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CONFERINŢA PROTOPOPILOR DIN EPARHIE
Sub aspectul ei extern, con
ferinţa anuală a protopopilor din
Eparhie, ţinută la reşedinţa episcopească în 9 Ianuarie c , s'a
desfăşurat în cadrele obicinuite
şi după protocolul obicinuit:
chemarea Duhului sfânt, vorbi
rea de deschidere a Prea Sfin
ţitului Episcop Nicolae, discuţii
academice asupra obiectelor dela
ordinea zilei, masă comună, at
mosferă de caldă frăţietate.
Dar înapoia acestui aspect
de solemnitate calmă putea fi
surprinsă grija pentru ceea ce
porunceşte momentul de faţă şi
pentru ceea ce va aduce ziua
de mâine. Împrejurările excep
ţionale prin cari trecem a îmde conştiinţă a grelei răspun
deri pe care o are Biserica în
faţa evenimentelor ce se des
făşoară în lume şi înlăuntrul
hotarelor Ţării noastre. Din atitudinea participanţilor se des
prindea voinţa neînfrântă de a
pune întreagă munca şi întreagă
priceperea lor în slujba intere
selor superioare ale neamului,
ca să se dovedească urmaşi
vrednici ai celor ce au călăuzit
în cursul vremilor destinele nea
mului românesc.
Nici unul dintre protopopi
n'a lipsit; au simţit cu toţii
trebuinţa de a-şi adăpa forţele
spirituale şi morale din con
ştiinţa că aparţin unei instituţii
care n'a putut fi biruită de nici
una dintre încercările grele ale
vremilor trecute; cu toţii au
simţit trebuinţa de a-şi verifica
dreptatea atitudinei lor la lu
mina discuţiilor comune, la lu
mina Duhului sfânt, care se po
goară asupra celor ce se adună
în numele lui Hristos.
E greu de sesizat, dar cu
atât mai important e acest rol
al consfătuirilor de acest fel:
darul Duhului sfânt se pogoară
asupra participanţilor, desbrăcându-i de voinţa lor indivi
duală şi îmbrăcându-i cu voinţa
neasemănat mai puternică şi mai
rodnică a Bisericii, a lui Hristos.
Grija pentru greutăţile şi is
pitele vremii prin care trecem
a inspirat Prea Sfinţiei Sale cu-

vintele de superioară înţelegere
a rostului Bisericii şi a preoţi
lor; cuvinte, cari sunt totodată
program de lucru şi normă de
atitudine a preoţimii: în cum
plita luptă a ideologiilor, care
a împins jumătate Europa în
războiu şi a dus Ţara noastră
până la marginea prăpastiei, îm
păciuirea o poate aduce numai
concepţia creştină a vieţii şi mai
ales atitudinea conformă cu această concepţie. Cu cât sunt
mai ameninţătoare evenimentele
din afară, cu atât mai mult trebue să se străduiască Biserica
la menţinerea calmului şi a liniştei interne. Cu cât sunt mai
multe jertfele ce se cer cetăţe•rolop cou'mpoi noastre Ţări) ftw^
atât mai generos să îmbie preoţii
merindea duhovnicească a cre
dinţei.
Din aceste motive Prea Sfin
ţia Sa s'a crezut dator să le
ceară protopopilor să îndemne
preoţimea la o cât mai neoste
nită muncă în biserică, în şcoală,
în locul serviciului social des
fiinţat, în Straja Ţării, în cad
rele societăţilor religioase, cul
turale şi de binefacere.
Adunarea protopopească a
constatat cu bucurie, că — spre
cinstea ei — preoţimea nici o
clipă nu s'a sustras dela dato
riile ce i le impune patriotis
mul. Suma subscrisă pentru îm
prumutul de înzestrare a arma
tei, rezultatele obţinute prin co
lectele pentru Liga Navală, Cru
cea Roşie, S p r i j i n u l o r b i l o r ,
ajutorarea familiilor celor con
centraţi, etc, sunt dovezi cate
gorice. Iar desbaterile ce s'au
desfăşurat în legătură cu catechizaţia, pastoraţia individuală,
substituirea serviciului social,
organizarea asistenţei sociale,
activitatea în cadrele străjii Ţării
şi a pregătirii premilitare dove
desc voinţa preoţimii de a munci
pentru binele obştesc.
S'au desbătut şi probleme
de ordin birocratic. Ele nu au
o importanţă obştească, dar bu
nul mers al oficiului parohial
e o chezăşie a bunului mers al
vieţii pastorale şi e cea mai
bună dovadă a vredniciei preo-

„Pentru că împărăţia
lui Dumnezeu nu este de
m â n c a r e şi b ă u t u r ă , ci
dreptate şi pace şi bucu
rie întru Duhul sfânt. Iar
cel ce slujeşte în felul acesta pe H r i s t o s , plăcut
este lui Dumnezeu şi în
cuviinţat de oameni."

tului şi a ataşamentului lui faţă
de Biserică.
Cele mai grele probleme ce
s'au înfăţişat conferinţei protopopeşti şi stărue pe primul plan
al Bisericei ortodoxe-române
sunt cele provocate de necesi
tatea desăvârşirii Unirii între fiii
diferitelor provincii româneşti
şi cele provocate de adânca pre
facere politică prin care trece
Ţara. Intre aceste probleme se
pune în rândul întâiu aceea pre
conizată de nenumărate-ori de
M. S. Regele Carol II; impri
marea caracterului creştin orto
dox întregii noastre vieţi pu
blice, înlăuntrul acestui postu
lat, care înseamnă fundamentavgEe^^
creştină se impun atenţiei o
mulţime de probleme de ordin
legislativ şi administrativ.
Nu mai puţin importante
sunt problemele de organizare
internă bisericească: complectarea corporaţiunilor bisericeşti,
elaborarea regulamentelor ne
cesare pentru aplicare legii de
organizare a Bisericii, proce
dura în chestiunile matrimoniale,
unificarea serviciilor divine, si
tuaţia casei clerului, situaţia edi
ficiilor şcolare confesionale, re
organizarea Asociaţiei clerului,
complectarea parohiilor, învă

Romani, 14, 17—18.

