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„Stricatu-s'a bucu
ria inimei noastre, întorsu-s'a întru plân
gere jocul nostru. Căzut-a cununa capului
nostru şi vai nouă."
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E P I S C O P U L N I C O L A E IVAN
— c a î n v ă ţ ă t o r în S ă l i s t e 1877—1884. —
După ce a terminat şcoala trictul Sibiu, în cari reuniuni
primară din Aciliu şi Sălişte, ca iscusit şi priceput purtător
tatăl său, fie că mai avea la de cuvânt şi de condei, a dat
şcoală în Sibiu pe fiul său Ioan, preţioasele sale îndrumări în ale
fost învăţător şi notar, şi n'a învăţământului primar şi ale înputut purta cheltueli cu doi tregei scoale ortodoxe române
copii la şcoală, fie ca om mai din Ardeal.
priceput a apreciat comerţul,
Stăruia cu însufleţire ca în
aşa că unul din aceste motive, văţământul să se facă în pro
1-a îndemnat, ca pe fiul său nunţat duh ortodox şi româ
Nicolae să-1 pregătească pentru nesc.
comerţ şi aşa 1-a dat învăţăcel
După introducerea limbei
în prăvălia comerciantului frun maghiare în şcoalele primare
taş macedo-român Gligor Ma la anul 1 8 7 9 , autoritatea şco
tei din Sibiu.
lară maghiară a aranjat în di
Tânărul Nicolae Ivan, cu ferite oraşe cursuri, la cari să
năzuinţele şi însuşirile lui su- se deprindă învăţătorii minori
• *
*Tţgte"şti ilDmice-"de- înaintare şi tari cu limba—maghiară.
La un astfel de curs a luat
cultivare, a suportat un an de
zile ocupaţia nepotrivită cu fi parte şi învăţătorul Nicolae Ivan
rea lui în prăvălie ca învăţăcel, împreună cu mulţi alţi învăţă
tori români, în Cluj.
ca o pasăre în colivie.
Se va fi îngrozit împreună
S'a sbătut, a stăruit pe lângă
cu
colegii
săi români de şovi
tatăl său şi pe. lângă fratele său
mai.mare; l$m.şh a izbutit*sjM nismul şi de purtarea ungu
scoată din prăvălie şi sâ-1 în rească-dîh Cluj.
Sufletul său energic şi opti
scrie la liceu în .Sibiu, iar după
absolvirea acestuia a urmat teo mist de ziarist întrezări totuşi
logia în seminarul Andreian din o schimbare spre bine, în urma
luptelor naţionale, cari începeau
aceeaşi localitate.
Ca elev de liceu în clasele în acele vremuri, însă nu va fi
VII şi VIII şi ca student în teo îndrăznit să aspire la marea mi
logie, în vacanţe lua parte la nune, că după 4 0 ani Clujul
serbările culturale şi la alte acte va fi păstorit de Episcopul Ni
sociale în Sălişte, unde se im colae Ivan, înfăptuitorul atâtor
punea cu vorbirile sale pline opere de valoare perpetuă.
de avânt tineresc şi de însu
îşi va fi zis în cursul şi c ă 
fleţire naţională.
tre sfârşitul păstoriei: „Mare
în toamna anului 1 8 7 7 , după eşti Doamne şi minunate sunt
absolvirea teologiei din Sibiu, lucrurile manilor Tale şi nici un
a fost ales învăţător la şcoala cuvânt nu este de ajuns spre
primară confesională ortodoxă lauda minunilor Tale..."
română din Sălişte, unde a func
Pe când era învăţător, a fost
ţionat până în toamna anului sfinţit diacon, de către Mitro
1884.
politul Miron Romanul.
în aceşti 7 ani a desvoltat, pe
Atât ca învăţător, cât şi ca
lângă o însufleţită muncă şco diacon, predica în biserică şi la
lară şi o activitate extraşcolară înmormântările învăţătorilor şi
importantă şi multilaterală, nu ale fruntaşilor.
numai în Sălişte, ci şi în cele
Cu vocea-i sonoră şi sim
lalte comune ale protopopiatului. patică, cu privirea-i pătrunză
A adus preţioase servicii în toare, cu expunerea-i la înţe
văţământului primar, nu numai lesul tuturor, cu verva-i orato
Ţin şcoala din Sălişte, ci ca pre- rică ştia captiva pe ascultători.
[ Şedinţe al Reuniunii învăţăto
Cu avânt tineresc, cu însu
rilor din despărţământul Săliştei fleţire cuvântă la serbări cultu
ţ ca membru de frunte al Re- rale şi la întruniri naţionale.
uniunei învăţătorilor din dis
La un banchet în Sălişte,
,_

cu ocazia sfinţirii bisericei din
Brata, în o vorbire avântată a
spus mitropolitului Miron: „Vom
lupta pentru mărirea bisericii
noastre strămoşeşti şi pentru
limba şi naţionalitatea ale c ă 
ror drepturi le vom apără pur
tând în mână crucea, iar ce
rând împrejurările vom încinge
şi sabia."
Mitropolitul îi urmărea vor
birea cu semne de aprobare.
împreună cu judecătorul Ioan
Maxim şi cu alţi fruntaşi a lu
crat la înfiinţarea „Casinei Ro
mâne", a Reuniunii pompieri
lor, a Casei de păstrare, cărora
ie-a fost !a înfiinţarea lor se
cretar.
în comuna Galeş încă a în
fiinţat şi a condus Reuniunea
meseriaşilor.
Ca învăţător în Sălişte scria
articole şi corespondenţe la zia

rele: „Telegraful Român" şi
„Observatorul" din Sibiu, la
„Gazeta Transilvaniei din Bra
şov, la „Luminătorul" din Ti
mişoara.
După o activitate de 7 ani,
sufletul lui dornic de mai mari
înfăptuiri se simţea prea încă
tuşat în Sălişte, simţea lipsa
unui teren mai larg şi se sbătea
să şi-1 afle.
în vacanţa de vară, în lunile
Iulie şi August anul 1 8 8 4 , s'a
dus la Timişoara unde a fost
angajat colaborator intern în re

Cenzurat.

