazs evanghelice, care va începe în 
noua şcoala creştină ortodoxă din măreaţă casă paro
hială a Bis. Sft. Petru. La apa cea vie a evangheliei 
vor fi chemaţi toţi iubitorii de Christos şi de legea şi 
neamul nostru românesc, căci în jurul altarului s ’a ţesut 
taina mistîcă a trecutului nostru atât de încercat atunci. 
Oraşul nostru cu un circuit social aşa de mare este 
foarte indicat pentru a se începe asemenea acţiuni să
nătoase şi patriotice. Trebue un activism feroce din 
partea tuturor conducătorilor şi oamenilor de bine şi 
luminaţi pentru a ne salva patrimoniul cel mai sfânt, 
legea şi neamul. Nădăjduim că P. S. Episcop al Bu
zăului, în înalta-i înţelepciune, va sprijini serios această 
proectată acţiune salvatoare.

Este timpul să asociem sufletului evanghelia ca să 
putem da societăţii idealul cel mai curat al său, cuprins 
în sfintele file evanghelice. Numai această asociere poate 
să ne spiritualizeze viaţa şi să creeze acele frumuseţi 
morale mântuitoare în vremuri ca acestea. Ea singură 
poate impune respectul autorităţei şi să disciplineze 
voinţa omului. In fine, va putea să creeze în om o 
putere activă şi rodnică în domeniul binelui, adevărului 
şi frumosului. Vor vedea atunci cei ce se cred prea 
culţi şi toţi indiferenţii religioşi şi care urăsc preoţii şi 
biserica, că din Nazaret în adevăr poate fi ceva bun 
şi că Dumnezeu pe cele slabe le întăreşte.

Doroteiu

DELA O SFINŢIRE DE BISERICA

In ziua de 26 Oct. a. c., s’a săvârşit sfinţirea fru
moasei biserici din com. Beceni, jud. Buzău, parohia 
Gura Dimienei. Slujba sfinţirei s’a făcut de Prea Sf. 
Episcop Ghenadie, înconjurat de numeros cler. Răs
punsurile la liturghie au fost date de alesul cor din 
oraşul Buzău, condus de Preotul Gh. Marinescu, pro
fesor. O mulţime de credincioşi din toate clasele în 
biserică şi afară — transportaţi de frumoasa slujbă..
simţeau lacrimile umezindu-le ochii.

La o masă, ales pregătită în sala şcoalei, împodo
bită cu brazi în mărime naturală, îţi da impresia, că 
ai intrat într’un boschet. Cel dintâi ia cuvântul Prea 
Sf. Ipiscop, euvâ»tâ»d pentru Maiestăţile Lor, pe«-

tru d. Prim Ministru I. Brătiauu, pentru d. Ministru 
al Şcoalelor şi pentru cei ce s’au ostenit cu termi
narea bisericei. I s’a răspuns de preotul paroh C. 
Popescu, arătând că venirea Prea Sf. Sale la eparhia 
Buzăului deschide o nouă eră în vieaţa religioasă a 
eparhiei, prin directivele pastorale ce a inaugurat, 
închină pentru d-na şi d-1 Ministru plenipotenţiar 
Henri Cata^gi, care au dăruit locul şi 40.000 lei. De 
asemeni, dând moşia în obşte la săteni pe un preţ 
potrivit, fondul de rezervă dobândit, în sumă de 150.000 
lei, s ’a dat tot la biserică. Aduce laude d-lui Prefect 
Dr. Oroveanu, vrednic gospodar în ocârmuirea jude
ţului. D-nia Sa a aprobat a se da pentru biserică, 
din fondul comunei, suma de 150.000 lei. D. Prefect 
mânuitor vrednic al cuvântului, într’o impresionantă 
cuvântare, arată măreţia slujbei săvârşite, focul cre
dinţei, ce trebuie să stăpâniască în toate vremile po
porul şi, în continuare, aduce laude Preotului Popescu, 
pentru osteneala depusă de a ridica în judeţ o mo
numentală biserică. D-1 Senator Dunca închină pen
tru Prea Sf. Episcop, fericind eparhia Buzăului, care, 
după o criză de aproape 2 ani, are norocul ) să aibă 
un vrednic ierarh în persoana Prea Sf. Ghenadie.

D-1 Inginer şef Drâgulănescu al societăţei petroli
fere „Steaua Română" din localitate, într’o cuvântare 
academic expusă, stârneşte admiraţia celor de faţă. 
Conjură clerul de a veghea la datorie, căci duşmanii 
credinţei mai mult ca ori când, caută să ovdărâme şi 
răspunderea va fi numai a preoţilor.

»

Cum? se ’ntreabă el, Mântuitorul Christos, numai 
cu 12 apostoli neînvăţaţi, a fost în stare să se impue 
lumei, şi un cler numeros de azi să nu‘l  poată ţine 
piept curentelor nenorocite de zdruncin moral de 
după război ? Intr’un entusiasm de nedescris, serbarea 
ia sfârşit în îngereştile cântări ale corului.

Unul fost dc §fi(ă

E X T E R N A

Chestiunea Arhiereilor ruşi refugiaţi

Sub acest titlu, Patriarhia Ecumenică din Constanti- 
nopol a publicat de curând o broşură, care explică 
măsurile de reprimare, pe care, în timpul din urmă, a 
fost silită să le ia împotriva arhiereilor ruşi refugiaţi, 
cari, în flagranta contradicţie cu sfintele canoane şi cu 
rânduiala bisericească, s ’au constituit în autoritate bi
sericească externă, cu activitate independentă. Aceşti 
arhierei, ame»tecându-se în politică, au provocat multe 
nemulţumiri şi la atenţiunea care, în repetate rânduri,
li s ’a atras de către Patriarhia Ecumenică, asupra ur
mărilor dezastroase pentru biserică în genere, care pot 
rezulta din această purtare a lor, ei au căutat să de
turneze chestiunea, acuzând Patriarhia, că în raportu
rile ei eu Arhiereii ruşi refugiaţi, nu s ’ar U eonduc4nd
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de duhul dragostei creştine sau chiar, că ar urmări 
scopuri ascunse.

Pentru a se vedea, deci, întru cât clerul rus refugiat, 
lucrând aşa c*m a lucrat până acum şi colorând ac
tivitatea sa cu tendinţele sale politice, se găseşte în 
aeord cu sfintele canoane şi cu calitatea sa de Admi
nistrator al Tainelor Dumnezeeşti, s ’au dat spre publi
care următoarele acte, din care uşor se poate vedea 
cu câtă îngăduinţă şi bună-voinţă au fost trataţi şi 
cum au înţeles să răspundă.

1. Adresa cu Nr. 9084 din 2 Decembrie 1920, către 
Prea Sfinţitul Mitropolit al Kievului D. D. Antonie, 
semnată de Locoţiitorul de Patriarh, Fericitul întru po
menire Dorotei al Brusei.

Prin această adresă, Sf. Sinod Patriarhal răspunde 
la o cerere semnată P. P. S. S. Arhierei Antonie al 
Kievului, Platou al Kersonului, Anastasie al Kişinău- 
lui, Teofan al Pultavei şi Veniamin al Sevastopolului, 
care este şi şef al Clerului militar de uscat şi de mare. 
Răspunsul este, că li-se îngădue, să se constitue într’o 
comisiune provizorie, care, sub supravegherea Patriar
hiei Ecumenice, să vegheze la satisfacerea trebuinţelor 
religioase şi duhovniceşti ale refugiaţilor ruşi, care se 
găsesc în periferii neortodoxe, precum chiar şi în periferii 
ortodoxe, dar locuind în lagăre şi mai ales în corturi, 
deci neamestecaţi cu creştinii ortodocşi indigeni. In 
ceea-ce priveşte chestiunile de judecată bisericească, 
de căsătorii şi divorţuri, ei se vor adresa judecătoriilor 
bisericeşti rânduite de Arhiepiscopia Constantinopolului 
şi Mitropoliile dependente de ea.

2. Adresa Nr. 1272 din 16 Februarie 1921, semnată 
cde P. S. Locoţiitor de Patriarh Nicolae al Kesariei 
către Arhiepiscopul Anastasie al Kişinăului, Preşedintele 
Comisiunii ruse Bisericeşti din Constantinopol, prin 
eare i se atrage atenţiunea, că Comisiunea Provizorie 
Bisericească Rusă, trecând peste limitele atribuţiunilor t 
sale, a început a da hotărâri şi în chestiuni matrimo
niale, care au nevoie de examinare şi hotărâre judecă
torească, contravenind deci sfintelor canoane şi dispo- 
ziţiunilor categorice ale Patriarhiei.

3. Adresa cu Nr. 2572 din 25 Mai 1923, semnată 
de către Sanctitatea Sa Patriarhul Meletie, către Arhie
piscopul Anastasie al Kişinăului şi Hotinului, prin care
i se atrage atenţiunea că P, S. Sa, slujind sf. Liturghie 
în ziua de 9/22 c., a săvârşit şi o hirotonie, fără a 
încunoştiinţa prealabil Autoritatea bisericească locală şi 
a lua cuvenita învoire canonică. Roagă să nu se mai 
repete aceasta şi spre a evita eventuale ; abuzuri, atât 
P. S.. Sa, cât şi toţi arhiereii ruşi în treacăt pe acolo, 
ori-de-câte-ori vor voi să săvârşească Sf. Liturghie, 
sau să facă vre-o hirotonie, fie chiar în capelele Lega
ţiilor şi Metoacele ruseşti, să anunţe la Patriarhie, ur
mând în aceasta pilda tuturor Arhiereilor Ortodocşi şi 
ehiar Patriarhilor, în treacăt pe la Constantinopol, care, 
urmând să liturghisească chiar în propriile lor Metoace, 
mai întâi anunţă Patriarhia şi iau cuvenita b in e c u 
vântare.

4. Adresa Nr. 1160 din 29 Martie 1924, semnată de 
Sanctitatea Sa Patriarhul Grigorie al 7-lea, către Arhie
reii Anastasie al Kişinăului şi Alexandru al Americii 
de Nord, prin care li-se atrage atenţia frăţeşte, că ina- 
nifestaţiunile politice nu numai că nu armonizează cu 
vrednicia preoţească, dar ele sunt vătămătoare chiar în 
timpuri liniştite şi cu atât mai mult în vremuri de mari 
zdruncinări şi schimbări politice. îndeamnă pe P. S. Sa 
şi pe toţi clericii ruşi, ca să evite asemenea manifes- 
taţiuni la sfintele slujbe şi în predici şi să nu pome-
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nească nume, care simbolizează tendinţe politice şi 
preferinţe personale.

5. Procesul-Verbal al şedinţei Sf. Sinod din 30 Aprilie 
1924, prin care se numeşte o comisiune alcătuită din : 
Mitropoliţii Callinic al Chizicului, Vasile al Niceei şi 
Agatanghel al Insulelor Principilor, cu însărcinarea de 
a cerceta gravele invinuiri de contravenţie la sf. ca
noane, care se aduc Arhiereilor ruşi petrecători acolo: 
Anastasie al Kişinăului şi Hotinului şi Alexandra al 
Insulelor Aîeutice şi Americii de Nord. Această comi
siune este însărcinată ca să comunice numiţilor Ar
hierei, că pe tot timpul cât va ţine cercetarea, ei sunt 
datori, a se abţine de la or-ce lucrare Arhierească sfin- 
ţitoare sau administrativă. Pentru satisfacerea nevoilor 
religioase ale populaţiunei ruseşti din Constantinopol, 
se dă mandat Primului Secretar al Sf. Sinod, împreună 
cu Marea Protosinghelie.

Cu privire la denunţurile ce s ’au făcut şi împotriva 
altor Arhierei ruşi, petrecători în afară de hotarele Bi
sericii Autocefale Ruseşti, ca cei care se amestecă în 
chestiunile generale bisericeşti, întitulându-se *Sinodul 
Arhieresc al Bisericii Ruse externe*, se dispune, ca să 
se comunice, că existenţa şi funcţionarea în Eparhie 
streină, a unui Sinod Rusesc, este împotriva prevede
rilor sfintelor canoane, şi deci acest Sinod trebuie să 
se dizolve îndată. Aceasta de alt-fel este eonform şi 
cu hotărârea şi porunca Prea Fericitului Patriarh Tihon, 
care s ’a comunicat de mult.

Se dispune ca această hotărâre să se comunice şi 
Autorităţilor bisericeşti din Moscova şi Prea Fericitul 
Patriarh al Belgradului şi tot^de-odată să se comunice 
că Sinodul din Carlowitz, care se intitulează „Sinodul 
Arhieresc al Bisericii Ruse externe", n’a avut nici-odată 
bine-cuvântarea Patriarhiei Ecumenice şi deci Ierarhii 
ruşi, petrecători în Serbia şi alte periferii, nu au nicf 
o competenţă canonică, pentru a exercita drepturi şi 
îndatoriri pastorale bisericeşti în aceste cuprinsuri.

6. Adresa cu data de 8 Mai 1924, din partea comi
siunii de anchetă semnată de I. P. S. S. Mitropolit Va- 
Hlie ai Niceei prin care se răspunde, la petiţiunea adre
sată Sfântului Sinod de către P. P. S. S. Arhiepiscopi 
Anastasie al Kişinăului şi Alexandru al Americii de 
Nord, că hotărârea Sf. Sinod de a opri învoirea ce 
aveau de a săvârşi diferite irurgii pentru populaţiunea 
rusă refugiată, nu s ’a luat pe baza celor denunţate 
împotriva lor de către conaţionalii lor, ci din pricina 
abuzurilor, de care ei s’au făcut vinovaţi. La sfârşit, se 
adugăd, ei încerearea Ier de a interverti lucrurile, <Ufcn-
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du-le tendenţios altă interpretare de cât cea adevărată, 
poate constitui un nou element de răspundere pentru ei.

7. Raportul Comisiunii de anchetă, cu data de 14 
Mai 1924, semnat de P. P. S. S. Mitropoliţi Callinic 
al Kizicului, Vasilie al Niceei şi Agatanghel al Insule
lor Principilor.

In rezumat cuprinsul acestui raport e s te :
Se constată că învinuirile aduse celor doi Arhierei 

sunt de două feluri.
a) învinuiri de contravenţie la dispoziţiunile sfintelor 

canoane şi la învoirea dată de Patriharia Ecumenică, 
ca ei să exercite anumite îndatoriri şi drepturi bisericeşti.

b) învinuiri de întrebuinţare scandaloasă a bisericilor 
şi ierurgiilor, pentru manifestaţiuni politice, nepotrivite 
cu caracterul lor preoţesc şi împrotiva avizului categoric 
ce li s ’a dat1 prin adresa Nr. 1160 din 29 Martie 1924.

învinuirile de prima categorie, privesc numai pe Ar
hiepiscopul Anastasie, pentru că numai acesta exercită 
oarecare îndatoriri şi -drepturi pastorale.

In apărarea, sa Arhiepiscopul Anasiasie, nu tăgăduieşte 
învinuirile ce-i se aduc, dar caută să le justifice prin 
acea că faptele ce-i se pun în sarcină nu sunt precis 
oprite prin adresa Patriarhiei Nr. 9084 din 1920.

I-se răspunde că, dacă acestea nu sunt precizate, sunt 
foarte bine precizate cele pe care avea învoirea să le 
săvârşească şi ele sunt aşa formulate, încât este cu 
neputinţă să se înţeleagă ceva mai mult.

In ceia ce priveşte divorţurile pe care le-au pronunţat 
invocarea faptului că aci se făcea numai instruirea şi se 
îndeplinea procedura; iar hotărârea se pronunţa de 
Sinodul din Carlowitz, este cu totul inadmisabilă; fiind-că 
esenţialul în aceste chestiuni, nu este hotărârea în sine* 
ci instrucţia şi procedura de care depinde hotărârea şi 
pe baza cărora se pronunţă.

Privitor la învinuirile din a II categorie; amândoi 
aceşti Arhierei, nu numai că nu le tăgăduiesc; dar susţin 
încă că intervenirea şi acţiunea bisericii, împotriva re
gimului actual din Rusia, nu numai că sunt compati
bile cu spiritul şi scopul bisericii, ci este datoare să o 
faci cu atât mai mult, cu cât părerile şi teoriile, pe care 
se sprijină regimul sovietic sunt protivnice religiunii; 
că monarhismul este cea mai bună formă de guvernă
mânt şi că rugăciunile şi propaganda pentru el, la ru
găciuni şi pomeniri nu constituie o abatere.

Acestea toate le susţin ei, în timp ce Biserica din 
Rusia în frunte cu Patriarhul Tihon, ai cărui partizani 
spun că sunt, prin enciclica din 28 Iunie 1923, către 
păstoriţii săi, prea înţelepteşte a mărturisit, că nu se 
împotriveşte regimului sovietic şi că condamnă orice 
împotrivire la această autoritate, or-de-unde ar veni ea.

Concluziunile raportului în prescurtare sunt acestea :
Avându-se în vedere împrejurările, în care s ’au pro

dus abaterile sus numiţilor Arhierei, socotim că este cu 
putinţă, ca ei să fie certaţi cu indulgenţă pe cale ad
ministrativă de către Sanctitatea Voastră şi Sfântul 
Sinod.

