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Amintirile· t nui prieten din topililrie 

Odată cu venirea primăverii, la 1 Aprilie 1866, 
în ziua de „ Izvorul Maicii Domnului", s'a născut în 
comuna Mănăstioara,· judeţul Putna, pruncul Grigore, 
actualul Episcop al Eparhiei Constanţa, - vechiul To
mis, - P. S. Gherontie. 

Părinţii săi au fost: Toader sin popa Neculai, 
• dascăl ra biseric,a din Mănăstioara şi Aniţa, fiica
· dascălului Pricope din acelaş sat.

Mai multe generaţii de preoţi şi monahi au for� 
mat obârşia pruncului Grigore. Printre ei îmi amin
tesc pe: Ieroschimonahul Teodosie, bunicul tatălui său, 
Preotul Neculai Toma, tatăl tatălui său, Ieromonahul 
Nicodim şi Monahul Pahomie, unchii săi, Monahile 
Evghenia şi Elisabeta, surorile mamei sale, Preotul 
Dumitru Şerbănescu, vărul său, care liturghiseşte şi 
astăzi în comuna Crucea de Sus, judeţul Putna, etc. 

Când s'a început războiul Independenţei (1877-
78), dascălul Toader sin popa Neculai avea doi fii: 
Grigore şi Iordache, ca.ri ajunseseră în vârstă de 
şcoală. Războiul şi faptul că în Mănăstioara nu era 
şcoală, - copiii învăţând pe ace'le vremuri la Panciu, 
- a făcut ca dascălul Toader să se gândească la
instruirea copiilor săi abia în 1879, când hotărîse să
<!ea nu;nai pe Iordache la învăţătură, iar pe Grigorewww.ziuaconstanta.ro
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să-l ţie acasă pentru ajutor la gospodărie fiind mai 
mare de ani. . . •,1· ;_· ,I tJ 

Grigore însă nu s'a învoit cu această perspectivă. 
şi plângându-se mamei sale a reuşit să fie înscris-. 
la şcoala primară din Panciu, odată cu fratele său_ 
Iordache. 

l1ltte · Domnul Constantin Ursachi, profesorul �L 
I şi li al acelei şcoli şi dascălul Toader din Mănă
stioara, a avut· loc, - cu ocazia înscrie'rii ·acestor doi 
copii, cam următorul dialog: 

Ce te aduce pela noi moşule? 
- Aş vrea Domnişorule să bag băeţii eştia în

şcoală. 
- Te-<;1i trezit târziu moşule. Nu mai este loc.
- Vai, Domnişorule: da'macar- iaca ici în chi-

cioare, tot or încăpe şi ei! Primeşte-i mă rog. 
- Bine moşule, dacă stăruieşti atâta, ţi' i-oi

primi. Dar cum îi cheamă? 
- Apoi pe - aista mai mare îl chiamă Gligore,

ş1 pe istălant Iordache. 
Dar pe D-ta?-
Pe mine mă chiamă Toader. 
Bine, bine Toader, dar cum îţi mai zice? 

- To.:1der sin popa Niculai.
- Atunci - adresându-se celor .doi copii -- tu

eşti Neculau Grigore, iar tu Neculau Iordache. 
Aşa au fost înscrişi la şcoală copiii dascălului 

Toader din. Mănăstioara şi dela Domnul Constantin 
Ursache, profesorul din Panciu, le-a rămas numele 
de familie Neculau, care s'a transformat mai târziu 
în Nicolau, prin pronunţarea corectă a acestui nume. 

I 

Grigore şi Iordache Nicolau �u urmat cursurile 
la Panciu până în el. IV-a, vara mergând dela Mă
năstio·ara pe jos prin pădure-a Chice.ra la şcoală, iar 
iarna stând la gazdă în Panciu. ln zilele de sărbă-
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-toare însă ei veneau totdeauna acasă, şi asistau la 
slujba religioasă, unde dascălul _Toader, îi punea să 
iie isonul la strană, să zică câte un „ Doamne mi
lueşte" şi să mai aprindă câte o cădelniţă. Datorită 
acestui frumos obicei, Iordache Nicolau, care după 
ce-a isprăvit şcoala primară a rămas acasă ca ajutor 
la gospodărie, deprinsese cu timpul atât de bine cân
tările şi rânduiala bisericească, încât după moartea· 
tatălui său, a rămas printr'un fel de tradiţie şi în 
urma unui concurs - dascăl la biserica din Mănăsti
oara unde serveşte şi astăzi. 

ln anul 1882 desfiinţându-se el. IV-a. la şcoala 
din Panciu, Iordache Nicolau a tr�cut la şcoala din 
Fitioneşti - lângă Mănăstioara - unde a şi terminat 
cursul primar, iar Grigore Nicolau la şcoala No. 2 
din Focşani, al cărei Director era Alexandru Puiu, 
un profesor atât de stăruitor, încât după ţermin.area 
orelor de clasă, oprea pe toţi copiii în ş�oală să-şi 
prepare lecţiile pe a doua zi şi !1,U le dădea drumul 
acasă până nu şi le învăţau. 

Pe lângă că în toţi. anii Grigore Nicolau lua 
„ premiul I cu coroană" la şcoală, îndrăgise - ca şi 
fratele său, - cântările bisericeşti deprinse dela das
călul Toader. La Focşani, cât a urmat el. IV-a a mai 
·stat şi în gazdă la o evlavioasă creştină Ecaterina,
soţia jupânului Ioniţă Buga, un cojocar bogat. Acea
stă creştină fusese la Ierusalim, de unde se înapo
iase hagiică şi din casa ei nu lipsea niciodată can
dela aprinsă. Avea chiar preot tocmit cu anul, care-i
făcea paraclis Vinerea,_ aghiazmă şi acatist Sâmbăta
şi alte rugăciuni peste an. La toate aceste slujbe
şcolarul Nicolau Grigore făcea pe cântăreţul cu :
,,Doamne milueşte", ,,Apărătoarei Doamne", etc., dez-:'

·voltându-şi pe nesimţite sentimentele religioase în
-.cari fusese crescut acasă.
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Cum jupân Ioniţă şi hagiica Ecaterina nu aveau: 
copii, plăcându-le cuminţenia şţ hărnicia lui Grigore 
Nicolau, au vrut să'l înfieze, cu condiţia să urmeze 
la gimnaziu şi cu promisiunea. că'l vor întreţine mai 
departe în şcoli, superioare. S.'a întâmplat însă că 
nici dascălul Toader n'a vrut să-şi dea ·copilul de 
suflet ş.i nici băiatul n' a vrut să urmeze gimnaziul" 
dorinţa lui expresă fiind atunci să se facă preot. 

Şi aşa în toamna anului 1883, mânat de un fe
ricit destin, şi par' că de-o chemare dumnezeiască, îl 
găsim pe Grigore Nicolau bursier în el. I la Semi
narul din Roman, unde reuşise al Ii-lea la exame
nul de admitere. 

Directorul Seminqrului era Părintele Econom Ion 
Ştefănescu-Fior, iar. Episcop al timpului la Roman 
era Marele Melhis'edec Ştefănescu. 

In tot timpul celor 4 clase de seminar. elevul 
Nicolau Grigore s'a menţinut premiant al Ill-lea şi 
pentrucă avea o voce îngerească, făcea pe atunci fala. 
corului episcopal, ca sopran-prim (şi mai apoi ca 
tenor) alături de losefina Găluşcă, - soţia dirijoru
lui, - care era o celebră primadonă. 

Vlădica Melhisedec a apreciat din primul mo
ment vocea lui Nicolau şi'l ·oprea totdeauna în va
canţa paştilor să rămână la corul episcopal. iar pen
tru hărnicia la studii, i-a făcut în câteva rânduri 
haine. -Ştiut este că eruditul Melhisedec iubea mult 
pe cărturari, dar şi i:nai mult pe cântăretii buni. 
Doar el fusese .acela, care a trimis şi întreţinut la 
Academia de Muzică din Kiev pe celebrul Muzicescu .. 

Dupăce a terminat seminarul, absolventul Gri-· 
gore Nicolau a fost sfătuit de Directorul seminarului.,. 

- care între timp se făcuse arhiereu sub numele de
loanichie Flor Băcăuanul, - să rămâie slujitor al E
piscopiei Romanului, astfel că la 1 Iulie 1887 după.
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serbarea de fine de an, absolventul nostru a fost 
numit copist în cancelaria episcopală, iar după patru 
luni hirotonit diacon. 

Dar până la diaconie cunosc un episod interesant,. 
care astăzi capătă o semnificaţie deosebită şi socot 
că trebuie să-l spun, după cum urmează: 

Cântăreţul Nicolau Grigore, fiind favoritul Vlădi
cilor Melhisedec şi loanichie flor a umblat toată vara 
aceea, prin grădina cea mare a Episcopiei şi a mâncat 
tot felul de fructe şi coapte şi necoapte, până când 
s'a îmbolnăvit rău de tot de stomac şi de tifos. Numai 
Dr. Riegler trimis de Vlădica Melhisedec să-l îngri
jească cu tot interesul, l-a scăpat dela moarte sigură .. 

Dupăce s'a făcut bine, Vlădica Flor i-a spus că. 
P. S. Melhisedec vrea să-l facă Diacon. Când s'a 
prezentat, Vlădica Melhisedec i-a spus lui Nicolau� 

.... ,, Vezi măi băiete, tu eşti slab şi eu nu te-aşi 
lăsa să te însori, că'n lume sunt greutăţi mari şi tu 
n'ai să le poţi duce şi-i muri - Doamne fereşte -
şi-i păcat de cuminţenia şi de glasul tău. Mai bine să 
te fac călugăr şi'i sta pe lângă mine şi nu ţi-a fi rău ! "� 

Pentru· călugărirea lui a mai stăruit şi Eclisiar
hul Episcopiei, Părintele leronim, - fratele P. S. Mel-· 
hisedec, - dar la toate încercările, tânărul, Grigore· 
Nicolau ·răspundea că .... nu poate! - şi în cele din 
urmă P. S. Melhisedec l-a chemat şi i-a spus: ,, dacă 
nu poţi să te faci călugăr, du-te şi te Jnsoară, cum 
vrei tu şi vino să te fac Diacon la Episcopie". 

S'a dus, s'a însurat cu Paulina, · fiica lui Cos
tache Morozan din comuna Ţifeşti, jud. Putna, unde 
a fost nuntă mare ca pe acele vremuri, dar par' că 
cuvintele Vlădicilor săi. fuseseră o proorocire, căci 
după cum vom vedea mai jos - nu i-a prea mers. 
bine cu însurătoarea. 

ln ziua de 29 Noembrie 1887, în Catedrala Epis-
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copiei Romanului s'a făcut hirotonia Diaconului Gri
gore Nicolau şi de atunci până în 1902, toată Epar
hia Romanului .s'a mândrit cu slujbele Diaconului 
Nicolau, care transformase rugăciunea într' o adevă
rată artă de ideal religios, atât prin eleganţa cu care 
slujea, cât şi prin vocea sa fermecătoare. 

Erau pe atunci trei diaconi renumiţi: Marţian de 
la Mitropolia laşului, Băisan la Episcopia Galaţuh.,ii 
şi Nicolau la Roman. Noi, cei din Putna, însă ne 
mândream cu Nicolau şi nu rareori plecam la Roman 
numai de dragul lui, să auzim cum slujeşte. 

Către sfârşitul anului 1900 însă i-a murit soţia, 
lăsându-i drept moştenire o întreagă jale familiară: 
fără niciun ban,-căci cheltuise enorm cu boala soţiei 
care durase. doi ani, - plin de datorii şi fără nici o 
sursă de venit alta decât mica leafă de diacon şi copist. 

Diaconul Nicolau rămâne destul de tânăr văduv 
şi cu grija celor cinci copii, născuţi unul după altul 
la câte doi ani, - cel mai mare fiind atunci de 11 ani, 
jar cel mai mic - o fetiţă de un an şi patru luni! 
Şi în aceste condiţiuni îşi poate oricine închipui câte 
griji şi greutăţi îl apăsau zi de zi. 

Bunul Dumnezeu însă a vrut ca în 1902, să se 
ivească un loc de diacon la Biserica ,,Madona Dudu" 
din Craiova, a cărei eforie bogată servea pe atunci, 
preoţilor şi întregului personal bisericesc, lefuri de 
două ori mai mari ca la stat. 

lmbunătăţirea situaţiei materiale deci, pedeoparte 
,şi grija pentru educaţia copiilor săi pedealta, - în
trucât Craiova era un centru şcolar important, cu 
internate pentru fete, etc. - au hotărît pe Nicolau, 
devenit între timp Arhidiacon, să ia parte la con
-cursul instituit de eforie pentru ocuparea postului 
vacant dela „Mâdona Dudu" şi a reuşit întâiul între 
16 candidaţi. 
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Prin Noembrie 1902 i s'a făcut numirea la Cra
iova şi urma să plece la noul post. Greutatea era 
însă cum să capete blagoslovenia Episcopului_ său de 
la Roman, care pe atunci era Gherasim Safirin şi care 
nu ştia nimic despre concursul şi reuşita lui Nicolau. 

Cu greu s'au putut da explicaţiuni P. S. Ghera-:

sim, asupra grelei situaţii care hotărîse plecarea lui 
Nicolau dela Roman şi în urma acelor explicaţiuni, 
Vlădica Gherasim i-a iscălit cartea canonică de per
mutare, pe care blagoslovind-o, a zis: ,, Pierd un Ar
hidiacon de seamă; dar pentrucă îţi ştiu greutăţile 
şi cunosc Craiova cu Biserica unde te cheamă, nu-mi 
rămâne decât să mă bucur că Maica Precista (hra
mul bisericei, ,,Madona Dudu"), mai bogată decât 
Prea Cuvioasa Paraschiva noastră (hramul Catedralei 
episcopiei din Romai:i-), te ia sub omoforul său cel 
sfinţit. Dumnezeu să te ocrotească!". 

Aşa a plecat din Roman Arhidiaconul Grigore 
Nicolau, cu greutatea celor cinci copii în spinare (din 
cari patru fete), dar regretat de toată lumea care-l 
cunoscuse. 

De atuP.ci eu l-am urmărit din depărtare şi am 
ţinut să am totdeauna veşti dela el. Am auzit că şi 
la Craiova slujea frumos şi stârnise admiraţia tutu
rora prin calităţile sale sufleteşti şi ca bisericaş. Deşi 
împovărat de greutăţi şi de griji, am citit într'un 
rând că a mai găsit timp şi energie ca să înfiinţeze 
acolo şi o societate de ajutor „Consolarea", cum şi 
alte fapte de seamă cari îmi scapă. 

După vre-o patru ani l-am revăzut la noi în Putna 
şi, din vorbă în vorbă, mi-a povestit că la Craiova 
o duce bine, şi ar fi trăit mulţumit, dar .... i s'a în
tâmplat o ruşine pe care n'o s'o uite şi pe care nu
mai moart!!a îl poate împiedeca să n'o dreagă! -
Ştiţi despre ce era vorba? - lată: 
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Un profesor de liceu din Craiova, urmând să 
plece în concediu, avea nevoie de un suplinito·�. Cre
zând cij Arhidiaconul nostru este licenţiat, i-a propus 
să-l suplinească. 

Când a fost silit să-i spuie că n'are decât 4 clase 
de seminar, profesorul a rămas foarte contrariat, iar 
Nicolau.... ruşinat! De atunci a mai auzit şi nişte 
şoapte, cari spuneau cu compătimire: ,, păcat că Arhi
diaconul dela Madona este inteligent şi cântă admi-

·.b.l d ' t I"ra 1 , ar .... n are car e .. 
Imi spunea întâmplarea aceasta cu toată amă

răciunea, dar deşi era slab şi istovit de atâtea neca
zuri şi ·nevoi, citeam atunci în ochii săi o hotărîre 
fermă de erou pentru repararea „ruşinei". Şi în ade
văr, în,acelaş an 1906, s'a înscris la Seminarul Central 
din Bucureşti în clasa V-a, trecând în particular, an 
cu an, învăţând carte, deşi era de 40 ani şi împovă
rat de griji, astfel că în 1910, când a dat examenul 
de diplomă a eşit al VIII-lea între 29 de elevi, cari 
urmaseră regulat la cursuri ! 

ln 1909 murind blajinul Mitropolit Primat Iosif 
Gheorghian, a fost ales în locu-i Episcopul de Râm
ni�, Dr. Atanasie Mironescu, care îl cunoscuse bine 
pe Arhidiaconul Nicolau, pentrucă îl lua cu P. S. Sa 
la toate sfinţirile de biserici din Eparhia Noului Se
verin. Datorită acestor împrejurări Nicolau este nu
mit Arhidiacon la Mitropolia Bucureşti pe ziua de 
1 Septembrie 1909. 

ln Bucureşti l-am găsit apoi spiritual al Semi
narului „Ni fon" şi profesor de practica liturgică şi 
cu ajutoarele ce mai primea dela I. P. S. Mitropolit 
Atanasie, îşi mai îmbunătăţise situaţia, încât a putut 
să-şi instruiască copiii şi a făcut şi f acuitatea de 
teologie, pe care a absolvit-o în 1914, luându-şi li
cenţa în Ianuarie 1915. 
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Cum îşi cam aranjase tr�,burile lumeşti, ca să 
le zicem aşa, Arhidiaconul nostru s'a putut hotărî să. 
împline.ască vechea d9rinţă a marilor săi profesori 
Melhisedec şi Ioanichie-FJor şi în vara aceluiaş · an 
1915, s'a tuns în monahism la Mânăstirea Cernica� 
luând numele de Gherontie, - iar pela Crăciun în 
acelaş an îl găsim Arhimandrit al Sf. Mitropolii a 
Ungro-Vlahiei. 

Intr'o scrisoare îmi spunea că I. P. S. Mitropo
titul Athanasie, dându-i lumânarea pentru călugărie 
în ajunul tunderii, i-a zis: ,,Lasă pe Grigore şi ia pe 
dascălul său Gherontie ! ". De aci, deci, îi vine numele 
de Gherontie, pe cari îl poartă cu cinste şi astăzi. 

L-am maţ văzut apoi în gara Mărăşeşti în Au
gust 1916, după intrarea noastră în război. lrni spu
nea că are un fecior şi un ginere mobilizaţi şi nu.-i 
văzuse la plecarea în luptă, căci fuseseră concentraţi 
în preajma mobilizărei. 

Deaceea, când a auzit că în gară unde ne găsim 
sosiseră primii răniţi depe front, m'a tras repede după 
el într' o sală a staţiei să vedem răniţii. Aci am dat 
mai întâi peste un soldat oacheş, aşezat pe o targă 
lângă uşe, având un picior şi o mână bandajate. 
Cum l-a văzut, l-a luat repede la întrebări: 

- Unde aţi luptat? ·
- Peste munţi răspunse rănitul, cu accent

ţigănesc. 
Dar Regimentul X (în care era feciorul său) 

nu era în luptele în care ai fost? 
N'am auzit prin părţile halea. 
Dar cum merg luptele? 
Ar merge bine, sărut mâna, dar noi n'avem 

scule - ... Neamţul are scule bune, da' n'are hambiţ 
(adică curaj). 
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Dupăce am vorbit şi cu ceilalţi vre'o 25 răniţi, 
cu nădejdea în suflet că pe ai săi îi va ocroti Dum
nezeu şi că neamţul va fi biruit, Arhimandritul Ghe
rontie Nicolau., a luat trenul plecând la Bucureşti şi 
n'am mai ştiut nimic despre el până după război. 

ln Noembrie 1923 l-am revăzut la Bucureşti, toc
mai când Sf. Sinod îl alesese Arhiereu Vicar al Epar
hiei Constanţa, cu numele de Gherontie Silistreanul. 

'Am asistat şi la hirotonirea P. S. Sale ca Arhie
reu în Catedrala Mitropolitană din Bucureşti şi mi-a 
umplut sufletul de bucurie strălucita cuvântare, pe 
care a ţinut' o atunci I. P. S. Mitropolitul Miron, ac
tualul Prea Fericit Patriarh al României Mari. Din 
acea cuvântare reţin următoarele cuvinte adresate 
noului ales Gherontie Silistreanul : 

,,Sunt mândru că te-am avut colaborator în tim
pul celor patru ani, de când conduc trebile spirituale 
şi administrative ale Mitropoliei mele. Cunosc price
perea, zelul şi modestia P. S. Tale şi sper că aceste 
daruri dumnezeeşti le vei pune în slujba �isericei 
noastre strămoşeşti şi la Constanţa, ca arhiereu, ală
turi de fratele llarie". 

Mi-a umplut sufletul de bucurie şi admiraţia mul
ţimei, care venise atunci în Biserica Mitropoliei în 
număr foarte mare ca să felicite cu ochi râzători şi 
să ·sărute mâna noului Arhiereu, fiul Putnei. 

Din miile de telegrame ce primise atunci de prin 
Moldova, Oltenia şi Muntenia, dela prietenii şi foştii 
săi elevi (ajunşi în mare parte preoţi), am înţeles 
odată mai mult, că darurile iubitului nostru Gheron- · 
tie Nicolau sunt într'adevăr dela Dumnezeu, care i-a 
dat răsplată mare pentru toate durerile pe cari le-a 
încercat în decursul vieţei . 

.In ziua de 4 Februarie 1926, Bunul Dumnezeu 
şi-a arătat în deplin puterea sa divină, căci Primul 

www.ziuaconstanta.ro



XI 

Congres Naţional Bisericesc, - înfiinţat conform pre
vederilor unei legi de organizare a Bisericei noastre.
a ales cu mare majoritate de voturi pe Arhiereul. 
Gherontie Silistreanul, Episcop al Eparhiei Constanţa, 
în locul Episcopului llarie Teodorescu, adormit întru 
Domnul, în Septembrie 1925. 

lnchein<;l aceste amintiri fugitive trebuie să spun 
că am citit şi câteva lucrări scrise ale P. S. Ghe
rontie, pe cari le-a tipărit când era Arhimandrit şi 
Arhiereu Vicar. -Fără să le mai enumăr, căci sunt 
cunoscute, voiu mărturisi numai că citind acele lu
crări am găsit totdeauna în fraza lor, cuvânt cald 
şi convingător de mare bisericaş şi mare patriot. 

Şi cum se putea să fie altfel, când autorul lor, 
s'a născut din familie preoţească, pe plaiurile lui Şte
fan cel Mare, şi-a făcut educaţia în şcoli duhovni
ceşti şi a slujit o viată întreagă în faţa altarului, -
cu toată cuminţenia, cu toată credinţa?! 

DELAZĂBRĂUŢ 

---- ffi ----

www.ziuaconstanta.ro



\ 'f ·, :, ;, J. :i 
t ; i .Î ., .11". ; - � .' 

I'\ 

• ,i:' ţ • 

" • l 1 t> l •-·•. • ;1 � - '�} i :� �" • • � • ' 

·, • . 1 \ 

· . .;, 

t r ,• 

.CÂTEVA CUVINTE 

ASUPRA 

. • . 1 

ACTIVITĂŢII P. S. D. D. GHERONTIE 

· Primul Episcop ales, după noua lege, de către
Marele Colegiu Electoral Bisericesc, compus din mem
brii primului Congres Naţional Bisericesc, în frunte 
cu Prea Sfinţiţii membri ai Sfântului Sinod şi din 
membrii eparhiei respective, a fost Prea Sfinţitul D. 
D. Gherontie, care în ziua de 4 februarie 1926, a
fost ales Episcop titular al Episcopiei Constanţa.

faptul, că cunoştea încă de doi ani eparhia Con
stanţa şi nevoile ei, ca Vicar-Arhimandrit şi Arhiereu
Locotenent, face ca toate declaraţiile dela diferitele 
solemnităţi din acel timp, să fie puncte de program 
în viitoarea activitate de Episcop. ln faţa multelor 
lipsuri ce trebuiau complectate, Prea Sfinţitul Ghe
rontie vede că are rolul de constructor, dar nu şo� 
văie un moment, ci făcând apel la toţi cei cari l-ar 
putea ajuta, declară: ,,Eu una ştiu, că dragoste am, 

că sufletul meu pentru voi U voiu pune". 

Dela începutul păstoriei grija Prea Sfinţiei Sale 
şi-o îndreaptă în patru direcţii: 

1 ). Con?truirea unui local propriu de seminar 
2). Continuarea lucrărilor la palatul episcopal. www.ziuaconstanta.ro
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Organizar�� rjtualului- bisericesc, în Catedrala
e'pis�opală, prin formarea 4nui personal m·onahal, iar 
·pentr4 înfrJmuseţ9r�a slujbe·i în bisericile <din epar-
hie, înfiiri{�nd· o şc.oal'ă de c.ântăreţi. · -· ::' · • 

· 

: :' '·4),:· Curfoaşterea eparhiei . în-tregi şi· a �evoilor
preoţhneL . . . ·

. . . . .. 

fiecare din · aceste patru che�tiuni · a • necesita·t
mult� trudă, Jţlari frământări, datorită .fa.ptului; că
începutul păsto'riei · P. S. Gherontie coincidea· cu
epoca de con·solidare a ţării, după sdruncinările· răz
boit.ilui .şi _statul prea puţin putea să dea p·entru tre
buinţele eparhiei, iar apelul la contribuţia publică
era insuficient.·

Prea Sfinţitul Gherontie însă nu a pierdut nici 
o ocazie, care ar fi adus licărirea unei nădejdi ca
să nu intervină, cerând ajutor dela stat pentru semi
nar, pe care îl vedea ca o şcoală de misionari ai
românismului în Cadrilater, pentru palatul episcopal,
etc. Orice schimbare de guvern, orice manifestare
naţională, orice svon de îmbunătăţire a finanţelor
statului, orice veste a vreunui împrumut a fost fo
losit la timp de Prea Sfinţia Sa.

Paralel cu apelurile ce fă.cea la stat, încep ape
lurile la autorităţile şi la credincioşii din eparhie. 
S'au întocmit comitete în fiecare sat, s'au trimis că
lugări să adune ajutoare şi toată truda a adus abia 
un milion lei, cu cari s'a mai lucrat ceva la pala-

. tul episcopal, unde s'a instalat provizoriu, Şcoala de 
cântăreţi bisericeşti „ Gherontie Episcopul", înfiinţată 
de Prea Sfinţia Sa. 

Prea Sfinţitul Gherontie fiind renumit şi talentat 
slujitor al altarului a ţinut să asigure în biserica e
piscopală, un serviciu de mânăstire. Părintele Piş
culescu, fiindcă. cunoştea -dragostea de Sfintele slujbe 
a Prea Sfinţiei Sale i-a spus, încă dela înscăunare, 
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în cuvântarea sa. _sa-şi cl�dească o cazarmă mona
hală, . de col�boratori _nelegaţi prea mult de . grUile 
pământeşti. ,,Noi pre�oţii de mir", - a zis Sfinţia Sa,-.. ·· 
„cetăţeni împovăraţi _c,u familie şi cu gospodări�, nu 
P\ltem să fa,cem atât de mult pentru biserică şi pen
tru idealul evanghelic cât pot să facă . monahii. cei 
îmbtţnătăţiţi". 

Aceşti căJugări trebuiau recrutaţi din mânăstiri 
şi eparhia Constanţa, nu avea nici �na. Planul în
fiinţării mânăstirii proiectate la Tatlageac necesită 
iarăşi sume mari de bani şi aceasta, � făcut pe Prea 
Sfinţitul Gherontie să-şi îndrepte privirile în altă 
parte, unde lucrul ar fi fost mai uşor. 

ln vizitele canonice ce face prin judeţul Ialomiţa 
află o biserică părăsită, în apropiere de Urziceni, pe 
malul apei Ialomiţa. Cu mijloace puţine biserica se 
putea restaura; mai era nevoe de câteva chilii şi 
puţin teren. Prin ajutorul ce dă personal, prin ape
luri şi danii, P. S. Gherontie reuşeşte să înfiinţeze 
cea dintâi mânăstire din această eparhie, al cărei 
sobor a hotărît în. unanimitate ca să poarte numele 
Prea Sfinţitului ei fondator şi astă-zi, s'a ajuns ca 
mânăstirea „ Gberontie Episcopul" dela Balaciu-Pi
teşteanu, să aibă o mică gospodărie, chilii proprii, 
aproape 40 ha. teren de muncă şi 12 părinţi. 

Nu neglijează Prea Stinţia Sa nici ideia mânăs
tirii dela Tatlageac, căci în anul 1929 se însemnează 
locul de mânăstire, prin aşezarea unei cruci de piatră 
şi se donează, în acest scop, de către Ministerul de 
Agricultură, 65 ha. teren de muncă, din recolta cărora 
să se înceapă aşezările călugăreşti. 

La iBvorul făcător de minuni dela Băltăgeşti.

judeţul Constanţa, sub omoforul Prea Sfinţitului Ghe
rontie, poporul a verificat minuni, ca şi la crucea 
tămăduitoare dela Dervent, jud. Durostor, unde un 
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călugăr este orânduit să ţină aprinsă într'una can
dela şi să citească rugăciuni. Apelurile P. S. Sale 
au făcut să înduplice inimi caritabile, pentru înzes
trarea acestui schit. 

Serbările Semicentenarului Dobrogii din 1928, 
erau să surprindă Catedrala episcopală fără odăjdii, 
dar, Prea Sfinţia Sa plecat în vara acelui an ca 
să viziteze instituţiile bisericeşti din Apus, vine cu 
mult material lucrat în fir de aur şi argint şi acum, 
ecleziarhia are pe seamă o garderobă bogată. 

Pentru îndoitul scop de a cunoaşte poporul şi 
preoţimea, Prea Sfinţitul Gherontie începe imediat 
după instalare vizitele canonice. Ele sunt ocazie de 
manifestări religioase sublime. Corul episcopal, sau 
coruri locale, organizează adevărate serbări de înăl
ţare sufletească. 

Poporul aşteaptă şi primeşte pe conducătorul bi
sericei cu flori şi cu haine de sărbătoare. Şi oraş.ele 
se mişcă. 

,,Nu voiu rămâne închis între zidurile unui pa
lat, ci voiu căuta să văd de visu starea bisericilor 
şi activitatea preoţilor. în parohii, făcând vizite ca
nonice anunţate şi inopinate, oricât de grele şi obo
sitoare ar fi ele", a declarat P. S. Gherontie, la ur
carea pe scaunul episcopal şi aşa a făcut. 

Aproape nu există sat în cele patru judeţe din 
eparhie, care să nu fi fost vizitat. 

ln lung şi în latul Bărăganului s'au înşirat după 
împroprietărire sute de colonişti, cari au fost uitaţi 
în această stepă românească, fără azistenţă sufle
tească. Părintele lor sufletesc nu i-a uitat. · A mers 
prin toate satele, li-a făcut slujbe arhiereşti sub al
tare de verdeaţă, li-a făgăduit şi li-a trimis preoţi. 

Şi minorităţile îl respectă, ca pe un şef suprem 
al lor: Greci, Bulgari, Armeni, Musulmani, îl poftesc 
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în cµvântarea sa, ,sa-şi cl�dească o cazarmă mona
hală, , de col�boratori �nelegaţi prea mult de grţjile 
pământeşti. ,,Noi preoţii de m,ir", - a zis Sfinţia Sa,-, 
„cetăţeni împovăraţi �.u famil-ie şi cu gospodărif.'!, nu 
pµtem să fa,cem atât de mult penfru biserică şi pen
tru idealul evanghelic cât pot să facă , monahii, cei 
îmbynătăţiţi". 

Aceşti că_lugări trebuiau recrutaţi din mânăstiri 
şi eparhia Constanţa, nu avea nici una. Planul în-
fiinţării mânăstirii proiectate la Tatlageac necesită 
iarăşi sume mari de bani şi aceasta, i;l făcut pe Prea 
Sfinţitul Gherontie să-şi îndrepte privirile în altă 
parte, unde lucrul ar fi fost mai uşor. 

ln vizitele canonice ce face prin judeţul Ialomiţa 
află o bi,serică părăsită, în apropiere de Urziceni, pe 
malul apei Ialomiţa. Cu mijloace puţine biserica se 
putea restaura ; mai era nevoe de câteva chilii şi 
puţin teren. Prin ajutorul ce dă personal, prin ape
luri şi danii, P. S. Gherontie reuşeşte să înfiinţeze 
cea dintâi mânăstire din această eparhie, al cărei 
sobor a hotărît în unanimitate ca să poarte numele 
Prea Sfinţitului ei fondator şi astă-zi, s'a ajuns ca 
mânăstirea „ Oberontie Episcopul" dela Balaciu-Pi
teşteanu, să aibă o mică gospodărie, chilii proprii, 
aproape 40 ha. teren de muncă şi 12 părinţi. 

Nu neglijează Prea Stinţia Sa nici ideia mânăs
tirii dela Tatlageac, căci în anul 1929 se însemnează 
locul de mânăstire, prin aşezarea unei cruci de piatră 
şi se donează, în acest scop, de către Ministerul de 
Agricultură, 65 ha. teren de muncă, din recolta cărora 
să se înceapă aşezările călugăreşti. 

La isvorul făcător de minuni dela Băltăgeşti,
judeţul Constanţa, sub omoforul Prea Sfinţitului Ghe
rontie, poporul a verificat minuni, ca şi la crucea 
tămăduitoare dela Dervent, jud. Durostor, unde un 
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călugăr este orânduit să ţină aprinsă într'una can-
dela şi să citească rugăciuni. Apelurile P. S. Sale 
au făcut să înduplice inimi caritabile, pentru înzes
trarea acestui schit. 

Serbările Semicentenarului Dobrogii din 1928, 
erau să surprindă Catedrala episcopală fără odăjdii, 
dar, Prea Sfinţia Sa plecat în vara acelui an ca 
să viziteze instituţiile bisericeşti din Apus, vine cu 
m�lt material lucrat în fir de aur şi argint şi acum, 
ecleziarhia are pe seamă o garderobă bogată. 

Pentru îndoitul scop de a cunoaşte poporul şi 
preoţimea, Prea Sfinţitul Gherontie începe imediat 
după instalare vizitele canonice. Ele sunt ocazie de 
manifestări religioase sublime. Corul episcopal, sau 
coruri locale, organizează adevărate serbări de înăl
ţare sufletească. 

Poporul aşteaptă şi primeşte pe conducătorul bi
sericei cu flori şi cu haine de sărbătoare. Şi oraşele 
se mişcă. 

,,Nu voiu rămâne închis între zidurile unui pa
lat, ci voiu căuta să văd de visu starea bisericilor 
şi activitatea preoţilor. în parohii, făcând vizite ca
nonice anunţate şi inopinate, oricât de grele şi obo
sitoare ar fi ele", a declarat P. S. Gherontie, la ur
carea pe scaunul episcopal şi aşa a făcut. 

Aproape nu există sat în cele patru judeţe din 
eparhie, care să nu fi fost vizitat. 

ln lung şi în latul Bărăganului s'au înşirat după 
împroµrietărire sute de colonişti, cari au fost uitaţi 
în această stepă românească, fără azistenţă sufle
tească. Părintele lor sufletesc nu i-a uitat. · A mers 
prin toate satele, li-a făcut slujbe arhiere?ti sub al
tare de verdeaţă, li-a făgăduit şi li-a trimis preoţi. 

Şi minorităţile îl respectă, ca pe un şef suprem 
al lor: Greci, Bulgari, Armeni, Musulmani, îl poftesc 
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la toate manifestările lor religioase. ln vizitele· cano
nice, şcoalele lor îi ies întru întâmpinare. Un cores
pondent al ziarului • Dobrogea Jună" No. 99 din 
1 0IVl927 spune : 

,,Mare· fu surpriza la intrarea în satul Caraor-
mân (Răzoarele), unde un trompet anunţă sosirea, 
şi, lângă un arc de triumf, pe lângă norod ·staţiona 
comitetul frumoasei bisericuţi ce este în construcţie, 
cum şi elevii şcoalelor primare române şi musulmane. 
Aci din toate părţile i se aruncă buchete şi cununi 
cu flori de câmp. Prea Sfinţia Sa adânc mişcat după 
· ce urează bun găsit, îndreptându-se spre copiii şcoa-
lei musulmane, toţi în număr de 35 şi îmbrăcaţi în
sărbătoare, cu fesuri noui pe cap, observă pe unul
cu o tichiuţă şi mai galeş ca ceilalţi. II întreabă cu�
îl cheamă şi copilul răspunde: ,,Amet" şi că nu, are
părinţi. Intervenind Domnul învăţător musulman ex
plică P. S. Sale că, copilul e orfan de răsboi. Prea
Sfinţia Sa întreabă cât costă un fes şi la răspunsul
dat, încredinţează suma, pentru a cumpăra un fes
nou lui Amet, care era trist, că nu e şi el înoit cu
fes ca ceilalţi colegi".

Nici închisorile şi -coloniile de .muncă nu .sunt
uitate. Deosebită bucurie se vede pe feţele tuturor
internaţilor din arestul Călăraşi şi a vagabon.zilor
străini· Ia Plevna, judeţul lalorr.iţa, cari au ocazie să
primească binecuvântare şi sfaturile pă·rinteşti ale
Prea ·Sfinţitului Gheronti-e. -

Dorind să-şi vadă pe preoţi strânşi laolaltă în
organizaţii proprii, mai mari decât cercurile preoţeşti,
înfiinţează în 1926, o cooperativă „Sf. Ap. Andrei" din
Bazargic, în .care se. înscrie şi Prea Sfinţia Sa, ca
rnembru, iar mai pe urmă toţi preoţii din Eparhie.
�ceastă ·Psociere a preoţilor avea de scop să scape
bisericile şi pe credincioşi de fumul lumănărilor de
ceară falşă, prin înfiinţarea unei fabrici de lumănări
din ceară curată.
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Apoi pentru solidarizarea întregei preoţimi din 
Eparhie, pe· care Chiriartul ei doria s'o ştie ca o 
armată bine organizată şi gata de a'şi pune sufletul 
pentru Hristos şi turmă, îndeamnă, sfătueşte, până 
când în primăvara anului 1930 ia fiinţă, ca persoană 
morală şi juridică, Societatea preoţească „Ortodoxia" 
a eparhiei Constanţa având ca anexe la centrul e
parhiei : Cercul religios „ Episcopul Gherontie" şi 
Căminul „ Cuvioasa Parascheva ", -- iar în Călăraşi, 
apare o asociaţie de creştini „Episcopul Gherontie", 

. având ca plan de lucru pe cel al „Asociaţiei Pa
triarhul Miron" din Bucureşti. 

Munca preoţilor pe. ţerenul misionar este apre
ciată şi încurajată de P. S. S. Gherontie, care ţine 
ca anume rezultate ale lor pe acest teren să fie săr
bătorite în prezenţa P. S. Sale. Astfel, merge în co
muna J egălia şi săvârşeşte botezul unui adventist 
convertit de preotul local la dreapta credinţă, merge 
la Călăraşi şi săvârşeşte botezul a doi evrei, etc. 

Ca preşedinte al aproape tuturor instituţiilor de 
binefacere din eparhie, face î_nceput tuturor donaţii
lor cu sume însemnate, iar pentru cei lipsiţi din lo
calitate împarte ajutoare în bani şi în natură, cu 
ocazia Sfintelor Sărbători ale Invierii şi Naşterii Dom
nului, deşi nu dispunea de cine ştie ce averi. 

Chiar dacă am vrea să vorbim despre tot ce P. 
S. ·Gherontie a lucrat în timp de 5 ani de când păs
tpreşte· ca Episcop, eparhia Constanţa, -- ceiace ar
însemna· o intabulare a mai tuturor pieselor· din ar-

. hiva Episcopiei, - încă ar rămâne multe fapte neîn
registrate, căci nu e drum la Bucureşti sau în epar
hie, în .ca-re să nu stăruias�ă pentru înfÎorirea epar
hiei,_ să nu înfiinţeze sau să nu consolideze institu
ţiile bisericeşti şi să nu zidească sufleteşte.

Deseori, ce'i din jurul Prea Sfinţiei Sale, care-l 
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vedeau cu câtă vioiciune şi fără preget merge pre
tutindeni, interesându-se ai:nănunţit de t-oate, îl sfă
tuesc să nu se mai expună prea mult; şi totuşi lipsa 
de preget i-a adus uneori nemulţumiri, dar nu a vrut 
să le ia în seamă, până când în luna Decembrie 
1930, mergând la schitul „Dervent", contractează o 
gripă, care-l ţine mai bine de o lună la pat. 

Fiind încă bolriav i se comunică, că Seminarul 
teologic din Constanţa pentru menţinerea căruia, în 
toamna anului 1930, a mers cu stăruinţele ·până la 
M. S. Regele, va fi desfiinţat pe data de 15 Ianuarie
1931, cu lacrămi în ochi, regretând că nu poate să
plece din nou, trimite depe patul suferinţei, telegrame
de protestare la Minister, la Patriarhie, la M. S. Regele.

Noi, cari am cunoscut sufletul şi puterea de 
muncă a P. S. Gherontie, suntem martori, că multe 
opere măreţe s'ar fi făcut în cuprinsul acestei de Dum
nezeu păzite eparhii, dacă vremurile n' ar fi fost atât 

· de vitrege şi ar fi avut mijloacele materiale necesare.
In ziua de 4 Februarie 1931 s'au împlinit 5 ani

dela alegerea P. S. Gherontie ca Episcop al Con
stanţei, iar în ziua de 1 Aprilie cor., ziua naşterii şi
a numelui Prea Sfinţiei Sale, apare acest volum ca
un omagiu al unei vieţi de muncă dârză şi de ade
vărat apostol.