dacţia ziarului „Luminătorul",
de sub conducerea lui Pavel
Rotariu.
Dacă în aceeaşi toamnă nu
ar fi fost numit preot la peni
tenciarul din Aiud, probabil ar
fi rămas gazetar la Timişoara,
unde 1-a fost chemat ziaristul
Rotariu.
Pentru multilaterala-i acti
vitate desvoltată în Sălişte şi în
comunele din jur, cercul Să
liştei 1-a distins alegându-1 mem
bru în consiliul judeţului Sibiu.
A fost aceasta o surprindere ca
între fruntaşii judeţului să fie
ales şi un dascăl din Sălişte.
Pe lângă momente de mul
ţumire sufletească dat i-a fost
să aibă unul de dureroasă şi
adâncă mâhnire. După un an
de convieţuire şi-a înmormântat
soţia în cimitirul bisericii mari
din Sălişte, unde se poate ve
dea şi în timpul de faţă crucea
de piatră cu inscripţia aceasta:

„Şi slova şi piatra se vor ni
mici; în inima noastră în veci
vei trăi"
Mai târziu a avut bucuria
părintească, că pe singura-i fiică
Veturia a aşezat-o în Sălişte, ca
soţia fostului protopop Dr. Ioan
Stroia, azi Episcop militar.
în viaţă, până la moarte, în
tot locul unde a ocupat' înal
tele funcţii şi demnităţi, a ţinut
legături sufleteşti de înţelept sfă
tuitor cu Săliştea şi cu satele
din jur, între cari şi satul său
natal: Aciliu.
Sălişte, 12 Februarie 1936.
D. L Ă P Ă D A T ,
director şcolar în retragere.

DUMINECA ORTODOXIEI
Ce zi însemnată în istoria
Ortodoxia se menţine peste
creştinismului, când s'a serbat veacuri, fiindcă în ea este cu
o mare şi hotărâtoare biruinţă prinsă veşnicia Cuvântului, aşa
împotriva duşmanilor Bisericii! cum s'a vestit oamenilor şi s'a
De atunci cultul icoanelor sfinte tălmăcit prin tradiţia sfântă.
a rămas definitiv, ca un izvor
Neamul românesc în apele
al evlaviei şi îndreptării reli ei limpezi s'a născut şi s'a for
gioase, pentru toţi cari cred în mat. Ortodoxia şi naţionalita
Hrisios şi cinstesc amintirea tea sunt substanţele originare
sfinţilor săi apostoli şi martiri. ale sufletului românesc — cum
Dreapta credinţă înfrânsese a spus tntr'o formulă inspirată
înc'odată rătăcirile împăraţilor, /. P. S. Mitropolit Nicolae. De
dovedind că adevărul este a- aceea, luptând pentru apărarea
colo unde-i Biserica cu învăţă şi desvoltarea ortodoxiei, lup
tăm pentru însăşi existenţa noasturile ei divine.

tră. Orice o poate slăbi sau um
bri, înseamnă o primejdie, in
diferent de unde vine. In cursul
vremilor am avut parte de ele
din belşug. Şi am rezistat. Adevărat, că a trebuit să înre
gistrăm şi pierderi, cum a fost
(defecţiunea nenorocită delà 1700.
Ea ne-a desbinat, învrăjbindune până în ziua de astăzi. Avem impresia că agenţii cato
licismului au devenit chiar mai
agresivi decât odinioară, necru
ţând nici un mijloc spre a-şi
întinde prozelitismul detestabil
prin toate ungherele României
întregite. Cele 12 episcopii ca
tolice lucrează de zor, după comandandantele savante ale Va
ticanului, cu bani şi intrigi, spre
a săpa mormântul ortodoxiei na
ţionale. Ni s'au servit în anii
din urmă probe numeroase, cari
au stârnit uimire şi revoltă.
O datorie elementara ne obligă la reacţiune conştientă şi
energică. Suntem un Stat or
todox prin tradiţia lui seculară,
ca şi prin numărul covârşitor
al naţiei. Aşa vrem şi trebue
să rămânem. Iată crezul sfânt,
ce agită sufletele noastre.

De aceea s'a simţit nevoia
F.O.R.-ului, care în marasmul
zilelor noastre să fie trâmbiţa
de alarmă pentru mobilizarea
tuturora în linie de bătaie. Du
mineca ortodoxiei este totodată
şi ziua F. O. R.-ului, când în
toate oraşele şi satele i se vor
beşte poporului despre rostul
acestei mari asociaţii în viaţa
religioasă şi culturală a ţării.
Anul acesta în deosebi, are
să însemneze, ca şi cei prece
denţi, aceeaşi solidarizare trează
şi impresionantă în jurul alta
relor ortodoxe, care ştie să lupte
cu însufleţire nemicşorată îm
potriva atacurilor catolice, până
când cetăţile lor — sub nume
de concordate, acorduri, statusuri ş. a. — nu vor fi dărâmate.
Căci să nu uităm o clipă:
catolicismul, în frunte cu Vati
canul,, s'a manifestat sub ochii
noştri nu numai ca antiortodox,
ci şi ca revizionist, slujind ire
dentismul maghiar. •
A-l lăsă să triumfe, ar în
semna să ne sinucidem.
„Dacă nu zideşte Domnul
casa,
înzadar lucrează cei ce o zidesc."
Psalmi,

127, 1.

Slăbănogul din Capernaum.
M a t e i 9, 1—8. M a r c u 2, 1—12. L u c a 5, 1 7 — 2 3 .
„Fiule, iartă-se ţie păcatele tale."

Către sfârşitul anului al doilea al
activităţii Mântuitorului, după o ab
senţă mai îndelungată din Capernaum,
vestea reîntoarcerii Lui, adună mare
mulţime j n faţa casei unde se adă
postea, în stradă, în curte o-înbulzeală de nedescris, toţi căţi l-au cu
noscut sunt dornici să-1 vadă şi să-1
asculte. în majoritate sunt fii ai Galileei, pescari, agricultori şi comer
cianţi, dar sunt nelipsiţi dela mâr
şava datorie de spionaj şi reprezen
tanţii fariseilor. Momentul e foarte
prielnic trebueşte folosit. învăţătorul
în faţa entusiasmului general va tre
bui să vorbească, să facă semne, iar
ei vor mai putea adauge un fir in
vizibil la reţeaua ce urmează să curme
uluitoarea Lui ascensiune.