In ceia ce priveşte pentru viitor, trebuie să se pună 
capăt maomaiiior de până aouta.

Mai întâi, comisiunea este de părere ca Arhiereii 
ruşi Anastasie şi Alexandru, trebue să-şi lămurească 
potiţiunea lor în biserieă. Adică întru cât sunt ei în
dreptăţiţi, să foarte titlurile de până acum. Ş i aceasta 
pentrucă Arhiepiscopul Anastasie, de ani de zile) fiind  
silit să-şi părăsească Eparhia sa, a întrerupt pentru 
totdeauna orice raport şi contact cu ea şi este evident 
că nu se mai poate întoarce acolo; iar Episcopul 
Alexandru, purtând titlul de, al Americii de Nord, nu 
se ştie, pentru care motive venind aci, a trecut de mult 
peste cea mai mare limită canonică de absenţă şi pe 
cât se pare, nu urmează a se mai întoarce în Eparhia 
sa, pe care de alt-fel altul o deţine şi conduce.

Dacă, deci, numiţii Arhierei îşi vor lămuri poziţiunea 
lor în biserică şi vor voi să rămână aci, cerând ca să 
ji-se dea în colonia rusească vre-o slujbă bisericească, 
fie ca proistoşi Arhiereşti sau altce-va, li se poate în
cuviinţa aceasta de către Arhiepiscopul Constantinopo- 
lului, cu următoarele condiţiuni.

a) Arhiereii petrecători aci şi exercitând vre-o servire 
bisericească, nu pot avea alt şef bisericesc, decât pe 
Arhiepiscopul Constantinopolului, singurul pe care-1 vor 
pomeni la sfintele slujbe, şi nu vor putea exercita alte 
drepturi, afară de cele încuviinţate lor de acesta.

b) De acum înainte, încetează orice legătură sau de
pendenţă a lor, de aşa numitul „Sinod Arhieresc al Bi
sericii ruse externe4* sau de or-ce altă autoritate bise
ricească rusă.

c) In timpul sfintelor slujbe, la pomeniri, în predici 
şi în genere în toată activitatea lor bisericească şi la 
întrunirile lor aci, li-se interzice cu desăvârşire, cea mai 
mică manifestare de idei şi preferinţe politice.

8. Sfântul Sinod, în şedinţa sa dela 15 Mai 1924, 
luând cunoştinţă de acest raport, cu duh de dragoste 
frăţească şi indulgenţă, a aprobat toate concluziunile 
lui, hotărând ca să se comunice aceasta P. P. S. S. 
Arhiepiscopi în cauză, spre cele de cuviinţă.

Urmează un lung memoriu, adresat Patriarhiei Ecu
menice de către conaţionalii numiţilor Arhierei, în care 
se plâng împrotiva lor de abuzuri, mai ales de acele 
notate în raportul comisiunii sub a II categorie, ş{ 
pentru care învinuiri, semnatarii îşi iau răspunderea în 
faţa Sfântului Sinod.

Arhim. FILARET JOCU

(20 Sept. 1924) In legătură cucele de mai sus, citim 
în „Eclipsia", Organul oficial al Bisericii Autocefale a 
Greciei, următoarele:

Arhiepiscopul rus Teofan, în calitate de Loboţiitor al 
Preşedintelui Bisericii Ortodoxe Ruse externe, comunică 
Patriarhului Alexandriei, că ciocnirea dintre Patriarhia 
Ecumenică şi Arhiereii ruşi petrecători acolo, a provenit 
din pricina influenţei agenţilor bolşevici, care au năvălit 
în Fanar şi că Patriarhul din Constantinopol, prin ati
tudinea sa, încearcă să-şi supună lui şi Biserica Orto
doxă rusă din diaspora, vădind cu aceasta tendinţe 
papistaşe.

Arhiepiscopul Tetfaa roagă pt Patriarhul Alexandrie
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■a să ia apărarea Bisericii ruse, care se găseşte în su- 
: orinţă şi în diaspora şi în Rusia sovietică şi, de ase
menea, să sprijineasca şi Sinodul existent al Arhiereilor 
Bisericii ruse externe. „Panten* (organul oficial al Pa
triarhiei din Alexandria) spune că Biserica Constanti- 
nopolului are dreptate.

După ştirile din Varşovia, botezul este interzis pentru 
partizanii sovietelor din Rusia. Ceremonia pentru darea 
numelui la noii născuţi, se face în modul următor: 
Părinţii înfăşură copilul cu steaguri roşii şi-l duc la 
comisarul sovietic, în faţa căruia jură în ce principii 
vor creşte copilul lor. Intot-d’a-una, se înţelege, în afară 
de biserică şi după principiile comunismului extrem. 
Numele sfinţilor se evită şi li-se dau nume de ale şe
filor revoluţiei bolşevice.

America la Ierusalim.
Londra, 5 August. Colaboratorul diplomatic al lui 

„Daily Telegraf* presupune probabilitatea reluării în 
curând a discuţiunilor dintre Londra şi Washington cu 
privire la drepturile şi interesele Americii la Ierusalim.

Sunt motive de a se crede că Statele Unite vor să 
mărească activitatea misionarilor şi şcolilor lor. Este 
probabil că vor cere să aibă şi ei consuli şi representanţi 
bisericeşti la Sfintele Locuri, cu aceleaşi drepturi şi pri
vilegii, ca şi reprezentanţii celor-l-alte puteri.

Arhim. FILARET )OCU

Ferberea religioasă din Francia.
In numărul trecui, am scris despre turburarea care 

domneşte acum în taberele catolice din Francia, din 
pricina planurilor guvernului Herriot de a desfiinţa 
ambasada franceză de pe lângă Vatican şi de a aplica 
tn întregime legea despărţirii Bisericii de Stat. In 
adevăr, în urma războiului, cu toată despărţ'rea, s ’a 
nfiinţat iar o ambasadă franceză pe lângă Vatican, 
iar legea despărţirii s ’a aplicat mai moale. Congrega- 
ţiuni, adică organizări monahalale catolice, care nu 
erau învoite să f inţeze sau să se îutocmească pe pă
mânt francez, au fost lăsate mai slobode şi s ’au în
fiinţat. Guvernul Herriot nu vrea să mai lase ca 
această stare să meargălînainte aşa, ci vrea să aplice 
legea în to ită  cuprinderea ei. Pe de altă parte, el 
vrea să întindă această stare şi asupra Alsaciei şf 
Lorenei, care trăiesc până acum în regimul religios 
pe care 1-3U avut în împărăţia germană. Guvernul 
francez vrea însă să introducă şi în aceste ţinuturi»

«

legi unitare, privitoare la Biserică, şi de aici toată 
ferberea care domneşte acum între catolicii Francie 
şi toată mişcarea pentru a împiedeca guvernul să -şi  
împlinească planurile lui. In clipa de acum, în Fran
cia şi-au dat mâna clericalii, cu^nafionaliştii (răstur
naţi de guvernul .Herriot) şi cu regaliştii, pentru ca 
să poată răsturna acest guvern şi să duca altă poli
tică în Francia.

Scriind despre acestea, în numărul trecut noi am 
4at corespondenţa urmată în ae#ast* privinţă între

cardinalii franceji şi d. Herriot, cum şi un răspuns al 
Cardinalului Andrieu, arhiepiscop de Bordeaux. Con
tinuăm acum cu acel răspuns care nu s ’a isprăvit în 
numărul trecut:

III
»

In scrisoarea pa cari ei de curând au scris-o d lui Pre
zident al Consiliului, oardinalii franceji mai luptă şi pen
tru drepturile Congregaţiunilor religioaso, care şi-au dobân
dit totdeauna atât de mari merite faţă de Biserică şi Fran- 
oia şi a căror ţinută a fost atât de frumoasă şi vitează în 
timpul războiului. Astfel de slujbe nu se uită, şi dacă le 
gile de azi se împotrivesc, trebuiesc prefăcute cât mai cu
rând, după eum cer dreptatea şi libertatea, precam şi re
cunoştinţa.

Ce răspunde d. Herriot? „Guvernul trebuie să 
apere legea şi să stea alipit de ea. De altft î e i  *?■: 
aduce nict-o jignire dreptului personal pe care-1 au
călugării şi călugăriţele de a trăi slobozi pe pămân
tul patriei “.

înainte de a scrie astfel de cuvinte, Prezidentul 
Consiliului, fără îndoiala, n’a citit Declaraţiunea drep
turilor omului şi ale cetăţeanului, cuprinsă în Consti- 
tuţiunea din 3 —14 Septemvrie 1791 şi păstrată în 
Constituţiuniie care au cârmuit Francia dela 1789 
încoace. A ceista  citire i-ar fi adus aminte principiile 
care alcătuiesc şi astăzi temeiul dreptului nostru 
p u b lic :

„Scopul oricărei asociaţiuni politice este păstrarea 
drepturilor fireşti şi neşterse ale omului. Aceste drep
turi sunt libertatea, proprietatea, s guranfa, împotri
virea faţă de apăsare.

„Legea trebuie să fie aceiaşi pentru toţi, fie câ ea 
ocroteşte, fie că pedepseşte.

„Nimenea nu trebuie supărat pentru părerile sale 
religioase.

„Constituţiunea chezăşuieşte ca drept firesc şi ci
vil libertatea oricărui om de a-şi îndeplini cultul de 
care e alipit.

„Puterea legiuitoare nu va putea face nici-o lege 
care să lovească sau să împiedice folosirea dreptu
rilor fireşti şi civile cuprinse în titlul de faţă".

Toate aceste principii păstrate în Constituţ unile 
care au urmat se impun leg uitorului încă şi az, ori
care ar fi tabăra sa politică şi părerile sale religioase. 
Dar legea din 1 IuLe 19J1, privitoare la Congrega- 
ţiunile religioase, le calcă vădit. De aici trebuie să tra
gem încneierea că acea lege e nulă, fâră fiinţă, necon- 
stituţională *)> căci ea izvorăşte dela o putere legiui
toare care nu avea dreptul s ’o facă; iar puterei exe
cutivă n o  poate aplca fâră a se face tovarăşă la 
unul din actele de tiranie, fajri de care Constituţiu- 
nile care n’au fost desfiinţate, dau voie să te împotri

1) Cardinalul Andrieu uită că libertatea de întovărăşire, de 
care pomeneşte, a fost recunoscută în Francia întâia oară prin 
legea din 1901, pe care el o osândeşte în chipul cel mai glumeţ 
ea „nulă, fâră fiinţă, neconstituţionalăa. (Nota Redacţiei).
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veşti, ba ele adaugă chiar că acesta e cel mai sfânt 
drept şi cea mai indispensabilă datorie.

IV
Arătările de mai sus privesc feluritele părţi din răs

punsul d-lui Prezident al Consiliului către Scrisoarea 
cardinalilor franceji. Ce să spunem de acest document 
ministerial luat in întregime? In chipuri îndulcite, dar 
destul de limpezi ca să poţi cunoaşte cugetarea celui 
ce l*a scris, el prinde într’un mănuchiu scurt toată 
programa iacobină, masonică, pe care guvernele, oricare 
ar fi ele: oportuniste, radicale, radicalo-socialiste, so
cialiste sau chişr comuniste se leagă cu supunere 
oarbă, după porunca Lojilor, s’o facă a fi votată sa« 
îndeplinită, ca preţ al onorurilor sau a unor plăţi, în 
măsura în care hotărârile Parlamentului şi ale ţărij 
o învoeisc.

Această programă nu e alta decât cea a Contrac
tului social al lui Jean JaquesKousseau, scriitor vestit, 
născut viţios şi nort nebun, ale cărui sofisme despre 
autonomia omului individual sau colectiv care nu mai 
are deasupa lui nici Dumnezeu, nici morală, nici 
vreun principiu oarecare, au făcut mai mult rău Fran
ciei decât cuvintele de ocară ale lui Voltaire şi ale 
tuturor enciclopediştilor.După Jean Jacques Rousseau, 
clauzele contractului social primitiv, tăgăduit de alt
fel de natură şi istorie, se mărginesc toate la uria 
singură: „înstrăinarea totală a fiecărui asociat cu 
toate drepturile lu!, în folosul întregii comunităţi... 
Dacă ar rămânea particularilor câteva învăţături, ar 
rămânea încă în picioare starea naturii şi tovărăşia 
ar fi deşartă în chip necesar... Insxrăinarea făcându-se 
fără rezervă, unimea este pe cât poate fi de desă
vârşită şi niciun asociat nu mai are nimic de reclamat"

Progresul nu este deci decât mersul spre o stare 
socială în care nu se vor mai găsi faţă îji faţă decât 
două unităţi: individul şi Statul. De o parte, Statul 
atotputernic, şi de alta individul neputincios, lipsit 
de toate libertăţile, pentrucă el nu poate nimic fără 
învoirea Statului. Dar familia, Congregaţiunile reli
gioase şi Biserica alcătuiesc o pedecă pentru înde
plinirea planului întocmit de Contractul social. De 
aceia Statul iacobin lucrează fără încetare pentruca 
să le desfiinţeze. Oare nu această desfiinţare, pr.n ab
sorbire, folosindu-se de mijloacele legilor laice, o avea 
d. Herriot In vedere când a scris el în răspunsul său
la scrisoarea cardinalilor aceste felurite aforisme: Res
pectul tuturor credinţelor în euprinsul general al le
gilor, este ceiace noi numim libertate,..“ „Noi credem 
că trebuie a face deosebire între spiritual şi vremel
nic..." „Cel mai bun mijloc pentru a ne feri de neîn
ţelegerile care au turburat atâ' de des istoria noas
tră sau de a le face faţă, dacă ele se mai petrec, este 
de a despărţi drepturile neşterse ale conştiinţei şi 
drepturile de neînstrăinat ale Statului ?“ Şi după această 
despărţire la care d. Prezident al Consiliului ne sfă
tuieşte pe un ton grav, şi ale cărei graniţe guvernul 
e va trage fără control, cu o autoritate suverană, ce

va mai rămânea individului, familiei, Congregaţiunilor 
religioase, Bisericii, fiindcă, după teoria sofistului dela 
din Geneva, dumnezeul Stat trebuie să absoarbă to
tul, ca în timpul când Cezar avea în mâna sa, ca 
stăpân absolut, toate averile şi toate conştiinţele ? ’)

Intrând în aceasta muncă, menită să aducă dîn nou 
în viaţă veacurile de fer, .în care cea mai mare parte a 
omenirii era roabă, guvernele stăpânite de Loji ur
măresc un vis care ne este arătat In această 
mărturisire a unui francmason de seamă: Dacă noi 
odată vom putea sfărâma pe Cel infam, aceasta va 
f i  sub stăpânirea „Contractului socialu. Şi după ce 
va fi înlăturat creştinismul din sânul popoarelor, va 
fi uşor, în lipsa oricărei legături religioase şi sociale, 
de a le face praf, pentruca, odată descotorosite de 
prejudiţiul patriei, să le poată uni din nou intr’o Re
publică a tuturor, al căr,ei scaun cel mai de sus ar 
fi la Ierusalim şl ale cărei frâne Ie vor ţinea marele 
arhitect, adică Satana, sub mantaua de purpură a 
câtorva fii ai lui Israil.

Catolicii franceji să nu se lase adormiţi de făgă
duinţele de libertate, de pace lăuntrică şi de frăţie, 
cu care-i leagă Lojile, chiar în cl’pa când, călcând în 
picioare drepturile lor cele mai sfinte, îi călăuzesc 
spre robia ceă mai de nesuferit. Nu numai pentru 
Al3acia-Lorema, ci şi pentru celelalte provincii fran
ceze, ei să înceapă o campanie viguroasă împotriva 
legilor laice, cu trupe organ zate şi disciplinate. Este 
singurul chip de a răsturna comploturile iadului şi, 
înscriind pe steagul nostru, după pilda Ioanei de Arc, 
numele atotputernice ale lui lisus şi Manei, de a câş
tiga biruinţa care va scăpa Francia din veacul 20 de 
stăpânirea masonică, aşa după cum marea noastră 
vitează loreneză a scăpat Francia din veacul 15 de 
stăpânirea britanică.

In nr. viitor vom avea de dat alle documente în 
aceattă privinţă: ce spun despre această chestiune 
miniştrii de instrucţiune publică şi cel de comerciul 
cum şi răspunsul dat acestui din urmă Monseniorul 
Bardel, episcop de S6ez.