Cuvântările adunate aci sunt improvizate şi cu
lese la întâmplare, pentru a oglindi într'o mică mă
sură sufletul păstorului nostru şi da.că slova lor rece
se adresează inimilor numai cu palida putere a scri
sului, noi cei cari l-am auzit pe Prea Sfinţitul Ghe
rontie vorbind, am simţit fiorii unei energii în plină
vigoare, împodobită cu toată căldura unui suflet ales
şi mare, cu care Prea Sfinţia Sa reuşeşte totdeauna
să mişte şi să convingă pe păstoriţii săi.

Diacon ARGHIR VÂRNAV 
Consilier Keferent, al :-lecţiei CuJturnle, depe lângă 

Sf. Episcopie Constanţa 
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Absolvent a 4 clase seminar 
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Planşe Atelierele Marvan 
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CUVANTARE 
ţinută elevilor seminarului. Nifon, în calitate 

de spiritual şi profesor 

P. C. Părinte Director,

ElEVl 

De mult eram dator să-mi adun aşa numiţii fii
sufleteşti ai mei - elevii seminarului nostru -' 

la o sfătuire duhovnicească; dar, din diferite pricini, 
această datorie şi dorinţă a mea, n'a putut fi înde
plinită până azi. 

Dealtfel, se va recunoaşte, cred, că ceeace n'am 
putut face în plină adunare, în faţa tuturor deodată„ 
am făcut totuşi, chiar dela venirea mea Ia această in
stituţie. Chiar deatunci, cu prilejul predării studiului 
„Practica liturgică", luând motive din cele ce erau de 
predat, am scos şi am pus în evidenţă câte învăţă
minte, de ordin duhovnicesc, religios, moral, etc., se 
desprind din ele. In fiecare clasă aparte am dat sfaturi 
şi povăţuiri, cari, până Ia un punct, au înq.eplinit lipsa 
celor ce ar fi trebuit date în plină adunare. 

Afară de aceasta, toţi domnii profesori s'au între
cut şi se întrec, cari -mai de cari, a revărsa cât mai 
multă lumin·ă şi a da cât mai multe. sfaturi părinteşti 
atât de necesare elevilor seminarişti, viitori preoţi, în 
seama cărora va fi dată mântuirea sufletească, ba -
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vangheliP.t Luca (in cap. III v. 3) ni spune că Mântui
torul, Căruia f se raportase despre uciderea· Galileienilor •. 
al căror sânge filat l-a ·amestecat cu jertfele lor, a zis: 
„ De nu vă veţi întoarce şi de . ·nu vă veţi pocăi, toţi 
aşa veţi pie.ri !". 

lată; iubiţilor,· numai din câte mi-am adus aminte,. 
ce ameninţări straşnice. şi categorice stau asupra capu

lui păcătoşilor incorigibili. Dincontră, femeiei păcătoase, 
care a turnat mir pe picioarele ·Mântuitorului şi le-a 
şters cu ·părul capului ei, îi zice : ·,, Iartă-se ţie păcatele· 
cele multe", - asemenea lui Zach�u: ,.astăzi se făcu 
mântuire casei acesteia ... ". 

Vra -să zică, iubiţii mei, nicăiri nici o scăpare, ni-
căiri nici o mântuire, decât în căinţă şi pocăinţă sin.:... 
ceră şi mărturisire a tot ce a greşit omul. Adevăratul 
creştin trebue să se mărturisească şi să se uniască cu 
Iisus Hristos prin · împărtăşire de 4 ori pe an: 1) In 
postul Sf. Apostoli, 2) In postul Adormirii Maicii Dom"" 
nu.lui, 3) In postul Naşterii Domnului ·şi 4) In postul 
Patruzecimii; şi de nu poate - diIT' diferite piedici, ma� 
car odată pe an şi anume în postul mare. Viitorilor· 
preoţi - seminariştilor deci, li se cere aceasta în toate
posturile, însă, spre a se pregăti pentru împărtăşirea· 
aşa de deasă din timpul preoţiei. 

Să nu credeţi, dragii mei, că dacă aţi prins toată 
învăţătura, ce vi se predă în seminar, că dacă· v'aţi 
deprins a fi oameni de ordine, binecrescuţi aşa zicând,. 
că dacă veţi ajunge să ţineţi piept în discuţiunile · teo
logice cele mai subtile cu cei mai iscusiţi necredincioşi, 
cari v'ar ispiti în viaţa voastră, că, dacă, cu alte cu-
vinte, aţ'i ajunge desăvârşiţi ştiutori în ale teologiei, să 
nu credeţi zic, că cu aceasta aţi căpătăt tot ceeace 
trebue, că' aţi făcut deajuns· spre ·a fi buni preoţi, buni 
teologi. Creştinii cei mai buni, dragii mei, aceia sunt 
şi cei mai buni teologi; căci „inima" face pe teologul 
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.adevărat. De prisos să vorbeşti despre Dumnezeu, ·dacă 
nu crezi în El, dacă nu dai exemp'lu de bun creştin t 

Deci, acum, iată iubiţii mei, iată fraţii mei, ca un 
bătrân sfătos grăesc vouă şi vă îndemn, vă :mg, în 
Numele nemincinosului Dumnezeu, acum când suntem în 
postul Naşterii Domnului, când ne pregătim să auzim pe 
Ingeri cântând: slavă Întru cei desus· lui Dumnezeu
Celui ce s'a născut, mergeţi cu încredere la duhovnic, 
spuneţi limpede şi fără sfială tot ce apasă pe conştiinta 
voastră, ca să vă uşuraţi; şi nu ascundeţi nimic, căci 
duhovnicul nu este decât mijlocitor •între voi şi Dum
nezeu. El n'are sabie, el nu omoară, ci deşteaptă con
ştiinţc1 datoriei de creştin; el primeşte asupră,-şi greşa
lele tale şi cere dela Dumnezeu iertarea celor ce gre
şesc; el nu este un defaimător, ci un compătimitor; el 
ascultă mărturisirea ta, tace din gură, chiar de-ai fi cel 
mai păcătos, dar plânge greşala ta şi doreşte, ca şi 
Dumnezeu, îndreptarea celui ce a greşit1 căci este 
chiezeşiu al tău înaintea lui Dumnezeu. Inchipueşte-ţi 
că te duci la doctor. Oare nu-i vei spune tot ce te 
doare şi cum te munceşte durerea? Oare ai vrea să 
ieşi dela el tot nevindecat? Spune şi duhovnicului ca 
şi doctorului tot, căci · şi el este doctor vindeca tor de 
. boale sufleteşti, cari dor, cari muncesc pe om, mai rău 
decât boalele trupeşti! Omul, a cărui conştiinţă nu e 
tocită, nu doarme, o ştie aceasta. Şi oare, voi, să .n'o 
ştiţi, să n'o simţiţi?! Să nu ascundeţi nimic, căei altfel 
Îndoit păcat veţi. avea I Să nu fie. 

Şi încă un sfat: te-ai mărturisit fiule, . ai spus tot 
-ce-ai avut pe inimă. Acum, cutremură-te de păcat; şi
să nu te mai întorci iarăşi la el; căci ;păcatele nici ·un
folos nu aduc, ci mai ales aduc neputinţă, boală, sără
cie, scârbe în acea�tă viaţă; iar în cealalt�, arvonesc
osândă veşnică şi munca_ iadului! Păcatu1 întunecă
mintea celor ce învaţă carte, căci el ocupă- locul ştiinţii
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pe care ţi-o dă profesorul; păcatul stă greceşte - vorba 
_românului1 :.- şi ştiinţa·, sfaturile bune rătăcesc pe-afară 
de .cămara minţii ! 

Incă ceva: porunca duhovnicului trebue îndeplinită 
cu sfinţenie. Unii dirţtre voi, vor fi păcătuit mai uşor, 
,alţii mai greu; poate şi de acele cari opresc dela .îm
·părtăşire. Unora, li s'au pus îndatoriri mai uşoare, altora,
mai grele. Toţi să vă îndepliniţi, să vă faceţi canonul;
căci în zadar _primeşti reţeta dela Doctor, în zadar
cumperi doctoria., . dacă. nu te ungi Ia rană. Boala nu
trece şi ·tu„ţi pierzi şi banii şi viaţa. Cine câştigă în
-cazul acest11?, D0ctorul şi spiţerul. Dar în cazul nostru,
-în boalele s_ufleteşti, cine câştigă? Unul singur, care
jubiiează · oă te-a putut pune la mână - diavolul.

Şi după ce ţi-ai făcut canonul, mergi la altar şi
uneşte-te. cu Hristos prin împărtăşire şi aşa vei do
bândi ;uşurare, linişte sufletului şi sănătate .

. Iar cei· ce ar fi opriţi dela împărtăşire, să nu în
drăzniască a. se. apropia de .trupul şi sângele Mântuito
rului, căci -unii ca aceia ca al doilea luda, care a vân
dut pe Hristos, sunt socotiţi şi plata aceluia vor lua!
Să ne temem, iubiţii mei, mai mult de Dumnezeu de
cât de·. octineni. Chiar dacă - din nenorocire - ar. fi
cineva dintre voi în categoria 'cestor din. urmă, să n'aibă
·ruşine nici frică de. nimeni, care l-ar vedea respins dela
împărtăşire

) 
ci să .deplângă starea în care· l-a aruncat

păcatul şi să pună gând şi început bun de îndreptare.
Aşa dacă veţi face, dragii mei, vă veţi împăca şi

vă veţi uni mai mult cu Sfânta Biserică a. Mântuitoru
lui Nostru Iisus Hristos, Căruia se . cuvine slava, îm
preună şi Tatălui şi, Duhului celui de viaţă făcător în
vecii .vecilor, ,Amin. , ,

. J • 

·--.m

19 Decembrie 1912 
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CUVANTARE 
ţinută la sfinţirea unui clopot, după războiu, 

în locul celui răpit de nemţi în 1917 
la biserica „Sf. lmpăraţi Constantin şi Elena" 

(3 Maiu st. n. 1919) 

FRAŢI CREŞT!Nl 

Asistăm azi la sfinţirea clopotului nou, pe care
buna creştină şi enoriaşă, D-na Constanţinescu, 

l-a dăruit bisericii din enoria sa „Sf. Constanttn", în
locul celui răpit de nelegiuiţii noştri duşmani, -în răz
boiul actual mondial, cât au ocupat, prin silnicie, cele trei
părţi din scumpa noastră Românie.

Eu, care am avut cinstea să fiu poftit ca să ofi
ciez sfinţirea acestui clopot, socotesc că-i bine să vă 
spun câteva cuvinte asupra· originei şi întrebuinţării 
clopotelor în biserica noastră creştină, ca obiect sfinţit 
şi de chiemare la rugăciune. 

Fără· îndoială, iubiţilor, că, dintre toate semnalele 
de chiemare la rugăciune : ca tochiţa de lemn, pe cari 
o auzim în taina nopţii, împrejurul sfintelor mânăstiri,
toaca mare de lemn din clopotniţele · tuturor sfintelor
lăcaşuri Dumnezeeşti, toaca de fier, etc. cel mai armo
nios şi plăcut este sunetul clopotului. - Cine a vizitat
Episcopia de Argeş, Episcopia de Roman, Mănăstirea
Neamţ, Soborul din Chişinău etc. şi n'a rămas mişcat,.
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până în adâncul sufletului de muzica armonioasă, de 
.arta şi de evlavia, care robesc, schimbă, îmblânzesc 
,şi prefac, orice inimă ; de auzul clopotelor în liniştea 
nopţii, ori în dimineţile şi serile de rugăciune ?! 

Dar să vorbim despre origina clopotelor şi între
buinţarea lor în biserica creştină. 

FRAŢILOR, 

Asupra acestei chestiuni sunt mai multe păreri : 
Unii cred că clopotele datează în biserică, chiar 

din timpul lui Constantin cel mare, cam de pe la 300 
după Hristos; dar că ele existau încă cu mult înainte, 
sprijinindu-se pe faptul că ar fi existat deja la Egipteni. 

Aron, fratele lui Moisi, purta clopoţei Ia mantia 
lui de arhiereu al legii vechi. 

Plaut, vestitul poet comic al Romei, vorbeşte des
. pre clopot, pe care-l numeşte „tintinabulum", căutând 
să imiteze sunetul onomatopeic, ce se aude la trasul lui. 

In biserica creştiuă, unii susţin că clopotul s'a in
trodus mai târziu de epoca lui Constantin cel mare, 
adică pela 431 d. H. de Paulin de Nola, şi anume în 
Campania, de unde clopotul s'a şi numit „campana", 
ncambana", ori şi „campano/a". 

Infine alţii, au alte păreri, asupra cărora trecem. 
Stabilit şi sigur este că, obiceiul <fe a se· sfinţi' 

clopotele, cum facem şi noi azi, există în biserica creş
tină de occident depe timpul lui Carol cel Mare. Oficial, 
în.să, clopotele s'au introdus întăi în Roma, la 968, d. H., 
când se dădu unui clopot din Lateran numele de Ioan, 
, după numele şi în onoare episcopului de atunci Ioan 
XIII (965 - 972). 

In orient, clopotele s'au introdus abia în sec©lul 
�I IX (865), când Ursul patricianul, dogele Veneţ,iei,, 
trimjse în dar, împăratului bizantin Mihail, douăspreze€e 
clopote, cu foarte frumoase sunete; iar împăratul! a 
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-rânduit. ca· ele să fie aşezate în , clopotniţa · bisericii 
,, Sfânta Sofia". 

Deatunci şi până azi, sunetele dulci şi tainice ale 
clopotelor, înveselesc pe creştini când îi adună _în Du
minici şi Sărbători la rngăciune, îi cheamă la realitate 
arătându-li nimicnicia omenească, prin sunetul lor lu
gubru şi jalnic, când vestesc moartea cuiva; şi tot su
netele clopotelor, apără de tempeste, vestesc molimele 

· oŢi pe duşmanii cari năvălesc asupra lor şi, înfine ele
îmbărbătează pe creştini, asupra vrăjmaşului care li
atacă moşia şi legea. Tot ele au fo�t, la noi, acelea,
cari în noaptea memorabilă de 14 spre 15 August,
1916, în tăcerea şi liniştea tainică a firii, a deşteptat
pe fiii noştri, pe tot românul vrednic de a purta arma,
să încalece creasta Carpaţilor, pentru a dezrobi pe fraţii
noştri de sub robia străină, să-i deştepte din somnul

cel de moarte, În care-i adâncise barbarii de tirani.
Dar, vai! Clopotele noastre au fost sortite să su

fere urgia teutonului, care s'a năpustit cu lovituri de 
•ciocane pe ele, le-a spart, le-a furat şţ a făcut din
ele gloanţe ucigătoare, pe cari le-a îndreptat contra
fiilor noştri.

Nu le-a ajutat, însă, Dumnezeu să săvârşiască
crima; gloanţele făurite din clopotele noastre, i-au rănit
tot pe ei şi i-au rănit .de moarte! Aceasta nu e&te alt
•Geva, iubiţilor, decât dreptatea dumn_ezeiască.

Vrăjmaşii noştri „s' au Împiedicat şi au căzut, iar 
noi ne-am sculat şi ne-am Îndreptat", cum zice pro
.orocul David. Azi ne refacem şi am început-o cu bise
ricile. E îmbucurător că toate bisericile îşi toarnă clo
-pote din nou. Şi e semnificativ, că. noile clopote se 
toarnă din I bronzul tunurilor duşmane ! 

Biserica Sf. Constantin, din Ca/ea-Plevnei,· (nume 
predestinat) îşi sfinţeşte azi clopot nou. Mulţămită. pio
·zităţii D-nei Elena Constantinescu, enoriaşa acestei• bi-
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CUVANTARE 
ţinută cu ocazia serbării patronului 

Reg. 4 Vânători 

Domnule General, 

Domnilor Ofiţeri, 

Soldaţl 

.Ne 
_
găsim astăzi în Cazarma Reg. 40 Călugăreni.

Acest nume sfânt -- Călugăreni - ne evocă 
timpurile de strălucire şi de vitejie a oştilor române. 
El ni aduce aminte şi de cel mai viteaz dintre vitejii 
Voevozi ai ·neamului nostru, de Mihai Vodă, acel ne
înfrânt şi neobosit luptător pentru înfăptuirea unităţii 
noastre naţionale. Şi, acele timpuri de glorie, pe 
cari le-am păstrat veacuri întregi în mintea şi inima 
noastră, ne-a fost dat nouă, generaţiei de azi, să le ve
dem cu ochii, reînviind în desăvârşita lor splendoare. 

Lupta dela Călugăreni, începută de Mihai Vitea
zul la 16 August 1595, şi înfrângerea Semilunii, care-şi 
pusese toată nădejdea în trufaşul Vizir Sinan Paşa, 
este o justă profeţie a celor ce erau să se întâmple 
- şi s'au şi întâmplat după 3 veacuri. Este o profeţie,
pentrucă, precum luna August din 1595, prin înfrân
..gerea lui Sinan Paşa, a pregătit sărbătoarea dela
Alba-Iulia, în care s'a consfinţit unitatea noastră na-
:ţională, sub sceptrul lui Mihai Viteazul, tot aşa luna
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August din 1917, prin înfrângerea la Mărăşeşti a şpăr-
gă.torului de fronturi - teutonul Mackensen, .a pre
gătit şi a înfăptuit România Mare sub un singur scep
tru - al lui Ferdinand I, iubitul nostru Suveran. 

Sunt visuri, cari dem·ulteori nu se realizează -
sau întârzie şi se pierd în întun�cimea veacurilor. 
Visul nostru, în.să, s'a împlinit, m�i curând decât ne 
aşteptam, ba încă, chiar când şi cum nu ne aşteptam .. 

Poezia Marelui nostru poet, actualmente sfetnicul 
scumpului nostru Suveran, ,,Avem un vis neîmplinit"

,. 

a fost făcută cu atâta durere. de inimă şi rugăciune
tainică cătră Cel ce ţine destinele popoarelor, _ încât 
durerea .şi călduroasa lui rugăciune a fost auzită de 
Dumnezeu, şi forma negativă a poeziei lui Octavian 
Goga, va rămânea bună numai pentru istorie, căci 
în ea se cristalizează durerile neamului nostru ro
mânesc, sub domnia· vitregă a urma.şilor lui Atil-a;. 
astăzi însă, dela un cc;1păt pânăla celalt al României 
Mari, tot Românul cântă „avurăm un vis, ce s'a îm� 
plinit!". Şi acest vis s'a împlinit în zângănitul arme
lor şi bubuitul tunurilor noastre cu ale duşmanilor· 
noştri. Recunoştinţă vitejilor noştri osţaşi, dela Vodă 
pânăla soldat, cari s'au luptat cu bărbăţie şi, cei 
ce-au avut norocul să supravieţuiască, ne-:au adus în 
mâni, darul nepreţuit-· România-Mare. 

O lacrimă pe mormintele celor ce-au căzut vi
tejeşte pe câmpul de războiu. Ei şi-au câştigat o _în
doită Patrie: fericită - Patria pământească - Româ
nia întregită, şi Patria Cerească - unde s'a înscris 
veşnica lor pomenire. 

D-le General,

D-lor ofiţeri şi soldaţi,

Serbând azi Patronul Reg. 4 Vânători, serbăm 
î'nsăşi izbânda neamului nostru. 
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Nu cunosc actele de vitejie ale acestui Regimen't 
,dar - desigur; el a făcut minuni şi jertfe demne de 
toată recunoştinţa- noastră. 

Ştiu atât că, cei ce s'au gândit să iea ca patron 
al Regimentului 4 Vânători, pe doi dintre · apostolii 
cei mai mari ai creştinismului, pe Petru şi Pavel,· au 
fost pătrunşi de adevărul că, înşişi aceşti sfinţi băr
baţi, n'au fost altceva, decât nişte luptători pentru 
un ideal sfânt. 

Precum ostaşii se luptă p·entru neam, ţară şi 
lege, tot aşa şi Sfinţii Apostoli au dus luptă duhov
nicească pentru iăţirea şi propăşirea învăţăturilor 
Divinului Iisus -- ideal sfânt, pentru care s'au 'jertfit 
şi aceia, ca şi atâtea generaţii după ei, între caJ:ii 
poporul nostru are un loc de frunte. 

D-voastră, urmaşii· vitejilor noştri strămoşi, ur
mărind aceste. idealuri frumoase, vă puteţi mândri, 
cu roadele, pe cari le-aţi câştigat, întocmai ca şi 
Patronii Reg. Dv., cari au biruit şi au câştigat lumea, 
pentru o viaţă nouă - viaţă de dreptate şi de dra
goste, care, dea Dumnezeu, să se sălăşluiască în 
inimele noastrţ ale tuturor; pentru binele, propăşirea 
şi fericirea scumpei noastre Dinastii, a iubitei noas
tre Patrii ş1 desăvârşirea 'dragostei noastre, ,, întru 
legătura păcii". 

Trăiască Regimentul 4 Vânători, în frunte cu vi
tejii lui comandanţi, în veci biruitori. 

� 
� 

29 lunie (st. v.) 1920 
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Diaconul Grigorie Nicolau 
Episcopia de l<oman 

1 8 8 9 
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CU PRILEJUL NAŞTERII DOMNULUI 

O
mul, păcătoşit aproape din ceasul zidirii sale, de
vine rob păcah.llui pe zi ce trece. Neascultarea 
lui Adam şi Eva, îi aduce din partea lui Dumne

zeu o pedeapsă îndoită: isgonirea din raiul fericirii, şi 
moartea, nu numai a lor, ci a întregului neam omenesc. 

Afară din grădina Edenului, Adam şi Eva îşi în
cep suferinţele. 

Dreptatea dumnezeiască condamnă pe Adam la 
chinurile muncii din greu. El trebuie să muncească pă
mântul, ca să-şi agonisească hnu1a lui şi a Evii. Dar 
munca lui era să fie stearpă şi blestemată. In loc de 
roduri bune şi îmbelşugate, pământul îi va produce spini 
şi pălămidă - buruieni fără de rod, buruieni înţepătoare 
şi otrăvitoare. Pentru stârpirea lor, Adam e osândit să 
verse sudori multe, să-şi tri1diască trupul, să-şi frângă 
inima de dureri sufleteşti. Eva cea dintâi neascultătoare, 
victima şearpelui, avea să nască fii întru durere. Ea 
'şi pierde egalitatea cu soţul său, cu care în raiu îşi îm
părţea fericirea deopotrivă şi devine roabă, supusă lui. 

Aceşti fii ai neascultării; desmoşteniţii fericirii raiu
lui, se supun soartei pe care şi-au agonisit-o singuri, nasc 
fii, moştenitori ai aceleic::tşi soarte, sufăr asprimile tim
pului, golătatea şi foamea; trăiesc cu groază în suflet 
de frica fiarelor, acum sălbăticite şi, nu au unde să-şi 
plece capul. O făgăduinţă doar îi mângâie: ,,sămânţa 
femeiei va sdrobi capul şearpelui amăgitor". Dum
nezeu, pedepsindu-i pentru neascultare, se milostiveşte 
şi le face această făgăduinţă. 

www.ziuaconstanta.ro



- 16

Dar, păcatul e tot păcat. El pune mâna pe toţi ur
maşii lui Adam şi Eva. Ei ajung şi criminali. Cain 
omoară pe fratele său Abel. In timpul Patriarhilor, Io
sif scapă, numai prin minune, de cuţitul ucigător al fra
ţilor săi, care, însă, îl vând negustorilor Filisteni. 

Ochii lumii orbesc, nu· mai văd pe făcătorul cerului 
şi al pământului. Omul se închină soarelui, lunii, fiarelor, 
pietrelor, trăsnitului. Se înlocueşte Ziditorul cu zidirea. 

Toţi s' au abătut, Împreună netrebnici s' au făcut ... 
Alăturatu�s' au cu dobitoacele cele fără de minte 

şi s' au asemănat lor. 
Aceasta a făcut omul şi nu era miluitor şi nici 

milostivitor spre săracii lui. (Psalmi). 
Dar, Dumnezeu zice: ,,Zidirea mea nu voiu să 

piară, ci voiu să se mântuiască şi la cunoştinţa ade
vărului să vină". 

In două chip11ri, pe două căi se putea aceasta : 
Ori, omul să se înalţe la Dumnezeu ; ori Dumne

zeu să se pogoare Ia el. Cea· dintîi cale era cu nepu
tinţă, pe_ntrucă, omul era îngrţuiat de păcat : cea dea
doua, a fost cu putinţă. 

Şi, când a venit plinirea vremii, când era să se 
împlinească proorocia lui Isaia, care. vestia noroadelor 
că „,o fecioară va lua În pcintece dela Dubul Sfânt 
şi că va naşte fiu, care era aşteptarea neamurilor 
şi că el va mântui pe poporul său de păcatele lor". 
lată o familie săracă-bătrânul Iosif-şi Fecioara Maria 
logodnica sa, dintr'un sat numit Nazaret, tocmai din fun
dul Galileii aştepta naşterea unui prunc. 

Dar porunca Cesarului August, ca toţi supuşii îm
părăţiei sale, să meargă să se înscrie în registrele ce
tăţii în cari s'au născut îl îngrijora. Ei trebuia să meargă 
tocmai în Iudeia la Bethleem, locl,\l lor de naştere. Vre
mea rea, calea lungă, sărăcia şi grija că Maria îşi aştepta 
ceasul să nască, îl neliniştea. Dar, amintirile frumoase ale 
copilăriei şi tinereţii sale; încântătoarele locuri ale Iudeii, 
şi împrejurimilor Bethleemului, îl atrăgeau. 

Ad era mormântul Rachelii soţia patriarhului Iacob; 
aici Ruth a· cunoscut- pe soţul său Booz cu care a năs-. 
cut pe Obed; aici Obecl a născut pe Iessi, şi Iessi pe 
David strămoşul logodnicii Maria, din care să nască Iisus, 

: : .care se va chema Hristos [Mat. I 16]. 
www.ziuaconstanta.ro



17 

Aceste amintiri scumpe, au risipit toată grija lui 
Iosif şi, supunându-se poruncii împărăteşti, după câte-va 
zile sosiră în Bethleem. 

Aici, lume multă,, ,,şi nu era niciun loc de sălăş
luire" (Luca II 7). In apropiere, era o peştere umedă şi 
friguroasă, o iesle, cu puţine paie şi câteva animale 
dormind. 

Iosif şi Maria intră în peşteră şi Împlinindu-se vre
mea, Maria a născut pe Fiul ei cel Întâi născut şi 
l-a Înfăşat În scutice şi l-a culcat În iesle (Luca II 7).

Acesta era aşteptarea neamurilor, Mesia Hristos, 
Mântuitorul lumii şi Bethleemul doarme fără grijă şi fără . 
să ştie, că a închis portile Impăratului Slavei. Irod. pro
consulul Iudeii petrece şi se desfată în palatul său măreţ. 

Cesarul August se veseleşte, că a supus întreaga 
lume sub stăpânirea sa şi - doar - încă n'a numărat-o 
să ştie câţi supuşi are. Tar lmpăratul eerului şi al pă- • 
mântului, tremura Într' o peşteră def rig, pe puţine 
paie şi Înfăşat. În scutece, ca orice sărac !

* * 
Mântuitorul nostru Iisus Hristos născându-se din ·Fe-

cioara Maria, a schimbat faţa lumii cea plină de păcat. 
Iisus a împăcat cerul cu pământul. Duşmănia dintre neam 
şi neam, dintre cetăţi şi sate, dintre familii, dintre om 
şi om, s'a curmat, .pacea pe pământ s'a arătat, căci El 
este pacea cea- adevărată. 

Dar, să ni aducem aminte că abia se născuse-El 
Mântuitorul nostru şi lumea de atunci, i-a şi jurat moartea. 

- ,,Mergeţi, şi dacă-l veţi afla să veniţi să ne spu
neţi şi nouă ca. şi noi,· mergând să ne Încbinăm lui"y 

au zis Magilor puternicii stăpânitori ai Iudeii. O nefe
riciţii, o nemernicii! Gândul lor era diabQlic. Ei voiau să-I 
suprime, căci li se părea că li surpă puterea. Pe el nu'l-au 
omorît, căci nu venise vremea. Această crimă o vor face 
mai târziu; dar au omorît, 14000 de prunci nevinovaţi, 
ca - doar - între aceştia vor omorî şi pe Cel ce venise, 
ca lumea viaţă să aibă şi mai mult să aibă. 

Şi noi, astăzi, ce altceva facem? Nu umblăm şi noi, 
cu sabia minciunii, cu sabia intrigii, cu sabia urii, ca să 
aflăm şi să ucidem pe Christos Mântuitorul? 

Nu vedeţi în lumea mare: duşmănie între naţiuni, 
duşmănie între classe, duşmănie ,.jutr,e,, .,indi�i.zi;, --î>�ţf�·:··: -'.· 

Î • I "\ • •'• • . ' •• 'li 

rB • _; L ·, b -·:--- .,. .. , . · -. -

.. l r \td..H : 1JQ;� J·.L: :ttt? 
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membrii- aceleiaşi familii, duşmănii de tot felul: reli
gioase, sociale, politice şi altele? Nu vedeţi războaie 
între popoarele cari se laudă c.u numele lui Christos, 
care-l revendică de partea lor, îl monopolizează pentru 
ei, îl trafică în folosul lor ; revoluţii, răsturnări de vechi 
aşezări sociale, întronarea epicureismului modern, a co
munismului distrugător de familii, ucigător al moralei e
vanghelice, pe cari . ne-a adus-o Christos prin deslipirea 
Sa dela sânurile părinteşti, etc ? 

Ce sunt toate acestea şi alte păcate ca acestea, dacă 
nu atentate la viaţa lui Christos ? 

Recunoaşte, dar, omule că ai rănit dela început şi 
răneşti neîncetat pe Christos Răscumpărătorul tău cu 
duşmănii şi certuri, cu minciuna şi clevetirea aproape
lui, cu lipirea inimii tale de bogăţii, cu neiubirea de 
fraţi, de săraci, de văduve şi orfani, de bătrâni şi ne
putincioşi, cu jurăminte nedrepte, şi cu tot felul de pă
cate şi aleargă creştine împreună cu Magii spre ludeia, 
care, în româneşte, se tâlcuieşte Mărturisire. Du-te la 
duhovnic şi spune-i păcatele care-ţi-apasă sufletul. El 
te va deslega cu darul lui Dumnezeu de greşelile cele 
de voie şi cele fără de voie. Apropie-te, apoi, de Betb
leem, casa pânii şi a vieţii. Urmează creştine Steaua 
dela Răsărit, adică Cuvântul Sfintei Evangbelii. Şi 
de vei afla pe pruncul Iisus, prezintă-i daruri ; în loc de 
aur, inima ta, curată ; în loc de tămâie, sufletul tău 
neîntinat şi, în loc de smirnă, Iacrămi de pocăinţă. 

Şi, acum, încă un sfat : 
Magii, dupăce s'au închinat lui Christos în Bethleem, 

s' au Întors pe altă cale la ţara lor. Aşa trebuie să 
faci şi tu, dacă vrei să slăveşti Naşterea Mântuitorului 
tău Iisus. Altă cale" S3.-ţi croeşti. Să nu te mai întorci 
la calea care te duce iarăşi la păcat, la peire. Schim
bă-ţi viaţa, schimbă-ţi _obiceiurile rele, lasă răutatea ini
mii, fugi de păcatul cleventirii, al vrajbii şi te întoarce 
la Evanghelia Divinului şi dulcelui prunc din peştera 
Bethleemului şi vin-o să cântăm cu toţii : 

.,Slavă intru cei de sus lui Dumnezeu şi pe 
pământ pace". 

� 
�� 

(25 Decembrie 1921) 
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CUVÂNT 
la înmormântarea Preotului GH. MIHĂLCESCU - Brăila 

,,Fie, Doamne, voia Ta". 

Mateiu VI 10 

Jalnică adunare, 

I ntre durerile şi suferinţele acestei vieţi, locul cel din

tâiu îl ţine moartea. Sf. Scriptură o numeşte „Re
gele spaimei şi al groazei". Şi - moartea e groasnică 
şi înspăimântătoare, nu numai când îşi întinde �pre noi 

,mânile ei de ghiaţă, ci mai ales atunci, când desparte 
pe părinţi de scumpele lor odrasle, pe soţi unul de altul. 
Moartea seceră pe împărat ca şi pe servitorul de rând. 

Inaintea ei, cad deopotrivă: micuţul nevinovat, bă
trânul încărunţit şi gârbovit de greul vieţii, ca şi tână
rul, care se află în floarea vârstei. 

Moartea culege pe locuitorii oraşelor mari, ca şi 
pe cei dela sate. Pentru ea, e totuna, dacă eşti acasă 
sau în călătorie. In întunericul nopţii, te nimereşte ca . 
şi în lumina zilei. Nu se uită că eşti ocupat sau că te 
găseşti în mijlocul alor tăi, petrecând şi veselindu-te. 

Ea îşi află prada, între cei nevinovaţi, între cuvioşi, 
ca şi între păcătoşi. Nici cu rugăminţi, nici cu plânsete, 
nu o poţi îmblânzi; nici cu bani . nu o poţi mitui; -
moartea e cu noi pretutindenea, ne însoţeşte in tot locul 
şi nu aşteaptă decât momentul potrivit, ca să ne ia în 
stăpânirea sa. 
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Dar, oricât de crudă şi neîndurată ni se pare moar
tea, care stoarce atâtea lacrimi şi suspine din pieptu
rile noastre, totuş nu trebue să o socotim ca o ursită 
oarbă şi ca un duşman neîmpăcat al nostru, ci ca o 
lucrare, în care se îndeplineşte voinţa lui Dumnezeu. 

Un împărat intrând, . odată, într'o şcoală dela sate, 
- a întrebat pe un copil: ,, Unde este lumea?".

- ,,In mâna lui Dumnezeu" - răspunse copilul,
foarte nimerit. Noi suntem în mâna lui Dumnezeu. 

Deci, dacă El chiamă la sine pe iubiţii noştri, să 
nu murmurăm, ci să ne plecăm voinţii Lui. 

Un fericit părinte, vorbind despre nimicnicia aces
tei vieţi pământeşti, zice, între altele: ,,Zilele noastre 
dispar ca umbra, se schimbă ca luna, înfloresc ca floa
rea şi iute se usucă". 

Intr'adevăr, scurte sunt zilele noastre pe pământ. 
Cu fi�care pas ce-l facem în viaţă, ne apropiem de 
moarte ; unul ca tânăr, altul ca bătrân, unul după su
ferinţe îndelungate, altul fără nici o suferinţă; cu un -
cuvânt, tot omul trebue să moară, pentrucă aşa este 
hotărît de Dumnezeu. 

Jalnică adunare, 

Unii din locuri mai depărtate, alţii mai din apro
piere, rude şi prieteni, ne găsim astăzi împrejurul si
criul�i, care cuprinde rămăşiţele acelui ce a fost Preotul 
Econom Gheorghe Mihălcescu. Prea de curând plecat 
dintre noi, ar fi să disperăm, dacă Sf. Scriptură nu 
ne-ar alina durerile, cu mângâerile şi învăţăturile sale. 

Preotul Econom Gheorghe Mihălcescu „ plăcut Lui 
Dumnezeu făcându-se, l-au iubit şi vieţuind între pă
cătoşi -,s'au mutat. 

Răpitu-s'a, ca să nu schimbe răutatea mintea lui�
sau înşelăciunea să înşele sufletul lui; că plăcut era 
Domnului sufletul lui; pentru aceia s'a grăbit a-l scoate 
din mijlocul răutăţii". (Inţelep: Solomon IV 10 XI 14). 
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Preotul Econom Gheorgh�' Mihălcescu, fiul suferin-
1ei, s'a lămurit ca aurul în ulcea, în suferinţele ··sale •şi 
s'a făcut plăcut Domnului.· Sufletul lui de. elită, a por„ 
nit către el îndurarea· dumnezeiască şi l-a mutat din.;. 
tre· păcătoşi. · 

N1scut în 1866 din familie preoţească, rămas orfan 
la vârsta de 5 ani, a fost luat sub îngrijire de un unchiu 
al său, tot preot. Şcoala primară a făcut-o în acest oraş, 
pe care l-a iubit şi l-a dorit totdeauna - probâ, că aici 
.a şi voit să-şi petreacă bătrâneţele. 

In 1882, intrând în Seminarul din Galaţi ca bursier, 
termină cele 4 clase inferioare, cu succes, în 1886 �i, 
imediat, se întoarce în Brăila, luând postul de cântăreţ 
I-iu la Biserica Sf.· Impăraţi, unde cu vocea-i frumoasă
şi măestrită, înalţă sufletele credincioşilor, spre cele
• dumnezeeşti. Dar această situaţie, nu-l mulţumeşte şi
după 3 ani, dornic de a pătrunde tainele învăţăturii
creştine, se prezintă la Seminarul Veniamin din Iaşi,
pentru desăvârşirea studiilor superioare, pe cari le ter
mină în anul 1892.

In 1893, se căsătoreşte cu Domnişoara Maria Teo
dorescu din comuna Păuneşti, jud. Putna şi, imediat,
· este chemat la Episcopia din Galaţi, hirotonit diacon
şi numit arhidiacon al Catedralei şi copist-arhivar în
cancelaria Episcopiei.

Nici această situaţie nu-l mulţumeşte şi, deşi cu
mijloace modeste de traiu, el lasă totul din Galaţi şi
pleacă la Bucureşti, unde se înscrie la Facultatea de
Teologie. Pentruca să poată face faţă lucrurilor şi ca
să-şi poată agonisi ştiinţele teologice necesare, în
lipsă de alte mijloace în Bucureşti, primeşte un loc de
cântăreţ la Biserica Udricani. Vocea lui frumoasa şi ca
lităţile bisericeşti,, atrag atenţiunea Chiriarhiei metro
politane şi, aşa, vedem 'pe tânărul diacon Mihălcescu,
făcând podoaba Bisericii An12a. Iar de aici, tot ca ur-
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mare a vredniciilor sale biseri�eşti, trece, µrintr'un con
curs strălucjt şi ·în vederea unei situaţiuni materiale
-mai satisfăcătoare, ca Diacon al Bisericii „ Madona_ 
Dudu" din Craiovc;t. Nu târziu, Chiriarhia locală convin
gându-se de meritele sale, deşi încă Diacon, îl numeşt� 
Revizor Eclesiastic al fparhiei Râmnicului Noului Severin __ 

In 1902, diaconul Mihălcescu este, hirotonit preot 
- pe seama aceleiaş biserici - în care calitate îşi con-·
tinuă slujba de Re.vizor Eclesiastic; iar la 1906 este·
înaintat paroh.

Ocupaţiunea -nemţească, găsindu.-1 la postul lui şi 
scaunul de protopop al Judeţului Dolj, fiind părăsit de
titular, care se refugiase în Moldova, Preotul Mihălcescu 
este solicitat de însăşi preoţimea Doljeană să primească 
locul de Protoiereu. Conştiinciozitatea şi iubirea sa de 

. fraţi,. este, şi astăzi, vie în mintea clerului Doljean. 
Acesta este Preotul Mihălcescu Gheorghe, ca slu

jitor al bisericii. 
Ca soţ şi părinte, scumpul nostru dispărut a fost 

pildă de iubire şi jertfă. Dar sbuciumul şi multele de-
. samăgiri - din această viaţă pământească, deşi I-au 

atins ·grav, totuş nu l-ar fi răpus, dacă n'ar fi survenit 
o lovitură în însăşi familia lui. Cu două odrasle a fost
binecuvântată de Dumnezeu, familia Preotului Mihăl-
cescu: Milica, pe care în dragostea lui de părinte O·

numea „Milane", -· când o chema să-i facă vreun ser
viciu - şi Margareta. 

Milan, însă--· în floarea tinereţii, la 19 ani - în 
mai puţin de 4 zile, cade - tristă coincidenţă - răpusă 
de aceeaş boală, care a doborât azi la pământ pe· 
scumpul ei părinte. Aceeaş inflamaţie a subglotei -
aceeaş intervenţie chirurgicală - trimite în mormânt 

pe Milicc1. 
De atunci - Ia Craiova şi oriunde l'am întâlnit

p

ca şi acum o săptăm[mă, în Bucureşti - n'am văzut la 

www.ziuaconstanta.ro



23 

Preotul Econom Mihălcescu, decât lacrimi şi suspine a
, mestecate cu cuvântul de Mi/an. Şi dacă el şi-a mai 
- târît lanţul durerilor până astăzi, aceasta se datoreşte
ultimei sale mângâeri - drăgălaşa Margareta -- ,,nenea"

-�um obişnuia el s'o cheme, care cu dragostea şi devota- .
mentul ei de fiică iubitoare, nu cruţa nimic, pentru

.. a-i intra în voie şi a-i face zilele fericite. Iar sprijinul

.. cel mai deaproape se datoreşte iubirei neţărmurite,
·· ce, în toată viaţa, i-a ar�tat scumpa .sa soţie, care, deşi
„,deopotrivă lovită de nenorocirile familiare şi supărările
vieţei, a fost dăruită de Dumnezeu cu tărie sufle
tească, mai mare, se vede anume, pentruca să poată

• duce mai departe opera lor familiară şi să vadă, măcar
-�a. cu ochii, fericirea scumpei lor odrasle Margareţa 1).

Acesta este Preotul Mihălcescu, ca soţ şi părinte. 