Şi într'adevăr 1 i s u s ieşind din
casă, deşi obosit de drum şi de munca
desfăşurată pe alte plaiuri ale Galileei, începe să înveţe. Cuvintele îi
sunt sorbite de pe buze. Ele sunt
pline de putere ademenitoare şi con
vingătoare. Deodată tace. Atenţia îi
este atrasă de ceva neobicinuit. De
pe coperişul casei tocmai în faţa lui
este lăsat cu funiile un pat pe care
zace un bolnav. Ce se întâmplase ?
Nişte oameni aduseră la Mântuitorul
un bolnav greu, un slăbănog, care
de ani de zite nu mai era stăpân pe
mădularele sale. Neputând străbate
până la el, fiindu-le milă de bolnav
şi de rugăminţile lui, s'au folosit de
extrema posibilitate. S'au strecurat cu
patul până la intrarea în casă, de
unde urcau scările pe coperiş (cope

F O I L E T O N
Despre

post.

( M a t e i 6, 1 6 - 1 8 ) .
„Când postiţi, nu fiţi p o s o m o 
râţi c a făţarnicii; c ă ei îşi întunecă
feţele, c a s ă se' arate oamenilor c ă
p o s t e s c ; adevăr g r ă e s c v o u ă : îşi
iau plata."

(Matei 6. 16.

în primăvara anului al doilea al activităţii
Mântuitorului, la puţin timp după întoarcerea lui
din Ierusalim, unde fusese ca de obiceiu să ser
beze Pastile, retrăgându-se din Capernaum pe un
munte din împrejurimi, ca să se recreieze, este
urmat de o mulţime neobicinuit de mare de as
cultători, cari sunt setoşi de înţeleptele lui cuvinte.
Divinul învăţător înduioşat peste măsură de râvna
acestei mulţimi după mântuire, jertfindu-şi puţi
nele clipe de reculegere, vine în mijlocul ei ca un
păstor înţelept în mijlocul turmei, văduvite de con
ducător. Cu acest prilej după ce alege din mijlocul
mulţimei ucenicilor pe 12, cari să-i fie lui apos
toli, rosteşte o măreaţă cuvântare. Nu este una din
obicinuitele cuvântări ale lui lisus, care să ţintească
spre soluţionarea ideală a unei anumite probleme,

rişul plan, obicinuit în Orient) şi de
aci l-au lăsat frumos cu frânghiile
acolo unde se afla lisus.
Este un moment solemn. Bolna
vul întins la picioarele lui, cu privi
rile stinse, cere îndurare. Mântuito
rul îi pătrunde toată nenorocirea în
care se sbate. Cu sufletul întinat de
păcate, cu trupul schimonosit de su
ferinţă, se doreşte din răsputeri după
mântuire. Această dorinţă l a făcut
să se roage, să plângă trezind mila
semenilor, cari l-au adus aci. Acea
stă dorinţă îi este întipărită în ruga
mută a ochilor, ce-o rosteşte privind
la Mântuitorul. Dar iată suferinţa lui
s'a apropiat de sfârşit. A găsit me
dicul. Fiul lui Dumnezeu, durerile a
venit să le aline. Dă însă precădere
celor sufleteşti. îi zice: „fiule iartă-se
ţie păcatele tale." Efectul cuvintelor
nu e vizibil. îl simte însă slăbăno
gul. O uşurare îi năpădeşte în su
flet, în negura întunerecului intern,
s'a aprins o rază de lumină. E lu
mina ce-1 chiamă la o nouă viaţă,
e lumina nădejdii de mai bine. Cu
toată suferinţa trupească, în ochi îi
râde bucuria mântuirii.
Au auzit şi fariseii necredincioşi
cuvintele lui lisus. Pentru ei sunt obiectul scandatei. Cine este acesta,
că-şi asumează puterea de a iertă
păcatele? El vorbeşte hulă împotriva
lui Dumnezeu, singur în măsură a
face acest lucru. încep să murmure
neînţelegători în faţa tainicei prefa
ceri din sufletul celui miluit.
Le răspunde lisus: „De ce cu
getaţi acestea în inimile voastre? Ce
este mai lesne, a zice slăbănogului:
iartă-se ţie păcatele tale, sau a zice:
scoală-te, ia-ţi patul tău şi umblă?"
Da, ei nu înţeleg, că mai mare
este sufletul decât trupul; că sănă
tatea celui dintâi este mai de preţ,
decât a celui din urmă. Dacă ar fi
înţeles acest lucru, altul ar fi aspec
tul vieţii lor, alta le-ar fi atitudinea
faţă de Messia. N'ar mai fi cerut
semne pentru a crede misiunei lui,
ci s'ar fi convins dinttu început că
pumnezeesc lucru împlineşte prin
cuvânt şi fapte.
Şi pentru ca să nu aibă nici un
cuvânt de răspuns în ziua judecăţii,
lisus ca totdeauna şi de astădată le
dă semnul cerut, spunându-i bolna
vului: „scoală-te, ia-ţi patul tău şi
mergi la casa ta." .
Efectul de astădată este vizibil.
Bolnavul se scoală din patul sufe
rinţelor pe deplin sănătos. Este vin

ci o largă expunere programatică, în care sunt fe
ricit înbinate şi soluţionate toate problemele vieţii
omeneşti. începând cu legile cari stau la temelia
împărăţiei Iui Dumnezeu, continuă cu misiunea ce
revine apostolilor săi; cu paralela între dreptatea
fariseică şi adevărata dreptate; cu viaţa fariseică
şi reala viaţă etică; încheie cu îndemnul de a urma
doctrinei sale.
Dintre evanghelist)', singur Matei redă această
cuvântare în întregime. Marcu şi Ioan nu o înregis
trează de loc, iar Luca numai fragmentar. Faptul
a dat naştere multor discuţii. După ce însă abia
toate scrierile evanghelice canonice, ca un întreg
reprezintă în parte activitatea pământească a Mân
tuitorului, nu avem nici un motiv a dubita auten
ticitatea expunerii lui Matei.

