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Redactor: Pr. Ilarion V. Felea 
A B O N A M E N T E : 

Pentru 1 m 300 Lei; 6 luni 150 Lei 

A plecat un om 
Consilia! eparhial al Aradului rămâne orfan de 

un om de prestigiu, cum n'a mai avui: Părintele Dr. 
Gh. Ciuhandu s'a retras la pensie, predându-şi biroul, 
după toate formele» urmaşului* Golul c e l lasă e 
imens şi pentru noi, cel din afară, dureros, mai ales 
când ne gândim că în biroul secţiei culturale a 
Consiliului eparhial puteai avea întotdeauna un 
scaun ospitalier, b mână întinsă — din care se smul
gea cu cealaltă un condeiu cu atâla rezonantă, — o 
îndrumare sinceră şl dreaptă dacă o cereai şt de fie
care dată o inimă caldă, care Jî se deschidea cu drag 
şi te poftea să intri... 

Celce pleacă, poate avea o durere, dar şi o bu
curie. Da, e o durere să te vezi pensionat, să-fi pri
veşti Iertat şirul numeric al atâtor ani parcurşi, să te 
gândeşti de acum că ai ajuns să nu-Jl mai ceară ni
meni socoteală de lucrul tău, de osteneala ta, in care 
te-ai zbltuf o viata de om — şi în sfârşii, să-Ji întorci 
gândul cu tot mai multă stăruinţă — inir'o dureroasă 
obsesie — spre capătul drumului. Dar în fiecare rău 
e şi un bine. Căci e şi o bucurie, să te simţi descă
tuşat de povara celor patru părefi ai biroului, în care 
ai fost ostracizat o viată întreagă; 

Cine cunoaşte pe fostul referent cultural, înţelege 
această duplicitate congruentă a sentimentelor sale din 
ceasul retragerii la pensie. 

Consistorul a pierdut un om încărcat de presti
giu şi de renume. De aceea despărţirea e tristă» cu 
aer de prohod — ml pentru celce pleacă, di pentru 
elfii care rămân. 

Avem însă o netăcută bucurie: puterile fizice şi 
Sufleteşti ale celui ce pleaea sunt şi deaeum aceleaşi 
şi aceeaşi râvnă le însoţeşte şi le dă imbold. Dacă 
din fragedă tinereţe ă fd*t smuls dm mediul $1 din 
preocupările în care s'ar fi vraf şi In care s'a arătat 
că poate, — spre â fi zvârlit in biroul care i a fost o 
celulă de penitenciar şi spre a fi puşi alţii in locul 
Iui, care hici n'au vrut şl nici n'au putut face nimic — 
are cel pujih de aciim timpul şi terenul liber care il 
aşteaptă şl p@ car#l Vfeâ. Dacă ai rupt-b definitiv cu 
biroul care-I Istovea într'd munca ce numai pentru 

alţi*, de altă falie, era bună, n'a rupt-b şt cu istoria» 
Sehtfota izgt>niriî Iul şt a allorâ de aceeaşi fftrstl din 
Consistor era deja pronunţată, când singur s'a anga
jat fntr'b allft muncă: a totdcmîrH istoriei eparhiei 
Aradului, Ia care fi stă la dispoziţie, da b atât de me. 
ritată satisfacţie pentru trudă bătrânelelor, solicitudinea 
întreagă a P. S. 5. PărmlelUt EpiScop Ândfel şl a Adu
nării eparhiale. 

Toată viata şi-a localizat preocupările ştiinţifice 
pe terenul de luptă cu uniaţii. I, P. C. Sa Părintele 
iconom Stavrofor Dr. Gh Ciuhandu e ' singurul care 
care duce o luptă sistematică persistentă si de presti
giu Cu fraţii noştri papistăşifi prin Unguri şi prin Roma 
catolică, azi atât de dragă lor şi dtui f. ministru S. 
Bocii. în această luptă şi a angajat toata puterea suf
letească cu 6 rară pasiune, fiindcă e istoric şi sili a-
dine înfipt cu iîiimă în ortodoxie, cunoscândii-i cu con
vingere valorile eterne. Ca istoric vede, totodată, mai 
clar şl mai just în trupul Neamului mârşeviile trecute 
şi primejdiile viitoare ale papisfaşilor Români, mai răi 
şl mâi suciţi decât sectarii. Şi nu poate tăcea. 

Vor inşira alfii datele biografice ale Părintelui 
Dr. Gh. Ciuhandu şi vor spune că e bihorean, că a 
fost: profesor la Teologie (scurtă vreme); consilier 
eparhial; senator; preşedintele asociaţiei cierului din 
Ardeal; distins cu brâu roşu; protopop; iconom stav
rofor, ca cea mai înaltă treaptă, drept răsplată, pe 
care au mai avut-o mulji, dar fără atâta muncă şi 
fără atâta merit. Apoi: redactor al organnlui oficial al 
Eparhiei; cap de familie aleasa; fată,etc. etc. însăşi 
atenţia regească 1-a cinstit, numindu-1 mai acum mem
bru în Senatul Jării. 

Preslanja intelectuală şi vrednicia cu care şi-a 
purtat preofia, iau dat prestigiu inegalabil şi cinste pre
tutindeni. A fost şi rămâne o figură aleasă in cler, fiindcă 
totdeauna a călcat a preot. Dacă a biciuit şi a stropit 
uneori vulcanic, a făcut o ca unul curat la Suflet si 
nemânjit la mâni. 

Ne place să credem că despărţirea de noi e 
numai oficială şi se limitează la treburile de birou, Nici 
cu acest gârJd m ne putem Împăca deplin cei ce 1-aln 
simţit aproape. Dar e* ceva, ce depBşeşte vrerile şi 
competinfa nbastră. 

Dumnezeu săi fiel 
Pr. Dr. P. Deheleanü 

profesor de Teolo£¡í« 
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Un neobosit cercetător 
istoric: păr. Gh. Ciuhandu 

Pensionarea fostului referent cuilural al Eparhiei 
arădane prilejueşte, pentru cei care l-au cunoscut mai 
de aproape, o manifestare de admiraţie şi de recunoş
tinţă pentru munca neîntreruptă şi plină de roade pa 
care acest venerabil preot a îndeplinit-o în direcţiuni 
atât de variate. 

Părintele Gh. Ciuhandu nu a fost numai funcţio
narul Consistorului legat de ocupaţiile biroului său, ci 
e un element dinamic al mişcării culturale din acest 
oraş şi un cercetător priceput şi pasionat al zbuciu
matului nostru trecut. 

Tânărul absolvent al Facultăţii de Teologie din 
Cernăuţi, coborîtor dintr'o veche familie maramure-
şană de preoţi, descindea în acest oraş de pe Mureşul 

, de jos, centru viu de luptă românească la începutul 
' secolului acestuia, împins poate de neastâmpărul unei 

personalităţii puternice ce îşi avea ceva de spus în 
multele şi dureroasele noastre probleme naţionale şi 
religioase din zilele triste de-atunci. Deaceea repede 
se face remarcat prin articolele sale scrise cu nerv şi 
pasiune din coloanele Tribunei arădane şi ale orga
nului Biserica şi Şcoala. 

Dar acela, care era atât de pregătit spre a fi un 
distins profesor al vechiului nostru Institut teologic, 
indicat prin calitatea cunoştinţelor sale, prin pasiunea 
ce o aduce întru apărarea Bisericii sale şi, mai ales, 
prin acel nobil imbold al scrisului, atât de rar la alţii, 
acela fu destinat unei funcţiuni de birou. In cei dintâi 
ani de păstorie ai Iui Ignatie Pap, părintele Gh. Ciu
handu ajunse în 1907 referentul cultural al Eparhiei 
în locul pe care-1 ocupase altădată George Popa, fost 
pe vremuri redactor al Albinei Iui Vincenţiu Babeş. 

Astfel, dacă în sufletul celui ce-şi simţea che
marea pentru nobila misiune dăscălească un profesor 
fusese ucis — cum îmi spunea nu de mult cu tristeţe 
în ochi pentru oamenii între cari a trăit şi nu l-au 
înţeles, temperamentul activ al părintelui Ciuhandu a 
găsit totuşi posibilitatea unei evadări şi a lunei acţiuni, 
care îi era de o imperioasă necesitate. 

Bogata colecţie de documente a Eparhiei ară
dane îi fu astfel un vast câmp de cercetări, unde 
mintea sa putea să se adape cu nesaţiu la izvoarele 
necercetate ce cuprind însăşi viaţa noastră veche ro
mânească din alte timpuri, ocrotită de Biserică. Se 
poate ca îndemnul spre asemenea cercetări de istorie 
bisericească să fi venit şi dela acel scotocitor al sa
telor şi bisericilor noastre după însemnări şi manu
scrise liturgice, care a fost Vasile Mangra al vremuri
lor de atunci. 

Astfel păr. Gh. Ciuhandu se aplecă cu dragoste, 
cu înţelegere şi cu acea nesfârşită răbdare pe care o 
pretind scotocirea şi descifrarea îngălbenitelor acte 
din arhivă. Fiorul altei lum', suflul de vieaţa ce frăeşte 
în fiecare document, îl fură tot mai mult dela mărun
tele socoteli ale vremii sale. Păr. Ciuhandu se lăsă 
dus de vraja umbrelor, ce nu grăesc decât puţinilor 
aleşi, care le înţeleg şoptirea. Publică mai întâf ma
terialul documentar şi studii mal restrânse; dar, cu 
cât cercetătorul îşi apufunda informaţia, cu atât mai 
larg şi mai limpede i se înfăţişa aspectul trecutului 
nostru de pe această graniţă. 

Zilele războiului de unitate românească l-au 

găsit slujindu-şi altarul, dârz şi neînfricat. Şi nu e de 
prisos sâ arat că în ziua marei Taine dela Alba-Iulia, 
din 1918, rugăciunea de mulţumită pentru izbăvirea 
de chinurile milenare, citită cu glas plin de emoţie de 
acela ce avea să fie mai târziu întâiul Patriarh al Ro
mâniei întregite, rugăciunea aceasta a fost încheiată 
din potrivite tente biblice de păr. Gh. Ciuhandu. 