Nemângăiată Familie, 
Trupul scumpului vostru Ghiţă - plăsmuit din ţă

, .rână, în ţărână se va preface ; - sufletul lui, însă, sus 
în sânurile lui Abraam - va gusta pacea şi liniştea de 
,care el n'a prea avut parte în această lume şi, în acel 
Ioc de neturburată fericire, el, Preotul lui Dumnezeu, 
'Va ruga cerul să vă mângâe şi să vă ocrotească cu 
:-puterea. Sa. � 

Păstraţi-i amintirea neştearsă şi aveţi încrederea 
,:că în ceruri ne vom revedea, căci scris este: ,,Dacă 
_moartea trupească ne desparte aici pe pământ, suntem 
�fotuş, una, la Dumnezeu. 

Ş'acum, iubite Ghiţă, - eu şi Toader, - fraţii tăi 
,,de cruce, cum ne numeai totdeauna, depunem pe frun-
tea-ţi rece ultimul nostru sărut şi, cu inima strânsă 

,-.de durere, zicem: mergi în pace şi te odihneşte acolo, 
, unde nu este durere nici întristare nici suspin, ci viaţă 
· fără de sfârşit.

AM I N 
I) In ziua de 26 Decembrie 1925, moare şi Margareta.
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BISE·RICA ŞI ŞCOALA 1 > 

: Cuvânta�� ţinută -I� întemeerea clădir1ei Corp�ra-
ţiei meseriaşilor din Constanţa 

· Eroica armată română, în 'frunfe cu viteazul şi
gloriosul ei Căpitan- M. S .. Regele nostru fer

dinand 1-- şi sub nemijlocita comandă a bravilor ei
ofiţeri, a întins hotarele ţării noastre, până aproape
peste tot, unde se -aude dulcele graiu românesc.

Generoasa jertfă de viaţă a celor opt sute de mii
de viteji,· ai ţării noastre, ni-a dat România-Mare.

Dar, ceeace a însufleţit pe aceşti opt sute de
mii de fii ai patriei, să se arunce în luptele, cari a
veau să aducă îndeplinire-a visului nostru milenar,
vis după care au oftat şi moşii şi părinţii noştri,
au fost, mai cu seamă, cele două instituţiuni, cari
dau viaţă şi _tărie, atât individului, cât şi alcătuirilor
sociale: Biserica şi Şcoala.

Am zis Biserica, întâi şi apoi după ea, Şcoala,
pentrucă aceasta din urmă este fiica celei dintâi.

ln Biserica noastră ortodoxă naţională strămo
şească, a răsărit mai întâi sămânţa învăţăturii; în
ea, în tinda ei, au învăţat străbunii noştri şi bu
coavna, dar tot în tinda ei au învăţat moşii şi stră-

1) Din ziarul „Dobrogea Jună' No. 255 din 20. X. 1923
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moşii noştri: iubirea de neam, d·e lege· şf· de patrie. 
precum şi de stăpânire ;J şi au învăţat .acestea, nu din 
.gura vreunor savanţi, ci d-in gura unora ca Isaia Du-" 
hul, cel „cu o mână de carte,· dar cu un car de 
minte". 

Dela o vreme, când fiica - Şcoala - s' a întărit 
şi a mers singură pe picioarele ei, Biserica a rămas 
în rolul său de mamă duhovnicească, iar Şcoala şi-a 
luat rolul de pedagogă; una încălzea sufletele, iar 
alta lumina mintea neamului nostru. 

lată cele două instituţiuni de viaţă ale scumpei 
noastre ţări, la căldur·a şi lumina cărora, s'au des
· voltat sentimentele iubirii de neam şi de lege, pânăla
războiul de desrobire a fraţilor noştri subjugaţi 
veacuri. lată cine a făcut România 

bar, cuvântul România Mare sună frumos 
ureche şi gâdilă plăcut inima noastră; totuşi nu 
de ajuns atâta. Trebuie să avem siguranţa zilei 
mâine; iar aceasta n' o putem avea dacă pe lângă
România Mare, nu vom avea şi România 

Pentru aceasta, avem nevoie de noui factori 
muncă şi îmbogăţire, pe alt teren,· pe cel 
-căci nu fără dreptate s'a zis: că valoarea şi presti-,
giul unei ţări, Întocmai ca şi a individului În parte,
se socoteşte după numărul Învăţaţilor ei şi după
bogăţiile, pe cari s' a străduit să şi le agonisească.

ln ţara noastră, ţară eminamente agricolă, până
mai ieri, nu se putea vorbi de alt izvor de bogăţie,

-dacă şi aceasta putea fi numită bogăţie, dat fiind
că, strămoşii noştri, munciau atâta pământ, cât să
facă producte pentru hrana -casei. De ceeace numim
noi azi export însă, nici vorbă nu putea fi până mai
încoace. Dar, când nevoile s'au 'Înmulţit'; când viaţa
de stat· a luat fiinţă şi la noi; eâJl'd anf ·av,ut nevoie

..de biserici pentru rugăciune, de şcoli pentru învă-
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ţătură, de căză,rmi · pentru armată ; când gusturffe ni. 
s'au· mai rafinat şi am dorit ·case mai mari. şi mai 
frumoase etc., atunci. a apărut - cu necesitate - alt · 
·factor de viaţă în ţara noastră. Orăşenii, de data a
ceasta, deocamdată, depe Ia vre-un străin� Veneţian, 
ba chiar şi Sârb,' apoi unul dela altul, au. început a, 
învăţa: cum se lucrează lemnul, cum se fabrică că-· 
rămida, cum se bate fierul, cum se ciopleşte piatra, 
cum se construeşte o clădire, cum se face carul, 
cum se tăbăceşte pielea, cum· se face încălţămintea 
ş-i îmbrăcămintea etc., iar această clasă de orăşeni; 
s' au numit meseriaşi. 

lnţelepţii conducători ai ţării, văzând necesitatea. 
şi importanţa acestei clase de cetăţeni, cari cu bra
ţele şi mintea lor, produc un nou izvor de bogăţie, 
le-au pus la îndemână şcolile necesare. 

Cu chipul acesta, am putea vorbi, şi la noi, de 
o industrie naţională.

Dar, pentru bunul mers şi sigura desvoltare a· 
acestui început de industrie în ţara noastră, er-a ne
voie de puteri unite şi de o singură conducere şi,. 
iată, necesitatea de Corporaţii. 

Unde-i unul, nu-i putere; unde-s doi, puterea· 
creşte, - zice Alexandri. 

Ceeace, dedemult, erau în stare primitivă, sta
rostiile cu breslele lor, sunt azi bine organizate, a-
ceste Corporaţii, în ţara noastră, 

ln Constanţa, meseriaşii îşi clădesc această fru-
moasă casă, unde se vor aduna şi vor chibzui asu
pra mersului bun şi cu folos a breslei lor. · 

TUBTŢI MESERIAŞ!, 

Aţi început clădirea unui măreţ local pentru cor
poraţia voastră, - şi aţi început-o bine, creştineşte, .. 
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. .  

-căci, iată, prima piatră, o aşează şi o tencuieşte Bi-
.serica str·ămoşilor voştri şi Stăpâ11i.rea. ·

· P. S. Episcop Ilarie, părintele nostru duhovni
.,eesc, este chemat la trebile cele mari ale ţării„ la
Bucureşti.

P. · S. · Sa, cu regret lipseşte din mijlocul vostru
şi prin mine, Vicarul Său, vă adresează binecuvân
tările Sale şi urări de ceas cu noroc.

Zidiţi o casă, unde vă veţi aduna. de câte ori 
va fi nevoie şi unde veţi aşeza birourile Corporaţiei; 

Sunteţi fii ai Bisericii lui Iisus Hristos, sunteţi 
copiii iubiţi ai 'ţării. 

Nu uitaţi, că toţi suntem făptura unuia şi 9ce� 
luiaşi Creator, pe care-l adorăm cu duhul şi cu 
adevărul. 

Ţineţi socoteală că ·veşnicul Dumnezeu este .Dum
nezeu al păcii, al dragostei între fraţi,, al iubirii de 
neam şi de patrie. 

Puneţi întru inimile voastre cuvintele Sf. Apostol 
Pavel, 'care zice: ,, Tot sufletul să se supue Stăpâ
nirilor celor mai Înalte; 'căci ... Stăpânirile dela Dum
nezeu sunt orânduite: şi cel ce ascultă de Stăpâ
nire, va avea laudă dela dânsa,· iar cel ce nu as
cultă, judecată îşi va lua". 

Iată, înaintea voastră Biserica reprezentată prin 
noi, slujitorii Altarului; iată şi Stăpânirea dela Dum
nezeu, reprezentată prin D--1 Ministru -al- Muncii şi 
Ocrotirilor Sodale. 

Fiţi siguri, că- Stăpânirea -Guvernul cel de azi 
. şi cel de mâine - nu dă somn ochilor şi genelor 
: sale dormitare. Ea se gândeşte la toţi fiii acestei 
· frumoase şi mănoase ţări· şi' ajută, cât poate, orice
iniţiativă, ori�e mişc3re · Iâudabilă pentru o cât mai
repede propăşire, în toate direcţiile, a României noas

. fre mari şi frumoase.
www.ziuaconstanta.ro
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Dar, oricâtă bunăvoinţă ar avea Stăpânirea, eac 
- Jiu poate întâmpina toate nevoile mari şi urgente,..

cari se cer în aceste vremuri.
'De aceea, col�bo�area t�t�ror factorilor de viaţă

ai scumpei noastre Românii, e o datorie sfântă. Iar·
meseriaşii români de pretutindeni, su�t o arteră de
viaţă, în organismul nostru social şi naţional şi noi
cei bisericeşti, mari şi mici, în numele Aceluia care·
a adus armonia în lume şi frăţia printre oameni ... ,
îndemnul la muncă cinstită şi cuminţenie, binecu
vântăm strădania meseriaşilor constănţeni, cu care
răspund nevoilor ţării.

Aşa, iubiţi meseriaşi ai Constanţei, să muncim
şi să fim cuminţi. Asta se cere mai întâi. Munca
noastră să fie ca un prinos adus lui Dumnezeu, pen-
tru sănătatea, viaţa şi puterea ce ni-a dat-o, şi ca
o contribuţie generoasă la înflorirea scumpei noas-
tre Patrii.

Iar, pentru acestea, vom dobândi toate bunătă
ţile, pe cari le merităm dela Dumnezeu şi dela ţară 
- şi•vom clădi, pe temelia României Mari, şi Ro

mânia tare, aşa cum voi, astăzi, pe o simplă piatră,
mică şi care nu exprimă · decât un simbol al scopu
lui ce v'aţi propus să ajungeţi, veţi înălţa - cu aju
torul lui Dumnezeu - o casă falnică şi trainică.

Trăipscă România _ Mare şi făuri"torii ei. 
Trăiască Corporaţia meseriaşilor constănţeni. 
.,Ceas cu noroc" să dea Dumnezeu. 
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CUVANTARE 
,ţinută la masa dată de. Co:rporaţia meseriaşilor 

din Constanţa, în seara de 28 Octombre 1923, 
după punerea pietrii fundamentale a pa

latului acelei Corporaţii 

IUBIŢI COMESENl 

I nţelepciunea creştinească a strămoşilor noştri -. 
şi'mi pare bine că găsesc în Scitia Minor a Sf. 

Apostol Andrei, despre care istoria bisericească, spune 
că a predicat aci, fie şi numai în treacăt, Evan
ghelia lui Iisus Hristos, un substrat creştin destul 
de îmbucurător şi plin de nădejde pentrti izbânda 
noastră celor de azi, în apostolatul pentru .care am 
fost trimişi în aceste părţi - ştie să ni spuie că -ei, 
strămoşii noştri, în fiecare seară, înainte de închi
năciune şi culcare, îşi făceau, ca să mă exprim cu 
un cuvânt din graiul de azi, bilanţul faptelor săvâr
şite de fiecare, în cursul zilei. 

Şi iată ce operaţii făceau ei la acest. bilanţ: 
Intăi adunau toate faptele bune şi le purieau 

- să zicem - la dreapta. Apoi, pe cele. rele - pă
catele, şi le puneau, desigur, la stânga.

După asta făceau o operaţie de scădere şi anume: 
Drept descăzut servia suma fa.ptelor bwu�; drept 

scăzător, păcatele. Restul ce rezulta, hoţâra dacă ţi 
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a fost un bun creştin în ziua aceea, după cum res
tul era de fapte bune, adică, dacă descăzutul era 
- cum se cere - superior scăzătorului ; şi, atunci
bătrânii noştri, se culcau liniştiţi şi dormiau legănaţi
în visuri frumoase. La din contră, adică, dacă, din
ispita diavolului, scăzătorul-păcatele,- se urca dea
supra, drept descăzut, atunci restul nu se mai chema
rest, ci cusur, cum obişnuia să-l numiască Cuconu
Mitiţă Sturza, sau Lascar Catargiu; şi, în acest caz,
vai de · somnul şi vai de visurile, celor cari scoteau
cusur la socoteală - ia bilanţ.

Domnilor, noi, azi toată ziua, nu ştiu dacă am 
făcut - careva - vreun păcat; cred că nu, căci nici 
n'am avut timp; un lucru, însă, ştiu: am făcut două 
fapte bune, mari .şi creştineşti. 

Ca s'o iau dela cea mai depărtată, am înălţat 
rugăciuni pioase, pentru sufletele eroilor din comuna 
Ghiuvenlia şi am sfinţit monumentul, aşa de măes

. tru lucrat de ilustrul fiu al Dobrogei noastre - tâ
nărul Jalea, monument care veşniceşte memoria vite
jilor, cari, cu sângele lor au plămădit România Mare . 

. Iar, mai dedimineaţă, sfinţirăm temelia unui vii-
tor palat al muncii, în patria lui Ovidiu. 

Două acte, şi creştineşti şi naţionale-româneşti ; 
două fapte bune, cari ne vor lăsa sufletul liniştit 
pentru noaptea asta. 

Monumentul dela Ghiuvenlia este o operă na
ţională şi el va vorbi dealungul veacurilor generaţiilor 
viitoare, că românul ştie să cinstească ·memoria mar
tirilor săi naţiona_li şi să veşniciască jertfa ce au 
.adus aceşti martiri - er.oi pe alta_rul Patriei noastre, 
-suprema jertfă - acea de sânge, pentru ideia cea
mare, , visată. şi urmărită cu atâta dor de înaintaşii
noştri - desrobirea neamului -· strângerea hitu:.
ror Românilor din toate colţurile Europii, unde se
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aude dulcele graiu românesc, sub un singur sceptru. 
Este totodată şi un· monument creştinesc, pentrucă 
el închipuieşte şi jertfa adusă pe Cruce de Acela, 
care a desrobit neamul omenesc din adâncul necu
noştinţii de Dumnezeu, chemând la libertate toată 
făptura, cum am zis la masa dela Ghiuvenlia. 

Monumentu!, ce se ridică în strada Ştefan cel 
Mare, din scumpa noastră Constanţă, va sta mărtu
rie veşnică, celor de după noi, că străbunii lor, cari au 
supravieţuit groaznicului pârjol al războiului mondial, 
au ştiut să-şi proslăviască eroii şi să se înfrăţiască 
la muncă pent_ru slava scumpei noastre Patrii. 
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CUVANT.ARE. 

ţinută în Catedrala Sf. Episcopii din Constanţa
,., 

în ziua de 27 Martie (st. v.) 1924, cu ocazia 
împlinirii a şase ani dela alipirea de bună• 

voie a Basarabiei, cu patria mamă 
'\ 

Iubiţii mei fii Într1:1 Domnul 

Pecât este cunoscută, pe atât este şi de adevărată
vorba Sf. Scripturi: 

,,Dumezeu, pe cine iubeşte, pe acela îl şi ceartă". 
Da, Dumnezeu ceartă pe cine iubeşte; dar nu pen

tru a-l distruge, ci pentru a-i încerca tăria credinţii. 
Poporul nostru român, a fost îndelungul veacurilor 

trecute, piatra de încercare dumnezeiască, în aşa mă

sură, încât nu ştiu dacă se mai găseşte altul la fel. 
Poate că Dumnezeu, ale Cărui judecăţi sunt ne

pătrunse de mintea noastră, a voit ca, prin suferinţele 
noastre, să ne înobileze, să ne oţelească, să sporiască 
şi să descopere în noi - cu acest chip -- virtuţile creş
tineşti şi însuşirile trupeşti şi sufleteşti ale rasei noastre. 

De nu era aşa, poate n'am fi putut străbate, în 
decursul veacurilor, prin atâtea primejdii şi n'am fi 
putut, - nu numai supravieţui - ci chiar contopi, în
ghiţi, în elementu) nostru, atâtea hoarde năvălitoare, 
cu cari Dumnezeu ne-a certat. 

•
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Au năvălit barbarii - nu-i · vorbă, - dar Dumnezeu 
ni-a ajutat şi i-am răpus. 

Ne-au robit vecinii şi ne-au ţinut încătuşaţi sute 
:şi m1i de ani! 

Ne-au sărăcit · şi ne-au iobăgit, până când ne-au 
:spulberat şi cenuşa din vatră. 

Ne-au închis ochii, ca să nu vedem lumina ştiinţii, 
şi să pierdem orice noţiune despre origina, despre viţa 
noastră nobilă. 

Iar noi, neavând nicJo putere, neputându-ne răs
vrăti contra „celor ce ne-au robit pre noi", ne-am 
plâns soarta în ble.stemuri. 

Şi am blestemat, nu _pe impilatori; căd ştiam, că 
.aveau putere să ne loviască şi în plânsul nostru. 

Dar, am blestemat hotarele, cari ne despărţiau de 
fraţii noştri. 

Şi am proorocit zilele fericite de azi. 
Poporul moldovean, din stânga Prutului, răpit, prin 

siluire, de ţarismul lacom, de altădată; care.:şi plăteşte 
astăzi scump păcatul, n'a râdicat - de frica cnutului -
glasul contra despotismului moscovit, dar şi-a plâns 
soarta şi şi-a proorocit libertatea de azi, blestemând 
Prutul: 

,,Prutule râu blestemat, 
,,Secare-ai jn lung şi'n lat". 

Apoi, prinzând nădejde de mântuire a cântat: 
,,Prutul ari vădureli, 
,,Li cunoaştem noi pi. eli, 
,,Şi-om treci la nemureli, 
,,Nernureli il,lbiţeli, 
,,Noaptea ni, vţd.em eu eli. 

*
* 

*
· 

„Prutule, dacă'ai seca 
,,Noi ca fraţii ne-am avea. 

*
* 

*
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„Da' ni-om pune noi cândva 
,,Şi cu gura I-om seca, 
„Să nu mai fim depărtaţi 
,,De ai noştri iubiţi fraţi". 

Acesta era cântecul şi plânsul moldovenilor de
dincolo de Prut. 

Dincoace, la Iaşi, Marele Mitropolit Veniamin Cos
tache, pela 1821, arunca blestem arhieresc asupra tira
niei, care despărţise, pe fraţi de fraţi. 

„Dumnezeule prea 'nalt 
,,De ce suferi tirania? 
,,Isgoneşte toţi vrăjmaşii, 
,,Şi-i sdrobeşte cu mânia. 

I I 

,,Şi în patria cea dulce, 
,,Pe toţi, Doamne, ne adună, 
,,Ca la a Tale Altare, 
,,Să putem cânta-împreună". 

*
* 

*

Amintim acestea, onorată asistenţă, ca să se vadă-
că durerile poporului românesc, au fost şi durerile bi
sericii noastre naţionale ortodoxe : durerile turmei, au 
fost şi durerile păstorilor; că, prin urmare, soarta nea
mului nostru, a fost grija de căpetenie, atât a clerului 
secular, ca, de pildă, Popa Şapcă, Popa Farcaş şi alţii, 
cum şi a ierarhilor Bisericii noastre, ca: Mitropoliţii 
V eniamin Costache, Dosoftei din Moldova şi alţii. Iar 
la frumoasa Mănăstire, din împrejurimile Chişinăului,. 
Căpriana, cea zidită de Ştefan cel Mare, şi astăzi se 
vede mormântul Mitropolitului Gavriil Banulescu, de o
rigină român ardelean, mort în 1821, care ajungând. 
ierarh al Bisericii ruseşti, inima lui niciodată n'a încetat 
să bată pentru durerile neamului său. 

El a ştiut să hotărască pe puternicul tar, ca să. 

www.ziuaconstanta.ro



. .

35· 

înfiinţeze Mitropolia Chişinăului şi Hotinului, al care1 
titular a fost, pentru conducerea sufletească a fraţilor 
noştri români moldoveni, smulşi dela sânul scumpei 
noastre Patrii, în 1812. 

* * '*
Tot aici, la Chişinău, şi tot prin 1821-, găsim· un 

.alt mitropolit - Origorie al Ungro-Vlabiei. 
Dar acesta, nu titular, ci În surgbilin. 
Principatele Dunărene erau ocupate de aceiaşi ruşi, 

-cari încătuşaseră - nu demult - şi pe Moldovenii lui
Ştefan cel Mare.

Mitropolitul, opunându-se rechiziţionărilor acestor 
protectori nepoftiţi, a primit straşnică poruncă, întărită 
de împărăţie: ,,părăsind, fără zăbavă, Bucureştiul 
.să pleci - spre sălăşluire - În Basarabia". 

Aici, el, nu s'a pus pe jălit, ci „a ajutat neamu
lui şi fraţilor'� cum zice într'q scrisoare cătră credin
cioşii săi din Bucureşti, cărora le-a cerut şi dela cari 
a obţinut cărţi româneşti, pentru a le împărţi apoi, la 
:sute de biserici basarabene. 

Să mai amintim, iubiţilor, şi cuvintele lui Văcărescu, 
.acel mare patriot, - care cu limbă de moarte a zis: 

,,Urmaşilor mei Văcăreşti, 
,,Le las moştenire, 
„Creşterea limbei româneşti 
,,Şi-a patriei iubire" ; 

Să amintim - zic -· mustrările, pe cari le face el 
Milcovului, în focul lui de a vedea înfăptuită· unirea 
principatelor române, Moldova şi Muntenia .. 

„De· unde-ţi vine numele 
,,Pârâu fără putere, 
,,Ce, despărţirea neamului, 
,,Tu îndrăzneşti a cere? 

*
* *
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,,Dispreţuire fraţii, 
,,Dau puteri-ţi ne-nsemnate; 

. -.,,Căci; despărţit .ori depărtat, 
,,Fratele, e tot frate". 

Aşa şi-au cântat şi aşa şi--au plâns fraţii noştri des
părţiţi, ori subjugaţi, visul pe care-l credeau ne-mpli

nit, copil al suferinţii, într' al cărui dor au adormit 
şi moşii lor -şi părinţii. 

Şi, aşa am plâns şi noi şi părinţii, despărţirea de-
ei, până a sunat ceasul mântuirii; 

Până când s'a împlinit proorocia lui Alexandri: 

,,E scrisă 'n ceruri sfânta Unire, 
,,E scris 'n inimi cu foc ceresc, 
,,O! Românie, l'a ta mărire, 
,,Lucrează braţul dumnezeesc !". 

Ori a lui Niger: 

,,Hotarele de astăzi, 
,,Sunt mărgini trecătoare, 
,,De care timpul râde; 
„Căci el pătrunde-n taina 
,,Ursitei viitoare, 
,,Când ele s'or deschide". 

Dacă duşmanii neamului nostru ne-au răpit sf. li
bertate, ei nu ne-au putut robi inima. 

Sângele, apă nu s'a făcut. 
Şi, iată,. că glasul acestui sânge, a răsunat, mai 

întâi acolo, unde nici nu îndrăzneam măcar să ne gân-
dim vreodată ! 

Fraţii noştri români-moldoveni, de sub robia ţaristă,. 
nimeresc deodată, cuvântul „sloboda" drept libertate şi 
scutură jugul robiei, instituind sfatul ţării, şi înfierând, 
necredincioşia impilatorilor lor seculari, . faţă de ei 'în
şişi şi de fraţii lor liberi,, cer de bunăvoie şi fără con

diţiuni, alipirea la• Patria mamă. 
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Nn inzist asupra amănun1elor şi împrejurărilor, -cari 
au însoţit acest măreţ eveniment. 

' .. Alţii. şi, în altă parte, ·o ·vor face -desigur tot a:iL 
· Eu, după rugăciunile de mulţumire, pe cari Biserica

episcopală, . din acest colţ însemnat al României, plă
mânul ţării noastre, cetatea de surgbiun a lui Ovidiu

►

vechiul Tomis, dar de libertate a noastră, Constanţa, în 
care tr5im pe deplin stăpâni, rugăciuni, pe cari le-a 
înălţat în fota şi asistenfa sufletească a tot ce are Con
stanţa mai select, ca părinte duhovnicesc, şi în numele
Prea Sfinţitului nostru arhipăstor D. D. Ilarie, binecu
vintez, ca ierarh, şi laud, ca Român, însufleţirea, pe care
a, citesc pe feţele Dv., . azi,- când sărbătorim a 6-a ani
versare a măreţului eveniment naţional, al revenirii 
celei mai înstrăinate şi mai oropsite fiice - scumpa 
noastră Basarabie, Ia sânul cald de mamă, a scumpii 
noastre Românii. 

Să prăznuim cu prăznuire sfântă, amintirea zilei 
de azi; căci de aici înainte abia, a putut fi vorba cfo
nădejdea României-Mari. Basarabia, cu gestul său, ·a 
dat pildă fericită celorlalte surori „ ale ei şi li-a arătat 
că a sosit vremea, care era să sfinţiască pe toţi:: 
unirea tuturor Românilor sub sceptrul celui mai mare 
Român, Prea luminatul nostru Rege Ferdinand I► 

,,Slavă Ţie, Doamne, Carele ai binevoit aşa,. 

slavă Ţie". 
Dar, acum, permiteţi-mi şi un sfat: 
România Mare este fapt îndeplinit pentru noi. 
Nu tot aşa şi pentru vrăjmaşii noştri, cari 'şi plâng

amarul că li-a scăpat prada din mână. 
In afară de hotarele ei fireşti de azi, suflă vântul 

unor ameninţări, cari ni pot periclita cele mai vitale
interese ale viitorului nostru. 

In faţa acestor primejdii, cea mai patriotică dato
rie a noastră a tuturor, este să contribuim la închega-www.ziuaconstanta.ro
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T'1a celei m·ai puternice solidarităţi interne, , să muncim 
<lin răsputeri, pentru refacerea _ţării, s'ă fim cinstiţi în 
-,oblăduirea intereselor şi. bogăţiilor ei, şi loiali, unii faţă 
-de alţii, înlăturând patimile, ura şi oarba neunjre, din-
tre clasele s_ociale ; .căci e coµstatat_ că: atata, şi aşa ·
vom fi. consitjeraţ'i Zn afară, cât şi cum, vom şti să ne
impunem, prin vrednicia ş1 demnitatea noasfră Înlăuntru.

Marele nostru istoric şi bărbat Nicolae Iorga, a zis,·, 
într'o conferinţă a sa, că: Î-n această lume, nu se 
poate Înfăptui nimic statornic, decât numai prin . 
.$uflete de oameni, cari se iubesc şi se ajută .. 

Numai aşa şi noi, cari supravieţuim celor opt sute · 
de. mii de eroi ai neamului, cari ni-au dat România
Mare, vom fi în stare să creăm şi România tare. 

Altfel, ar fi o impietate faţă de jertfa generoasă 
a celor. ce şi-au vărsat sângele la: Mărăşeşti şi Oituz; 
la Măraşti şi Teleajen; şi: poate că eroina depe Valea 
glodului, Ecaterina Teodoroiu, cu temperamentul ei 
virginal, ·ar fi cea întăia, care ar protesta contra irnpie
:tăţii noastre. 

Sus să avem inimile, Români. 

27 Martie 1924 st. v. 

www.ziuaconstanta.ro



Arhidiaconul Gr. Nicolau 

Episcopia de Roman 

1 8 9 6 

www.ziuaconstanta.ro



.1,· �.\ 
-·· 

\· •:: ••• : 1·�· .. \ 

DE ZIUA EROILOR 

. patria recunoscătoare, dela . o margină la alta a 
României-Mari „dela Nistru pân' la Tisa" şi de.

la Mare până dincolo de Maramureş, este în plină 
sărbătoare de doliu naţional. 

Dela Rege pân' la cel din urmă ostaş, dela„ Viă-• 
dică pân' la opincă" toată suflarea româniască, în
tr'un gând şi-un suflet, cu mânele la piept, cu ochii 
trupeşti, în jos, iar cu cei sufleteşti în sus-la Cer, 
înalţă rugăciuni pentru veşnica odihnă, în sânurile 
lui Avraam, cu toţi sfinţii, a sufletelor celor opt sute 
de mii de eroi, cari şi-au jertfit viaţa, pentru des
robirea fraţilor noştri de sub stăpânirea vitregă a 
străinilor şi pentru înfăptuirea visului nostru milenar -
-unirea tuturor Românilor, sub stindardul unuia şi 
aceluiaşi Rege Mare, care fu dat dela Dumnezeu să 
fie M. S. Gloriosul nostru Rege Ferdinand I. 

Odinioară, în faţa împăratulu·i roman, gladiatorii 
treceau zicând: ,,Ave Caesar, morituri te salutant". 

Ei aveau conştiinţa că se duc la moarte j dar· 
slăviau pe împăratul! 

Frumoase vorbe, prin abnegaţia lor, iar nu prin 
realitate; căci gladiatorii ·se duceau la moarte, fără 
nici tm scop superior; .ci, numai pentru· satisfacerea 
unor pl�ceri, Pi cari cr:eştini�muf le detestă. 

Şi. eroii noştri -- par.' că-i :aud. şi . astăz_i -· când. 
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.au pornit la luptă, au strigat Regelui lor: ,,Să trăieşti,
Măria Ta, noi cei cari - poate - vom muri, te
.salutăm". 

ln vădită nepotrivire cu strigătul sălbatec al gla
•-diatorilor păgâni, salutul - pentru mulţi, cel depe 
urmă - adresat de fiii noştri, vitejii ostaşi, desrobi
iorii fraţiloP-,, şi înfăptuitorii dreptăţii, a fost salut de 
-creştinească hotărîre la mucenicie, pentru un scop
:sfânt.

. . Şi în acest salut, par' c' aud glasul lui Dragalina, . 
\ .al lui Praporgescu, al lui Poetaş, al colo:neilor, ma-. 

iorilor, căpitanilor şi al tutu;:or celor după ei, până.la 
mânuitorul abil al baionetii, cari ni-au hărăzit gloria 
.Mărăşeştilor, Mărăştilor, Oituzului şi altele. 

„Ave, Patrie _Română, morituri te salutant" au 
:strigat toţi vitejii . 

. ,,Să .trăieşti, Patrie Ro.JŢlână". Noi vrem să mu
.rim - de va fi aşa dela Dum.nezeu - pentru tine, 
patrie iubită; pentrucă, din moartea noastră, vrem 
·să izvorască viaţa şi mărirea ta.

Da, scumpa noastră Românie. Noi te vrem mare
prin noi - şi. de se po,ate -. • şi pentru noi, dar-· la
nevoie - şi fără noi, pentrucă tu, supravieţuind nouă,
veşniceşti viaţa noastră într'a ta!

Acestea au fost ultimi.le cuvinte şi aceasta a fost 
-ferma hotărâre a eroilor, cari ni-au dat România-Mare .. 

lată, dece cu drept cuvânt toată suflarea creş
iinească şi românească, de pretutindenea, iar noi, 
iubiţi ascultători, aci, în acest depărtat colţ al ţării, 
Vlădică, sfetnici, mai marii oştilor şi ai oraşelor, 
·preoţii .cu turma lor de credincioşi, dascălii cu şco
larii lor, părinţi, ce nu şi-flu mai văzut feciorii, soţii,
-cari.. nu-şi mai pot astâmpăr,a suspinele dtJ:pă soţii
lor duşi pe vecie, copilaşi, cari nu şi-au cunoscut încă
bine pe tatăl lor, plecat fără întoarcere, - toţi ne-am
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adunat să cinstim, după cuviinţă, pomenirea eroilor· 
noştri, cari şi-au dat viaţa lor, pentru asigurarea vie
ţii noastre, lăsându-ne moştenire: · ţară mare, bogată. 
şi respectată şi poruncă sfântă pentru toţi - dra
goste de neam şi de lege, pânăla jertfa de sine. 

Acum, în clipa rugăciunilor noastre, duhurile e-
roilor sunt de faţă, ne privesc şi se bucură că ştim 
să li dăm slava ce li se cuvine. Şi, nu numai duhu-
rile lor se rotesc , aci, deasupra noastră, ci şi duhu
rile voevozilor noştri - al lui Mircea cel bătrân, pe· 
a cărui moşie ne găsim în aceste momente, al lui 
Mihai Viteazul, simbolul unităţii noastre naţionale, 
al lui Ştefan cel mare şi alţii, sufletele Vlădicilor
noştri, rugători de biruinţă şi binecuvântători de oşti, 

. ale boierilor, ale răzeşilor şi al tuturor,- cari s' au 
luptat pentru Domn, Lege şi Moşie, - toţi ne privesc, 
se bucură şi se roagă, împreună cu noi, pentru su
fletele, celor ce li-a fost hărăzit să li îndeplinească. 
visul, după care au suspinat şi pentru care s' au lup
tat o viaţă întreagă, adormind întru nădejdea aces
tor zile mari, în cari ni-a fost nouă, dat să trăim. 

„Ave, Patrie Română"; ceice au murit, Ţie ţi-au 
închinat viaţa. 

Iar, noi, în aceste momente, închinămu-ne me
moriei lor scumpe şi făgăduim că ne 'vom feri să li 
turburăm liniştea diri mormânturile unde se odihnesc,. 
şi fericirea din sânurile părinteşti. 

Veşnica lor pomenire. 
Trăiască Gloriosul nostru Rege f erdinand I şi 

Augusta lui familie. Trăiască România-Mare. 

� 
� 

5 lunie 1924 
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CUVĂNTARE tA O NUNTĂ 

lUBlŢllOR, 

Desigur, nimeni astăzi, nici un om care-şi dă
seamă de rostul lumii, de rostul societăţii o

meneşti, nu se mai îndoieşte de marele adevăr că, 
primul element, care constituie baza societăţii, este 

Jamilia, adică legătura - prin căsătorie şi pe viaţă -
înaintea sfântului Altar, dintre două inimi, cari se 
:simt una pe alta, dintre două fiinţi, cari se iubesc; 
-şi că, această legătură este voită şi binecuvântată de 
lnsuşi Dumnezeu, chiar dela crearea primului om, 

-când a zis: ,,Nu este bine să fie omul singur pe
pământ", să-i facem lui ajutor după dânsul, şi luând
una din coastele lui, a zidit pe femeie, pe care, vă
zând-o Adam, a zis: iată, acum, os din oasele mele
şi trup din trupul meu; aceasta se va numi femeie,
-că din bărbatul ei s'a luat ea.

Apoi, toată lumea creştină ştie că, această legă
•iură - căsătoria - a fost ridicată de Mântuitorul la 
rangul de Taină, atunci când El, Preacurata Sa Maică 
şi sfinţii Săi ucenici, au luat parte la nunta din Cana
Galileii, unde a săvârşit cea din tăi minune - pref a

cerea apei În vin, 
Marele apostol al neamurilor Pavel, căutând să 

�dea acestei Taine un caracter practic şi să-i asigure 
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veşnicia, povăţuieşte pe bărbaţi să-şi iubiască femeile 
lor... precum şi Hristos· a iubit Bi�erica Sa şi' pre 
Sine s'a dat pentru dânsa ... iar fecioarelo"r adresân
du-se li zice: ,,ia� femeia să se teamă de bărbat". 

Cu alte cuvinte, cel mai tare - bărbatul este 
dator, după cuvântul apostolului, să-şi iubiască soţia 
sa, cum îşi iubeşte trupul său, pe care-l hrăneşte şi-l 
încălzeşte; iar cea mai delicaţă - femeia este da-
toare: ,, 'lva rriol:hycra i;0v rJ.vo9a = să se teamă de băr
bat (Efes. 533

)", dar cu înţeles de dragoste reciprocă;:. 
să sf2 teamă soţia ca, nu · cumv·!=l, prin neîngrijire

,,. 

să _supere pe soţul său, care aşteaptă aceeaşi dra
goste, acelaş sprijin şi din partea ei_; 'să se teamă„ 
nu ca de un tiran, nu de frică, ci cum ne temem de 

' , Dumnezeu cu înţelepciunea despre care zice SL 
Scriptură că: Frica de Dumnezeu este Începutul în
ţelepciunii; să se teamă femeia ca să' nu provoace 
răcirea dragostii între ea şi soţul ei. 

lată, iubiţilor, înţelesul adevărat al cuvintelor
sf. apostol Pavel şi iată cât s'.a îngrij_it sf. noastră. 
Biserică de trăinicia legăturii dintre bărbat şi femeie� 

Nu socotesc de prisos - şi rog pe . toţi - în spe
cial pe voi, tânără familie creştinească şi românească, 
să nu luaţi în înţeles rău, dacă cu acest prilej care 
mă interesează şi pe mine, ca săvârşitor al Tainei 
cununiei voastre, tot atât demult ca şi pe voi, care 
v-aţi unit astăzi în căsătorie sfântă şi fără prihană
- voiu mai adăuga încă şi alte cuvinte de învăţă
tură ale Sf. Apostol Pavel, căci „ toate câte s'au scris:
spre învăţătura voastră s'au scris" zice Sf. Scriptură ..

Tocmai de trăinicia, sfinţenia şi veşnicia căsă
toriei, marele apostol Pavel, ocupându-se, zice mai 
departe: ,, Taina aceasta mare este .... " şi-apoi, adre
sându-se bărbatului, zice: ,,legatu-te-ai cu femeie?· 
Nu căuta deslegare" (I Cor. 27), iar femeii îi zice :. 

www.ziuaconstanta.ro



.,,femeia, de bărbat să nu se de.�_partă" CI. Cor. VII 10),; 
-căci . ,,ceeace a împreunat Dumnezeu, omul să nu
-despartă".

· IUBIŢILOR,

Vorbind în această ocaziune, nu vizez - prin 
-cuvântarea mea - pe tinerii ce s'au căsătorit acum,
-d-mi fac o datorie de părinte duhovnicesc, de arhi-
ereu al Bisericii lui Iisus Hristos, de a învăţa cu
vreme şi fără vreme, adică în toate ocaziunile, cu
·vântul cel de mântuire.

Am zis la început că, primul element, care con
:stituie baza societăţii omeneşti este familia, este le
gătura bărbatului cu femeia. Adaug, acum mai de
parte, că această legătură, trebuie făcută pe temelia 
.dragostei reciproce. ln aceste condiţiuni, căsătoria 
,dă roadele cele mai frumoase. Mai întăi, pentru în
.şişi cei ce se căsătoresc, căci îndeplinesc o lege Dum
nezeiască: ,,nu este bine să fie omul singur pe 
pământ". 

Al doilea, pentru copm ce se nasc din căsătorie, 
-cari având zilnic înaintea o·chilor pildă de dragoste,
de respect, de hărnicie, de iubire cătră dânşii, de
-credinţă, speranţă şi dragoste cătră Dumnezeu, de
dragoste pentru aproapele şi - prinurmare de res
pectarea drepturilor, averii şi cinstei lui, şi - copiii
.zic - vor creşte în acest duh şi se vor deprinde cu
aceste frumoase .însuşiri creştineşti şi cetăţeneşti şi,
.astfel, la rândul lor, vor urma fără greutate, acest
-drum. Şi atunci, când familia va da roade de acest
·fel, copii astfel crescuţi, nu mai este o greutate sn
înţelegem cât de fericită, cât de morală, cât de tare
·va fi societatea omenească; iar, când e vorba de noi,
-cât de puternică va fi nobila noastră naţiune, scumpa
noastră patrie - România Mare.
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Aşa dar, întâiul gând ce trebuie să stăpăniască, 
.atât pe bărbat cât şi pe femeie, când vin înaintea 
Altarului, este că numai moartea poate să rupă le
gătura dintre ei; că, amândoi soţii sunt datori să 
lupte deopotrivă, cu greutăţile ce se vor ivi în viaţa 
lor casnică; amândoi, deopotrivă, să se bucure de 
bunurile şi darurile ce li-ar hărăzi Dumnezeu, pen
trucă - prin creştinism -- amândoi soţii sunt egali 
în drepturi şi datorii şi, deci, amândoi vor împărţi 
,Şi greutăţile şi durerile, dar şi bucuriile; că, înfine, 
dăruindu-li Dumnezeu copii, amândoi sunt datori -
ca şi cum ar fi unul- să se intereseze de buna creş
tere creştiniască şi cetăţeniască a odraslelor lor, spre 
a da societăţii şi ţării noastre, buni părinţi, buni 
<::reştini, buni patrioţi; cu alte cuvinte, suflete alese, 
suflete mari ! 

Iată, iubiţilor, în scurte cuvinte, învăţăturile din 
sf. cărţi şi din experienţa de toate zilele, de cari tre
buie să ţină socoteală ceice vin înaintea Sf. Altar şi 
pun mânile şi capul pe Sf. Evanghelie. 

