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Veneraţi Fraţi şi V 

Preaiubiţi Fii! -r ' 
Mângăitorul, Spiritul adevărului, coboară în ziua Rusaliilor deasupra 

Apostolilor. Se plineşte făgăduinţa Mântuitorului Isus, primesc botezul Spi
ritului Sfânt şi îmbrăcaţi cu putere de sus pleacă să fie mărturii, începând 
din Ierusalim şi până la marginile pământului, aşa cum le-a vestit Dom
nul. Pleacă pe calea lungă a veacurilor, până la sfârşitul lor, ei şi urmaşii 
lor legiuiţi, pentru a vesti mântuirea şi izbăvirea din puterea morţii, pentru 
a vesti evanghelia iertării şi a păcii, pentru a lumina calea vieţii întru 
Hristos Isus. învierea şi vieaţa sufletelor. Pacea lumii. 

In această zi au început apostolii împlinirea poruncii primite dela 
Domnul; „datu-mi-s'a toată puterea în cer şi pe pământ. Drept aceea 
mergând învăţaţi toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui şi al 
Fiului şi al Sfântului Spirit; învăţându-i să păzească toate câte am 
pomncit vouă — şi iată eu cu voi sunt în toate zilele până la sfâr
şitul veacurilor". (Mat. 8, 12—20). 

Cu această împuternicire, primită dela Cel ce are toată puterea în 
cer şi pe pământ, încep vestirea cuvântului vieţii noui, în ziua Rusaliilor, 
pe înţelesul tuturor celor veniţi la Sărbătoare din toate părţile lumii, fără frică 
şi fără şovăire. La oprelişte răspund cu hotărîre, prin rostul lui Petru: 
trebue să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Noi nu pu
tem să nu vestim „cuvintele vieţii acesteia". Acelaşi cuvânt este rostit de 
Apostolul neamurilor „vai mie dacă nu voi vesti"; Iar purtând legăturile 
pentru credinţa Iui Hristos, spune cu tărie „cuvântul lui Dumnezeu nu 
este legat". 

Din Ierusalim pleacă vieaţa nouă pentru a se înstăpâni în lume, 
pentru a da nouă înfăţişare şi o nouă aşezare lumii, în lumina adevă
rului lui Hristos Domnul. Lumea nouă, cu suflet nou. Suflet de sfinţenie 
şi bunătate, de adevăr şi dreptate. Suflet stăpânit de sufletul dumnezeesc 
al iubirii. Acest suflet s'a revărsat în ziua Rusaliilor în chip de limbi de 
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foc. însufleţiţi de acest suflet împărtăşesc tuturor neamurilor, fără deosebire, 
lumina vieţii: cuvintele vieţii acesteia. Împărtăşesc tuturor din sufletul ade
vărului. Cheamă, îndeamnă cu stăruinţă întoarcere la Dumnezeu, la po
căinţă, Ia împăcare. Vestesc biruinţa vieţii asupra morţii şi învierea întru 
Biruitorul morţii, Isus Hristos. Aceasta este prima predică a Bisericii lui 
Hristos, care s'a născut în ziua de Rusalii, prin Petru temelia ei, vărhov-
nicul apostolilor, aceasta este bunavestire care a străbătut nouăsprezece 
sute de ani până la noi. Aceasta va fi şi ultima predică la sfârşitul vea
curilor, în ziua cea deapoi: Biruinţa lui Hristos asupra morţii şi împărtă
şirea biruinţei asupra morţii a tot sufletul prin credinţă întru Hristos înviat 
din morţi, învierea şi vieaţa. împărtăşirea din sufletul Lui prin împărtăşirea 
Darului Spiritului Sfânt. Aşa răspunde Petru Ia întrebarea celor dintâi as
cultători — „ce vom face dar bărbaţi fraţi? Pocăiţi-vă. (Intoarceţi-vă 
cu părere deluău la Dumnezeu pentru păcatele voastre) şi s a s e boteze 
unul fiecare dintre voi în numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, 
şi veţi primi darul Sfântului Spirit". Fap. 2, 37-38 Şi se adause în ziua aceea 
ca la trei mii. Astfel începe o vieaţa nouă întru Hristos, prin împărtăşirea Sfân
tului Spirit, vieaţă luminată de adevărul lui Hristos, de bunătate şi sfinţenie. 
Omul nou redeşteptat din moartea păcatului la vieaţa darului Spiritului Sfânt, 
omul cu inima curată şi sufletul drept. Seminţa mică de muştar încolţeşte, prinde 
rădăcină, creşte mereu. Aluatul despre care a pomenit Domnul începe să 
dospească frământătura omenească. Puterea dumnezeească a Spiritului Sfânt 
pătrunde tot mai mult în lume. Se înmulţesc miile, zecile de mii, milioa
nele, cu sutele de milioane. Se înalţă Biserica lui Hristos, se înstăpâneşte 
împărăţia iui Dumnezeu. In chip minunat, dar nu fără luptă grea şi jertfa 
grea a martirilor. Luptă grea între lumină şi întunerec, între adevăr şi min
ciună, între dreptate şi nedreptate, între Hristos şi Satana. Intre sufletul lui 
Hristos şi sufletul veacului rău şi păcătos. Dar biruinţa lumini creşte din 
veac în veac, cu toată lupta grea între bine şi rău. Sângele martirilor de
vine sămânţa creştinilor. 

Biserica lui Hristos izbită de valurile primejdioase ale veacurilor, stră
bate calea lor, neclintită, vestind cuvintele vieţii întru Hristos, însufleţită de 
sufletul lui Dumnezeu, Spiritul Sfânt, Spiritul adevărului. Luminează calea 
sufletelor spre vieaţă şi biruinţă. 

Corabie de mântuire a fost şi rămâne până la sfârşitul veacurilor. 
Purtătoare de lumină dătătoare de suflet şi vieaţă. 

Bisericii i s 'au încredinţat cuvintele vieţii. îmbrăcată cu putere de sus 
le-a vestit şi le vesteşte peste veacuri. Sufletul de vieaţă nouă, ce i-s'a în
credinţat, 1-a dăruit oamenilor şi lumii, pe calea lungă a celor nouăsprăzece 
veacuri. Tot ce este lumină curată în vieaţa omenimii, este din acest izvor 
sfânt. Tot ce este suflet de bunătate, este din acest Spirit al adevărului. Tot ce 
este întemeiat pe cuvintele vieţii acesteia, rămâne în mijlocul tuturor răstur
nărilor. Tot ce este înafară de acest suflet, trece, se macină, se învecheşte 
şi ca o haină netrebnică se lepădă. „Iar Tu acelaşi eşti şi anii tăi nu se 
vor împuţina". „Hristos acelaşi ieri, astăzi şi acelaşi în veci". „Ceriul şi 
pământul vor trece, iar cuvintele mele nu vor trece". 

Dacă aruncăm privirea pe calea celor nouăsprezece veacuri, străbă
tute până azi, vom vedea calea bisericii dela cei cam 120 credincioşi cari 
împreună cu apostolii şi Maica Domnului aşteptau pogorîrea Spiritului Sfânt, 
plinirea făgăduinţei Domnului Isus, cale de lumină şi înălţare, de întinerire 
din veac în veac, până la sutele de milioane de astăzi. Eşită din toate 
luptele, biruitoare, mai curată, mai luminată, mai puternică. Pe calea vea-
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curilor au rămas toate cele învechite, lepădate, din veac şi veac; tot ce a 
fost aşezare omenească pe înţelepciune omenească. 

Împărăţii s'au înălţat şi s'au prăbuşit, puternicii veacurilor au apus 
fără de urmă şi pomenire, ori cu blestemată pomenire. înţelepciunea vea
curilor şi a lumii s'a dovedit, deatâteaori, nebunie. Minunile de trei zile 
s'au spulberat. Nimic n'a rămas neatins şi nemăcinat de dintele vremii, 
decât cuvântul Domnului, care este suflet şi vieaţă. 

„Cerul şi pământul vor trece iar cuvintele mele nu vor trese,11, 
pentrucă sunt suflet şi sunt vieaţă. Acest suflet a lui Dumnezeu rămâne în 
veac. Tot ce se întemeiază pe acest suflet rămâne în vieaţa vecilor. 
Acesta nu este un cuvânt ales sau învăţătură frumoasă, aceasta este vieaţa 
din vieaţa Biruitorului asupra morţii. Acesta este suflet din sufletul Lui. 
Vieaţă în cerşitor şi vieaţă în împărat şi domnitor. Vieaţă deopotrivă în tot 
ce se împărtăşeşte din acest suflet. A fost revărsat în ziua Rusaliilor din 
belşug asupra apostolilor şi prin ei şi urmaşii lor, asupra lumii întregi. 

L'au înţeles cu toţii în limbile lor în cari s'au născut, şi l'au primit 
din prima zi: Părţi şi Mezi şi Elamiţi şi cei ce locuiesc în Mesopotamia, 
în ludea, şi Capadochia, în Pont şi în Asia, în Frigia şi în Pamfilia, 
In Egipt şi în părţile Libiei, cele de lângă Cirene şi cei veniţi Romani, 
Jidovi şi venetici, Creteni şi Arabi". Fapt. Apost. 2, 9, 11. 

Toţi aceştia ascultau măririle lui Dumnezeu şi au primit din sufletul 
lui Dumnezeu, revărsarea îmbelşugată a Spiritului Sfânt, asupra tuturor 
neamurilor. Acelaşi spirit, acelaşi suflet de vieaţă. Sufletul dragostei lui 
Dumnezeu, a reprimirii de fii. Sufletul înfrăţirii tuturor, chemaţi la mân
tuire. Prin acest suflet suntem chemaţi, cu toţii deopotrivă, Ia luminare şi 
înălţare. Acesta este Spiritul adevărului, Spiritul Sfânt dătătorul de vieaţă. 