După război scrisul părintelui Gh. Ciuhandu s'a 
afirmat tot mai puternic şi fecund în domeniul cerce
tătorilor noastre istorice şi relig'oase. Bogăţia materialului 
inedit publicat de Sfinţia Sa este o preţioasă contri
buţie la cunoaşterea stărilor religioase de aici, dar şi 
din întreaga Transilvanie. Prima temelie a acestei 
istorii, în sens românesc, a fost aşezat atei, la Arad, 
de această întreită imagine de cărturari, legaţi de 
Biserică: Avram Sâdeanu, Teodor Botiş şi Gheorghe 
Ciuhandu. Vor veni alţii mai târziu, în zile pe care Ie 
dorim cât mai fericite pentru Neamul nostru şi rodnice 
în progresele Iui spirituale, dar între ctitorii istoriei 
arădane va fi pomenit cu cinste, cu mai multă înţe
legere, poate, decât astăzi, pentru. rolul pe care şi 
1-a îndepinit aici, părintele Ciuhandu. V 

Două sunt caracteristicile scrisului său istoric: 
1. Convingerea nestrămutată că vieaţa religioasă nu 
este decât o formă de manifestare naţională â între-
gulului Neam românesc din Ardeal. Biserica — şi e 
vorba de cea ortodoxă — a fost apărătoarea a .însăşi 
fiinţei noastre etnice- In felul acesta, măruntul preot 
de sat, cu multa sau puţina lui ştiinţă de carte, a 
îndeplinit acolo în lumea satelor româneşti o operă 
de apostolie naţională şi de conservare al unor stră
vechi datini, prin care ni s'a păstrat însuşi sufletul, 
neprihănit, al Neamului nostru. 

Al doilea caracter al scrisului său, cel combativ 
— ortodox — este izvorît din convingerea că aici, în 
Transilvania, catolicismul, ca şi orice abatere de altfel 
dela Dreapta-credinţă, nu au fost o pagubă Oarecare 
confesională, ci o spărtură în însăşi unitatea noastră 
naţională, în forţa de rezistenţă a Poporului românesc. 
De aici, accentul de combativitate, uneori în forme 
violente, ce se găseşte statornic în lucrările sale care 
ating asemenea probleme confesionale. 

începând cu huşitismul, a cărui influenţă, până a 
determina primele noastre traduceri din slavoneşte, o 
contestă, coborînd în timp la prigonirile luterane şi cal
vine şi trecând la grozava epocă de confesionalism ca
tolic din veacul al XVIII-lea, păr. Gh. Ciuhandu a militat 
pe linia aceleiaşi credinţe: îndepărtarea de Biserica stră
moşilor a fost un prilej de suferinţă pentru Ortodocşii, 
ce şi-au afirmat neîncetat credinţa lor; şi de oscilare, 
până la totala renegare, câteodată, a acelora ce s'au 
răsleţit de marea comunitate românească şi nu s'au 
mai regăsit uniţi sufleteşte. .>,. 

Din aceste împrejurări paginile de suferinţă ale 
iobagilor români din veacul al XVIII-Iea sau zilele 
unite de maghiarofilie din veacul al XlX-lea nu s 'ar 
fi putut. înscrie fără această spărtură în unitatea 
noastră sufletească. Subliniind cât am îndurat în trecut 
pentru Ortodoxia noastră, părintele Gh. Ciuhandu crede 
că această suferinţă va fi pentru unii un îndemn de 
regăsire şi de reîntoarcere. 

Astâz', când în această veche Eparhie a Ienopolii 
bate un suf iu nou de : înnoire religioasă şi morală, când 
un Vlădică, înţelegător al vremii, lucrează discret, dar 
statornic, pentru ridicarea culturală şi sufletească a 
acestor Români creştini, ai căror strămoşi grăiau şi 
scrieau episcopilor lor sârbi de aici în limbă roma-
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nească, ca o splendidă afirmare a principiului naţional; 
astăzi păr. Gh. Ciuhandu se retrage din legăturile 
birocratice ale Consistorului, spre a se regăsi şi con
sacra unei chemări dela care aşteptăm incâ multe şi 
importante opere. I se va dărui cu priceperea şi dra
gostea pe care le-a manifestat întotdeauna. 

Dar la acest popas, la această, răscruce de drum 
al vieţi', să rugăm pe bunul Dumnezeu să dea acesiui 
harnic călător încă mulţi ani, al căror rod şi osteneală 
vor fi de folos şl de cinste Neamulu', pe care Gh. 
Ciuhandu, referentul cultural al Eparhiei arădane l-a 
slujit cu credinţă şi înţelegere, ca un bun Român. 

Ed. I. Găvănescu 

Merinde pentru cale 
In ziua de 30 August a. c. I. P. C. stavrofor 

dr. Gh. Ciuhandu m'a chemat să ne prezentăm 
împreună înaintea Prea Sfinţitului nostru Andrei, 
cerând binecuvântare la predarea agendelor Sec
ţiei culturale, urmând apoi şi preluarea cuvenită 
pe lângă proces verbal. 

Ambi stam în faţa unei căi noui. Cel care 
pleca în pensie începea un coborâş, eu, care 
intram în funcţie, urcam spre o culme a înain
taşului meu. Merindea pentru căi ceream să fie 
binecuvântată prin mâna Celuia, care are darul 
de a sfinţi pe cei ce slujesc Domnului. 

(Părintele Episcop Andrei se ostenea între 
actele îngrămădite pe masa din foişorul ferme
cătoarei sale grădini, o adevărată pepinieră a 
celor mai nobili trandafiri. Când ne-a zărit a-
propiindu-ne dinspre aleea umbroasă a parcului, 
a încetat scrisul, ne-a privit cu căldura unei 
dragoste de adevărat Părinte şi ne-a zis zâmbind: 

— Ce bine vă stă împreună, ambi de a-
ceaş statură şi cu aceaş barbă. Cerând numai 
decât părintelui Ciuhandu să dea relaţii asupra 
situaţiei dintr'o parohie, mie puţin cunoscută, 
am avut destul răgaz, ca în acea" atmosferă de 
un rar farmec să reflectez asupra cuvintelor 
arhiereşti, al căror tâlc se referea şi dincolo de 
potriveala noastră cea dinafară. 

Asemănarea făcută de Episcopul meu, pen
tru mine era o merinde binecuvântată, încura-
jându-mă spre urcuşul din faţă-mi. Părintele 
consilier cultural în retragere dr. Gh. Ciuhandu, 
ă ridicat în Eparhia noastră un pedestal de 
înalt prestigiu, care te1 face să priveşti spre 
culme. Patrimoniul strădaniilor In. Prea Cucer
niciei Sale, lăsat urmaşului său în funcţie, oferă 
satisfacţia unei mândrii justificate, dar' şi for
ţare sufletească de â ajunge nivelul stabilit de 
prestanţa personalităţii autecesorului. 

Părintele stavrofor a luat conducerea agen
delor aşa zisului senat şcolar al vechei Dieceze 

arădane-bihorene dela eminentul luptător cul
tural dr. Gheorghe Popa, făcându-se în vreme 
scurtă un vrednic urmaş al ilustrului său îna
intaş. Ambi s'au impus ca şi cărturari xle elită, 
pregătiţi temeinic prin serioase studii de spe
cialitate, cari în timpul, activităţii lor culturale 
au trasat o cale de lumină pe firmamentul Die
cezei pe care au servit-o cu tot sufletul şi bunul 
lor gând. Epoca'în'care s'au ostenit ambv, va' 
rămâne în aualele Episcopiei noastre, ca ;şî ô 
periodă de lupte eroice, care a pretins jertfe 
mari, dar a şi adus depline biruinţe. 

Şcoala românească, de înaintea rriarei 
Uniri, era sub, oblăduirea Bisericii, iar cel care 
o dirijaia era asesorul cultural Dacă până 
pe malul Tisei a străbătut graiul românesc şi 
s'a păstrat conştiinţa naţională, meritul este al 
ostenelilor acelui slujbaşi diecezan, care se afja 
în fruntea agendelor şcolare ca asesor referinţe; 
Acesta îndeplinea misiunea culturală de un grad 
înalt, vrednic apostol şi înainte mergători al 
şcoalei noastre actuale. 

Pe umerii stavroforului dr. Gh. Ciuhandu 
s'a lăsat grea crucea răspunderii. A purtat-o cu 
bărbăţie achitându-se de sfintele îndatoriri cu 
conştiozitate exemplare, cultivând virtuţi, cari 
pot fi luate de merinde pe cale de cel care îi 
urmează în slujbă. 

Ce merinde să.adaugem nQi celui care 
pleacă ? 

In rândul întâiu recunoaşterea ( calităţii su
perioare a muncii şi rezultatelor obţinute f d e 
Sfinţia Sa în timp cât a ostenit) la-• sfânta • EpiSk 
copie a Aradului. Acestei recunoştinţe se adaugă 
dragostea celor pe cari i-a condus cu sufletul 
său larg şi înţelegător. 

In această dragoste ne-a primit Prea Sfinţitul 
nostru când ne-a binecuvântat la predarea ofi
ciului. Această-ne merindea noastră pentru căile* 
pe care le apucăm. 

Pentru In. Pr. Cucernicul Stavrofor vom 
înălţa o rugăciune spre tronul Tatălui ceresc,? 
rugându-ne să-i ajute să petreacă întru zile 
îndelungate, pace, fericire şi. multă sănătate!' 

Pr, C turîcu 



Din bio-bibliografia părinte
lui Oh. Ciuhandu 

Am simţit o datorie de conştiinţă să dedicăm P. 
C. S. părintelui Dr. Oh. Ciuhandu, primului ieonom 
stavrofor al Episcopiei Aradului, un număr omagial din 
revista «Biserica şi Şcoala". Se cuvenea să facem a-
cest lucru nu pentru a-i aduce inainte deşertăciunea 
unor laude, ci pentru a-i arăta o sinceră recunoştinţă 
pentru opera vastă pe care P. C. Sa ne-o pune în 
faţă ca un bilanţ şi ne-o lasă moştenire în momentul 
când trece la binemeritata pensie. 

Nu ne^-am încumetat să înfăţişăm în întregime 
aci, după cum merită, viaţa şi opera părintelui Ciuhan
du. Sarcina aceasta cade pe umerii cronicarilor din 
viitor. Aci facem numai o schiţă a ei bio-bibliografică, 
suficientă şi aceasta pentru a ne învedera proporţiile 
în cari ni se prezintă, prin date simple, un om şi o 
operă. 

Părintele Ciuhandu s'a născut la 23 Aprilie 1875 
în Roşia Bihorului şi a primit numele zilei de naşte
re, aşa după cum prevăd vechile noastre datini creş
tineşti. A făcut şcoala primară în comuna de naştere, 
liceul la Beiuş şi Seminarul la Arad. După 2 ani de 
învăţător, pleacă la Cernăuţi, unde în 1905 îşi ia doc
toratul în Teologie. Din 1905 până la data pensionă
rii a condus agendele senatului şcolar al Consistorului 
din Arad. 

In 1908 a fost hirotonit diacon; în 1910 preot 
şi hirotesit protopresbiter. In ziua de Paşti din 1936 
a primit binecuvântarea hlrotesiei delconom stavrofor. 