Adresându-mă acum, în deosebi drăgălaşei pe
rechi, cari şi-au făcut în momentele de faţă, făgă
duinţi de dragoste şi devotament neclintit, pe viaţă, 
pelângă binecuvântările mele arhiereşti, li aduc şi 
felicitări personale cu urări de viaţă îndelungată şi 
fericită; iar nunilor şi părinţilor lor li urez sănătate 
şi fericire, pânăla adânci bătrâneţe, pentruca să se 
poată bucura, totdeauna, de fiii lor sufleteşti şi tru
peşti şi de fiii fiilor lor, cum zice sf. Biserică, 1)

M 
� 

Aşa să fie. 

l]. Ţinută îu biserica din Comuna Crunţi [Ialomiţa] la cununia învă
tătorului Vasilescu, în seara de 3 August 1924. 

, 
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CUVANTARE 
ţinută în Catedrala Episcopală din Constanţa„ 

la 19 August 1924; cu ocazia aniversării 
luptelor dela Mărăşeşti (6 August st. v. 1917),.

cari ni-au adus biruinţa asupra duşmanilor 
şi România-Mare 

lubiţii mei fii dubovniceşti, 

Prăznuim în aceste clipe, prin rugăciuni de mulţu
mire aduse lui Dumnezeu, în Catedrala acestei 

Sf. Episcopii, a şeaptea aniversare a glorioaselor lupte 
dela Mărăşeşti, între nedreptate şi dreptate, între 
un duşman năvălitor şi hrăpitor pedeoparte, şi între 
un popor, veşnic nedreptăţit şi de mulţi, şi multă 
vreme împilat, pe dealta: teutonul, adică îngâmfat 
şi Românul, care a ţinut la Mărăşeşti piept trufiei lui 
Mackensen şi, cu arma dreptăţii, cu arma lui Dum
nezeu, şi-a revendicat drepturile sale istorice, şi 'şi-a 
cucerit moşia strămoşiască, realizându-şi - astfel -
visul, care a legănat mii de ani, întreaga suflare 
românească. 

- Evenimentul cel mai mare, care face epocă în
istoria neamului şi a ţării noastre este, fără îndo
ială, gloria noastră de arme din ziua de 6j19 August 
1917, dela Mărăşeşti, care înfrângând barbaria, a 
adus servidi imense civilizaţiei întregii lumi şi ni-a 
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<lat unirea noastră a tuturor Românilor, sub steagul 
bravului Rege Ferdinand L 

Alt eveniment, mai însemnat, mai mare şi mai 
,epocal decât acesta, nu poate fi, decât - doar -
dacă Dumnezeu, va fi mai având cumva, rezervată 
in vistieria iubirii Sale pentru neamul nostru româ
nesc, dne ştie ce altă graţie! 

Visul nostru, deopotrivă scump nouă 'cestor de 
azi ca şi strămoşilor şi moşilor noştri de mii de ani, 
s'a realizat: România Mare s'a înfăptuit. 

Dar, această mare izbândă a neamului nostru, 
era firesc să pretindă şi jertfe mari. 

Pe lângă jertfele materiale, cari apasă şi azi 
asupra stării economice a ţării noastre, jertfa cea 
mai mare, jertfa supremă este jertfa vieţii proprii, 
pe care vitejii României mici, au afierosit-o, cu atâta 
.generozitate, pe altarul scumpii noastre Patrii şi - a 
idealului nostru naţional, ca să ne hărăziască Ro
mânia Mare. 

Numele acestor viteji ai ţării noastre sunt scrise 

în ceruri,· iar sfintele lor moaşte odihnesc în pace, 
atât în mormintele, lăudabil îngrijite de ostaşii su
pravieţuitori lor, cât - şi, poate, foarte multe - în 
pământ străin. 

Oricum, şi oriunde, însă, ei sunt mucenicii nea
mului şi ai Bisericii noastre strămoşeşti. 

Ei şi-au ales partea cea bună - cununa cea 

neveştejită a măririi,· iar Biserica îi va pomeni în 
vecii vecilor. 

Da,. mucenicii noştri se odihnesc şi Biserica se 
roagă pentru dânşii. Şi, totuşi, dacă ei vor fi mulţu
miţi numai cu âtâta, trebuie, oare, să fim şi noi? 

Nu, iubiţilor; pentrucă_ noi ştim, noi vedem cu 
ochii, că aceşti martiri ai neamului nostru, au lăsat 
în urmă-li, acasă, pe lângă o mamă cu inima sdro-
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bită de durere, pe lângă o soţie, ale cărei suspinuri 
nu mai încetează şi ai cărei ochi nu se mai usucă. 
-dacă şi ea-i. mai. supravieţuieşte,. şi pţ copilaşii lor.
de gâtul şi sânul cărora, cu greu şi pentru totdeauna.

· s'au desfăcut, când a sunat clopotul bisericii şi ceasul
pornirii pentru desrobirea fraţilor.

Aceşti copilaşi sunt. orfanii lor;, d�r ei _.sunt fiii
noştri azi, sunt fiii naţiunii, cum 'i-a- numit ţara.

· Cu mânile împreunate spre rugăciune, aceşti fii
ai naţiunii strigă nouă tuturor după ajutor, În pu
•terea dreptului lor şi a instinctului de a trăi.

S'a găsit, iubiţilor, o inimă caldă de mamă iu
·bitoare, care a înţeles toate nevoile acestor copii,.

pe cari poetul i-a numit „ai nimănui".
Aceasta este M. S., scumpa noastră Suverană,

Regina Maria. M. Sa, însăşi, în strâmtoare, la Iaşi,
·În timpul crâncenului războiu mondial, şi-a adus a
•minte de cuvintele lnţeleptului Solomon: ,, Ce/ce mi
luieşte pe sărac, Împrumută pe Dumnezeu şi El ff
va răsplăti cu bine".

La strigătul Ei de mamă şi regină, a sărit în 
ajutor o principesă - Olga Sturza, şi, astfel, s'au 
pus bazele societăţii pentru ocrotirea or/ anilor din 
războiu. Exemplul Lor a trecut la Bucureşti şi, de 
•aici - apoi, s'a întins peste tot locul.

Constanţa, iubiţilor, nu putea rămâne mai prejos;
şi, astfel, încă de timpuriu a înfiinţat o regională
proprie.

Această regională, graţie străduinţii Comitetului
de conducere, care a pus mult suflet şi multă căl
dură, ca să alineze durerile, să înlăture lipsurile şi
să îndrumeze pe calea cea mai bună a educaţiei şi
instrucţiei pe fiii celor ce şi-au dat viaţa lor, pentru
viaţa şi mărirea scumpei noastre patrii - România,
şi să sădiască în inimele lor simţul naţional, patrio-
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tic şi religios, a înfiinţat orfelinatele dela Anadolchioiu 
şi Mangalia, pe cari le cunosc şi eu, precum şi pe 
altele pe cari n'am avut încă prilejul să le cunosc, 
şi pe cari le sărbătorim azi, odată cu aniversarea 
izbândei noastre dela Mărăşeşti. 

Onoare şi fericire tuturor distinselor fiice ale 
sfintei noastre Biserici strămoşeşti, cari - ca şi• în
săşi Biserica - stau pe aceeaşi · temelie întreită şi 
probată: creştinească, ortodoxă şi naţională. 

lată, onorate Doamne de pretutindeni; iată bune 
mame de azi şi de mâine, ale scumpei noastre Con
stµnţe, cea mai frumoasă cale, care deocamdată -
duce, nu la Cameră şi Senat; ci, la cea m�i nobilă 
şi mai firească chţ!mare a femeii din zilele noastre 
mai ales. 

\ . ,
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CUVANTAR.E 
.. 

la instalarea Preotului D. Ioniţă ca paroh al 

Catedralei din Balcic 

lubiţii mei fii dubovniceşti, 

Oraşul Balcic este azi în sărbătoare. El prăznu
ieşte instalarea noului său apostol, în persoana 

tânărului preot Dumitru Ioniţă. Am zis apostol, pen
trucă acest cuvânt e şi mai corespunzător rostului 
sfinţiei sale, în îndoitul rol în care ni se prezintă aici, 
decât chiar acel convenţional nume de parob; şi, 
am zis noul apostol, pentrucă nu trebuie să uităm 
pe înaintaşii săi, vechi acum, în apostolatul româ
nesc din vechea cetate a lui Balica, Român de ori
gină, fiu al lui Dobrota, după cum ni dovedesc do
cumentele dela Bizanţ, din 1346. 

Da, iubiţilor, Părintele Dumitru e -apostol nou. 
lată apostolii vechi, ai românismului, acei cari au 
înodat firul tradiţiei româneşti din Balcic. 

Ei sunt toţi intelectualii, toţi membrii adminis
traţiei, toţi împărţitorii dreptăţii, toţi apărătorii pa
triei, scumpa noastră oaste, toţi luminătorii neamului 
şi înfine, orice român care în răstimpul dela 1913 
încoace şi-au părăsit căminurile de până atunci, ca 
să asculte de glasul ţării, care 1-a chiemat la lucru 
nou, în pământ nou. 
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t Şi, să nu uit pe venerabilul preot, părintele 
Brânză, care conduce turma duhovnicească din Bal
cic, cu atâta vrednicie, dând povăţuiri şi mângâieri 
sufleteşti, tuturor creştinilor, fără deosebire de neam 
şi origine. 

Părinte Brânză, P. S. nostru Episcop, D. D. 
llarie, ţi-a trimis frate, nu stăpân; ţi-a trimis fiu spre 
ajutor şi sprijin bătrâneţelor. Primeşte-l cu· dragoste 
ele părinte, povăţuieşte-l, îndeamnă-l încurajază-1 şi-l 
pune la treabă în via Domnului, umăr la umăr cu 
P. C. Ta sau, dacă vrei, înainte.

Părinte Ioniţă, P. S. nostru Episcop, te-a trimis
la Balcic să pui suflet şi vlagă de tânăr în propăşi
rea creştinească, dăscălească şi cetăţeniască a scum
pilor noştri compatrioţi din acest frumos oraş. 

Dă mâna cu toţi apostolii pe cari-i găseşti aici, 
şi pune umăr de ajutor; adaugă-te, ca o nouă forţă, 
pe lângă forţele existente, ca să duceţi, împreună şi 
sigur, turma lui Iisus Hristos, la scopul final - în
tărirea sentimentului religios şi naţional, cultural şi 
economic al iubiţilor noştri cetăţeni din Balcic. 

Fii bun, fii blând, fii drept, fii vrednic Român şi 
demn preot, cu toţi şi pentru toţi, deopotrivă. 

Greutăţile să nu te descurajeze, lipsurile să nu 
ie îngrijoreze, căci ·,, vrednic este orice lucrător, ho
tărît, de plata sa". Fă aşa, încât şi cei de un neam 
cu noi, şi - mai ales - cei de altă naştere, să con
sidere ca o binefacere dumnezeiască venirea sfinţiei 
tale între ei. 

Prea onoraţi ocârmuitori ai Balcicului, îmbrăţişaţi 
cu căldură pe un nou colaborator al D-v. -Părintele 
Ioniţă, vărsaţi lumină din lumina D-v. în sufletul său, 
ca să cunoască dela început dreptatea, adevărul şi 
interesul nostru naţional. · 

Iubiţi cetăţeni ai Balcicului, vă recpmand pe Pă-
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rintele Dumitru Ioniţă. EL. vine aici în îndoitul său 
rost: de . preot şi dascăl. .. .

• ' ,J 

Pe bătrâni- şi- pe. cei maturi, Părintele Ioniţă, îi 
va învăţa legea dumnezeiască; pe copiii voştri, îi va. 
învăţa carte românească, dragoste de ţară, de neam 
şi de Regele nostru iubit. 

Primiţi-l cu dragostea, cu care vi-l încredinţează. 
smerenia mea, în această zi de sărbătoare. 

* 

* * 

Prea Cucernice şi venerabile Părinte Protoiereu_,. 
Preacucernicia Voastră sunteţi cel întăi, dintre 

preoţii ţării noastre, care aţi trecut Dunărea, ca să 
întăriţi Evanghelia în moşia Sf. Apostol Andrei. Aţi 
fost 

_
cel ·întăi cbiem�t, · ca şi Sf. Andrei. Pe Sf. A

postol l-a chiemat Domnul depe malurile mării Ga
lileii, unde aruncase _mrejile, că era pescar; ·pe P. 
C. V. v'a chiemat din tinereţe, ţara depe malul drept
al bătrânei Dţmăre, unde neîncetat trăgeaţi cu mreaja
pe creştini la evanghelie şi v'a trimis să aruncaţi
mreaja cuvântului, mai întăi în părţile gu,rilor Dunării,.
iar acum pe malurile Mării celei Mari, altă Galileie
a neamurilor. .� ·

Aici, ştiu, aţi luptat din greu şi singur. Munca 
fără preget şi fără interese pământeşti, v'a albit pă
rul, nu-i vorbă; dar totodată, v'a încununat creştetul 
cu laurii izbânzii. Astăzi vă puteţi mândr1 cu rodul 
muncii' P. C. V. plină de tact şi înţelepciune. ,, V' aţi 
făcut - după cuvântul Apostolului Pavel - tuturor· 
toate şi aţi dobândit pe toţi". Constat aceasta cu 
bucurie. Român sau Bulgar, Găgăuţ sau Armean,. 
vă ascultă ca pe un părinte şi_ vă respectă ca pe un 
înger de pace, între ei. Şi, nu numai ei; dar şi 
Turcii şi Evreii. 

P. C. Părinte, P. S. EP.iscop Barie ştie şi apre
ciază aceasta. lată dece P. S. Sa v'a trimis ajutoare„ 
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-ca să vă susţină în lupta mai departe, pe terenul
moralo-naţional, aici lângă Coasta de Argint.

Primiţi azi pe noul P. C. V. colaborator - Părin
tele Dumitru Ioniţă. Daţi-i sfat şi de lucru. Daţi-i
curaj şi învăţătură, formaţi-l şi pe el, ca şi pe toţi
-ceilalţi noui apostoli, pe cari vi i-a dat Dumnezeu a
cum de curând, ca să se priceapă cum să ducă mai
-departe opera P. C. V.

Şi acum, cu toţii să ne îndreptăm inimile sus
cătră Domnul; iar gândurile cătră M. Lor Regele
şi Regina, scumpii noştri Suverani şi să strigăm:
Trăiască.

Trăiască şi înfloriască scumpa noastră Românie,
:ş1 Biserica naţională ortodoxă, cu clerul ei.

Trăiască oraşul Balcic, mulţi ani fericiţi.
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SCURTĂ CUVĂNT8RE 
. . 

LA· TEDEUMU-t' O-ELA 10 MAI' ·1925 

TUB/ŢTLOR, 

Ca _·creştini, până a ajunge ziua cea de triumf„
J J ziua cea mare a învierii Domnului, am fost 
chemaţi a face o lungă călătorie". 

,,Am. venit de departe, dela Muntele Golgota, am. 
venit depe acest munte, unde priveliştea era dure
roasă şi înălţătoare. Ad am văzut piroanele, suliţa, 
buretele, cununa de spini, şi crucea pe care Domnul 
s'a adus pe sinţ jertfă, vărsându-şi pe dânsa sân
gele pentru mântuirea lu�ii şi scăparea ei de jugul 
păcatului. 

Am venit dela mormântul Mântuitorului pe- care 
l'am văzut gol şi strejuit de îngeri şi am sosit la 
ziua cea mare a creştinităţii, în care Biserica ser
bează învierea Domnului. Ingerii au descoperit mi
nunea, care a adus în lume atâta bucurie. Credfnta_ 
creştină îşi ţtre temeiul în învierea Domnului, căcL 
dacă Hristos n'a înviat, zadarnică este propovăduirea, 
zadarnică este şi credinţa noastră", zice Sf. Ap. PaveL 

Hristos a înviat cu adevărat, şi prin învierea Lui 
şi pe noi ne-a înviat. lată dece sărbătoarea lnvierii 
este sărbătoarea sărbăţorilor şi cea mai însemnată 
din sărbători. Tot aşa de mare şi de însemnată p·en
tru noi Românii este ziua de 10 Mai. Această zi este, 
ziua învierii neamului românesc. 

ln trecutul istoric al neamului nostru, găsim. 
Golgota, cu impil�rile şi sălbăticia neamurilor asu
pritoare, găsim �obia şi acele multe vărsări de sânge >
cu care părinţii noştri au udat pământul sctţmp al 
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Ţării. Ziua de 10 Mai ne aminteşte de proclamarea 
independenţei, de proclamarea regatului, de unirea 
dela 1859 şi de cea dela 1918. Ea este ziua cea 
mare a românismului, căci este ziua în care sărbă-· 
torim învierea noastră şi împlinirea celui mai frumos. 
ideal, pe care l-au visat de veacuri părinţii noştri şi 
pe care noi îl trăim realizat. Se cuvine dar, ca a
ce astă zi mare a neamului, să fie sărbătorită cu inimi 
deschise şi nu numai de noi, ci de toţi acei cari tră
esc împreună cu noi, pe pământul scump al ţării 
noastre, bucurându-se de· toată libertatea şi de toată. 
protecţiunea legilor ţării. 

ln această zi mai ales, să ne gândim la acela. 
care, pentru un moment, şi-a uitat de familia lui ,d� 
origină şi a mers alături de noi, în fruntea fiilor· 
noştri viteji, pe cari i-a condus_ la isbândă, · care a 
fost isbânda binelui şi a feriricirii Patriei. Să ne 
gândim, deci, la Regele nostru iubit M. S. Ferdinand I,, 
Mărele ·căpitan al armatei şi Părintele ŢăriL. Să ne. 
gândim la M. S. Regina Maria, mama iubită a co
piilor noştri, care a fost balsamul lor vindecător şi· 
care i-a mângâiat cu duioşie în momente grele şi. 
în lipsa mamelor lor, care îşi boceau acasă copiii.. 
Ca o mamă bună ea a îmbărbătat, a încurajat şi a. 
mângâiat pe fiii" şi fraţii . noştri, suferind alături cu 
ei şi nevoile şi necazurile răsboiului. 

Să ne iubim Ţara, să ne iubim noi între noi şi 
tot aşa să iubim pe M. S. Regele României Ferdi
nand- şi întreaga lui Augustă Familie. 

, Cu aceste simţiminte călăuziţi, toţi cu o mima 
şi cu un gând să strigăm : 

Trăiască M. S. Regele României Ferdinand I. 
Trăias�ă M. S. Regina Maria şi August� Lol"' 

familie. 
Trăiască Armata Română. 
Trăiască întreg poporul Român. 
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1
) 

Iubiţi fii dubovnice$ti, 

Mare a fost ziua aceasta de 10 Mai începând dela
Vodă Carol I. Ea proslăvia aniver.sarea încoro

nării primului rege al României. 
Dar, mai mare este această zi acum, în vremea 

€pocală, pe care o trăieşte neamul nostru românesc; 
căci ea prăznuieşte marele act naţional al nnirii - tutu

. 1or fraţilor de o credinţă şi de o limbă, după veacuri 
de tristă şi nedreaptă despărţire, într'o singură, fru
moasă şi puternică ţară - România Mare. 

O treime de· voevozi a muncit - pe ogorul pa
triei - fiecare la vremea sa - pentru înfăptuirea uni-
tăţii noa�tre naţionale. 

Primul, Vodă Cuza, a tras cea 'ntăi brazdă; al 
doilea, Vodă Carol I, a arat ogorul; iar Vodă Ferdinand I 
a aruncat sămânţa românismului peste lanul întreg de 
la Nistru pân' la Tisa şi dela Mare pân' la Miază
noapte, adică până acolo, unde se aude dulcele graiu 
românesc. 

Greu şi cu grele jertfe a înfăptuit- Vodă Cuza uni
rea celor două ţărişoaF�: Moldova şi Muntenia subt un 
singur nurrie: ,,Principatele Unite". El· a mers pânăla 
jertfa de sine, când - pentru cons_olidarea operii sale -

1) Din ziarul „Marea ·Neagră" No. 216 dela -13 Mai 1925
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împrejurările şi raţiunea de stat au cerut aceasta; şi 
din această jertfă a sa a fost scris să iese România 
modernă. Jertfa lui Cuza a fost însă nucleul, care con
ţinea În sine germenul României Mari de azi. 

Greu iarăşi şi cu grele jertfe a înfăptuit Vodă 
c::irol I, râdicarea principatelor unite la cinstea de regat. 
Coroana regală a fost făurită din bronzul tunurilor· dela 
Plevna. 

Dar şi mai greu, cu mai mari jertfe şi cu înfrico-
·şătoare primejdii, a înfăptuit Vodă Ferdinand I, Româ
nia Mare.

. Numai graţie acestor uriaşe jertfe şi, mai ales, jertfa
,de sânge a celor 800.000 de viteji ai Săi, asemenea
jertfei Mântuitorului, primejdiile s'au înlăturat: steaua
soartei noastre divine a răsărit, lumina cea neînserată
a Soarelui dreptăţii nouă ni-a răsărit, ţărâna mormin
telor strămoşilor noştri de bucurie a săltat, şi noi am

Înviat!
Atunci numai, fiicele noastre: Basarabia şi Buco

vina, ca şi veşnic tânărul fecior al lui Mihai Viteazul:
Ardealul; cari stăteau încătuşaţi in lanţurile seculare,
ba şi milenare ale robiei străine, au sărit în braţele
,obositei lor mame - România, spre a o încălzi, spre a
·O întregi în membrele ei ciopărţite de vitregia veacu,
rilor şi a o îmbrăca cu putere nebiruită şi cu slavă
.necurmată.

lată, iubiţilor, rodul muncii şi a jertfelor celor trei 
·mari voevezi ai neamului nostru; cari au brăzdat, au
.arat şi au semănat ogorul României, aducându-ni-o nouă
,dar de 10. Mai, mare şi mândră ca o crăiasă.

Mângăierea, dupa atâtea jertfe, li-o dă, atât sărbă
toririle noastre, din fiecare an, cât - şi mai ales - Sf, 
noastră Biserică. Ea li cântă: ,, Cei ce seamănă cu la
cerămi, cu bucurie vor secera"; căci mari lucruri a 
Jăcut Domnul cu noi ! 
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Bucuraţi-vă umbre sfinte: Vodă Cuza şi Vodă Carol,. 
că iată; urmaşul vostru Vodă Ferdinand I, V-au reali
zat dorinţile. Bucură-te Vodă Ferdinand I că. ai sem.ă-· 
Hat cu lacrămi, dar sece.ri cu bucurie. Bucură-te, iarăşi,. 
că mari lucruri a făcut Domnul cu Tine şi, prin Tine,. 
cu noi. 

Biserica noastră strămoşiască, dela o margine la: 
aţta a României Mari, ia astăzi parte. cu sufletul şi cu. 
trupiţi, la bucuria ce ne-o aduce ziua de 10 Mai. 

Biserica scumpei noastre Dobrogi, prin smerenia•. 
mea, proslăvind m .emoria voevozilor Cuza şi Carol I;: 
trecuţi la Domnul, a înălţat azi în Lăcaşul Domnulu 
rugăciuni cătră Atotputernicul, pentru sănătatea şi în-· 
delungata viaţă a scumpului nostru Suveran şi pentru: 
veşnicia nepreţuitei noastre Românii. 

. Iar, aici, în mijlocu!' fiilor mei duhovniceşti, eu cm 
Român strig cu ei : 

Trăiască Viteazul nostru Rege Ferdinand I; 
Trăiască M .. S. Regina noastră M_aria ; .. 
Trăias�ă, în veci; scumpcJ. noastra Dinastie; 

. � Trăiască şi înfloriască România-Mare. 
10 Mai, 1925 

•".'I 

.I 
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Arhidiaconul Griizorie Nicolau 
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I ·'<· 

LA ZIUA EROILOR*) 

Iubiţi fii Întru Domnul, -

Cronicele bătrâne ştiu să ni spună că, la vremuri de
grea cumpănă, strămoşii noştri, erau una în su

flete şi gânduri. Domnii, vlădicii, boerii şi preoţii, se
înfrăţeau printr'o dragoste nedeslipită cu poporul şi e
rau gata, în orice moment, să împrăştie din vistieria 
inimilor lor nobile şi a sufletelor lor mari, cel mai de· 
seamă dar - viaţa; erau gata să dovedească oricui 
virtutea cea înaltă -Jertfa. Ei cunoşteau, erau pă
trunşi de cuvintele Mântuitorului, că ,,mai triare dra_;_
goste decât aceea, ca să7ŞÎ' dea cineva sufletul său, 
pentru aprogpele său, nu este, şi aceste cuvinte, eraU' 
- după cum zice Sf. Scriptură, săpate pe o lespede
a inimii lor. 

Drept aceea, sufletul strămoşilor noştri, era izvorur 
de fapte mari şi glorioase, . de vitejie şi de însemnate
folo_�se pentru neam, moşie .şi lege. 

:: La strămoşii noş_tri, din adâncă convingere, mai 
mult decât la noi astăzi, credinţa în �xistenţa şi nemu
rirea sufletului făcea parte din existenţa şi fiinţa fie
cărui· om; iar legătura dintre. sufletele celor. vii cu ale-

*) Din revista Tomis No. 3 luna Iunie .1925 . 
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celor trecuţi din lumea aceashl, era veriga, care-i ţinea 
pe toţi veşnic uniţi. De aceea, pururea vedem pe stră
moşii noştri pomenind cu evlavie în adunări, la orice 
ocazie, ori făcând rugăciune către Dumnezeu pentru 
ceice şi-au jertfit viaţa, în folosul patriei şi a legii. 

Şi în aceste momente de rugăciune, glasul tuturor 
se unia, ochii tuturor se scăldau în lacrimi, inimile tu
turor se strângeau. 

Nu erau însă atunci, la ei, ca astăzi la noi, lacrimi 
de durere ; nu era stŢânsul de inimă al pierzaniei ; �i 
erau lacrimile bucuriei şi plânsul de fericire, căci, În

temeiaţi pe credinţa În existenţa şi nemurirea su
fletului, aveau nădejde că „în ceruri toţi ne vom 
revedea". 

* * 
*

Iată şi noi astăzi, iubiţilor, urmând pilda strămo-
şilor noştri, adunatu-ne-am aici, în cetatea păcii, în ci
mitirul eroilor noştri, lângă mormintele cari închid sfin
tele moaşte ale martirilor patriei şi bisericii noastre' 
cari au luptat şi· au apărat pământul nostru scump, 
moşia ltii Mircea cel Bătrân, cu preţul vieţii lor, pe care 
au jertfit-o pe altarul Patriei. 

Vlădici, sfetnici, mai marii oştilor şi ai oraşelor, 
preoţi, dascăli cu şcolarii lor, muncitori, părinţi, cari nu 
şi-au mai ,văzut fecio.rii, mame îndurerate, cari nu şi-au 
mai uscat ochii, soţii cari nu şi-au mai potolit suspinul, 
copii cari nu şi-au cunoscut încă pe tatăl lor, plecat 
pe o cale, c;lepe care °:u se mai poate întoarce ca să-i 
strângă la piept şi să-i sărute cu focul revederii, şi voi... 
voi vitejilor şi scumpilor invalizi,. cărora Dumnezeu v'a 
hărăzit viaţcţ,_ca şă Jiţi martori cultqlu'i nostru pentru fra-
1ii noştri de arme, r_ăpiţi in ce�l!fl, toţi adunatu-ne-am 
aici, fu. ziua Inălţării .Domnul�! nostru Iisus Hristos care 
ni-a dat pi/dii netăgrJ.d1,1,ită ")de jertfă şi biruinţă, ca 
să dnstim, după cuviinţă, pomenirea acelor, cărora li 

•I 
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s'a scurs purpura vieţii, pcntruca să rie. lase nouă moş
tenire nepieritoare - România-Mare, . bogată_- şi respec
tată şi pildă vrednică de urmat - dragostea de frate, 
până/a jertfa de sine. 

Acum în clipa rugăciunilor noastre, duhurile lor 
sunt de faţă; ele ne privesc şi se bucură că ştim să 
le dăm slava care li se cuvine. 

Şi nu numai sufletele eroilor, ci şi sufletele voe
vozilor noştri mari, blânzi, al lui Mihai Viteazul, Îna

inte mergătorul lui Vodă Ferdinand l, al lui Ştefan 
cel mare, purtătorul de biruinţă şi ziditorul de Lăcaşuri 
de închinăciune al lui AleX"dndru cel bun ş. a., sufletul 
Vlădicilor şi preoţilor binecuvântători de oşti şi rugă
tori de biruinţă, sufletele boerilor şi ale mulţimei mun
citoare, toate se rotesc deasupră-ne şi saltă de bucurie, 
că şi-au văzut visul îndeplinit, prin jertfa vrednicilor 
lor urmaşi. 

Iubiţilor, 

Odinioară, gladiatorii, trecând prin faţa împăratului 
roman, s1rigau: ,,Ave Caesar, morituri te salutant" 
- Să trăieşti Împărate,· ,cei ce au să moară, te salută.

FrumC?ase cuvinte! Frumoase prin abnegaţia gla
diatorilor; nu însă şi din punct de vedere al _ moralei 
creştine. 

Tot aşa şi soldaţii micei noastre Românii, au salu
tat pe regele şi p�tria lor; dar cu înţeles moral supe
rior, căci ei se ducecru la moarte mucenicească. 

Soldaţii noştri, fiii' noştri, fraţii noştri, eroii noştri, 
în noaptea de 14 spre 15 August, anul ţ916, an de 
mântuire pentru neamu.I nostru, când s'au văzut pe 
crestele Carpaţilor la luptă pentru desrobirea fraţilor, 
căutând spre .răsărit, de unde era să răsară Soarele 
Dreptăţii, spre pământul liber al scumpei noastre ţări,. 
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au strigat: ,,Să trăieşti Patrie Română"; ceice poate

vom muri, te· salutăm. 
Noi .viem - de va fi aşa dela Dumnezeu - să 

. murim pentru tine, Patrie iubită, pentrucă suntem ai tă_i 
-şi din moartea noastră, vrem să răsară viaţa şi mă
rirea ta. Noi te vrem mare prin -noi şi - dacă se poate
- şi pentru noi; dar la nevoie, şi fără noi, pentrucă
tu, patrie iubită, supravieţuieşti nouă şi tu veşniceşti
viaţa noastră într'a ta.

„Ave, patrie română", strigă acum, eroii noştri 
din mormintele lor; noi ţie ţi-am închinat viaţa noastră 
.şi acum nu cerem nimic, ·nu aşteptăm alta, decât -
doar - ca fiii tăi, cari ne supravieţuiesc nouă, să te
iubească aşa cum te-am iubit noi, să se jertfească -
la nevoie - aşa cum ne-am jertfit. De va mai fi vreo
dată nevoie să-şi jertfiască trupurile, să le jertfiască cu 
acelaş curaj şi hotărîre ca şi noi. 

Dar, deocamdată, acum, pentru întărirea ta, patrie 
iubită, să se jertfia�că sufleteşte; Mai multă dragoste

�i mai puţină ură ,· mai multă cinste şi mai puţină

patimă.
Iată, ce dorim, iată ce aşteptăm dela fiii tăi, ca 

să ni se uşureze sufletele. 
Să trăieşti. 

*
* 

*

Să ne închinăm, dar, şi noi memoriei scumpe a 
eroilor noştri şi aici, în faţa mormintelor lor, să jurăm 
di, toţi dela Vlădică pân'la opincă, în toată viaţa 
noastră ne vom gândi la· ei, ca la cele mai strălucite 
.şi mai vrednice pilde de 'modul cum trebuie să aducem 
şi noi jertfe, pentru scumpa noastră Patrie şi pentru 
Neam, şi să cântăm cu sfânta noastră Biserică: ,, Veş
nica lor pomenire". 

� 
� 

28 Mai, 1925 
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1N MEMORIA P. S. ILARIE 

Cuvântare la moartea P. S. Ilarie, întâiul Episcop 
al Constanţei 

Cu tine, iubite şi întru Hristos adevărat frate Barie
Episcope, cu tine vorbeşte smerenia mea ·în 

,ceasul despărţirii. 
„Râdică Împrejur ocbii tăi sufleteşti şi vezi pe 

fiii adunaţi Întru una", ca să te petreacă la lăcaşul 
de veci! 

Cu lacrimi de bucurie şi feţe vesele te-am pri
mit noi toţi fiii tăi, la marginea OFaş.ului de reşedinţă 
a] Episcopiei tale.

ln alaiu mare te-am condus la Catedrală şi cu
cântări de laudă şi cuvinte frumoase te-am aşezat 
-pe scaunul lui: Evanghelicus, al lui Philus, Teofil şi 
Bretanius; al- lui Gherontius, Teotim şi alţii. 

Şi ni-ai vorbit frµmos, P. S. Barie. Şi ni-ai fă
.găduit, că vei lucra neîncetat pentru conducereq,Jµr
mii tal� duhovniceşti, în calea mântuirii. Şi într'ade
văr, ţi-ai pus sufletul şi priceperea întru aceasta ! • 

Doi ani deabia au trecut şi inima ta a · încetat 
de a mai bate, iar tu ţi-ai închis gura măiastră. Glasul 
tău răsunător nu se mai aude şi mânile tale nu mai 

''-

binecuvintează. 
* 

* * 

', 

Azi, însă cu lacrimi de durere, credincioşii te în-
soţesc în calea spre mormânt ! 

Cu ochii în pământ şi cu feţe triste, constăn
ţenii tăi te petrec până aici. 

ln curând trenul te va duce. 
Vai, laşi un gol între noi, iar mormântul va 

produce o veşnică durere ... 
Dar Dumnezeu a rânduit toate acestea. 
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Totuşi lasă duhul să ni spună ultimul tău cu
vânt, P. S. Barie. 

* * 

* 

Iubiţii mei, eu celce am fost Barie Episcopul 
vostru, las duhul meu să vă vorbească: 

Cu dorinţă, am dorit să vă păstoresc, şi să lu
crez pentru mântuirea voastră. 

Sufletul meu mi-am pus pentru oile mele ; pu
terile mele le-am încordat să lu�rez lucrul Evanghe
liei, în ţarina sfintei noastre Biserici, aşa cum am 
făgăduit acum doi ani trecuţi. 

Dar, ,, fără de veste a venit asupra mea înfri
coşatul ceas al morţii". 

Inima mea s'a turburat. Părăsitu-m'a virtutt.d 
mea şi lumina. ochilor mei, nici aceasta nu este cu 
mine. Voi priet�nii mei şi vecinii mei, în preajma mea 
v'aţi adunat. . 

Se bucură sufletul meu, inima mea cea zdro
bită se veseleşte că mă înconjuraţi cu ·dragostea, pe 
care mi-aţi păstrat-o totdeauna,. 

Mulţumescu-vă fiii mei, iubiţii mei, şi iarăşi vă 
· mulţumesc.

• Nu v'am părăsit, precum vi se pare.
Dacă trupul, care m'a. închis vreme de 59 ani,

se duce să se prefacă în pământul din care a fost 
luat, eu - duhul Episcopului vostru, - rămân pururea 
între voi, inima mea cea zdrobită, rămâne în veci a 
voastră. 

Numele meu rămâne în operele pe cari le în
cepusem. 

Rogu-vă numai să le continuaţi voi, şi ace�sta 
mă va mângâia. 

De plâns să nu mă plângeţi, căci, în ceruri, toţi, 
ne vom revedea. Amin.

Marţi 29 Septembrie 1925 
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CUVANTARE 
ţinută la inaugurarea şcolii primare clădită ·' 

de un comitet în Tekirghiol, (8 No.embri� 1925) 

Iubiţilor mei fii dubovniceşti, 

Valoare� şi nume�e mare şi frumos al unei ţări, �n
vechime··- mm la toate popoarele --- se socoha 

după bogăţiile pe cari le avea şi după puterile de luptă„ 
pe cari le punea.- fie pentru apărarea teritoriilor sale, 
fie - mai ales - pentru cucerirea şi supunerea a cât 
mai multe teritorii şi popoare străine. Aşa devenise în
tr'o vreme poporul Roman stăpân pe mai toată Europa, 
aşa ajunsese apoi Bizanţul împărăţia cea mai renumită 
şi mai de temut, până cătră sfârşitul secolului al 15-lea_ 
Bogăţiile, adeseori agonisite prin răpiri, şi meşteşugul 
armelor, negaţiunea civilizaţiei şi moralei, erau cei doi 
dumnezei la cari se închinau popoarele vechi şi în cari 
credeau cu tărie. 

Li lipsia, însă, un lucru, cu totul superior şi bine
făcător pentru omenire: ştiinţa, adică cultura intelec-
_ tuată şi educaţiunea, adică înobilarea omului-fiară şi 
_ridicarea lui, prin morala socială, la civilizaţia, care 
caracteriză popoarele moderne; deaceea, aceste popoare· 
nici n'au putut subzista şi s'au stins depe faţa pămân
tului, ele - ca şi toate alte popoare din întreaga lume. 
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Când, însă, din cenuşa acestor popoare, au răsărit 
altele noui, şi când aceste popoare noui au dat impor
tanţa cuvenită factorului salvator: educaţia, lumea nu 
s'a mai bizuit pe bogăţii materiale şi pe puterea ar
melor, spre a-şi valorifica autoritatea şi însemnătatea. 

Nu se mai întreba acum : câte bogăţii ai, ci câţi 
oameni învăţaţi ai? Nu se mai cucerea acum lumea 
cu puterea armelor, ci cu renumele ce-şi căpăta. Mo-.

ravia, depildă, deşi o ţărişoară .mică, fără armată de 
care să se teamă lumea şi fără bogăţii, cu cari să se 
făliască, devine o ţară cu nume mare - pentrucă ca 
dă lumii pe genialul Comenius, cel mai mare peda
gog, întâiul dascăl al Europei. Elveţia mică dă pe 
marele Pestalozzi. Danemarca - un colţişor de pă
mânt, dă pe neîntrecutul organizator pentru ridicarea 

ţării sale - pe Orundwig 1).

Dar, iubiţilor, vorbind de puterea culturii şi a e
ducaţiunei, n'am pus punctul pe i.

Şi ca să-l pun, nu mai am nevoie să umblu prin 
Moravia, Elveţia, Danemarca etc. Ele· sunt prea departe 
de noi; deaceea, voiu căuta la înţelepciunea poporului 
nostru, acest punct. 

Românul zice: ,, La un dram de ştiinţă, trebuie un 
car de minte", - iar mintea pe care o cere Românul nos
tru se tâlcuieşte tot educaţie, dar educaţie religioasă. 

Numai prin o astfel de educaţie, omul ajunge virtuos. 
Virtutea şi religiozitatea sunt doi factori, cari de

săvârşesc pe omul educat; cea întâi, însă, este subal
ternată religiozităţii. Nu fără dreptate a zis un înţelept 
odată: ,, Crezusem până acum că omul poate fi virtuos 
fără religie; văd, însă, că eram rătăcit. 

Da, iubiţilor, numai educaţia religioasă este ade
vărata educaţie. Cât de mult ni-ar folosi ea astăzi, când 

1] C. Mureşanu
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.atâţia duşm.ani ne subminează la temelie, pentrucă n'am 
dădit edţficiul nostru naţional. pe „piatra credin,ţii" I 

Cât am câştiga noi, dacă în şcolile noa�tre, ar �
vea mai mult _Ioc - e1:1 zic primul Ioc-· cea mai b�mă, 
mai de seamă carte - cartea cărţilor - Sf. Scripturc'i I 
Poporul ,englez are pe masa lui Biblia şi se culcă cu 
•ea pe mesuţa de lângă cap. Ferice de el.

* * *

1\ici am voit să aduc cuvântul meu, iubiţilor: 
Inaugurăm azi un sanctuar al culturii noastre na

ţionale. Pe lângă aceasta, el trebuie să devină, în a
ceastă parte a scumpei noastre Dobrogii şi un focar de 
-calde sentimente patriotice, cari au să culmineze în-
1r'un sincer şi cald dinasticism.

Dar în acest mic sanctuar, trebuie să se 'cultive 
- mai presus de toate, - sentimentul mora.fa-religios.

Deci, D-lor profesori, adresându-mă Dv., vă sfătu
iesc şi vă îndemn să vă siliţi a insufla copiilor ce vi 
se trimit din sânul şi casa pării1ţilor, spre cultura inte
lectuală, credinţa şi religiozitatea, cari au caracterizat 
pe înaintaşii noştri; căci, numai prin credinţă şi reli
giozitate, vedem cu ochii minţii, cu ochii sufletului nos
tru, pe Dumnezeu, izvorul a toată ştiinţa şi înţelepciu
nea, care edifică popoarele şi Ie înalţă. 

Invaţaţi pe copii de toate, dar nu neglijaţi legea 
părinţilor noştri, cari ne-au adus până în aceste vremi 
fericite. 

Invăţaţi-i să creadă - cu tărie-· în Dumnezeu, căci 
numai El ni-a dat biruinţa asupra vrăşmaşilor, cari ne 
cutropiseră ţara cu bogăţiile ei. · El şi nu armele noas
tre; El şi nu înţelepciunea noastră; El şi numai El, 
după cum a zis un bărbat de stat al nostru, după răz
boiu. "Mă miram eu să nu ne salveze Dumnezeu şi 
din cumpăna în care-am fost!". 
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Imbogăţiţi, D-lor profesori, mintea şcolarilor cw 
toată arma ştiinţii' şi a luminii, care va străhici ;dfo, 
Jocalul de şcoală ce inaugurăm azi, dar încălziţi-Ie •ini- · 
mile -cu focul dragostei de. credinţă în Dumnezeu, de· 
iubirea de ·neam şi lege; căci aceste mici şi nevino-
vate fiinţe, ne vor lua mâine locul, ca să ducă, mai. 
t:l'eparte, lupta pentru întărirea scumpei noastre Patrii,. 
mărită cu jertfa generaţiilor luptătoare de azi şi sfinţită 
cu sângele eroilor noştri - martirii neamului nostru. 