Intru acesta a fost chemată lumea Ia vieaţă nouă, luminată, dumn'e-
zească. Lume nouă întemeiată pe suflet de adevăr, pe suflet de dreptate. 
Pe suflet de iubire şi obştească înfrăţire. 

S'a dăruit tuturor neamurilor acelaşi Spirit al adevărului, aceeaşi 
luminare a sufletului, acelaşi graiu de frate: iubirea. Daca se grăeşte 
acest graiu de iubire creştinească, este înţeles de toţi şi este banăînţeiegere 
între oameni. Este pace. Pacea Domnului, izvorîtă din Spiritul adevărului, 
din dragostea Lui. 

Marea, jalnica, blestemata neînţelegere, care a aruncat omenirea în 
judecata înfricoşată pe care o trăim, este rodul lepădării Spiritului Sfânt, 
pe care I-am primit în sfântul Botez, pe care l-au primit sutele de milioane 
în sfântul Botez; întru care ne-am luminat, ne-am îmbrăcat în haină dum
nezeiască, întru care ne-am lepădat de satana şi ne-am unit cu Hristos. 
Acest Spirit Sfânt însă a fost lepădat de oameni. Cu adevărat popoarele 
au întristat Spiritul Sfânt cum spune foarte luminat Apostolul PaveL Lu
mea a pierdut sufletul cel bun şi s'a alăturat duhului rău. Ura şi pisma 
s'au înstăpânit în lume, în locul iubirii de frate, iar din aceasta a urmat moartea. 
Au întristat Spiritul Sfânt şi s'au alăturat aceluia pe care Domnul 1-a 
numit ucigaş din început şi tatăl minciunii. Duhul rău, duhul blestemat, 
care a ucis pe Avei. Acesta-i ucigaşul dintru început. Locul mângâierii şi 
al bucuriei l'a luat întristarea şi durerea cea mare. S'au lepădat de Spiri
tul Sfânt şi au pierdut pe Mângâietorul cel bun. 

Mângăitorul pe care Domnul 1-a trimis în lume. „Voi ruga pe Ta
tăl, zice Domnul, să vă dea alt Mângăitor, ca să rămână cu voi în 
ueci, Spiritul Adevărului". 

Intr'o lume fără mângâiere, să întoarcem sufletele iarăşi la Dumne-
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zeu şi să-L rugăm să ne trimită pe Mângâietorul în sufletele noastre şi în 
lumea întreagă. Să se înstăpânească în lume Spiritul adevărului şi al drep
tăţii, sufletul dragostei şi al înfrăţirii. Să învingă adevărul şi dreptatea lui 
Dumnezeu şi să se aşeze pacea dreaptă în lume. Duhul răutăţii să piară din lume, 
iar sufletul iubirii faţă de toţi deopotrivă, să încălzească inimiie înfrăţite întru 
acelaş Hristos Domnul nostru. Să se scoale Dumnezeu şi să se risipească 
vrăşmaşii lui şi să piară dela faţa Lui toţi cei ce-L urăsc pe Dânsul. Pogoare 
Mângăitorul, Spiritul adevărului, să lumineze sufletele şi să încălzească inimile. 
Să facă să înţeleagă toţi cuvântul măririlor lui Dumnezeu şi a dragostei Lui, 
fiecare în limba în care s'a născut. Sâ vorbească toţi o limbă a iubirii, 
ori în ce chip ar suna vorbele pe cari le rostesc. Să se înalţe cu toţii la 
înălţimea vredniciei fiilor lui Dumnezeu, unde i-a ridicat Hristos. Acolo se 
grăeşte acelaş cuvânt de iubire între fraţi. Acolo stăpâneşte acelaş suflet 
de adevăr şi dreptate. Acolo este una şi nedespărţită împărăţia pe care 
o binecuvântăm: a Tatălui a Fiului şi a Spiritului Sfânt. 

Acolo întru înălţimile sufletului luminat să cântăm cu toţii, toate 
popoarele fără deosebire din lumea întreagă. „Aminul" înfrăţit durnne-
zeeşte. Atunci pacea lui Hristos va domni întru împărăţia lui Hristos. 

Intru acest suflet se va aşeza pacea bună în lume. Se va lumina 
cerul şi se va înfrăţi pământul. Va urma îmbrăţişarea mare şi sfântă a su
telor de milioane, însetată de toţi. Se vor reîntoarce părinţii şi fraţii, soţii 
şi fiii. Lacrimile durerii vor fi înlocuite de lacrimile bucuriei celei mari şi 
Bunul Mângăitor va mângâia şi întări mamele văduve cu scumpii lor 
orfani. 

Pentru această îmbrăţişare, în lumina păcii celei mari, să ne rugăm 
iubiţii mei în sfânta Zi a Rusaliilor. Să se pogoare limbele de foc ale da
rului Spiritului Sfânt care să trezească vieaţa nouă şi puternică creştinească 
şi să dăruiască rod îmbelşugat iubirii creştineşti pentru toţii oamenii, făcuţi 
la chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, fără deosebire. Demnitatea omului 
să strălucească în lumina învierii. 

Fierbinte să se înalţe rugăciunea noastră înfrăţită rostind cu pocăinţă 
şi zmerenie:" 

„împărate ceresc, Măngăîtorule, Spirite al adevărului, carele pre~ 
tutindenea eşti şi toate le împlineşti, vistieria bunătăţilor şi dătătorule 
de vieaţă, vino şi te aşează întru noi şi ne cwăţeşte de toată spurcă
ciunea şi măntueşte, Bunule, sufletele noastre". 

„Darul Domnului Nostru, Isus Hristos şi iubirea lui Dumnezeu 
Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Spirit să fie cu voi cu toţi. Amin. 

„Dragostea mea cu voi cu toţi, întru Hristos Isus. Amin." 

Dat la Reşedinţa noastră episcopală de sfintele Rusalii, anul Domnului 
1944, al episcopatului Nostru al XXVII-lea. 
Nr. 2910—1944. 

Episcop IULIU 

Această pastorală se va citi poporului credincios în parohii de către Onoraţi 
Fraţi Preoţi în prima zi de Rusalii, iar în iilii în a doua -ii de Rusalii şi la nevoie 
în Dumineca următoare. 
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P A S T O R A L Ă DE RUSALII 

IULIU 
din mila lui Dumnezeu şi grafia Sfântului Scaun Apostolic al Romei, 

Episcop român unit, Asistent al Tronului Pontifical, 
Administrator Apostolic. 

Veneratului Cler şi Iubitului popor credincios 
»Dar şi pace dela Dumnezeu Tatăl Nostru şi dela Domnul Nostru Isus Hristos". 

Veneraţi Fraţi şi 

Preaiubiţi Fii! 

Mângăîtorul, Spiritul adevărului, coboară în ziua Rusaliilor deasupra 
Apostolilor. Se plineşte făgăduinţa Mântuitorului Isus, primesc botezul Spi
ritului Sfânt şi îmbrăcaţi cu putere de sus pleacă să fie mărturii, începând 
din Ierusalim şi până la marginile pământului, aşa cum le-a vestit Dom
nul. Pieacă pe calea lungă a veacurilor, pârjă la sfârşitul lor, ei şi urmaşii 
lor legiuiţi, pentru a vesti mântuirea şi izbăvirea din puterea morţii, pentru 
a vesti evanghelia iertării şi a păcii, pentru a lumina calea vieţii întru 
Hristos Isus. învierea şi vieaţa sufletelor. Pacea lumii. 

In această zi au început apostolii împlinirea poruncii primite dela 
Domnul; „datu-mi-s'a toată puterea în cer şi pe pământ. Drept aceea 
mergând învăţaţi toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui şi al 
Fiului şi al Sfântului Spirit; învâţându-i să păzească toate câte am 
poruncit vouă — şi iată eu cu voi sunt în toate zilele până la sfâr
şitul veacurilor". (Mat. 8, 12—20). 

Cu această împuternicire, primită dela Cel ce are toată puterea în 
cer şi pe pământ, încep vestirea cuvântului vieţii noui, în ziua Rusaliilor, 
pe înţelesul tuturor celor veniţi la Sărbătoare din toate părţile lumii, fără frică 
şi fără şovăire. La oprelişte răspund cu hotărîre, prin rostul lui Petru: 
trebue să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Noi nu pu
tem să nu vestim „cuvintele vieţii acesteia". Acelaşi cuvânt este rostit de 
Apostolul neamurilor „vai mie dacă nu voi vesti"; Iar purtând legăturile 
pentru credinţa lui Hristos, spune cu tărie „cuvântul lui Dumnezeu nu 
este legat". 