decat şi sufleteşte şi trupeşte. Prin
el s'a dovedit celor prezenţi, indi
rect omenirii întregi, că lisus este
Dumnezeu care iartă păcatele celor
ce cu credinţă şi nădejde se apropie
de el.
Toţi cei prezenţi au fost cuprinşi
de teamă, acea teamă firească, care
năpădeşte sufletul când supranatu
ralul coboară în ordinea naturală influinţându-o. Spuneau: azi am văzut
lucruri minunate şi lăudau pe Dum
nezeu.
Mântuitorul a binevoit ca această
putere de a ierta păcatele, s'o lase
bisericii sale pentru toate timpurile,
ca o sfântă taină.
în seara zilei după înviere se arată apostolilor adunaţi într'o casă
din Ierusalim, îi salută şi le zice:
„Precum m'a trimis pe mine Tatăl,
vă trimit şi eu pe voi... a suflat şi
a z i s : Luaţi duh sfânt; cărora veţi
ierta păcatele, le vor fi iertate; că
rora le veti ţinea, vor fi ţinute." (loan
20, 2 1 — 2 3 ) .
Prin succesiunea neîntreruptă dela
apostoli dumnezeeasca putere se trans
mite urmaşilor acestora. Astfel taina
pocăinţei fiinţează în biserică perma
nent, dând posibilitatea fiilor ei de a
beneficia de miraculoasele ei roade.
Şi pentru noi este pilduitoare mi
siunea din Capernaum. Fi-vo:n ase
menea slăbănogului ce-şi caută mân
tuirea la picioarele lui lisus, sau fa
riseilor necredincioşi. Fără îndoială
realitatea păcătoşeniei noastre şi con
ştiinţa responzabilităţii înaintea lui
Dumnezeu, ne îndrumă să urmăm
s l ă b ă n o g u l u i . Să ne apropiem de
scaunul mărturisirii cu toată umilinţa,
cu toată râvna după sănătatea sufle
tească, ca să obţinem şi noi iertarea
păcatelor, care i-a mângâiat sufletul
slăbănogului. '
Au doaivi e«l<* oui ffiră. n â c a ^ stu-

doară he putem împreurtâ^fi^rimtos
bucurându-ne de minunata zi a în
vierii lui, dacă am trecut nepăsători
pe lângă scaunui mărturisirii in acest timp de pregătire a! postului
mare? Nebunie este acest. gând. Sun
tem păcătoşi, în noi este păcatul, în
jurul nostru este. El ne rupe încon
tinuu din organismul lui Hrisfos, în
tunecă chipul lui Hristos în noi. P o 
căinţa este tocmai misterioasa putere,
care ne purifică, elimină din noi tot
ceea ce este slab şi ne atrage spre
cele pământeşti. Pocăinţa ne readuce
la Hristos, ne împrumută aripi, cari
să ne înalţe spre Dumnezeu.
Prof. Dr. L. G MUNTEANU

ficat şi dispoziţiile Legii privitoare la post. Pe
lângă zilele obicinuite de post, mai adaogă şi al
tele. Ei postesc de două ori la săptămână, ceea
ce Legea nu spune.

Dacă acest zel ar fi rezultat dintr'o adâncă
necesitate internă de a face cât mai uşoară posi
bilitatea unri intense vieţuiri spirituale, nimic n'ar
fi de zis. Realitatea însă e alta. Ei postesc mai
mult, nu fiindcă râvnesc spre o viaţă etică supe
rioară, nu fiindcă sunt pătrunşi de importanţa acestei practice, ci dintr'o nelogică ambiţie de castă,
dintr'o sfruntată îngâmfare. Prin această şi alte asemenea practici, vânează stima poporului şi si
tuaţiile înalte, fixându-se ca tot atâtea exemple de
viaţă în mijlo:ul mulţimii. Iar dacă scopul urmărit
este atât de egoist, nici mijlocul nu poate fi o reală
în acest cadru larg al cuvântării supranu sarcină. Fariseul atât de grijuliu pentru persoana
mite: „Predica de pe munte" este pusă şi pro lui, nu poate posti, el numai arată lumii că pos
blema postului. Reţinerea dela anumite mâncări şi teşte, într'o formă grosolană exteriorizează stări su
anumite practici obicinuite, în preajma unor săr fleteşti pe cari nu le simte. Ca actor iscusit, ce
bători mari, sau în timpuri de grele încercări este duce o viaţă dublă: una plină de belşug şi necre
o poruncă a legii (v. Luca 16, 2 9 ; 23, 2 7 ; Zah. dinţă în intimitate şi alta de evlavie şi adâncă con
7, 3, 5 ; 8, 19 e t c ) . Poporul iudeu cu siguranţă vingere religioasă în societate; în zilele de post nu
ştia să se conformeze. Fariseii mai mult decât na se spală, nu-şi unge barba, nu-şi peaptănă părul
ţiunea în iperzelul practicilor religioase, au ampli şi îmbracă hainele cele mai rele.

IN F O R M A Ţ I U N I
CUVÂNT DE RECUNOŞ
T I N Ţ Ă . Consiliul Eparhiei V a 
dului, Feleacului şi Clujului ţine
s ă exprime şi pe c a l e a presei
r e s p e c t u o a s e l e s a l e mulţumiri tu
turor a c e l o r a , cari au binevoit a
lua p a r t e la doliul a c e s t e i eparhii
cu prilejul trecerii din viaţă a
preavrednicului Episcop Nicolae
Ivan. Cluj, la 10 F e b r u a r i e 1936.
Consiliul Eparhial.

Instalarea P. S. Episcop
Andrei M a g e r la Arad. Do
liul ce a cuprins eparhia noas
tră prin moartea P. S. nostru
Episcop Nicolae, nu ne-a în
găduit să ne ocupăm la loc de
frunte curii se cuvenea, de insta
larea P. S. Episcop Andrei în
scaunul dela Arad.