Uneltirile catolice tmpotriva României

Ele se găsesc până în ziarul englez Catholic Herald 
organul catolicilor engleji, în numărul său dela 6 De
cemvrie c. Găsim aici o corespondenţă trimeasă din 
Viena, în care, între altele, citim:

„O cercetare pe nebăgate în seamă, făcută do curând de 
corespondentul nostru, pentru a afla cum stau lucrurile ou

1) Ne întrebăm ce au a face în această chestiune Rousseau şi
Cont*ac„ul social al lui ? Ceiace, dimpotrivă, caracterizează criza 
din vremea de fafă, este o ameninţare de desîacere ai Stalului, 
în folosul organizatorilor corporativi sau ai sindicalilor. Dovada 
despre aceasta o găsim în faptul că întâia oară de când fiin
ţează Francia, şase cardinali, înfăţişând Biserica despărţită de 
Stat şi lipsită de aici înainte de orice caracter oficial, au primit 
dela Prezidentul Consiliului un răspuns întocmit în Consiliul de 
miniştri.. Sub regimul de mai nainte, el ar fi căzut sub osânda 
Apelului cu caracter de abuz. (Nota Redacjiei).
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şeoalele catolice din România, tinde să ^adeverească cele 
mai mnlte ştiri primite din ţara aceasta, despre trista stare 
la «are an fost silite s& ajungă aceste aşezăminte, prin 
apăsării» şi prigonirile guvernului Informaţiuni vrednice 
de credinţă s’au căpătat dela mulţi catolici fruntaşi din 
România, oameui oare merită cel mai mare respect. Dar 
informatorii nu s’au învoit să dea ştiri decât numai cu con- 
diţiunea anumită oa numele lor să nu fie dat pe faţă. Ei 
spun oă, ori cât da dreaptă ar fi o plângere, în starea de 
luoruri de acum, omul care se plânge e în primejdia de a 
suferi cele mai grele prigoniri personale.

Vorbind despre felul cum sunt tratate şcoalele, zia
rul scrie:

„Şeoalele private sunt impuse la. tot felul de prigoniri 
şi sâcâieli. Şcolarii eşi ţi din ele mu sunt primiţi la uni- 
v&rsitate decât după oe sunt supuşi la nişte examene apă
sătoare despre toate materiile de studiu care au fost în 
văţate din ol. I până la cea din urmă. Studenţii cari au 
învăţat în şcoalele private nu capătă aceleaşi uşurări 
serviciul militar o& oei care au învăţat în şcoalele Statului 
In orice împrejurare, studentul din şcoalele private este 
pus să treacă examene care nu se cer studentului care a 
Învăţat la Stat. De obicei, taxele şcolare sunt peste mă
sură de mari. Pedicile acestea, precum şi bunul plac al 
funcţionarilor mă runţi silesc pe părinţi să-şi trimeată copiii 
la şcoalele Statului.

Arhidieceza catolică din Bucureşti mai are încă şapte 
şcoale primare, două şcoale medii şi trei liceie. Două şcoale 
ungureşti, care înainte de râsboi erau foarte mult cerce-

guvern. Cunoscuta şi vechia 
Realsohule4* din Bucureşti, ai cărei absolvenţi erau pri

miţi la înaltele şcoale tehnice din Viena, Berlin, Paris, 
Nancy şi altele a fost închisă din pricina pedecilor puse 
de autorităţi. Alte şcoale continuă a trăi, cu toate prigo
nirile pe care le safăr. In cela din urmă însă, tot vor fi 
nevoite să închidă şi ele.

Ain

tate, au fost sechestrate de

n

Despre reforma şcolară şi atingerea pe care en e 
aduce şcoalelor catolice, Catholic Herald scrie:

Guvernul românesc a hotărît ca în clasele din urmă, în 
văţământul să fie predat în limba românească, deşi popu- 
laţiunea, în întregul ei, nu e de obârşie românească... Altă 
poruncă hotărăşte ca în şcoalele cârmuite de călugări, în- 
văţămâutul să fie predat numai în româneşte. In comunele 
în care nu se află populaţiune românească, oi străină şi de 
confesiune catolică, Statul a hotărît ca controlul şcoalelor 
să se facă prin învăţătorii români care sunt numiţi la 
acele şcoale. Iu cele şapte şcoale secundare catolice din 
Transilvania care trăiesc fără sprijinul Statului, «V, intro
dus aceiaşi regulă: a învăţ? mântnlul limbii româneşti cu sila.

De aici la vale, ziarul catolic vorbeşte despre măsura 
guvernului român ca profesorii şcoalelor secundare s i  
fie supuşi la un examen de limba jomâneasca. El 
spune că acest examen s ’a ţinut, dar că nu s’a dat re
zultatul. Intrebuinţându-se clenciul că profesorii nu ştiu 
româneşte, Statul a luat pe seama sa şcoala din Arad 
pe care a prefâcut-o în aşezământ de Stat. In ţinuturi 
unde nu se vorbeşte româneşte, copiii au fost siliţi să-şi 
treacă examenele în limba românească. Sunt taxe foarte 
mari la fiecare examen. Grădinile de copii şi orfelina
tele catolice sunt sâcâite la fel. Numai îngrijitoare or
todoxe pot fi întrebuinţate la grădinile de copii.

Aşa ştiu a se tângui catolicii noştri, cu neadevăruri 
care sar în ochi. Noi avem miniştri uniţi, care şi vo
tează la alegere de episcopi ortodocşi, adică trec peste 
regula de a nu se amesteca în cele ortodoxe, şi avem 
să silim ca la grădinile de copii să funcţioneze femei or
todoxe, câni după însăşi Constituţiunea ţării, nu se face 
deosebire de credinţă la numirea în slujbele publice !

Catolicii, care sunt marii maeştri în materie de pri
gonire, se plâng de prigonirea altora! Au şi obraz 
s ’o facă !

A rh im . SCRIBAhT

CĂRŢI, REVISTE Şl ZIARE
Literatura Calendarului

Noi am vorbit, în mai multe numere trecute, despre 
Românii care au scris despre calendar. Nu despre a- 
ceasta însă e vorba aici, ci despre ce s’a scris acum, 
cu prilejul îndreptării calendarului în Biserica noastră. 
Chestiunea aceasta ajungând a mişca multe cugete, 
unele fiind pentru, altele împotriva schimbării tăcute, 
au început să se ivească şi lucrări care să se rostească 
într’un fel sau altul cu privire la această schimbare.

Fireşte, mai întâi organele Bisericii au trebuit să se 
mişte pentru a apăra fapta săvârşită şi a lămuri po
porului în ce se cuprinde şa, ca să nu se turbure de
geaba. Astfel noi înfăţişăm chiar în acest număr ce a 
scris I. P. S. Mitropolit Pimen al Moldovei pentru

eparhia sa, ca să liniştească pe credincioşii protivnici 
şi să le scoată din cap părerea că ar fi vorba de vreo 
abatere dela aşezămintele noastre. De asemenea, dăm 
aici şi înştiinţarea unui preot, Părintele Păunescu din 
Bucureşti, către parohienii săi, despre şirul cum au să 
meargă sărbătorile în noua stare a calendarului.

Acum să urmăm înainte cu alte lucrări întocmite în 
această privinţă.

1. O lămurire pentru popor cu privire la schimbarea 
calendarului găsim în Renaşterea (14 Decemvrie 1924), 
foaia oficială a eparhiei Clujului. Sunt trei pagini cât 
acestea ale revistei noastre, scrise de Preotul Dr. Se- 
bastian Stanca.

a) După o scurtă introducere, Sf. Sa lămureşte că 
sunt două calendare: unul calendarul lui Dumnezeu,
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şi altul calendarul omului. Unul e pe cer, iar altul e 
scris de oameni. Nu este deplină potriveală între anul 
de pe cer şi cel scris, ci acesta din urmă e mai lung 
decât cel dintâi cu 11 minute şi 12 secunde. De aceia 
anul de pe cer se isprăveşte mai curând decât cel 
scris şi el trece tot mai  ̂nainte, iar noi rămânem în 
urmă, fiindcă nu ne ţinem de ce e pe cer, ci de ce au 
scris oamenii. Când după cer eşti la 25 Decemvrie, pe 
hârtie, după calendarul vechiu neîndreptat, ai fi abia 
la 12 Decemvrie, din pricină că pe fiecare an tu ai 
rămas în urmă faţă de anul cerului cu 11 minute şi
12 secunde. Dela Soborul din Niceia şi până acum, tu 
ai rămas în urmă cu 13 zile.

Dacă am fi mers înainte aşa, cu calendarul neîn
dreptat, nepotrivirea dintre anul cerului şi cel scris de 
oameni ar fi crescut înainte Când tu ai fi zis că ser
bezi Crăciunul în anul 5000, de fapt anul de pe cer 
ar fi fost la 13 Fevruarie. Noi am fi rămas tot mai în 
urmă faţă de anul de pe cer, care, find mai scurt, se 
isprăveşte mai iute i?i e totdeauna înaintea noastră, ln 
anul 10 000 am ajunge cu calendarul întocmit de oa
meni a fi cu 250 de zile în urmă faţă de anul de pe 
cer. Când am zice 25 Decemvrie, ne-am găsi la înce
putul lui Septemvrie, zice Păr. Stanca, De fapt, dacă 
rămâi cu 250 de zile în urmă, ajungi mult mai îndărăt 
de Septemvrie, tocmai prin Mai. Deci ai veni cu 
Crăciunul în luna Mai. Insă numărul de 250 de zile e 
prea lung. Noi rămânem în urmă pe fiecare mie de 
ani cu 8 zile, adicâ o zi la fiecare 128 de ani. Zece 
zile fac în 1280 de ani. intr’o mie de ani fac cam 8 
zile. In 12.800 de ani, rămânem în urmă cu 100 de 
zile. Rămaşi în urmă cu 13 zile în vreo 2000 de ani, 
în vreo 20.000 de am rămâneam în urmă cu 130 de 
zile. Pe la. anul 10.000, im fi fost cu Crăciunul în 
luna Octomvrie, iar pe la 20.J00, în Iulie. Aşa e şirul 
anilor. Pâr. stanca a socotit prea mult 250 de zile.

La acest punct a al Părintelui Stanca, urmează un 
aliniat în care Sf. Sa spune că „Paştile cad totdeauna 
pe ziua când Isus de fapt a săvârşit minunei învierii». 
Aceasta însă nu e exact. Paştile cade când la o dată 
când la alta, pe când în istorie învierea a căzut numai 
la o dată fixă a anului. Djjpă socotelile Baronului Be
deus dela Sibiiu (der Todestag Christi)> Hristos a mu
rit la 3 Aprilie şi a înviat la 5. Cuvintele Părintelui 
Stanca ne duc la Paştile pe dată fixă, cum este acum 
năzuinţa în Apus, nu la alunecarea lui pe scara celor 
35 de zile.

In acelaş aliniat, Sf. Sa spune că noi, ortodocşii, 
suntem cu Paştile pe calea cea bună, pe când catolicii şi 
străinii neortodoxi greşesc, că nu se ţin de rânduielile 
Sfinţilor Părinţi, fiindcă, dacă s ’ar ţinea, Paştele lor ar 
trebui să cadă totdeauna odată cu al nostru.

Nici aici însă nu e exact. Dacă noi avem echinopţiul 
socotit pe hârtie la 21 Martie, pe când pe cer el e la
8 Martie şi dacă luna plină o avem pe hârtie cu 5 zile 
mai târziu decât cea de pe cer, înseamnă că datele 
după care socotim noi nu se mai potrivesc cu cele de 
pc cer şi atunci suntem în greşală şi în aceasta. După

echinopţiu şi după luna plină şi după Paştele evreiesc, 
noi puteam avea foarte bine Paştele în 1925 la 12 A- 
prilie stil nou. Acesta era Paştele după datele cerului. 
După socoteala noastră pe hârtie însă, îl avem la 19 
stil nou. Deci nici în chestiunea aceasta nu ne putem 
lăuda că avem pe hârtie date exacte.

Noi tocmai îndreptând calendarul şi în punete ca 
acesta, ajungem iar la nivelul care era pe vremea Sfin
ţilor Părinţi. Acum ne-am depărtat, din pricina soco
tirii inexacte a vremii.

b) La punctul 2, Păr. Stanca răspunde întrebării pe 
care i-ar face-o cineva că, dacă încă din veacul 16 s’a 
băgat de seamă greşala calendarului (s’a băgat de seamă
mai de mult, cum s ’a tipărit în această revistă, dar 
numai în sec. 16 s ’a făcut îndreptarea gregoriană), de 
ce n’am îndreptat şi noi atunci greşala descoperită? Şi 
Păr. Stanca răspunde că din pricina apăsării sub care 
trăia atunci neamul românesc: o parte sub Unguri, 
Bucovinenii sub Nemţi, Basarabenii sub Ruşi, Moldo
venii şi Muntenii sub Turci şi Tătari.

In veacul 16 Bucovinenii sub Nemţi şi Basarabenii 
sub Ruşi? 1777, anul răpirii Bucovinei, şi 1812 anul 
răpirii Basarabiei sunt în veacul 16? Aşa ştie Pâr. 
Dr. Stanca a face socoteală?

c) La punctul 3 Sf-ţia Sa arată cu mai mult temei 
pentru ce trebuia îndreptat calendarul, din pricini de 
bună gospodărie a ţârii. Cu două calendare avem prea 
multe sărbători şi era prea mare pagubă pi in zilele de 
nelucrare. Acesta, fără îndoială, e un bun temei şi 
cu dreptul e pomenit de Păr. Stanca.

Spre sfârşit, Sf-ţia Sa arată că îndreptarea calenda
rului n’a schimbat nimic din alcătuirea lui lăuntrică şi 
îndeamnă pe creştini să aibă încredere că ce s ’a făcut 
bine s’a făcut.

2. Tot în legătură cu schimbarea calendarului, scrie 
d. Ion Băilă în numărul de Crăciun al Neamului ro
m â n esc sub titlul Primul Crăciun comun. Importanţa 
lui politică şi economică.

D-nia sa mărturiseşte ca bună schimbarea calenda
rului, fiindcă ne apropie de Apus. Dacă se găseşte 
acum oarecare împotrivire, chiar şi la intelectuali, so
coteşte starea aceasta trecătoare şi că, de acum într’un 
an, nu ne vom mai întâlni cu astfel de împotriviri.

«In faţa unei concepţii religioase de aproape 20 de 
veacuri, zice d-nia sa, a unui întreg popor, meritul 
bisericii ortodoxe române de a se fi ridicat peste toate 
prejudiţiile, aderând la unificarea calendarului, nu se 
poate aprecia destul de bine acum. In istoria naţională 
a neamului românesc, pasul acesta, atât de hotărâtor 
pentru viitor, va fi înscris printre cele mai mari şi 
mai importante fapte istorice*.

Mai încolo, ca şi Păr. Stanca, d. Băilă arată marea 
însemnătate a îndreptării calendarului pentru viaţa eco
nomică a ţării.

«Prin el s ’au obţinut dintr’odată succese politice şi 
economice de-o însemnătate atât de mare, pentru care 
pe altă cale ar fi trefcuit să muncească eâtava generaţii.
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Să ne gândim numai la situaţia de până acum din 
Ardeal şi Bucovina, unde toate sărbătorile principale 
se serbau în două rânduri. Afară de zilele de lucru, 
perdute fâră rost, a căror contra-valoare din punct de 
vedere al producţiunii şi al economiei naţionale nici 
nu se poate calcula şi exprima în cifre, sărbătorile 
duble lăsau totdeauna o amărăciune în sufletele cre
dincioşilor. Pe timpul regimului austroungar românii 
au suferit mai puţin de acest inconvenient prin faptul 
că majoritatea populaţiei noastre trăia la ţară în masse 
compacte unde efectul nu se simţea atât de mult. Cu 
mult mai grea şi mai neplăcută este însă situaţia mi
norităţilor etnice în România, fiiindcă acestea se găsesc 
în majoritate la oraşe, unde efectul dublei sărbători 
era mai pronunţat şi prin urmare mai greu de suportat.

«Cine cunoaşte viaţa din aceste provincii va înţelege 
mai bine ce însemnează, mai cu seamă din punct de 
vedere politic, unificarea calendarului. Biserica ortodoxă 
română a adus prin acest gest de înaltă înţelepciune 
nespus de multă mângâiere în sufletele credincioşilor 
minoritari din ţara noastră. Un dar mai scump şi de 
mai mare influenţă morală nici nu s ’ar fi putut da în 
timpurile de azi, ca dovadă de dragoste şi înfrăţire 
creştinească ce o face biserica i ortodoxă română, şi 
prin ea însuşi statul român, că s’a apropiat cel puţin 
în spaţiu de timp, de frsericile creştineşti, dar cu con
cepţii politice cu totul opuse nouă.

«Rămâne acum la aprecierea acestor minorităţi, ca să 
înţeleagă că un popor, care a putut trece într’o ches
tiune de credinţă, peste prejudiciile cele mai greu de 
învms, va şti sâ găsească, mai curând sau mai târziu, 
şi calea cea adevărată a dreptului şi a legalităţii.

«In aşteptarea acestui viitor dorit de toţi urăm mino
rităţilor etnice din ţara noastră să se bucure din tot 
sufletul de primul Crăciun ce-1 serbăm împreună».

D. Băilă are toată dreptatea. Noi ştim că îndreptarea 
calendarului va fi mult mai preţuită peste munţi decât 
la noi, din pricina atingerii poporului nostru cu nea
murile străine. Dacă Biserica şi-a îndreptat calendarul, 
n’a făcut-o decât doar tocmai din pricini economice şi 
pentru a înlătura un zid de despărţire între populaţiu- 
nile aceleiaşi ţări. Pentru trebuinţele ei bisericeşti nu 
avea nevoie, fiindcă 13 zile de deosebire faţă de anul 
cerului nu erau mare lucru. Rămâneam cu Crăciunul 
tot în iarnă şi nu se băga de seamă, şi o dată mai târ
zie pentru Paşte, de asemenea, nu păgubea ceva. Dar 
Biserica a făcut-o pentru uşurarea Statului şi ne pare 
bine că d. Bâilă preţuieşte acum atât de mult lucrul 
acesta. Noi l-am spus mai de mult în tipărituri biseri
ceşti, ca aceasta sau ca revista Crucea în anul trecut  ̂
când ziceam că nu este cine ştie ce. câştig pentru Bise
rică dacă şi-a îndreptat calendarul, dar este pentru Stat.