Din Ierusalim pleacă vieaţa nouă pentru a se înstăpâni în lume, 
pentru a da nouă înfăţişare şi o nouă aşezare lumii, în lumina adevă
rului lui Hristos Domnul. Lumea nouă, cu suflet nou. Suflet de sfinţenie 
şi bunătate, de adevăr şi dreptate. Suflet stăpânit de sufletul dumnezeesc 
al iubirii. Acest suflet s'a revărsat în ziua Rusaliilor în chip de limbi de 
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foc. însufleţiţi de acest suflet împărtăşesc tuturor neamurilor, fără deosebire, 
lumina vieţii: cuvintele vieţii acesteia. împărtăşesc tuturor din sufletul ade
vărului. Cheamă, îndeamnă cu stăruinţă întoarcere la Dumnezeu, la po
căinţă, la împăcare. Vestesc biruinţa vieţii asupra morţii şi învierea întru 
Biruitorul morţii, Isus Hristos. Aceasta este prima predică a Bisericii lui 
Hristos, care s'a născut în ziua de Rusalii, prin Petru temelia ei, vărhov-
nicul apostolilor, aceasta este bunavestire care a străbătut nouăsprezece 
sute de ani până la noi. Aceasta va fi şi ultima predică la sfârşitul vea
curilor, în ziua cea deapoi: Biruinţa lui Hristos asupra morţii şi împărtă
şirea biruinţei asupra morţii a tot sufletul prin credinţă întru Hristos înviat 
din morţi, învierea şi vieaţa. împărtăşirea din sufletul Lui prin împărtăşirea 
Darului Spiritului Sfânt. Aşa răspunde Petru la întrebarea celor dintâi as
cultători — „ce vom face dar bărbaţi fraţi? Pocăiţi-vă. (întoarceţi-vă 
cu părere de rău la Dumnezeu pentru păsatele voastre) şi să se boteze 
unul fiecare dintre voi în numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, 
şi veţi primi darul Sfântului Spirit". Fap. 2, 37-38 Şi se adause în ziua aceea 
ca la trei mii. Astfel începe o vieaţa nouă întru Hristos, prin împărtăşirea Sfân
tului Spirit, vieaţă luminată de adevărul lui Hristos, de bunătate şi sfinţenie. 
Omul nou redeşteptat din moartea păcatului la vieaţa darului Spiritului Sfânt, 
omul cu inima curată şi sufletul drept. Seminţa mică de muştar încolţeşte, prinde 
rădăcină, creşte mereu. 'Aluatul despre care a pomenit Domnul începe să 
dospească frământătura omenească. Puterea dumnezeească a Spiritului Sfânt 
pătrunde tot mai mult în lume. Se înmulţesc miile, zecile de mii, milioa
nele, cu sutele de milioane. Se înalţă Biserica lui Hristos, se înstăpâneşte 
împărăţia lui Dumnezeu. In chip minunat, dar nu fără luptă grea şi jertfa 
grea a martirilor. Luptă grea între lumină şi întunerec, între adevăr şi min
ciună, între dreptate şi nedreptate, între Hristos şi Satana. Intre sufletul lui 
Hristos şi sufletul veacului rău şi păcătos. Dar biruinţa lumini creşte din 
veac în veac, cu toată lupta grea între bine şi rău. Sângele martirilor de
vine sămânţa creştinilor. 

Biserica lui Hristos izbită de valurile primejdioase ale veacurilor, stră
bate calea lor, neclintită, vestind cuvintele vieţii întru Hristos, însufleţită de 
sufletul lui Dumnezeu, Spiritul Sfânt, Spiritul adevărului. Luminează calea 
sufletelor spre vieaţă şi biruinţă. 

Corabie de mântuire a fost şi rămâne până la sfârşitul veacurilor. 
Purtătoare de lumină dătătoare de suflet şi vieaţă. 

Bisericii i s'au încredinţat cuvintele vieţii. îmbrăcată cu putere de sus 
le-a vestit şi le vesteşte peste veacuri. Sufletul de vieaţă nouă, ce i-s'a în
credinţat, 1-a dăruit oamenilor şi lumii, pe calea lungă a celor nouăsprăzece 
veacuri. Tot ce este lumină curată în vieaţa -omenimii, este din acest izvor 
sfânt. Tot ce este suflet de bunătate, este din acest Spirit al adevărului. Tot ce 
este întemeiat pe cuvintele vieţii acesteia, rămâne în mijlocul tuturor răstur
nărilor. Tot ce este înafară de acest suflet, trece, se macină, se învecheşte 
şi ca o haină netrebnică se lepădă. „Var Tu acelaşi eşti şi anii tăi nu se 
vor împuţina":. „Hristos acelaşi ieri, astăzi şi acelaşi în veci". „Ceriul şi 
pământul vor trece, iar cuvintele mele nu vor trece". 

Dacă aruncăm privirea pe calea celor nouăsprezece veacuri, străbă
tute până azi, vom vedea calea bisericii dela cei cam 120 credincioşi cari 
împreună cu apostolii şi Maica Domnului aşteptau pogorîrea Spiritului Sfânt, 
plinirea făgăduinţei Domnului Isus, cale de lumină şi înălţare, de întinerire 
din veac în veac, până la sutele de milioane de astăzi. Eşită din toate 
luptele, biruitoare, mai curată, mai luminată, mai puternică. Pe calea vea-
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curilor au rămas toate cele învechite, lepădate, din veac şi veac; tot ce a 
fost aşezare omenească pe înţelepciune omenească. 

împărăţii s'au înălţat şi s'au prăbuşit, puternicii veacurilor au apus 
fără de urmă şi pomenire, ori cu blestemată pomenire. Înţelepciunea vea
curilor şi a lumii s'a dovedit, deatâteaori, nebunie. Minunile de trei zile 
s'au spulberat. Nimic n'a rămas neatins şi nemăcinat de dintele vremii, 
decât cuvântul Domnului, care este suflet şi vieaţă. 

„Cerul şi pământul vor trece iar cuvintele mele nu vor trece", 
pentruca sunt suflet şi sunt vieaţă. Acest suflet a lui Dumnezeu rămâne în 
veac. Tot ce se întemeiază pe acest suflet rămâne în vieaţa vecilor. 
Acesta nu este un cuvânt ales sau învăţătură frumoasă, aceasta este vieaţa 
din vieaţa Biruitorului asupra morţii. Acesta este suflet din sufletul Lui. 
Vieaţă în cerşitor şi vieaţă în împărat şi domnitor. Vieaţă deopotrivă în tot 
ce se împărtăşeşte din acest suflet. A fost revărsat în ziua Rusaliilor din 
belşug asupra apostolilor şi prin ei şi urmaşii lor, asupra lumii întregi. 

L'au înţeles cu toţii în limbile lor în cari s'au născut, şi l'au primit 
din prima zi: Părţi şi Mezi şi Elamiţi şi cei ce locuiesc în Mesopotamia, 
în ludea, şi Capadochia, în Pont şi în Asia, în Frigia şi în Pamfilia, 
în Egipt şi în părţile Libiei, cele de lângă Cirene şi cei veniţi Romani, 
Jidovi şi venetici, Creteni şi Arabi". Fapt. Apost. 2, 9, 11. 

Toţi aceştia ascultau măririle lui Dumnezeu şi au primit din sufletul 
lui Dumnezeu, revărsarea îmbelşugată a Spiritului Sfânt, asupra tuturor 
neamurilor. Acelaşi spirit, acelaşi suflet de vieaţă. Sufletul dragostei lui 
Dumnezeu, a reprimirii de fii. Sufletul înfrăţirii tuturor, chemaţi la mân
tuire. Prin acest suflet suntem chemaţi, cu toţii deopotrivă, la luminare şi 
înălţare. Acesta este Spiritul adevărului, Spiritul Sfânt dătătorul de vieaţă. 

Intru acesta a fost chemată lumea la vieaţă nouă, luminată, dumne-
zească. Lume nouă întemeiată pe suflet de adevăr, pe suflet de dreptate. 
Pe suflet de iubire şi obştească înfrăţire. 

S'a dăruit tuturor neamurilor acelaşi Spirit al adevărului, aceeaşi 
luminare a sufletului, acelaşi graiu de frate: iubirea. Dacă se grăeşte 
acest graiu de iubire creştinească, este înţeles de toţi şi este bunăînţelegere 
între oameni. Este pace. Pacea Domnului, izvorîtă din Spiritul adevărului, 
din dragostea Lui. 

Marea, jalnica, blestemata neînţelegere, care a aruncat omenirea în 
judecata înfricoşată pe care o trăim, este rodul lepădării Spiritului Sfânt, 
pe care l-am primit în sfântul Botez, pe care l-au primit sutele de milioane 
în sfântul Botez; întru care ne-am luminat, ne-am îmbrăcat în haină dum
nezeiască, întru care ne-am lepădat de satana şi ne-am unit cu Hristos. 
Acest Spirit Sfânt însă a fost lepădat de oameni. Cu adevărat popoarele 
au întristat Spiritul Sfânt cum spune foarte luminat Apostolul Pavei. Lu
mea a pierdut sufletul cel bun şi s'a alăturat duhului rău. Ura şi pisma 
s'au înstăpânit în lume, în locul iubirii de frate, iar din aceasta a urmat moartea. 
Au întristat Spiritul Sfânt şi s'au alăturat aceluia pe care Domnul 1-a 
numit ucigaş din început şi tatăl minciunii. Duhul rău, duhul blestemat, 
care a ucis pe Avei. Acesta-i ucigaşul dintru început. Locul mângâierii şi 
al bucuriei Ta luat întristarea şi durerea cea mare. S'au lepădat de Spiri
tul Sfânt şi au pierdut pe Mângâietorul cel bun. 

Mângăitorul pe care Domnul 1-a trimis în lume. „Voi ruga pe Ta
tăl, zice Domnul, să vă dea aii Mângăitor, ca să rămână cu voi în 
veci, Spiritul Adevărului". 