ţământul teologic, etc. etc.
Un singur articol nu e su
ficient spre a reda cât de su
mar desbaterile conferinţei protopopeşti în jurul acestor pro
bleme. Dar simpla înşirare a
lor ne arată lămurit munca uri
aşă în faţa căreia se găseşte
clerul român. In vederea solu
ţionării acestor probleme con
ferinţele protopopeşti şi preo
ţeşti pot da indicaţiuni foarte
folositoare; însăşi deslegarea lor
nu poate fi decât rezultatul unei
îndelungate munci legislative a
Bisericii.
Până atunci — şi totdeauna
— Biserica are trebuinţă de
oameni, cari — după cuvintele
Apostolui Pavel — din fire fac
ale Legii, ştiu să lucreze adecă
în duhul lui Hristos şi în du'Tru1"lfadî'ţie'i"hcfastre bisericeşti.
Vrând să caracterizeze cea
mai arzătoare trebuinţă a vre
milor de faţă, profesorul P. P.
Negulescu spune, că această
trebuinţă o simbolizează mai
bine gestul înţeleptului Diogene:
sub cerul luminos al Eladei cu
felinarul aprins căuta oameni.
La toate locurile de comandă,
dar mai ales în cler, ne trebue
oameni întregi.
Pe corabia Bisericii un cler
vrednic poate mântui Ţara şi
neamul din ori ce vifor.
Prot. ION GORON

Două mănăstiri istorice în Valea-Bârgăului.
Mănăstirile, ca vetre de lumină
evanghelică şi focare de cultură şi
rezistenţă românească, au fost pre
sărate pe tot cuprinsul pământului
nostru. Şi Ardealul vremurilor vi
trege, a avut parte de multe lăca
şuri sfinte până în veacul al XVIII,
când a fost despoiat de podoaba lor.
Amintirea lor însă şi azi o mai păs
trează poporul.
Valea-Bârgăului cu regiunea fru
moasă şi în nemărginita vecinătate
cu Moldova — deşi până acum do
cumentele, nu o menţionează cu acea
stă podoabă a mănăstirilor — totuşi
a avut şi ea atari locaşuri sfinte,
fără să fi avut vre-un rol mai im
portant aşa cum şi alte mănăstiri po
menite nu s'au dislins printr'o viaţă
culturală mai mare. Era şi lucru fi
resc să fi fost şi aici mănăstiri, căci

viaţa religioasă din aceste părţi n'a
fost nici când într'o izolare ci'n con
tinuă legătură sufletească cu Moldova
mănăstirilor mari şi însemnate.
Prima mănăstire în Valea-Bâr
găului numită „la tăul lui Zaharie",
între Bistriţa- Bârgăului şi Tiha-Bârgăului, o arată documentele vremii
în următoarele mărturii:
In anul 1772 diacul Pop Ştefan
din Susenii-Bârgăului şi Tiha-Bârgăului, este recomandat pentru hiro
tonire, având a servi la biserica lui
„jupanul Lupu Zaharie birăul satului,
ctitorul sfintei biserici dela tău." Ace
astă „biserică" avea „călugărul" său
pe care ctitorul „ n u l pofteşte mai
mult să le slujească pentrucă tot in
cârcimă şade mai mult" şi avea şi
parohieni în jurul ei „de-a putea trăi
un preot." )
1

') „Un document istoric" în „Renaş
terea" Cluj, a. IX, Nr. 22, de subsemnatul

Deşi nicăiri nu obvine noţiunea
de mănăstire totuşi se vede clar că,
aici e vorba de „biserică" ctitorie a
lui Lupu Zaharie „birăul satului" Su
senii-Bârgăului, care „biserică" are
călugăr.
Dar existenţa mănăstirii ne-o do
vedesc mai clar şi alte mărturii. In
anul 1859 Episcopul Şaguna a cerut
protopopului Teodor Buzdug să-i
arate trecutul bisericesc al tractului
şi între altele zice că, „la tăul lui
Zaharie" între Borgo-Bistriţa şi Tiha,
pe un deal mare, a fost o mănăstire
din lemn de frasin care la regularea
satelor militare în anul 1800 s'a de
molat iar lemnul s'a dat pomană pa
rohiei Cuşma spre a-i servi de bi
serică. Vechimea mănăstirii o pune
în anul 1616. )
Această mărturisire priveşte „bi
serica" lui Lupu Zaharie care, ca
„ctitorie" a sa: sau a fost reparată
de el în jumătatea veacului al XVIII,
sau a fost clădită şi iniţiată de el.
In cazul prim am putea admite ca
început al mănăstirii „la tăul lui Za
harie", începutul veacului al XVII,
iar în cazul din urmă trebue să o
fixăm ca datând din jumătatea vea
cului al XVIII.
Fapt sigur că, în suta a XVIII
ea a existat ne-o dovedeşte şi urmă
toarea însemnare. Pe „Antologion"-ul
tipărit la Râmnic în anul 1762, al
bisericii Bistriţa-Bârgăului se zice:
„Să ştie că această carte a cumpă
rat-o Lupul Zaharie drept 25 fl. şi
au dat-o la biserica lui la tău în
varmeghia Dobâchii în sat în Bârgău de Tiha, unde să prăznueşte
hramul bunavestire să-i fie pomană
lui ca la un ctitor desăvârşit lui şi
femeei lui Mărie şi fiului lui Vasile
şi Sofie.... (urmează obicinuita afu
risenie). Ioil ieromonah Qavrilovici.
Bârgău."
Notiţa amintită ne arată hramul
1

') Ms. în arhiva protop. Bistri{a a. 1859.