Ea a avut loc în ziua de
2 1. c , în cadrul unor solem
P r e s a d e s p r e m o a r t e a P. S. nităţi mari, la cari au asistat
nostru Episcop Nicolae. Urmărind clerul, intelectualii mireni şi po
ziarele şi revistele româneşti am fost por din toate părţile Eparhiei.
profund
mişcaţi să vedem cu câtă In toate gările dela Oradea la
simpatie şi căldură au scris
despre Arad, noul Episcop a fost în
încetarea P. S. Episcop Nicolae. Nu tâmpinat cu entusiasm de po
ne aducem aminte să se fi scris de porul eşit întru întâmpinare.
mult, atât de elogios,
de sincer şi
După Liturghia festivă din
de pătrunzător ca de astădată,
când catedrală, a urmat actul insta
personalitatea
defunctului
eră înca lării săvârşit de P. S. Episcop
drată în lumini rezervate numai fi
Va si le al Caransebeşului, ca
gurilor mari ale neamului.
Ceea ce delegat al î. P. S. Mitropolit
dovedeşte, că dela un capăt al ţârii Nicolae. S'au rostit cu acest prilej
la altul, opera grandioasă
realizată sărbătoresc o serie de cuvântări
la Cluj de incomparabilul
ctitor, în în biserică, la recepţie, la masă
făţişează cu adevărat o culme, spre e t c , cari exprimau bucurii şi
care Românismul
priveşte cu reală nădejdi deosebite. Punctul cen
mâidrie şi
satisfacţie.
tral 1-a constituit evident pre
E aceasta o duioasă
mângâiere dica P. S. Episcop Andrei, care
în durerea ce ne stăpâneşte
pe toţi şi de astădată a dovedit că este
fiii Eparhiei orfane. Şi un motiv mai un erudit teolog şi adânc creş
mult, sâ-i cultivăm cu sfinţenie_ a- tin. Vorbind despre libertate şi
mintirea, continuând a lucra în spi viaţă, a demonstrat în forme
ritul lui.
magistrale, că ele nu-şi găsesc
rostul final, decât în căutarea
-* C J l ă t o r i a Suveranului. Timp
lui Hristos. „Precum şuviţa de
de două saptâmaiii M. 6a~1?Fge!e
Carol II. a făcut o călătorie în străi apă — zice P. S. Sa - oricât de
slabă, înconjoară munţii, pentru
nătate, asistând la funerariile regelui
a se vărsa în mare, aşa şi iGeorge V. al Angliei, dc u i r k a ple
nima omului nu-şi află pacea
cat la Paris, unde a rămas mai muliă
..'•vreme. Primit atât la Londra, cât şi
decât în unire cu Dumnezeuîn Franţa mai ales, cu deosebită a- Creatorul. Rolul meu principal
fecţiune, Suveranul nostru a avut nu este, de a încopcia sufletele de
meroasa '!Hfo4vederr cu Regi şi di Dumnezeu ~şr de a le deschide
plomaţi, în cari a examinat ~ siiuaţia
izvorul vieţii celei vecinice." Ainternaţională şi s'au strâns alianţele'
poi cu gândul la mirenii-cărtupentru salvarea păcii. Prestigiul Ro
mâniei a sporit enorm prin această rari, cu rolul lor atât de im
călătorie regală, iar hotarele ei au portant în viaţa neamului, le
căpătat noui garanţii de apărare din face un apel mişcător, zicând:
„reaprindeţi luminiţa credinţei
partea marilor Puteri.
s
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Mântuitorul condamnă această înşelăciune fa
riseică. Acceptând postul ca o practică religioasă
necesară, îl reduce Ia importanţa lui fundamentală
pentru viaţa individuală internă. O primă măsură
împotriva formalismului fariseu, este interzicerea
uzanţelor acestora când vor să arate lumii că pos
tesc. Postul ca şi celelalte practici religioase trebue
să fie făcut într'ascuns. Nota publicităţii îl despoae
de caracterul lui fiinţial.
Când posteşti înfăţişarea ta externă nimănui
să nu atragă atenţiunea, Dumnezeu singur să" ştie
acest lucru, el îţi va răsplăti.
Prin atitudinea Mântuitorului faţă de această
practică religioasă, prin propriul său exemplu, ea
se încadrează în ansamblul mijloacelor cari duc
la mântuire. Trece în biserica creştină, reglementându-se ca timp de pregătire spirituală pentru cre
dinţă, înaintea sărbătorilor mari de peste an.
Azi postul este privit sub două aspecte: unul
material şi celălalt spiritual. Din punct de vedere
religios, aspectul material, e fără importanţă. A ne
Înfrâna dela anumite mâncări din când în când,
pentru o simplă variaţie pretinsă de un regim ali
mentar raţional, înseamnă cel mult a satisface o
necesitate organică a corpului, dar nu una religioasă.

moştenite din casa părintească,
unde o pioasă mamă ţărancă,
un smerit dascăl sau figura ve
nerabilă a unui preot-părinte
v'a aprins-o oarecând în suflet,
dar pe care vitregia vremurilor
a stins'o." Prevedem o epocă
de înflorire a Eparhiei Aradului
sub cârma P. S. Andrei, de aceea îi dorim din toată inima
ani mulţi şi sănătate deplină,
spre folosul nemăsurat al orto
doxiei naţionale.

S ă r b ă t o r i r e a Reginei. Du
mineca trecută s'a organizat la
Teatrul Naţional din Cluj un
festival artistic în onoarea M.
Sale Regina Măria, care a îm
plinit anul trecut 6 0 ani. P u 
blicul clujan a făcut o caldă
manifestaţie de admiraţie şi de
votament Reginei-eroine, care
şi-a jertfit totul pentru izbânda
idealului nostru de unitate na
ţională. Dna Sofia Meteş a ţi
nut o conferinţă vorbind despre
personalitatea Reginei.