Intr'o lume fără mângâiere, să întoarcem sufletele iarăşi la Dumne-
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zeu şi să-L rugăm să ne trimită pe Mângâietorul în sufletele noastre şi în 
lumea întreagă. Să se înstăpânească în lume Spiritul adevărului şi al drep
tăţii, sufletul dragostei şi al înfrăţirii. Să învingă adevărul şi dreptatea lui 
Dumnezeu şi să se aşeze pacea dreaptă în lume. Duhul răutăţii să piară din lume, 
iar sufletul iubirii faţă de toţi deopotrivă, să încălzească inimile înfrăţite întru 
acelaş Hristos Domnul nostru. Să se scoale Dumnezeu şi să se risipească 
vrăşmaşii lui şi să piară dela faţa Lui toţi cei ce-L urăsc pe Dânsul. Pogoare 
Mângăitorul, Spiritul adevărului, să lumineze sufletele şi să încălzească inimile. 
Să facă să înţeleagă toţi cuvântul măririlor lui Dumnezeu şi a dragostei Lui, 
fiecare în limba în care s'a născut. Să vorbească toţi o limbă a iubirii, 
ori în ce chip ar suna vorbele pe cari le rostesc. Să se înalţe cu toţii la 
înălţimea vredniciei fiilor lui Dumnezeu, unde i-a ridicat Hristos. Acolo se 
grăeşte acelaş cuvânt de iubire între fraţi. Acolo stăpâneşte acelaş suflet 
de adevăr şi dreptate. Acolo este una şi nedespărţită împărăţia pe care 
o binecuvântăm: a Tatălui a Fiului şi a Spiritului Sfânt. 

Acolo întru înălţimile sufletului luminat să cântăm cu toţii, toate 
popoarele fără deosebire din lumea întreagă. „Aminul" înfrăţit dumne-
zeeşte. Atunci pacea lui Hristos va domni întru împărăţia lui Hristos. 

Intru acest suflet se va aşeza pacea bună în lume. Se va lumina 
cerul şi se va înfrăţi pământul. Va urma îmbrăţişarea mare şi sfântă a su
telor de milioane, însetată de toţi. Se vor reîntoarce părinţii şi fraţii, soţii 
şi fiii. Lacrimile durerii vor fi înlocuite de lacrimile bucuriei celei mari şi 
Bunul Mângăitor va mângâia şi întări mamele văduve cu scumpii lor 
orfani. 

Pentru această îmbrăţişare, în lumina păcii celei mari, să ne rugăm 
iubiţii mei în sfânta Zi a Rusaliilor. Să se pogoare limbele de foc ale da
rului Spiritului Sfânt care să trezească vieaţa nouă şi puternică creştinească 
şi să dăruiască rod îmbelşugat iubirii creştineşti pentru toţii oamenii, făcuţi 
la chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, fără deosebire. Demnitatea omului 
să strălucească în lumina învierii. 

Fierbinte să se înalţe rugăciunea noastră înfrăţită rostind cu pocăinţă 
şi zmerenie:" 

„împărate ceresc, Măngăitorule, Spirite al adevărului, carele pre-
tutindenea eşti şi toate le împlineşti, vistieria bunătăţilor şi dătătorule 
de vieaţă, vino şi te aşează întru noi şi ne cu ~â ţeste de toată spurcă
ciunea şi măntueşte, Bunule, sufletele noastre". 

„Darul Domnului Nostru, Isus Hristos şi iubirea lui Dumnezeu 
Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Spirit să fie cu voi cu toţi. Amin. 

„Dragostea mea cu voi cu toţi, întru Hristos Isus. Amin." 

Dat la Reşedinţa noastră episcopală de sfintele Rusalii, anul Domnului 
1944, al episcopatului Nostru al XXVII-lea. 
Nr. 2910—1944. 

Episcop Dr. IULIU HOSSU 
administrator apostolic 

Această pastorală se va citi poporului credincios în parohii de către Onoraţi 
Fraţi Preoţi în prima zi de Rusalii, iar în îilii în a doua zi de Rusalii şi la nevoie 
în Dumineca următoare. 
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Primire la sf. Teo log ie 

In acest an concursul, de primire 
la sf. Teologie se va ţine în şedinţa 
consistorială din 17 Iunie. 
• Vor fi primiţi elevii absolvenţi de 
liceu cu bacalaureat şi absolvenţi de 
şcoala normală cu diplomă de învă
ţător, cari au o vocaţiune şi sunt în
zestraţi cu aptitudinile fizice şi morale 
necesare şi vreau să fie preoţi după 
Inima lui (sus. 

Cei cari doresc să fie primiţi în cle
rul tinăr al diecezei, vor prezenta ce
rerile Preaveneratului Ordinariat" epis-
copesc până la data de 15 Iunie a. c. 

Cererii i-se vor anexa aceste acte: 
1. Extras de botez dela preot. 
2. Diploma de bacalaureat sau de 

învăţător în original. 
3. Certificat de moralitate dela preo

tul propriu şi dela profesorul de reli
gie din ultimul an de şcoală. 

Parohul să dea informaţii şi despre 
părinţii şi familia candidatului. 

Aceste certificate vor fi prezentate 
în plic închis şi sigilat. 

Vor fi primiţi numai tineri români 
uniţi, cari îndeplinesc condiţiile cerute. 

Intre actualele împrejurări nu e po
sibilă stabilirea taxei de întreţinere. Se 
va face mai târziu. 

In cadrele posibilităţilor studenţilor 
cu purtare excepţională şi sârguinţă 
la studii se acordă reduceri de taxe. 

Toţi aspiranţii se vor prezenta în 
dimineaţa zilei de 17 Iunie orele 8 la 
Academia teologică, spre a se supune 
la vizita medicală şi examenul cânt, 
după care urmează primirea la teologie. 

Fraţii Preoţi, cele de mai sus le vor 
publica în biserică, îndemnând pe ti
nerii buni să îmbrăţişeze misiunea de 
apostoli. 

Nagyvârad-Oradea, şed. consistorială din 
18 Mai 1944. 
Nr. 1522-1944. 

Donaţ ie pentru biserica din 
£rszakâcs -Săcăşen i 

In aceste vremuri de cras materia
lism, când lumea ahtiază după acu

mulare de bunuri materiale şi este 
chinuită de asigurarea, augmentarea şi 
plasarea celor agonisite, gesturile ini
moase şi generoase sunt destul de rare. 

De-acea dania de 2.000, două mii 
de Pengo, în scopul terminării bisericii 
din filia sus numită, făcută de Pă
rintele Vasile Holbea şi soţia Emilia 
Holbea născută Rezei, din parohia Pă-
ţăluşa, apare într'o lumină specială. 

Facă Domnul ca acest gest mări
nimos să găsească ecou şi în alte 
inimi bune şi să fie urmat spre a se 
putea termina lăcaşul de închinare a 
credincioşilor buni dar lipsiţi de cele 
materiale. 

Bunul Dumnezeu să primească obo
lul dat cu inimă bună şi să 'răsplă
tească însutit pe donatori. 

Nagyvârad-Oradea, şed. consistorială din 
18 Mai 3944. 
Nr. 1523—1944. 

Necrolog 
F Păr. IOAN OLTEAN 

Cu profundă durere aducem la cu
noştinţă Ven. Cier Eparhial, că Mon. 
Ioan Oltean, fost paroh şi protopop în 
Alsoszopor-Supurul de Jos, şi profesor la 
Nagykăroly-Carei, a trecut Sa cele veş
nice în Sibiu, în ziua de 4 Martie crt. 
în al 62-lea an al vieţii şi 37-lea al 
Preoţiei. 

Fraţii Preoţi, vor aduce la Altarul 
Domnului sufragiile pii îndatinate pen
tru odihna sufletului adormitului în 
Domnul. 

Odihnească în pace! 
Nagyvârad-Oradea, 25 Martie 1944. 
Nr. 1534-1944. 

F Păr. IOAN M. GÂRLEANU 
O. F. M. C. 

Cu cea mai adânc simţită durere 
împărtăşim Ven. Cler diecezan ştirea 
prea tristă a trecerii la cele veşnice al 
mult regretatului Părinte Ioan M. Gâr-
leanu, franciscan român, unit, fost paroh 



ti 
II. la Catedrală, întâmplată în ziua de Pentru odihna sufletului lui, Fraţii 
15 Martie crt. la Mănăstirea franciscană Preoţi vor aduce la altarul Domnului 
din Sâbăoani-Moldova, în al 52-lea sufragiile pii obişnuite, 
an al vieţii sale, şi al 22-lea al bine- i n veci pomenirea lui! 
cuvântatei şi rodniciei sale preoţii, 
închinată în întregime Domnului şi Nagyvârad-Oradea, 16 Aprilie 1944. 
muncind cu un zel apostolic neegalat Nr. 1535-1944. 
pentru suflete, timp de mai bine de 10 
ani în Eparhia Noastră. 

Tip. „DIECEZANA" Kolozsvâr, Kirâly u. 25. Pt. Edit. râsp. Epi««. Gr,-Cat. (Pâr. Dr. E. Leraeny) Pt. tipar răsp. P. Aştilean 

Episcop Dr. Inliu Hoss^-
, Administrator apostolic 
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Concurs de primire în clerul tinăr 

Prin aceasta învităm Veneratul Cler 
să aducă Ia cunoştinţă tinerilor ab
solvenţi de liceu cu bacalaureat din 
parohiile şi filiile ce le păstoresc că 
în acest an concursul de primire în 
clerul tinăr eparhia! se va ţinea în 
ziua de 13 Iunie. 

In consecinţă, numai acei tineri cu 
studiile sus amintite cari doresc să fie 
primiţi în clerul tânăr al Eparhiei de 
Kolozsvâr-Cluj Szamosujvâr-Gherla, pe 
anul I al Academiei de Teologie vor 
înainta acestui Ordinariat' cel târziu 
până la 10 Iunie a. c. o cerere scrisă 
cu mâna proprie însoţită de urmă
toarele acte: 

1. Diploma de bacalureat în origi
nal. 

2. Extras de botez. 
3. Extras de naştere dela oficiul 

stării civile. 
4. Certificat de moralitate dela ofi

ciul parohial al domiciului recuren
tului care este a ni se trimite direct 
din oficiu. 