Pe lângă funcţiunea de asesor referent cultural 
pe care e purtat-o peste 30 de ani, P. C. Sa a avut 
în chip deosebit pasiunea studiilor istorice şi a publi
caţiilor religioase. Rodul acestei munci ostenitoare şi 
migăloase a fost cuprins într'o serie întreagă de arti
cole şi de studii publicate prin foi, reviste, broşuri şi 
volume impunătoare. 

A colaborat la următoarele foi şi reviste: «Tri
buna Poporului" şi „Tribuna" (Arad), „Revista Teo
logică" şl „Telegraful Român" (Sibiu), „Românul" 
(Arad), „Legea Românească" şi „Cele trei Crişurl" 
(Oradea-Mare), „Biserica Ortodoxă Română" (Bucu
reşti), „Candela" (Cernăuţi), „Hotarul" (Arad) şi „Bi
serica şi Şcoala* (Arad), pe care a şi redactat-o între 
1937—1939. 

A scris şt publicat : 
/. Biblioteca „La Vatra Sufletească a Neamului". 

1. Preoţi români, cari rup peceţlle cu Roma. 
Arad, 1924. 

2. Urgia unionistă (1834) şl Reacţlunea ortodoxă 
(1835) în judeţul Aradului, Arad 1924. 

3 Unirea st întoarcerea Galşet, Sibiu 1925. 
4. Cum ne-nu răpit Uniţii şi Ungurii sufletele 

delà Nadăş? Arad 1925. 
5. Propaganda Catolică maghiară delà Macău 

(1815-64) , Arad 1926. 
6. Ceice strică sufLetal poporului românesc (In

dulgenţe papale). Arad 1926. 
7. Desbtnarea religioasă a Românilor ardeleni, 

Arad 1927. 
8. Lupte tconoclastlce (veac. VIII—IX) şi un erou 

al Ortodoxiei : Antonie JN^amţu (veac. XVIII). Cernă
uţi 1928. 

9. Cum s'a făcut unirea ia Ohaba-Forgaci (Ba
nat) Sibiu 1929. 

10. Momente din trecutul episcopiei Aradului. 
Arad 1929. 

//. Biblioteca „îndemnuri Duhovniceşti*: 
1. St. Mărturisire $1 Sf. Cuminecătură (îndem

nuri şi texte biblice şi din sf. Tradiţie) Arad. 
2. „Mântuirea mea — Dumnezeu"* poem biblic 

teatral (din texte biblice). Arad 1934. 
3. Sfânta şi dumnezeiasca Liturghie, în lumina 

altor rugăciuni ale st. Bisericei ortodoxe (cu câteva 
lămuriri şi poveţe). Arad 1936. 

4. Carte de rugăciuni şt cântări, ed. II. cu un 
adaus de cuvinte mângâietoare şi îndemnuri morale 
scoase din Sf. Scriptură. Arad 1938. 

///. Alte lucrări. 
1. Increşttnarea Ungurilor; Ducatele din stânga 

Dunării şi Ritul răsăritean, studiu istoric (în „Tribu
na" dela Arad 1903). 

2. Ritul răsăritean pe terltorul ungar. Cernăuţi 1907. 
3. Carte de Rugăciuni şi Cântări, cu un adaus 

de cuvinte mângâietoare şi îndemnuri morale, scoase 
din St. Scriptură, ed I. Arad, 1915 (Cedată, ia vremea 
se, gratuit pentru soldaţii români de pe fronturi). 

4. Şcoala noastră poporală şl Darea culturală. 
Arad, 1918. 

5. împreunarea Bisericilor ortodoxe române din 
Romanţa mare şt raportul cu Statul, Arad.1919. 

6. Reorganizarea Mitropoliei Transilvane, Arad 
1920. 

7. Schisma românească, s a u : Unirea cu Roma, 
Sibiu 1920. 

8- Românit ortodocşi şl Uniţii români, s au : Două 
organizaţii bisericeşti în Ardeal, Sibiu 1921. 

9. Paptsm şi Ortodoxism (Averi bisericeşti) în 
Ardeal. Arad 1922. 

10. Reorganizarea Centrelor ierarhice şt Unifica
rea „bisericească, Bucureşti 1923. 

l i - înapoi la Apostolte. Studiu adm. bisericesc 
(în Revista Teologică, Sibiu 1921. 

12. Conferinţa eparhială dela Arad din 1906. 
Studiu administrativ bisericesc, în „Biserica şi Şcoa
la", Arad 1925. 

13. Un neam şt-un Suflet (Nr. 1. din »B:b'. Creş
tinului ortodox"). Arad 1925. 

14. Calea Vieţii şl calea Morţii (Nr. 5 din „Bibi. 
Creştlnuui ortodox") Arad 1925 

15. Rutenii unguri şi sugrumarea lor politică de 
către maghiari prin Unirea cu Roma (Studiu istoric-
statlstic şi politic-bisericesc). Publ. în rev. „Biserica 
ortodoxă română", Bucureşti 1927. 

16. Icoane din viaţa făţarnică a babtiştllor, Arad 
1937. 

17. Suveranitatea şi Solidaritatea naţională: Discurs 
Senat, la Legea cultelor (20 Martie 1928). Bucu
reşti 1928. 

18. Patronatul eclestastic ungar în raport cu Drep
turile Statului român (VII+211 pag.) Arad 1928. 

19. Memoriul Conferenţet mixte dela Timişoara. 
Arad 1929. 

20. Episcopul Nestor Ioanovtct al Aradului (1829-
39). Arad 1929. 

21. Doi loanovici pe tronai episcopesc ort. dela 
Arad. Arad 1929. 

22. Bălgradule românesc... Discurs la deschiderea 
Congresului preoţesc din A.ba-IuHa (1929). Arad 1929. 

23. Braşovul, Cetate a Ortodoxiei româneşti 
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Discurs la deschiderea Congresului preoţesc (1930) 
deia Braşov. Arad 1930. ; 

24. Cărţile de „afurisenie" sau de blestem din 
Ardeal, Sibiu 1930. (în colaborare cii Pr. P . Olde): 
„îndreptarea presbiterilor, diaconilor şi tuturor Ciiro-
sulut" de episc. Iosif loanovici-Şacabent (1802) dela 
Vârşeţ. S biu 1931. 

25. Călugărit Vtsarion şl Şofronle, şi Mucenicii 
Ortodoxiei din Ardeal ( l a Congr. preoţesc : 1932) 
Sibiu 1932. 

26. Bogomllismul şt Românit. Sibiu 1933. 
27. Răndutala Sfintei Mărturisiri la Români, în

semnări istorice şi rituale, cu 2 anexe : Ritualul sâr
besc (1524) şi cel românesc (1681). Cernăuţi 1933. 

28. Dr. Glorgiu Popa: Un om de cultură şi de 
şcoală (VI1I+13S pag). Arad 1934. 

29. Schiţe din trecutul Românilor arădani din 
Veacul XVIII, inclusiv R.voiuţia lui Horia în jud. Arad, 
Arad 1934. 

30. Episcopii Samuil Vulcan şl Gheraslm Raţ, 
(1830—40), monografie istorică-culturală (XXXll+704 
pagini). Lucrare premiată de Academia Română. Arad 
1935. 

31- Câteva cuvinte în jurul îndeplinirii Scaunului 
episcopesc deia Arad. Arad 1935. 

32. începuturile publicisticei bisericeşti dela Arad, 
1869—1871. Arad 1937. 

33. Câteva cuvinte actuale despre sf. Biserică. (Nr. 
2 din Biblioteca protopopiatului ort. rom. „Zarand"). 
Brad 1937. 

34. Despre unirea Btsericit anglicane cu Biseri
cile ortodoxe. Traducere. Arad 1937. 

35. Problema „săcutască* sub raport confesional. 
Câteva consideraţii şi remarcâri statistice. Sibiu 1938. 

36. Scoale şt lucruri dela Beluş. Oradea 1939. 
37. Alba-lulta. Reproduceri din „Biserica şiŞ:oala". 

Arad 1939. 
38. In legătură cu sinodul dela Florenţa (1439). 

Note fugare în legătură cu opera lui Samuil Klein. 
Sibiu 1939. 

Dar strădaniile păr. Ciuhandu de cercetător isto
ric nu s'au oprit aci. A mai publicat încă două bro
şuri din opera educativă „Merinde dela şcoală*, da
torită înaintaşului P. C. Sale, Dr. Gh. Popa, — şi mai 
are fn lucrare o serie de studii privitoare ia Istoria 
Eparhiei Aradului şi a şcoaleior din cuprinsul ei. 

Menţionăm apoi o lucrare, mai vastă decât mo
nografia asupra episcopilor S. Vulcan şi Gh. Raţ, ce 
se va publica sub titlul: Românii din câmpia Aradu
lui de acum două veacuri, până la 1752. Cuprinde ma
terial inedit, cu deosebire dintre anii 1743—52, pre
lucrat din punct de vedere istoric şi statistic, cu re* 
feriri speciale la împrejurările de pe frontieră; apoi 
registre despre iobagii vremii, ce arată superioritatea 
numerică şi buna înzestrare' gospodărească a iobagilor 
români. 

Am înşirat toate aceste date bio-bibliograflce de
oarece ele ne scutesc de sarcina de-a aduce elogii 
părintelui Ciuhandu. Cele peste 50 lucrări publicate 
reprezintă o muncă exemplară pe care o pot preţui 
just numai ceice cunosc chinurile ce precedează, in* 
soţesc şi urmează naşterea unei lucrări. 

Şi totuşi, din înşirarea lor, simplă dar evidentă, 
făcută mai sus, oricine poate constata: 

In opera părintelui Ciuhandu se cuprind tot a-
tâtea dovezi de muncă pilduitoare şi de jertfă perso
nală câte date istorice cuprinde. 

Speranţe îndreptăţite 
O ţară sau un popor, ba chiar un secol, se re

liefează prin acelea persoane binecuvântate^ cari se 
sârguiesc să înmulţească talenţli cu cart Cerul t-a în*t 

zestrat. Ca cât numărul acestora este mai mare în a-
celaş timp, cu atât lumina aruncata de el e mat pu
ternică şi mat cu folos. 

Neamul nostru trebuie să Jle mândru că, dacă 
minţile luminate i-au făurit Istoria de până azi, mulţi 
fii ai neamului se silesc să facă un progres în toate 
domeniile vieţii noastre. Vremuri paşnice le au permis 
multor talente să se desvolte şl formeze, reuşind astfel 
să imprime o notă românească in toate domeniile de 
activitate şi special în literatură. 

Biserica noastră ortodoxă se poate lăuda că a 
crescut la sânul el, pe cel mai de seamă fii ai neamu. 
Iul, iar azi numără o seamă de distinşi slujitori. Cu 
bucurie numărăm printre aceştia pe distinsul părinte 
Iconom stavrofor Dr. Gheorghe Ciuhandu. 