mănăstirii cum şi numele călugărului,
pe care probabil îl acuză ctitorul în
actul din 1772. Cartea ajunge în po
sesiunea bisericii din Bistriţa-Bâr
găului fiind cumpărată de un cre
dincios, probabil, odată cu demo
larea bisericii. Parte din materialul
acestei mănăstiri a fost dus la Cuşma
şi folosit la edificarea bisericii din
Sângeorz-Băi, de „ieromonahul" Bâznog, la a cărui locuinţă am văzut
eu acum 5 ani, o frumoasă şi mare
icoană din lemn provenind din ve
chea mănăstire. Achiziţionarea ei pen
tru Muzeul Eparhial, dacă mai există,
ar fi o dovadă vie despre mănăs
tirea uitată de vreme.
A doua mănăstire din ValeaBârgăului o arată tot protopopul Teo
dor Buzdug în raportul amintit, de
spre care zice doar atât, c ă : „o altă
mănăstire mică numită „strâmba"
— în care ioc au avut Austriecii şi
Muscalii întâia lovire în Iunie 1849
cu Ungurii — din sus de Tiha, care
încă la 1800 cu regularea satelor a
fost coborâtă în vale în BistriţaBorgo, servind de biserică celor 22
familii unite, până ce în 1846 şi-au
edificat alta din piatră, iar mănăstirea
a rămas în ruină".
Am semnalat existenţa celor două
mănăstiri ca pomenirea lor, scoasă
din uitarea vremurilor, să fie înşirată
în cununa celorlalte locaşuri sfinte
din Ardeal. Dacă n'au lăsat urme
despre o activitate deosebită, nu sun
tem în drept să uităm că, în laturea
vieţii religioase în popor au fost cu
adevărat izbăvitoare, de suflete. Mi;."
azma vieţii de mănăstire a fost îndrumătoarea multor suflete dornice
de o astfel de vieţuire, dovadă mul
ţimea credincioşilor din Valea-Bâr
găului — preoţi şi mireni — ce cău
tau adăpostul mănăstirilor din Mol
dova. Un studiu în privinţa aceasta,
ar deschide o pagină de mândrie
bisericească şi naţională pentru ValeaBârgăului.
p . T. CIURUŞ
r

Legitimitatea şcoalei ortodoxe din Sighet.
Când înainte de Crăciun a
fost prezintat în Senatul Ţării
legea votată de Adunarea d e 
putaţilor, prin care se înfiinţa
în Sighet o şcoală normală or
todoxă de băieţi —- singurul
glas ce s'a ridicat contra e^ a
fost acela al Episcopului gr.catolic din Baia-Mare.
Răspunsul i-a venit prompt
din partea d- lui Petre Andrei,
ministrul educaţiei n a ţ i o n a l e ,
care a s p u s : „Înfiinţarea acestei
şcoli face parte dintr'un pro
gram de activitate a ministe
rului, de a creia centre de cul
tură naţională pe graniţa de
vest. S'a înfiinţat — după cum
ştiţi şi P . S. Voastră — de către
M. S. Regele episcopia Maramurăşului şi în cuvântarea —
vrednică de a fi pusă într'o an
tologie românească — pe care
a ţinut-o la învestitura Episco
pului Vasile Stan i-a spus: Eşti

un străjer la graniţa Sighet ului.
Acest străjer la graniţă nu
avea până ieri nici o casă con
fortabilă unde să stea şi nici o

După această cuvântare în
ţeleaptă, ca o lecţie de morală
pentru cei neînţelegători, Sena
tul a vo,tat în unanimitate legea
prezintată.
OK>

Din vitrina librăriilor:

O dinastie de preoţi şi protopopi.
Trei sunt de veacuri întregi pentru descălecat pe aceste meleaguri şi de
toate popoarele, care locuesc aici, unde au venit. Mulţi istorici, de ai
simbolurile oraşului nostru: falnica noştri şi de alte neamuri, s'au stră
Biserică Sf. N i c o l a e , Impunătorul duit să ridice vălul des, ce, acoperă...
„Dom" al concetăţenilor noştri saşi /Origina a acestor Români; diferite pă
— „Biserica Neagră" — şi vechiul reri au fost emise, fără să se fi do
„Sfat orăşenesc". De secole întregi, vedit ceva precis. Unul dintr'ânşii,
în ctitoria lui Vlad Călugărul şi a dl Sterie Stinghe, s'a ocupat decenii
celorlalţi Domnitori ortodocşi, slujba dearândul cu aceste chinuitoare în
divină răsună în limba românească. trebări. Poate viitorul va deslega pro
Cunoaştem anul întemeierii. Nu ştim blema.
însă nici până astăzi, când străbunii
Un alt fiu al Scheilor-Braşovului,
enoriaşilor din Scheii-Braşovului au bine cunoscutul preot Candid C.

cunoscut că erau goli; şi au cusut frunze de smo
chin şi ş'au făcut acoperemânturi împrejurul trupului.
Şi au auzit glasul Domnului Dumnezeu um
Căderea protopărinţilor în păcat. blând prin Raiu după amieazăzi, şi s'au ascuns
Adam şi femeea lui de către faţa Domnului Dum
I. Importanţa referatului biblic
nezeu între pomii Raiului.
asupra căderii protopărinţilor omenirii
Şi au strigat Domnul Dumnezeu pre Adam
în păcat. (Gen. 3, 1—24.)
şi au zis lui: Adame, unde eşti ?
Iar el a zis: glasul tău am auzit umblând
„ Iară şarpele era mai înţelept decât toate hiaprin
Raiu
şi m'am temut, că gol sunt şi m'am
rele cele de pre pământ, pe care le-au făcut Domnul
ascuns.
Dumnezeu; şi a zis şarpele către femee: ce este,
Şi i-au zis Dumnezeu: cine ţi-a spus ţie că
că au zis Dumnezeu să nu mâncaţi din tot pomul
eşti gol ? fără numai că ai mâncat din pomul, din
Raiului ?
Şi a zis femeea către şarpe: din tot pomul carele ţi-am poruncit, numai din acesta să nu
mănânci.
care este în Raiu mâncăm.
Şi a zis Adam: muerea care mi-ai dat să fie
Iară din rodul pomului, care este în mijlo
cul Raiului au zis Dumnezeu: să nu mâncaţi din- cu mine, aceea mi-a dat din pom şi am mâncat.
Şi au zis Domnul Dumnezeu muerii: de ce
tr'ânsul, nici să vă atingeţi de dânsul, ca să nu
ai
făcut
aceasta? Şi a zis muerea: şarpele m'a
muriţi.
amăgit
şi
am mâncat.
Şi a zis şarpele către femee: nu veţi muri
Şi au zis Domnul Dumnezeu şarpelui: pencu moarte.
Că ştie Dumnezeu, că ori în ce zi veţi mânca trucă ai făcut aceasta, blestemat să fii tu din toate
dintr'ânsul, se vor deschide ochii voştri şi veţi fi dobitoacele şi din toate hiarele pământului, pre
pieptul tău şi pre pântece te vei târî şi pământ vei
ca nişte dumnezei cunoscând binele şi răul.
Şi a văzut femeea, că bun este pomul la mânca în toate zilele vieţii tale.
Vrăjmăşie voiu pune între tine şi între femee
mâncare şi plăcut ochilor la vedere, şi cum că
frumos este a cunoaşte; şi luând din rodul lui a şi între sămânţa ta şi între sămânţa ei; acela va
mâncat şi a dat şi bărbatului său şi a mâncat cu păzi capul tău şi tu vei păzi călcâiul lui.