5. Certificat de conduită dela pro
fesorul de religie în ultimul an de li
ceu, care de asemenea se va trimite 

"direct. 
6. Declaraţia semnată de părinţi sau 

tutori în prezenţa alor 2 martori şi 
vizată de Primărie, prin care se va 
obliga că, dacă cel primit în cler ar 
părăsi Seminarul în timpul studiilor 
teologice, sau după terminarea lor, nu 
s'ar preoţi, vor restitui'Eparhiei toate 
spesele împreunate cu creşterea şi pro-
vederea în Seminar. 

Candidaţii se vor prezenta în can
celaria eparhială din Kolozsvâr-Cluj, 
Mussolini 26, la ora 8, în dimineaţa zilei 
de 13 Iunie crt. când vor fi supuşi 
unui examen medical şi unei probe 
de citit cu litere cirile. 

Taxa de întreţinere în Seminar se 
va stabili ulterior. 

Onorat Frăţiile Voastre veţi face 
cunoscut acest concurs absolvenţilor 
de liceu cu bacalaureat, îndemnând pe 

cei buni să urmeze chemarea Dom
nului. 

Kolozsvâr-Cluj, din şedinţa consistorială 
ţinută în 24 Mai 1944. 
Nr. 2856-1944 . 

Ord in privitor la instituţia „ levente" 

Circulara Onoratului Minister de 
Honvezi cu nr. 139.037 eln. 1944 din 
17 Februarie interzice în modul cel 
mai strict ca în viitor comandaţii in
stituţiei Levente să folosească înjură
turi şi vorbe vulgare. Publicăm mai 
la vale, întreg textul circularei pentru 
a-1 cunoaşte şi în caz că nu s'ar ob
serva întocmai a raporta forului su
perior fără orice amânare. 

„Deja în mai multe rânduri atât 
verbal cât şi în scris, am atras atenţia 
conducătorilor, ca să se reţină atât 
dela înjurături cât şi dela vorbe ne
cuviincioase. Cu toate acestea din mai 
multe locuri au sosit plângeri în cari 
s'a arătat că în timpul cursurilor de 
levente şi a timpului de instrucţie con
ducătorii de Levenţi au înjurat şi au 
ţinut conversaţii vulgare". 

„Deoarece această incalificabilă pro
cedură compromite nu numai autori
tatea şi creditul instrucţiei de Levenţi, 
distruge în sufletul tineretului însuşi 
principiile de Dumnezeu şi familie, pe 
cari se razimă vieaţa naţiunei, ordo
năm în modul cel mai sever, ca toţi 
conducătorii tineretului să aibă o com
portare corespunzătoare scopului su
blim şi nobil al instituţiei de Levente. 
In caz contrar cu rigoare fără milă 
voi proceda faţă de cei vinovaţi". 

Kolozsvâr-Cluj, din şedinţa consistorială 
ţinută în 2 Maiu 1944. 
Nr. 1291-1944. 

Diurnele preoţilor asistenţi ai 
instituţiei „Levente" 

Se publică spre luare Ia cunoştinţă 
şi conformare următoarea hotărâre a 
On. Minister de Honvezi Nri. 140.340, 
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eln, 40. e. 1944, privitor la diurnele 
preoţilor instituţiei „Levente" pentru 
anul 1944. 

„In legătură cu călătoriile de ser
viciu a preoţilor „levente 8 numiţi în 
baza ordinului Nr. 142.241, eln. Honv, 
1943 comunic următoarele: 

' 1. La călătoriile provenite din cauza 
. serviciilor în baza capitolului E 26 C. 
punctul f. se vor elibera foi de drum 
militare pentru vagon clasa II a tre
nului personal. Aceste foi de drum în 
anul curent numai hdt. lev. pk. sunt 
în drept să le elibereze. 

2. Pentru împlinirea funcţiunilor 
normale în anul prezent din principiu 
nu se eliberează foi de drum. Se ex-
cepţionează cazurile în cari e absolut 
necesară călătoria cum sunt diferen
ţele grave în cauzele: religioase morale 
personale, naţionale. Durata acestor 
misiuni se va reduce la minimum. 

3. Preoţii în misiuni, înafară de cos
tul biletului vor beneficia de 18 pengo 
diurnă, respective de fracţiunea cores
punzătoare timpului petrecut în misiune 
asemenea funcţionarilor din cl. VIII-
XI, de salarizare. 

4. Cheltuelile obvenite cu acestea 
misiuni se vor deconta din creditul des
chis cu Ord. Nr. 140.128, eln. VIII. 
Csf. 1944. ţinând seamă că totalul 
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cheltuielilor pe anul 1944 şi după Hdt' 
nu poate trece peste 1500 pengo. 

5. Chestiunile privitoare la anul 1945 
se vor fixa la vreme. 

Din ordinul Ministerului 
v. Solymossy Ulâszlo vorgy. s. k. 
Kolozsvâr-Cluj, din şed. Consist, ţinută Ia 
6 Aprilie 1944. 
Nr. 2161—1944. 

Pentru levenţii şcolar i 

Conducerea regnicolară a Institutului 
levente ne-a trimis un ordin circular 
Nr. 725 (183) eln Ihnov—1944, care 
îl aducem la cunoştiinţa Veneratului 
cler, pentru a cere respectarea lui în 
caz de nevoe, cuprinsul căruia este 
următorul: 

„In legătură cu recercarea Primateu-
lui Ungariei, deoarece anul şcolar din 
cauza împrejurărilor de războiu s'a 
sfârşit, ordon, ca levenţii şcolari, în
tocmai ca levenţii extraşcolari, să ia 
parte în corpore la liturghie în Dumi
neci şi Sărbători precum şi la educa
ţia morală ce se ţine în cadrele ocu-
paţiunii lor. 

Kolozsvâr . Cluj, 11 Maiu 1944. 
Nr. 2564—1944. 

ss. indescifrabil 

Episcop IULIV 
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V E C H E A I E R A R H I E B I S E R I C E A S C Ă 
wmmmm D I N T R A N S I L V A N I A = ^ = = = 

Cercetătorii vechilor documente se plâng, 
şi cu tot dreptul, de marele şi aproape ne
pătrunsul întunerec ce învălue trecutul nea
mului nostru. într'o publicaţie apărută, nu 
cu mult înainte de războiul actual, la Ox
ford, autorul atrage luarea aminte a ceti
torilor săi, că soarta a fost atât de nemi
loasă cu acest popor, încât numele şi istoria 
lui nu figurează în arhive, într'o măsură ce 
nu are precedent, şi nu se mai întâlneşte 
la nici o altă ţară europeană. 

Care sunt începuturile organizării sociale de 
stat, a vieţii civile, a rapoartelor cu vecinii ? 
Când începe întâia înjghebare politică, sub 
ce formă ? Dar vieaţa bisericească ? Un lu
cru e cert: noţiunile caii exprimă conţinutul 
esenţial al crezului nostru sunt de obârşie 
latinească. Insă despre o ierarhie biseri
cească latinească putem spune foarte puţin: 
Ia dreapta Dunării abia sunt cunoscute nu
mele unor episcopii şi ale ierarhilor lor. 
Când apar primele documente despre exi
stenţa vlădiciilor din stânga Dunării, vremea 
îşi depanase in taină şi întunerec, firul lung 
al întâmplărilor de o mie de ani. O şi mai 
mare ceaţă învălue începuturile înjghebării 
de vieaţă bisericească în Transilvania. Cu
noaştem o metropolie la Alba lulia, unde 
vlădicii s'au succedat într'un şir aproape 
neîntrerupt până ia Atanasie şi Ioan Giurgiu 
de Patachi. De când datează această viă-
dicie ? E interesant că Samuil Clain (Ti-
moteiu Cipariu: Scurtă notiţie a Episcopa
tului Fogaraşiului in Schematismulu diece-
sanu dein a. 1842), dă un catalog al epis-
copilor de Alba lulia, începând şirul lor 
dela 1348 şi numărând până la anul 1698, 
treizeci de vlădici. (Dipticul metropolitan 
urmează o altă succesiune cronologică, e 
însă incompletă): Ioan 1348—1365; Nice-
foru I. 1366—1376; Theofan 1376—1391; 
Niceforu II. —1402; Dionisiu 1404—1414; 
Nicolae I. —1426; Arsenie, 1428—1438; 
Euthimiu 1439—1448; Basiliu —1456; Ni
colae II. 1459—1470; Theodosiu 1470-1478; 
Ioan II. —1506; Theoctist —1519; Ghera-
sim 1521—1529; Ioreste I. 1531—1537; 
Theofil I. 1538—1553; Ştefan I. 1553—1560; 
Ghenadie I. 1562—1585; Ioan III. —1602; 
îosif I. —1613; Daniil —1618; Saba I. 
1618—1625; Ghenadie II. 1627—1639; Io
reste II. 1640—1648; Simeon Ştefan II. 
1648-1656; losafat —1658, Saba II. —1660 
(f 1678); Varlaam —1680; Iosif II. Budai, 
1680—1686; Teofil —1698. 

Catalogul acesta e lipsit însă de valoare 

istorică; chiar şi seria episcopilor dela 1600 
încoace e deasemenea defectuoasă. 