La noi, în România veche, nu se pot preţui uşor 
pricinile care se simt peste munţi, şi de aceia aici e 
mai multă nemulţămire. In luna Noemvrie, fiind în 
Sibiiu, am întrebat dacă este acolo nemulţămire pen
tru prefacerea calendarului şi ni s ’a spus că nu.

3. O lucrare vrednică de toată preţuirea, privitoare 
la prefacerea calendarului, este Cartea Pastorală dată 
de Crăciun de P. S. Episcop Vartolomei al Râmnicu
lui către credincioşii eparhiei sale. Pe 4 file din revista 
craioveană Renaşterea (Decembre 1924), se revarsă 
acest frumos document, care împodobeşte bogat vioaia 
revistă bisericească din Craiova, şi este o nouă po
doabă la atâtea lucitoare podoabe, curse din condeiu 
Prea jfinţitului Vartolomei.

Intr’un stil popular, care nu e uşor de scris. Prea 
Sf. Sa izbuteşte să facă uşoare de înţeles lucruri pe 
care mintea omului neînvâţat le prinde greu. Cu pilde 
foarte limpezi, Prea Sf. Sa arată că este un calendar 
al lui Dumnezeu şi altul al omului. Al lui Dumnezeu 
este mişcarea pe cer a stelelor de care ne cârmuim noi, 
pământenii, pentru a alcătui calendarul nostru. Calen- 
da ul lui Dumnezeu merge înainte fără abatere şi ştir
bire, iar al omulu; se mai poticneşte, fiindcă el nu poate 
măsura destul de bine în câtă vreme soarele, luna şi 
pământul se mişcă unul faţă de altul. De aici nevoia 
de a îndrepta totdeauna ce a tăcut omul, ţinând soco 
teală de mişcarea de pe cer.

Cu multă dumereală pentru mintea omului, Prea Sf. 
Sa arată cum, din şirul unui an se aleg primăvara, vara, 
şi celelake vremi. Intr’un chip izbitor pentru mintea 
omului trăit în viaţa câmpenească, Prea Sf. Sa spune 
că cele două calendare surt ca doi boi prinşi la aceiaş 
jug. Unul trebuie să meargă alăturea de cdlalt. Ca
lendarul nostru, adică al omului, trebuie neîncetat să-şi 
potrivească pasul după mişcarea de pe cer, ca un bou 
în jug după cellalt bou.

Mai la vale, cu foarte mult meşteşug şi îndemânare 
şi într’un chip foarte fericit Prea Sf. Sa întrebuinţează 
o asemănare, pentru a arăta că, în calendarul Bisericii 
noastre, nu s ’a schimbat nimic, prin îndreptarea făcută. 
Lucrurile stau caşi cum am avea un vas în care am pus 
tot felul de obiecte de preţ. Aceste lucruri sunt sărbă
torile noastre. Noi am dres vasul vechiu, alcătuit de 
păgâni, în care aşezasem sărbătorile noastre. Avem un 
vas înoit şi îndreptat, dar ce era în vas, aceiaş a rămas, 
fâră nicio clintire din locul lor.

In adevăr, e foarte bine arătat şi câştigă cu dibăcie 
mintea ascultătorului.

Arătările acestei cărţi pastorale sunt multe şi noi am 
mai putea culege şi altele din ea. Dar socotim că este 
atât de frumoasă, încât mai degrabă perde prin repro
duceri ale altuia. Mai bine este ca fiecare s ’o citească 
de-a dreptul în toată lărgimea ei şi poate că vom face 
aceasta chiar noi, reproducând-o aici, pentrucă merită 
a fi cunoscută şi întrebuinţată şi dincolo de cuprinsul 
eparhiei pentru care a fost menită.

4. Pentru apărarea noului calendar, cea mai mare 
silinţă şi-a dat-o înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Pi imat
D. D. Dr. Miron. Revista eparhială Apostolul încă de 
mult a cuprins cuvântul înalt Prea Sfinţiei Sale, de 
care am vorbit şi noi aici, pentru a face cunoscută în 
eparhie îndreptarea calendarului primită în Sf. Sinod.
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In Senat, apoi, înalt Prea Sf. Sa a rostit o cuvântare 
mai lungă în chestiunea calendarului, în şedinţa dela
9 Decemvrie, despre care cuvântare vom vorbi şi noi 
aici, în alt număr, fiindcă nu ne ajunge locul acum. 
Şi anul trecut Inal* Prea Sf. Sa a vorbit tot în Senat acum 
un an. Actul cel mai de curând al înalt Prea Sfinţiei Sale 
în această privinţă este cuvântul Său de Crăciun către 
credincioşi, pe care-l găsim în revista Apostolul (15 
Dec. 1924).

Cu mult sistem, pe 11 puncte, înalt Prea Sf. Sa arată 
temeiurile pentru care calendarul îndreptat trebuie primit.
I. Chestiunea calendarul se întemeiază pe socoteli pe care
nu oricine le poate prinde uşor cu mintea lui, ci numai 
ceice „pot citi în stele". Deci să ne încredem în vlă
dicii ţării noastre, care au socotit de bine să facă în
dreptarea, fiindcă ei ştiu fiinţa credinţei noastre şi-şi 
dau seama ce se poate îndrepta şi ce nu. Calendarul 
e din lucrurile care se pot îndrept^ fără pagubă pentru 
credinţă. 2. Calendarul vechiu, pe care l-am avut, îşi 
trăgea fiinţa dela păgâni. Părăsindu-1 pe acesta, nu 
ne-am lepădat de credinţa noastră. 3. Calendarul vechiu, 
zis iulian, a tost făcut înainte de Hristos. Sfinţii Părinţi 
dela anul 325 l-au primit, fiindcă pe atunci nu era altul 
mai bun. 4. Deşi mai bun ca altele, acel calendar însă
• şi el greşit, şi Bisericile s ’au sfătuit anul trecut la 
Constantinopol pentru îndreptarea lui. 5. Azi calendarul 
nostru bisericesc e cel mai bun, fiindcă se potriveşte 
cel mai deplin cu anul de pe cer. 6. Şi apusenii au 
avut calendarul pe care-1 avem noi şi s ’au lepădat de 
el mai de mult. 7. E un păcat a spune că prin noul 
calendar ne-am dat cu Nemţii sau cu catolicii, fiindcă 
aceia au calendarele lor cu alţi sfinţi şi cu alte sărbă
tori decât ale noastre. 8. Statul românesc făcuse mai 
de mult îndreptarea calendarului pentru el. Era greu 
de umblat cu două calendare. E o uşurare pentru 
viaţă cu unul singur. .9. Preoţii să bage de seamă la 
sectanţii care caută să facă răzvrătire prin chestiunea 
aceasta. Să-i dea pe mână stăpânirii. 10. Un sătean 
se plânge către boierul din satul lui că ziua Sfântului 
NicoUe, al cărui nume îl purta şi el, a fost mutată 
din locul ei. Dar aceasta e numai o închipuire fără 
temei, fiindcă Sf. Nicolae a trăit în veacul 4, când ca
lendarul, fiind mai la început, nu apucase a se înde
părta mult faţă de calendarul de pe cer. După atâta

#

vreme, calendarul s ’a tot depărtat şi azi ziua Sfântu- 
Nicolae nu mai cade la data când cădea în veacul 4. 
Abia prin îndreptare am adus lucrurile la aceiaşi dată.
II .  Vlădicii sunt apărătorii credinţei. Unii din ei au 
trăit peste munţi, sub apăsare. In trecut, unii din ei 
au suferit pentru credinţă. Cum s’ar putea ca vlădicii, 
de azi să nu apare credi&ţa lor? Deci îndreptarea a 
fost făcută tocmai fiindcă credinţa nu are de aici nimic 
de perdut. De aceia tot creştinul să stea liniştit în în
credinţarea că, şi cu calendarul îndreptat, Biserica lui 
de legea Răsăritului a rămas neclătită pe aceleaşi te
melii caşi în trecut.

Toate aceste 11 puncte sunt ca 11 boabe de bună 
învăţătură, prin care, pas cu pas, înţelegi tot mai bine

în ce se cuprinde îndreptarea şi că nu a fost nicio 
greşală în întocmirea ei. înfăţişarea cu grai limpede şi 
uşor vor face ca aceste arătări să pătrundă uşor la 
minte credincioşilor.

Marele Păstor şi-a învăţat cu destul meşteşug turma sa

F o r m e  b is e r ic e ş t i  d e  a z i  ş l  d e  »tiâne, articol 
de d. N. Iorga în Neamul românesc din 10 Dec. 1924.

Scriind despre acest 'articol al d-lui N. Iorga, am 
putea să-i dăm ca numire „Echilibrul Intre antiteze*, 
adică să-i aplicăm formula croită de Eliade Rădulescu 
pentru a spune că vreau să păstrez cumpăna între 
două primejdii. Cele două primejdii ar fi cele două 
sisteme de cîrmuire bisericească aflătoare acum în 
Biserica Ortodoxă din România de după război: u«ul 
sistemul vechii noastre cârmuiri, şi altul cel de peste  
munţi. In «oua întocmire a Bisericii, d. Iorga vede 
biruind pe cel de peste munţi, dar are de zis câte 
ceva şi despre lipsurile celui dela noi şi despre ale 
celui de dincolo, Găseşte despotism episcopal la noi 
şl democraţie dincolo, dar mai găseşte acolo şl „de
magogie preoţească şi vlădicească, asemenea cu de
magogiile politice*.

Părerea d-lui N. Iorga este să dăm Biserica cre
dincioşilor şi, dacă se poate, »să creăm o formă a 
noastră". Aceste lucruri, spune d-nia că le-a spus 
într’o conferenţă la Ateneul popular dela biserica 
Sfinţii împăraţi din Galaţi.

Noi ştim ce [să mai spunem? Cu aflumiţi oamsni, 
orice sistem merge rău, tot aşa după cum cu inimi 
pornite pe treabă şi hotărâte, mergi bine şi cu sisteme 
mai şubrede.

Deocamdată aşteptăm şi noi să vedem schimbările 
care s'or face, ca să vedem ce poate eşi din ele» 
privind tăria Bisericii în cuvintele Mântuitorului că 
«numai una trebuieşte“.

C a zu l p r e o tu lu i-p r o fe so r  T em a C h ir icu ţă . Nu 
judecaţi ca să nu fiţi judecaţi, articol de Constantin 
Iordă:hescu In ziarul Gazeta Şcolii din (1 Noembrie 
1924) din Botoşani.

Acest articol e scris de cineva care vede pe Păr. 
Toma Chiricuţă din Botoşani într’o înaltă lumină de 
apostol creştin, având o lucrare cu care întrece pe 
toţi preoţii din ţinutul său şi că din duşmănie s ’au 
pornit împotriva sa cele mai cumplite învinuiri, care 
l-au dus până în faţa Consstoriului Duhovnicesc al 
Mitropoliei Moldovei. Autorul articolului vede în mă
surile luate împotriva Părintelui Chiricuţă şi oarecare 
uneltiri politice, întru cât Sf. Sa este şi membru al 
unui partid politic.

Că Sf. Sa este în adevăr la înălţimea Ia^care îl 
crede, autorul vrea să ne dovedească şi prin constatarea 
altuia. Anume spune că însuşi d. 5. Mehedinţi a fost 
în Botoşani, de faţă la felul lucrului Părintelui Chi
ricuţă şi a fost încântat de ce a văzut acolo. Iată 
înseşi cuvintele d-lui Iordăchescu:

„La una din aceste şedinţe a asistat însuşi d -l pro
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fesor universitar ^Mehedinţi, care a rămas profund 
impresionat şi a felicitat călduros pe acest cleric 
excepţional pentru activitatea sa*.

Nouă ne pare bine că Păr. Chiricuţă a putut trezi 
o d^goste atât de adâncă pentru munca sa între 
ascultătorii să'. Dar că ei şi tâlcuie*c exact cele ce 
au văzut şi auzit, nu putem şti. Din ce ştim noi însă, 
avem impresiunea că autorul înveseleşte zugrăvitura 
peste starea adevărată a faptelor. Căci citim că s’a 
făcut Părintelui Chiricuţă o vină din faptul că a 
fost vizitat de un prieten de copilărie din Bârlad-

#

Acest prieten însă ştim că este focosul plotonier din 
ceata lui Tudor Popescu, >ar ceiace autorul lordă- 
chescuinumeşte „cuvinte inofensive ale acestuia1*, ne 
întrebăm noi, de unde ştie d-ni* sa că acelea erau 
cuvinte inofensive, când noi ştim că acesta e un pă
timaş propagandist cuibu-barzist ? Dacă dumnealui 
spune că nici nu i-a „trecut măcar prin minte ca ce 
face preotul „Chiricuţă e contrar ortodoxiei”, urmează 
că dumnealui e un priceput judecător în materie de 
ortodoxie şi că trebuie să-l credem după impresiunile 
sale?
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In scrisul său, mai citim că Biblia lui Cornilescu a 
fost „lăudată şi călduros recomandată odinioară în 
însăşi revista oficială a Sf. Sinod". Să ne arate d. 
Iordăchescu unde s’a făcut aceasta în revista Sinodului, 
pentruca să vedem întru cât spusa se potriveşte eu 
adevărul.

Deocamdată Păr. Chiricuţă a fost achitat a doua 
oară şi hotărârea Consistoriului a fost întărită de I. 
P. S. Mitropolit al Moldovei. Bine. Numai să $e sfâr
şească lucrurile aici şi să nu auzim din nou ca Păr. 
Chiricuţă mai are vreo nedumerire şi iar sare cu în- 
doielie sate despre care şi d. Iordăchescu spune că 
Sf. Sa ,a  putut să le aibă ca orice orii luminat*4- 
Probabil că d. Iordăchescu e om luminat şi deci le-a 
avut fi d-nia sa. Noi, ca oameni mai puţin luminaţi, 
n’am trecut prin astfel de îndoieli şi ne temem ca iar 
să nu sară de undeva îndoielile şi apoi iar să auzim: 
Ferească Dumnezeu! eu sunt bun ortodox.

Asemenea jucării nu sunt lucruri seriease şi cei 
puţin de s’ar opri aici 1

A rhim . S C R IB A N

Î N S E M N Ă R I  m ă r u n t e
............m m m t m  >  i

L upta îm p o tr iv a  avortu rilor . — Uciderea prun
cilor înainte de a se naşte este una din noile plăgi 
ale României de azi. Acest greu păcat şi-a tăcut drum 
între noi încă înainte de război. Dar atunci era cea 
întîi ivire a lui. Tot ce am citit atunci a fost un ar
ticol din Universul, în care un medic arăta, prin 1914-15, 
marea primejdie care zace în acest nou obicei furişat 
între ai noştri. Apoi a venit războiul şi s ’a făcut tă
cere. Dar curând s’au ridicat din nou strigăte împo- 
triva bântuirii acestui păcat. S’a vorbit de el la con
gresul medicilor din 1919, când Dr. Marius Georgescu 
din Bucureşti a ridicat colţul pânzei care-1 acoperea şi 
a spus că trebuiesc luate măsuri. De atunci, mai la 
fiecare congres de medici se vorbeşte despre primejdia 
care ne ameninţă din această parte, şi noi totdeauna 
am pomenit despre c« s ’a vorbit la congresele medi
cilor în această privinţă. Cu date mai amănunţite a 
vorbit Dr. Lazăr la congresul medicilor din Timişoara 
în toamna lui 1923 (29-30 Sept.; vezi nr. din Noemv. 
1923 al acestei reviste, pag. 1078), care a spus că pe 
fiecare an în România sunt împedecaţi a se naşte în 
felul acesta 100.000 de copii, iar medici din Bucureşti 
cu care am vorbit despre această materie, mi*au spus 
că sunt omorâţi încă şi mai mult de 100,000 de copii 
pe an. După ştirea noastră de anul trecut din această re
vistă, d. Dr. Lazăr ne-a scris că pregăteşte şi o lucrare în 
chestiunea aceasta, care poate până acum o fi şi apărut- 
D-nia se este capul spitalului din Lugoj, Banat, şi me
dici care au fost în vara acestuia an la congresul lor 
tot dm Timişoara (ca şi anul trecut), ne-au spus că rar 
au văzut un spital mai strălucit ţinut ca acel cârmiut de

Dr. Lszăr. Apoi dacă un aşa medic de seamă îşi va 
pune puterea lui pentru a lucra împotriva uciderii co
piilor înainte de naştere, credem că va fi un însem
nat un ajutor la stăvilirea acestui prăpăd.

Dar pentru ce discutăm noi acum din nou această 
chestiune?