F O I L E T O N

instituţie care să fie în grija
lui. Am crezut că este bine să
cer M. S. Regelui înfiinţarea
acestei şcoli şi am crezut că
este bine să cer adeziunea ofi
cialităţilor de acolo, cari mi-au
declarat că sunt de acord în
totul cu înfiinţarea acelei şcoli.
Eu cred că bisericile istorice,
cari au avut un rol atât de
mare în viaţa poporului nostru,
trebue să fie totdeauna alături
de noi, şi nu dintr'o chestiune
ca aceasta să facă motive de
îngrijorare. Pot să a d a o g : chiar
P. S. Vasile mi-a spus, cu spi
ritul de blândeţe care-1 carac
terizează, că şcoala normală nu
va fi o şcoală de prozelitism,
cum nici şcolile normale de sub
egida bisericii gr. catolice nu
sunt focare de prozelitism la
credinţa catolică".

şi spre bărbatul tău va fi întorcerea t a ; şi el te
va stăpâni.
Iară lui Adam au zis: pentru că ai ascultat
glasul femeii tale şi ai mâncat din pomul, din care
ţi-am poruncit ţie, numai dintru acela să nu mă
nânci, şi ai mâncat dintr'ânsul, blestemat să fie
pământul intru lucrurile tale; întru necazuri vei
mânca dintr'ânsul în toate zilele vieţii tale.
Spini şi pălămidă va răsări ţie, şi vei mânca
iarba pământului.
Intru sudoarea feţii tale vei mânca pâinea ta,
până când te vei întoarce în pământ din care eşti
luat: că pământ eşti şi în pământ te vei întoarce.
Şi a pus Adam numele femeii sale Eva, adică Vieaţă, pentrucă ea este mumă tuturor celor vii.
Şi au făcut Domnul Dumnezeu lui Adam şi
femeii lui îmbrăcăminte de piele şi i a u îmbrăcat
pre ei.
Şi au zis Dumnezeu: iată Adam s'a făcut ca
unul din noi cunoscând binele şi răul! Şi â'cum,
ca nu cumva să'şi tinză mâna sa şi să ia din
pomul vieţii şi să mănânce şi să trăească în veci.
. L-au scos pre el Domnul Dumnezeu din Raiul
desfătării, ca să lucreze pământul din care s'a luat.
Şi au scos Domnul Dumnezeu afară pre
Adam şi l-au pus pre el în preajma Raiului des
fătării; şi au pus Heruvimi şi sabie de foc învâr
titoare, ca să păzească calea pomului vieţii."

O privire sumară asupra acestei povestiri bi
Muerii i-a zis: înmulţind voiu înmulţi neca
dânsa.
Şi li s'au deschis ochii amândurora şi au zurile tale şi suspinul tău, în dureri vei naşte fii blice, ne vorbeşte în deajuns despre importanţa

Muşlea, profesor secundar, şi-a do
bândit merite deosebite întru cerce
tarea trecutului bisericesc al acestor
poporeni. In decursul anilor 19291939 a descris, între altele, viaţa a
lor patru „protopopi de altă dată ai
Braşovului". In anul trecut, a pu
blicat o broşură modestă sub titlul
„O dinastie de preoţi şi protopopi:
Radu' Tempea. „Şase generaţii de
preoţi si protopopi din aceeaşi fa
milie". (Publicaţiunile Arhivei Istorice
a Municipiului Braşov, tip. Institutul
«de arte grafice „Astra", Braşov 1939,
120 pag., Lei 75).
înaintea ochilor noştri spirituali
defilează şase parohi şi protopopi cu
numele de „Radu Tempea": străstrăbunicul, străbunicul, bunicul, tatăl
şi fiul slujiseră Domnului în acea isto
rică B i s e r i c ă , străjuită de vechia
„Tâmpa*. In 1699, primul Radu
Tempea ajunge aci paroh; ultimul
Radu Tempea părăseşte la 1836 pa
rohia din Prund, plecând, după multe
diferende cu enoriaşii săi, în Mun
tenia, ajungând întemeetorul, primul
profesor, director şi inspector al se
minarului „Sf. Nicolae" din Râm
nicul Vâlcei.
Originea acestor Tâmpeşti — toţi
parohi, din tată în fiu, — nu se cu
noaşte precis; pr. prof. Muşlea este
de părete, „că strămoşii acestei vechi
familii au trecut cândva din Oltenia
sau din Muntenia în Ardeal, unde
s'au aşezat în părţile Făgăraşului, de
unde au venit apoi către sfârşitul se
colului al 17-lea la Braşov, iar alţii