Timotei Cipariu propune O altă serie, in
dicând şi documentele din care cunoaşte 
numele şi timpul de păstorire ale vlădicilor 
ardeleni (în Acte şi Fragmente latine ro
mâneşti - Pentru istori'a bisericei romane mai 
ALESU unite, Blasiu 1855): 

Varlaam, 1527 sau 1537 (scrisu pre unu 
genuchiariu -DATU de Petru Voda ce se 
AFLĂ între clenodiele A. Episcopesci); 

Paul Tordaşi, 1569: 
Ghenadie I, 1580. (Cazani'a de Brasiou 

de în acel'aşi anu); 
Ioan din Prislop, 1595 (in diplom'a lui 

Sig. Bathori de in 4 Iul. 1595 — pana la 
anul 1599 semn atu pre bâtiulu A. Episco-
pescu de argentu donatu de Michael Voda, 
ORE'CANDU intre clenodiele episcopesci); 

Teoclist, 1605—1609, (hrCronic 'a sin
crona de in archivulu beserecei S. Nicolau 
in Brasiou); 

Dositeiu, 1627; 
Ghenadie 11, 1628—1640 (in daiteri'a de 

in 4 Dec. ac. A., şi in Pravil'a de Govora 
de in 1640); 

llie Oreste, 1641—1643 (in Cazani'a de 
Belgradu de in 1641, şi diplom'a lui Ra-
kotzi de in 10 Oct. 1643); 

Simeon Ştefan, (St. Simonoviciu) 10 Oct. 
1643—1651, (in dipl mai susu citata, in 
N. T. dein 1648 in Psaltirea dein 1651 şi 
in diplom'a la Pray, hier. tom II, pag. 409, 
seq. totu in acelu anu); 

Daniil; 
Sabba 1. Brancouiciu, 28 XII 1656—2, 

VII 1680, (diplom'A Iui G. Rakoczi) ; ; 
losif Budai, 23 VIII 1680-1682 (in De-

cretum depositionis Archiepiscopi quon-
dam Alba-Iuliensis Sabbae Brancovics, cum 
punctis instructionis pro neo-electo A. eppo 
Iosepho Budai die XXVIII, Dec. MDCLXXX); 

loasaf (losafat), 1682; 
Saba II, Vestemeanulj — 1687; 
Vaarlam II, 1687-1690; 
Teofil (Toma Seremi din Teiuş), 18 IX-

1692-1697; 
Athanasie I, ales 22 I, 1698 „sub care 

unirea s'a intemeliatu". 
Acelaş mare cărturar, Timoteiu Cipariu, 

aminteşte în menţionata publicaţie şi de 
alte episcopii aici în Transilvania, episcopii 
„sufragane", despre a căror „sufragani nu 
se sciu anumitu, că scaunele loru se vedu 
cu multu în ainte de unire a se fi ştersu, 
pentru care şi Metropoliţii Albei Iulei acumu 
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mai târziu portau şi titlele acestora scaune 
seau aie mai multora" : 

Feleacu (întru unu Evangeliu serbescu 
dein a 1474 ce se afla la beserec'a de acolo, 
şi s'a scrisu pentru episcopulu Daniei, de 
la care şi astădi sunt remasitie totu acolo 
impreuna cu cârti de impartire); 

Rev— Vadu (in N. T. de 1648, Euchol, 
de 1689, diploma lui Simon Steîanu şi în 
dalteri'a de 1628); 

Beiuş (in Cartea lui Inocentiu III dein a 
1205); 

Blstra (in diplom'a A. Episcopului Stefanu 
dein a 1651, un^e se numesce Saba Epis
copulu dela Bistra); 

Szatmdrnemeti—Sătmar (in dalteri'a lui 
Genadiu dein 1628); 

Mâramaros—Maramureş (in mai multe 
title A Episcopesci, pr. in N. T. de Bel-
gradu de a 1648, in Euth de 1689; şi in 
diploma dein Pray. hier. tom. II, p. 409, 
prein care pune Episcopu pre Parteniu); 

Nagyvdrad—Oradea Mare. (in Cazani'a 
de Braşiov dein a 1591, şi în dalteri'a lui 
Genadiu dein a 1628); 

Mureşiana lângă Csanâd-Cenad, (unde in 
diftele Sf. Ştefanu era mănăstire greceasca, 
şi apoi se fece episcopu S. Gerardu ore la 
a 1035— Acta S, Gerardi ed. A. C'.rol, 
1790, p. 319 sqq şi Pray hier. Tom. II p. 
290 sqq); 

Silivaş, lângă Haţeg (in Euchol. de a 
1689); 

Gioagiu de sus, lângă Alba-Iulia (in dip
loma Isabeiei dein 1557 pentru Christoforu 
ep. Giuagiului k Benko Milcov. Tom. II p, 
145 şi Ia Petru Maior ist. bis. p . 164); 

Galaţiu, lângă Făgăraş (la Samuil Clain 
in Diction. rom. m s , care acum e peritu, 
cu aceste cuvente: „ 1459 Macarius Eppus. 
Galatiensis obtinet a Principe mandaturn ad 
magistratum Cibiniensem ut cathedraticum 
suum a presbyteris valachis accipere possit". 

Natural că aceste vlădicii n'au fost aşe
zăminte statornice, cu o succesiune neîntre
ruptă de ierarhi, — deşi marele învăţat dela 
Blaj le numeşte de „sufragane" a Mitro
poliei de Alba Iulia ci ele au durat, cât au 
fost în vigoare factorii politici-istorici, 
cari le-au întemeiat, sau au contribuit la 
alcătuirea lor. Deasemenea, nici vlădicia 
celor doi episcopi români uniţi cu Roma, 
Mateiu şi Macarie, amintiţi între anii 1440 
şi 1475 şi numiţi de Papa dela Roma, pentru 
cei vreo 30.000 români catolici nu dăinueşte 
multă vreme. Legăturile bisericeşti ale ro
mânilor din acel timp se schimbă după 
legăturile politice cu ţările învecinate. 

Multe s'au scris în legătură cu acele vremi 
şi cu cele cari au premers, şi multe se vor 
mai scrie. Cine ştie poate că în viitor un 
singur document uitat în rafturile mai puţin 
cercetate ale vreunei biblioteci, sau In 
scoarţa de legătură a unei cărţi vechi, 
aruncate cine ştie de când, în vreun pod 
de biserică, sau poate nişte pomelnice să
pate în piatră, care zac acum sub muşu
roaiele vreunui cimitir de mult părăsit, să 
aducă o lumină nouă, şi să dezvălue taina 
unui trecut, pe care soarta se încăpâţi-
nează parcă anume să-1 ţină în întunerec. 

P. Emilian Ltmtny 
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Nu putem înţelege cum poate ca Bi
serica, aceea care a Murit civilizaţia şi a 
dat un nem şi o valoare naţiunilor, treime 
să fie răsplătită cu at? uri d-2 matrîcidiu. 
Nn putem înţelege de CE pentru divinul ce 
nt-1 ofev în fiecare zi, trebue să FIE corn» 
pensată CU ciolane de păgânism. 

Fiindcă ne EDUCA fiii, e EXPULZATA DIN 
şcoli; pentrucâ asistă pe ce"' bolnavi şi di
formi, e alungată din spiţa'e; pentrucâ" p:o-
movează CELE mai mari opere <fc ARTĂ, p e t r u 
desfătare:; şi rosptrare? omului, i SE acen-
diază bisericile ŞI macărtinle lava ţa casti
tatea- matrimom-iiă ŞI, ia t»;«p ce SE pre-

EA E oprita" 
'."•are e o 

tinde că se ridică n-.tali u<te<i 
de a se amesteca în că 
taină. 

A păstrat pentru Europa ailiura, CARE fără 
preoţi şi călugări ar 0 fost ,ÂICAT;\ în pi-
ciojte de călârrţiî :»sia'.id si de. «auditorii 
nordici, şi totuşi îi contestă dreptul de a 
învăţa. Oameni cari s'xu ÎNFRUPTAT din bu
catele dăruite de călugării cerşetor", când 
găsesc o mâncare mai bună, încep să ooâ-

ICHCA şi să-i lovească pe binefăcători; ÎN 
timp ce surorilor cari an adunat cu mari 
greutăţi ajutoare pentru săraci, li se fură 
casele şi reputaţia. 

Ori, toate acestea, omeneşte vorbind, n'au 
niciun sens. E o aberaţie prea sălbatic*, o 
absurditate prea satanică, o nebunie sinu
cigaşe prea imbecilă pentru a se putea ex
plica cu argumente omeneşti. E de fapt 
un mister. Misterul persecuţiei. Se perse
cuta Biserica pentrucă e Biserică. Fideli
tatea faţă de Hristos aduce cu sine cruci
ficarea ia care conţinea să fie condamnat 
trupul mistic, care e Biserica. Dela înce
putul şi până la sfârşitul slujbei apostolice 
a sf, apostol Pavel se depănă idea că zi
direa Împărăţiei lui Dumnezeu este o operă 
DE suferinţă, pentru a completa ceea ce lip-
stîşiv patimei Omului-Durnnezeu răstignit, 
în favorul trupului Lui, care e B'serica. Din 
acest motiv de aproape două mii de ani 
trupul siîu mistic sângerează. 

I. Giordani N. p. C. 

DUBIUL SUBIECTIV Şt DEZECHILIBRUL CREDINŢEI 
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Ţine natura! de nota omenescului, atât 
atitudinea af'.rmafei da dragul afirmaţiei, 
cât şi atitudinea negaţiei de dragul negaţiei. 
Şi'n aceeaşi ordine de idei, omenescul se 
realizează pe sine la fel prin deze'hilbrnl 
credinţei, ca şi prin aşa zhuî dubiu subiectiv. 
Ambele sunt extreme şi în de bşte extre
mele sunt accesibile şi. chiar preferate de 
înţelepciunea o m e n e a . a . 

Iată de ce mi-a -a ales în esse.ul de faţă 
să tratez în mod s h'-natic cc e ' e i ati-
tunini de preferinţa si trasândii-1»' coordo
natele spaţiale, grad 'ale şi da efect, să 
exemplific mai pe larg atitudinea ce mi se 
pare mai raţională 

In şcoala carteziană şi mai «Ies după ea, 
stabilizarea echiiibrulm r- ţional se baza în 
întregime pe balastul propoziţiei: „Dubito 
ergo sum". Ceace voi^ să'nserune, că dubi-
tând de orice existenţă, sau realitate, reu
şeşti să despici cele mei com.p--.cte între
zăriri de orizonturi mistnioasi 1 , sau peolruo 
şi mai mare claritate — sub semnul adeziunii 
unanime — dubiul cartezian ar fi vrut să fie 
coincident cu dubiul studios, ce'n ultima 

analiză nu este altceva decât, preludiul 
unor forme de investigaţii. 