Pentrucă ea s’a pus iarăşi, de data aceasta în sena
tul României, în această lună Decemvrie, prin glasul 
senatorului Dr. Bianu, care a spus că, în Banat, Ro
mânii noştri au luat obiceiul dela Saşi de nu iasă să 
îi se nască în familii mai mult de unul sau doi copii 
şi că aşa neamul se împuţinează. Cuvântul acesta se 
înţelege că a umplut de îngrijorare pe toţi ceice l-au 
auzit. Ba încă după aceia a luat cuvântul însuşi înalt 
Prea Sfinţitul nostru Primat care a spus că cuvintele 
senatorului doctor răspund în totul adevărului. Ca fost 
episcop în Caransebeş, adică tocmai în Banat, înalt 
Prea Sf. Sa avea de unde şti cum stau lucrurile.

Iar la câteva zile după aceia, alt senator a luat cu
vântul şi a cerut să se ia măsuri.

Cerând noi înşine lămuriri în chestiunea aceasta la 
un medic din sfatul ţării, ne-a întărit şi el aceaste ară
tări şi a spus câ în Bucureşti uciderea copiilor se face 
într’o măsură foarte mare şi că se fac av6ri din prac-

%

ticarea aeestui sistem. Ne-a citat nume de persoane 
din lumea medicală, care-şi fac case cu ce au agonisit 
din uciderea copiilor şi a adăog&t ca, la poarta unor 
astfel de persoane, strada e astupată de mulţimea cu- 
peurilor în care se află cocoane care aşteaptă să fie 
tratate pentru a nu avea copii.

D e ! metode luate de aiurea ! Noi ne aducem aminte
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că, în la Crise morale de temps nouveaux 
cartea lui Paul Bureau, însemnat moralist francez

românesc. In volumul D-rului Cazaeu, Păr. Bulancea 
se găseşte în cel dintâi comitet şcolar dela Soroca, îna-

care a murit anul trecut în Paris, am citit că în Francia se inte ca Sfatul Ţării să fi hotărât alipirea Basarabiei la
aflau înainte de război 500,000 de femei care se su- 
puseseră operaţiunii medicale ca să nu facă copii 
(ovariotomia) şi deî Francia a suferit şi sufere din.
pricina micului ei număr de naşteri. Iată insă din ce 
cauză lumea nu se mai naşte, şi acum aceste metode 
au pătruns şi la noi şi au urmări atât de nenorocite !

Românii trebuie sâ se  înmulţească. Noi avem în gra
niţele noastre şi neamuri străine. Intre ele, Evreii se 
înmulţesc straşnic. Noi nu putem sta deasupra tutturor 
decât dacă vom fi cu mult mai mulţi decât ei. Să nu 
fim 70 %, ci să trecem la 80 %, spre 90 °/f . Aceasta 
e o chestiune naţională de mâna întâia. In alcoolism 
sifilis, oftică şi avorturi, avem pe marii vrăjmaşi care 
ne împedecă a ne înmulţi. Nu e iriult de când am 
citit o statistică despre oraşul Deva din Transilvania
în care ceice muriseră cel mai mult fuseseră Românii,
iar cei care s ’au născut mai puţini tot Romanii. Apoi 
dacă murim mulţi şi ne naştem puţini, dăm faliment 
cu ţara aceasta. Să nu ne trufim că suntem azi 
16 ori 18 milioane de oameni în România Mare, ci să
ne întrebăm câţi din aceştia sunt Romani şi in ce 
măsură aceştia se înmulţesc. Sunt şi dintre străini 
noştri unii care-şi omoară copiii, dar nu toţi.

Când noi vom ajunge numai Romanii vreo 20 de 
milioane, iar când, mai târziu, ne voim tot sui spre 30 
de milioane, căpătăm altă însemnătate şi alt ceva cân
tăreşte cuvântul nostru în treburile din Răsărit.

Sf. Scriptură spune o mare vorbă, care trebuie să 
răsune întru urechile multora. La Pildele lui Solomon  
(14, 29) citim că mărirea împăratului este în popor 
mult iar în poporul puţin este perderea celui puternic.

Iată cuvântul care trebuie sâ ne cârmuiască şi pe 
noi preoţii de a nu privi cu nepăsare chestiunea aceasta, 
ci trebuie s ’o înscriem şi pe ea între racilele sociale 
împotriva cărera avem de dus cel mai aprig război 
Caşi împotriva alcoolismului, trebuie să ne facem o 
fală a întrebuinţa toate puterile noastre pentru a în
drepta această ţară şi a o face sănătoasă şi în stare 
de a avea viitorul temeinic aşezat pe stânca tare şi

«

neclintită a obiceiurilor curate.

O s â n d ir e a  unui p reo t. — In Universul dela 10 
Iulie 1924, am citit o corespondenţa din laşi despre 
Preotul Vasile Bulancea, profesor în Soroca, Basarabia 

/t .i, i s\ fcdiu:eau învinuiri că nu are simţire ro
mânească şi că ar fi având legături cu nişte comitete 
ruseşti de peste Nistru. In urma acestor fapte, el a 
fost dat în judecata Consiliului de Război şi a unei 
comisiuni de judecată şcolară. Acum judecata s ’a făcut 
şi, în Adevărul dela 14 Dec. c., citim lucrurile altfel. 
Preotul Vasile Bulancea este înfăţişat aci ca un luptător
pentru fiinţa românismului. Astfel se spune despre el 
că în Octomvrie 1917, mai nainte ca oştile româneşti să 
fi trecut Prutul, el a slujit cea dintâi slujbă românească 
şi a rostit o ,însufleţită cuvântare pentru neamul nostru

România.
Preotul însă a Iost osândit la o pedeapsă de plată 

în bani. Pentru care fapte? Adevărul spune că la a 
şasea aniversare a alipirii Basarabiei, Preotul Balancea, 
pus în programă pentru a vorbi, a rostit o cuvântare, 
în care vorbeşte despre Unirea Basarabiei ca despre o 
faptă izvorâtă numai din mâna lui Dumnezeu şi deci 
ar fi vinovat, fiindcă n’ar fi pomenit şi de alte puteri.

Nouă ne vine greu a crede că cineva poate fi osândit 
pentrucă a dat fapta unirii Basarabiei cu noi numai în 
socoteala lui Dumnezeu, cu atât mai mult, cu cât, dacă
citim cuvântarea Părintelui Bulancea, pe care o găsim 
în Adevărul, întâlnim şi temeiuri omeneşti pentru fapta 
Unirii. Anume, găsim că se vorbeşte în ea şi despre 
dragostea de fraţi. Dar chiar şi fără aceasta, când se
vorbeşte de Dumnezeu, ca singur temei la savarşirea 
unei fapte mari, ajunge, pentrucă Dumnezeu e, temeiul 
a tot binele. Celelalte care se mai pot adăoga, sunt 
numai dezvoltări la lucrul de temelie, care este al lui 
Dumnezeu. Dezvoltările sunt aplicarea pe care o fac 
oamenii din bunele îndemnuri dela Dumnezeu.

Iată acum şi cuvintele Părintelui Bulancea, după Ade
vărul, pentru ca cititorii să poată judeca:

«Domnilor, Ziua de astăzi adevărat este sfântă, căci 
nimic nu este mai sfânt decât unirea ce a avut loc 
şase ani în urmă. Unirea aceasta s ’a tăcut pe baza
dragostei de fraţi ce s ’a păstrat în inimile romanilor 
din Basarabia şi a celor de peste Prut timp mai mult 
de o sută de ani.

Schimbându-se împrejurările politice a bine-voit Prea 
Bunul D-zeu să 'ie la noi fraţii noştri de peste Prut 
cu cari ne-am unit.

Noi, fraţilor, credem, că în lume nimic nu se face 
iără voia Sfântă a lui Dumnezeu; credem că tot ace
iaşi voe a lui Dumnezeu, care a lucrat şase ani în 
urmă, va lucra şi în viitor.

Nouă ne rămâne să ne rugăm Prea Bunului D-zeu
să se. facă cu noi totdeauna voia lui cea sfântă în nu
mele Dreptului prea înalt».

încă odată, noi nu credem că osânda s ’a putut rosti 
numai pe temeiul acestei cuvântări care nu cuprinde 
decât lucruri bune.

U n  a p o s to l  d in  v ia ţa  o b ş t i i  r o m â n e ş t i . Ca
preoţi, noi trebuie să cunoaştem pe toţi cei ce fac 
bine şi care se silesc să îndrepte ceva din suferinţele 
care copleşesc viaţa românească. 1. Una, pentruca să i 
ajutăm şi noi; 2. Pentru că nu e frumos să părem 
străini sau nepăsători către binele care se săvârşeşte 
pe pământul acestei ţări, oricare ar fi soiul acelui bine;
3. Pentru ca nu cumva binele acela să se facă fără 
noi şi să părem în faţa obştii româneşti drept o tagmă 
de oameni care suntem întrecuţi de alţii în săvârşirea 
binelui. Cine e iubitor de Biserică trebuie să aibă râvna 
de a vedea aşezământul său în frunte la ori-qe făptuire
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măreaţă, iar dacă altcineva s ’a apucat de a înjghebat 
un lucru fără noi, noi să nu întârziem de a păşi ală
turea de el, pentruca şi el să ajungă a preţui Biserica, 
văzând cum slujitorii Bisericii sunt îndată săritori când 
e vorba de făptuirea binelui. 4. Pentrucă trebuie să 
privim ca pe un frate al nostru şi deci ca pe un to
varăş cu care am putea lucra împreună, pe tot cel ce 
lucrează în calea binelui, după cuvântul Mântuitorului^ 
când apostolii i-au spus că au găsit pe unul care vin
deca de îndrăcire în numele Lui, dar l-au oprit, fiindcă 
nu umbla cu ei şi nu venea după Mântuitorul. Atunci 
Domnul le-a s p u s : Nu-l opriţi, pentrucă ceice nu 
est€ împotriva noastră pentru noi este (Marcu 9,39,40; 
Luca 9,48,50). Va să zică pe tot cel ce făptuieşte binele 
trebuie să-l privim ca foarte aproape de noi, fiindcă 
săvârşirea binelui alcătuieşte un fel de frăţie care tre
buie simţită ca atare între toţi ceice se simt chemaţi 
a-1 săvârşi.

Judecând astfel, noi trebuie să privim cu drag silin
ţele unui medic care luptă cu grele piedici şi fără în
cetare pentru stăvilirea valului de oftică din ţara româ-

0

nească. Este vorba de Dr. S. Irimescu din Bucureşti, 
care foarte des scrie în ziarul Adevărul în chestiunea 
aceasta şi din care vedem îndelungije şi neobositele 
sale străduinţe, pentru a înfiinţa în ţara noastră o în
tocmire sistematică de urmărire şi stârpire a ofticei.

D-nia Sa cârmuieşte în Bucureşti un aşezământ de
luptă împotriva acestei boale şi de ani de zile tot au
zim plângerile sale că nu are mijloace de ajuns pen
tru aceasta şi că în ţara noastră se face din cale afară 
de puţin în această privinţă.

Oftica bântuie în chip grozav în ţara noastră şi pus
tieşte cu aceiaşi urgie caşi beţia. Cum luptăm împo
triva uneia, trebuie să luptăm şi împotriva alteia, fiindcă 
e vorba de sănătatea şi tăria poporului nostru, către 
care suntem datori. De aceia trebuie să privim cu vie 
îmbrăţişare grelele opintiri ale vrednicului medic, să 
păşim lângă el, pentru a-1 ajuta şi pentru a-i da bucu
ria că nu se află singur în lupta sa.

Preotul este fratele de lucru al medicului într’o mul
ţime de laturi ale vieţii. Este şi în aceasta.

Izbânda este mai uşoară când luptătorul simte ală
turea cotul vecinului care nu-l lasă. Aşa, se povesteşte 
despre soldatul care înaintează în trâmba de luptă, că 
el este mai viu când se ştie că nu e singur.

Noi, preoţii, nu trebuie să lăsăm singuri pe medici: 
şi pentru a-i ajuta; şi pentru a-i întări; şi pentru a fi 
şi noi între cei dintâi pe ogor.

Am socotit că trebuiesc spuse aceste cuvinte, pen
tru ca să se ştie cine este Dr. S. Irimescu şi pentru
ca preoţii să ştie cum să preţuiască silinţele lui şi ce
au de făcut şi ei.

AinU n  p re o t  a p o s to l .  — După Dr. Irimescu, tot 
şirul apostolilor, trebuie să pomenim despre un preot, 
de care aflăm dintr’un articol de ziar care scrie tocmai 
despre apostolatul D-rului Irimescu. E vorba de un 
foileton care se găseşte în Neamul Românesc de Cră

ciun, scris de d. G. V. Răcoasa. Acesta scrie despre 
reaua stare a comunii sale Răcoasa din jud. Putna, 
unde, după studiile D-rului Irimescu, se găsesc pro
porţional cei mai mulţi ofticoşi. Din 1918 până acum, 
la o populaţiune de 2000 de suflete, cât are comuna 
Răcoasa, au murit 80 de ofticoşi. Şi d. Răcoasa sus
pină din pricina acestei stări, pentru că e comuna sa, 
al cărei nume îl şi poartă. La 1912, a înfiinţat in ea o 
casă de citire, s’a silit să înlăture din ea o mulţime de 
rele, între care cele aduse de vrajbele politice. Cu pă
rere de rău însă, a văzut că războiul a adus peste
această comună multe nenorociri, fiindcă războiul s'a 
purtat chiar în ţinutul ei, iar ceice s ’au apucat s ’o clă
dească din nou, zice d. Răcoasa, n’au fost oameni de 
treabă.

Intre atâtea arătări supărătoare însă, se ridică un 
un punct de lumină: Păr. G. Corbea, parohul vestitei
comune a Mărăştilor. D. Răcoasa spune că, în munca 
sa din acele ţinuturi, a sprijinit «pe admirabilul intelec
tual şi gospodar care este părintele Corbea în opera 
lui socială şi religioasă».

Pentru noi este o plăcere să auzim despre acest 
preot de care se vorbeşte aici ca de un apostol şi ne 
facem o datorie de a aduce numele său şi la cunoş
tinţa cititorilor acestei reviste.

U rm ări n e n o r o c i t e  a ie  furnalului. Cu pri
mejdia de a fi ocărâţi de Noua Revistă Bisericească, 
precum acum câtăva vreme, că scriem «de toate» în 
revista Sfântului Sinod, de altfel ca şi Telegraful Ro
mân din Sibiiu şi ca toate foile bisericeşti de peste 
munţi, cu toată această primejdie, zicem, nu putem 
trece cu vederea o ştire care trebuie anume însemnata 
pentru a arăta la ce primejdii duce fumatul.

E vorba de o nenorocire care s ’a întâmplat a doua 
zi de Crăciun. Un negustor paralitic din Bucureşti, Calea 
Victoriei 116, s ’a apucat să fumeze fiind în pat. Lăsat 
singur în casă, pe când îngrijitoarea lui a plecat de 
acasă, a scăpat ţigara din gură, el nu s ’a putut mişca. 
Dela ţigară s ’a aprins aşternutul şi apoi flăcările au 
dat peste nenorocit. Când lumea a venit la .el, era prea 
târziu. A fost dus la spitalul Colţea şi după două 
ceasuri a murit.

Tot despre o aprindere pricinuită de ţigară a fost 
vorba şi când Noua Revistă Bisericească ne-a ţinut 
de rău. Despre astfel <de toate» însă, revistele de 
peste munţi scriu de ani de zile. Aceasta n’a bâgat-o 
de seamă urmăritorul dela N. R. B. Noi suntem de părere 
însă că toate ştirile care ţintesc spre cumpătare în 
viaţă, spre înlăturarea obiceiurilor fără îolos, spre în- 
frânare.,. sunt de preţuit şi din punct de vedere reli
gios, fiindcă religiunea cere şi ea o astfel de stăpânire 
asupra noastră înşine. Adunând astfel de ştiri, credem 
că punem la îndemâna preoţilor un material de care 
ei se pot folosi în propaganda lor pentru răspândirea 
bunelor obiceiuri.

D e  a le  b e ţ ie i . De Crăciun, un ajutor de şofer
din Bucureşti a venit acasă beat. Căutând cheia să
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deschidă n’a găsit-o. Atunci a spart un geam s i  intre 
în casă. N'a fost în stare. A doua zi a fost găsit mort 
eu trupul afară, iar cu eapul în spărtura de geam.

Altă nenorocire, despre care citim în Gateta Nonă 
(28 Dec. c.) s’a petrecut cu o femeie din Basarabia.

R ău *aşa , rău a şa .  — In aceiaş nr. din Universul, 
iată altă chestiune la care face [să ne oprim /puţin. 
Ziarul spunt că un cititor i-a£scris despre priveliştea 
urâtâ^care se petrece în,|Riulte| biserici, că unele din 
ele au ajuns locuri^de 'întâlnire între^ tineri şi tinere. 
O parte din acest rău, zice ziarul, este pricinuit de

Numele *i era Profira Ungureanu şi a plecat la 21 ale faptul că s’a dat poruncă pentru aducerea-şcolarilor: şi
lunii la o femeie dintr’un sat vecin, unde avea $ă fie
* petrecere. Cu ea a luat şi o fetiţă de 0 luni. A ple
cat înapoi acasă beată şi pe şoseaua spre comuna Lă~ 
pHţn* a căzut într’o fântănă. Cu mare greu a eşit, dar
fetiţa s ’a înecat.