Clerul o r t o d o x a c ă p ă t a t
satisfacţie. în comisiunea spe
cială, rânduită de congresul na
ţional bisericesc, ca să revadă
legea de organizare bisericească,
dl Al. Lapedatu, ministrul cul
telor, a declarat, în mod cate
goric, că va aduce de urgenţă
înaintea parlamentului modifi
carea parţială a art. 19 şi 21
din actuala lege, în sensul ca
slujitorii bisericii ortodoxe să
fie consideraţi funcţionari pu
blici, şi să primească prin bu
get, salarii integrale, iar nu în
tregiri. Pe viitor, nu vor mai
fi trecute în noul buget, folo
sinţa pământurilor bisericeşti şi
a caselor parohiale nici
be
neficiul epitrahilului. Acest suc
ces obţinut de clerul ortodox
constitue un mare câştig, întru
cât va avea o situaţiune sta
bilită prin buget, fără a se mai
da loc la interpretări ce nu

Privit sub aspectul spiritual, postul este im
pus de convingerea internă, că satisfacerea cu conştienţiozitate a "tuturor poftelor trupeşti, ne face
sclavi trupului şi de necesitatea lăuntrică de a ac
tiva viaţa spirituală. în acest caz apare ca un mijloc
prin care se menţine echilibrul de forţe.
Primeşte caracterul unei practici religioase,
abia când necsitatea internă care-I determină este
ea însăşi de ordin religios-moral; când este po
runcit nu numai de dorinţa menţinerii unei armonii
între viaţa trupească şi sufletească, ci de a subor
dona cât mai mult pe cea dintâi, celei din urmă,
şi de a coordona aspiraţiile noastre în jurul su
premei ţinte omeneşti, mântuirea.
Evident în acest ultim caz, postul nu se re
duce numai la o temporară abţinere dela anumite
mâncări înbuibătoare, ci mai mult: Ia încetarea tu
turor practicilor imorale. „Nu ceea ce intră în gură
spureă pe om, ci ceea ce iese din gură îl spurcă",
spunea Iisus ascultătorilor săi. Postul este întâi o
vastă concentrare internă, o rugăciune continuă, o
adâncă şi intensivă trăire sufletească, iar în extern
evlavie şi fapte ale iubirii deaproapelui. Astfel a
înţeles Mântuitorul să postească. Au nu-1 vedem
retrăgându-se în pustia Carantaniei, flămânzind,

servesc prestigiul tot mai pu
ternic şi mai luminos al ei.

Societatea de lectură a
Clerului din Cluj. Din iniţia
tiva P. C. consilieri eparhiali
în frunte cu păr. S. S t a n c a ,
preşedintele Consiliului, Clerul
oraşului nostru a fost convo
cat la o adunare în sala de
şedinţe a Episcopiei, spre a
discuta înfiinţarea unei socie
tăţi de lectură. Din desbaterile
urmate s'a desprins concluzia
unanimă a utilităţii unei ase
menea societăţi, şi votul celor
prezenţi a fost dat în acest sens.
La dispoziţia societăţii stă sala
de şedinţe, cu numeroase ziare
şi reviste, ce pot fi consultate
zilnic dela orele 4 — 8 p. m. în
fiecare Miercuri se ţin şedinţe
regulate, cu discuţii despre pro
blemele bisericeşti actuale. In
telectualii mireni ortodocşi sunt
bineveniţi la societate. Felicităm
pe iniţiatori pentru acest gând
bun, care va da roade înbelşugate. Din aceste întâlniri dese
ale preoţimii, vor răsări de si
gur multe idei şi planuri fru
moase pentru Biserică.
Sediul M i t r o p o l i e i şi p r e s a .
De câtva timp ziarele din capitală şi
Cluj, lansează ideea mutării centrului
mitropolitan dela Sibiu la Cluj, in
dicând o serie de argumente. In ar
ticolul său din „Dimineaţa", dl Ion
Clopoţel pledează teza aceasta, susţi
nând că Clujul este metropola poli
tică şi culturală a Ardealului, unde
trebue să fie şi cea bisericească spri
jinită pe o facultate teologică care
azi lipseşte din Universitate. Este adevărat, că şi neuitatul nustru Epi
scop Nicolae avea acest gând, pe
care 1-a şi împărtăşit mai multora
dintre fruntaşii ortodoxiei. El a creiat
toate condiţiile materiale, şi încă atât
de strălucite, prin splendida reşe
dinţă şi monumentala Catedrală din
Cluj, pentru ca Mitropolia să se poată
afirma aici în deplină strălucire.
Problema însă nu este atât de
simplă, cum pare ziariştilor. Ea tre
bue judecată din "o serie de laturi is
torice, bisericeşti şi naţionale, de că
tre factorii răspunzători.

meditând, râgându-se şi învingând ispita? Şi ia
răşi de câteori după aceea, petrece în singurătate,
mortificându-şi corpul şi trăind intens numai cu
sufletul. Ca om face acestea, dându-ne un exemplu.
Şi iarăşi nu fără rost, ne vorbeşte despre
post imediat după rugăciune şi înainte de a con
damna râvna după averi. Legătura internă deter
mină această încadrare.
La fel au înţeles postul apostolii ucenicii şi
sfinţii bisericii din toate timpurile. La fel trebue
să-1 înţelegem şi noi azi.
Iar dacă de mai multeori în an, înaintea săr
bătorilor mari, biserica a fixat răstimpuri mai în
delungate pentru post, înseamnă că tot de atâtea
ori viaţa noastră obicinuită pretinde să fie învio
rată şi primenită. Numai prin această renaştere pe
riodică a postului, ne pregătim pentru adevărata
pocăinţă, şi ne învrednicim a păşi cu creştinească
demnitate spre marea taină a cuminecăturii.
P r o f . Dr. L . G. M U N T E A N U