Cum în^Â niciun principiu nu reuşeşte a 
se TRADUCE-, a se coagula din imaterialitatea 
gândirii in literele corespondenţelor verbale, 
fără de nicio uşoară deformare, sau chiar 
denaturate, natural şi această atitudine 
priroeşie caracteristici şi însuşiri, ce nu-i 
sunt DE loc inerenle. Astfel că ia naştere 
di - acest organism, debil de altfel, prin 
procese de interpretări fabuloase, principii 
dc ge"u! Fantomaticului principiu al dubiu
lui subiectiv, sau răsunătorului principiu 
e o-; pir ic. 

Iată desenat schematic conturul subiec
tului ca după ce voiu argumenta netemeini
cia celor de mai sus şi voiu dovedi pericolul 
celuilalt extrem, dezechilibrul credinţii, să-mi 
pot susţinea logic teza, ce face apologie dru
mului DE mijloc. 

Dar fiindcă omului îi place mai mult 
concretul, voiu desfăşura esseul de faţă în 
complexul unei întâmplări. Am zis complex, 
ca să-mi pot defini mai bine camaradul cu 

http://com.p--.cte
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care mi-a fosî dat să stau de vorbă, şi care 
fără nicîo exagerare era: complex! 

Căci în faţa problemelor imense ale exi
stenţei adoptase cu schimburi adecvate 
cele trei atitudini amintite adineaori: îh 
faţa problemei cauzalităţii, fiind adeptul 
principiului empiric — materia; — în faţa 
problemei existenţei şi convieţuirii socialo-
morale, fiind stegarul utilitarismului — con
fundând „utilul" cu „binele", sub sfera ego
centrismului omenesc — şi în sfârşit în faţa 
problemei spiritualiste, fiind fanatizatul doc
trinei dubiului subiectiv — căci cu viruli-
tatea fizică, în exces de patimi, simpatiza 
cu teza nihilistă şi ipso-îacto în cadrul 
subiectivului, nu admitea altă teză. 

Fără doar şi poate, m'am convins că 
fenomenul convertirii pentru sine n'ar fi 
putut deveni realitate, fără să nu se fi 
debarasat de „dubiul subiectiv". Căci vieaţa 
sufletească, prin acest dubiu, era stânjenită 
în cele două elemente vitale: elementul 
volotiv şi afectiv, cari erau completamente 
pasive, ba chiar potrivnice fenomenului de 
convertire, pe când cel intelectual prea 
obosit, să mai poată îi oglinda radiaţiunii 
spirituale. 

Şi a durat acest dezechilibru morbid 
mult timp, şi tocmai când chingile suferin
ţei îl vădiau pierdut — paradoxal — prin 
această zguduire din temelie, balanţa şub
rezită a sufletului său părea că-şi va regăsi 
echilibrul. (Intr'un esseu viitor voiu trata 
problema echilibrului şi a convertirii). 

Şi fiindcă sunt convins că'n climatul 
dubiului subiectiv e imposibilă orice încer
care de credinţă şi numai de ordin supra
natural în sensul harului divin, chiar şi'n 
acest caz, excluzând în mod minunat dubiul 
— căci nu cred să existe două sfere de noţiuni 
mai exclusive ca dubiul subiectiv şi cre
dinţa — se pare potrivit să ne oprim puţin 
asupra acestui fenomen. 

I. Dubiul subiectiv 
Sau cu alte cuvinte, negaţie de dragu' 

negaţiei, sau şi mai clar, a nega, cornplă-
cându-te în negaţie. 

Şi nu este teren în care să nu poată 
subsista, căci doar e obviu principiul după 
care nicio realitate nu-şi poate făuri ade-
vărătate absolută, fără interpretări şi contra» 
interpretări. Ceea ce ar vrea să însemne că 
nu există adevăruri absolute? Nu! Din con
tră, mărginirea intelectului nostru prinde 
realităţile şubred./ 

(Semnificativ e în acest sens argumentul 
Filosof iei creştine: Soarele e cuprins de 
văzul nostru totdeauna în absolutul exis
tenţei sale? Nul Şi atunci oare soarele 
suportă transformările? Nu! Totul depinde 
de atitudinea pământului, de perturbaţiuniie 
atmosferice, etc). 

Un lucru deci e cert; Orice realitate este 
prinsă de intelect după tiparul cunoaşterii 
sale. Adevărul în sine rămâne invariabil, 
conceptele şi modelele devi'. însă capricios 
de variate. Realitatea e aceeaşi, părerile doar 
se modifică şi cine oare poate mai mult 
afirma, sau nega, decât oamenii? 

Am conclus deci că dubiul nu stânjeneşte 
întru nimic adevărul, nici nu-1 modifică şi 
poate să existe fără să-i aducă nici un 
prejudiciu, căci înţeleaptă e maxima: „exi
stenţa realităţii, nu e în funcţie de dorinţa 
noastră". 

Rămâne să vedem ce e dubiul subiectiv 
şi întrucât e periculos omenirii, a nega, a 
afirma, fără nici un control. 

Fiindcă am văzut, în accepţiune omeneas
că, nu este niciun adevăr scutit de aceste 
însuşiri, nu ale adevărului în sine, ci ale 
şubrezeniei înţelegerii noastre. 

Şi ca să se vadă mai bine, ce este dubiul 
subiectiv, mă voiu folosi de o întâmplare 
din vieaţa mea. Preparam un elev. Unica 
diligentă îi era: Mitologia. Şi'n adevăr 
cunoştea papagaliceşte multe zeităţi. 

Pretinzându-se a-i şti pe toţi zeii armeni, 
mi-am făcut mândrie de magister, să-i do
vedesc contrarul. Eievul meu însă, se în
căpăţâna să nege că Anahit, ar fi zeitate 
armeană, căci el nici barem n'a auzit de ea. 
Şi simplaminte, fără multe scrupule, a radiat-
o pe Diana Anahit, din tabela zeităţilor 
armene. 

Sau cazul cu credinţa ? Dubitezi, că aşa 
te crezi mai interesant. Sau, nu vrei sâ crezi, 
că totul orei să ţi se pară absurd. Sau nu 
crezi numai ce vezi (abstracţie undele mag
netice, etc). 

Fiindcă arareori am văzut om, care să fi 
vrut să creadă şi să nu fi reuşit. Căci 
nimic nu e mai uşor, decât să nu crezi dacă 
vrei aşa şi nimic nu e mai greu, decât să 
crezi dacă nu vrei însuţi, (repet afară de 
intervenţia supranaturală a harului). 

Căci credinţa se bazează pe cele trei 
elemente ale vieţii sufleteşti: intelectual, 
volotiv şi afectiv. Natural întâi pe inter
venţia harului divin, dar precum se zice 
după Evanghelie, „când va bate la uşă, 
uşa sâ nu fie închisă!" 

Dubitezi subiectiv ? E cel mai uşor lucru, 
mai ales în domeniul ideilor, Filosofiei, 
transcendentalelor. 

Căci cine oare ar putea crede creştineşte, 
când se complace în necredinţă, vrea hulă 
către Dumnezeu şi vrea să creadă în supra
omul plăcerilor animalice, rupând prin păca
te de moarte orice legătură cu harul sfânt ? 

Niciodată nu va putea crede, până când 
nu-şi va îndepărta dubiul mbiectlv, prin 
zbuciumul chingilor suferinţa, vrând să 
creadă, iubind credinţa şi ajungând cu 
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ghimpii raţiuni! In întrezărirea ultimii cauza: 
Dumnezeu! 

Dezechilibrul ere din ţii! 
Definiţia credinţei e simpla şi tocmai de 

aceea conformista: Adeziunea totală inte
lectuală, afectivă şi volotivă la adevărurile 
de crezut (în senz mai strâns) definite de 
cele două magistere. 

Şi e clar că orice lipsă, a numai unuia 
din aceste elemente, induce dezechilibrul 
credinţii. (Că e credinţă defectată, când 
crezi şi nu vrei, sau crezi şi nu-ţi place, 
sau crezi şi multe-ţi sunt de necrezut). 

Această credinţă dezechilibrată e păcat, 
şi nici nu poate fi considerată adevărată cre
dinţă. Pericolul ei persistă în faptul, că e 
greu de constatat şi nu face oricui aceleaşi 
griji în examenul de conştiinţă. îndepăr
tarea ei e indispenzabiJă vieţii creştineşti, 
ca îndepărtată, toate trei elementele să fie 
împreunate în aceeaşi coroană de lucidi
tate şi intensitate de credinţă. 

O altă nuanţă a credinţei dezechilibrate 
ar fi magica putere a unui singur element, 
ce aproape realizează credinţa adevărată, 

deslocuindu-ie pe celelalte. Spre exemplu 
la oamenii mai simpli elementul afectiv în-
locueşte pe cel intelectiv. 

(in orice caz în foarte multe locuri este 
vorba de intervenţia harului sfinţitor, ce 
întreţine flacăra echilibrului, deşi aparen
ţele arată contrarul). 

Căci fără de echilibru, deşi un element 
e foarte puternic disloouirid pe celelalte, fo
carul credinţei pare neputincios. (Cazul fe
meilor ce pot crede intens şi pot totuşi fi 
necredincioase până-la ultima limită, verti
ginos de repede). 