al şaselea şi ultimul Radu Tem
pea, „rector seminariumului episcopesc al Râmnicului".
Aceştia doi din urmă s'au distins
atât ca parohi în Braşov, unde au
avut multe şi felurite certuri urîte cu
păstoriţii lor. Meritele lor deosebite
sunt din alte domenii: primul — de
altfel, cel dintâi elev ortodox din
Şchei al liceului germano-săsesc lu
teran „Honterus" din Braşov (1783)
şi fost candidat de episcop al Ara
dului, împreună cu Gheorghe Lazăr
şi alţi 15 Români şi 6 Sârbi (1815),
„coleg al lui Şincai în direcţiunea
şcoalelor „române" a fost un „cunos
cător profund al limbei şi istoriei
române" Al. Papiu Ilarian); secundul,
prietenul episcopului Neofit, „un bun
profesor şi destoinic administrator
şi conducător de şcoală: unul din
cei mai de seamă profesori din câţi
a avut seminarul vâlcean" (C. N,
Mateescu).
Aci stăruim în deosebi asupra
protopopului Radu Tempea ai doilea:
autorul celei de a doua cronici a
acelui sfânt locaş: „Istoria Besearecei Şchiailor Braşovului". Acest dis
tins protopop a copiat, în parte, cu
mâna lui, şi o „Evanghelie cu tâlc"
(1721). Valorosul protopop a fost un
dârz Român ortodox, împreună cu
faimosul căpitan Ilie Birt, un vajnic
apărător al Românilor din Şchei şi
luptător neînfricoşat împotriva „Cin
stitului Magistrat" săsesc, care îl ţi
nuse, împreună cu fiul său, al treilea
Radu Tempea (pe atunci un băiat

Dintre aceşti şase preoţi cu acelaş nume, s'au distins îndeosebi:
al doilea Radu Tempea, proto
popul cronicar;
al cincelea: autorul vestitei scri
eri „Gramatica românească, (a doua)
alcătuită de Radu Tempea, directorul
^coaielor neunite naţionaliceşti prin
marele prinţipat a Ardealului" (1797) şi

în închisoare, în tinda Sfatului, fără
nici o judecată! Adversarul său, ne
vrednicul popă Todor Baran, se fă
cuse o nemernică unealtă în mâinile
Saşilor de aci. Nu-i de mirare, că a
înfruntat cu tărie încercările anemice
de „unire cu Roma", făcute şi aci,
când fratele slăvitului protopop Eustatie Gnd, nenorocitul Jipa, şi el

problemei puse. Ea ocupă un loc de frunte în
istoria relevelaţiei divine,
„Ea dă răspunsul întrebărilor atât de impor
tante, pe cari şi le pune atât omul antic, cât şi
cel modern: De unde omul ? De unde păcatul şi
suferinţa, care trebue redusă la păcat ? Oamenii au
suferit dela început? Exista şi pentru primii oa
meni o îndatorire faţă de Dumnezeu şi urmau şi
«ei poruncile lui? Fără această povestire, în biblie
•ar fi o lacună imposibil de umplut." )
x

Mai mult decât atât, a despoia Sf. Scriptură
,de această expunere, înseamnă a lipsi viaţa reli
gioasă a lumii creştine de elementul ei central, a
răpi creştinismului un fundamental punct de sprijin.
Căci dacă omenirea n'a păcătuit, a fost de prisos
venirea Mântuitorului în lume, de prisos a fost
jertfa lui pe cruce, pentru a ne împăca cu Dum
nezeu.
Omul creiat de Dumnezeu a trebuit să fie
•liber de păcat. Asemănarea lui cu Creiatorul es<lude natura păcătoasă. „Cu trupul plin de fru
museţe, cu sufletul împodobit de cele mai măreţe
•daruri naturale şi supranaturale, un chip natural
rşi supranatural al divinităţii, acesta-i omul ieşit din
•manile Creiatorului o operă măeastră a puterii, iusbirii şi înţelepciunii Lui. )
A mai calcula azi cu teoria apariţiei omului
«ca o verigă în lanţul evoluţiei lumei animale, este
«o absurditate. Ştiinţa secolului nostru a stabilit ca
drul în care se mişcă evoluţia. Omul cu distinc
2

(

popă la Sf. Nicolae, trecuse în 1724
la unaţie, „Prin îndrumarea şi pur
tarea de grijă" a protopopului Radu
Tempea 2 s'a edificat Paraclisul ace
stei Biserici.
Nu putem termina recensia noa
stră, fără să aducem, în numele Ro
mânilor ortodocşi, mulţumirile noastre
C. Sale Pr. prof. Candid C. Muşlea,
pentru încercările de laudă, de a
smulge figuri distinse, episoade demne
de cunoscut, din uitarea trecutului.
Braşov.

I. G. St.

Un om al lui Dumnezeu
Ni s'ar părea că cu toţii suntem
oamenii şi fii lui Dumnezeu într'un
anumit sens. Dar, dacă ne întrebăm
câţi lucrăm şi activăm în sens creş
tin şi sub imboldul poruncilor divine,
atunci vom constata, că „oamenii
lui Dumnezeu" nu ne putem numi
cu toţii. Acest nume îl pot revendica
numai foarte puţini. Un număr re
strâns. O elită a spiritului creştin, a
faptei creştine.
Noi ştim un astfel de „om al lui
Dumnezeu", îi ştim. doar numele,
dar pe dânsul nu-1 cunoaştem, nu
l-am văzut niciodată în viaţa noastră.

Ii ştim doar fapta şi inima lui, dar
ochii noştri cu ai lui nu s'au întâl
nit, graiul nostru cu al lui nu s'a
schimbat. Vreţi să vi-1 prezentăm?
Iatăl! D-l General Nicolau Teodor,
primarul municipiului C o n s t a n ţ a .
Fapta Iui?
Un minunat candelabru din aramă
masivă, dăruit bisericii noastre de
sfintele sărbători ale Naşterii Dom
nului nostru Isus Hristos.
Doamne, cine ar fi văzut, când
acest dar ne-a sosit, cum ochii tutu
ror credincioşilor mei se scăldau, ca
al unor copii mici, în lacrimi de
bucurie, ar fi crezut că nu un can
delabru — în valoare de circa 15—
20.000 Lei — ne-a fost dăruit, ci
parcă un colţ din împărăţia Cerului.
Ceriul moţilor se luminează, Dum
nezeu se îngrijeşte de ei oricât lumea
i-ar uita.
Domnule general! Eşti departe
de noi şi totuşi cât de mult te-ai
apropiat. Nu te-am văzut şi nu te
cunoaştem, şi totuşi cât de mult te
iubim şi-ţi datorăm recunoştinţă pentrucă ne-ai luminat biserica şi sufle
tele noastre prin acest frumos can
delabru.
Preot ORIO. TRIMB1ŢAŞ