Ei sunt ca un aluat; pe care-l puteţi Dv., deocam
dată,. modela cum vreţi; iar dela felul cum veţi şti să-l 
modelaţi, va ieşi cetăţeanul de mâine, care va · face· 
gloria noastră celor de azi şi meritul vă va reveni dacă 

· ei vor ieşi buni patrioţi şi quni creştini.
Biserica, pe care aţi chiemat-o să iea parte Ia· a-' 

ceastă înălţătoare serbare, va. binecuvânta atât pe voi,. 
cei cari v'aţi ostenit la ridicarea acestui locaş de lu
mină,- cât şi pe copiii voştri; nădejdea zilelor de mâine-

. a scumpei noastre Românii. 
· · 
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Ieromonahul Gherontie Nkolau 
Sf. Mitropolie a Ungro,Vlahiei 

1 9 1 6 
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CUVANTARE 

. ţinută în Corn. Sudiţi

în ziua de 29 Noembrie 1925 

Binecuvântaţi creştini şi 

bunilor români, 

Cu dorinţă fierbinte, am dorit să viu în mijlo
cul vostru, ca să ne vedem faţă cătră faţă, să 

cercetez viaţa voastră creştinească şi românească şi 
să văd cu ochii mei, să păşesc cu bătrânescul şi pă
mântescul meu picior, pământul scump al comunei 
Sudiţi, pe care-l munciţi cu sudoarea frunţii voastre 
şi care păstrează în sânul său osămintele .scumpe ale 
moşilor şi strămoşilor voştri. 

Şi am venit în ceas bun, am venit însoţit de bla
goslovenia cerului, care ni-a dat ploaia binefăcătoare 
pentru îmbelşugarea roadelor pământului. Şi, cu sme
renia mea, venit-a şi P. C. Protoereu, al judeţului; 
venit-au, încă, şi sfetnicii noştri dela Sf. Episcopie; 
P. · C. Părintele Director, P. C. Arhimandrit şi p.ărinţii
diaconi şi, cu toţii, înălţat-am, şi aseară .şi azi, în bă
trâna . voastră Biserică rugăciuni, cu inimi smerite şi
cu genunchi plecaţi, cătră · Atotputernicul Dumnezeu
pentru toată lumea, pentru Sfânta sobornicească· şi
.apostolească Biserica şi pentru toţi fiii săi� cari întru
curăţie şi întru viaţă c·instită petrec.

Incă am înălţat rugăciuni, milostivului . Dumne
.zeu, pentru Prea Inălţatul · şi de Hristos iubitorul Re-

Din revista „Tomis" luna Ianuarie 19�6 
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gele nostru Ferdinand I, pentru slăvita noastră Regi
nă Maria şi pentru toată Augusta Lor Familie şi 
ne-am rugat să Li dăruiască Dumnezeu viaţă înde

lungată, sănătate şi domnie paşnică, pentruca şi noi„

întru pacea Lor, : viaţă· liniştită şi fără gâlceavă să 
vieţuim. 

Rugatu-ne-am încă, pentru toţi cei răposaţi întru

dreaptă credinţă, părinţii,•. strămoşii şi fraţii voştri. 
lară, pentru voi, iubiţilor creştini sudiţeni, să

vârşit-am jertfa cea fără de sânge-. Sf. Liturghie,. 
pomenind pe ceice aduc daruri şi fac bine. Sfintei 
Biserici şi-şi aduc aminte de săraci. 

*
* 

*

:Bucuria pe care o simt, iubiţilor, în clipele aces-
tea, când Dumnezeu mi-a ajutat să mă g,ăsesc între,

voi, este întocmai ca a unui adevărat părinte. când 
se găseşte între fiii. săi iubiţi. 

Slavă lui Dumnezeu, că dorinţa ce aveam de a_ 

vă vedea în trup şi-n oase, mi s' � îndeplinit. 
Cu smerenia mea şi cu voi se potriveşte de mi

nune. cuv.ântul Sfintei noastre Biserici: ,,. Veseleşte-te 
Începătorul ·turmii, -Împrejurul tău văzând pre fiii tăi,.

purtând stâlpări de fapte bune". 
i Se veseleşte sufletul meu şi inima· mea de pă

rinte,. saltă de bucurie când văd ce viaţă frumoasă 
şi creştinească trăiţL 
. · Multă-mi este nădejdea pentru voi, multă-mi 
este. lauda pentru voi, umplutu-m' am de· mângâiere, 
deprisosit .am bucuriei ,· iară mai vârtos m•am bu
curat de. tânărul şi. vrednicul vostru păstor sufle
tesc - părintele Vasile Georgescu, că duoul Jur

a pătruns .în. .sufletul vostru şi· inimq_ lui cu desă
vârşire ,este. spre voi, mai cu osebire când vede as
cultarea voastră a 

_
tuturor, În ce cbip adică„ cu frică-
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şi cu cutremur primiţi Învăţătura Domnului · nostru 
Iisus Hristos din gura lui. (II Cor. VII 4, 15)

* 

* * 

Iubiţilor, Asociaţia voastră a bunurilor creştini 
diri Sudiţi se numeşte „Mântuirea". După scopul ce 
urmăreşte ea, nici nu se poate o numire mai potri
vită. - Şi într'adevăr: 

. 1. Luminarea minţii voastre prin citirea cărţilor 
din frumoasa bibliotecă ce-aţi înfiinţat, învăţăturile 
sănătoase ce veţi găsi în ·cărţile bibliotecii,· îndem
nurile spre o viaţă creştinească, cinstită, curată, har
nică, cumpătată şi chivernisîtă, ce pot fi altceva de
cât mântuire pentru voi? 

2. Abonarea la revistele serioase, cari vă învaţă
cum să vă munciţi pământul, cum să sămănaţi, cum 
să adunaţi rodurile voastre, cum să le desfaceţi cu 
folos pentru voi şi nu pentru diferiţii misiţi; cum să 
vă creşteţi vitele, păsările �te., cum să vă faceţi hai
ne din cânepa, inul şi lâna voastră ; cum să vă cu
noaşteţi drepturile şi datoriile voastre· de cetăţeni 
buni, de români patrioţi, etc., ce poate fi altceva de
cât· mântuirea voastră? 

3) Combaterea păcatului beţiei pe care o urmă
reşte Asociaţia voastră- patimă b1estemată, şi urâtă 
de Dumnezeu, şi de lumea cuminte, patimă, care 
schimonoseşte faţa, s_ecătuieşte puterea, face din om 
neom şi, în cele din urmă curmă viaţa ; patimă, 
care este izvorul· a toată nenorocirea familiei, piperni
cirea copiilor, gâlceav_a în casă, ruşinea în faţa oa
menilor cuminţi, munca iadului şi focul· gheenii, -
ce poate fi, decât Mântuirea· voastră ? 

Şi mă bucur că Asociaţia Mântuirea,' a făcut în 
scurtul timp de abia un an, buni creştini. din· locui
torii sudiţeni, izbăvind ,pe mulţi de. beţie şi prin a
ceasta, de toate păcatele cari curg din ea. 
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Laud strădania părintelui vostru sufletesc, a das
călilor şcoalei din Sudiţi şi a tuturor oamenilor în
ţelepţi, cari au înfiinţat societatea „Mântuirea" ; vă 
laud şi pe voi, iubiţii mei fii duhovniceşti, că ascul
taţi poveţele cele bune şi vă împotriviţi păcatelor. 

Nu pot încheia scurta mea cuvântare, fără să-mi 
dau pe faţă bucuria ce simt, când văd copilaşii voş
tri cânt-ând lui Dumnezeu în biserică şi veselindu-ne 
inimile la aceasta frumoasă şi creştinească serbare. 
Citesc pe feţele şi în �nimile voastre, părinţilor, 
l;>ucuria pe care o aveţi când vedeţi şi auziţi pe co
piii voştri cântând în cor, laude dumnezeieşti şi 
imne naţionale-româneşti. 

Dumnezeu să vă binecuvinteze, atât pe voi şi 
pe copiii voştri, cât şi pe dascălii comunei voastre, 
cari dau lumină minţilor şi nobleţă inimilor fiilor 
voştri - viitorii cetăţeni, nădejdea Bisericii şi a scum
pii noastre Românii. 

Cât priveşte cinstea pe care mi-aţi făcut-o D
Voastră, de a mă proclama preşedinte de onoare 
al Asociaţiei „Mântuirea", vă declar că-mi mişcă inima 
şi sufletul, pe cari le angajez bunei propăşiri a a
cestei asociaţii, şi ca un slab semn al legăturii mele 
sufleteşti cu ea, dăruesc douăzeci de exemplare din 
lucrarea mea: ,,Stal'ea sufletelor după moarte" şi 
douăzeci ex. din lucrarea: ,,Scurt istoric asupra per
secuţiilor religioase din Rusia sovietică", pentru îm
bogătirea bibliotecii asociaţiei ; iară, după cuvântul 
apostolului Pavel „prea cu dulceaţă mă voiu cbeltui 
şi pre mine pentru sufletele voastre" şi împreună 
_cu el strig: ,,bucuraţi-vă, fraţilor, fiţi desăvârşiţi, mân
gâiaţi-vă, aceiaş cugetaţi, pace să aveţi, şi Dumne
zeul dragostei şi al păcii va fi cu voi". (II Cor. xn, 15 xm 11).
Amin. -

·-

� 
� 
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CUVANTARE 
ţinută de P. S. Sa D. D. Gherontie, 

cu ocazia învestirii ca Episcop al Constanţei 

S l RE, 

SLĂVITĂ DOAMNĂ, 

I n momentul când am primit din Augustele mâni 
ale Majestăţii V�astre toiagul cu care am să păs

toreşc duhovniceşte turma cea cuvântătoare din e
parhia Constanţa -- vechiul Tomis - ca un fior nă
valnic, a pătruns în mintea şi în toată fiinţa mea, i
deia despre atotputernicia lui Dumnezeu şi am zis 
în cugetul meu: 

„Mara eşti Doamne şi minunate sunt lucrurile 
Tale şi nici un cuvânt nu -este de ajuns spre lauda 
minunilor Tale!". 

Da, Măreţe Suveran; căci minuni negrăite fă
cut-a Dumnezeu cu noi : 

lntregirea neamului şi lărgirea hotarelor Patriei 
noastre, până unde se aude dulcele graiu romanesc 
- graţi_e vitejiei Majestăţii Voastre şi a ostaşilor cari
V'au ascultat comanda supremă, este minune mare,
pe care Dumnezeu a făcut-o cu noi.

Consolidarea înceată, dar sigură, a alcătuirilor 
de Stat şi salvarea. economică a ţării, fără amai:ie
tarea bogăţiilor ei şi mai ales, a demnităţii Statului 

Din revista „Tomis" luna Martie 1926 
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- graţie înţelepciunii Majestăţii Voastre şi a guver'"' 

nelor Majestăţii Voastre, sunt minune mare, pe care
a făcut-o Dumnezeu cu noi.

Pacea şi liniştea ce aţi asigurat scumpei noastre· 
Românii-Mă�ite şi pururea vecuitoare, ajutaţi de în
ţelepciunea înăscută, · pe ·c·are cumintele Vostru popor· 
o p�strează. _cu_. sfinţenie, în noianul de frământări
din jurul hotarelor ţării, este altă minune mare, pe
c�re . b'urrmezeu o face cu noi.

Dreptatea ce s'a făcut săteanului prin pun·erea 
sa în stăpânire, asupra pământului pe care-l mun
ceşte cu braţele sale şi pentru care Majestatea Voas
tră a dat cea întâi pildă, legile de reglementarea 
muncii şi alte bune orândueli, sunt iarăşi minune 
mare şi dreaptă răsplată pentru poporul, Majestăţii 
Voastre. 

• Ce să zic de recăpătarea sănătăţii Majestăţii
Voastre, atât de scumpă tuturor supuşilor Majestăţii 
Voastre şi pe care o pierduserăţi în tranşee şi pe 
tron, veghind la viitorul ţării? Ea este, deasemenea 
şi mai presus de toate, minune mare, pe �are Dum
nezeu a făcut-o cu noi. 

Acestea sunt, Slăvite Suveran, sentimentele şi 
gândurile ce stăpânesc pe smerenia mea, supusul Ma
jestăţii Voastre, în aceste clipe solemne, când sunt 
întărit şi trimis de Majestatea Voastră să păstoresc du
hovniceşte pe credincioşii din Dobrogea veche şi nouă. 

S l RE, 

Stând acum în faţa Majestăţii Voastre, făgădu
e�c- .solemn că,. în toată vremea vieţii mele, voiu sta 
1e _streajă neadormit. între oile cuvântătoare din E
pai:-hia. Cons,ta]'.l.ţa, pentr4 .. păstorirea cărqra Majesta
tea Voastră a binevoit a-mi încredinţa acest toiag· 
- semn al autorităţii păstbrale - şi pururea voiu în-
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văţa pe credincioşi, că Biserica Domnului şi Dumne
zeu-lui �ostru Iisus Hristos dă viaţă lumii întregi şi 
că, cu toţii suntem· zămisliţi în sân urile ei, ca într' al 
adevăratei noastre marne, toţi suntem hrăniţi cu a
celaş lapte şi că, dar, toţi suntem datori să fim în
sufleţiţi de acelaş duh: al dragostei ·de ţară, al iu
birii de aproapele, al păcii şi al supunerii la toate: 
orânduielile Stăpânirii, care emană dela Dumnezeu .. 

V9iu propovedul, că Sfântul . Sinod al Sfintei. 
noastre Biserici este înalta autoritate a Cuvântului 
lui Dumnezeu, prin care Cuvânt „ toate s'au făcut şi 
fără de care nimic nu s'a făcut din câte s'au făcut". 

Iar, ca o cunună a acestora ş.i a altor învăţături,. 
voiu căuta să întăresc în mintea şi inima credincio-
şilor eparhiei mele, că Majestatea Voastră sunteţi a
lesul Cerului pentru conducerea poporului român 
cătră împlinirea măreţelor lui destine şi că toţi: mici 
şi mari, suntem datori supunere şi devotament până 
la jertfa de sine, pentru susţinerea ideii monarhice 
între supuşii Majestăţii Voastre şi iubire neţărmurită. 
pentru scumpa noastră dinastie. 

Pentru răspândirea învăţăturii Mântuitorului în
tre credincioşii noştri şi pentru cultivarea sentimen
telor dinastice şi .cetăţeneşti între supuşii Majestăţii 
Voastre din Eparhia Constanţa, de orice neam şi lege 
ar fi ei, Biserica luptătoare este cea întâi chemată 
şi datoare. Dar aceasta este cu putinţă, numai dacă 
vom avea un cler băştinaş dobrogean, legat de su
fletul şi pământul Dobrogei. Deci, Sire, după cuvân
tul dumnezeescului David; ,,nu voiu da somn ocbilor-· 
mei nici genelor mele dormitare", până când nu voiu 
vedea un local propriu pentru seminariul teologic al 
Eparhiei Constanţa, creat tocmai în scopul sus arătat. 

Grija de toate zilele a smereniei mele va fi şi. 
aceia a terminării casei de locuinţă episcopală. A-
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•-t:eastă casă - graţie solţcit4dinei ce ni-a arătat Onor. 
Minister al Cultelor - este ridicată aproape pânăla 
-acoperiş; dar, până la desăvârşita .ei t,erminare, mai
,este mult şi ni trebuesc mulţi bani.

Pentru demnitatea noastră naţională şi pentru 
:prestigiul bisericii dobrogene, atât seminariul cât şi 
-casa pentru focuinţa episcopului, se impun cu nece
.sitate neînlăturabilă.

Pentru realizarea acestor dorinţi scumpe sufle
-tului meu „nu voiu da odibnă tâmplelor mele"; dar 
:puterile mele sunt slabe, Sire, şi nevoile urgente . 
. Iată dece îndrăznesc să implor poveţele Majestăţii 
Voastre şi preţiosul s·prijin al luminaţilor sfetnici ai 
.Majestăţii Voas_tre. 

Să trăiţi Sire, 
Trăiască Majestatea Sa Regina, 
Trăiască deapururea scumpa noastră Dinastie şi 

:România-Mare. 
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CUVANTARE 
ţinută .de P. S. Sa D� D. Gherontie, 

cu ocazia instalării ca· Episcop al Constanţei 

Domnule Ministru, 

Cucernici p'ărinţi şi 
I , 1

1 

' Iubiţii mei Constănţeni, 

Acum când, aşa de sărbătoreşte, lire , treptele a-·
cestui scaun episcopal, ilustrat în primele _vea

curi ale creştinismului de ierarhi ca : Teofil, Teotim,. 
Gerontiuş şi alţii, înainte de a mulţumi Dv. pentru .. 
dragostea ce-mi arătaţi şi pentru cinstea ce-mi fa
ceţi, îmi ridic ochii către părintele îndurărilor şi zic.: 
cu proorocul: ,,Mic eram Între fraţii mei şi ·nemer
nic Între fiii maicii mele,· .Însă Dumnezeu dar şi" 
mărire mi-a dat".- (Ps. 84 v. II). 

Şi într' adevăr iubiţilor·: 
Mic şi neînsemnat am fost timp de 20 ani. 
Un diacon, doar, şi nimic mai mult. Iar dacă. 

totuşi, fraţii mei mă băgau în seamă, asta se datora 
nu mie, ci oamenilor mari ai bisericii, pe lângă. 
cari slujiam lui Dumnezeu; se datora lui . Melhise
dec dela Roman, cel plin de carte şi de înţelepciu-
ne creştinească, lui lnochentie cel blând şi cu gura

de aur, lui loanichie cel cu mintea ascuţită şi cu. 

Din revista „ Tomis'' luna Martie 1926 
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glas de privighetoare, eremitului învăţat, cuvios şi 
plin de Duhul Sfânt, care-şi croieşte drum la Cer, 
prin postire, prin „ Cercarea Scripturilor" şi prin ru� 
găciuni de ziua şi noaptea, pentru el şi pentru lume. 
Ei au fost lauda mea, ei au fost dascălii �ei, ei au 
fost icoana vieţii mele. 

Dar au trecut acei 29 ani de diaconie şi Dum
nezeu mi-a dat dar, ·m-a înălţat la treapta preoţiei 
.şi la cinstea Arhimand,riţiei. ln această stare m 'a 
găsit la Sfânta Mitropolie din Bucureşti,· întâiul Mi
iropolit al României-Mari, Miron cel isteţ, ritor · în
văţat şi bun orânduitor de treburi bisericeşti - Prea 
-fericitul şi întâiui Patriarh al României întregite. Şi
·n'au trecut decât patru ani şi iată că Dumnezeu,
-care-mi dăduse darul preoţiei şi cinstea arhimandri
ţiei, m-a învrednicit şi de cel mai mare dar: darul
.şi cinstea arbierească. 

Aici e locul ca, azi, când am urcat treptele tro
nului episcopal, de ad din Constanţa, să exprim o
magiile mele de recunoştinţă şi respect, pentru me
moria aceluia ce a fost episcopul Ilarie Teodorescu, 
-prea curând răpit din mijlocul nostru, alături de
,care, pentru prima oară - în ziua de 21 Maiu 1923 -
.am venit în mijlocul D-voastre, iubiţii mei fii duhov
niceşti ai scumpei mele eparhii Constanţa.

* 

* * 

Şi acum, Milostivul Dumnezeu, pe lângă dar
mi-a dat şi mărire. Acum mila lui Dumnezeu s' a în

tâlnit cu adevărul. Adevărul din pământ a răsărit
�i dreptatea din cer a privit,· dreptatea şi pacea
.s' ali sărutat". (Ps. 85 10-11 ).

Cuvintele pe cari le rosteşte smerenia mea acum, 
nu sunt ale mele; sunt ale proorocului. lnţelesul lor, 
voi - iubiţilor - îl pricepeţi; iar eu, dau Slava lui 
Dumnezeu. 
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Domnule Ministru, 

Mic şi fără putere am fost din tinereţile mele 
până acum. Mare m' a făcut acum· la -bătrâneţe, Bi
serica noastră strămoşească, prin reprezenta'nţii ei 
- membrii congresului naţional - şi cu multă putere
m'a îmbrăcat Majestatea Sa, scumpul nostru Rege
Ferdinand I, când mi-a încredinţat c6rja episcop.ală.

Mic şi fără răspundere am fost până acum; mare 
şi cu grea răspundere, sunt de azi înainte. 

Până acum, am primit învăţătura şi dacă am şi 
dat, am dat ca frate; de acum încolo �m să dau 
învăţătura, dar am s' o dau ca părinte. Şi ce uşor 
primeşte omul; dar cât de greu dă! Ce uşor şi fără 
-răspundere dai învăţătur� fratelui şi cât de greu este 
s' o dai fiului; căci tu întâi trebuie să fii pilda celor 
ce înveţi: ,, Cele ce vede că face părintele, acelea 
J ace şi fiul", zice apostolul. 

Ca să dai, trebue să ai ce şi de unde să dai. 
Avea-voiu eu,. oare iubiţii mei Constănţeni şi fii 

ai_ eparhiei mele, ce să vă dau şi de unde să vă dau? 
Domnul ştie ! 
Eu una ştiu - că dragoste am, că dorinţă am, 

că suf Jetul meu pentru voi Îi voiu pune. 
Nu mă mai recomand vouă; că cine m!l mă 

cunoaşte? 
Nu vă fac făgădueli. Voi ştiţi că, pecât puterile 

.şi priceperea m'au ajutat, am lucrat în via Domnu
lui din acest Egbipet şi am întărit gardurile şi vierul 
.sâlbatec n'o strică mai mult; iar, cu ajutorul lui 
Dumnezeu şi ascultarea voastră, îl vom îndepărta 
cu totul. 

Aşa să ne ajute Milostivul şi Induratul Domnul! 
* 

* * 
.1 

Mulţumesc din adâncul suflet_ului meu I. P. S. 
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Sale Mitropolitului meu ,canonic, Prea fericitul Pa
triarh al României D. D. Dr. Miron pentru gramata,

cu care mă întăreşte în scaunul arhie�esc al cate
dralei episcopale şi peste oile cele cuvântătoare din 
eparhia Constanţei - mie încredinţată spre păstorire. 

I' 

Mulţumes� eruditului teolog -- Cucernicul preot 
Gr. Pişculescu, care a luat osteneala să vină şi 

I 
să, 

citească astăzi aici, gramata Metropolitană. 

Mulţumesc respectuos şi călduros D-lui Ministru 
al Cultelor Alex. Lapedatu, care - în numele Ono-
ratului Guvern - mă însoţeşte pânăla urcarea mea 
pe tronul episcopal şi-l rog să binevoiască a trans
mite Onoratului Guvern adâncile mele mulţumiri, 
pentru solicitudinea ce poartă Bisericii din scumpa 
noastră Dobroge ; iar D-sa personal să binevoiască 
a-mi procura mulţumirea ca, în curând, să sărbăto
rim şi inaugurarea palatului episcopal, precum şi pu
nerea temeliei noului local de seminar. Cu aceasta,.
numele D-sale va fi scris în ceruri şi în istoria re
ligioasă şi culturală a scumpei noastre Dobrogii.

Mulţumesc sincer şi cu recunoştinţă, Adunărei 
eparhiale a Constanţei, care mă onorează cu pre
zenţa sa şi la instalarea mea în demnitatea de E
piscop al acestei eparhii. 

Mulţumesc cucernicului Cler şi tuturor autorită
ţilor şi instituţiunilor constănţene şi din celelalte ţi
nuturi ale eparhiei, pentru felul sărbătoresc şi im7 
portanţa ce au înţeles să dea actului instalării m�e 
în scaunul episcopal, onorându-l cu prezenţa şi dra- ' 
gostea lor. 

Mulţumesc tuturor scumpilor noştri cetăţeni, de 
orice neam, limbă şi lege, a căror prezenţă ad; îmi 
dovedeşte - încăodată mai mult - dragostea lor faţă 

I 
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de smerenia mea, şi eternul adevăr al Sf. Scripturi ·' 
că: ,,Înaintea lui Dumnezeu, nu este iudeu nici ellin, 
nu este parte bărbătească, nici femeÎască, ci toţi 
suntem fraţi intre nol şi fii ai unuia şi aceluiaş 
Părinte - Dumnezeu",· şi că, toţi trebue să ne iubim 
unul pe altul, toţi să iubim scumpa noastră Patrie, 
România�Mare, plămădită, dospită şi crescută din 
frământătura sângelui nostru comun; toţi să fim ere� 
dincioşi şi să ne s'upu.nem Regelui nostru iubit, să 
iubim Familia Regală şi Dinastia Română! · 

♦ J 

o 
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CUVANTARE 

ţinută de P. S. Sa D. D. Gherontie 

cu ocazia recepţiunii dela palatul primăriei *) 

Domnule Ministru, 

Cucernici părinţi şi 

Iubiţi Constănţeni, 

Sunt dator să răspund tuturor reprezentanţilor auto
rităţilor constănţene, cari mi-au prezentat felici

tări cu ocazia recepţiunii dela palatul primăriei, în care 
ne găsim şi sunt dator să mulţumesc fiecăruia în parte. 

-Această datorie îmi este foarte plăcută, căci vor

besc în faţa prietenilor mei şi'mi este uşoară, căci n'am 
a face oratorie, un lucru fiind ştiut în mod cert că : 

inima şi sufletul meu nu mai sunt ale mele, ci ale 
D-voastră D-lor, a tuturor, fără deosebire de neam şi

lege, iar inimile D-v. sunt în stăpânirea mea. M'aţi ro
bit D-lor şi v'am robit. Ne-am robit unii pe alţii, in

timpul celor trei ani de când trăiesc şi propove.duiesc

în mijlocul D-v.

Fiilor şi fraţilor,· 

Am zis în biserică, acum câteva clipe, că Sfânta 

Scriptură cuprinde adevărul etern despre frăţia ce tre-

*J Oin revista „Tomis" Iun 1 Martie 1926
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-buie să existe între oameni pe pământ, între popoarele
lumii. Inaintea lui Dumnezeu, nu este iudeu, nici elin,
nu este parte bărbătească, nici femeiască; ci, toţi sun
tem fraţi între noi şi fii ai unuia şi aceluiaş Dumne
zeu. Biserica lui Iisus Hristos, nu face deosebire între
oameni şi clase. Ea propoveduieşte pacea, dragostea
şi iubirea între toţi. Ea îmbrăţişează, deopotrivă, pe
ioţi: pe iudeu şi pe elin, pe bogat şi pe sărac, pe cel
,de neam mare, ca şi pe cel mai smerit om.

Aceasta este şi propovedania,. mea, aceasta va fi
şi dorinţa mea, aceasta va fi şi strădania _mea între
toţi scumpii mei dobrogeni, pentruca să-i aobândesc
ventru credinţa noastră strămoşească, pe unii'; iar, pe
alţii, pre toţi şi pre toate, pentru dragostea şi devota
mentul neprecupeţit pe care-l datorim scumpii noastre
Românii-Mari, pentru Tron şi Rege şi pentru Dinastia
română.

Cu aceste declaraţiuni sincere, mulţumesc, încă o
-dată şi acum la reşedinţa mea episcopală, Adunărei 
·eparhiale, pentru dragostea ce mi-a arătat cu ocazia
alegerii mele ca episcop al Constanţei şi-i mulţumesc
şi pentru onoarea ce-mi face acum, luând parte la ac
tul instalării mele în scaun. Legăturile sufleteşti dintre
noi, sunt garanţie, că eparhia noastră va propăşi sigur
din cele 3 puncte de vedere: administrativ, economic
.şi cultural.

Mulţumesc călduros D-lui Prefect al jud. Constanţa,
pentru felicitările ce mi-a prezentat în numele cetăţe
nilor de sub conducerea D-sale administrativă, dorin
du-Ii tuturor S}nătate, pace. şi linişte.

Mulţumesc D-lui Primar al comunei noastre, şi dis
·tinşilor D-sale Consilieri, urându-li izbândă, în realizarea
dorinţelor lor de a ridica şi oraşul nostru, la înălţimea
. oraşelor civilizate ale lumii. Constanţa, ca port maritim
,este punctul de debarcare a întregii Europe. Se cuvine,
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dar, ca e::i, atât din punct de \·eclere edilitai:, cât şi a 
demnităţii ii;istituţiilor ei, stt se prezinte astfţl încât 
trăinii, cari ne vor \·izita, să vadă că, Constanţa noas

tră, nu este mai prejos ele oraşele înfloritoare ale lumii. 
şi se cuvine să fie aşa, cu atat nrni mult, cu cât străinul 
totdeauna rămâne cu prima impresie, ce-o oferă o ţară 

� 
' 

. 
' 

la primul său punct de intrare. Dorţsc D-lui Primar ş~ 
onoraţilor D-sale Consilieri, izbândă întru îndeplinirea 
gândurilor curate şi patriotice, cu cari au purces la lupta 
de organizarea serviciilor municipale şi aştept, cu înqe
dere, să aibă creştinească solicitudine, dacă nu în primul 
rând, cel puţin printre cele dintăi instituţiuni culturale a!e
comunei şi de Episcopia noastră. Suntem la început şi 
oricât am voi să trăim mimai cu dubul avem nevoie
de ajutorul material al tuturor instituţiunilor· din Con-
stanţa, cu trecut mai vechiu. 

Mulţumesc D-lui Prim preşedinte. al Curţii noastre· 
de Apel şi-l asigur, că Biserica dobrogeană se simte 
mândră, că are colaboratoare Ia împărţirea dreptăţii, a
ceastă înaltă instituţie naţională, şi cunoaşte îndeajuns 
vrednicia onoraţilor Domni Consilieri, cărora smerenia 
mea li-a purtat, totdeauna, o deosebită dragoste şi 
consideraţie. 

Mulţumesc D-lui Primpreşedinte al Tribunalului 
Constanţa şi tuturor onoraţilor magistraţi. Tribunalul

este, cu drept cuvânt, al treilea factor păzitor şi îm
părţitor al dreptăţii, deopotrivă cu mama sa - Biserica 
- şi cu sora sa mai mare - Curtea de apel; şi această
treime de instituţiuni, având aceiaşi nobilă menire, sunt

o fericire pentru cetăţeni, o cinste pentru ţară şi o
garanţie pentru menţinerea echităţii păciî şi a dragostei
între toţi scumpii noştri cetăţeni de orice lege şi limbă_

Mulţumesc D-lui Consul al Marei Britanii. Legătu
rile Dinastiei noastre şi, prin ea, ale noastre, cu una 
dintre cele mai civilizate şi mai puternice ţări din Eu-
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opa, sunt o mândrie pentru neamul nostru ş1 o chie
zăş'ie sigură pentru desvoltarea noastră, ca stat liber, 
'11 linişte şi pace Jn concertul european. 

Mulţumesc D-lui Consul al Republicii elene şi-l a
~igur că Biserica Româna, are conştiinţa vie despre a
·initatea de credinţă dintre ţara noastre\. şi Grecia î
despre legăturile din cea mai adâncă vechime, ce au
existat şi există între Blseric21 românească şi Patriarhia
·cunienică a Vechiului Bizanţ şi doreşte, din suflet, în
tărirea Bisericii noastre materne.

Mulţumesc D-li.li Pastor al Comunităţii evanghelice 
şi, cu biserica universală a Răsaritului, mă rog pentru 
mirea credinţii şi împărtăşirea Sfântului Duh la toate 

popoarele lumii; iar Comunitaţii, pace şi linişte. 
Mulţumesc Comunităţii armene, exprimându-i ace-

eaşi dorinţi de pace şi linişte. Biserica noastră orto
doxă dominantă şi poporul nostru a acordat toată- so
licitudinea bisericii şi poporului armenn; iar acestea au 
răspuns cu loialitate acestor sentimente ale poporului 
român. 

Mulţumesc Comunităţii mozaice, care prin repre
zentantul său, îmi adresează felicitările sale, amintind 
legăturile, pe cari creştinismul - p}in Testamentul Ve
•t;lliu ·- le are cu poporul lui Israel. 

Imi fac o plăcere să constat că, evreii consianţeni 
au înţeles bine şi au aplicat sincer şi loial cuvintele 
profetului Ieremia, care zice: ,, Căutaţi pacea poporu

.lui În mijlocul căruia v' am condus,· căci În pacea 
.lui, stă pacea voastră". Biserica creştină, nu face 
deosebire - cum am zis - între iudeu şi elin -- ştiind 
că toţi suntem fii ai unuia şi aceluiaşi părinte Dum
nezeu; deci, Episcopia noastră şi smerenia mea e 
simte bine şi mulţumită cu sentimentele de loialitate ce-i 
��xprimă Comunitatea mozaică şi-i doreşte tot bicele. 

Mulţumesc reprezentantului Comunităţii musulmane, 
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pentru elogioasele felicitări ce-mi aduce şi pentru măr

turisirile de respect ce-mi face. Noi, românii nu uităm
că marele nostru voevod Alexandru cel bun, a recu-
noscut şi a recomandat fiului său Bogdan, să aibă în-
credere legăturii de prietenie, în primul rând cu turcii,. 

ca fiind un popor drept şi cinstit. 
Credincioşii lui Mohamed, din scumpa noastră Do-

broge, niciodată n'au desminţit acest adevăr. Ei au. fost 

şi sunt şi azi buni şi paşnici cetăţeni; de aceea, Vodă 
Carol, i-a îmbrăţişat cu dragostea sa de Suveran, 'şi 
- drept semn al dragostei - li-a zidit moscheie în
Constanţa.

Pe sentimentele smereniei mele de consideraţie şi_ 
stimă, Comunitatea musulmană, poate conta totdeauna .. 

� 
� 

,• ' 

.,, .
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CUVANTARE 
ţinută la prima Adunare eparhială ordinară, 

2 Mai 1926 (Duminica Mironosiţelor) 

Cucernici Părinţi şi Domnilor, 

Suntem în praznicul lnvierii Mântuitorului Nostru:.
Iisus Hristos. Cel mai potrivit salut cu cari sunt 

dator să vă salut astăzi când - pentru primaoară -
ne-am întâlnit aici, în Adunare eparhială ordinară,. 
este obişnuitul „ Hristos a înviat". 

Acest creştinesc salut, graţie solidarităţii întregii'. 
mele. eparhii şi, în deosebi, a scumpilor mei fii,. 
membri ai adunării eparhiale, cari au lăsat impresii 
adânci şi plăcute în inimile tuturor membrilor Ma-
relui Congres naţional bisericesc, întrunit în Colegiu. 
electoral la 4 Februarie, anul trecut 1925, sunt feri-
cit să vi-l pot adresa eu în calitate de Episcop al 
Constanţei, ales prin hotărâta solidaritate a D-voastră, 
şi întărit în scaunul episcopal al vechiului Tomis► 

lncă odată, şi cu acest prilej, vă exprim mulţu-
mirile mele. 

Cinstiţi Părinţi şi Domnilor, 

Biserica noastră ortodoxă naţională, ca nealtă
dată, se pare că trece prin cea mai grozavă criză„ 
prin mare primejdie. 
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Nu discut aici cauzele. Ele ne pot angaja ş1 pe 
noi, membrii ei "dela Vlădică până/a opincă", dar 
pot avea izvorul şi în alte stări de lucruri. Pot fi, 
adică, şi din vina noastră, dar pot fi şi consecinţtl 
ale frământărilor sociale, atât dinlăuntru cât si din-

' 

afară de hotarele scumpii noastre Patrii. 
Cine a priveghiat şi cine s'a rugat în vremurile 

trecute, pentru voevodate, pentru principatele române; 
Moldova şi Muntenia, pentru România lui Cuza şi 
Carol I, când ele erau cuprinse de urgie, când erau· 
potopite de hoardele hrăpăreţe, cari se aruncau in
fometate, asupra mănoaselor noastre holde, arzând 
şi prădând munca cinstită a tihniţilor noştri strămoşi? 

- Biserica, părinţilor şi Domnilor.
Dacă n'aş amintl decât pe Danii! Sihastrul, care

în peştera sa, când oştile lui Ştefan cel Mare şi 
Sfânt, sfărâmate şi împrăştiate, înfundaseră codrii 

eamţului, se ruga pentru ţară şi pentru Domn, cred 
că, e deajuns să ne încredinţăm că Biserica noastră 
ortodoxă, se confundă cu Statul şi că suferinţele a
cestuia, sunt şi suferinţele ei. 

Ei bine, iubiţilor, Biserica noastră azi, sufere; şi 
sufere mai rău şi mai amar decât Statul. 

Cine s' o scape? Statul? 
Dar Statul, e deajuns clacă se poate întărl pe 

sine. Şi e bine şi aşa; căci Statul fiind tare, toate 
instituţiile vor fi asigurate şi liniştite. 

Atunci: ,, mântuirea ta, prin tine, Israile". 
Tocmai acesta a fost scopul legiuitorilor, cari 

ni-au dat Legea şi Statutul de organizare unitară a 
Bisericii noastre naţionale ortodoxe Române: ,,Mân
tuirea, prin noi înşi-ne". 

Biserica trebuie să purceadă la lucru şi, nu aşa 
<le formă; la lucru hotărît şi necurmat! 

Biserica, trebuie să trăiască şi să propăşească, 
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ca, corp bine organizat. lată n·ecesi1atea Comfaiunii 
de organizat'e. 

Biserica, trebuie să-şi întreţină cu mijloacele ei ii111-
stituţiile sale. Iată necesitatea Comisiunii economice. 

Biserica, trebuie să corespundă cerinţilor vre
murilor în care trăieşte. Cultura, o pune alături de 
surorile ei - instituţiile luminate şi educate. Iată ne
voia de Comisiunea culturală. 

O treime de Comisiuni, cari sunt şi cele trei 
Consilii ale Kiriarhului unei eparhii. 

Ei bine, părinţilor şi Domnilor, această treime 
trebuie să fie conştientă de datoriile şi drepturile sale. 

Să le vedem la treabă. 
Deocamdată, nu mai avem mult pânăla aştep

tatul regulament al Legii şi Statutului nostru şi, deci, 
după înţelegerea factorilor răspunzători ai Bisericii, 
Comisiunile noastre, nu pot intra în exercitarea atri
buţiunilor lor. Putem, însă, discuta, putem jalona, 
planul de lucru, pentru timpul când regulamentul va 
lua fiinţă. 

Dacă altceva, nu putem face în această Adunare 
- prima Adunare eparhială cum am zis - putem
totuş să discutăm.

Cu aceste cuvinte, binecuvintez Adunarea noas
tră şi vă doresc spor la lucru . 

.. 
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CUVANTUL CHIRIARCHULUI *)

LA PRIMA IMPROPRIETĂRIRE DIN DOBROGEA 

lubiţi cetăţeni Peştereni 

şi cei din lzvorul Mare 

şi ai smereniei noastre fii du!Jovniceşti, 

Sunt fericit, că mă găsesc a doua oară pdntre
voi. Nu's nici două luni de când ne-am văzut 

pentru întâia dată. Atunci am venit să vă dau spre 
închinăciune locaşul lui Dumnezeu, pe care, ca 
niste fii credinciosi ai Sfintei noastre Biserici orto-

, ' 

doxe, l'aţi reînoit şi l'aţi ridicat din ruina, în care-l 
aduse-se grozăviile războiului. Cinste şi laudă vouă 
iubiţilor. Astăzi, alături de stăpânirea politicească, 
am venit şi eu, ca reprezentant al stăpânirii • biseri
ceşti, să c\Sist la marea voastră bucurie, care este şi 
a noastră a conducătorilor. Ne bucurăm şi noi, îm
preună cu voi, iubiţilor, că Dumnezeu a văzut răb
darea şi cuminţenia norodului său din binecuvântata 
de Dumnezeu România-Mare şi prin organele sale 
administrative, vă răsplăteşte şi vouă azi, precum a 
răsplătit şi cetăţenilor altor părţi până acum, făcân
du-vă stăpâni pe pământul strămoşilor voştr1. 

Vă daţi voi s_eama iubiţilor, cât de mare e lucrul 
care se face azi? Vă daţi voi seama cât de mare 
este bunătatea lui Dumnezeu cu noi? 

Cine se gândeşte numai la faptul că acest pă

mânt sfânt, pe care a-ţi trăit, pe care unul v'aţi năs
cut şi a-ţi şi îmbătrânit, acum nouă ani de zile nu 
mai era al românului nostru, acela 'şi dă seama că, 
dacă azi noi - stăpânirea politicească şi bisericească 

*) Din ziarul „Marea Neagră" No. 208 din 18 Mai 1926. 
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- am ventt să vă întărim drepturile asupra lui, pen
tru voi şi pentru neam de neamul vostru, apoi, nu_
noi suntem acei ce vi-l dăm, ci Dumnezeu este dă-
ruitorul. El vă dă pământul; căci, al Lui este, după
cum zice psalmistul: ,,Al Domnului este pământul

şi plinirea lui, lumea şi toţi ceice locuiesc Întru-
dânsul". Noi sunţem numai martori şi admiratori ai
bunătăţii dumnezeeşti. Iată dece am zis, că ne bu
curăm şi noi împreună cu voi.

Vă binecuvintez, iubiţilor mei fii peştereni, şi 
din Isvorul-Mare şi vă felicitez: să stăpâniţi sănătoşi 
pământul ce vi s'a dat azi. 