Natural şi acest dezechilibru de credinţă 
e periculos şi singurul remediu, ar fi zil
nică meditaţie şi lectură intelectuală. . 

Căci nuni i calea de mijloc e calea cea 
mai sigură în fata credinţei. Adeziunea to
tală a întregii vieţi sufleteşti la adevărurile 
de crezut cu toate trei elementele trăirilor 
sufleteşti şi prin asistenţa desăvârşită a 
Spiritului Sfânt, ca ;istfei crezând, să pie-
truiiii cărarea de mijloc ce ne despică vii
torul, pentru noi şi pentru a noastră mân
tuire. Ion T, Buzdugan 

NOTA RECENZIEI 

„TINEREŢE" DE P. S. S. Dr. IOAN 
SUCIU, EPISCOP AUXILIAR 

Natural, rămâne un adevăr fără de echi
voc, că sufletele mari sunt totdeauna tinere! 
Dar fiindcă uneori noţiunea de tinereţe se 
confundă cu noţiunea de vieaţă — şi e 
fapt cert că „vieaţa" e strâmtorată în di
verse definiţii — mi-a părut de nuanţa spe
cificului judecăţii omeneşti (mai clar în aso
nantă „omenească") şi nu m'a suprins peste 
aşteptări, reflexia curioasă a unui oarecare 
tânăr — îmi permit adjectivul „de duzină" — 
asupra cărţii de mai sus : „Ce-ar putea 
spune interesant un „celib" şi pe deasupra 
un „episcop" despre tinereţe"? 

Şi fiindcă înţelepciunea se pretinde pre
sată din mentalitatea omenească, nu pare 
deloc inutil să a bord de început această 
problemă. 

Dacă cineva — şi regretabil mulţi — 
crede că vieaţa spectaculoaselor emoţii pur
tate pe brânci de salahorii plăcerilor ief
tine — în sens de valoare şi nu de preţ — 
este adevărata „vieaţă", în rama căreia ti
nereţea poate izbucni cu lava energiilor 
spirituale, natural, face o confuzie pe cât 
de obişnuită, pe atât de neadevărată. 

Dacă tânărului îi vine credibilă definiţia 
tinereţei ieşită din tiparniţele lâncedelor spe
lunci, dacă tânărului îi pare melodioasă 
muzicalitatea tinereţei, icnită din piepturile 

răcnetelor voluptoase, dacă pentru el tine
reţea se dospeşte din frământarea vinelor 
pătimaşe, iar crepusculul tinereţei izvorăşte 
din portalul legăturilor de patimi, atunci, 
natural, celibul, şi mai ales reverendul, ar 
încerca zadarnic să-i explice noima tinereţei. 

Şi totuşi cartea e scrisă pentru tineret; e 
intitulată „Tinereţe" şi are de autor un 
„episcop" — iar pentru o eventuală obiecţie 
adăugăm — şi nu este un paradox, ci din 
contră cea mai perfectă manifestare, a nor
mei omeneşti, de a se intui pe s i n e . . . Căci 
merg şi mai departe şi spun că adevărata 
tinereţe a grandiosului simţ de agerime in
telectuală odihnită şi de înţelegere obiec
tivă, rece şi nepătimaşâ a valorilor de exi
stenţă, dar mai ales zăcămintele vulcani
celor forţe spirituale, — de eroism creştin 
şi de dârză rezistenţă pe drumul luptei în 
vieaţă, — sunt notele exclusive ale casti
tăţii. 

Dar fiindcă — regretabil — vieaţa are 
legi şi tinereţea le aduce şi lor tributul su
punerii, se pare justificată intenţia auto
rului de a prinde chingile tinereţii adevă
rate de piscurile inaccesibile ale puterilor 
vieţii. 

Şi fiindcă „tinereţea" în accepţia auto
rului — şi în cea adevărată — este altarul 
adevărului, vatra iubirii şi curajul ostâşirii 
in făclia cărărilor de Evanghelie, atunci ori 
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cărui tânăr cartea de mai sus nu-d naşte 
nedumeriri, ci-i încrestează confirmarea ma
rilor lui avânturi, spre orizontul grandioa
selor idealuri creştine. 

Stilul şi poezia ce ritmează într'o eflu-
vioasă armonie paginile ce caracterizează 
unic meritul Preasfinţii ului Suciu fine şi de 
asţădată mărturie asupra dexterităţii recu
noscute a Vlădicului Ioan, de a fi mânuitor 
dibaciu In misterele subtilităţii literelor mă
iestre. 

Condiţia tehnică şi forma cărţii, e por
tativul adecvat în care lira_ marelui scriitor 
nordardelean şi-a cântat cu multă putere 
de farmec, într'o muzicalitate duioasă şi 
poetică — expresia sufletului său —, cele. 
mai gigantice gânduri de înţelegere a lumii, 
aducând astfel în literatura noastră depa
narea celor mai actuale probleme în cea 
mai uşoară undă stilistică. 

Din toate punctele de vedere, această 
carte poate fi înscrisă de pe acum îii in
dexul marilor noastre producţii literaro-tii-
sericeşti, în năzuinţa căreia personalităţile 
celor dpi mari Vlădici Iuliu şi .Ioan, sunt 
considerate cu multă recunoştinţă, adevă
raţi „spîritus rector*, ducând ui sarcina pa-
storaţiei lor. activitatea atât de rodnică a 
celor două edituri din cele două mari oraşe, 
focare de puternică credinţă, Kolozsvâr-
Clujul şi Nisgyvărad'Dradea. " 

.NAŞTEREA DIN APĂ ŞI SPIRIT" DE 
PĂR. Df. COSMA AVRAM (3 P.) 

întâlnim în Nordul Ardealului un feno
men de vrednică amintire în legătură cu 
misionarismul Scrisului Fenomen, după care 
biblioteca spiritului, îşi găseşte toate genu
rile cărţilor preferate; dela forma: exterio
rizărilor literare a adevărurilor de'Dogmă 
creştină, până la forma exprimării ştiinţi
fice a aceloraşi adevăruri. 

Ceeace vrea să însemne că scopul funda
mental urmărit priit'destinderea spiritului 
în reconfortarea lecturilor uşor de digerat, 
se folbseşte de mijloacele cele mai adec
vate pentru a se realiza în fondul cunoaş
terii religiei creştine, admiterea priricipiilor 
ei şi fortificarea armăturii credinţei prin tra
duceri în fapte. 

Repet: se foloseşte acest scop de cele 
mai adecvate mijloace. Pentru spiritele ce 
planează în universul răsfirărilor de nemăr
ginit, care, se ondolează pe serpentinele 
sinuoase ale reveriilor vieţii, spre saturaţia 
exigenţelor lor fireşti, li se inoculează toc
mai . prin elementul ce-i ţine fermecaţi şi 
care îi absoarbe, adevărurile seci de cre
dinţă, într'o formă stilistică îmbibată de 
nuanţele poeziei (vezi stilul P. S. S. Epis
copului Ioan Suciu, a Pr. Emilian Lemeny 
şi a P*. N. Pura). 

Pentru spiritele mai centralizate, mai uni* 
ficate în jurul pivotului intelectual, cit pre
ferinţa clarităţii cuvintelor cântărite scru
pulos, cu aparatul de convingeri ridicat pe 
schelăria disecţiilor amănunţite, cu un 
cuvânt, spiritelor ştiinţifice li se inocu- = 
leazâ credinţa prin definiţii şi argumente 
seci, redând Dogma în cuvinte greţe de sem
nificaţii şi ştiinţific cântărite. 

Şi nu-ţi trebue mult să răsfoieşti cartea 
de mai sus, ca să te convingi că autorul a 
scris-o ultimului, accentuez, şi numai ulti
mului grup de cetitori — fiind el însuşi' 
adept luptător a principiilor formulate acolo» 
— gata oricând să-şi manifeste părerea — nu 
prea măgulitoare — faţă de aşa zişii scriitori 
moderni. . 
• Un lucru e cert: din punct de vedere 

dogmatic, autorul se impune prin claritatea 
formulelor enunţate, prin distribuirea lor în 
ordine logică şi graduală, şi prin alegerea 
unui subiect atât de necesar să fie tratat 
în tipare ştiinţifice. 

Căci, curii însăşi^ spune autorul în Pre
faţa Sa, cartea e scrisă tuturor, dar în spe
cial „fraţilor şi veneraţilor Preoţi români*. 
Ei vor găsi în. această lucrare, material 
pentru instruirea credincioşilor; (nota perso
nală: aşa de necesară în această direcţie) 
vor găsi apoi un important şi fundamental 
punct de mânecare în vieaţa evlavioasă. 

Fiindcă cartea are două părţi, cum zice 
autorul: una ascetică şi mistică,"''..iar, alta 
dogmatică şi pastorală. In partea întâi se 
arată originea dramei omeneşti şi planul 
Iui Dumnezeu asupra omulbi. In partea 
doua se arată apoi elementele dogmatice 
ale Botezului, cum şi felul pastoral cum 
trebue săvârşit. 

Atât cartea cât şi fondul vorbesc delă 
sine în locul oricărei aprecieri. Şi fiindcă 
toţi suntem conştii, din mărturia Istoriei, 
că cel mai mare pericol pentru Biserică îl 
reprezintă mai ales schismele şi ereziile, 
nu putem să primim decât în justa-i im
portanţă o carte ce cuprinde definiţii de 
adevăruri infailibile, categoric şi ştiinţific 
formulate. . t t. b. 

A V I Z 
Fraţii Preoţi, care au primit în 

comision Calendare „Vieaţa Creş
tină" sunt insistent rugaţi să tri
mită costul lor în cel mai scurt 
timp pentru ca să putem face de
contarea finală. Avem lipsă mare 
de bani pentru alte tipărituri de 
interes obştesc. 
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