I N F O R M ATI UNI
Conferinţa dlui prof. N. lorga.
Societatea ortodoxă naţională a fe
meilor române a pus la cale un ciclu
de conferinţe în Bucureşti, privind
-viaţa- religioasă şi spirituală a nea
mului nostru. Ele au fost inaugurate
în ziua de 13 c. în aula Fundaţiei
universitare Carol I. de către marele
învăţat dl prof. N. Iorga, care a desvoltat în faţa unui public imens, su
biectul : „ Concepţia românească a
ortodoxiei". Sperăm să putem da şi
noi măcar în rezumat această im
portantă conferinţă.

tele lui însuşiri corporale, cu complicata lui viaţă
sufletească, stă în afara acestui cadru, apare ca o
creiatură nouă.
Această creiatură nouă chip al lui Dumnezeu,
însă cât putem pătrunde în trecutul omenirii, nici
unde n-o întâlnim pe suprafaţa Pământului. Con
dus mai mult de instincte omul istoric se apropie
mai mult de animal, decât de Dumnezeu. Unde
este străvechea armonie dintre corp şi suflet, când
lumea instinctelor cărnii era supusă atotputerniciei
raţiunii, care nu cugeta, decât binele? Unde este
întreg ansamblu de manifestări omeneşti, armonic
subordonat voinţei divine? Singuritele manifestări
etice de azi sunt rezultatul unei grozave lupte in
terne. Răul îşi dispută clipă de clipă stăpânirea,
în faţa forului conştiinţei.
Apostolul Pavel dă expresiune acestui adevăr
în cuvintele: „Pentrucă ştiu că nu locueşte întru
mine, adecă în trupul meu, ce. este bun, că a voi
se află la mine, iar a face binele nu. aflu. Că nu
fac binele care-1 voesc, ci răul care nu-1 voesc
acela-1 fac." Rom. 7, 18—19.
E firească deci întrebarea, ce împrejurare ne
norocită a convertit ordinea firească în viaţa in
timă a omului? Un singur răspuns este posibil.
Păcatul.
Din liberă voinţă omul asăyârşit un act de
inpij^aţe^ refuzând a-şi împlini datoriiitele- reztdtate din asemănarea lui cu Divinitatea. Mândria
1-a făcut să uite mulţumită ce datoreşte aceluia,

Ministrul justiţiei la Cluj. D-l
prof. Istrate Micescu, ministrul jus
tiţiei soseşte în ziua de 19 1. c. la
Cluj, unde va ţinea o conferinţă pu
blică la ora 5 p. m. în sala mare a
Colegiului academic. Subiectul ce-1
va desvolta este: „Noul cod civil şi
metodele lui de interpretare". Subiactul interesează şi cercurile bise
riceşti, mai ales dacă s'ar întâmpla
ca eminentul jurist, să vorbească şi
despre căsătorie sub aspectul oblitivităţii ei religioase, aşa cum pre
vede art. 20 din Constituţie.

care 1-a distins cu calităţi superioare celorlalte vie
ţuitoare.
Ascultând de glasul strein, al celui ce invidia
starea lui de fericire, a încercat imposibilul, el bu
căţica de pământ viu, să înfrunte şi sfideze pe cel \
ce i-a dat lui viaţă.
Poate fi închipuit un păcat mai greu decât
acesta ? Ii putea fi trecută cu vederea această jos
nicie ? Se mai putea menţinea intact echilibrul for
ţelor vii, cari acţionau în el ? Păcatul prim con
verteşte completamente ordinea străveche. Pentru
omenirea întruchipată în făptuitorul păcatului, protopărintele ei, pierderile sunt incalculabile.
Orice încercare a omenirii de a recâştiga po
ziţia pierdută, este condamnată anticipat la eşec.
Pe deoparte năzuinţa e mult îngreuiată prin ati
tudinea contrară ori cărei iniţiative de această na
tură a sfetnicului său, stăpân al naturii intinate în
păcat, pe de alta jicnirea adusă Creatorului nu
poate fi satisfăcută, prin acte ale binelui atât de
reduse ca importanţă.
Singură iubirea nemărginită a lui Dumnezeu
faţă de noi, dă satisfacţia pretinsă prin trimiterea
în lume a Fiului său. Crucea de pe Golgota rea
lizează împăcarea. Această cruce ne dă posibili
tatea rehabilitării, prin darurile primite de toţi aceia, câţi prin botez, sunt morţi pentru păcat şi
împărăţia Iui, renăscând pentru viaţa în Dumnezeu.
Deci concluzia finală: „Povestirea biblică
•despre căderea omului în Păcat este temeiul pe
care se clădeşte întreagă istoria mântuirii". )
3
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ROMÂNI,
Subscriind b o n u r i pentru
înzestrarea armatei, înde
plinim o sfântă datorie că
tre ţară, asigurăm liniştea,
munca si avutul nostru si
»

»