De zeci de ani, cu o voinţă şi sîrguinţă vrednică 
de laudă, a cercetai şi publicat numeroase lucrări de 
zidire sufletească prin conţinutul lor moral sau cerce
tări istorice care au pus in adevărata lor lumină, dts-
tinse figuri arădane sau a desgropat epoci însemnate 
din istoria românească a judeţului Arad. Este cel mai 
de seamă cercetător al arhivelor judeţene şt a Episco
piei ortodoxe din Arad, a căror praf adeseori l-a scu
turai şi din cari a cules, precum albina lucrătoare, 
tot ceeace ar ft de folos pentru a se putea scrie Isto
ria acestui judeţ. Nu e o muncă uşoară, ci din contră 
este grea şi migăloasă, iar terenul înţelenit lipsit de 
cea mai mică potecă, face ca cercetătorul acestui do
meniu să înainteze cu multă greutate, fiind nevoit ca 
singur să-şi croiască drumul 

Nu deodată se poate realiza tdela care a fră
mântat şi care preocupă pe câţiva din fit acestui colţ 
de ţară. Lipsesc arhivele cu date statistice tipărite, 
cart ar forma baza cercetătorului istoric. La aceste ar
hive Sf. Sa Părintele Ciuhandu lucrează de un lung 
ştr de ani şt materialul mult ce la adunat şi catalo
gat, aşteaptă să fie prelucrat şl apoi dat la lumină. 

Munca de consilier-referent cultural al Sf. Epis
copii a Aradului, a ocupat cea mat mare parte a tim
pului Sf. Sale şt dacă a reuşit totuşi să dea la lumină 
mit de pagini, aceasta nu o putem explica altfel, decât 
că toată viaţa sa a fost închinată acestei munci şi nu 
arare ort repausul nopţilor a fost mult preascurtat. 

De curând a fost pensionat, fapt care aruncă de 
pe umerii săi oblinaţitle oficiale şi astfel îl va rămânea 
un timp mult mai mare pentru prelucrarea materialu
lui adunat. Acest fapt ne face să credem că pensiona
rea Sfinţiei Sale nu înseamnă o oprire, ci din contră 
o mat stârnitoare muncă şl că, nn peste maită vreme, 
slova românească a Sf. Sale, va da un bun răspuns 



multora din susţinerile tendenţioase ale Istoricilor ma
ghiari, tar românismului dela această graniţă, îi va 
adăuga o cimentare mai puternică. 

Sănătatea deplină, împreunată cu înţelegerea ne
cesară, să fie razim puternic la munca Sftnţiet Sale, 
care sperăm să fie tot atât de rodnică în viitor, ca şi 
până in prezent. 

Diacon Aurel Tripon 

Dumineca dupS ziua Crucii 

înţelesul duhovnicesc al Crucii 
„Cela ce voieşte să vină după mine, să se 

Iapede de sine şi să şi ia crucea sa şi eă-mi ur
meze mie". Cu aceste cuvinte începe sfânta Evanghe
lie de azi. In Dumineca trecută, nainte de înălţarea 
crucii s'a făcut legătură între cruce şi între cele ce 
în V. Testament erau, oarecum, umbra crucii. La înăl
ţarea crucii ni s'a pus înainte crucea ca obiect prin 
care ni s'a adus mântuirea. Astăzi ni se face chema
rea de a ne lua şi purta crucea urmând Iui Hristos. 

In Vechiut Testament se vorbeşte despre umbra 
crucii, sau închipuirea ei prin felurite obiecte, cum a 
fost toiagul lui Moise, sau prăjina pe care a fost a-
târnat şarpele de aramă; prin felurite semne sau luc 
rări, cum a fost binecuvântarea fiilor Iui losif de către 
bunicul lor, Iacob, braţele întinse ale lui Moise în 
timpul luptei cu Amalechiţii, sau semnul care s'a pus 
pe fruntea celor aleşi în vedenia proorocului lezechiil. 

In Eevanghelia de azi ni se dă să înţelegem că 
Crucea are şi un adânc înţeles duhovnicesc. In cursul 
unui an de două ori se citeşte această Evanghelie : în 
Dumineca a treia din postul Paştilor şi în Dumineca 
după înălţarea crucii. Aceasta înseamnă, că Biserica 
pune o deosebită stăruinţă să ne facă să prindem în
ţelesul duhovnicesc al crucii. 

Care este înţelesul dusovntcesc al crucii? Răs
punsul scurt ar fi acesta: a urma Iui Iisus Hristos. El 
a fost prigonit din fragedă copilărie până la moarte, 
dar a purtat toată prigoana cu smerenie şi cu dra
goste pentru neamul omenesc. 

Cum să-I urmăm? Firea noastră pământească se 
turbură în faţa acestei întrebări. 

Noi suntem porniţi să adunăm bogăţii peste bo
găţii, de dragul bogăţiei şi al desfătărilor ce ni Ie dau 
bogăţiile. Hristos însă ne zice: vai vouă bogaţilor, că 
vă luaţi mângâierea. 

Nouă ni se pare că dacă ni-e plin stomacul, toate 
sunt bine, iar Domnul zice:, vai vouă celor ce sunteţi 
sătui, că veţi flămânzi. 

Ni şe pare că veselia este un sc'Qp al vieţii şi 
că râsul este o scăpare, iar Hristos grăieşte: Vai 
vouă, celor ce râdeţi acum, că veţi plânge şi vă veţi 
tângâi * 

Nouă ni se pare că- suntem mai sănătoşi,, mai 
fericiţi, dacă cei din preajma noastră, din inimă sau şi 
altfel, ne laudă, iar Hristos ne zice: Vai vouă, când 
vă vor zice toţi oamenii bine, că într'acest chip fă
ceau proorocilor celor mincinoşi. 

' Nu sunt acestea toate lucruri îtt faţa cărora se 
turbură firea noastră pământească? ;, 

Şi totuş. 

Nu este oare mai asigurată b. o. mântuirea săra
cului, decât a bogatului, căruia tocmai bogăţiile îi îmbie 
mijloace şi prilejuri pentru păcate? 

Sau n'ai simţit tu ceva deosebit în sufletul tău 
când ai înlăturat cu blândeţea fa o ceartă, sau când 
inima ţi-ai putut-o păstra curată în faţa unei ispite, sau 
când ai putut împăca pe ai tăi ? 

In cărţile despre Vieţile Sfinţilor se spune a-
proape pagină de pagină, că mucenicii şi sfinţii simţiau 
în locul durerilor, o dulceaţă ce nu se poate spune 
în cuvinte, când erau chinuiţi pentru credinţa lor în 
Hristos. 

Fost-ai vreodată lovit pentru dreptate? Dacă 
dreptatea a fost în adevăr cu tine, nu se poate să nu 
fi simţit negrăita dulceaţă simţită de mucenici. 

Purtat-ai vreodată pe copilul tău bolnav pe braţ 
şi să nu fi simţit în tine o mai mare putere de a-1 
purta, o mai mare dragoste faţă de bolnav, o duceaţă 
în suflet prin contopirea sufletului tău cu sufletul celui 
bolnav? 

N'ai luat seama că durerea, nenorocirea vă strânge 
pe cei dintr'o familie şi vă leagă, vă uneşte, vă con
topeşte într'o dragoste mai mare ? 

Bine, dar aceasta înseamnă că durerea, nenoro
cirea nu e tocmai o nefericire cum s'ar părea firii 
noastre. înseamnă că firea noastră n'are femeiu să se 
răsvrătească. Insfârşif înseamnă că cele nouă fericiri 
sunt adevărate şi nu închipuite şi ele se înfăpfuesc şi 
aci pe pământ. 

Pe muntele numit al fericirilor, Hristos a dat fe
ricirile ca învăţături. Fericiţi cei săraci, cei ce plâng, 
cei blânzi, cei ce flămânzesc şi însetoşează de drep
tate, cei milostivi, cei curaţi cu inima, făcătorii de pace, 
cei prigoniţi pentru dreptate, cei ocăriţi pentru Hristos. 
Vorbind despre purtarea crucii Hristos Domnul cu
prinde toate cele nouă fericiri într'una singură şi ne 
chiamă să luăm parte din ea: Cela ce voieşte să vină 
după mine, să se Iapede de sine şi să-şi ia crucea 
şi să mi urmeze mie. 

Hristos nu pentru sine, ci pentru noi oamenii a 
purtat crucea. Biserica ortodoxă, cu deosebire de 
celelalte biserici cultivă gândul legăturii dintre oameni. 
După cuvintele sfântului apostol Pavel, noi suntem 
părţi, mădulare ale aceluiaş trup mistic, sau cum zice 
însuşi Mântuitorul: foft una. Nu se poate ca să te 
doară ceva şi să nu simţi durerea în iot trupul. Nu 
se poate ca bucuria să fie simţită numai de o. parte 
din noi. Aşa şi în Biserică, noi suntem toţi una luând 
parte Ia bucuriile şi la durerile altora. 

Aşa zicea un filosof al nostru că în ortodoxie 
fiecare om e vinovat pentru faptele tuturor, iar mân-» 
tuirea fiecăruia, ridică, nivelul toiului. 

Familia este b parte a Bisericii, unde legătura 
dintre singuratici este aceeaş şi ne poate lămuri mai 
bine. Poţi tu să fii fericit, când vezi că unul din copiii 
tăi este rău? Poţi tu şă fii mântuit, dacă nu ie, oste
neşti pentru mântuirea casnicilor tăi? 

Prin urmare, crucea duhovnicească şi purtarea ei,, 
urmând pe Hristos, înseamnă: 

1. A fi una cu cei din familia fa şi cu foţi cei 
din Biserica ta. 
...; , 2. A primi nenorocirile şi durerile aşa fel, ca din 
ele să-fi faci scară, de înăţare sufletească-. 

3. A lucra pentru mântuirea altora cum a lucrat 
Mântuitorul, fără a aştepta lauda altora. ( 

Se spune că cineva a. scris, pe uşa bisericii 4iiv 
tr'un sat : „Eu am o cruce de purtat, iar cine nu are, 



aă şteargă ce am scris". Nimeni nu s'a incumeniai s i 
şteargă scrisoarea. 

Toţi avem de purtat o cruce oarecare. Dacă ar 
începe odaia inimile să grăiască, n'ar mai ajunge să 
se oprească niciodată. De câte ori vi s'a dat să cre
deţi despre un om, sau despre 0 familie, că nu are 
nimic ce l-ar apăsa şi când colo şi crucea lui sau a 
lor e mare şi g rea : sau păcate, sau dureri, sau altceva. 