Dar, mai este ceva: 
Da, iată, azi aveţi pământul care vi se cuvenea

,,.

căci el este îngrăşat cu sângele fraţilor, fiilor, părin
ţilor şi soţilor voştri, cari şi-au jertfit v·iaţa pentruca 
să vi-l păstreze vouă. Mulţi dintre voi, veţi fi luptat · 
alături de acei ce au murit, pentru moşia voastră� 
Ceice trăiţi, aveţi norocul să vă bucuraţi de roada 
luptelor voastre; ceice au murit, însă, n'au avut a
ceastă parte. · 

Ei au murit; dar, din moartea lor, a răsărit 
viaţa patriei noastre, a răsărit viaţa şi fericirea noas-
tră, a acelor cari trăim, graţie morţii eroilor noştri 

Să ne descoperim şi să zicem cu toţ-i-i : 
,, Dumnezeu să-i odihnească în veci". 
;, Veşnica lor pomenire". 
Dar, numai atâta n'ajunge, iubiţilor. 
Pământul acesta, cuprinde în sine trupurile e

roilor noştri, cari - mâine - poimâine, se vor aduna 
la Mircea-Vodă. El este, dar, pământ 5fânt şi, trebuie· 
păstrat cu toată sfinţenia de către voi. Cum? 

lntăi, prin cuminţenia voastră, de care a-ţi dat„ 
totdeauna -- până azi - dovadă. 

Să piară duşmănia dintre noi, ca să piară duş--
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rnanul din ţară. Să piară neînţelegerile şi luptele 
dintre noi,. ca să piară şi pofta vrăjmaşilor noştri 
dinafară, cari stau la ·pândă să ne înghită, la cea 
dintăi ocazie de slăbiciune din partea noastră. 

Străbunii noştri, aşa au trăit şi aşa ni-au păs
trat ţara. Ei ştiau de legea şi de moşia lor, pentru 
care şi-au pus sufletul şi şi-au dat viaţa. 

· Să ne dăm şi noi viaţa pentru Biserica şi Patria
noastră; şi să le păstrăm aşa cum le-am moştenit 
din moşi strămoşi. 

Ascultaţi, dar, iubiţilor, glasul Bisericii voastre 
şi păstraţi-vă credinţa şi obiceiurile voastre creştineşti! 

lnchinaţi-vă în Biserica voastră frumoasă, în
chinaţi-vă şi sărutaţi cinstita cruce, căci ea este lem-

ul pe care s'a pironit Domnul şi Dumnezeui nostru 
Isus Hristos. · Serbaţi ziua lnvierii Domnului nostru 
Iisus Hristos şi lăsaţi Sâmbăta pentru evrei, precum 
lăsaţi Vinerea pentru musulmani. 

Cinstiţi sfintele Icoane, căci - ce sunt ele decât 
-fotografia Mântuitorului, a Maicii Domnului şi a Sfin
ţilor Săi!

Oare nu păstrăm cu dragoste fotografia Regelui
nostru iubit, ale Reginei noastre, ale prinţilor, ale
·Oamenilor mari?

Dacă pe acestea le păstrăm, ce ne strică dacă 
·vom cinsti Sf. Icoane?

„Mută să fie gura păgânilor cari nu se Încbină 
Sfintelor Icoane", cântă sfânta Biserică. 

Cinstiţi pe bătrânul şi vrednicul vostru preot. ţ::l 
şi-a petrecut şi şi-a sacrificat viaţa şi tinereţea între 
voi, învăţându-vă carte şi legea Domnului, ca un a
.d evărat apostol al neamului şi al Bisericii noastre. 

Pricepeţi - cred - dece v' am spus acestea. 
Iubiţi şcoala şi vă interesaţi de buna ei stare Şi 

ju biţi-vă între voi, ca nişte adevăraţi fraţi. 

•
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Iată, primul mijloc de a vă păstra, cu toată sfin
ţenia, pământul pe care sunteţi azi împroprietăriţi. 

Al doilea mijloc este „să vă supuneţi stăpânirii, 
căci, iată ce zice Sf. Apostol Pavel: "Tot sufletul să 
se supună stăpânirii, căci, nu este stăpânire fără 
numai dela Dumnezeu şi stăpânirile - de eri şi de 
azi, ca şi cele ce vor veni - dela Dumnezeu sunt 
orânduite. Deci, _cine se supune stăpânirii, orându
elii lui Dumnezeu se supune şi va avea laudă dela 
stăpânil'e, iar cine se Împotriveşte stăpânirii,. orân
duelii lui Dumnezeu se Împotriveşte şi, unul ca a
cesta, trebue să se teamă, căci, stăpânirea, nu În 
zadar poartă sabia". 

Vedeţi, iubiţilor, nu dela mine grăiesc; ci Dom
nul este care grăieşte, prin gura apostolului. "Ascul
taţi, deci, pe mai marii voştri şi vă supuneţi lor 
ca Domnului; căci ·ei privigbiază pentru sufletele 
voastre". 

Şi, că într'ade_văr, mai marii noştri privighiază 
pentru voi, că vă au grija, iată proba: Vlădica, pre
fectul şi toţi mai marii voştri sunt lângă voi. 

Dar, de unde avem noi puterea ·să facem ce fa
cem azi? Cine ne-a trimis? 

Ţara, iubiţilor, al cărui simbol este M. S. Regele 
nostru Ferdinand I, căpitanul dela Topraisar şi Co
badin, dela Mărăşeşti, Mărăşti şi Oituz. 

Regele nostru a făcut cel dintâi început cu pă
mântul nostru, ostaşii cari au luptat alături de el pe 
front. El a dat întâiu Domeniul Coroanei, ţăranilor 
şi apoi, boerii l-au imitat. lată cari sunt mai marii 
voştri şi cărora trebue să vă supuneţi ca Domnului, 
după cuvântul Sf. Scripturi. In scumpa noastră Do
broge voi sunteţi cei întâi, cărora vi se dă pământ. 

Deaceia, noi vă dorim început bun şi cu Dum
nezeu înainte ! 
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CUVANTARE 
la întemelierea monumentului eroilor, dela Tekir

ghiol. (12 Septembrie 1926) 

TUBTŢTLOR, 

l , Eroii noştri nu sunt morti, 
Dacă ştii în inimă să-i porţi", a zis poetul. 

D-v., D-lor membri ai comitetului pentru ridica-
. rea unui monument, în amintirea eroilor din această 
localitate, credincioşi acestui dicton, aţi avut fericita 
şi creştineasca inspiraţie, mai întăi de a pune acţiu
nea Dv. sub auspiciile Bisericii, proclamând pe sme
renia noastră ca preşedinte de onoare al Comitetului 
-activ, şi - al doilea, - de a lega opera Dv. de nu
mele unuia dintre cei mai mari eroi, Generalul Dra
galina, căruia i-aţi închinat piaţa în care aveţi să
ridicaţi monumentul.

Eu ca, Chiriarh al scumpei noastre Dobroge, 
binecuvintez gestul D-v. şi vă doresc bun succes în 
opera naţional-creştinească ce plănuiţi, şi vă încre
dinţez că ţărâna mormintelor eroilor noştri din Te
kirghiol, tresare, iar sufletele lor în ceruri, au bucu

rie nesfârşită, că noi - ceice le supravieţuim - nu-i 
dăm uitării ci, după vorba poetului, ,,ii purtăm În 

inimile noastre". 
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Generalul martir Dragalina, este, iubiţilor, sim
bolul unirii Banatului său de naştere, cu Patria mamă; 
iar mâna lui, pe care a pierdut-o în lupta pentru 
întregirea neamului, este simbolul durerii noastre, 
;pentru Torontalul, care face parte integrantă din cor
pul Banatului, în care- curge sânge curat românesc, 
cu aceleaşi dorinţi şi aspiraţiuni. 

Să aşteptăm mila şi dreptatea lui Dumnezeu. 
Iar, în aceste momente, noi mic şi mare închi

nându-ne memoriei eroilor din Tekirghiol, pe care 
Dv. voiţi s'o imortalizaţi în bronz, să zicem·: fii în 
veci slăvit, Doamne,. celce ai făcut minunea mare 
pentru noi, şi ai rânduit ca jertfa eroilor noştri să 
nu fie zadarnică. 

Să fie în veci slăvit gloriosul nostru Rege fer
-dinand I, care, cunoscând vitejia ostaşului român, 
1-a dus, din glorie în glorie, peste Prut pânăla Nis
tru şi peste Carpaţi pânăla Tisa şi Budapesta.

fii fericită, scumpa noastră Regină Maria, care 
<:a şi fecioara, care ne-a dat pe Mântuitorul Hristos, 
oi dat naştere speranţii noastre pentru viitor, prin 
naşterea Dinastiei române, în care ni punem toată 
încrederea şi aşteptările. 
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CUVANTARE 
ţinută la împlinirea unui an dela moartea 

primului Episcop al Constanţei, Ilarie Teodorescu 

(27 Septembrie 1926) 

lntristată asistenţă, 

S'a încheiat un an, decând fratele nostru întru
Christos - Ilarie Episcopul - doarme somnul 

de veci, departe de noi trupeşte, dar trăieşte aproape 
de noi - ba chiar în noi - sufleteşte. 

V'am chiemat astăzi iubiţilor, ca·- într'un gând 
şi cu o inimă - să înălţăm rugăciuni către Părintele 
îndurărilor, pentru veşnica odihnă a scumpului nos
tru părinte duhovnicesc, care a petrecut înl re noi, 
deabia viaţa unui vis. 

fratele nostru Ilarie s'a stins trupeşte, ca flacăra 
care se închide. Trupul lui, încă voinic, nu s'a nă
ruit de bătrâneţe, ci de prea multă. şi prea obositoare 
strădanie pe ogorul şi în via Domnului. 

Sufletul lui nobil s'a înălţat fericit şi liniştit -
sus - în sân urile Tatălui Ceresc. 

Episcopul Ilarie, n'a fost numai o faţă biseri
cească înaltă, a fost mai mult: un mucenic al da
toriei către el şi către aproapele. 

Luminător plin de sfântă convingere, de dragoste 
creştinească şi de înţelepciune arhierească, multe 
opere mari se leagă de numele lui : 
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Reînfiinţarea vechii Episcopii a Tomisului, Con
stanţa noastră de azi1 organizarea vieţii bisericeşti 
din Dobrogea, restaurarea Catedralei episcopale şi 
începutul clădirii palatului episcopal, iată numai 
câteva din operile sale, aici la noi. 

De sus, din . slăvile fericirii .. vţ�nice -_ el ne pri
veşte şi acum; -cti ·aceiaşi dragoste de' p�frinte duhov
nicesc, cu. c;are n,e-C:l .p_rivit în, yiQ_ţa sa, părnânţească. 

?ă-i păstră,m, dar, o tjuioas� a�intire _şi .să-i cân-
tăm cu biserica : 

,,Veşnica lui pomenire". 

� 
� 
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CUVANTARE 
� I 

ţinută la inaugurarea şcoalei -4e c�ntăreţi 
bisericeşti. (5 Octombrie 1926) *

lUB/ŢlLOR, 

I nfiinţarea unei episcopii într'o provincie oarecare, nu 
e. o mare greutate.

E destul să ai câţiva oameni de inimă, creştini şi
români buni; să mai găseşti şi un guvern, cu dorinţi 
de a conlucra la propăşirea culturală-religioasă, a cu
tărei sau cutărei provincii, să facă un sacrificiu de 
câteva sute de mii de lei sau mi milion-două, pentru 
primele nevoi, să aleagă un episcop, pe care să-l ducă 
pela palatul Regal şi să-l primească la reşedinţa sa ca 
pe un împărat, să dea banchet în onoarea lui şi, apoi, 
să-l conducă într'o casă cu chirie şi iată episcopia gata. 

Aşa e. Până aici lucrurile merg bine, uşor; îi plac 
şi episcopului. 

Dar, de aici înainte vin greutăţile şi, încă unele 
mari. E chestie de organizare; de crearea instituţiilor 
ajutătoare, a diferitelor servicii; de clădirile, cari se cer 
şi, de câte altele. 

Datorită oamenilor de bine - noi, nu-i mai numim, 
căci toţi deaici şi dela centru, ·au merite netăgăduite, 
toţi dela mic la mare, de orice credinţi politice, au do

. rit episcopie la Constanţa, au lucrat pentru ea şi, în 
1923 a şi luat fiinţă. Episcopia de azi reia firul epis
copiei vechiul Tomis, care dispăruse din secolul VI 
(d. Chr.). 

* Din revista „Tomis", anul III, luna Noembrîe 1926
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Adormitul întru fericire llarie, . prim(1l episcop al 
Constanţei, deşi începuse o . activitate . intensă pentru 

--Organizarea ei este însă - răpit prea curând ·din mij
locul nostru. 

Dumnezeu a voit ca, după dânsul, să luăm noi 
·frânele episcopale.

Multe - ni sunt grijile şi mari ni sunt greutăţile 
pe cari le întâmpinăm: palatul episcopal abia se aco
pere; seţ'Ilinarul stă într' o cazarmă şi peste un an tre-
-bue să-l mutăm în altă parte; căci armata 'şi reclamă
cazarma ; pentru clădirea unui local propriu, nu ştim
încotro să mai apucăm, căci, - până acum - n'avem
un ban; lipsa de preoţi, mai ales în,Cadrilater, precum

. şi slaba salarizare a celol' existenţi din care cau_ză zelul
apostolic tânjeşte, preoţii luptându-se mai mult cu ne
voile vieţii de toate zilele, decât cu ale apostolatului
bisericesc şi naţional, - iată, iubiţilor, o sumedenie de

. greutăţi, cu care avem a lupta în dorinţa de a promova
interesele ţării noastre în Dobrogea.

După cum cunoaşteţi, în parte, am şi făcut unele
_ începuturi.

Astăzi ia fiinţă cu ajutorul lui Dumnezeu şcoala
. de cântăreţi bisericeşti, pe care o inaugurăm în aceste
clipe. Este şcoala, care se impune ca şi seminarul; căci
este ştiut că slujbele bisericeşti nu se pot face fără a
jutorul cântăreţului şi, dacă - pe unele locuri - se face,
nu poate fi decât spre paguba frumsueţii cultului extern.

Dar, paguba cea mai mare este atunci, când cân
tăreţii bisericeşti, nu sunt competenţi. Pe cât de mult
te atrage la biserică şi te predisp1me la rugă un ser
viciu executat de un preot, care - pe lângă pregătirea
teologică - este dotat de Dumnezeu şi cu o voce fru
moasă; pe cât de mult te face să uiţi oboseala şederii
în picioare, în timpul slujbei o cântare a unui psalt cu

· voce plăcută şi cunoştinţi suficiente de muzică, pe atât
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te oboseşte şi te plictiseşte· un serviciu executat de na. 
preot şi de nişte cântăreţi, cari nu ştiu slujba şi _nu:. 
cunosc ar'ta. cântării pe· rrieşteşug. 

La noi,• în Dobrogea, unde n'a,'e:x:istat nici--_semi.:-
nar până în 1923 şf nici şcoală de cântăreţi bi-sericeşti„ 
până azi, atât preoţii cât şi cântăreţii, afară de cei pe

cari i-am găsit aici· la anexare, au fost aduşi de peste
Dunăre şi, adeseori, afară de câteva excepţii onorabile►

n'au · fost cei mai de seamă, cum ar fi trebuit să fie. 
De aici necesitatea seminarului şi a �coalei ·de

cântăreţi, pe care-o inaugurăm abia azi. 
Slavă lui Dumnezeu c'o putem avea. şi acum ! 
Fără îndoială, nu-i ceeace trebuie să fie. Palatu[ 

episcopal, în încăperile căruia - de nevoie -· ne gân-· 
dim s'o aşezăm, până vom avea un local propriu -
în vreun pavilion la seminar - abia se acopere. Poate

,.
. 

peste un an-doi, să avem loc în palat şi pentru şcoala. 
de cântăreţi. 

Deocamdată, am instalat-o aci unde ne găsim. 
In scopul acesta - contra voinţei noastre, care am

dorit totdeauna să avem lângă noi în ochii noştri -
cum zice românul - pe toţi părinţii Catedralei, am mu

tat vre-o şapte dintre ei într'o casă, care, - deşi -- a-
proape de biserică - totuşi e departe de noi; pe vre-o

doi i-am mutat chiar în locuinţa noastră personală de 
azi, numai şi numai, ca să avem libere aceste două

săliţe pentru şcoala de cântăreţi, unde să putem pune
câteva bănci, o catedră, o tablă pentru cursuri, o masă.

şi câteva scaune pentru cancelarie. 
· E, doar, im ·modest început.
In lipsă de fonduri, ne-am tot văetat că nu putem·

avea un corp didactic, care să se vadă momit de un

salariu oarecare. 
E Jocul să arătăm, că această greutate, a fost în

vinsă şi încă uşor. Un număr de idealişti s'au oferit să. 
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J)redea gratuit. Aşa, avem pe: P .. C. Econom Iulian 
-Constantinescu, director şi profesor al seminarului, pe 
-Cucernicul Diacon Petre Şerpe, profesor şi subdirector 
la seminar, pe D-l protopsalt al Catedralei episcopale 
-Oh. Diaconu, un profund cunoscător al muzicei orien
tale mai ales, pe D-l Morozov, profesor de muzică oc

-cidentală şi dirijorul corului ceremonial al episcopiei, 
-pe Economul Ioan Grigorescu, Directorul cancelariei şi pe
Cuvioşii protosingheli Epifanie Crăciun şi Silvan Nistor.

Direcţia am încredinţat-o Prea Cuviosului Arhi:.
mandrit Athanasie Dincă, Marele nostru Eclesiarh, destul
-de competent pentru aceasta, pentrucă a fost subdirec-
1:or şi profesor la seminarul Nifon din Bucureşti, unde
.. şi-a valorificat r.unoştinţele.

Tuturor acestora li adresăm mulţumirile şi binecu
·vântările noastre arhiereşti şi le urăm spor la lucru.

Dorinţa noastră, însă, este : 
Să complectăm numărul profesorilor, cu specialişti 

In comptabilitate, lucru manual, ceva drept, etc. Voim, 
ca viitorul cântăreţ bisericesc să devie un al treilea 
factor de cultură şi educaţie,în păturile ţărăneşti; voim 
·ca el să poată ocupa şi alte funcţiuni: contabil la pa-
-robii, la bănci, subkirurg (vaccinator), maestru de lucru
manual, după specialitatea, pe care o învaţă în şcoala

•-Oe cântăreţi, etc. Avem şi un profesor pictor. E pă-
Tintele Epifani-e.

Cu timpul, când programa studiilor se va întregi
--şi cu alte obiect,e de curs secundar, şcoala noastră se
·va putea numi chiar seminar de cântăreţi, şi atunci,
,<;ântăreţul va putea deveni şi învăţător.

Seminarul de cântăreţi depe lângă Sf. Mitropolie 
. .a Ungro-Vlahiei, înfiinţat de Mitropolitul Cono11, om 
jubitor de biserică şi cu vederi largi, unde şi smerenia 
:..noastră era in vremea aceea, a dat absolvenţi, cari 
- azi - sunt învăţători. unii au dat diferenţă de 4
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clase la seminar şi, cunosc pe Gh. Dorobanţu preot d_e 4-
arti şi pe· Sava Cozma, care s'a hirotonit preot zilele tre-
cute, în eparhia Huşilor, dupăce şi-a terminat seminaruL 

Să înfiinţăm un internat. . 
Pentru acesta, vom apela - cum am şi început în._ 

toate pârţile 'să adunăm fonduri necesare. 
Deocamdată, elevii, vor sta la gazde în oraş. 
Iubiţilor, şcolile de cântăreţi şi-au căpătat autori-

tate în ţară. 
Absolvenţii lor se bucură de oarecari privilegii:: 

fac armata nu·mai un an, sunt scutiţi de prestaţii etc .. 
Cântăreţii, azi, nu mai sunt nebăgaţi în seamă ... 
Ei s'au constituit în asociaţie, se adună în con

grese, caută să se instruiască, iau parte Ia viaţa de
stat, îşi trimit reprezentanţi în parlament. 

Chiar în parlamentul trecut au avut în senatul ţărfr 
pe colegul lor - cântăreţul profesor I. Popescu-Pasărea_ 

Muzica bisericească, sub care din cele mai vechL 
timpuri, se înţelege psaltichia, muzica orientală, este o
artă clasică. Şi, dacă, de o bucată de vreme încoace, 
ea nu-i destul de apreciaţă, - ba chiar bârfită -- două 
sunt cauzele: 

1 ). Lipsa şcolilor de psaltichie, care a dus Ia lipsa 
cântăreţilor cunoscători şi al doilea că deşi avem câtiva 
psalţi buni, dar muzica lor nu-i gu�tată de cei ce o 
critică, pentruc.ă's „cam neduşi la biserică". 

Muzica orientală, nu-i cu nimic mai prejos de muzica 
occidentală, dacă-i bine cunoscută şi bine executată. 
'Ea rămâne podoaba cultului nostru şi trebuie susţinută� 

fată dece, noi, am înfiinţat şcoala noastră de cân
tăreţi, pe care o inaugurăm azi şi iată dece, dorim ca 
viitorul cântăreţ bi�ericesc să fie Ia înălţime. 

Dumnezeu să ni ajute şi să binecuvânteze înce
puturile noastrn, pe începătorii şcoalei de cântăreţi diill.. 
Constanţa. 

www.ziuaconstanta.ro



t GHERONTIE 

Episcop de Constanţa 

1 9 2 6 

www.ziuaconstanta.ro



IN SALA ELPIS - CONSTANŢA 

TUB!Ţll MEI, 

Aţi apelat la biserica noastră strămoşească, spre
a da o mai mare importanţă aniversării celor 

10 ani de existenţă şi acţiune a· cercului Domniei
Voastre studenţesc din Constanţa, pe care o serbaţi 
astăzi. 

Vă aduc laudele şi binecuvântările mele arhi
păstoreşti pentru acest gest, pe cât de creştinesc, pe 
atâta de românesc. 

Cu aceasta, Domnia-Voastră· dovediţi, că nu s'a 
întrerupt lanţul obiceiurilor noastre străbune, cari 
chemau binecuvântarea bisericii, pentru toate actele 
mari la cari se hotărau şi pe cari, sub benedicţiunea 
bisericii, le isbândeau în mod sigur şi fericit. 

- România n'are alte apanagii decât pe voi -
zicea Ştefan Sturza oarecând, adresându-se studen
ţilor: -- faceţi ca ele să devie gloria şi fericirea a
cestei ţări. 

După fericita întregire a României-Mari, vouă vă 
este dat - în viitor - să o consolidaţi. Călăuza, după 
cari vă veţi conduce, să fie conştiinţă naţională, dra
gostea de legea şi credinţa noastră strămoşească şi 
libertatea conştientă. 
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Numai această adevărată libertate aruncă lumină 
asupra tuturor chestiunilor, influenţa sa se exercită 
la lumina soarelui şi poate fi calculată. 

Unde lipseşte cultul pentru libertate şi conştiinţa 
naţională şi religioasă, acolo viaţa generală este absor
bită şi condensată de puteri oculte şi acerbe, ducând 
la prăpastia necunoscutului şi la voia întâmplărilor. 

Conştiinţa clară şi dreaptă se revoltă contra con
ştiinţei oculte; şi vouă vă revine datoria să comba
teţi negaţiunea moralei şi a progresului. 

Morala se întrupează în viaţa creştinească a 
fiilor sfintei noastre biserici ortodoxe, iar progresul, în 
munca conştientă şi cinstită a fiecărui cetăţean de 
azi · şi de mâine. 

Noi, generaţia de astăzi, care înclină spre apu
sul său, am fost sortiţi de Providenţă să lucrăm pen
tru înfăptuirea României Mari. Ca să fie ea şi tare, 
a voastră este datoria ; şi, în aceste sentimente vă 
binecuvintez şi vă îndemn să lucraţi. 

· Datoria tuturor astăzi şi mâine, nu poate fi,
decât lupta pentru apărarea credinţii, a drepturilor 
şi a neatârnării noastre, câştigate cu jertfă de sânge. 

Să trăiţi, voi viitorul şi speranţa acestei ţări. 

JO Decembrie 1926 
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_·CU V ANTA' R E 
1inută cu ocazia trecerii I. P. S. Patriarh Miron, 

la Ierusalim, în ziua de 22 Maiu 1927, în fata 
• 

Adunării eparhiale, întrunită în .sesiune or• 
dinară şi a o mulţime de credincioşi, 

adunaţi în port pentru aceasta 

!nalt Prea Sfinţite şi Prea Fericite Părinte,

Adunarea eparhială a Constanţei, întrunită în sesiu
nea ordinară din acest an, în şedinţa de a?:i, în 

unanimitate, şi--a exprimat dorinţa de a saluta pe Inalt 
Prea Fericirea Voastră, aici la port, în momentul sosi
rii pentru a vă îmbarca pentru locurile sfinte. 

Totodată, credincioşii smereniei mele din Constanţa, 
în frunte cu autorităţile respective, au ţinut să fie de 
faţă la sosirea Prea Fericirii Voastre. 

Am marea mulţumire de a fi mijlocitorul lor, pe 
lângă lnalt Prea Sfinţia Voastră, să li daţi patriarhicească 
binecuvântare şi cu toţii strigăm: ,, Bine-aţi venit". 

!nalt Prea Sfinţite Stăpâne şi Prea Fericite Părinte,

Mergeţi la Ierusalim, suntem siguri, nu numai ca 
să Vă îndepliniţi o datorie de bună frăţie întru Domnul, 
de a răspunde la vizita ce V'a făcut, dupăce V'aţi ur
cat pe tronul patriarhal al României, Prea Fericirea Sa 
Patriarhul Ierusalimului Damianos,_ ci - încă odată -
suntem siguri, că la Ierusalim Vă mână, mai întăi şi 
mai cu seamă, dorinţa, pe care, eu ca om pe lângă 
1. P. S. Voastră, în timpul celor 4 ani, o ştiam, adică
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aceea, de a Vă închina la Sfântul şi de viaţă dătătoru[ 
mormânt al Mântuitorului nostru Iisus Christos. 

In momentele de rugăciune, lângă mormântul Dom
nului, să cereţi Inalt Prea Sfinţite şi Prea Fericite Pă
rinte: pace în lume, pace în ţara noastră; să cer�ţi u
nirea credinţii şi împărtăşirea Sfântului Duh, tuturor 
celor ce sunt ai lui Christos, pentruca, într'un gând şi 
cu o inimă, într'un chip şi pe temelia adevăratei măr
turisiri, toţi, dela o margină pânăla alta a pământului,. 
să slăvim Prea cinstit şi de mare cuviinţă Numele u
nuia Dumnezeul nostru, în cele trei persoane închinat: 
Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. 

Să cereţi, Inalt Prea Sfinţite şi Prea Fericite Pă
rinte, ca să se sălăşluiască duhul dragostei între oame
nii, cei de sus şi cei de jos, ai scumpii noastre Ro
mânii, duhul cinstei şi al jertfei, pentru propăşirea ţării 
şi veşnicia unităţii neamului nostru. 

Să cereţi, !nalt Prea Sfinţite şi Prea Fericite Pă
rinte, grabnică şi deplină însănătoşire scumpului nostru 
Suveran - Regele Ferdinand I, viaţă îndelungată şi paş
nică întregii_ Familii Regale şi scumpei noastre Dinastii. 

Să cereţi, îmbelşugarea roadelor pământului şi bună 
starea Sfintei noastre Biserici ortodoxe naţionale şi, în 
sfârşit, tot ce mint�a Voastră luminată va mai gândi. 

Să duceţi, rugămu-Vă, Prea Fericitului Patriarh al 
Ierusalimului, străjuitorul Sfântului Mormânt, D. D. Da
mianos, salutările smereniei mele - mai micul frate în
tru Domnul şi ale credincioşilor mei din Constanţa, cari 
s'au învrednicit de binecuvântările Sale, când Ni-a vi
zitat, acum doi ani. 

Iar, de încheiere, noi toţi constănţenii, dorindu-Vă. 
călătorie bună şi plăcută, Vă rugăm, !nalt Prea Sfinţite 
şi Prea Fericite Părinte, să daţi binecuvântarea Voas
tră noroadelor ce V'au ieşit întru întâmpinare. 

,,Să Vă întoarceţi sănătos". 
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CUVANTARE 
ţinută la deschiderea Conferinţelor generale„ 

Seria I, Constanţa *) 

Prea cucernici părinţi, 

Ne găsim pentru a doua oară, în timpul păsto
riei Noastre ca titular, adunaţi în Conferinţe

generale preoţeşti, pentruca sub forma aceasta, să 
purcedem la lucru laolaltă: episcop şi preoţi, dâ,nd 
directive şi urmărind în chip practic, realizările, ce 
fiecare din sfinţiile voastre, în chip netrâmbiţat a 
putut să înfăptuiască, în colţişorul de vie, pe care· 
i l-a încredinţat Domnul. 

De origină dumnezeească, preoţia noastră nu-şi 
are dreptur_ile şi datoriile ei cuprinse numai în legi 
omeneşti; de aceea nici lumea nu ne judecă după 
legile ei. Noi suntem aleşi din lume şi deşl pentru 
lume, totuş, nu mai suntem ai ei: ,, Cel ce-şi iubeşte 
pe Tatăl său, sau pe mama sa, mai mult decât pe 
mine, nu este mie vrednic". Pentru aceasta e nevoe·· 
să ne găsim laolaltă, ca, prin chemarea Duhului Sfânt„ 
să aflăm calea cea strâmtă prin care să ducem la 
mântuire turma ce ni s'a încredinţat. 

Iubiţilor, 

Deschizând conferinţele din anul acesta, ţinem 
să vă spunem, că rostul lor, nu se reduce numai la 
o exercitare de pedanterie, spre a se verifica puterile
oratorice ale fiecăruia din sfinţiile voastre. Ca şi în.

*i Din revistil „Tomis" No. 7-8, luna Iulie-August, anlll 1927
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obligaţia ce o are preotul de · a predica, adică de a 
învăţa cu timp şi fără- ti-rhp,· fără 'ca pentru aceasta 
să ai nevoie de calităţi oratorice, tot aşa şi ad do
rim ca, fiecare, să-şi spună cuvântul său, nu după 
cum ar crede, s·au' ar bănur, 'Ci după cum munca sa 
în ogor i-a arătat că se pot înfăptur anumite lucruri, 
<lupă cuvântu1 Apostolului care zice: ,, arată-mi cre
dinţa ta din faptele tale". 

Pentruca aceste conferinţe să nu fie formă goală, 
jmpusă de lege· şi cerută de către autoritat�a supe
rioară, încă din anul trecut v'am arătat dorinţa noas
tră, ca în conferinţele anului acesta, fiecare să ex
-pună rezultatele ce a obţinut, căutând să pună în 
pr<:lctică dezideratele exprimate, greutăţile cu care s'a 
luptat, mijloacele prin care a ajuns să le înfăptuiască. 

Expozeul - program, cu care am deschis atunci 
-aceste conferinţe, trasau în viaţa noastră bisericea
scă, două linii bine definite şi anume:

1) Prima privia viaţa noastră a preoţimii, în
laturea morală şi intelectuală, ca unii ce ne numim
lumina lumii şi sarea pământului, în care domeniu
-se cuvine să ne menţinem, şi să sporim spre o viaţă
nouă şi superioară, nu numai din punct de vedere
religios şi moral, dar şi din punct de vedere socia l
-cultural, artistic, filantropic şi umanitar.

In situaţia în care biserica se află azi, când, 
iotul est_e de făcut, când biserica trebuie ca prin for
iele ei să se. ridice acolo, unde origina ei divină o 
.reclamă, noi trebuie să ni formulăm şi să ni conto
pim fiinţa noastră cu acel crez: că noi nu mai sun
iem decât î'n infimă parte ai noştri, că suntem mai 
ales, generaţia de sacrificiu, care .trebuie să punem 
pe temelie de piatră biserica neamului nostru, pe care, 
:şuvoie de ape primejdioase, caută s'o mişte din loc. 

2) Din această situaţie, se trasa a doua linie
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din programul nostru, din înfăptuirea_ căreea se pun 
pietricică pe pietricică, bazele unei reale autonomii. 
E ridica,re_a imaterială a- ;biserjcii, no,ast,re,. G.reiar,ea, de_ 
fonduri ·proprii, pentru qiferit�le n,9ast,r� �ev.oi, şi pep
tru ca-re v'am prezentat, ch_es_tiuT).ea. în.fijnţării fabrţ-. 
cei de lumânări, pe lângă aceq.stă, ţp,qrhje, p�. care 
am văzut-o în planul nostru, tinzând spre ii;nitarea 
fabricei din Basarabia, graţie căreea se_ dat?r�şte 
situaţia materială a. bisericii bc1sar?}bene, putându-se 
azi, singură întreţine, chiar dacă n'ar mai avea niciu.n 
sprijin dinafară. 

Acestui apel, al nostru, însă, am. văzut că n' aţi 
răspuns, decât cu referatul Părintelui Protopop, care 
spunea: ,, Chestiunea Societăţii Sf. Apostol Andrei, a 
fost îmbrăţişată cu multă căldură de preoţimea din 
acest judeţ, şi credem că va da roadele dorite, pentru 
buna stare economică, a bisericii din această eparhie". 

Din nefericire, lucrul n'a fost aşa. Q tăcere du
reroasă şi o inactivitate păgubitoare a dominat· de 
atunci până azi, în această privinţă. Noi, însă per
sonal, n' am părăsit ideia. Prin Protoiereul de Ca
ii acra, Econom O. Dugăeşescu, am pus în stare le
gală fabrica de lumânări a Episcopiei din Bazargic. 
Aşezată deocamdată în încăperile bisericii Sf. Treime 
de acolo, ea - prin cele dintăi articole din Statut 
este menită, să fiinţeze pe lângă reşedinţa noastră. 

Dacă Sfinţiile Voastre aţi fi fost mai pricepători 
ai interesului nostru autonomico-material, şi aţi fi

dat concursul trebuitor acţiunei noastre, desigur am 
putea constata oarecari foloase materiale şi cu ele, 
ne-am fi putut gândi, la plantarea fabricei noastre 
episcopale la reşedinţă. 

Ceeace nu s'a făcut p_ână acum, nu ne îndrep
tăţeşte să nu facem de acum înainte, şi numai o 
rea voinţă ne-ar putea lăsa în indolenţa de până azi. 
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Sperăm, însă că, de data aceasta Sfinţiile Voas
-tre veţi uita oârecari patimi, veţi căpăta încredere 
:şi curaj, încât, cu ajutorul lui Dumnezeu, să nu mcti 
:.rămânem de ruşine şi pe viitor. 

Deci, cu Dumnezeu înainte la lucru sincer şi 
-desinteresat.

· Ea ni va da putinţa realizării unui institut de e
-<litură, pentru a avea astfel la îndămână cărţi potri-
-vfte cu nevoile noastre. Deaceea, a trebuit ca noi să
luăm măsuri şi să înfăptuim un început, prin edita
_rea şi răspândirea broşurii „Povăţuitorul".

Nu trebuie să întârziem nici cu colportajul căci,
. .altfel, dacă noi nu vom da cărţi poporului, se vor
.găsi alţii să dea.

Programul nostru, care, în felul acesta ctţprind� 
-ca într'un nucleu, tot ce trebuie s-ă se înfăptuiască,
pe tărâmul vieţii noastre bisericeşti, a fost dat în
discuţie prin subiectele Conferinţelor, din anul trecut

-de· al căror bun mers teoretic, dacă am fost mulţu-
mit în anul trecut, aşteptăm ca, în acest an, să ni
prezentaţi înfăptuiri practice.

Tot spre aceste două mari chestiuni,· ţintesc şi
subiectele din anul acesta, căci fără un cler luminat,
mereu preocupat de marile griji ale bisericii, desin
teresat şi gata de orice sacrificii, nu poate fi vorba
nici de remediile ignbranţii, indiferenţii şi decăderii
morale a poporului, şi nu s'ar putea afla mijloace şi
nici nu s'ar putea lua măsuri, pentru înrâurirea spre
o viaţă mai curată, sau spre cunoaşterea mai temei
nică a Sfintei Scripturi, - chestiuni ce formează su
biectele prime din fiecare serie; - iar spre asigura
rarea unor fonduri, care să ni uşureze munca noas
tră şi să ni garanteze în viitor nu numai opera de
educaţie în popor, ci chiar existenţa noastră ca in

,stituţie ce va trebui să ni creem organele noastre
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proprii, ni stau la în.dămână instituţiile din parohie, 
pe cari trebuie să le îndrumăm şi să le utilizăm, 
:Spre a nu se atrofia cu orice organ ce nu-şi are 
funcţia sa. 

V'am convocat în adunare, tot judeţul pentruca, 
în felul acesta, prin numărul mare al celor prezenţi, 
prin numărul mare de preoţi, ce vor lua cuvântul

r

.subiectele să se trateze complect, să se exemplifice 
,prin experienţa mai multora, făcându-se totodată, şi 
.o cât mai apropiată cunoaştere şi înfrăţire a tuturor. 

Pentru a se complecta golurile rândurilor dintre 
noi, avem în grija noastră asigurarea existenţii Se
minarului teologic, ameninţat în existenţa lui, de 
lipsa unui local propriu, pentru care am făcut apel 
în toate părţile spre a strânge cât mai multe fonduri. 
Am înfiinţat comitete în fiecare parohie, al căror 
Tezultat îl aşteptăm urgent spre a începe punerea 
iemeliei; sperăm însă, ca el să fie mult mai îmbu
curător decât până acum la armanul acesta. 

Nu neglijaţi, iubiţilor, a vă continua cultura prin 
cetitul cărţilor de teologie, de istorie bisericească în 
.care veţi vedea că o biserică a fost cu atât mai a
sigurată în existenţa ei, cu cât a avut un cler mai 
luminat şi mai conştient de rolul său în societate. 

Intre acestea ţinem să recomandăm cu căldură 
„ Istoria Bisericească" de Eusebie Popovid, tradusă din 
nou de I. P. S. S. Athanasie fost Mitropolit Primat. 

Cercetaţi revistele teoiogice, între cari „ Revista 
Bisericâ Ortodoxă Română" stă în frunte. Nu uitaţi 

•,c-ă şcoala nu desăvârşeşte; ea dă numai îndrumări
,.

ea te învaţă să cercetezi şi de aci înainte, să-ţi faci 
adevărata cultură. Revista noastră „ Tomisul" vă stă 
deschisă, ca cercetările şi rezultatele la cari aţi a
juns unii, să fie date spre experimentare şi altora. 

Noi vom şti să răsplătim munca fiecăruia şi 
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aşteptăm ca din dragoste. _şă porniţi la lucru, ştiut 
fiind că lucrul cel de voie·· ·-se face şi cu mai mult 
drag. Vo]Ţ\: şti. î,nsă,, fă cţ_coJo unde şe va putea alt.fel. 
să i.ntervină şi a,ut.��itaţeq.· no��-t�ă ·de. Şţf supre�. 
ca urţul căruia. i;ii s' a. I,ncredinţaţ n.u ,numa.i soarta 
a celor 280 de preoţi, ci şi a unei populaţii din 4

judeţe din p.ceastă ţară1 . a căror . viaţă tFeb4ie a· fi 
călăµzită şpre .cel ce este .. calea,, adevăru/: şi v,iqţa •

. I.n 9bligaţiile sociale a Sfinţiilor. Voastr�, J)U ui
taţi că mai întâi sunteţi ai biserjcii lui Hristo�. Nu 
uitaţi c;ă - aşa după cum y'am spus şi în anul tre
cut - politica Sf. Voastre să fîe poiitic_ă de pace şi 
înfrăţire a Blândului: Mântuitor, din care niciodată 
să nu uitaţi nevoile bi.sericii, lui. 

Nu depinde_ numai de noi; ci depinde şi de Sfin
ţiile Voastre, de toţi, ca· aceste conferinţe, oficiale, 
să nu rămână numai în cartoane oficiale, ci să de
vină literă vie şi dătătoare de viaţă. Vedem şi apre
ciem cu multă bucurie, că şi dintre frăţiile voastre 
se ridică glasuri, cari" să ceară aşa cum unul din 
conferenţiarii. anului trecut a cerut să nu rămână cu 
dovada din trecut, că orice conferinţă a fiecărui preot, 
e o hârtie la dosar, pe care le coase arhivarul lângă 
altele, alcătueşte un volum cu ele, şi-apoi îl asvârle 
în dulapul tristeţii, al uitării în cine ştie ce local al 
orânduielilor noastre cetăţeneşti (Pr. G. Vasilescu
Znagovean u). 

Punem- deci în mod expres - în discuţie aceste· 
chestiuni, cari în legătură cu subiectele, sau la urmă, 
independent de ele, să le studiaţi şi să ni se prezinte un 
raport amănunţit de rezultatele la care veţi ajunge. 

Noi, declarăm şedinţa deschisă, binecuvîntăm 
lucrările Sfinţiilor Voastre pentruca darul Domnului 
Nostru Iisus Hristqs, dragostea lui Dumnezeu şi Tatăl 
şi împărtăşirea Duhului Sfânt să fie cu voi cu toţi. 
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C U V ANTA R E *) 
la inaugurarea Monumentului Eroilor din Mangalia 

(21 August 1927) 

I n faţa acestui monument, care simbolizează su
prema jertfă a eroilor dobrogeni, pe altarul pa

triei noastre iubite, Biserica noastră Ortodoxă naţio
nală prin smerenia Mea, reprezentantul ei în părţile 
acestea, varsă o lacrimă pentru vitejii noştri, cari 
ni-au dat România-Mare. 