facem totodată un bun pla
sament al banilor noştri.
In slujba patriei. Din îndemnul
preotului nostru din parohia Moşuni,
situată în regiunea săcuizată a Nirajului, s'a organizat de Anul nou o
frumoasă serbare populară în filia
Vata. S'au executat cântece şi dan
suri naţionale. Beneficiul de 2000
Lei a fost destinat pentru înzestrarea
oştirii. Fapta vorbeşte dela sine, mai
ales când e vorba de fii înstrăinaţi
întorşi la vatra legii şi limbii stră
moşeşti. In parohia Moşuni a avut
loc de ziua sf. Ioan o altă serbare
religioasă-culturală, cu colinde şi cân
tece populare, organizată de acelaş
harnic preot.
•f Dr. Petru Roşea. In ziua de
11 1. c. a încetat subit din viaţă în
urma unui atac de inimă, destoini
cul secretar general al Ţinutului Murăş. Licenţiat al Academiei teologice
din Sibiu şi doctor în drept dela
Universitatea din Cluj, unde-şi tre
cuse examenele cu distincţie, tânărul
înzestrat cu alese însuşiri îmbrăţişase
preoţia încă înainte de războiu. în
făptuirea Unităţii naţionale, pentru
care luptase cu încredere şi avânt,
1-a chemat \n funcţiuni civile spre a
da contribuţii mai largi la opera de
consolidare naţională. Astfel a fost
pe rând prefect de judeţ, inspector
general administrativ, şi în urmă se
cretar general al Ţinutului Murăş.
Caracter de bronz şi suflet plin de
idealism el şi-a făcut datoria către
neam cu rară pricepere şi devota
ment, mai ales în demnitatea plină
de răspundere ce-a ocupat-o în ul
timii ani. Ortodoxia a slujit-o cu energie neobosită. Moare tânăr în
vârstă de 54 ani. înmormântarea,
vrednică de viaţa şi munca lui, s'a
săvârşit la Tg.-Murăş, în ziua de 13
1. c. Dumnezeu să-i facă parte în
corturile drepţilor, căci luptă bună
a luptat.
Despre Frontul Naţional Stu
denţesc. In ziua de 11 1. c. coman
dantul general al F. N. S. dl prof.
N. Ionescu-Siseşti dela Universitatea
din Capitală a ţinut o splendidă con
ferinţă despre viaţa universitară şi
rostul studenţilor. D-sa schiţează un
program de viitor menit a asigura
existenţa materială a studenţilor şi a
le cultiva caracterul, spiritul de dis
ciplină şi de muncă voioasă. Confe
rinţa a lăsat o impresie excelentă şi
ea ar trebui tipărită în broşură spre
a ajunge în mâinile tuturor celor in
teresaţi : profesori, părinţi şi studenţi.
Comemorarea prof. N. Drăganu. Secţiile ştiinţifice ale Astrei
au comemorat la Cluj în ziua de 15
1. c. pe regretatul prof. univ. Nicolae Drăganu, mort înainte de Cră
ciun. Figura acestui învăţat strădalnic şi rodnic pentru filologia româ
nească a fost evocată cu toată vred

nicia în conferinţa minunată a dlui
Sextil Puşcariu şi în cuvintele calde
ale păr. I. Agârbiceanu. Un public
ales şi număros a ţinut să asiste )a
această pomenire pioasă.
Facultate de jurnalism. Ziarele
anunţă ca o mare noutate faptul, că
Ia New-York se înfiinţează o facul
tate de jurnalism, socotind-o ca cea
dintâi ce ia fiinţă în lume. Este o
eroare. O asemenea facultate există
de mult la Universitatea din Londra,
organizată în condiţiile cele mai bune.
Riporterii în goana după senzaţional
nu odată uită să se documenteze şi
astfel dau greş.
Un raid senzaţional. Ziarele
anunţă cu litere mari, că în ziua de
13 1. c. o escadrilă de avioane en
gleze aflătoare in Franţa a făcut un
raid extraordinar, străbătând toată
Germania până la Viena şi Praga,
unde coborând la înălţimi mici au
aruncat o mulţime de manifeste în
oraşe. Avioanele s'au înapoiat nea
tinse la baza lor de plecare. Senza
ţia a fost enormă în sânul populaţiei
din ţările ocupate de Germania.
Această performanţă a aviatorilor en
glezi, Iasă să se tragă învăţăminte
concludente pentru capacitatea de
luptă a armatelor aliate.
Belgia şi Olanda mobilizează.
Desfăşurarea neaşteptată a evenimen
telor prin anumite manevre ce se fac
pe frontul de vest, au silit Belgia şi
Olanda să-şi ia măsurile de apărare,
prin decretarea mobilizării. Faptul
lăsă s a s e înţeTeagă, că"se -pregăteşte:
marea ofensivă germană anunţată de
atâta vreme.
;

Ce p a c e ar impune Germa
nia. Ziarele engleze cred a şti cari
ar fi condiţiunile de pace impuse de
Germania în ipoteza că ar eşi bi
ruitoare din războiul actual. Cance
larul Hitler ar cere: 1. cedarea către
Germania a coloniilor engleze şi fran
ceze din Africa; 2. cedarea Alsaciei
şi Lorenei; 3. plata în aur de către
Aliaţi a cheltuielilor de razboiu ger
mane; 4. concesiuni economice şi
financiare de către Aliaţi, cari să asigure hegemonia politică şi econo
mică a Germaniei; 5. constrângerea
Franţei să semneze o alianţă cu Ger
mania pe 25 ani. Şe anunţă că de
pe acum cancelarul Hitler scrie ca
pitolul final din noua ediţie a cărţii
sale „Mein Kampf", care va purta
titlul: Unser Sieg (victoria noastră).
Buletinul războiului. Pe fron
tul de vest lupte de patrule, acţiuni
de recunoaştere şi bombardament re
ciproc de artilerie. In aer raiduri şi
mici bătălii, soldate cu pierderi va
riate de ambele părţi. Pe mare câteva
scufundări de vapoare, datorite mi
nelor şi aviaţiei germane. Submari
nele germane nu mai pot înregistra
succese. Pe când unele agenţii de
clară, că Germania abia la primăvară
înţelege să dea lupta cea mare printr'un atac monstru contra Angliei,
altele pretind că ofensiva s'ar încerca
chiar în cursul iernii. Numai aşa se
explică actul de mobilizare a Belgiei
şi Olandei, cari vor să se apere îm

potriva invaziunii. Se afirmă, că şi
la frontiera Elveţiei sunt masate trupe
germane număroase.
Pe frontul Finlandei, Rusia înre
gistrează noui înfrângeri. A treia di
vizie sovietică a fost decimată în re
giunea dela Suomisalmi. Stalin a exe
cutat sumar pe toţi m i n i ş t r i i şi
generalii, socotiţi responsabili de de
zastrele suferite din partea finlande
zilor. Acum a adus trupe noui, în
număr de 400.000 cu 2000 de tu
nuri, spre a forţa spargerea liniei
Mannerheim din istmul Careliei.
Finlanda cere ajutoare urgente în
armament, muniţii şi hrană spre a-şi
putea continua lupta victorioasă. Ele
vin din toate părţile, mai ales din
Anglia, Franţa şi America.
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Nr. 3
Consiliul eparhial ort. rom. Cluj.
Nr. 260/1940.