Şl tu ai o cruce de purtat. Unde o duci, cum o 
porţi? Crucea durerilor are atâtea drumuri in fata sa. 
Lesne poji rătăci şi atunci crucea se preface în piatră 
şi te macină, te striveşte. Hrisfos n e a arătat drumul, 

«când a z is : „...să-mi urmezi mie*. 
El pentru noi, iar noi să purtăm crucea şi pentru 

alfii. Lui să-I urmăm, căci Ei va Îndulci rănile tăiate de 
cruce, tuturor celor ce-I vor urma. 

Prob F. Codreanu 

iPreofimea şi Serviciul Social 
Deşi abia în Octomvrie se 'mplineşte anul dacând 

fusese sancţionată şi publicată Legea Serviciului Social, 
aproape pretutindeni au luat fiinţă „organele de exe
cuţie" ale Serviciului Social: Căminele Culturale. Şi 
peste tot — aşa vedem din ziare — preoţii au un roi 
de căpetenie în aceste cămine, ca preşedinţi sau di
rectori. 

Iată, dar, un nou prilej de afirmare pentru no i : 
prin muncă neprecupeţită şi nestânjenită de neglijentă 
sau prejudicii. Ni se pune înainte — din afară — 
problema misiunii sociale, pe care dealtcum Biserica 
a satisîăcut-o şi'n trecut, din proprie iniţiativă. Legea 
Serviciului Social nu ia Bisericii un rol, ci, dimpotrivă, 
îi dă deplina încredinţare şi tot sprijinul spre a con
tinua această misiune în popor. Cu o condiţie, însă : 
Preotul, păstorul comunei religioase, să primească, cu 
toată seriozitatea, cinstea de membru conducător în 
Cămin (După cum reiese din Lege, preşedintele are 
fol mai mult onorific; directorul este totul). 

Integrarea noastră în Serviciul Social ne-o cere : 
tradiţia de activitate socială a Preoţimii ortodoxe-ro-

. mâne, demnitatea de conducător al satului, interesul 
Bisericii, datoria noastră de a «îmblserici* activitatea 
căminului, şi chiar Legea Serviciului Social ne-o im
pune. 

Intr'adevăr, „preotul a fost, în trecutul nostru 
istoric singurul agent de cultură — dascăl, misionar 
social, pregătitorul oricărei revoluţii de prefacere. A-
colo unde este tehnicianul — agronom, medic coope-' 
fatist — bine. Dar unde nu se găseşte omul,... învă
ţătorul şi preotul trebue să fie deodată şi dascăli şi 
preot', misionari şi propagandişti culturali, esteţi şi 
lucrători, cărturari şi plugari. Nu se poate altfel. Rolul 
lor, tocul lor, îi silesc la aceasta, cu putere de lege" 1 . 

Preoţimea, îndeosebi, n'a încetat, nici azi, tradi
ţionala ei muncă misionară de „agent de cultură". Dacă 
şi unii medici sau avocaţi fac misionarism în popor, 
cum nu va face preotul, care este misionar prin defi? 
n i ţ i e ? ! E adevărat : el este, în primul rând, «expo
nentul Harului", dar nu va uita, că nicicând preoţimea 
n'a neglijat cealaltă slujbă a s a s misiunea socială. 
Misiunea naţională şi-a ajuns scopul în Unirea cea 

1 Gh. D. Mugur — V. Voiculescu: Cartea "misionarului, 
¡ 1 9 3 0 , pg. 3 3 — 3 4 . ' 

mare. Acum avem pe cea socială, de consolidare, de 
ridicare a poporului. „Astra", care aplică Serviciul So
cial dincoace de Carp aţi, avuse ca preşedinte pe Şa-
guna, marele nostru înaintaş. Şi apoi, ce erau „casl-
neie* bisericilor noastre delà sate, sau Casele Naţio
nale, decât cămine culturale? 

Aşa încât, Biserica noastră, conlucrând în Servi
ciul Social, nu se adaptează la o situaţie nouă, ci 
continuă o veche tradiţie. 

încadrarea depltinâ în „munca de ridicare a sa
telor" prin Serviciul Social ne-o pretinde şi demnita
tea de conducători spirituali ai sătenilor. învăţătorii, 
de pildă, n'au scăpat niclun prilej de afirmare, c i s ' au 
încadrat momentan în noile prespective deschise de 
marile reforme prin carè trece Ţara. Iată deci, că 
ni se pune şi o chestiune de prestigiu. Căci de vom 
lăsa să freacă nefolosit acest prilej, frânele le vor lua 
alţii şi se vor erija în rolul de conducători. Cam aşa 
a ajuns învăţătorul să fie numit „apostol" al satului, 
când însuşi acest nume de apostol cere, cu insistenţa, 
ca preotul, cu darul hirotoniei delà Sf. Apostoli, să fie 
titularul lui. 

In Programul de muncă al Serviciului Social-
„Astra", pa lângă cele trei secţii: Sănătate (Sanitară), 
Muncă (Economică) şi Minte (Culturală), mai sunt o 
mulţime de subsecţit, care se ocupă cu opera de asis
tenţă socială, de bunăstare a sătenilor, de înfrumse-
ţare a comunei prin crearea „satelor model", de în* 
grijirea cimitirelor. Mai este şi un fel de „sfat al păcii* 
(pentru aplanarea neînţelegerilor)* apoi şi Cooperaţia 
şi Asigurările faţă de diferite pagube, etc. Sunt aşa 
dar, atâtea chestiuni asemănătoare cu cele pe care Bi
serica şi le propune în misiunea ei Socială, pe carè 
preotul singur, adesea, nu le poate rezolva : are ne-
voe de sprijinul celorlalţi intelectuali, care sprijin nu 
totdeauna se arată. Dar, iată, Serviciul Social preco
nizează «coordonarea şi unificarea activităţilor depuse 
în sat de autorităţi* (art. 1, b ) . Mai mult: Legea obli
gă. „Preoţii, membrii corpului didactic, funcţionarii 
administrativi, precum şi orice profesionişti salarizaţi 
de Stat, ţinut, judeţ, sau comuna, sunt obligaţi sâ-şi 
încadreze activitatea de muncă obştească în Căminul 
Cultural* (art. 11). Mai departe se prevăd sancţiuni şi 
recompense, conform atitudinildr acestora. 

Se vede, aşa dar, că Serviciul Social sprijineşte 
acţiunea Biserici. «Noi cerem Căminului o muncă 
susţinută, pentru aducerea oamenilor la Biserică" — 
scrie cineva 1. „Scopul Căminului Cultural este de a ajuta, 
întări şi adânci acţiunea Bisericii, a Şcoalei şi a Au
torităţilor de Stat* (art. 10 al. IL). Este caracteristică; 
în această privinţă, dispoziţia prin care, în Sfatul (or-> 
ganul executiv) Căminului nu pot intra «cei care nu 
aparţin uneia din bisericile naţionale" (Instrucţiuni pri
vind aplicarea prin «Astra" a L. Ş. 5 . pct. 46) . Deci 
sectarii sunt excluşi. 

încadrarea deplină în această activitate é nece
sară. Preotul îi va da, prin sârg şi prestigiu personal; 
un spirit şi mal de conlucrare cu Biserica. Tendinţa 
noastră e să îmbisericim toate mişcările şi mai ales 
pe cele Culturale şi Sociale. Aşa s'a întâmplat şi 
cu Străjeria, care la început n'a prea 'ţinut seamă de 
credinţa strămoşească, dar Care graţie prudentei 
sale comportări, ce primeşte mereu sugestii şi le aplică, 
dacă sunt binevenite — ,a „luat" o atmosferă pregnant 
religioasă. Dar asupra străjeriei voi reveni altădată. 

•* Gh. D . Mugur' >•»'&' VoiculescU dpr cit. pas'. £44* 



Atât străjeria cât şi Serviciul Social sunt curente care 
aduc indirect un oarecare folos Bisericii, dacă vom 
şti să le canalizam, să Ie îndrumăm, prin activitatea 
noastră. 

In fine, Legea Serviciului Social pretinde că „toţi 
conducătorii satului, funcţionarii administrativi şi pro
fesioniştii salarizaţi de Stat, Jinut, judeţ sau comună, 
arătaţi în art. 11 al legii vor fi chema fi la cursurile 
de perfecţionare" (art. 20). E bine ca şi noi preoţii, 
trecând peste anumite consideraţiuni, să anticipăm la 
aceste cursuri, câştigându-ne astfel un merit şi servind 
interesele Bisericii. 

Iată, în concluzie, un nou prilej de ridicare cul
turală a credincioşilor, de îmbisericire a unei acţiuni 
sociale şi de afirmare a Preoţi mei — care nu trebue 
scăpat. 

Presviter B. 

Drum drept 
Fii credincios, în toate zilele vieţii tale, faţă 

de Dumnezeu şi faţă de aproapele. Bunul Dum
nezeu nu va întrebuinţa în lucrurile mari ale 
împărăţiei Sale pe acela, care s'a dovedit a fi 
fără credinţă în lucrurile mici. Credinţa carac
terizează pe bărbatul integru, necredinţa pe 
.fleacul" zilelor noastre. 

Păzeşte dramul drept al vieţii tale, pen-
truca să nu nesocoteşti voinţa lui Dumnezeu. 
Atotputernicul are un plan bine definit cu fie
care om. Acestui plan trebue omul să-şi aco
modeze vieaţa. Şi Mântuitorul ca om, a fost su
pus unui atare plan dumnezeiesc. El şi-a aco
modat întreaga sa vieaţă pământească acestui 
plan divin, lucru ce trebue să ne servească 
nouă ca model. 

Nu scăpa din vedere „ochiul lui Dumne
zeu", care te priveşte. Psalmul 32, 8 ne spune: 
„Eu — zice Domnul, — te voiu învăţa şi-ţi voiu 
arăta calea, pe care trebuie să o urmezi, te voiu 
sfătui cu ochiul asupra ta". Ni-se cere să fim 
trezi, să veghiem, căci drumul drept îl arată 
ochiul lui Dumnezeu creştinului adevărat. Prin ur
mare este absolut nevoie de a trăi în comu
niune cu Dumnezeu. 

Caută ca drumul vie fit să-ţi fie sigur. 
„Croiţi cărări drepte cu picioarele voastre" zice 
apostolul Pavel la Evrei 12, 13. Cu cât 
mai atenţi suntem Ia călăuzirea Iui Dumne
zeu, cu atât mai clar vom înţelege ceea ce 
aşteaptă El delà noi. E o chestiune prea plă
cută a avea conştiinţa împăcată, că ne aflăm Ia 
postul unde ne-a aşezat Dumnezeu. Este a-
ceasta şi o nădejde şi o mare mângâiere în 
necazuri. Dacă vieaţa nu este aşezată pe calea 
cea dreaptă, Domnul poate să o aducă, ceea-ce 
s e întâmplă, îndată ce îi lăsăm Lui conducerea. 