Lupta p en tru  ca len d a r . — Sărbătorile Crăciunului 
au trecut, dar încă nu avem ştiri despre felul cum au 
fost ţinute ,în ^ţară, ,dacă oamenii , au ţinut Crăciunul 
după noua dată ori s’au ferit. In Bucureşti nu s ’a putut 
băga de seamă mare lucru. In mijlocul oraşului sărbă
toarea a fost în toi. Un preot dela margine ne-a spus
că la el biserica a fost plină, dar nu chiar ca altădată, 
fiindcă au fost şi de acei care n’au vrut să ţie Cră
ciunul la data.; nouă.

Din Iaşi, citim o crespondenţă în ziarul Dimineaţa 
(28 Dec. c.) în care ni se spune că I. P. S. Mitropolit 
Pimtn al Moldovei a predicat în ziua I de Crăciun 
despre îndreptarea calendarului, „sfătuind pe profesori 
de a vedea în această îndreptare o întărire^a credinţei*. 
Corespondenţa spune însă că în unele sate locuitorii 
n’au voit sâ ţie Crăciunul la data nouă.

Din Universul dela 29 Dec. c., aflăm că I. P. S. Mitro-
n n w  * * *  . .h  «- *«*•

polit Pimenja dat porunci preoţilor din  ̂ eparhia sa ca 
in toate cele 3 zile ale Crăciunului, să predice despre 
chestiunea calendarului. Din aceiaş număr, aflăm însă 
eă în comuna Mozăceni, Argeş, ţăranii s’au dus la bi
serică în ziua I de Crăciun, căutând să turbure slujba. 
Preotul s ’a împotrivit, iar sătenii atunci l-au luat la
bătaie în altar, bătând şi pe ceice trăgeau clopotele. Ca 
să fie la adăpost de vreo primejdie, au avut grijă să 
taie firele telefonice şi nu s’a putut telefona după aju
toare decât dintr’o comună vecină.

Noi nu ne mirăm că se întâmpîă astfel de lucruri, 
E foarte firesc să fie împotrivire şi ne-ar părea rău 
dacă n’am găsi în poporul nostru o alipire cu sufletul 
de vechile aşezăminte. In chestiunea aceasta el numai 
cât nu înţelege, dar noi am voi să vedem mai multă 
ţinere la rânduielile noastre din vechi. Ceiace ne miră 
însă este că cei care odată nu mai aveau astâmpăr să 
se schimbe calendarul şi care ne ocărau pe noi, preoţii, 
că suntem înapoiaţi şi că nu facem îndreptarea şi care 
dragă Doamne! trăiesc, cei mai mulţi dintre ei profe
sorii de matemateci, acum stau ascunşi şi nu zic o 
vorbă pentru a lumina lumea. Cum adică? buni numai 
la ocări, şi acum, când lucrul s ’a făcut, după cum le 
•ra dorinţa, n’au nimic de zis în folosul prefacerii după
care atâta suspinau! Au rămas să mănânce bataie 
preoţii care odată erau înapoiaţi şi care acuma sufăr ei!

Ar trebui mai multă inimă pentru prefacerea cerută 
şi care acurp îi lasă reci. . .

şcolăriţelor la biserică. Ei vin neînsoţ’ţi de nimenea şi 
se dedau la lapte care jignesc pe ^credincioşi. Care e 
calea tămăduirii? Şcolarii şi şcolăriţele să nu fle sin
guri, ci însoţiţi de.:,cineva [care să-i privegheze, iar ti
nerii care nu sunt şcolari să fie**daţi-afară..

Noi mai avemiceva de adăogat.
In ţara noastră^nu se ştie de frică, şi e rău. Până 

când să ajungă toţi a urma cugetul drept, lucru spre 
trebuie să năzuiască toată străduinţa noastră, trebuie 
urmată şi împlinirea măsurilor care să bage în mintea 
omului gândul că nu poate face răul nepedepsit. Frica 
aceasta nu înseamnă numai* decât temerea de pedeapsa 
materială, ci şi de cea morală. Oamenii să se teamă de 
putinţa de a fi ruşinaţi în faţa altora.

In orice biserică, un preot îşi poate avea câţiva cre
dincioşi care să*l ajute. Cine din aceştia bagă de seamă 
neorânduială, la şcolari sau la alţii, să le spuie cuvânt

S

de^mustrare în faţa tuturor^celor de faţă. Greu ţine 
omul piept unei păşiri vii împotriva sa, când e vinovat 
şi când alţii sunt de faţă. Noi am mustrat 'înşine pe 
un ofiţer în biserica Domniţa Bălaşa înainte de “ răsboi. 
Credeţi ca a îndrăznit să crâncească o vorbă! Şi nu 
făcea altceva decât*vorbea. Faţă de urâtul obicei de a 
face vorbă în vremea cununiei, scriitorul acestor rânduri 
priveşte drept în ochi pe vinovat şi-l mustrăjn faţa 
tuturor. Pe de o parte toţi te aprobă, iar pe de alta 
vinovatul rămâne opărit. Deci iniţiativa în astfel de ches
tiuni rămâne la preot. El să-şi organizeze paznicii lui,
şi nu va fi chip. să se mai pomenească de neorînduială
în biserică. Iar şcolarii care se fac vinovaţi de astfel de 
fapte pot fi urmăriţi foarte uşor  Să li s e j a  numărul şi 
să fie daţi pe faţă la .şcoală, fără de mustrare pe 
care să şi-o capete în biserică. Paznicii să arate preo
tului pe cel vinovat, iar acesta să-l facă priveai 
intea tuturor în^însăşi predica sa. In această împreju
rare -efectul e mult mai covârşitor decât dacă ai avea 
pe altcineva împreună cu şcolarii.

In biserica noastră, vin deseori^şcolăriţejşcu grămada 
şi ne pare^bine, fiindcă putem- întrebuinţa*o parte"a
predicii anume "cuiTesfrângere la :ele, ceiace şi ceilalţi 
credincioşi ascultă cu plăcere. Niciodată nu ni s ’a în
tâmplat ca vreuna din ele să stea de vorbă măcar. Dar 
ni s ’a"'întâmplat astfel: ca persoane din înşişi slujittorii 
bisericii să nu fie la locul lor. După cum sunt întocmite 
corurile ooastre de azi, ai în ele fiinţe care numai la 
slujbă nu se gândesc. Abia am început odată predica 
şi îndată am auzit vorbă de sus din partea coriştilor 
care, ne mai având de sâtat, au socotit sosita clapa 
odihnei şi aşternerii la vorbă. Noi ne-am bucurat de 
de aceşt prilej pentru a-i cuminţi o d a tă p en tru  tot
deauna de faptul vorbirii în vremea slujbei. Deci fără

în a-
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a tăia de loc şirul vorbirii, ci chiar în ţesătura predicii,
%

vorbind de greutatea lucrului duhovnicesc şi de puţina 
deprindere a oamenilor de a urma îndrumărilor care 
li se dau, am pomenit şi de ce făceau coriştii în clipa 
aceia, adică ei, care trebuiau să fie alăturea de preot 
în munca lui.

A fost o uimire. Zâmbete de mulţămire au brăzdat 
feţele ascultătorilor, iar coriştii şi mai cu seamă coris
tele, au amuţit ruşinate. De atunci, sunt vreo doi ani, 
corul n’a mai făcut o călcătură atât de strâmbă. Per
sonalul de atunci s ’a tot prefăcut, dar niciunul din 
noii yeniţi nu s’a mai încercat să facă un lucru care
sa poată fi zgâlţâit în felul acesta în faţa tuturor.

V

Aceasta e calea. Dezlegarea e în mâna preotului. 
Meşter să fie, şi orcine se va teme să vadă privelişte 
în faţa tuturor ochilor îndreptaţi spre el. Omul are 
multe laturi în care e slab de înger. Intre aceasta e şi 
aceia de a nu se vedea de ocară în faţa tuturor.

Pomul do Crăciun la mănăstire. Să fie vreo

de teologie şi a altor facultăţi, «şa că era foarte firesc 
ca tocmai ei să fie cârmuitorii unor şcoli mai înalta 
la sate.

Păr. Costache din Olteniţa este directorul gimnaziului 
din orăşelul său, iar de anul trecut, marea comună 
sătească Cudalbi din judeţul Covurlui are director al 
gimnaziului său pe Păr. Const. Todicescu.

Sf. Sa s ’a încărcat de merite faţă de această şcoală, 
fiindcă nu este numai cârmaciul ci însuşi urzitorul 
ei. Cu cultura sa temeinică de teolog bine pregătit la 
facultatea noastră din Bucureşti, iar apoi şi eşit cu bine, 
chiar întâiul, la examenul pentru profesoratul 4e •«- 
minar şi numit la Seminariul din Roman, — Sf. Sa a în
ţeles că marii sale comune îi trebuie un gimnaziu, pen
tru ca numeroşii fii de săteni, înainte de a se duce la 
şcoale mai înalte din oraşe, să înveţe gimnaziul mai 
întâi la ei, la ţară. De aceia, împreună cu bunul său 
tovarăş de lucru în calea pastorală, Păr. Grigor* Co- 
stin, licenţiat în teologie şi acesta şi preot în aceiaşi 
comună Cudalbi, s ’a pus pe lucru pentru a da fiinţă

doi ani de zile, nouă ni s ’a adus la cunoştinţă că mai- unui gimnaziu. Din fericire, a dat peste inimi binevoi-
cile dela mănăstirea Pasărea s ’au turburat odată la toare care l-au ascultat cu drag. Astiel a fost proprie

tarul locului d. H . Negruţi, care le-a dat casă mare şislujba învierii împotriva Părintelui Arhimandrit Damas- 
chin, că a ţinut predică la acea zi mare. Pricina tur- 
burării era că „nu e obiceiul*4 să se ţie predică. Pasă- 
mi-te, maicile erau împotriva predicii.

bună pentru deschiderea şcoalei, aşezată în partea cea 
mai frumoasă a satului. Apoi a fost ajutat de d. M i
hail Orleanu, avocat din Galaţi, prezidentul Camerei

rări, oare maicile au sa fie tot atât de vajnice păstrătoare 
ale obiceiurilor? Şi iată, citim în Universul dela 29 c., 
că Societatea Ocrotirea Orfanilor de război a făcut

de suîletul nostru decât pomul frumos, dar străin şi 
care nu e pomenit în cântecele noastre de stea.

Aici n’au avut de cârtit maicile, cum au cârtit împo
triva predicii şi cum auzim acum că ar cârti împotriva 
calendarului ?

Avem de cârtit însă noi şi am dori să ştim cum mai
cile rabdă unele înoiri, iar altele, îndreptăţite, nu ?

Noi am aşteptat să vedem dacă şi cu alte împreju- Deputaţilor; de d. Longinescu, inspector al învăţămân-
m a a «  4.^ a ̂  «  a » « • .

tului secundar şi de d. Gh. Onoset prefectul judeţului
Covurlui. Toţi aceştia au sprijinit cererea Părinţilor din
Cudalbi la d. Ministru Dr. Angelescu şi, pe ziua de 1 

pom de Crăciun la Mănăstirea Pasărea. Pomul de Cră- Sept. 1923, şcoala s ’a putut deschide, având numai o
ciun însă nu este în obiceiurile noastre, care avem clasă cu 25 de elevi. Anul acesta s’a deschis cu două
steaua dela Răsărit şi care este mult mai adânc legată ciase şi cu 75 de elevi. Toţi sunt feciori de plugari,

afară de puţini băieţi, fii de preoţi şi de învăţători.
Şcoala a avut mare ajutor bănesc din partea jude

ţului, întru cât prefectul, d. Onose, a dat din veniturile 
judeţului suma de 200.000 de lei pentru întreţinerea 
şcoalei.

In ziua de 10 Octomvrie a. c., venind la şcoală în
suşi d. Ministru Dr. Angelescu, a scris în cartea de aur 
a şcolii următoarele cuvinte:

„Astăzi, 10 Octombre 1924, am vizitat acest Gimna
ziu şi am rămas pe deplin mulţumit de modul cum el 
este condus. Părintele Todicescu, directorul acestui 
gimnaziu, face mare cinste corpului nostru didactic, şi 
sunt convins că şi ceilalţi profesori sunt la înălţimea 
chemării lor. Aduc cele mai călduroase mulţumiri atât 
Părintelui Todicescu, cât şi întregului corp didactic al 
Gimnaziului, şi sunt fericit văzând munca ce ei depun 
pentru ridicarea culturii româneşti*.

La aceste frumoase cuvinte ale ministrului, adăogăm 
şi noi că Păr. Todicescu, prin fapta sa pentru întărirea 
culturii româneşti, face cinste nu numai corpului di
dactic, ci şi tagmei preoţeşti. De aceia noi îl dăm şi 
în ştirea preoţilor, pentru ca şi ei să se bucure de cin
stea care se aduce tagmei noastre, prin faptele de seamă 
ale unuia dintre noi.

Şi mai trebuie să adăogăm ca Păr. Todicescu se în-

P reo ţii  în s lu jb a  şc o a le L  — Noua stare a Româ
niei, crescută prin război, cere să înmulţim învăţătura 
de carte. Dar nu sunt destui bărbaţi pregătiţi care să 
se poată aşterne la muncă în calea aceasta. In noua 
dâră pornită, de a se înfiinţa gimnazii şi la ţară, este 
greu de găsit personalul trebuincios pentru aceasta. Cu 
atât mai bine este însă când se găsesc preoţi care pot 
umplea acest gol. Pentru ei este deci un nou chip de 
a-şi arăta puterea lor şi a răspunde nevoii de a întăr
învăţătură şi de a da chip puterilor răzleţite printre 
fii sătenilor noştri, de a-şi căpăta mai uşor pregătirea 
care se poate căpăta foarte scump dela oraş.

Noi cu părere de bine am auzit că, în noua stare 
de lucruri, unii preoţi sunt înşişi directorii gimnaziilor 
dela ţară. Dovadă, se înţelege, că alţii mai potriviţi ca 
ei nu se găsesc. In adevăr, mulţi din preoţii dela ţară 
au temeinică pregătire de carte, prin^urmarea facultăţii
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cârcă de un şi mai mare merit când stă ascuns într’un 
sat, la lucru modest, pentru a face treabă sănătoasă, 
acolo unde este nevoie de un bărbat ca Sf. Sa., şi nu 
se duce la catedra pe care o are la Seminariul din Ro
man, de unde are concediu.

Să ne mai dea Dumnezeu prilejuri plăcute de a pu
tea însemna aici astfel de fapte !

C h e s t iu n e a  b e [ ie l  în  Sf. S in o d . — In şedinţa
dela 18 Noemvrie a. c. a Sfântului Sinod, s ’a discutat

*  \

iar despre chestiunea beţiei şi a măsurilor de luat 
pentru stârpirea ei. I. P. S. Mitropolit Pimen al Mol
dovei a citit o dare de seamă despre mai multe lucrări 
de însemnătate socială întreprinse în eparhia sa. Intre 
acestea, a pomenit deşpre multele mijloace întrebuin
ţate în lupta împotriva beţiei, cum şi de scularea po
porului însuşi pentru a se descotorosi de acest prăpăd. 
Darea de seamă spune că avem în ţara românească 
168.000 de cârciumi şi fabrici de spirt.

I. P. S. Mitropolit Primat D. D. Dr. Miron a spus 
că a luat parte la întocmirea proiectului de lege pen
tru stârpirea beţiei, dar că n’a izbutit să hotărască 
ocârmuirea de a pune în proiect măsuri mai tăioase pen
tru înfrânarea negoţului cu băuturi. Singurul lucru că- 
pătat a fost că se va împuţina numărul cârciumilor 
anume la 25.000 dela 168.000.

E un pas şi acesta. Dar amănuntele tipărite de no
m nr. trecut arată că in proiect se află şi destule rele 
care vor sluji la ocrotirea beţiei.

Cu acest prilej, să mai dăm noi încă vreo câteva 
date împotriva beţiei, pe care le culegem din ziaru
„Opinia“ din Iaşi (13 Aug. 1924):

S ’au dat din cale afară de multe învoiri pentru des
chiderea de cârciume, cu toată înfrânarea pe care o 
punea legea fostului ministru Emil Costinescu. Această 
lege însă nu se aplică. Astăzi avem la oraşe de 8 or 
mai multe cârciumi ca în 1914, iar la sate de 3 or 
mai multe. Din aceasta pricină, o societate pentru fa
bricarea spirtului în Iaşi a putut scrie pe reclamele e
pentru a şi înmulţi acţionarii: „industria cea mai fa
vorizată de Stat, pentru că aduce a 3-a parte din ve
niturile Ministerului de finanţe"!

Ziarul spune că în aurând vom ajunge să se poată în
casa până la 4 miliarde pe an numai din taxele pentru 
băuturile spirtoase.

In foarte multe State, s ’au luat măsuri aspre împo
triva vinderii lor. Aşa s ’a făcut în Rusia, Suedia, Nor
vegia, Statele-Unite, Turcia. Ba până şi în Francia, cu 
toate deficitele bugetare, frâul monopolului de Stat a 
fost pus pe producerea băuturilor spirtoase.