In fruntea eroilor noştri de pretutindenea, stă 
Marele Rege al tuturor Românilor Ferdinand I. 

După victoria dela Mărăşeşti, Mărăşti şi Oituz, 
care a hotărît soarta norocită a neamului nostru 
românesc, Căpitanul oştilor noastre Vodă Ferdinand I 
a rămas de veghe, pururea neadormit, lângă leagă
nul României-Mari. 

Griji multe· şi dureri mari, avut-a El, ca Să-şi 
vadă scumpa Sa Românie nu numai mărită, dar şi 
întărită. 

Şi tocmai când - la postul Său - Regele Fer
dinand I lucra la . aceasta, ,,lnger a fost trimis din
Cer" şi în taina nopţii-· sunt astăzi 31 de zile, -
luat-a pe aripile sale sufletul îngeresc a Celui mai 
mare voevod al României, Vodă Fer.dinand I şi ,,la

*j Revista • Tomis pentru popor" No. 3, luna Septembrie 1927
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Dumnezeu Tatăl l-a dus pre el", lângă scumpii Săi 
.camarazi, eroii noştri. 

Ce limbă bine grăitoare, ce gură măeastră va 
putea spune, după vrednicie, virtuţile cetăţeneşti şi 
,creştineşti ale Marelui nostru Rege Ferdinand I ? 

Cât şi-a iubit ţara o spune actul hotărâtor dela 
14 August 1916. 

Cât a luptat pentru fericirea ei şi a neamului 
nostru românesc, o povestesc Mărăşeştii, Mărăştii şi 
Oituzul. 

Cât a suferit alături de scumpa Sa oaste, o spune 
Topraisaru şi Cobadinu, Teleajănul şi Triunghiul 
morţii. 

Cât de generos a fost sufletul Său, o spun dis
poziţiunile Sale cele din urmă; din cari transpiră 
mai multă dragoste de noi, decât de ai Săi. 

* 

* * 

Scumpi eroi dobrogeni, 

Vouă vi se închină acest odor, sfinţit de Biserică. 
Monumentul ce vi s'a ridicat în Mangalia - ve

cbiul Calatis, este un slab semn de recunoştinţă din 
partea noastră. 

De sunteţi români de naştere, sau din alt neam 
<lepe pământul scumpii noastre Patrii, de aţi sărit în 
ajutorul nostru ca aliaţi, toţi sunteţi scumpi sufletu
lui nostru şi toţi aveţi drept la recunoştinţa noastră. 

Primiţi dar eroi scumpi, semnul recunoştinţii 
noastre. 

Acest monument va grăi generaţiilor viitoare 
despre vitejia voastră şi _va fi un îndemn pentruca 
- şi ele - să iubească scumpa noastră Românie,
cum aţi iubit-o voi, s'o apere cum aţi apărat-o voi.

* 

* * 

Şi acum, o prea fericite Rege Ferdinand I, acum 
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�când Te găseşti lângă ostaşii Tăi în c;_eruri, ş1 cu e1 
stai lângă Tronul lmpăratului Ceresc. Fii mijlocitor 
pentru noi cătră milostivul Dumnezeu, să ni dea 
mintea întreagă şi judecata �reaptă, pe care ai avut-o 

· Tu, ca să putem păstra scumpa noastră Românie
aşa cum ni-ai lăsat-o în taina nopţii, în care Te-au
răpit îngerii din mijlocul nostru.

Roagă-Te, ca micuţul nostru Rege Mihai I să tră
jască şi să se facă mare „şi cu vârsta şi cu Înţe

Jepciunea", Înaintea lui Dumnezeu şi q. ?amenilor. 

,. 
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GUVANTARE DE DESCHIDERE 

ţinută de P. S. Sa Episcopul Gherontie 
la Adunarea eparhială extraordinară a Episcopiei 

Constanţa. (25 Septembrie 1927) 

Prea Cucernici Păl'inţi şi Domnilor, 

I nainte de orice discuţii, pentru cari ne-am întrunit în 

această Adunare eparhială extraordinară, a patra de 
când aţi primit mandatul de deputat, vă sunt dator cu 

câteva cuvinte de deschidere. Aceste cuvinte, nu se 
pot începe însă până când - prin câteva clipe de tă

qere şi ridicare în sus, - nu ni vom exprima durerea, 

pentru ireparabila pierdere, pe care a încercat-o întreaga 
suflare românească, prin încetarea din viaţă a marelui 
nostru Rege Ferdinand I. 

Am avut onoarea să vă convoc în această sesiune· 
extraordinară, Părinţilor şi Domnilor, conform:1ndu-Ne 

hotărîrii luată de Adunare, în sesiunea ordinară din 
Duminica Samarinencii, a anului în curs. Cunoaşteţi 

Domnilor, că în sesiunea ordinară trecută, n'am putut 
lua în discuţie bugetul eparhiei pe anul viitor 1928, 
care trebuia întocmit dupăce vom fi constatat, mai în

tâi, nevoile reale, ce se vor ivi în cursul anului. 

Prin expozeul ce v'am făcut în şedinţa sesiunei 
ordinare, v'am arătat: ce am putut face în scurtul timp 

de când am luat cârma eparhiei, pentru propăşirea în-
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-tereselor noastre· religioase naţionale, în scumpa noaştră
Dobroge

. · _; V'am expus lupta şi mijloa.cele ce am utilizat, pen- ,
iruca să punem în mişcare şi să dăm ?\-Vânt dorinţii şi
datoriei fiecăruia dintre noi în parte şi a tuturor mem
brilor bisericii vii din eparhia Noastră în genere, pentru
dezvoltarea unei activităţi, cât r;i:iai intense, pe tă_râmul
cultural, administrativ şi economic.

Intre altele; v'am comunicat cele ce am văzut cu .
ochii Noştri, la oraşe şi la sate, cu ocazia vizitelor ca
nonice, ce am întreprins, îndată ce am iuat frânele e- .
parhiei; nevoile cu care are să lupte. biserica, pentru
ajungerea scopului ce urmăreşte.

Eparhia Noastră, ca. niciuna din ţară, . este săracă.
Afară de cele 300 Ha. de pădure, eparhia n'are nici o .
locuinţă proprie pentru episcop şi personalul bisericii,
pentru cancelarie şi birourile sale; n'are nici local pen
im seminarul teologic; n'are nici o instituţie, nici o
mânăstire, nimic!

·. Oricare, altă eparhie,. chiar din cele nou în_fiinţate,
are - depildă - o m�năstire sau două, cu organizaţia
lor, cu personalul lor, cu un pământ de cultură, cu o
gospodărie etc.

Aceste institutii vin în ajutorul episcopiei; epis
copul şi personalul îşi pot procura cele de lipsă pentru
întreţinerea casei, mai uşor dela . mânăstirile sale decât
din .piaţa, care la noi a deventt ·îngrijitor de scumpă.

Să nu vă surprindă, O-lor deputaţi, că mă legai
de chestia. nevoilor episcopuiui întâi. Prin aceasta am
voit să arăt, că episcopul el însuşi sărac, nu poate face
,nici .un ·gest faţă de nevoile eparhiei. .
'. ·_ �Dar, Domnilor, altul mi-a fost. gând_ul: când am. a:- .

horqatr chestia mânăstiril_or .. El� pot veni în ajutorul alţor ..
instituţii ale eparhiei, ca-:-depildă,-.. s�minariul teo,ogic, el� ...
.acordă fonduri, din economiile .Iot, p�nţru �-c�a�ţăJşc9ală�-;www.ziuaconstanta.ro



118 

Aşa-i cel puţin în partea Moldovei dintre Prut şi: 
Nistru. Acolo, mânăstirile şi fabrica de lumânări dau 
eparhiei putinţa de a'şi forma un fond, un capital, din: 
care ea - apoi -- ajută, şi seminariul şi şcoala de cân

tăreţi şi dă şi episcopului putinţa de a întinde mâna 

săracului. 
La noi, la Constanţa, acest lucru e imposibil. 
Dar, dacă n'am găsit nimic când am venit, vrem

să lăsăm ceva când Ne va chiema Domnul la Sine .. 
Am înfiinţat, cum ştiţi pe baze noui, o fabrică de lu

mânări, deocamdată, cu sediul la biserica „Sf. Treime" 
din Bazargic, unde se găsia depe timpul stăpânirii bul

gare, ,,o turnătorie de lumânări". Ea lucrează şi, când

se va întări şi vom avea unde, o vom muta la Con-· 
stanţa, cum prevede statutul ei. 

Era vorba, să înfiinţăm o mânăstire la Tatlageac
,._
. 

jud. Constanţa, pentru care Ni s'a dat de Ministerul Do-

meniilor 65 Ha. pământ şi pentru care s'au adunat ceva.

fonduri. 
Dar, pentruca să facem un început de mânăstire

,.
. 

cu o bisericuţă şi câteva chiliuţi, Ni s'au cernt · patru 
milioane lei. Din pricina aceasta, am amânat iniiinţarea 
mânăstirii Tatlageac; însă, ideia n'am părăsit-o. 

In judeţul Ialomiţa, lângă râul cu acelaş nume,. 

comuna Balaciu-Piteştianca, în partea Urzicenilor, am

găsit o biserică părăsită într'un câmp; doar conacul 
D-nei Braţu, proprietara deacolo, se mai vede când te
uiţi spre Nord.

Locuitorii fostului sat, s'au retras Ia 3-4 klm_ 
lângă linia ferată Slobozia. 

Văzând acestea şi uzând de drepturile ce Ni a
cordă statutul bisericii noastre, am pus stăpânire pe· 
biserică şi, cu banii adunaţi pentru Tatlageac, am por-

nit reparaţia bisericii, care este un monument de artfu 
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N'am dres decât stricăciunile făcute de bombele 
duşmanului, reconstituind şi pridvorul de lemn. Incolo 
am respectat totul. Am dispus să se facă vre-o câteva 
chiliuţi dintr'un plan general de Mânăstire-Cetate. I-am 
dat numele de Metocul SL Episcopii Constanţa. 

Am căpătat danie dela D-l Tănăsescu Notarul Co
munei, două locuri de casă din cele părăsite şi sperăm 
să obţinem, tot dela D-sa şi pe al treilea. Biserica, are 
17 pogoane de pământ, în stăpânirea cărora am şi in
trat. Am detaşat acolo, doui ieromonahi şi un frate, 
cari fac slujbă zilnic, după pravila călugărească. Lumea 
a început a da năvală la sfintele slujbe şi evlavia creş_ 
tinilor deprinprejur a început a se arăta. 

Domnilor şi părinţilor, acum avem o mică aşezare 
călugărească. Ea, pedeoparte, se va întări cu ajutorul 
lui Dumnezeu, iar, pedealta, nu numai că-şi va plăti 
datoria către Tatlageac, dar, credem că o va şi ajuta 
să ia fiinţă reală. 

Pentru clădirea localului de �eminar, n'am putut 
face prea mult. Comitetele compuse din : preot, învă
ţător şi primar, cari să adune ofrande benevole dela 
credincioşj, n'au prea dat atenţie acestei opere naţionalo
religioase. Anul trecut, lucrul a mers slab. Anul acesta, 
am întărit comitetele pe circumscripţii cu câte un ie
romonah, care să le însoţească la adunarea ofrandelor. 

Cele ce auzim, însă, despre indiferenţa unor co
mitete şi - durere - chiar a unor preoţi, Ne întristează. 
V'am trimis şi Dvs. D-lor deputaţi, câte o listă de sub
scripţie şi V'am rugat, să ni daţi şi în acest fel con
cursul Dvs., stăruind a se face cât mai multe subscrieri. 

Până astăzi suntem tot în aşteptare ; doar, D-l Dr. 
Bârzănescu din Constanţa, s'a executat. Cum până la 
Decembrie a. c., când expiră valabilitatea listelor nu 
mai e mult, aşteptăm cu încredere, că ni veţi trin�ite 
un rezultat cât mai grabnic şi cât mai îmbucurător. 
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·· Vă vorbirăm, că - singura avere pe care o are epar
hia e pădurea din ostroavele de lângă Oltina, ju
deţul Constanţa. 

Nici ea nu ni dă însă vreun venit cine ştie cât. 
Fiind pădure de luncă-salcie, nu produce cât o pă
dure de esenţă tare. Apoi, deşi, ca teren sunt 300 -Ha. 
ca pădure, însă, nu ştim dacă rămâne pe jumătate. Cel 
puţin aşa e în· ostrovul „Strâmbu". Celelalte ostroave: 
„Lebăda şi Puiul lebedei" au pădurea mai deasă_ dar 

- lemnul subţire. Noi ne-am convins de aceasta la faţa
locului. Cu venitul ei -- care în anul viitor 1928, va fi
şi mai neînsemnat din cauză că, D-l exploatator Nichi
teanu a depăşit tăierea cu peste 50 Ha. şi n'avem
drept să exploatăm în anul ce vine decât 27 Ha., nu
vom putea, cum n'am putut nici până acum, să ajutăm
seminariul.

* * 
*

Prea Cucernici Părinţi şi Domnilor, 

Acestea sunt cele ce am putut Noi face până a
cum, cu propriile noastre mijloace, pentru prosperarea 
eparhiei noastre. 

Statul, nici sub guvernul trecut, nici sub as;esta, 
până azi, nu Ni-a acordat nici un fond, decât pentru 
întreţinerea personalului şi cheltueli materiale. Să spe-. 
răm, însă, că nu vom fi uitaţi. 

In sesiunea acestei adunări, vi se va supune spre 
aprobare bugetul general al întregeJ eparhii. In el s'au 
trecut sumele necesare, pentru terminarea locuinţii epis
copale, care acum când nu se mai poate face astfel, 
trebuie isprăvit şi dat destinaţiei sale iniţiale. Noi, pe 
când eram numai vicar, am fost de părerea .ca locuinţa 
episcopului să fie afara din oraş, la un loc cu serui
nariul. 

Aşa-i şade :bine episcop1;1lui. Şi credem că, până 
azi cu cele opt milioane câte s'au cheltuit până acuni 
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şi cu ceeace ni-ar fi mai putut, da _anul acesta şi la 
anul, Ministerul, am fi făcut o treabă minunată: şi două 
trei camere pentru episcop deocamdată şi câteva pen
tru părinţi şi un frumos pavilion în care am fi putut muta 
seminariul ; iar pe urmă, încet-încet, ne-am fi pomenit 
şi cu seminar şi cu locuinţa episcopală şi am fi astu
pat şi gurile mult bârfitoare, ale unor cărcotaşi negativi. 

Lucrurile s'au croit însă altfel şi aşa trebuie să 
meargă. Ideea de a se amenaja palatul episcopal ce 
se clădeşte în parcul Catedralei, în local de seminar, n'o 
împărtăşim ; căci nu vrem să avem răspunderea vieţii 
seminariştilor. Deci, seminar cu oţice preţ! In buget 
am trecut şi suma necesară pentru clădirea localului. 

Aceasta trebuie să fie grija Noastră, aceasta tre
buie să fie şi grija D-voastră. Adunarea eparhială nu 
trebuie să fie numai un organ de legiferare şi de con- · 
trol; ea trebuie să fie un organ viu, care creează. 

Dai', Adunarea eparhială, ca sft creieze, trebuie să-şi 
impună jertfe. 

Sunt membri ai adunării eparhiale, cari, n'au lucrat 
nimic, ignorând, cu totul, rolul ce au; unii nu s•a·u 
prezentat la şedinţe şi, nici nu şi-au justificat lipsa. 

Ştim bine că ni se va obiecta că, nu se acordă 
îndemnizaţii de transport, hotel, restau�ant etc. şi că 
interesele personale, i-au împiedicat. 

E o scuză. Dar, tocmai pentrucă ştim aceasta, am 
zis că e nevoie de jertfe personale, până când statul 
ne va putea ajuta cu fondurile necesare, pentru diurne. 
Aşteptăm, cu încredere, că pe viitor toţi vor da mai 
multă atenţie nevoilor eparhiei. 

· . Tot în sesiunea aceasta, veţi vota şi înfiinţarea de
noui protoierii (protopo.pii) în Ialomiţa şi Dobrogea. 
Anul acesta nu Ni s'a aprobat, prin budgetul în curs 
nici o parohie.

· '

Am prevăzut î1,1 bµ.get şi înfiinţarea câtorva parohii. 
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Onorată Adunare, 

Dela Feteşti până dincolo de Ciulniţa, pe partea 
dreaptă, cum mergi la Bucureşti, sunt sate de colo
nişti, cari acum se înjghebează ; aţi văzut case noui 
unele isprăvite şi altele deabia urzite. Pe noi ne-a preo
cupat veşnic viaţa lor religioasă şi, deaceea, în ziua 
de 28 August seara, însoţit de personalul episcopiei, am 
mers în 8atul Perişoru aproape de moşia Mărculeşti a 
D-lui D. Seceleanu. La gară am fost întâmpinat de
protopopul de Călăraşi, de Revizorul bisericesc, de a
rendaşul moşiei D-l Haralambe Mareş, de autorităţile
militare dela herghelia statului - - Jegălia, de reprezen
tantul prefecturei Ialomiţa şi de credincioşii de prin
satele mai apropiate. A doua-zi, 29 August, într'o poiană.
unde se împrovizase un umbrar în chip de Altar, am
slujit sf. liturghie în sobor, am predicat credincioşilor şi
am luat măsuri pentru formarea unui Comitet, care să
lucreze în scopul clădirii unui Sf. Locaş, cât de modest
deocamdată · dela cap, fiindcă aceşti colonişti erau daţi
în îngrijirea preoţilor de prinprejur, însă cari locuesc
departe de câte 20 şi 25 Klm. Zilele acestea le-am tri
mis un ieromonah, care va fi un fel de -raroh ambu
lant şi va trebui să călătorească dealungul liniei ferate.
dela gară la gară, pentru fiecare sat şi să-i viziteze
săptămânal.

Sediul său va fi în Perişoru. A treia şi a patra zi, 
însoţit de D-l prefect, am vizitat întreaga regiune până 
în Slobozia. Partea dinspre Călăraşi o vizitasem în Iunie. 

Vizita Noastră la Perişoru a adus o bucurie colo
niştilor. Ca să se ducă la gară, ei trebuia să facă un 
încon_jur mare pe lângă moşia D-lui Seceleanµ. D-l aren
daş Mareş, un creştin cum cam rar am întâlnit şi un 
român verde, spre a eterniza evenimentul vizitei unui 
arhiereu într'acele părţi, a deschis Coloniştilor un drum 
de vre'o câţi-va Kim. pe moşie, drept la gară şi l-a 
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botezat spre plăcuta Noastră surpriză : ,, Calea Episco
pul Gherontie". 

Frumoasă inspiraţie; căci şi noi în predică, Ne-am 
silit să li deschidem credincioşilor o cale care trece· 
prin satele : ,, Munca, Cinstea, Cuminţenia, Economia şi 
Credinţa şi iese mai sus de Mărculeşti, la staţia „Feri
cirea pământească şi cerească". 

In toamna aceasta, vom vizita din nou Cadrilate
rul printre Coloniştii Macedoneni. 

Cum vedeţi, Onorată Adunare eparhială, noi din 
parte-Ni, ce-am putut am făcut. 

Ni stau înainte tuturor bunilor români şi adevăra
ţilor fii ai Bisericii drept muritoare, probleme serioase„ 
pentru viitorul şi siguranţa noastră, în aceste părţi de
veche stăpânire românească şi să cade să muncim din 
răsputeri pentru rezolvarea lor. Dacă în timpul celor 
50 de ani de stăpânire, n'am putut face tot ce-a tre
buit, din cauza vremurilor grele prin cari a trecut 
scumpa noastră Românie, pentru Biserica şi neamul 
nostru, să lucrăm mereu. Vine jubileul de 50 de ani 
de când vitejii dela 1877-78, conduşi de marele căpi
tan dela Paradim, nemuritorul Vodă Carol I, au înfipt dra
pelul României pe crestele redutelor dela Plevna, Gri
viţa şi Nicopoli, dându-ne moştenire Dobrogea bătrâ
nului Mircea, să ne găsească muncind. 

Deschidem sesiunea extraordinară a Adunării epar
hiale şi binecuvântăm lucrările ei. 
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CUVANTARE *)

ţinută în Catedrala Sfintei Episcopii din Constanţa 

(10 Mai 1928) 

lUB!ŢllOR, 

Poporul nostru român, viţă nobilă şi gingaşă, din
tulpina mare şi puternică a Romei eterne, a fost. · 

rânduit de Providenţa Divină să imprime la porţile 
orientului, pecetia latinităţii civilizată. 

Sădită în Dacia-Felix, viguroasa mlădiţă latină, 
a prins puternic şi pentru veşnicie ; dar, în decursul 
veacurilor, a fost jucăria celor patru vânturi .ale pă
mântului. 

Hoarde sălbatice, din stepele Răsăritului; mânate 
de vânturi şi de foame pornit-au năvalnic asupra stră-
moşilor noştri Daco-Romani. 

Robind pământul nostru, s'au robit pe ei ; căci 
-- când au băgat de seamă - s'au pomenit înghiţiţi 
şi pierduţi în masa autohtonă, s'au, neavând încotro, 
au fugit. 

,,Apa trece, pietrele rămân". 

Duşmanii s' au dus, cu ducere fără întoarcere. 
Românul a rămas. 

E adevărat, că pofta rapace a năvălitorilor, a 

*) Din revista Tomis lun1 Mai 1928 
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robit -- şi aceasta a · fost vremelniceşte -' o parte din 
fraţii noştri şi i-au resfirat �prirHre · neamuri. 

Dar, totaşa de ad.evărat .este, că,- acolo. unde l-a 
aruncat soa:rta şi nedreptatea _omene�rscă, .românul 
nostru, nu şi-a uitat- origina. 

ln · sufletul lui a mocni{ Veşnic. con•ştiinţa sa na
ţională şi în inima -lui a ars totdeauna dorul de . li
bertate, care trebuia să vină ; şi a venit. 

El ştia că între Dunăre şi Carpaţi, are o ţară 
liberă, că acolo trăiau fraţii lui adevăraţi şi la dân
şii li-a fost pururea gândul, precum gândul acestora 
a fost, iarăşi deapururi la fraţii lor din robie. 

Cum nu era să se dorească unii pe alţii ? Căci 
,,sângele, apă nu se fac(;''. Fratele lor era Dragoş. 
Maramureşeanul. Frate cu dânşii a fost Negru-Vodă 
Făgărăşeanu I. 

Şi frăţia apropiere de inimi şi de trupuri cere. 
Sângele lor aceiaşi fiinţă, vocea conştiinţei naţionale, 
li arată că alta li soarta şi chemarea. 

Şi, într'un târziu, dinspre părţile Crivăţului, se 
aude cântec de horă : 

,,Hai să dăm mână cu mână, 

;, Cei cu inima română, 

,,Măi Muntene, măi vecin·e, 

,, Vin9 să te prinzi cu mine : 

,,Eu ţi-s frate, tu-mi eşti frate, 

,,ln noi doi un suflet bate". 

Şi atunci Vodă Cuza şi Moldovenii săi îşi prind 
mânile cu ale Muntenilor, Milcovul seacă şi se în
tinde „hora - frăţiei, pe' pământul României", una 

- nedespărţită' şi veşnică.
Fii tu binecuvântat acolo în ceruri, Vodă Cuza l 
Binecuvântat fii tu, ·an cu noroc 1859. 
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ln norocul tău, poporul nostru român, a mers 
·tot înainte şi tot spre bine.

Tu, an 1859, ne-ai adus pe 1866. 
Tu ne-ai adus pe 1877 - 78 şi pe 1913. 
De la tine ni se trage 1918 şi 1919, date epocale-

de renaştere la o nouă viaţă - viaţa cea adevărată 
a neamului nostru - ; date pe care le proslăveşte 
.astăzi - zece Mai -, toată suflarea românească. 

Să ne închinăm, iubiţilor, memoriei făuritorilor 
României mari : 

Lui Cuza, care a tras brazda, lui Carol care a 
arat ogorul şi lui Ferdinand I, care - cu lacrimi de 
durere în vreme de cumpănă, cu lacrimi de bucurie 
în vreme de izbândă -, a udat întregul lan şi l-a 
netezit cu grapa dragostei sale părinteşti şi cu jertfa 
-vieţei sale. 

lnchinămu-ne memoriei voastre, scumpi eroi, cei 
800 mii la număr şi vă rugăm ca, împreună cu că
pitanul vostru dela Cobadin şi Topraisar, dela Cerna 
şi Teleajen, dela Mărăşeşti, Mărăşti şi Oituz, cu care 
dănţuiţi în ceruri să vegheaţi la soarta României 
Mari, care este a voastră, prin jertfa de sânge şi a 
.noastră, prin scumpă moştenire. 

Dumnezeule mare şi puternic ! 
Suntem în biserica slavei Tale ! 
Tu ţii în mâini pământul. 
Tu stăpâneşti mările. 
Tu eşti protectorul popoarelor. 
Tu întăreşti pe bătrâni. 
Tu sprijineşti pe prunci. 

Păzeşte Doamne, ţara noastră de orice rău. Po
·toleşte marea cea turbure a patimilor noastre şi fă
·să ne prindem în hora unirii, hora dragostii de neam
.:şi de legea Ta cea sfântă.
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Ocroteşte Doamne, neamul nostru românesc. lm
pacă-ne pe noi şi toată lumea Ta. lntăreşte braţul 
scumpei noastre oştiri. 

Trimite Doamne, înger păzitor din cerul Tău cel 
sfânt, ca să veghieze ziua, în timpul jocului copi
lăresc, şi noaptea în somn, asupra Celui asemenea 
cu îngerii în nevinovăţie, asupra pruncului Rege 
Mihai I şi a Augustei Sale familii regale ; şi-l creşte 
Doamne, în vârstă şi în înţelepciune, pentru ca să 
conducă România Mare şi pe poporul ei, în calea 
_poruncilor Tale, Amin. 

� 
� 
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CU V AN T AR E *)

,,Scoţîndu-te p.re tine dela popor şi dela neamurile, 
,,la cari acum te trimit, să deschizi ochii !or, ca să se 
,,întoarcă dela întunerec la luminl:l, şi dela puterea satanii 
,,la Dumnezeu, ca să ia ei iertare păcat :ljr" (Fapt� XXVt, 
17, 18). 

lUBlŢllOR, 

Cum doreşte un părinte duios pe fiii săi, cum do
reşte cerbul de izroarele apelor, aşa doreşte 

sufletvl meu părintesc pţntru toţi fiii mei duhovniceşti. 
Am umblat în multe părţi ale judeţului Ialomiţa 

- voi, poate, veţi fi auzit, - şi, sufletul meu s'p bu
curat cu bucurie mare, că - pe unde am fost - tot
bine am găsit. fiii Noştri duhovniceşti, toţi au rămas
tari în adevărata credinţă strămoşească. Toţi cinstesc
biserica, toţi se închină sfintelor icoane, toţi se su•
pun preoţilor, toţi ţin sfintele posturi, se spovedesc
şi se împărtăşeşc cu sfintele Taine, toţi îşi sfinţesc
casele cu aghiazmă la zi întăi a lunei, fac pomeniri
pentru morţii lor, dau ·liturghii pentru vii şi aşa mai
departe.

"Slavă Ţie, Doamne, pentru toate, slavă Ţie!". 
* 

* * 

*J Ţinuti'l în bis. din corn. Jigălia-Ialomiţa, la 21 Mai 1928, cu ocazia 
vizitei canonice dela Feteşti la Jigălia şi a botezului a 2 baptişti din acea 
comunll, unde sunt mai mulţi. 
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Şi mergând noi pe cale, am văzut într' o a mea-· 
ză-zi, lumină strălucind împrejurul meu şi acelor 
ce erau cu mine şi glas din cer zicând : 

„Apucă spre apusul soarelui şi te întoarce cătră 
„mează-zi. Opreşte-te la fiii înstrăinaţi, la cari te va 
„ îndrepta mâna mea, să descbizi ocbii lor, ca să se 
,,Întoarcă, dela întunerec, Ta lumină şi dela pute
,,rea satanii, la Dumnezeu, ca să ia ei iertare pă
„catelol'", căci am auzit glasul căinţii şi dorinţ'a lor 
,, de mântuire. *) 

TUBIŢ!LOR, 

* 
* * 

Ascultând glasul Celui ce m'a trimis, am plecat 
în calea, pe care mi-o arăta degetul lui Dumnezeu 
- căci El era celce-mi poruncise: ,,apucă spre a
pusul soarelui şi te Întoarce cătră miază-zi". 

La satul Feteşti, ni-am curăţit sufletele cu Sfânta 
Liturghie, ca să ni se descopere calea Întru care să 
mergem şi locul unde să ne oprim. 

La Dudeşti, norodul ni-a ieşit întru întâmpinare 
şi ne-a însoţit până în sfânta biserică. 

Ne-am văzut, şi - slavă Domnului - am găsit 
bine şi pace între fraţi. 

Dânciu-li binecuvântare arhierească, pacea lui 
Hristos li-am lăsat şi ni-am urmat calea. 

Degetul lui Dumnezeu, ni-a îndreptat spre Bu
liga, Cocargea, Petroiu şi Gâldău. 

Pretutindeni, pace şi linişte. 
La voi, iubiţilor, am primit poruncă de oprire. 

* 
* * 

„Şi nu voiu să nu ştiţi voi, fraţilor, că de multe 
· ,,ori am gândit să viu la voi şi am fost oprit până a•
,,cum, ca să am ceva roadă şi Întru voi . .. " (Rom. I, 13).

*) Aluzie la cele două declaraţii ale baptiştilor din Jigi!lia, cari cer 

intrarea în sânul bisericii noastre ortodoxe. 
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Iar, acum, iubiţilor, am venit la voi, pentrucă mi 
s' a arătat mie, de cătră păstorul vostru sufletesc, că 
oarecari rătăciri sunt la unii dintre voi. 

Dar, mai întăi să dăm slavă lui Dumnezeu, că 
· rătăcirea n'a sporit şi, acum încă scade; căci, iată
fraţilor noştri li s'au deschis ochii şi au cunoscut
pe Dumnezeu şi Adevărul.

li laud pe dânşii şi-i fericesc. 
„Mântuirea care o dă Domnul Iisus, se capătă şi 

fără să mă numesc pocăit", zice fratele Nicolae Mitru. 
lată, iubiţilor, o dreaptă jµdecată şi o scumpă 

mărturisire ! 
Vă lăudăm şi pe voi, drept slăvitorilor creştini 

din Jigălia, şi vă fericim, că aţi păstrat neştirbită 
dreapta credinţă a strămoşilor, moşilor şi părinţilor 
voştri; şi ne rugăm milostivului Dumnezeu, să lumi
neze ochii sufletului, fraţilor noştri români din Jigă
lia, cari rătăcind în credinţă, s'au rupt dela sinul 
Sfintei Noastre Biserici· ortodoxe şi s' au mutat la 
altă evangbelie (Gal. I 6). 

,,Nu este aceasta alta, fără numai că sunt oare
carii, cari vă turbură pre voi şi voiesc să strămute 
evanghelia lui Hristos". (lbid. 7). 

Ci Dumnezeu şi pe aceştia va mântui întru 
Hristos Iisus, prin botezul cel întru El. 

* 

* * 

lUBlŢllOR, 

Tot celce se leapădă de evanghelia lui Iis�.s Hris
tos, adevăratul Dumnezeu şi Mântuitorul sufletelor 
noastre, face mare păcat. 

Tot celce defaimă Sfânta lui Biserică, face mare 
păcat. 

Tot celce primeşte altă învăţătură - · dela om 
sau cbiar dela Înger dacă ar fi *) - decât învăţă

* J Galat. I, 8 
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-.tura Mântuitorul11i nostru Hristos, tot ceke se bo-
-:tează cu alt botez, decât cu botezul cel întru numele 

Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Dub, face mare păcat. 
· Tot celce nu cinsteşte sfintele icoane, sfintele

·:serbători, sfintele Taine ale Bisericii noastre orto
doxe, pe preoţii ei şi alte rânduieli creştineşti, în greu
·păcat cade şi amară muncă îl aşteaptă în viaţa ce
va să vie. 1'1.ai bine ar fi fost de nu s' ar fi născut

.. omul acela.
Dar, oare, ce este păcatul?! 
Ce să vă spun, iubiţilor? 
Nu ştiu dacă vă voiu putea face să înţelegeţi! 
Să încerc. 
Inchipuiţi-vă, că într'o apă dulce şi mare, cum 

.;or fi depildă, Dunărea sau Borcea, ai turna o sin
�ură picătură de venin şi ar amărâ apa mai rău de 
,cât apa mării; şi daţi-vă socoteală, cât de amară ar fi 
. acea picătură de venin, ca să strice toată apa Dunării! 

Acum, să zicem că apa Dunării, apă dulce şi 
-foarte bună de băut, ar închipui bunătatea cea ne
. spusă a lui Dumnezeu, care ne iubeşte şi ne milu
ieşte atât de mult; iar picătura de venin, să zicem
di, ar fi păcatul.

Precum picătura de venin ar amărâ toată apa 
Dunării, aşa amărăşte păcatul bunătatea şi milosti
virea lui Dumnezeu. 

lată ce este păcatul şi iată cât de rău este el. 
·Păcatul ni otrăveşte sufletul şi ni omoară trupul.

De păcătuim cu gândul şi cu fapta, am omorât 
:sufletul nostru; de păcătuim cu trupul nostru, în 
. orice chip ar fi, pe el însuşi l'am omorât! 

Şi, să mai ştiţi un lucru, iubiţilor: păcatul ni 
opasă sufletul, cum ţi-ar apăsa o stâncă mare piep
:!ul, când te-ar prinde subt ea. 

Şi cu toate acestea, nouă ni se pare nimica toa1ă ! 
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Păcătuim în tot ceasul, ziua şi noaptea, de faţă: 
şi întru ascuns. Şi, de mirare lucru, fraţilor, că nimic: 
nu facem noi mai uşor decât păcatul şi nimic nu 
pricepem mai greu, decât că am păcătuit l 

Păcătuim şi, totuş, ni se pare că n'am făcut 
mcrnn rău ; sau, dacă ştim că păcătuim, ne înşelăm 
cu credinţa că, păcatul ce am săvârşit, nu este .9-şa 
de mare.· 

,,ln ceasul când facem păcatul, ar fi mai.bine 
,,să piară soarele dela ocbii noştri, sau să se des
,,cbidă pământul subt picioarele noastre şi să ne· 
,,îngbită de vii, fiindcă, în ceasul acela, insultăm pe
,,Dumnezeu - Creatorul şi Mântuitorul nostru; insul
,,tăm dreptatea lui, insultăm bunătatea lui,. ·căl
,,când în picioare sângele lui" 1).

Vreţi să ştiţi, acum, şi cari sunt urmările păcatului? 
Ascultaţi: 
Când Faraon, împăratul Egiptului, a văzut cele 

10 plăgi, care au căzut asupra ţării sale, adică: 
grindina, lăcustele, apa plină cu broaşte, cari scăpau 
pe gâtul oamenilor, prefacerea apelor în sânge� moar
tea copiilor şi altele, şi q întrebat pe înţelepţii Egip
tului, ce este aceasta, ei au răspuns: ,,Mâna lui

Dumnezeu, care pedepseşte păcatele Egiptenilor, 
degetul lui Dumnezeu este acesta". 

Dacă mă întrebaţi şi voi: ce este grindina, care 
strică semănăturile, lăcustele cari pustiesc viile şi 
porumbul, ce sunt ploile multe, seceta mare şi vân
turile, care distrug plantele, ce este musca colum
bacă, care ni omoară vitele, eu vă voiu răspunde: 
degetul lui Dumnezeu este acesta 2).

De mă întrebaţi ce sunt: boalele, foametea, răz
boiul, ce sunt cutremurile din Bulgaria şi Grecia_ 

1) Ilie Miniat

2) Ilie Miniat
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.cari au scufundat pământul, eu vă voiu răspunde : 
.degetul lui Dumnezeu este acesta, mâna lui Dum
nezeu, care pedepseşte păcatele noastre, pentrucă 
am uitat legea lui, am · dispreţuit biserica sa cea 
sfântă, nu ne spovedim la preot păcatele, nu ne îm
părtăşim cu sfintele Taine; pentrucă n-e certăm unii 
cu' alţii, înjurăm de cele sfinte, suntem dedaţi la 
băutură, soţii nu se iubesc între ei, copiii nu ascultă 

-de părinţi, furăm dreptul aproapelui, umblăm în ju-
decăţi şi altele.

Păcatele noastre ne depărtează dela Dumnezeu · 
.şi cer pedeapsa noastră. 

* 

* * 

lnf ricoşat lucru este· a cădea în mânile jude-
cătorului celui drept, fraţilor. 

Pedeapsa de veci şi munca iadului ne aşteaptă ! 
- Dar oare, nu este nouă mc10 scăpare, mai

înainte de ziua cea înfricoşată a dreptei judecă-ţi? 
·- Ba este ! Este puterea lui Dumnezeu. Este

,mila şi iubirea Sa de oameni*) . 
. El a îmbrăca1 cu această putere dumnezeiască 

_.pe Sfinţii Apostoli,' iar ei pe episcopi, prin punerea 
rnânilor pe creştetul lor, şi aceştia au împărtăşit-o 
preoţilor bisericii. 

"luaţi dub sfânt", a zis Mântuitorul ucenicilor 
. Săi; ucărora veţi ierta păcatele, se vor iertq lor 
şi cărora le veţi ţined, ţinute vor fi. Oricâte veţi 
deslega pe pământ, vor fi deslegate şi în Cer". 

Deci, iubiţilor, deslegarea păcatelor· noastre se 
face numai prin biserică şi i�rtarea lor o face Dum
nezeu din Cer, prin gura preoţilor biseridi. 

Afară din biserică, mântuire nµ este. . , 
Nimeni nu poate mijloci mântuirea noastră, decât 

"'] Dui:ă Ilie Miniat 
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numai duhovnicul, care primeşte această putere dela 
arhiereul său. 

El singur-preotul-are darul duhului sfânt de a 
ierta păcatele oamenilor. Nimenea altul afară de el

,_

pentrucă nimeni altul decât preotul creştin
1

. n.u poate 
sta în scaunul mărturisirii ; nimănui altui.a decât. 
preotului duhovnic, nu-şi poate omul mărturisi pă- • 
catele, aici pe pământ, ca să fie iertate şi de Dum-
nezeu în Cer. 

Vedeţi, dar, iubiţi şi evlavioşi creştini, ·că numak 
prin mărturisirea păcatelor înaintea duhovnicului şi 
prin botezul lui Iisus Hristos - singurul botez ade-
vărat, suntem mântuiţi. 

,,Pocăiţi-vă că s' a apropia: Împărăţia cerurilor,.. 

a zis Ioan Botezătorul 1); dar, îndată a adăugat: ,,şr

credeţi În Evangbelie" 2); iar Sf. Evanghelie� la cap.
lII, vers. 5 şi 6 dela Matei, ni spune că : ,,tot Ieru-· 
sa/imul •şi toată ludeia şi toată laturea dimprejurur 
Tordanului, alerga la loan În pustie şi se boteza

,.
,

În Iordan, dela dânsul, mărturisindu-şi păcatele lor· 
Aşa dar, celce -voieşte să se mântuiască, -tre-

buie să se pocăiască, -să'şi mărturisească păcatele
sale înaintea duhovnicului şi să se boteze în numele� 
Tatălui şi al fiului şi al Sfântului Duh, prin afun-
darea de trei ori, cu mâna arhiereului sau a preo-· 
tului, Îh apa sfinţită de ei. 

Aşa se iartă păcatele şi aşa se mântuieşte omul�. 
decând Mântuitorul no5tru Iisus. Hristos, din cer s' a' 
pogorÎt şi cu oamenii a petrecut. 

Ce uşor se iartă păcatele acum şi cât de repede: 
se recapătă mântuirea ! 

Inainte de Mântuitorul, Dumnezeu era mânios .. 
şi răzbunător. Acum, Dumnezeu este blând şi iertător_ 

1) Matei III 2
2) Marcu I, 15
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ln legea veche, David şi-a plătit păcatul cu moar
tea fiului său, la care ţinea mai mult şi a poporului. 

Tu, creştine, îţi ştergi păcatul foarte uşor: te 
duci la preot, îi spui păcatul, şi când el zice : J)tc 
iert de toate păcatele tale" şi Dumnezeu de sus 
zice aceleaşi cuvinte: ,,te iert de toate păcatele tale". 

Cât de greu şi cu câtă durere de inimă a scă
pat împăratul David de păcatul său şi cât de uşor 
şi cât de repede ai scăpat tu creştine, prin spoveda
nie la preot ! 

Alege, deci, ce este mai bun şi fugi de ce este 
rău şi primejdios pentru sufletul tău. 

Dar, dupăce a,n dobândit iertare se cuvine să ne 
ferim de a cădea iar în păcat. Altfel, mărturisirea 
noastră e fără folos. 

* 

* * 

Aţi auzit, iubiţilor, că ar fi unii, cari n'ar fi cins-
tind ziua Sfintei Duminici, şi zilele de post din săp
tămână. 

Şi acesta e un mare păcat. 
Ascultaţi o istorioară şi vă veţi convinge. 
Odată o femeie, care cinstea ziua Sâmbetei, în 

loc de Sfânta Duminică, făcuse foc într' o Duminică 
dimineaţa şi pusese de frământat. 