Ordin circular
către toate oficiile protop. şl parohiale

In ziua de 3 Februarie a. c. se
împlinesc 70 de ani de când a în
cetat din viaţă mecenatele Emanuil
Gojdu, marele binefăcător al studenţimii ortodoxe române din Ardeal. Ca
o datorie de recunoştinţă în această
zi, sau în Dumineca următoare, după'
Sf. Liturghie, marele binefăcător al
neamului va fi comemorat în toate
bisericile din cuprinsul Eparhiei noas
tre printr'un parastas pentru odihna
sufletului său şi printr'un cuvânt de
pomenire.
Cluj, la 17 Ianuarie 1940.
Consiliul eparhial.

Nr. 292/1939.

Comunicat.
In legătură cu dispoziţia Sf. Si
nod de sub Nr. 106, din 8 Decem
vrie 1938, publicat în „Renaşterea"
Nr. 4 din 1939, cu privire cu ofi
cierea slujbelor religioase, în baza,
hotărîrii conferinţei protopopeşti din
9 Ianuarie a. c. îndrumăm preoţii;
noştri să observe cu toată stricteţa
textul liturgic şi rânduelile tipiconale,,
fără adausuri şi intercalări neadmise>
având ca îndreptar Liturgierul.
Cluj, la 11 Ianuarie 1940.

Tânărul cercetător istoric din Iaşi
a avut o bună inspiraţie hotărânduse să dea la iveală cât mai complect
viaţa şi opera venerabilului ctitor,
care este d-1 Gheorghe Sion, cetă
ţeanul de onoare al Clujului. Este o
plăcere să iei cunoştinţă de strămoşii
boeri, cinstiţi, harnici şi patrioţi, cari
Consiliul eparhiaL
au transmis aceste virtuţi celui ce
avea să le dea o nouă strălucire prin Nr. 6958/1939.
actele lui de o impresionantă gene
Comunicat.
rozitate şi simţire românească. Pen
Având în vedere că în multe ca
tru zilele noastre viaţa şi faptele aşa
zuri cu prilejul căsătoriilor mixte se
de bogate în jertfe naţionale, au cer din partea unor persoane intere
ceva din măreţia gesturilor singulare, sate aşa numitele „reversalii", obicice te cuceresc şi te înalţă pe culmile ; nuiţe înainte de război, eâri- aveai*
însorite ale supremei nobleţe ome calitatea unui contract obligator re
neşti. Recitind seria daniilor numă feritor la fixarea confesiunii, căreia
vor aparţine copiii. Aducem la cu
roase de o valoare istorică şi naţio noştinţa preoţilor noştri că aceste con
nală imensă, luând din nou cunoş tracte sau convenţiuni sunt supri
tinţă exactă de fondaţiile mari, cari mate de lege pentru regimul gene
cuprind toată averea frumoasă de o ral al cultelor.
Art. 47. din această lege fixează',
viaţă întreagă, făcute aproape exclu
siv Clujului ortodox şi universitar — precis: Dacă părinţii nu sunt der
trăieşti clipe de adâncă emoţie în aceiaş religiune, tatăl are dreptul de?
a determina pentru fiecare copil, că
faţa ctitorului cu un suflet atât de rei religiuni din religiunea părinţilorcreştinesc şi românesc. Dumnezeu 1-a să aparţină. Aceasta o face tatăl cu
şi binecuvântat cu o viaţă lungă şi prilejul înscrierii copilului în regis
plină de sănătate, căci de toţi iubi trul stării civile. Iar copilul va fi bo
tul mecenat împlineşte anul acesta tezat de preotul religiei fixate la ofi
vârsta de 85 ani, înconjurat în Clujul ţerul stării civile. Orice convenţiuni!
făcute înainte sau după cununia pă
lui drag, de veneraţia tuturor Ro rinţilor sunt nule şi neavenite şi fără
mânilor.
/. M.
valoare. Copilul odată botezat nm
poate trece la altă religie decât dupăî
#
ce împlineşte vârsta de 18 ani.
A apărut Nr. 1 pe Ianuarie 1940
Preoţii au datoria să ţină seamă*,
al revistei „Viaţa Ilustrată", de sub de aceste dispoziţii şi să lămurească;
direcţia P. S. Episcop Nicolae Colan, credincioşii în cazuri de controverse,.
cu următorul sumar:
Consiliul eparhial..
f Nicolae Colan: Crăciun Regal.
Pr. Teodor Ciceu: Pământ... şi Cântec Nr. 1331/940.
de leagăn (poezii). Const. Goran:
Comunicat. Magii (poezie). Pr. Teodor Ciceu:
Consiliul
eparhial din ChişinăuOrbul care vede. I. V. Spiridon:
Testament (poezie). GrigorieT. Marcu: publică revista „Misionarul", pentru?
înarmare. I. Todoran: Femeia în propaganda religioasă în popor. Re
concepţia creştină. Al. Străoneanu- vista intră în anul al 12-lea. EsteBalaş: Drum, peste ani... (poezie). potrivită pentru uzul preoţilor în ac
Eugenia Mureşanu: De vorbă cu tivitatea lor pastorală. Abonamentul?
tine, om mare. Prot. I, Goron: Ce 200 Lei anual. O recomandăm preo
tatea personalităţii. Ilie Măniţiu: Pe ţilor noştri să o aboneze direct dela?
plaiuri de munte spre Câlcescu. Drd. Consiliul eparhial din Chişinău-Ba
Emil Zegreanu : Ocrotirea şi asistenţa sarabia.
Consiliul eparhial.
socială a copilului. Ilie Măniţiu: Glie
şi Confesiune (poezii). M. Belea, V.
Mateiu, I. Măniţiu, N. C. şi E. M.:
POSTA REDACŢIEI
Cronica Literară. Gr. T. M.: Cronică
/. E. N. Oradea. Manuscrisul ne-a s o 
internă şi Cronică externă. Viaţa ve
sit după tipărirea numărului de Crăciun.
selă şi numeroase ilustraţii.