La noi, lucrul se înfăţişează rău şi din altă privinţă. 
In ţara românească, semănăm mai mult porumb. Toate 
celelalte soiuri de semănături la un loc nu cuprind a- 
tâta întindere cât cuprinde porumbul. Cu toate acestea 
60% din tot porumbul crescut la noi nu merge la 
hrană, ci la facerea băuturilor spirtoase. Va să zică, pe 
deoparte nu întrebuinţăm pământul spre ce e mai bă
nos, adică nu semănăm destul grâu care se vinde mai

bine ca porumbul şi se poate exporta mai uşor, fiindcă
străinătatea nu cumpără porumb decât ca hrană pentru
vite; iar pe de altă parte ţăranii noştri cumpără şi mă-

i

nâncă prin târguri pâne proastă, iar cea mai mare parte
i

din ce scoate el ca porumb, nici aceia nu slujeşte ca 
hrană, ci la fabricarea băuturii!

Nu este aceasta o sărăcire şi o păgubire a ţării!
De aceia legea pentru băuturile spirtoase trebuie a- 

dusă cât mai mai curând, iar după aceia trebuie să 
se aducă în sfatul ţării toate îmbunătăţirile, pentruca 
să ajungem şi noi la treapta ţărilor care au luat mă
suri atât de hotărâte pentru a nu lăsa poporul pradă 
otrăvirii şi slăbirii lui ca neam, faţă de alte popoare.

Ce are a face să faci alte legi, când nu dezlegi 
partea aceasta, prin care trebuie să dai mai întâi viaţă 
şi sănătate!

Şi chiar de va veni legea aceasta, ne mai temem de 
altceva : că nu se aplică, după obiceiuri bine cunoscute...

Tot despre această chestiune, aflăm din „Dimineaţa" 
dela 13 Noembrie a. c. că americanul Haynes, comisar 
al sănătăţii în Statele-Unite şi ca 
privegheze cum se aplică legile împotriva băuturilor 
spirtoase, a tipărit un raport în care arată ce urmări 
a avut legea după o aplicare de trei ani în ţara sa. 
S ’au făcut în acest timp 177.000 de arestări pentru 
încălcări aduse legii împotriva băuturilor spirtoase. Adu
nate la un loc toate zilele sau lunile sau anii de în-

atare însărcinat să

ele ne 
Pedep-

chisoare la care au fost osândiţi cei' vinovaţ', 
dau un număr de 7.000 de ani de închisoare, 
sele băneşti s ’au suit la 18.000 000 de dolari. Marfa 
confiscată sau desfiinţată a fost în cantitate de 160 de 
milioane de litri.

Autorul raportului, numitul comisar, afirmă că lupta 
împotriva beţiei a avut urmări minunate. Ziarul „Di- 
mineaţau însă spune că nu e american care să nu zâm- 
bească ia o asemenea afirmaţiune, întrucât băuturile 
spirtoase se capătă foarte uşor în America. O statistică 
oficială, zice ziarul, arată că medicii din New-York au 
eliberat în cursul unui singur an, trei milioane jumă
tate de reţete prin care arată că pacienţii lor au ne
voie grabnică să-şi întărească nervii printr’o câtime în
semnată de alcool. De când a tost promulgată legea 
contra alcoolului,.medicii şi farmaciştii fac afaceri stră
lucite “.

Cu toate acestea fostul ministru german, de care am 
scris mai sus şi care a fost la faţa locului,;^ poves
teşte lucrurile altfel.

T o leran ţa  B is e r ic i i  O r to d o x e  R o m â n e . Cu
prilejul retragerii înalt Prea Sfinţitului Vladimir de 
Repta, din fruntea Mitropoliei Bucovinei, ziarul evre
iesc din Cernăuţi Czernowitzer Morgenblatt a tipărit 
cuvinte de mare laudă despre preoţimea noastră din 
Bucovina. A spus că în fiinţa ei domneşte o deose
bită blândeţe şi bunăvoinţă către celelalte credinţe, 
încât această trăsătură ar merita zugrăvită pe larg. 
Sunt mul{i care au trecut prin Bucovina şi au băgat 
de seamă acelaş lucru. Preotul ortodox român din
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Bucovina e adevărata întrupare a iubirii de oameni. 
De aici, ziarul începe a zugrăvi personalitatea fos
tului şi veneratului Mitropolit Vladimir, despre care 
spune câ, în fruntea aceiei preoţimi minunate, a stră
lucit ca pildă de căpetenie bisericească Mitropolitul 
Vladimir, care a dat dovadă de cea mai curată înţe
legere a bunului trai între oameni, fiind însufleţit de 
de duhul păcii.

înainte de toate, zice ziarul evreiesc, Mitropolitul 
a fost capul credincioşilor săi. Cu toate acestea şi 
Evreii trebuie să cinstească în înalt Prea Sf. Sa pe 
vestitorul iubirii frăţeşti, care nu făcea deosebire de 
credinţă, când era vorba să ajute pe oameni. Mai cu 
seamă în timpul războiului, înalt Prea Sf. Sa s ’a
arătat sprijinitor şi al credincioşilor altor Biserici şi 
al Evreilor. In t>mpul ocupaţiun.i ruseşti, Evreii au
avut mult de suferit, dar Mitropolitul i-a' ocrotit ca 
pe propriii lui credincioşi. A ascuns în reşedinţa sa 
mitropolitană odoarele scumpe ale sinagogilor evre
ieşti şi le-a păstrat acolo pentru a le scăpa de pri
mejdia jafului din partea soldaţilor ruşi.

întemeiaţi pe aceste fapte, zice autorul articolului, 
toţi Evreii din Bucovina îşi arată veneraţiunea lor 
către bătrânul Mitropolit şi către toată preoţimea 
românească ortod >xă din Bucovina, care a fost cres
cută şi a lucrat într’un duh de atâta îngăduinţă şi 
simţ de omenie.

Ne pare bine că duhul de pace şi bună îngăduinţă, 
care este trăsătura Bisericii Ortodoxe, a fost atât de 
bine prins de seri torul evreu şi că clerul Bucovinei 
rosteşte acest duh atât de frumos prin faptele sale. 
O mărturisesc şi străinii.

U n  e p is c o p  c e h  aţâţă  îm p o îr iv a  c a le n d a r u lu i  
Ia n o i.  — După cum citim în Adevărul dela 26 N o-  
einvrie a. c-, ziarul Satu-Mare, din Maramureş aduce 
ştirea că un preot cu numele Mandrea, s ’a apucat 
să se mişte împotriva calendarului îndreptat, primit 
de Sf. Sinod şi în biserica noastră. Intâmplându-se 
să treacă prin comuna sa episcopul ortodox ceho
slovac din Muncaci, mulţi români şi ruteni ortodocşi 
s ’au dus şi i s ’au plâns împotriva schimbării calen
darului. Episcopul le-a luat apărarea şi a spus că se 
va duce la prefectul judeţului să ceară să fie lăsat 
calendarul vechiu. Episcopul ar mai fi spus că va 
lucra pe cale diplomatică, adică va cere guvernului 
ceh să mijlocească la guvernul român pentru ca acei 
credincioşi din Maramureş să ţie de episcopia orto
doxă a Muncaciului.

9

Episcopul însoţit de Preotul Mandrea s ’a şi dus la 
prefectul din Sighetul Marmaţiei, d. Mihali, dela care
însă a aflat că măsura îndreptării calendarului e un 
fapt rânduit de însuşi Sf. Sinod al României pentru 
tot cuprinsul României Mari şi că nu se mai poate 
face nicio schimbare. Episcopul a plecat nemulţămit 
şi ar fi spus credincioşilor că tot va mijloci pe orice 
cale pentru ca ei să poată rămânea la vechiul ca- 
ltitditf.

Dăm ştire despre lucrurile acestea aşa cutn le ci
tim, nu ştim însă cât adevăr poate fi în ele.

A m e r ic a  ş i  Ivpta  îm p o tr iv a  b eţie i.  — La noi se 
tot răspândesc veşti care caută să pue în slabă lumină 
lupta dusă în Statele-Unite din America de Nord împo
triva beţiei. Se vorbeşte despre neizbânda ei, despre 
uşurinţa de a te îmbăta, în ciuda poruncilor stăpânirii. 
E un fel de întărire a celor beţivi dela noi., E caşi 
cum li s ’ar spune : ^Nu vă neliniştiţi, beţia nu poate fi 
înfrântă, beţi înainte, că n’are nimenea ce vă face!

E o ţinută nenorocită. Când vedem o lupta pentru 
stârpirea unui păcat, trebuie s’o însoţim cu simpatia 
noastră, să fim părtaşi cu sufletul la lupta care se 
duce aiurea. Şi dacă ea nu izbândeşte, să scriem aceasta 
aşa încât să se vadă părerea noastră de rău. In niciun 
chip să nu privim cu admirare că cutare păcat nu se 
poate stârpi, caşi cum tăria păcatului ar merita să fie 
întâmpinată cu uimirea noastră respectuoasă!

Insă în ce priveşte lupta din America împotriva be- 
iei, lucrurile nu sunt aşa. Mişcarea de stârpire izbân
deşte. Ne-o spune un fost mtnissru bavarez, care a 
stat nouă luni de ^ile în Statele-Unite şi a cules date 
lămurite. Noi le găsim în ziarul german Deutsche Ta- 
gespost (13 Noembrie 1924) sub titlul Alk)holvsrbot, 
(oprirea alcoolului) şi ne grăbim să le înpărtăşim citi
torilor noştri, precum urmează:

„Fostul ministru de instrucţiune din Hessa şi pro
fesor de universitate Dr. Stecher, un însemnat pedagog 
şi reformator social al Germaniei, s ’a întors dintr’o 
lătorie de studii de 10 luni din Statele-Unite. Intr’o 
conferinţă ţinută de el la 21 Oct. înaintea societăţilor 
din Praga, despre impresiunile acestei călătorii pe care 
el a făcut-o prin toată uniunea şi care l-a pus în le
gătură cu toate păturile sociale. De deoseb t interese 
ce a spus şi ce părere are Dr. Strecher despre oprit ea 
alcoolului în Statele-Unite. După părerea lui, oprirea 
este unul din cele mai mari fapte culturale ale popo
rului american. Toate spusele nefavorabile despre în
semnătatea acestei opinii, au fost declarate de el drept 
propagandă mincinoasă a protivnicilor opririi americane, 
care însă sunt puţini acolo. Ca cea mai bună dovadă 
pentru aceasta a citat el faptul că, în actuala alegere 
de prezident, toate partidele Statelor-Unite au primit în 
programa lor cea mai aspră păstrare a opririi alcoo
lului.

A. 3.

Ş T I R I

NOUA ÎALE A PRIMATULUI. C u d u rere
am  aflat d e sp re  ja lea  nonh. care, fot în aces t 
an, s ’a abătui a su p ra  îna lt P rea  Sfinţitul .ii no- 
s lru  Prim at. D im ă în tr is ta rea  de as tă  varii, când
şi-a  perdu t pe  bă trânu l său  tată, Luni, Ia 15 
Dec. a  venii v es tea  că buna s a  m am ă e greu 
bolnavă, ia r  M iercuri, f ia re le  şi vesteau  că a
trecu t că tre  Domnul.
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S tă m  a lă tu rea  d e  v e n e r a tu l  n o s tr u  P rim at tn  
d u r e r e a  c a r e  s ’a  ab ătu t a su p r a  sa ,  îi r o s t im  
to a tă  a d â n c a  n o a s tr ă  p ă r e r e  d e  rău  d e  a-1 v e d e a  
cu fu n d a t  în  a c e a s t ă  ja le  ş i - i  d o r im  în tă r irea  
C e lu i  d e  s u s  p en tru  a p u te a  t r e c e  cu  in im ă  în 
tărită  a c e s t  g r e u  c e a s .

D u m n e z e u  s ă - l  m â n g â ie ,  ia r  p e  b u n *  s a  m a m ă  
s ’o  o d ih n e a s c ă  c u  p a c e  în  lo c a ş u r i le  c e lo r  f e 
r ic iţ i  |

Nigsr ca director; direcţiunea cultului ortodox, câr
muită de d. Dr. P. lonescu şi direcţiunea cultelor 
neortodoxe, având în frunte pe d. Zenovie Piclişanu. 
Toate acestea vor alcătui o direcţune generală, in 
fruntea căreia se află d. St. Brădişteanu. Rostul ace
stei întocmiri este o orânduire din Statutul funcţio
narilor, după care o direcţiune administrativă, pentru 
a fi generală, trebuie să cuprindă în alcătuirea ei cel 
puţin trei direcţiuni obişnuite.

N O U L  PA TR IA R H  E C U M E N IC  AL C O N - A r h ie r e u  nou . In sesiunea de toamnă a. c. a
ST A N T IN O P O L U L U I. In z iu a  d e  17 D e c e m 
vrie , M ercur!, I. P .S .S . M itrop o litu l C O N ST A N T IN  
alDercului a fo s t  a l e s  P a tr ia rh  E c u m e n ic  a l C o n -  
s ta n t in o p o lu lu i .  Z iaru l Politeţa d in  C o n s ta n t in o -

Sfântului Sinod, s ’a făcut alegerea de arh ereu pentru 
locul rămas slobod pe lângă Sf. Mitropolie a Moldo 
vei de arhiereu cu titlul de Botoşăneauul, în locul
Prea Sfinţitului Cotma, care a fost ales episcop al

C o n fe r e n fe  cu ltu ra le . In comuna Bereşti din
judeţul Covurlui, fuacţionează un cămin cultural. In 
şirul persoanelor eaje vor vorbi acolo, citim că Prea Sf. 
Sa Episcopul Cosma al Dunării de Jos va vorbi !a 
5 Aprilie 1§25, iar Păr. Econ. Beldie, directorul Se
minariului din Galaţi, va vorbi într’o Duminică d es
pre care se va da de ştire mai târziu.

B a lu r i  op r ite . Ia _Universul“ dela 22 Noemv.

p o l  (17 ş i  18 D e c .  c .) ,  c a r e  n e  a d u c e  m u lte  « m ă - Dunării de Jos Sf. Sinod a ales pentru locul de ar-
n u n te  a le  a le g e r i i ,  n e  v in e  p r e a  târz iu  c a  s â  d ă m  hiereu trei, persoane: pe Părinţii Arhimandriţi Chesari*
m a i m u lte  d a te . L e v o m  d a  în  nr. viitor. Păuntscu dela Sf. Episcopie a Huşilor, Morăraşu dela

Sf Mitropolie a Moldovei şi fie Pâr. Econ. Gheorght 
Leu, numit mai nainte subdirector la acea Sf. Mitro
polie, cum am vestit noi aici In nr. pe Octomvrie al 
acestei reviste. Dintre aceşti trei, M. S. Regele a în
tărit ca arhiereu pe Păr. Gh. Leu, care de acum 
urmează să fie tuns în Monahism pentru hirotonia ca 
arhiereu.

Păr. Leu e un preot tânăr. A fost preot de sat în
Ţufcani, Covurlui. Rămânând văduv şi voind să stu
dieze mai departe, a fost numit spiritual la Semina
riul Central din Bucureşti, în care timp şi-a luat 
licenţa în teologie. In timpul războiului, a funcţionat 
ca preot militar pe lângă un tren sanitar, apoi, când 
a fost vorba de organizarea Basarabiei, a fost numit 
director la Seminariul din Ismail, în care slujbă a 
lucrat până în anul acesta. In toamna aceasta a fost 
trecut la Mitropolia Moldovei, tinde de aici înainte 
va funcţiona ca arhiereu.

Păr. Econ. Leu e un bărbat cu multă inimă, cu 
mult dor de lucru şi suntem încredinţaţi că-şi va d i  
toată silinţa pentru a putea împlini după cuviinţă 
grelele sarcini ale înaltei slujbe la care e chemat.

Noi îi facem toate urările noastre ca să aibă izbândă 
întru toate. Adăogăm acum ştirea care ne vine în 
clipa din urm ă:

Duminică, la 28 Dec. c., Sf. Sa a fost hirotonit 
arhiereu în Sf. Mitropolie a Moldovei. La vecernia 
din ziua de 27, s ’a fâcut ceremonia ipopsifierii, f ind 
de faţă Prea Sfinţiţii Nicodem, Stareţul Mănăstirii 
Neamţului, Iacov, episcopul Huşilor, şi Cozma, epis
copul Dunării de Jos. Pâr. Protopop I. Niculea a 
citit decretul regal de întărire a Părintelui Leu în 
noua sa chemare. A doua zi hirotonia a fost săvâr
şită de I. P. S. Mitropolit Pimen al Moldovei, încun- 
jurat de Prea Sfinţiţii numiţi mai sus.

a. c., cităm că, în urma mijlocirii înalt Prea Sfinţita 
lwi Mitropolit Primat, Ministerul de Interne a oprit 
balurile mascate şi costumate în tot postul Crăciu
nului, fiind învoite numai seratele şi ceaiurile cu dans. 
Tot aşa în Postul Paştelui între 1 Martie şi 18 Apri
lie- Prefectura Poliţiei din Bucureşti a adus aceasta 
la cunoştinţa antreprenorilor de săli.