• •

A b o n a ţ i şi r ă s p â n d i ţ i
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„VIAŢA I L U S T R A T Ă "
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O catedrală o r t o d o x ă la
F ă g ă r a ş . Cu ocazia sărbători
lor naţionale, în actuala bise
rică ortodoxă, abia pot intra re
prezentanţii autorităţilor, credin
cioşii urmând să asculte servi
ciul religios afară.' Din acest
motiv, din mijlocul „Frăţiei or
todoxe" s'a lansat ideea ridi
cării unei catedrale
ortodoxe.
Iniţiativa „Frăţiei ortodoxe" a
fost însuşită de Consiliul paro
hial al bisericii ortodoxe, care
a ales o comisiune, în scopul
de-a strânge fondurile necesare
ridicării catedralei ortodoxe din
Făgăraş. Până acum s'au strâns
1 4 1 . 5 0 0 Lei. S'a hotărât ca per
soanele care vor dărui minimum
5 0 0 0 Lei să fie trecute în po
melnicul catedralei, iar acelea
cari vor dărui peste 5 0 . 0 0 0 Lei
să fie considerate între ctitorii
ei. Comitetul de iniţiativă va
lansa un apel şi liste de sub
scripţie printre făgărăşenii din
cuprinsul ţării şi printre cre
dincioşi.
O c a r t e v a l o r o a s ă . Este aceea,
scrisă de P. C. păr. Dr.
Gheorghe
Ciuhandu despre „Episcopii
Satnuil
Vulcan şi Gherasim Raţiu" (1830—
1840). Autorul, cunoscut ca unul din
cei mai meritoşi cercetători ai trecu
tului nostru bisericesc, dă în această
lucrare mare, un capitol dramatic din
lupta ortodoxiei împotriva catolicis
mului agresiv, a cărei unealtă a fost
şi Episcopul uniat Samuil Vulcan
dela Oradea.
Sunt aici pagini zguduitoare, cari
dacă fac cinste înaintaşilor, preoţi şi
ţărani smeriţi, — în schimb osân
desc pentru totdeauna mişelia şi te
roarea catolică, întrebuinţată contra
ortodocşilor. Clerul nostru nu trebue
să se lipsească de această carte atât
de instructivă, mai ales în zilele de
luptă de acum. O recomandăm stă
ruitor. Se poate comanda prin libră
ria noastră eparhială. Preţul 500 Lei.
-f Dr. Z e n o Oh. P r o c a . Aflăm
cu mare părere de rău moartea pre
matură a tânărului chestor de poliţie
din Sibiu Dr. Zeno Proca. Fiu al
păr. consilier arhiepiscopesc Dr. Gh.
Proca, defunctul făcuse studii emi
nente la Paris, cari aveau să-i des
chidă o carieră frumoasă, cum o do
vedise activitatea sa publică din frun
tea poliţiei sibiene. El dispare pe ne
aşteptate lăsând regrete unanime. Tri
mitem îndureraţilor părinţi sincere
condoleanţe.
Şaizeci de cununii într'o zi.
în biserica Sf. Spiridon din Bucu
reşti a avut loc Duminecă 16 Febr.,
cununia religioasă a 6 0 perechi cari
trăiau în concubinaj. Faptul a im
presionat în chip deosebit populaţia
cartierului, care a ţinut să asiste în
număr mare la această ceremonie ne
obicinuită. Biserica îşi face resimţită
activitatea ei pastorală în capitala,
unde este atâta de muncit sub ra
port religios.
O p ă r e r e despre Episcopul
Ioan Bob. într'un studiu nou, „Un
vechiu proces literar", dl Z. Pâclişanu, se ocupă mai amănunţit de re
laţiile lui I. Bob cu S. Klein, Gh.
Şincai şi P. Maior, cari după cum
se ştie, au fost extrem de încordate.
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Autorul îşi termină lucrarea cu ur
mătoarea concluzie despre vlădică:
„Prezenţa timp de 48 ani (1781-1830)
a lui Ioan Bob în fruntea vlădiciei
unite a Blajului, a constituit pentru
cultura şi literatura româneascu, o
mare pierdere." Luăm act. Să notăm
însă bine: vorbeşte" un competent
istoric unit.

CIRCULARI
t r i m i s e Clerului şi poporului din prilejul
m o r ţ i i P . S. E p i s c o p N i c o l a e Ivan.

1. Circulara Arhidiecezei.
înainte de aceasta cu abia câteva
zile v'am comunicat dureroasa ştire
despre săvârşirea din această viaţă
a fericitului în Domnul Episcop Ro
man al eparhiei Orăzii — şi iată un
nou doliu s'a aşternut peste Biserica
noastră prin trecerea la cele veşnice
a Prea Sfinţitului Episcop
Nicolae
al de Dumnezeu păzitei eparhii a
Vadului, Feleacului şi Clujului, în
tâmplată în ziua de Luni, 3 Fe
bruarie a. c.
Eparhia, pe care a păstorit-o timp
de 15 ani ca cel dintâi Episcop al
ei, îşi pierde pe ierarhul care a or
ganizat-o cu pricepere, a înzestrat-o
cu aşezămintele necesare şi a îndru
mat-o cu râvnă pe drumul progre
sului. Măreaţa biserică catedrală din
Cluj va rămânea pentru totdeauna
opera de care e legat numele Prea
Sfinţitului Episcop Nicolae.
Dar adormitul în Domnul, înainte
de a lua conducerea nou înfiinţatei
eparhii a Clujului; a desvoltat o rod
nică activate ca consilier arhiepisco
pesc aici în centrul Mitropoliei noasstre, dându-şi contribuţia sa la ope
rele realizate sub păstorirea antece
sorului Nostru de neuitată pomenire,
a fericitului Arhiepiscop şi Mitropolit
Ioan Metianu.
Cu gândul la toate acestea şi ru
gând pe atotmilostivul Dumnezeu să
aşeze sufletul robului Său Episcopul
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Nicolae în lăcaşurile drepţilor, dis
punem ca Cucernicii preoţi ai Arhi
episcopiei Noastre, în cea dintâi Du
minecă după primirea acestei Cir
culari, să facă parastas în toate bi
sericile parohiale pentru fericita odihnă a sufletului Prea Sfinţitului adormit în Domnul Episcop Nicolae.
înmormântarea va avea loc în ziua
de Joi, 6 Februarie a. c , în biserica
catedrală din Cluj. Sibiu, la 3 Fe
bruarie 1936. (ss) Nicolae,
arhiepi
scop şi mitropolit.
*
2. Circulara diecezei C a r a n 
sebeşului.
Vajnicul luptător cu figură de pa
triarh, P. S. S. Episcopul Roman
Ciorogariu al Orăzii şi ctitorul res
tauratei ^episcopii a Aradului, Felea
cului şi Clujului, P. S. S. Episcopul
Nicolae Ivan, s'au stins din viaţă,
semănând jale şi întristare nu nu
mai în inimile clerului şi ale po
porului credincios din eparhiile lor,
ci şi în inimile tuturor Românilor şi
ala dreptcredincioşilor din ţara în
treagă.
în manile amândurora toiagul ar
hieresc-a strălucit cu înbelşugare, iar
din sufletele lor călite în suferinţe
s'au revărsat puteri creiatoare dintre
cele mai preţioase.
Amândoi şi-au servit biserica stră
moşească cu toată vigoarea sufletu
lui lor timp de peste jumătate de
veac, fiind străjeri neadormiţi ai or
todoxiei noastre străbune în cele mai
expuse locuri, unul la graniţa de Vest,
iar celalalt în Clujul suferinţelor noas
tre de odinioasă.
Amândoi au fost nu numai, ne
întrecuţi organizatori şi chivernisitori
de mâna întâia, ci mai presus de
toate au promovat cele sufleteşti şi
cultura, punând cuceririle de pe te
renul economic şi financiar în slujba
progresului sufletesc şi cultural al
poporului lor credincios.