Unde sufletul conduce, acolo se văd cete 
mai îmbelşugate roade. Creştine ia aminte ce 
însemnătate deosebită a avut conducerea sufle
tului, în vieaţa tuturor oamenilor credincioşi. 
Referitor la vieaţa pământească a lui lisus Hris-
tos, ceteşte evanghelia lui Ioan, unde vei afla 
pe fiecare pagină, în fiecare şir, ca un fir roşii 
conducerea sufletului, 

Foloseşte-te în vieaţă de împrejurări, în* 
cari ţi-se îmbie ocaziunea a face binele pentru 
Dumnezeu şi împărăţia Lui. Câte ocaziuni nu 
întrelăsăm noi, fără a face binele! Ba din con
tră, în loc de bine, facem rău, asmuţăm ura 
din suflet asupra deaproapelui, ascunzându-ne 
în dosul hainei care ne acopere, sau în dosul 
zâmbetului nevinovat de pe buze. Ce păcat, acelea 
ocaziuni nu mai revin! 

Caută ca sufletul să fie pururea in comu
niune cu Dumnezeu; atunci toate celelalte ţi 
se vor adăuga ţie. Rugăciunea este cel mai 
sfânt act al religiunii. Toate celelalte cugete şi 
acţiuni formează numai avangarda. Clipele de 
rugăciune sunt de o însemnătate deosebită pen
tru o desvoltare sănătoasă şi puternică a vieţii 
interne. In ele se află puternicile rădăcini aie 
fiinţii şi vieţii creştineşti. De aceea să nu lăsăm< 
să ni-se răpească sub un motiv oareşcare clipele 
de rugăciune, clipele de comuniune cu Tatăl 
ceresc. Dacă ne succede aceasta ni-a succes-
totul! G. P. 

P r o b l e m e c a n o n i c e 

Preotul ortodox în răsboiu 
Lumea întreagă discută cu înfrigurare, unii cu gri

ja celor plecaţi pe fronturi, alţii sub imperiul vremuri
lor ce o să vie, soarta răsboiului. 

S e cade deci şi noi, să vedem, aminte să luăm,, 
asupra acestei probleme, s'o privim prin prisma teo
logică. 

Cercetând Scriptura Sfântă şi Canoanele, s'ar 
părea că clericilor nu le este permis să ia parte la 
răsboiu. Nu le este permis clericilor să se amestece 
în afaceri militare. 

«Episcopul, sau presbiterul, sau diaconul, înde— 
letnicindu-se cu afaceri militare şi voind să Ie aibă pe 
amândouă, stăpânirea romană şi serviciul ieraticese,. 
să se caterisească, căci ale Cezarului,. Cezarului şi 
ale lui Dumnezeu, lui Dumnezeu 1 2 . 'Dar, dând o ade
vărată interpretare, aşa precum au făcut-o marii inter-
preialori, ne dăm seama că nimeni şi nimic nu-1 opreşte 
pe cleric să lucreze în „via Domnului" pretutindeni;: 
cu timp şi fără timp. Ori, unde oare mai este nevoie 
de glasul blând al preotului mai mult decât intre so l -

1 Mllaş: Can. Bis. Ori. trad. Popovtci — Kottactci.ToI. L-
ptft. I. pag. 312. 
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daţi, pe câmpul de bătaie; unde oare sufletul lui, care 
poate atunci când era între ai săi, când avea din toa
te din ce!e ale trupului, se simte mai singur, mai abă
tut ; atunci când fiecare îşi vede moartea 'n fajă; când 
bubuit de tun ori de altă armă ucigătoare i-a devenit 
o a doua obicimiinfă, acolo sâmburele credinţa Iui 
Hristos prinde rădăcini. Sămânţa aruncată va da rod 
bogat. Vai însă, dacă în loc de această învăţătură, 
soldatul în mizeriile răsboiului, va găsi sfătuitori întru 
cele rele. Dacă, oameni răi lipsiţi de credinţa in Dum
nezeu, vor încerca s ă i câştige, s ă i prindă în ale lor 
mreje, el, de bună credinjă, slab însă, cade victimă; 
e pierdut."Cazul pravoslavnicei Rusii ne este exemplu viu. 
Şi la capul rănitului, care se sbate între moarte şi vi
a tă ; care, departe de ai săi, se crede singur, străin, 
uitat de top, oare ce minunat ar fi glasul preotului, 
care-i va arăta că, mai mult ca oricând, el este mai 
iubii, mai aproape, mai înconjurat de Dumnezeu. 

Şi dacă, gloatele ori îndrăcitul gaz, care ia fost 
dat să-i fie nutrit soldatului, face ca viata pământeas" 
c§ să fie sfârmată, atunci ce poate fi mai făcător de 
minupe, decât să 1 faci părtaş de trupul şi sângele 
Domnului. S ă i împaci pe muribundul erou, cu Dum
nezeirea. Iar înmormântarea lui, după orânduiala creş
tină, nu va fi Şi ea, odată mai mult, imbold şi pentru 
alţii că moartea pe front este o cinste ? 

Cine oare mai bine, ar putea încunoştinja pe cei 
rămaşi în viată din rudele eroului, decât preotul. El 
cu pregătire şi alese cuvinte, căutând — prin scris — 
să arate că viata aceasta nu este decât un popas, o 
pregătire pentru veşnicie, şi că cel al lor a căzut în
tru apărarea lui Hristos, îndeplinind porunca lui. 

iată, iubite frate întru Hristos, misiunea noastră, 
în timp de războiu. 

In alte ţări, asemenea nouă, cari au sărit întru 
apărarea dreptăţii, preoţii aşa fac. 

Se cade ca şi noi din timp să fim pregătiţi, pen
tru ca atunci când, suna-va ceasul, să ne găsească treji 
şi la datorie. 

Luptând alături şi intre soldaţi, nu cu aceiaşi 
armă însă, ci cu arma credinjei şi a dragostei creştine 
şi împotriva duşmanului care in astfel de vremi este 
mai primejdios, aceasta este porunca dumnezeiasca, 
după Scriptură şi Canoane. 

Proi. Gh. C o m a n . 

Dumineca 18 după Rusalii 

Tălmăciri din alte limbi 
1. „Aruncafi mrejile pentru pescuit. Răspun 

zând Simon i-a zis: Invăfătorule, toată noaptea os-
tenindu-ne nimic n'am prins, dar după cuvântul tău 
voiu arunca mrejile". (Luca 5, 4—5). Dacă undeva, 
apoi cu privire Ia suflete se potrivesc cuvintele, că os-
tenindu-ne mult, prindem puţin. Muncă uriaşe cu re
zultat mic. Ce priveşte sufletele noastre proprii, avem 
aceeaş experienţă. Dar să nu desnădăjduim. Dealur.gul 
vieţii ni se pune o datorie mare şi ne însoţeşte o adâncă 
atragere. Amândouă sunt dela Dumnezeu. Lipsa rezul
tatului e o niare încercare, dar cu acestea două poate 
fi învinsă. La îndamnul mereu înnoit al râvnei să răs
pundem şi noi : «după cuvântul Tău voiu arunca mre
jile* unde şi când şi de câte ori porunceşti. Doamne. 
Ştim că rodul multor osteneli se . arată numui după 

mulţi ani. Hristos şi apostolii au văzut prea puţin din 
rezultatul ostenelilor lor, dar ştiau, că munca lor totuş 
va aduce rod. Lucrând pentru şi cu Dumnezeu şi noi 
ştim aceasta. Deci, inainte! Sufletele alese nu se Iasă 
anchilozate de lipsa rezultatului, căci adânca atragere 
duca la Dumnezeu. 

2. „Şi aceasta făcând, au prins mulţime multa 
de peşte, încât se rupeau mrejile". Hristos în chipul 
acesta a voit sâ-şl răsplătească şi îmbărbăteze cre
dincioşii. Acest rezultat însă nu atingea meritul supu
nerii lor. S'ar fi putut, ca nici mrejile aruncate după 
cuvântul Lui, să nu prindă nimic; Petru atunci nu s'ar 
fi încordat, nu s'ar fi însufleţit. Virtutea însă i-ar fi 
fost fără greş. Aşa, Hristos a ajutat şi Petru a simţit 
nemijlocit şi cu toată convingerea ajutorul iui Iisus. 
Mâna lui Dumnezeu s'a întins în vieaţa lui şi el, zgu
duit de acest sentiment, a strigat: Ieşi dela mine, că 
om păcătos sunt, Doamne! 0 , Tu eşti aşa da aproape 
de mine, Tu străbaţi sufletul meu, îmi ajuţi, mă în
demni... Tu mă iubeşti şi Tu mă ajuţi şl tot atunci mă 
faci să-mi cunosc toată nevrednicia. Nu sunt vrednic 
de mâna Ta, de ajutorul Tău, de nemmcinoasa Ta iu
bire. Domnul aproape este. Ce puternică pricină de 
însufleţire pentru tot binele. 

3 . »Şi a zis Iisus către Simon: Nu te teme, 
de acum vei pescui oameni". Hristos ne face sâ-i 
simţim puterea iubirii şi harul şi cine odată a trăit 
acestea, i se face urmaş, ucenic şi apostol. Hristos a-
traga.... aceasta este puterea Lui. Ioan Botezătorul 
îndemna: pocăiţi-vă, că s'a apropiat cel ce va curaţi 
aria sa. Hristos însă atrăgea zicând că s'a apropiat 
împărăţia cerurilor. Sfântul Ioan Evanghelistul cuprinde 
toată Evanghelia a ş a : să iubim pe Domnul, căci Et 
ne-a iubit pe noi mai nainte de a-1 fi iubit noi p e E . 
Apostol al lui Hristos poate să fie numai cine a în
ţeles iubirea Lui şi-i răspunde cu iubire. 

C. 

Text bibl ic la Străjerie 

Ascultarea în şcoală 
Suntem la începutul anului şcolar. Până Ia 

examene vi se cere să învăţaţi multe. Ca să 
pute{i învăţa, trebue să ascultaţi bine în şcoală. 
Hristos Mântuitorul tot des spunea celor din 
jurul său: Cine are urechi de auzit, să audă. 
Ca să înţelegeţi mai bine cuvintele acestea, vă 
spun o istorioară, pe care o citisem într'o carte 
frumoasă. (Lascarov-Moldovanu : Viaţa creşti
nă in pilde). 