M u n ca  u n u i p reo t  Ia ziar. — începând din vremea
i

Paştelui din anul acesta, Păr. Petre Chiricuţă din
<

Galaţi, misionarul eparhiei Dunării de Jos, foarte des 
scrie la ziarul „Galaţii Noi“ articole de cuprins re
ligios In urma unei polemici pe care a avut-o atunci 
cu medicul veterinar Dr. Begnescu din Galaţi, din 
pricina unei conferinţe ţinute la ateneul din acel oraş 
de Dr. Marinescu din Bucureşti, Sf. Sa n’a mai lăsat 
condeiul din mână şi mai în fiecare număr al ziarului 
găseşti roadele ostenelii sale.

Aceasta e o pagină de lucru misionar. Când oame
nii vor găsi cât de des în ziare lucruri ale credinţei, 
ele vor fi tot atâtea picături care vor putea pătrunde 
în sufletele lor. Fapta Părintelui Chiricuţă e bine să 
aibă următori.

P r e fa c e r e a  în  M in is ter iu l  C u lte lo r . Toate
ziarele au adus ştirea că, pe ziua de 1 Ianuarie 1925,
3 din direcţiunile Ministeriului de Culte se înjghe
bează într’un singur mânunchiu, în fruntea căruia se
va afla o direcţiune generală, precum urmează : di
recţiunea personalului, cârmuită de d. N. Rădulescu-

C o n fe r e n ţe  r e l ig io a s e .  — Duminică, la 14 Dec. 
Păr. Arhim. Scriban a ţinut o conferinţă despre «Cele 
înalte ale omului" la şcjala primară din Oborul Nou,
Bucureşti. Duminică, 21 Decemvrie a vorbit la şcoala
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primară Cărămidarii-de-jos şi la Maşina-de-pâine 
despre Crăciun şi Calendar.

Marţi, la 23 Dec. c. a vorbit la „Asociaţiunea cre
ştină a tinerilor* despre Spiritul Sfintelor Sărbători 
alt Crăciunului.

Duminică, 4 Ian. 1925 va vorbi la Galaţi despre 
Temelia vieţii.

C e r c u l  d e  s tu d ii  r e l ig io a s e  d in  B u c u r e ş t i .  —  
Cercul de studii religioase şi de perfecţionare cre
ştinească, despre care am scris noi aici că a început 
a funcţionâ astă primăvară, din nou a început a lucra 
acum, din luna Noemvrie. El se adună în. fiecare 
Marţi seara, în localul Sfântului Sinod..La 18 Noem
vrie, Pâr. Magiarov, parohul bisericii bulgăreşti din 
Bucureşti şi student la facultatea noastră de teolo
gie de aci a vorbit despre Biserica Ortodoxă din 
Bulgaria. Pr. Pârvănescu din Craiova a mişcat pe 
cei de faţă prin povestirea sa despre lucrurile fru
moase pe care le face cu evanghelizarea copiilor în 
Craiova.

C e n tr e le  c u ltu r a le  b i s e r ic e ş t i  d in  C ap ita lă  la  
lu cru .— Am arătat astă vară că Sf. Mitropolie din 
Bucureşti a orânduit să se ţie în Bucureşti un şir de 
cuvântări de evanghelizare şi că, pentru aceasta, a 
împărţit Bucureştiul în mai multe despărţiminte. Lu
crul lor a începui.

Dumincă, la 23 Noemvrie c. a început lucrul secţi
unii Spirea Veche, printr’o conferinţă ţinută de Păr, 
Arhimandrit Scriban, la biserica Spirea Nouă. Capul 
secţiunii e Păr. Econ. Ioan Ionescu-Bogaţi, parohul 
bisericii Spirea veche, care a deschis şirul lucrărilor 
printr’o cuvântare de introducere. Arhim. Scriban a 
vorbit despre rânduiala sufletească, iar la sfârşit a 
adaos o vorbire deosebită despre calendar. Conferen- 
ţele au fost însoţite de cântări corale. Biserica era 
plină de lume, care a primit cu vădită mulţămire acest 
fel de lucru.

«

P r e o t  c o n fe r e n ţ ia r  la  A ten eu . — In Iaşi, în 
mahalaua Tătăraşi, funcţionează un Ateneu popular, 
care a ajuns la mare nume şi şi-a întins faima şi 
peste munţi, printr’o lungă călătorie făcută astă vară 
în noile ţinuturi, unde s ’a înfăţişat cu frumoase pro
ducţiuni muzicale ale sufletului românesc şi cu vorbiri 
care au mers la inimă. In iarna aceasta, s ’au deschis 
cursurile libere ale lui, dela 24 Noemvrie c., iar în 
programa de cursuri, alăturea Prof. Simionescu, Prof. 
/. Găvănescu, Prof. Dr. Al. Stănescu, dela universitatea 
din Iaşi, Mihail Sadoveanu, citim că şi Părintele /. 
Ţincoca din Iaşi va ţinea un curs cu titlul Din Istoria 
Religiilor.

E frumos câ preoţii nu lipsesc de nicăieri unda 
este vorba de lucrări culturale.

Schîm b& rea d e la  „ G la su l  M onahilor" . —  De
anul trecut, a început a se tipări în Bucureşti •  eăr-
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ticică şi mai apoi o foaie cu numele Glasul Monthiltr. 
In a doua jumătate a acestui an, Arhim. Scribau a 
luat-o sub cârmuirea sa. In acelaş timp, s ’a întocmit 
şi un comitet care să poarte grijă de foaie, cum fi o 
tovărăşie de monahi care să se silească a îmbunătăţi 
viaţa monahilor în România şi a-i pune pe calea de a
folosi bisericii mai mult decât până acum. Glasul M• -

i

naţiilor a fost scos la început de Ieromonahul Dioni- 
sie Lungu. După o lucrare împreună de câteva luni 
de zile, comitetul foii nu s ’a mai putut înţelege cu Sf. 
Sa, care nu voia să asculte de îndrumările comitetului. 
Atunci comitetul s ’a despărţit de aceet ieromonah, ur
mând a scoate el altă foaie, care să urmărească culti
varea monahilor. Deci să se ştie că Glasul M onthiltr 
se tipăreşte acum iarăş numai ds ieromonahul Dioni- 
sis, fără vreun amestec al Arhimandritului Scriban sau 
al comitetului. Cel din urmă nu*ăr al foii tipărit puţin 
înaintea Crăciunului cu numele Arhimandritului Scri
ban, de fapt era tipărit numai de lerom. Dionisie, în
trebuinţând fără drept numele arhimandritului. De aici 
înainte, cititorii îşi pierd vremea citind Glasul Mona
hilor, fiindcă n’au ce citi în el. Să aştepte până ce va 
ieşi foaia comitetului şi să urmărească pe această eale 
cultivarea monahilor,

A. 8

P r o fe s o r  g r e c  d e s p r e  n o u l  ca len d a r . — Ştir 
din Constantinopol vestesc că la Patriarhia Ecume
nică s ’a primit un memoriu al profesorului Eginitis, In 
care-şi expune părerile, asupra alcătuirii unei Pascalii 
a Bisericii, acomodată cu noul calendar. Domnul Egi
nitis recomandă, ca să se ceară şi părerile directorilor 
Institutelor Astronomice din Petrograd, Bucureşti şi 
Belgrad şi aceste păreri să se depună Sinodului Ecu
menic, care se va convoca în curând.

O r to d o x ia  în  C e h o s lo v a c ia .  — După ştiri s i
gure, în Cehoslovacia se fac sforţări spre reali
zarea unităţii Biserice Ortodoxe Cehe. In Ceho
slovacia, astă-zi există trei grupuri de ortodocşi. 
Cel mai vechiu grup a luat naştere la 1863 când pa
trioţii cehi Qreg şi Sladwski vedeau In triumful Or
todoxiei, triumful ideilor panslaviste. Un alt grup de 
ortodocşi din Rusia Carpatică, are în frunte pe P. S. 
Arhiepiscop de origină ceh Sabation, care a fost hi
rotonit de Patriarhul Ecumenic. Al treilea grup s ’a 
strâns în jurul episcopului Gorayd Pavlik. Toate aceste  
grupuri vor să se unească într’o singură Biserică Or
todoxă Cehoslovacă, care mai târziu să fie proclamată 
Patriarhie.

După ştirile mai noi, în Cehoslovacia la Velehrad 
a fost în luna Iulie c. un congres bisericesc, în care 
s ’a luat hotărârea ca Arhiepiscopul Sabatie împreună 
cu episcopul Dosoftei al Nişului, reprezentantul Pa
triarhiei sârbeşti la congres, să intervină pe lângă Pa
triarhia Ecumenică ca Episcopia Ortodoxă din Rusia 
Carpatică, să treacă sub jurisdicţiunea Patriarhiei 
Sârbeşti, după care aceasta va recunoaşte pe Arhie
piscopul Sabatie.
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(j^Iendur n o - \  -'-Intr’un ziar grecesc din America, 
M  ptNjlică următoarele:

, 'JMai i^inte, am scris despre silinţele ce se depun 
diţu-Afiglia şi America pentru o schimbare radicală a 
calendarului, în aşa fel încât anul să nu mai fie de 12 
luni ci de 13 luni de câte 28 de zile ş, cu o zi, care 
nu intră în număr şi care va fi ziua anului nou. Acum 
aflăm din ziarele Americane că în curând se va aduna, 
laMadrid-Spania Uniunea Internaţională.. .  ca să s tu 
dieze şi să facă cele d:ntâi  ̂demersuri mai însemnate 
în vederea scopului urmărit. In vederea Uniunii inter
naţionale din Madrid, la 19 Septembre c. cu Transo
ceanicul Welshenland, a plecat din New-Iork Dr. Henry 
I. Kox cel mai mare meteorolog şi cercetător al tim
pului dela Biuroul Meteorologic American din Chigago, 
care a şi dat presei aceste ştiri.

Chestiunea, zice Domnul Cox, se va examina de către 
secţiunea astronomică a Congresului. Dacă proiectul 
preconizat de către savanţi se va aproba, lunile vor 
avea câte 4 săptămâni. Prima zi a lunii va fi to t-  
dea-una Duminică şi Sâmbetele vor fi întot-dea-una la 
sfârşitul săptămânilor, câzând la ziua 14, 21, şi 28 a 
lunii o zi care prisoseşte în fie-care an va fi sepa- 
rată şi se va numi ziua anului nou. Luna a 13 care va 
fi aşezată între lunile Iulie şi August se va numi 
Soarele.

Cel mai zelos sus{inător al acestei schimbări este  
Profesorul Charles F. Marwin, Directorul Institutului 
Meteorologic ai Statelor Unite.

Partizani zeloşi ai acestei schimbări sunt şi biseri
cile Catol.că Ş' Episcopală. *) Această schimbare, zice 
d. Kox, r.u numai că lasă calendarele bisericeşti nea
tinse, 2) dar va face aşa ca Paştele să se serbeze la o 
zi fixă. Acest nou calendar, dacă se va aproba, va fi 
pus în aplicare la începutul anului 1928. Arhim. Jocu.

G â iic u r i  c e  ştiţi e ş t i  d in  au tor  s tră  n.— Foarte 
duioase şi mişcătoare rânduri din scriitorul creştin 
Rosegger traduce Păr. Petre Chiricuţă în Galaţii-Noi 
din 31 Aug. a. c ... „să se scoale omul dimineaţa şi 
să-şi întrebe inima : ce voi face ? —.împăcat să-şi plece 
omul fiinţa lui, pe patul odihnei seara: ce am făcut?"

Ar trebui mult tradus din paginile lui Rosegger.
U a p te o i  d esp re  com una lui C o stach e  Negri.

In ziarul Galaţii-Noi (31 August 1924) Preotul G- 
Mitoiu din comuna Mânjina, Covurlui spune că ma
rele patriot din vremea Unirii, Costache Negri a avut 
moşie în acea comună şi că mai f i l e a z ă  şi casa în

«

care a locuit, în stăpânirea unui proprietar cum se 
cade, d. Petre Rădulescu■ Zice însă că alţi urmaşi n’au 
fost la înălţimea lui Negri, întru cât comuna a rămas 
fără şcoala şi biserică vrednică de amintirea sa. Bi
serica ameninţa să se dărâme, şi atunci înşişi locuitorii, 
bine cârmuiţi, s ’au apucat de au zidit biserică numai 
cu puterile lor, fiindcă de aiurea n’au primi decât 
făgăduieli. Azi biserica nouă stă ca un monument

0 Ne îndoim. — Nota Arhim. Scriban.
*) Ba le atinge, că vatâmâ săptămâna. Bisericile nu pot primi 

zile cart nu fac parte din săptămână. — Nota Arhim. Scrib'aa.

falnic şi frumos. Vederea îl cuprinde cu mulţămire, 
fiindcă îl vede stăpânind până departe peste două văi.

Proprietarul vrea sâ zidească acum şi o şcoală, şi 
astfel comuna se ridică la înălţimea numelui lui Negri.

O  în s e m n a ta  la c r a r c  în  r e v is îa  n o a strS .— în
cepând cu anul viitor, vom'tipări în această revistă 
în traducere, o însemnată lucrare a actualului Mitro
polit al Atenei I. P. S. H & iS Q S T O M  P a Pa D O -  
P lIL O S , care e un însemnat istoric şi teolog al Bi
sericii noastre. Lucrarea tratează despre Simbolul 
Sinodului II Ecumenic şi e tradusă pe româneşte de 
către d. Teodor Popescu doctor în teologie din Atena 
şi în timpul de fa{ă student în Paris.

B I O G R A F I E

Au eşit de sub tipar puţin înaintea Crăciunului:
Pr. Gr. Petrov, PE URMELE LUI HRISTOS. Traducere 

de Episcopul Nicodem, fost al Huşilor, azi stareţ la 
Mănăstirea Neamţului. Ediţiunea Il-a în editura Pavel 
Suru, Bucureşti, Calea Victoriei 73, Preţul 45 lei.

Aesta e vestitul roman, lărgit de însemnatul scriitor 
rus preot, Petrov după englezeşte şi dat pe româneşte 
cu multă îndemânare de P. S. Nicodem, acum vreo 12 
ani, când a trezit mare răsunet.

In aceiaş timp, a eşit şi Gh. M. Sheldon, ADEVĂRA
TUL PREOT SAU CE-AR FACE ISUS, dat pe româneşte 
de I . Gr. Oprişan, cu o prefaţă de poetul D. Nanu. 
Se găseşte la toate librăriile cu preţul de 40 de lei.

Acesta e aceiaş roman, ca şi cel de mai sus, dar 
care vine în grai românesc pe altă cale. La început a 
fost scris în englezeşte. Preotul Petrov l-a mai adăogat 
pe unele părţi, l-a mai scurtat pe altele, şi de aici a 
fost dat pe româneşte de P. S. Ni odem. Tot din en
glezeşte, a trebuit să fie tradus pe franţuzeşte, iar de
aici 1 a tradus d. Oprişanu pe româneşte. Această a 
doua traducere este numai cu cât cuprindea romanul 
în englezeşte, fără adaosurile lui Petrov.

Amândouă sunt bune. Petrov însă a făcut adaosuri 
cu multă pricepere, ca un învăţat preot şi scriitor, care 
dau citiţorului mult material de gândire. Mai cu seamă 
preoţii pot scoate şi material de predici din adaosurile 
lui Petrov. De aceia preoţii au mai mult de câştigat 
dacă vor citi traducerea Prea Sfinţitului Nicodem.

Tot noroc va fi însă dacă se vor citi amândouă, 
care şi aşa credem că nu vor ajunge pentru câţi citi
tori trebuie în Ţara românească.

Vom vorbi de el mai amănunţit în alt număr.
Pr. Const. Popescu, P reo tu l M ision ar . Bucureşti 

1924. Broşură în formatul cărţilor de şcoală de 28 de 
pag, Preţul 10 lei. Autorul, la care se poate comanda, 
e profesor în Constanţa la Şcoala Normală.

V e s îe a  B ană, revistă a Parohiei Sf. Vineri-Nouâ 
din Bucureşti. A început a se tipări din 15 Oct. 1924 
eşind de 2 ori pe lună. Abonamentul 30 lei pe an. 
Vom vorbi de ea în nr. viitor. Cereri se pot face 
Păr. Econ. Traian Vintilescu, Protoiereu în Bucureşti, 
parohul bisericii Sr. Vineri-Nouă, lângă Gara de Nord.

V est ito ru l sa te to r ,  revistă care iese regulat de 12 
ani, ca organ al Cercului „Deşteptarea Sătenilor*. Iese 
de 2 ori pe lună în formatul Duminicii Ortodoxe E 
cârmuită de 2 preoţi (/. Cojan, Măgireşti, Bacău şi 
M. Cârlănescu Bogdăneşti, Fălticeni) şi un învăţător 
(d. V. Tamegeă) din Boroaia, Fălticeni. Se tipăreşte la 
Mănăstirea Neamţului. Abonamentul 20 de lei pe afn, 
de trimes Părintelui Cârlănescu în Bogdăneşti, Fălti
ceni (aşa se chiamă judeţul; nu i se mai zice'Suceăjf*, 
care a răraas pentru Suceava Bucovinei).