Consiliul Eparhial ort, r o m . Cluj.
Nr. 1248—1936.

COMUNICAT OFICIAL
în conformitate cu dispoziţiunile Art. 9 din Regulamentul „Fondului
Ajutorului Preoţesc" al Eparhiei Clujului, despre situaţia dela 31 Decem
vrie 1935 a acestui fond, publicăm următorul
/.

B I L A N Ţ :
Venituri:
1. Soldul dela 31 Decemvrie 1934
2. Cotizaţiile de membri din 1935 . . . . .
3. Interese capitalizate

.

Lei 729 8 3 0 ' —
„
606.371'—
„ f_
3.699'—

„ „ , , . ,.
Lei 1,339.900 —
//.
Cheltuieli:
1. Ajut. deînmorm. solvite în 1935 Lei 279 6 0 0 ' —
2. Cotizaţii restituite
„_ 2 4 . 9 0 0 — Lei 304.500 —
Sold Ia 31 Decemvrie 1935 Lei 1,035.400-—
plus cotizaţiile restante la 31 Decemvrie 1935, dar încă neînca
sate, de Lei 29.100 — şi minus 3 ajutoare de înmormântare neridi
cate până la 31 Decemvrie 1935 de Lei 1 6 4 . 9 0 0 — , averea activă a
fondului este de Lei
899.600—.
III. Membri cotizanţi: vechi din anul 1934
436
noui din anul 1935 . . . . . . . . _ .
H
447
dintre cari în cursul anului 1 9 3 5 : a) au murit
8
b) s'au retras
. . . .
7
c) au fost şterşi cf. R e g ^ . 4
19
rămân la 31 Dec. 1935 ,

.

428

IV. Dela înfiinţarea fondului (1 Iulie 1931) până azi s'au acordat 32
toare de înmormântare,
în suma de Lei
1,688.900'—.

aju

preşed. Consil

eparh.

ss. Consilier Andrei
referentul fondului.

Se cuvine deci, ca la cununa re
cunoştinţei ce li-a dat-o Ţara şi B i 
serica, să împletim şi noi, eparhia
Caransebeşului o floricică, căci moar
tea aeestor doi ierarhi a înduioşat şi
întristat şi inimile noastre.
Şi deoarece, în conformitate cu
învăţătura bisericii noastre, noi B i 
serica •luptătoare suntem în comuni
tate cu sufletele celor răposaţi, să
înălţăm rugăciuni pentru fericita odihnă a acestor doi răposaţi chiriariii
cari „luptă bună au luptat şi cre
dinţa au păzit", pentru ca şi prin
aceasta să ne arătăm nu numai sen
timentele noastre de profunde re
grete pentru pierderea lor care se
resimte în întreagă Biserica noastră,
ci şi ataşamentul nostru pentru epar
hiile lor îndoliate.
Drept aceea dispunem, ca în Du
mineca lăsatului de carne, 16 Fe
bruarie a. c , la sfintele Liturghii ce
se vor săvârşi în această zi sfântă
să se facă pomenirea în Domnul adormiţilor Episcopi Roman şi Nicolae,
apreciindu-se în câte o predică acti
vitatea şi meritele lor, pentru Bise
rică şi Neam.
Ceea ce Prea Onorat D-Ta vei
comunica On. Preoţimi parohiale spre
conformare. Caransebeş, la 10 Fe
bruarie 1936. (ss) Vasile, Episcop.
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I. A., în H e r e p e a Adevărat, că n'avem
loc suficient pentru lucrări mari. T e z a v'o
ţinem la dispoziţie.
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1/1936.
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CONCURS
Pentru ocuparea postului de cân
tăreţ Ia biserica ortodoxă româna din
Tic-colonie, protopopiatul Huedin,
se publică concurs cu terminul de
30 zile dela prima publicare în „Re
naşterea. "
Beneficii şi obligaţii:
1. Cântăreţii trebue să fie cântă
reţi foarte buni cunoscând perfect
rânduelile bisericii.
2. Candidatul ales este obligat să
ia parte la toate serviciile religioase
ce i se reclamă.
3. Vârsta cel mult 35 ani.
4. Alesul va beneficia de locuinţă
şi luminat gratuit.
5. Va avea să facă un serviciu
auxiliar ce i se va indica de Direc
ţiunea Minelor şj va primi în schimb
un salar lunar de 1800—2000 Lei.
6. Dacă va satisface tuturor în
datoririlor în mod satisfăcător, după
un an va putea fi definitivat.
7. Remuneraţia o va stabili Di
recţiunea Minelor în înţelegere cu
Consiliul parohial.
8. Reflectanţii la acest post în
te.iminul sus indicat se vor prezenta
la sf. biserică dic parohia Tic-co
lonie pentru a cânta şi a face cu
noştinţă cu poporul, iar documentele
de lipsă şi-le va înainta oficiului protopopesc ort. român din Huedin.
(Extras de botez, Certificat de na
ţionalitate, Certificat de moralitate,
Certificat şcolar, Diploma de cantor
şi eventual altfel de documente recomandatoare).
Din şedinţa Consiliului parohial
ţi
nută în 9 Februarie
1936.
Preşedinte :

Epitrop:

Gălu Marian, paroh.
Indescifrabil.
Văzut: Aurel Muntean, protopop.

Cluj, din şedinţa ţinută la 24 Februarie 1936.
ss. Consilier Dr. Seb. Stanca,
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Ludu,