Un om spunea într'o zi unor prieteni: „Pe 
mine m'a întors la credinţă o muscă". Prie
tenii s a u mirat şi l-au întrebat: „Cum a ş a ? " 
Omul povesti: „Eu la biserică mă duceam când 
şi când şi nici atunci nu prea ascultam. Când 
începea preotul să vorbească, îmi astupam ure
chile cu degetele; într'o Duminecă însă, stând 
aşa, o muscă mi se puse pe nas. O dădui de 
o parte şi iar îmi astupai urechile. Musca s'a 



întors din nou şi iar am alungat- o. Dar tocmai 
atunci auzii vorbele: „Cine are urechi de auzit, 
să audă! * Aşa de tare m'au atins în suflet a-
ceste vorbe, că n'am mai dus degetele Ia ure
che. De-atunci mi s'au deschis şi urechile ini
mii şi m'am întors la credinţă. Şi iaca aşa, o 
muscă m'a adus Ia Domnul". 

AJi auzit povestea. Acum gândiţi-vă, sunt 
şi în şcoală unii cari îşi astupă urechile cu 
degetele, sau se gândesc la jucării şi Ia ştren
gării? Mai aud, mai înţeleg aceştia ce Ii se 
spune? Acasă nu ştiu să spună părinţilor, ce 
au învăţat. Nu ştiu ce lecţie au şi de mai ştiu, 
n'o înjeleg oricât ar citi-o. Ce credeţi, vor şti 
aceştia lecţiile? Vor trece aceştia clasa? 

Dumnezeu a dai fiecăruia două urechi. 
Ascultaţi cu ele tot ce vi se spune în şcoală 
sau acasă. Omul din istorioară s'a mântuit prin 
ascultare. De ascultarea voastră cu luare aminte 
atârnă bucuria, sau durerea părinţilor voştri şi 
a noastră a tuturor. Ce alegeţi voi: bucuria, 
sau durerea? 

Cine are urechi de auzit, să audă, să as
culte cu luare aminte. 

Catihetul. 

Cărfi şi Reviste 
Nicolae Velimirooici : C u g e t ă r i d e s p r e b i n e 

ş i r ă u . Traducere din sârbeşte de B. Pisarov. Bucu
reşti 1939, pag. 248. Preţul 85 lei. 

Este „o carte de înţelepciune creştină", scrisă cu 
deosebită măiestrie de P. S. Nicolae Velimirovici. epis
cop al Ohridel din Jugoslavia, a cărei traducere în ro
mâneşte a văzut nu de multă vreme lumina tiparului, 
prin strădania d-Iui B. Pisarov, lector de limba sârbă 
Ia Universitatea din Bucureşti. 

Autorul ei este unul din cei mai valoroşi ierarhi 
ai bisericii sârbeşti, a cărui faimă de înţelept osârdu-
itor în adâncimile cugetării creştine, a depăşit de 
mult graniţele ţării vecine, ajungând chiar până în Anglia 
şi America, unde cărturarul vlădică şi-a spus răspicat 
de mu'teori cuvântul său plin de o înflăcărată dra
goste faţă de ortodoxie. Mai ales în cercurile engleze, 
Vlădica Nicolae, se bucură de o largă şi sinceră sim
patie, în urma publicării alor numeroase studii, teo
logice şi literare, în limba englezi, care fapt i-a adus 
decernarea titlului de Doctor honoris causa ai Univer
sităţilor din Glaskow şi Oxford. 

Dar în afară de scrierile sale teologice şi lite
rare. Vlădica Nicolae, este tot aşa de productiv şi pe tă
râmul oratoriei şi al misionarismului ortodox, unde ş'-a 
câştigat aprecieri tot aşa de unanime. 

Volumul „Cugetări despre bine şi rău", pe care 
ni-1 dă în traducere dl B. Pisarov, nu este un tratat 
de ştiinţă expusă sistematic, care să revolve o anu
mită problemă de ordin dogmatic, moral ori apologe
tic şi a cărei deslegare să fie disecată într'o serie de 
capitole sau alte subîmpărţiri. Nu. Ea este o carte de 
autentică filosofie creştină, plină de idei dogma

tice, morale şi chiar apologetice. Privită în întregul ei 
pare un adevărat colier de cugetări, scrise simplu şl 
curgător, într'o limbă plină de asemănări de o natu-
raleţă cuceritoare a căror cetire deşteaptă în noi cu
cernicia creştină, de care lumea veacului al XX-lea s'a 
îndepărtat aşa de mult. 

Toate cugetările din această luminoasă carte, 
aşternute parcă într'o ambianţă de tot familiară, r e 
învederează cât de bogată este religiunea creştină în 
idei de înaltă cugetare filosofică. Scrisul patristic de 
altfel pune şi astăzi sub ochii celor cari deschid te
zaurele literare ale credinţei creştine din veacurile pri
mare, această bogăţie atât de mult nesocotită de filo
sof la contimporană. Vlădica Nicolae, prin cugetările 
sale din aceasta carte, nu este altceva decât un con
tinuator al acestui scris, ce vrea să demonstreze lumii 
laice valorile filosofice ale creştinismului. 

Deşi au un caracter de autentică fiiosofie creş
tină, totuş cugetările din această carte pot fi înţelese 
de orice iubitor de slovă bisericească. Claritatea ex
presiei şi bogăţia limbii, ajută foarte mult pe cetitor 
la înţelegerea lor adevărată. Şi oricât le-ai ceti şi re-
ceti, ele deşteaptă în suflet aceleaşi emoţii şi aceiaşi 
fiori de înaltă spiritualitate creştină, ce i-ai simţit Ia 
prima lor cetire. Ba ce e mai mult, ele te îndeamnă 
la o aprofundare a ideilor de bază ale religiei creşti
ne, după care va urma sigur şi o cucernică hotărîre 
de a le pune în faptică realizare. 

Pentru a face si mai evidentă însemnătatea tra
ducerii „Cugetări(lor) despre bine şi rău" în limba 
noastră, redau aci câteva din cele mai scurte: 

„Sufletul este mai de preţ decât trupul. Tim
pul este pasărea, care te împodobeşte au pene colo
rate, însă - la vreme - va veni să-şi adune ale sale. Dacă-
ti vei fi legat sufletul tău prea mult de pene, timpul 
va smulge împreună cu panele şi sufletul. 

O cât de urâtă va fi goliciunea ta". 
„Lupta lui Iacob cu Dumnezeu. Dacă eşti 

om în viaţă trebue să te lupţi cu Dumnezeu, precum 
s'a luptat Iacob. Ferice de tine dacă Dumnezeu va 
câştiga lupta. Şi vai, dacă vei învinge tu pe Dumne
zeu şi dacă vei rămânea singur pe câmpul de luptă. 
Deoarece în chipul acesta nu tu ai învins, ci moartea". 

„înfăptuieşte şi uită. Nu însemna faptele tale 
cele bune, pentrucă dacă le însemnezi, repede se vor 
şterge; iar dacă le uiţi, vor fi însemnate în veşnicie. 

Nu însemna nici faptele rele ale ve.inului tău, 
pentrucă dacă le însemnezi, jumătate din povara fap
telor lui rele va cădea asupra spatelor tale. Iar dacă 
le dai uitării, şi Dumnezeu va da uitării, faptele tale 
cele rele". 

Din simpla cetire a acestor cugetări, se poate 
lesne constata că fugarele impresii expuse lapidar pu
ţin mai sus, nu redau altceva decât valoarea lor ade
vărată pentru literatura teologică. Traducerea şi tipă
rirea lor în limba română, aduce pe seama d-lui B. 
Pisarov, binemeritate laude. Distinsul lector de limba 
sârbă dela Universitatea din Bucureşti şi doctorand 
în Teologie, nu este de altfel la prima lui lucrare în 
această direcţiune. Nu de multă vreme a tradus în
semnatele produse literare a proaspătului academician 
sârb Iovan Ducici, care fapt a fost deosebit elogiat de 
publicistica românească. Din parte-ne aceleaşi cuvinte 
de laudă pentru strădania depusă, deodată cu expri
marea dorinţei sincere ca să ne mâi traducă din ope-
rile Vlădicii Nicolae, 
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Preot Dr. Orest Tarangul: Prea Sfinţitul 
Eugeniu Suceveanu, arhiereu vicar al Mitropo
liei Bucovinei. Cernăuţi 1939, pag. 35. 

Părintele consilier referent, Dr. Orest Tarangul, 
aşterne în acest mic volumaş, datele biografice a no
ului vicar ai Mitropoliei Bucovinei. Născut dintr'o fa
milie de răzsşi din judeţul Neamţulu', tânărul loan 
Latu — cum se numea în mirenie P. S- Eugeniu — 
este atras încă din anii copilăriei de viaţa monahal?, 
petrecându-şi vacanţele în marea lavtă a Neamului, 
unde îşi începe şi - noviciatul. Trece apoi la mănăstirea 
Horaiţa, a cărui stareţ îl trimită ia Seminarul teolog c 
din Galaţi, pus sub înţeleaptă conducere a arhiman
dritului Visarion Puiu. După terminarea Seminarului 
este tuns, în* 1920, întru monah şi se înscrie la facul
tatea de Teologie din Cernăuţi, unde dovedeşte ornare 
râvnă în culegerea cunoştinţelor teologice. 

Dupăce termină „cu distincţie" Facultatea de Te
ologie, îşi începe adevărata activitate care-1 consacră 
definitiv ca un bun gospodar şi energic ocârmuitor în 
treburile bisericeşti. In anul 1925, dupăce trecuse prin 
celelalte trepte monahale, este ridicat la rangul de ar
himandrit. Ca director al şcoalei de cântăreţ şi sta
reţ a mănăstirii Dobruşa, ca vicar eparhial al episco
piei Hotinului, şi conducător al internatului Teolo
gic din Cernăuţi şi mai pe urmă ca superior al bise
ricii române din Paris, arhimandritul Eugeniu Latu, do
vedind alese însuşiri de bun conducător bisericesc, 
este ales în toamna anului 1938, ca arhiereu vicar al 
Mitropoliei Bucovinei. înfăptuirile desinterésate de până 
aci ale noului vicar, îndreptăţesc nădejdea unanimă 
că va îi un bun păstor al turmei lui Hristos. 

Cronica Romanului . Anul XVI, Nr. 7 - 8 Iulie— 
August 1939, a apărut în aceeaş ţinută de temeinică 
aprofundare teologică. Semnează în acest n u m ă r : 
Episcopul Lucian: Cuvântare la deschiderea Adunării 
eparhiale; Pr. Cor. Grumăzescu: Schimbarea societă
ţii sau schimbarea omului ? ; Pr. Tem. Leuştean: Straja 
Ţării; Pr. N. Cernea: Dumnezeu şi fenomenul religios 
în filosofía pragmatică a lui W. James ; Prot. I. Matei: 
La predarea unei arhive. Urmează bogate recensii, 
cronici, bibliografie şi partea oficială. 

Tomis Revista eparhială de Constanţa, Anul XVI 
Nr. 9 Septemvrie 1939, are următorul cuprins: Epis
cop Gherontie: Cuvântare ţinută la parastasul de un 
an al M. S. Regina María la Balcic ; Pr. M. Rădules-
cu : Conferinţă despre păzirea de influenţe dăunătoare 
şi întoarcerea la izvoarele curate ale culturii strămo
şeşti ; Diac. I. Mihalache : Vizită canonică; Pr. G. Te-
odorescu: Şcolile ţărăneşti; recensii, misionare, reali
zări şi partea oficială. 

D. T u d o r 

Informafiuni 
La z iua C r u c i i s'a pus temelia mănăsf rii .Maicii 

Domnului" dela Bicaz, în amintirea şi Ia dorinţa Re
ginei Măria. Pentru piatra fundamentală dl N. iorga a 
făcut următoarea inscripţie: «Intru veşnică amintire a 
Aceleia mai înainte sprijinitoare a simţămintelor nea
mului românesc spre unitate de stat, care a fost Regina 
Măria, părtaşă a tuturor suferinţelor noastre şi mân
gâietoare a celor cari au pătimit, — s'a'ridicat această 
mănăstire a Maicii Domnului a tuturor Mângâierilor, 

prin recunoştinţa Naţiunii Române, — începându-se 
lucrul în ziua Crucii a anului de primejdii noui, pe 
cari sufletul Ei să le înlăture de asupra noastră". 

Biserica se va zidi în stil moldovenesc şi va a 
vea în jur toate cele de trebuinţă în aşa fel, ca să 
devină un aşezământ monahal modern, care să facă 
cinste Românilor. 

A r a d u l In ziua de 14 Septemvrie c. şi-a sporit 
zestrea cu încă două semne de viaţă. 

La cimitirul „Eternitatea" s'a inaugurai monumen
tul funebru al fostului profesor dela Preparandia ară-
dană : Teodor Ciontea, ridicat prin subscripţie publică 
de foştii săi elevi şi admiratori. 

Actul sfinţirii 1-a săvârşit Păr. Viorel Mîhuţiu, în 
prezenţa P. S S. Episcopului Andrei şi a unui număr 
de peste 30 învăţători. Au vorbit păr. V. Mihuţiu, I. 
Moldovan preşedintele comitetului de iniţiativă şi P. S. 
S. Episcopul Andrei, care a adus omagiile cuvenite 
memoriei vrednicului profesor şi autor de manuale 
didactice; faptul că şi după 33 ani dela moartea lui 
T. Ciontea familia lui de elevi îi îngrijeşte mormântul, 
arată cu destulă evidenţă calitatea muncii şi prestigiul 
personalităţii lui, 

Cu acest prilej s'au făcut rugăciuni şi Ia mormântul 
celuilalt mare dascăl arădan, Dr. P. Pipoş, luându-se ho-
tărîrea de către aceiaşi învăţători vrednici, să-i ridice 
şi lui un monument funebru asemănător celui inaugurat. 

A doua festivitate s'a făcut prin sfinţirea nouei 
uzine de apă a oraşului Arad, prin păr. F Codreanu. 
A vorbit părintele protopop despre greutăţile şi me
ritele ziditorilor, dl. gen. Viad primarul municipiului şi 
dl. Al. Marta, rezidentul Ţinutului Timiş, aducând cu
venitele laude operei constructive a d-lui Ing. M. Tripa 
în special şi a municipiului în general. 

Tot atunci s'a făcut şi sfinţirea steagului munci
torilor dela uzinele şi dela intrepriderile comunale Arad, 
organizaţi în conformitate cu noile legi ale muncitorimii. 

C o n g r e s u l , A s t r e i " ce urma să se ţină la Cluj, 
din cauza evenimentelor internaţionale cari au deter-
minat ţara să stea cu arma la picior, s'a amânat. 

S'au deschis numai expoziţiile pregătite pentru 
acest eveniment cultural şi s'a publicat un număr fes
tiv al revistei Clujene ,Gând românesc" ce apare sub 
asupiciile Astrei, în frunte cu conferinţa ce urma să o 
rostească dl prof. univ. Dr. I. Lupaş, despre „Regele 
Carol I. şi Transilvania". 

S t r a j a Ţăr i i a împlinit şi a sărbat în 13 Sept. 
c. cinci ani de când activează sub oblăduirea M. S. 
Regelui. 

I n I u g o s l a v i a , dintr'o populaţie de 17 milioane, 
5.266 000 sunt catolicii (dintre aceştia 46.000 sunt uniţi), 
2 milioane mahomedane şi restul creştini ortodocşi. 

La R o m ă , s'au comemorat 950 ani dela creşti
narea Ruşilor prin marele duce sf. Vladimir. Cu acest 
prilej s'au servit în biserica «Sf. Petru*4 Liturghii „după 
riturile răsări tene 0 şi au vorbit superiorii ordinelor 
călugăreşti cari au umblat prin Rusia după prozeliţi. 

In F r a n ţ a , s'au angajat aproape 500 preoţi ml* 
litari. O dovada în plus că francezii nu sunt aşa de 
liber cugetători şi atei, precum eaută unii oameni 
să-i înfăţişeze; 
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N u m ă r u l c a z a n e l o r p;ntru fiertul vinarsului 
în România este de 52,000, din care se fabrică peste 
150 milioane decalitri de alcool; în anul acesta desigur 
producţia va fi şi mai mare. 

Pentru uscatul prunelor avem abia 2000 cup
toare. Când vom ajunge la o situaţie inversă, ca cel 
puţin prune uscate să nu mai Importăm?... 

P r o d u c ţ i a a g r i c o l ă a României, după soco
telile Ministerului de Agricultură, în 1938 a fost ur
mătoarea : 

Producţia vegetală: 69,712,097,600 lei. 
Producţia lemnoasă: 9,330,880,080 lei şi 
Producţia animală (brută): 58,052,135,647 lei. 

In B u c u r e ş t i sunt 37 librării jidoveşti. Iată câ
teva nume de firme, după „Porunca Vremii", sub cari 
se ascund jupanii: „Alba-Iulia" (I. Marcovici), „Ardea
lul" (A. Hayon), „Cartea bună" (S. M. Krug), „Cartea 
de aur" (H. Penchas), „Librăria I. Creangă" (S. Mar
covici), „Avântul Românesc" (D. Schwartz), „Socec", 
„Alcalay* (Schwartz şi Scharaga), e t c 

Nr. 6212/1939. 

Ordin circular 
Cuc. Preoţi să îndatorează a executa cu con-

ştientiozitete ord. Sf. Sinod Nr. 1650/1939, de a suplini 
în mod automat pe învăţătorii chemaţi a presta servi
cii necesare apărării patriei. 

Arad, la 7 Sept. 1939. 
Consiliul Eparhial. 

Nr. 6389/1939. 

Comunicate 

In Timişoara se va deschide Ia 1 Ocl 1939» o 
şcoală de surori de ocrotire şi de caritate. C . Preoţi 
se îndatorează a aduce la cunoştinţa credincioşilor 
înfiinţarea acestei Şcoli şi a îndemna elevele cu pre
gătirea necesară a urma această şcoală. 

In şcoală vor fi primite: 
Absolvente a cel puţin 4 clase secundare, de 

preferinţă absolventele şcoalelor normale. Vârsta 
admisibilă este de minimum 18 ani împliniţi şi de 
maximum 35 ani. La petiţie se vor anexa următoarele 
ac te : > 

1. Certificatul de naştere. 
2. „ de cetăjenie. 
3. „ de studii. 
4. „ de sănătate. 
5. „ de moralitate. 
6 Consimţământul părinţilor Ia minore. 
Elevele vor putea primi şi burse pentru internai. 
Se admit şi eleve externe. Informatiuni se pot 

obţine dela Revizoraful surorilor de ocrotire (Inspe
ctoratul General Sanitar, Timişoara III. str. Martirul 
Popescu Nr. 1. ) 

Arad, lâ 9 Sept. 1939. 

Nr. 6469/1939. 

înţelegând Noi că unii preoţi omit a pomeni la 
Ieşirea cu sf. daruri pe eroii neamului ordonăm: 

înainte de a zice „Şi pre voi pre toţi dreptcre-
dincioşilor creştini..." se va intercala formula: 

„Pe robit lui Dumnezeu ostaşi români, căzuţi 
pe câmpul de luptă pentru apărarea patriei, întregirea 
neamului şl paza sfintei noastre Biserici, Domnul Dum
nezeu să-i pomenească întru împărăţia Sa, acum şi pu
rurea şt în vecii vecilor"' 

Arad în 10 Septemvrie 1939. 
f Andrei 
Episcop 

Nr. 4334/1959. 

Cons i l iu l e p a r h i a l a luat cu bucurie la cu
noştinţă fapta bună şi frumoasă a înv. director Emilian 
Rişcufa şi a tinerilor premilitari din Rişculiţa, cari cu 
ajutorul Camerii de Agricultură din Hunedoara şi a 
Ocolului Silvic Baia de Criş şi in înţelegere cu preo
tul losif Petrovici, au sădit în primăvara anului curent 
cu succes 200 bucăţi meri şi 8000 puieţi de brazi, în 
grădina bisericii şt a şcoalei şi în cimitir. 

Aducem mulţumită tuturor. 
Protopopul este invitat a căuta a generaliza 

această frumoasă pildă. 

Arad, la 24 August 1939. 
Consiliul Eparhial 

Concurs 
Pentru întregirea parohiei a H-a din Recaş, se 

publică concurs cu termen de 30 zile. 
Venitele parohiei sun t : 
1. Sesiunea parohială de 32 jug. cad* 
2 . Salarul de Stat pe care parohia nu-l garantează» 
3. Jumătate din stolele legale dela parohia întreagă. 
Parohia este de cl. 1. 
Alesul va predica regulat în sf. biserică, va ca-

tehiza elevii şcoalei primare fără altă remuneraţie, va 
substitui pe protopop în şi afară de biserică, când va 
fi trebuinţă şi va da ajutor protopopului în cancelarie 
la rezolvarea agendelor administrative ale parohiei şi 
protopopiatului. 

Alesul va achita toate impozitele către Stat şi 
comună, după beneficiul parohial. 

Cei ce doresc a ocupa această parohie îşi vor 
înainta cererile de concurs, însoţite de toate actele 
necesare, Veneratului Consiliu Eparhial din Arad. 

Arad, din şedinţa Consiliului eparhial déla 22 
August 1939. 

f Andrei traían Cibian 
Episcop. consilier ref. eparhial. 