Atunci se iviră în casa ei trei femei străine. Erau 
cele · trei sfinte zile : Sf. Duminică, Sf. Miercuri şi 
Sf. Vineri. 

- ,,Doamne-ajută! Ziseră femeile sfinte.
- Mulţumim, răspunse femeia de casă.
Şi, una-alta, ea spuse : - uitati-vă, un sac de fă

ină am pus şi aluatul e tot moale ! 
- Hei, n'ai grijă .. îţi ajutăm noi. Şi s'au aşe

zat pe lucru cele trei sfinte. Una frământa, una făcea 
focul mereu şi cealaltă, a adunat pânea şi a dat-o 
în cuptor. 
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Qeacum, pune-ţi şi găteala, · draga mea ! Zise 
Sfânta Duminică femeii. 

};3a-i câr, ba-i mâr - în cele din urmă - a tre
buit să a_sculte, că : dacă ai făcut pâne, deacuma 
găteşte-te frumos ! 

Au luat-o sfintele, au gătit-o, au pieptănat-o, au 
împletit-o, au îmbrăcat-o frumos, au întins-o pe laiţă 
- şi ea· a adormit de veci, moartă ca toţi morţii.. ..

Făcliile le-au aşezat la capul ei şi, CUT!}. creştea
pe straşn�c pânea în cuptor, aşa au ars făcliile un 
an încheiat la casa _aceea. 

_ Au alergat megieşii... şi moarta trebuia îngropată. 
Fac ei raclă; dar, când s' o îngroape, alt semn arată 
Dumnezeu! 

Cum s' o scoată din casă? Căci un an întreg n' a 
fost chip s'o urnească depe laiţă. 
_ S' o ridice cu totul; însă, când tăiau cu fierăs-
trăul, curgea sânge din stâlpi ! 

Aşa arată Dumnezeu semne, înainte de vreme. 
Şi, dacă lumea de azi, ar ţinea sfânta sărbătoare 

a Duminicii, ar lua învăţătură din aceste semne de 
demult, (Glasul Ardealului, 13 Mai 1928). 

* 

* * 

Iubiţi creştini, 

Din câte_ v'am spus până aici, cred că aţi înţe
les, care este datori� oricărui creştin adevărat: 

Să păstreze credinţa sa strămoşească, cu toată 
învăţătura sfintei noastre biserici ortodoxe. 

Să s� feriască de învăţături st_răine şi de suflet 
ucig�toar�. 

Să_ fugă ,de păcat, ca să sccţpe de urmările lui. 
Să ţină Sfânta Duminică, pentrucă Sf. Duminică 

este ziua lnvierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, 
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este ziua, pe car.e a făcut-o Domnul să ne bucu
răm şi să ne veselim Într

1

Însa. Să ţină sărbătorile 
poruncite de Biserică şi posturile rânduite de ea. 

Şi, înfine, să asculte de Stăpânire, după învăţă
tura Sfântului Apostol Pavel. 

Darul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragos
tea lui' Dumnezeu şi Tatăl şi împărtăşirea Sfântului 
Duh, să fie cu voi cu toţi, amin. 
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La Tedeumul pentru semicentenarul realipirii 

Dobrogei la patria mamă. (28 Octombrie 1928) 

Majestate, 

,,Auzi(i până la margenile pămiintului, 

că cu noi este Dumnezeu". 

Alteţe regale, 

!naltă Regenţă,

Domnilor Miniştri,

Serbările pentru proslăvirea marelui ad naţional,
realipirea scumpei noastre Dobroge la patria 

mamă, pe cari întreaga noastră provincie strămo-

şească şi ţara, le săvârşeşte astăzi, ne-a'u adunat dela 
Vodă pânăla cel din urmă supus, în faţa S:. Altar, îna
intea împăratului-împăraţilor, pentruca - potrivit obi
ceiului ce am moştenit din străbuni, -să le începem cu 

,,Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu". 
* 

* * 

Popoarele, ca şi omul, îşi trăiesc viaţa, cu prun-
cia lor, cu tinereţea lor, cu bărbăţia lor. 

La fiecare popor - ca şi la om - se observă o 
anumită individualitate, un anumit caracter, în care, 
se oglindesc originele sale, cu calităţi şi lipsuri ine
rinte, moştenite din tată în fiu. 

*) Din revista „Tomis", luna Noembrie 1928 
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Neamul nostru românesc, zămislit odată cu c;-e
dinţa lui, a avut din pricina vremurilor vitrege, în 
cari a trăit, o copilărie cam lungă. 

Dar, în acest timp, tăria sufletească, cu c;re îl 
înzestrase Dumnezeu în momentul zămislirii sale„ 
îl păstrează neclintit în faţa vâltoarei năvalnice a 
celor de alt neam, cu care vine în contact, sau tră
ieşte silit - laolaltă ; iar, când i se îngăduie să râ
dice fruntea şi să iese la lumină, atunci el îşi arată 
omenirii toată comoara de nobleţă şi de simţiri 
înalte, cu cari Dumnezeu îl înzestrase. 

Mai mult răzleţ decât laolaltă� românul şi-a păs
trat conştiinţa originii sale. Vocea sângelui său no
bil, la chemat totdeauna la fraţi şi iubire de neam. 

De multe ori şi multă vreme, munţii şi apele au 
despărţit trupeşte frate de frate ; sufleteşte, însă, 
munţii şi-au smerit creasta, apele şi-au uscat albiile 
şi românul a trăit într'un cuget şi-o simţire. 

Mărturisească despre aceasta, Ardealul, Mara
m ureşul şi Crişana, povestească cele trei Crişuri. 
Mărturisească Banatul şi Bucovina lui Ştefan cel Mare 
şi Sfânt, mărturisească Basarabia atât a ·acestuia„ 
cât şi a bătrânului Mircea. 

A fost scris ca acest colţ românesc, moştenire 
străbună, scumpa noastră Dobroge, să fie despărţită 
de trupul ţării, de fluviul cel albastru. Dar, Providenţa 
Divină a făcut ca acest colţ de ţară, să se bucure de 
o mai îndelungată stăpânire a strămoşilor noştri Ro
mani şi să se poată lăuda cu o remarcabilă bogăţie
de documente, scrise pe piaţră şi presărate pţste tot
pământul dobrogean.

Că a avut durerea de a fi stăpânit şi de mâni 
vitrege, că a suferit multe, e a_d.evărat. 

Dar aceste suferinţi n'au fost numai ale sale; 
erau şi 'alţi fraţi sub alte stăpâniri streine. 
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In Dobrogea sau aiurea, românul şi-a ostoit du
rerea în doinele ,sale, şi şi-a cântat în versuri pro
fetice, isbânzile ce aveau să vie. 

Voevozi. ca Mircea cel Bătrân şi Ştefan Sfântul, 
au dat mâna. măcar câteva clipe şi au împrospătat 
cu documente noui, paternitatea Dobrogei noastre. 

* 
* * 

ln timpuri de glorie sau de_ durere, pământul 
dobrogean, a fost nelipsit de mângâierea sufletească 
a bisericii creştine, încă dela începutul începuturilor, 
din vremi. apostolice, sămânţa creştinismului arun
cată pe pământ mănos, a prins rădăcini şi a rodit 
însutit. 

• . .  

El s'a putut mândrL cu un Bretanion, Teotimus, 
Gerontius şi alţi ierarhi, cari au păstorit în părţile 
Tomisului şi ale Durostorului, cu alcătuiri episco
·pale şi mitropolitane şi au luat parte la sinoadele
ecumenice.

Aceasta era să fie tăria lui sufletească, pentru 
vremuri de glorie şi de înălţare, cari au şi venit. 

Tari în credinţă, am avut putinţa să ne afirmăm 
şi să căpătăm o individualitate proprie pe harta lumii. 

Prima pagină de glorie, se înscrie în ist<wia nea
mului nostru după voevodate şi principate, acum 50 ani. 

Dorobanţul român, sub comanda căpitan-ului dela 
Plevna, Nicopol · şi Poradin, Vodă Carol I, călăuzit 

. de degetul· lui Dumnezeu, scrie cu slove de aur pe 
frontespiciul României moderne, odată cu indepen
denţa şi regalitatea şi realipirea moşiei Bătrânului 
Mircea, la patria mamă. 

Cu mână tare şi cu braţ ·înalt, Vodă Carol I 
schimbă faţa şi soarta dobrogei în aşa chip, încât 
iese la iveală caracterul romanic, pe tot întinsul ei. 
Graiul strămoşesc se aude în cei aproape 50 de ani, 
de domnie a Sa pretutindeni, dela Dunăre pânăla 
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Mare, obiceiurile româneşti iau locul celor străine şi 
civilizaţia, împinge peste hotare viaţa primitivă a in
truşilor vremurilor. 

Portul Constanţa ·cu farul său devine cinstea 
neamului nostru şi podul Regele Carol I dela Cerna
Voda, admirat de toată lumea, uneşte şi trupeşte, 
pe fraţii de un sânge şi de o lege, cari n'au cunos
-eut niciodată despărţire sufletească. 

După 40 ani, la 1918, nepotul şi urmaşul Marelui 
Vodă Carol I, gloriosul Ferdinand I, cel tare în cre
dinţă şi cu braţul vânjos, cu viteaza lui oaste, izbân
deşte visul, după care au oftat moşii şi părinţii noştri 
mii de ani şi fixează hotarele etnice ale strămoşilor 
noştri Daco-Romani, deacum 2000 de ani. 

Vigoarea neamului nostru, trăit în frica de Dum
nezeu şi în curăţia sufletului se revarsă din belşug 
în toată vremea, asupra complexului nostru de acti
vitate naţională - religioasă, şi astăzi „Slavă ţie 
Doamne, celui ce ai făcut toate'·, lumea mare ne cu
noaşte şi ne cinsteşte, pentrucă am ţinut în suflet 
dictonul strămoşilor noştri : quiquid agis, prudenter 
agas, et respice finem''. 

Majestate, 

* 

* * 

Alteţe regale, 

!nalta regenţă,

Domnilor Miniştri,

Datele comemorative trebuiesc socotite ca o con
secinţă a învăţăturii evanghelice, care cere - la anu
mite epoce - câte un examen de conştiinţă, câte o 
privire retrospectivă asupra activităţii omului, pe toate 
tărâmurile. 

Aruncându-ne ochii, a.supra celor ce am făcut 
în cursul acestor 50 de ani de oblăduire naţională 
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în Dobrogea, în domeniul social, economic şi reli
gios, trebuie să recunoaştem, că rezultatele- multe, 
puţine - se datoresc, în primul -rând, zăcământului 
sufletesc, pe care l-a posedat Românul. 

Neperzând din vedere acest lucru, e de datoria 
noastră - e de datoria oblăduitorilor politiceşti şi bi
sericeşti să avem grija - şi deacum înainte - ca 
Românul să-şi păstreze acest scump tesaur sufletesc. 

E locul să constatăm, că sunt bune semne şi 
bune nădejdii, că toţi suntem conştienţi, de aceste 
datorii sfinte. 

ln ce priveşte biserica dobrogeană - recte con
stănţeană, ea s'a străduit şi să străduieşte mereu, 
pentru aceasta, Dumnezeu e martor. 

* 

* * 

O, Doamne, Tu ni-ai hărăzit un simbol, la care 
ochii noştri privesc deapururi, în care ni-am pus 
toate nădejdile noastre, după Dumnezeu. 

Este Majestatea Sa Regele nostru Mihai I. 
Prin nevinovăţia sa, El reprezintă curăţenia su

fletului nostru românesc, iar prin pruncia sa, stă pe 
frontespiciul ţării, ca o emblemă că neamul nostru, 
este abia în primii săi ani, că înainte ni stă viito
rul, viitor de aur, în care credem, Doamne, aşa cum 
credem întru Tine. 

Păzeşte, Atotputernice Doamne, pruncia scumpului 
nostru Rege Mihai I, sporeşte-i creşterea, întăreşte-i 
braţul şi-l umple de înţelepciune; dă-i Lui paşnică 
Domnie, ca şi noi, întru liniştea Lui pace să avem. 

Trăiască Regele. 
Trăiască Dinastia Română. 

�"fil 
� 
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Biserica Sf. Mânăstiri „Gherontie Episcopul" 
din corn. Balaciu•Piteşteanu jud. lalomita 
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CU V ANTA RE *> 

ţinută cu ocazia punerei pietrii fundamentale 

a palatului cultural din Constanţa 

(26 Octombrie 1928) 

Domnilor Miniştri, 
Domnule . Comisar general al serbărilor 
dobrogene şi iubiţilor, 

I n momentul când în cetatea v,echiului Tomis, moşte
nirea noastni străbună, punem piatra fundamentală 

a palatului cultural al Dobrogei, pe mine păstorul su
fletesc al eparhiei Constanţei, o dorinţă mă stăpâneşte: 

să ni ajute Dumnezeu, să-l inaugurăm cât de curând. 
· Marele eveniment, pe care întreagă Dobrogea şi

ţară îl serbătoreşte azi-înplinirea semicentenarului dela 
realipirea definitivă şi pentru veşnicie, a moştenirei lui 
Mircea cel Bătrân la patria mamă România-Mare şi în 

care acest măreţ palat ia fiinţă, este - după cum zice 

Sf. Scriptură - ,,ulceaua'� în care trebuie să se lămu
riască, în care trebuie să se · topi ască toate deosebi

rile de credinţi, în care trebuie să se contopiască cele 

mai sfinte, cele mai curate şi mai nobile dorinţi. 

*) Din revista „Tomis", luna Noembrîe 1928 
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Fiilor, din momentul în care .s'a pus prima mistrie 
de tencuial:1 Ia temelia palatului cultural al Dobrogei, din 
momentul când Episcopul vostru a stropit cu aghiazmă 
piatra fundamentală, locul a devenit sfânt şi fără pribană. 

Fiind templul. ştiinţii şi al artei, palatul cultural al 
Dobrogei, este sanctuarul lui Dumnezeu. 

Dacă este aşa, dacă şi voi credeţi că este aşa, 
atunci două lucruri vă recomand : 1) să puneţi tot su
fletul vostru, să afierosiţi toată puterea voastră de jertfă, 
pentru clădirea lui şi al 2) pentruca să ajungem aici, 
sigur şi cu bine, să lepădaţi la poartă, toată grijea 
cea lumească, să vă curăţiţi inimile de o_rice patimă 
şi aşa, cu frica lui Dumnezeu, cu credinţă şi cu 
dragoste, să vă apropiaţi de acest sanctuar al ştiinţii 
cu obolul vostru, şi să puneţi inimile voastre drept că
rămida şi sufletul vostru drept tencuială şi, atunci, vă 
asigur că palatul cultural al scmhpei noastre Dobrogei, 
se va înălţa văzând cu ochii, iar voi vă veţi arăta vred
nici fii ai lui Dumnezeu, vrednici cetăţeni ai slăvitei 
noastre patrii, vrednici de zilele mari, pe cari noi - mai 
norocoşi decât părinţii noştri - le trăim. 

Cetăţeni dobrogeni şi voi căpitenii prezente şi viitoare. 
Investmântat curi1 mă vedeţi, eu Episco.Pul vostru, 

duhovnicul vostru şi împreună cetăţeanul vostru, vă 
leg, astăzi, în ziua Sf. Dimitrie cu jurământ pe nu
mele lui Dumnezeu, să vă daţi mâna frăţeşte şi să 
ne ajutaţi, ca să ducem la. bun sfârşit şi curând, lucrul 
început. 

Afară de curtea palatului cultural al Dobrogei, pu
teţi avea orice crez politic cinstit; aici trebuie să aveţi 
un singur - crez, o singură ţintă- proslăvirea mare
lui eveniment naţional de azi, pe care-l va simboliza 
palatul cultural, a cărui temelie o sfinţirăm în clipele 
acestea, 

Aşa să vă ajute Dumne?:eu. 
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Domnilor Miniştri, 

Precum când am _primit _cârja episcopală, din mâna 
neuitatului nostru Rege, plinul de glorie, Ferdinand I, 
am zis că, pentru clădirea unui local de seminar în 
Constanţa, voiu. cere preţiosul concurs al bărbaţilor cu 
putere şi cu răspundere ai ţării, tot aşa şi acum, pen
tru palatul cultural al Dobrogei cer, sprijinul Onoratu
h1i Guvern şi sper să fiu ascultat. 

Domnia Voastră Domnule Comisar general al ser
bărilor dobrogene primiţi felicitările mele, pentru pri
ceperea cu care ne-aţi condus până azi şi fiţi sigur că 
- în ce mă priveşte - sprijinit pe preţiosul concurs al
onoraţilor membri ai comitetului ce prezidez, voiu pune
tot sufletul meu, pentru palatul cultural al Dobrogei.

Aşa să-mi ajute Dumnezeu! 

•

www.ziuaconstanta.ro



C U V A N T A R E *)

ţinută cu ocazia sfinţirii bisericii din Mangalia, 
judeţul Constanţa, în faţa A. S. Regale 

Principesa Mamă Elena şi a tuturor 
autorităţilor respective din Bucu-

resti si Constanta 
, , . 

(2 Iunie 1929) 

SLĂVITĂ DOMNIŢĂ, 

Dobr�gea noastră, mai mult decât alte părţi ale
scumpei noastre Românii, se simte îndeosebi fe

ricită, prin semnele de înaltă dragoste ce ne păstrează 
augusta Familie Regală, a cărei vădită mărturie sunt: 

„ Cuibul Reginei" din Constanţa, de lângă Farul 

Regele Carol I, Palatul dela Mamaia, Balcicul cu „Să
laşul Reginei Maria", Mangalia cu orfelinatul Alteţei 
Voastre Regale şi ctitoria regală a acestui sfânt locaş, 
- afară de alte opere de artă şi de folos obştesc din
Delta Dunării şi restul provinciei noastre.

Permiteţi-mi, Slăvită Domniţă, să vorbesc pe scurt 
de una din aceste mărturii : 

Mamaia a avut norocul să fie leagănul copilăresc 

al scumpului nostru Suveran, micul Rege Mihai I. 
O bună parte din an, cu începere din luna lui Flo

rar, Alteţa Voastră Regală şi Regele fiu Mihai I, o 

*) Din revista „Tornis", luna Iunie 1929 
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-0noraţi ou petrecerea humoaselor zile de· primăvară şi
-<le \rară; în modestul palat de aci.

In linfştea pe care o oferă acest palat, . în punctul 
.cel mai retras dinspre Mare, ·micul nostru Suveran îşi 
petrece copilăria jucându-se cu barca Lui priponită de 
mal. Undele I iniştite ale l\ lării, ca şi talazurile ei zgo
nmtoase, îi deşteaptă curiozitatea şi pe nesimţite îi 
desvoltă inteligenţa. El priveşte întinsul Mării şi,· cine 
�tie dacă - în nevinovata Lui judecată de copil, --- nu 
se va fi gândind la ideea de infinit, care ne stăpâ
neşte pe toţi: Un început de filozofie a vieţii, de care 
îşi va da seamă la· vreme. 

fa camera Lui de odihnă, în patul Său de: somn,. 
copilul Rege Mihai I, cu ochişorii frumos închişi, cu 
trandafirii fecioriei pe obrnzi, · stă de taină cu îngerii 
Slavei, El, însuşi, înger pământesc. V orba lor, desigur, 
este despre viitorul şi fericirea României Mari, peste 
care Dumnezeu şi Naţiunea L-a ales să domnească. 

· Terminând sfatul cu îngerii, El se deşteaptă din
somn şi - cum, acum, a început a învăţa carte - ci
teşte slovele, cari îi vor pune la îndămână istoria pa
triei Sale, cu faptele ei glorioase, cu suferinţele înain
taşilor Săi, cu izbânzile neamului nostru şi, la vreme, 
El îşi va · da seama ce este - că este Rege ! 

SLĂVITĂ DOMNIŢĂ, 

Elada V'a născut, nu pentru ea, ci pentru noi românii. 
Purtaţi un nume frumos, un nume desăvârşit creş

tinesc, numele Impărătesei Elena, maica creştinităţii. 
Aceea s'a preamărit prin crucea lui Christos 1 prin 

care a salvat neamul omenesc din robia păgânismului; 
Alteţa Voastră Regală, Vă preamăriţi prin crucea soar
tei. neamului nostru românesc, pe care V'aţi răstignit 
tinereţile şi drepturile sfinte la viaţă. 
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Impărăteasa Elena a fost_ scut de întărire şi fericită
povăţuitoare fiului său, Impăratul Constantin cel Mare,..

·căruia i-a descoperit crucea, ca semn de biruinţă con
tra lui Maxentiu, vrăjmaşu] închinătorilor. lui Iisus; Al
teţa Voastră Regală sunteţi deopotrivă cu îngerii din

·cer, îngerul păzitor al fiului vostru Rege şi, prin El, al

viitornlui şi siguranţei scumpei noastre Românii.
Poporul român în genere şi noi cetăţenii dobrogeni 

în special, cunoaştem sufletul ales, nobil şi - mai mult

decât atâta - sfânt al Alteţei Voastre Regale. 
Noi ·ştim că sunt dese clipele în cari Alteţa Voastră

Regală aţi fost zărită lângă patul Fiului Vostru, copi1ul

. Rege· Mihai I, sau îngenunchind înaintea icoanelor. lu

minate tainic de candelele cu untdelemnul curăţiei, cu

mânile împreunate spre rugăciune, cu buzele mişcând

pentru psalmodierea lui Dumnezeu, cu ochii udaţi în 
lacrămi mai curate şi mai de preţ decât „aurul ş-i topazia"_ 

Aceste clipe sunt semnul profundei Voastre reli

giozităţi, a credinţei în Dumnezeu, a speranţei in des

tinele 'fericite ale Augustului Vostru Fiu şi ale- neamu
lui nostru românesc. 

Adânc încredinţaţi, noi dobrogenii, că rugăcionile 
fierbinţi ale Alteţei Voastre Regale sunt deja primite
înaintea bunului Dumnezeu, ne simţim fericiţi ori de 
câte ori putem privi blânda şi senina faţă a Alteţ�i 
Voastre Regale şi credem cu tărie că, graţie bunei pri

miri ce aţi dobândit înaintea Providenţei► aţi asigurat 
de mult fericirea noastră. 

SLAV/TA DOMNTŢA„ 

Ca un s·emn -�i mai vădit al dragostei Alteţei

Voastre Regale pentru scumpa noastră Dobroge. aţi 
binevoit a vă pogorâ în mijlocul nostru, astăzi, cu o
cazia îndeplinirii unui act de o netăgăduită valoare,, .
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:atât din punct de vedere creştinesc, cât şi românesc: 
. fintirea bisericii din Mangalia.· 

Iertaţi-ne dacă ne prezentăm înaintea Alteţei Voas

tre Regale cu· acest· sfânt locaş ·încă, neterminat..· 
Au fost' clipe Când eu am ezitat de. a-i da rugă

-ci1.mile sfiuţir-ei. Dar, m'am uitat şi la nevoile religioase 
ale ere di ncioşilor ·din Mangalia cum: şi· la imposibilitatea 
1or de' ·a' face. până· acum toate sacrificiile .necesare, 
pentru terminarea bisericii şi mai· ales,: cele pentru e
xecutarea unei picturi demne de acest punct cu re

. putaţie·· climaterică şi ·balneară: 
Un alt fapt, care m'a determinat· să risc a mă pre

zenta aşa înaintea Alteţei Voastre Regale, este şi o 
coincidenţă fericită, care pentru noi se transformă într'o 
bucurie generală. 

De aici - înapoi, spre Constanţa, la jumătatea dru
mului, se află un loc înspre Mare, numit Tatlageac. 

Pe· locul acesta s'a înfiinţat un sat nou din colo..1 
nişti, aduşi de peste Dunăre. Lângă sat şi, cu lungimea la 
răsărit pânii aproape în· Mare, este un lac cu apă dulce: 

Predecesorul nieu, adormitul episcop Ila'rie, a so
licitat şi Onor. Minister de Domenii a binevoit a dona 
o întindere de 65 hectare pământ, din disponibilităţile
statul,ui, pentru înfiinţarea unei mânăstiri, de care, e
. parhia· Coristanta e · complect lipsită.

Alln ·găsit nimerit prilejul sfinţirii bisericii din Man
. gali a, ca - odată cu aceasta -- să punem şi piatra fun
.. damen.tală a mânăstirii dela Tatlageac, care a căpătat 
anticipat şi aprobarea Sf. Sinod şi pe care o afierosim 

.spre odihnă sufletească şi sălaş de mântuire femeilor 
române, care se vor dedica vieţii monahale. 

Ca să punem pecetea românismului aici · în acest 
loc, Slăvită Domnită, eu păstorul sufletesc al Dobrogei, 
1m·am sfătuit cu autorităţile dela centru, cu reprezentanţii 
_Fundaţiei din Capitală, care poartă numele scumpului _. 
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nostru Suveran Mihai I, precum ş:i cu căpiteniife dim. 
Constanţa şi am hotărît cff tot astăzi să punen:1 pi:at-ra 
fundamentală a mânăstirii; iar ca un graţios omagiu 
de supunere şi devotament · pentru Alteţa Voastrti Re
gală, să dim drept patron mânăstirii, · numele Alteţei 
Voastre Regale, ca să se numească ,,.Mânăstirea Sfiintc r

Elena, dela Mare". 

Totodată am· hotărît ca satul de colo11işti G.l.e aici 
să se numească „ Domniţa Elena". 

* * *

SLĂVITĂ DOMNITĂ� 

Cu cel mai profund respect, noi consttmţe-nii, dela 
Vlădică până la opincă, rugăm pe Alteţa Voastră Re
gală, să binevoiască a primi hotărîrile noas.tre, pe cmi 
le qedem după voia lui Dumnezeu, ş.i să ne onomţi 
cu prezenţa Alteţei Voastre Regale ş.i ta so,lemnitntea 
punerii pietrii fundc1mentale a „Mânăstirii S.fanta Elena 
dela Mare". 

Suntem în Locaşul Domnului, Alteţă Regală, şi ceî 
mai potrivit cuvânt cu care găsesc că-i bine să incheiLI. 

. este că toţi, cler şi popor, să rugăm, cu pri 'rile spre 
Cer, pe Dµmnezeu să dăruiască scumpului nostru. Su-:
veran Regele Mihai I şi Alteţei Voastre Regale. zile
bune, pace şi sănătate întru multi şi fericiţi ani. 

, .. 

� ,. I. 

I • > ; 
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( 
Chiliile Sf. Mânăstiri „Gherontie Episcopul" 

.(Corpul principal) 
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SCURTĂ CUVÂNTARE*) 
la Tedeumul dela 29 Octombrie 1929, ziua 

de naştere a M. S. Regina Maria 

TUBTŢILOR, 

Regina .noastră Maria, astăzi este numai văduva
Marelui nostru Rege Ferdinand l. 

Supravieţuind soţului său, Regina Maria, nu nu
mai îi păstrează scumpă memoria, dar ni-l înfăţi
şează, înaintea ochilor noştri sufleteşti, în aceeaş
dualitate - El şi Ea - în momentele decisive ale
soartei neamului nostru românesc.

Cu înţelepciunea Lor fără seamăn, cu abnegaţia
lor împinsă până aproape de sacrificiul Tronului şi
a vieţii, desfăcând legăturile de sânge şi-au legat su
fletul şi inima, de aspiraţiunile sfinte ale întregului
neam românesc.

De câte ori - Regina Maria - apare între noi,
de câte ori ni apare în minte figura Ei, plină de mă
reţie şi demnitate, de atâtea ori, ni înfăţişează şi tra
gedia zilelor grele, în cari - mica Românie - s' a
sbătut pentru înfăptuirea României Mari, şi zilele de
glorie, pe cari Augustul Său soţ şi Ea, cu înţelepciu
nea Lor şi cu ajutorul lui Dumnezeu, ni le-au pro
curat, după izbânda dela Mărăşeşti, Oituz şi dincolo
de Tisa.

*J Din revista „Tomis", luna Noembrie 19�9
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Dacă alte mângâieri, Regina Maria, ·nu mai aş
teaptă dela noi, avem - totuşi - datoria s' o slăvim 
în toate ocaziunile de felul acesteia, care ne-au adu
nat astăzi aici, în Catedrala Dobrog·ei şi s'o iubim 
ca ·pe mama noastră, care ni-a dat viaţă din viaţa 
Ei, care cu cuvântul Ei, din Consiliul de Coroană 
dela 14 August 1916; a contribuit la crearea Româ
niei Mari. 

Trăiască M. S. Regina Maria, întru mulţi şi fe
riciţi ani. 
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CU V AN T AR E *) 

ţinută cu ocazia desvelirii monumentului eroilor 

diri Bazargic. (3 Noembrie 1929) 

MAJESTATE, 

D acă ne-am adunat aci în număr aşa de mare, dacă
inimile noastre bat astăzi puternic şi suntem co

pleşiţi de un tainic ser..timent pornit din adâncul firii, 
este Încă o dovadă, că poporul nostru a rămas neclin
tit în crezul strămoşesc şi '11 respectul <latinelor, cari 
1-au oţelit în trecut!

Avem asta.zi o Românie Mare, un popor întregit şi 
<le sine· sUitător; avem tot ce pronia cerească s'a mi
lostivit să ne dea în urma îngrozitorului măcel care 
-cuprinsese lumea acum 15 ani!

Dar, câte dureri, câte lipsuri şi pierderi am îndu
rat pentru aceasta! 

Se găsesc printre noi mame sfâşiate de durerea 
-că şi-au pierdut pe cei mai scumpi ·copii, se găsesc
-copii ce-şi aşteaptă încă părinţii plecr1 ţi la cea întâi
,chemare a Patriei, se găsesc soţii văduvite de sprijinul
tovarăşilor d� viaţă, se găsese atâtea inimi cernite în .
urma inult�_r fiinţe dragi, ce nu se vor mai întoarce 
niciodată. 

Din revista „To1IJis", luna NoemlJrie 1929 
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Aceste dragi fiinţe sunt cele mai scumpe jertfe. 
depuse cu bărbăţie pe altarul Patriei, sunt mucenicii 
naţionali - cari, pentru apărarea pământului şi credin
ţei strămoşeşti, au făcut suprema jertfă pe câmpul de 

· onoare, sunt ostaşii Marelui Căpitan Ferdinand I, cari
e!ectrizaţi de glasul înţelept şi plin de cel mai desă
vârşit patriotism al cornandei supreme, s'au avântat în
luptă năprnznică şi neegală, dar sfântă prin dreptatea
cauzei.

Urmând pilda Domnului nostru Iisus Christos -· care
s'a jertfit pentru binele aproapelui, pentru mântuirea
neamului omenesc, - aceşti sfinţi eroi au îndurat multe,
au luptat cu tărie şi au murit vitejeşte, pentru răscum
părarea nedreptăţilor seculare, pentru sdrobirea lanţu
rilor ce ţineau în grea robie milioane de fraţi.

Sângele lor eroic a curs din belşug pe plaiuri în
tinse, oasele lor - moaşte sfinte ale românismului -
se odihnesc peste tot, în ·fiecare colţ al ţării întregite·.

Ultimul lor gând a fost la cei de acasă, la locu
rile unde văzuseră ·întâi lumina zilei şi ultima lor ener
gie şi-au dat-o pentru binele celor „de un sânge şi de
o lege" cu ei.

Iată, deci, măreţia faptelor, cari adunându-ne astăzi 
aici, - ne chiamă la marea datorie de a slăvi în veci 
memoria acestor scumpi eroi. 

Iată pentru ce S8 pot mândri membrii comitetului 
de iniţiativă şi Primăria oraşului Bazargic, cari s'au 
străduit să immortalizeze, ·prin acest monument, recu
noştinta noastră a tuturora, faţă de eroii din ţinutul 
C,aliac"ra, : cari 'au ştiut s'ă-şi facă suprema datorie. 
, . '. ·oa:r, faptul culmida_nt al festivităţilor de azi este 
prezenţa ,în mijlocul nostru a Majestăţii Voastre, Slăvită. 
Doamnă, care cu augustă grijă şi bunătate de nia'rnă 
adevărată, aţi mângâiat cele mai grele clipe de . durere 
ale eroilor noştri, aţi veghiat la patul suferinţelor lor, 
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Ie-aţi inţeles dorurile, i-aţi· iubit din adâncul . inimei şi 
aţi înfruntat alături de ei, toate pericolele, cu cea-mai 
sublimă abnegaţie. Fericiţi, că acum Vă vedem în mij
locul nostru, Vr1 exprimăm întreg devotamentul şi 1re
-cunoştinţa noastră. 

DOBROGENT, 

Noi în' deosebi ne-am bucurat, de o neasemănată 
dragoste din partea Familiei noastre Regale. ,, Cuibul 
slăvitei noadtre Regine Maria la Balcic, locurile de li
nişte dela Constanţa şi Mamaia, Geamia Regele Carol 
I din Constanţa, Mânăstirea Sf. Elena dela Mare, mă
reţul pod dela Cerna-Vodă şi atâtea alte semne, sunt 
tot atâtea mărturii nepieritoare şi adânc vorbitoare su
fletului nostru, despre aceasta.. Să nu uităm, însă, că. 

· dacă supravieţuim eroilor noştri scumpi, şi am făcut
legământul sfant să păstrăm întreagă şi neatinsă· moş
tenirea ce ni-au lăsat prin jertfa lor; dacă este a ne·
învrednici, şi mai departe de înalta dragoste a augustei
noastre Familii Regale, care şi-21 închinat toată viaţa
năzuinţilor neamului nostru; dacă vrem să binemerităm
'dela Patrie, generaţia noastră mai are de îndeplinit încă.
o datorie: datoria datoriilor, care - în vremurile de
astă-zi - ni se impune sub forma celui mai categoric:
imperativ.

In m unea noastră de toate zilele,. cinstită şi fără. 
preget, avem datoria să punem mai presus de intere
sele noastre personale, interesul suprem al ţării, să în
chinăm toate puterile noastre pentru consolidarea câş
tigului ce am dobândit cu atâtea jertfe, să gonim dintre 
noi şi clin noi, tot ce nu este de folos nouă şi scum
pei noastre ţări. 

Să ne inspirăm de la învăţătura ce ni vine din 
mormintele eroilor noştri nemuritori prin faptele lor 
măreţe şi de folos obştesc. 
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Să urmăm înalta pildă şi testamentul Celui mai 
mare dintre marii Români, Regele Ferdinand l care, 
nesocotind legăturile lui omeneşti a _pus în slujba Pa
triei Române toată fiinţa Lui şi· a Dinastiei. 

· Să clădim odată cu monumentele de piatră, fiecare
în sufletul nostru, câte un·.monument viu âe sentimente 
curate spre folosul. nostru obşfesc. 

Şi acum, împreună cu Biserica - scut neclintit al 
vitejiei strămoşeşti - să plecăm genuchii inimii în semn 
-de smerită rugăciune către A Tot puternicul Dumnezeu, 
�pre slăvirea erojlor dobrogeni din părţile Caliacrei, 
-cari - în .ceată cu camar�zii lor de pretutindeni - defi
lează, în clipa aceast�, înaintea Tronului Impăratului
Cerurilor, sub comanda lui Vodă Ferdinand I.

Iar. voi părinţi, fraţi şi copii, .rămaşi fără mângâ
ierea celor dispăruţi pe câmpul_ de onoare, fiţi mândri · 
-că, sâng.e din sângele vostru a şters lacrămile celor
robiţi şi, privind în faţă. pe iubita noastră Regină Maria, 
prindeţi din senină,tatea feţii Ei, înţelesul atâtor zâm-· 
bete de fericire, ce au fluturat pe feţile osta ilor - eroi, 
in ultima lor clipă de viaţă. 

Să trăiţi Majestate. 
S!:i trăiască Majestatea Sa: Regele Mihai I. 
Trăiască .întreaga Familie Regală. 
Trăiască în veci scumpa noastră Dinastie. 
Trăiască armata română pururea vitează şi neînfrântă. 
Trăiascfi România Mare. 

� 
� 

'} 
•; �· 
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www.ziuaconstanta.ro



Chiliile Sf. Mânăstiri „Gherontie Episcopul" 
(Corpul secundar) 

Maf?azia de cereale şi porumbarul Sf. Mânăstiri 
,,GheronHe Episcopul" 
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SC U R TĂ CU VÂNT A Rl *)
la 24 Ianuarie 1930 

IUBIŢILOR, 

Voevodatelţ au fost la noi, o auroră, au fost zo
rile unor zile, în cari soarele avea să strălu

ciască, dinceînce, mai frumos, mai dulce, mai bine
făcător, pe cerul scumpei noastre Românii. 

Cum răsare soarele, privind pe Mare într'o di
mineaţă de primăvară fără ceaţă şi fără vânt, când 
- după a oră - se zăreşte prima limbă de foc, care
aduce lum ă desluşită şi căldură plăcută, aşa s'au
arătat -- deş1. dinspre soctre - apune - doi feţi fru-·
moşi, Făgărăşeanul Radu Negru şi Maramureşanul
Bogdan Dragoş, cari luptându-se cu zimbrii codru
rilor virgine ·de dincoace de Carpaţi, au pus picior·
de stăpânire - unul la miază-zi, şi altul la miază
noapte, înfiinţând principatele Va/abia şi Moldova.

* 

* * 

Cinci veacuri dearândul, aceste aşezări româ-
neşti, s.'au sbătut în vâltoarea împrejurărilor - şi mai 
bun�, �i mai rele - ca să iese deasupra nevoilor ... 
să-şi afirme şi să-şi întăriască existenţa. 

Dar,· când se socotiau mai fericite, atunci le a
jungea o ur• ic:. '·" 1 arde barbare, cu firea sângelui săl-

*) Qin r .,", luna Fe_bruarie 1930 
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batic, sar1au, când asupra uneia, când asupra cei
leilalte. 

Demulteori biruitoare, Valahia lui Radu şi Mol-
dova lui Dragoş, înălţau slavă lui Dumnezeu, că scă-
paseră de urgie şi pieire. Clopotele bisericilor în 
iurle, ca şi goarnele glotaşilor la răspântii, vestiau zile 
de bucurie. 

Dar, când să zică „ Doamne-ajută", se ridicau 
.alţi barbari, din alte părţi. 

Bărbaţii vrednici de a purta arma săriau la luptă 
pe viaţă şi pe moarte, cei mai mulţi rămânând pe 
-câmpul de onoare. Năvălitorii îi biruiau şi, atunci : 
bătrânii, femeile şi copiii, cu puţinul lor din casă şi 
din ogradă, plecau în cortegiu de băjenie în ascun
.zi'şurile codrilor, cântândj în harpa pribegiei „la munţi 
suflete si ne ridicăm, mergi acolo, de unde vine 
ajutorul". 

Dreptatea dumnezeiască, însă, pedepsia cu ne
statornicia pe năvălitori, cari plecau, dupăce pustiau 
iotul; şi, atunci, fiecare se întorcea la căminul său, 
-0acă-l mai găsia. 

lUBTŢTLOR, 

* 

* * 

Ne-am deprins să credem în steaua noastră ro
mânească, în Dumnezeul nostru românesc, am mo
nopolizat graţia Divină, totdeauna şi numai pentru 
noi; şi, cu toate acestea, trebuie să ne întrebăm : 
-cum se face că am suferit atât demult, dece-parcă 
- demulteori Dumnezeu ne-a lăsat pradă vr�jmaşi-
lor noştri ?

Răspunsul ? Este scurt şi cu totul adevărat : pă
-cătujam - demulteori - luptând'.1-ne frate cu frate. 
Păcătuiam contra poruncn lui Dumnezeu „iubiţi-vă 
.unul pe altul". 
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Valahul apuca săgeata şi arcul şi se repezia la 
Milcov. Moldovanu! cu securea şi săcalu ferecat în 
lemn de cireş, sta gata să se încaiere. 

Lupta se încingea, sângele româ'nesc, sânge de 
frate sporia apele seci ale Milcovului şi îngrăşa câm
piile. Iar acasă - după lupte fratricide - se proslăvia 
izbânda sau se plângea nenorocul, atribuindu-se, şi 
unul şi altul, tot lui Dumnezeu ! 

Acum, am înţeles dece au suferit atât de mult' 
strămoşii noştri. 

* * 

Lumea, însă, s' a recules, Mitropolitul Sofronie, 
<lepe scaunul dela laşi, a vădit p.3catul, boierii l-au 
recunoscut şi, ajutaţi de tinerii Kogălniceanu, Negri 
şi alţii, adăpaţi la ştiinţa apusului, au înălţat la 2 
Ianuarie 1859 pe scaunul lui Dragoş, pe Cuza-Vodă; 
iar, după trei săptămâni, boierii din Bucureşti cu Ni
fon, Mitropolitul ţării în frunte, au ales şi urcat pe 
tronul lui Radu, tot pe Vodă Cuza. 

ln piaţa mare a laşului, în culmea bucuriei po
porul, adresându-se soarelui într'o zi frumoasă şi 
senină, a încins hora veseliei care - ar fi vrut ei să 
ţină cât lumea. 

„ Te opreşte Sfinte Soare 
,, Fă mai lungă această zi, 
„ F·ă-o mai strălucitoare 
,, Fă-o a ne veseii". 

Aşa· cânta mulţimea, după ce-a primit vestea 
unirii principatelor Valahia (Muntenia) şi Moldova, 
într' o singură ţară, mai întâi sub numele de prin
cipatele unite Române, pentruca, mai târziu să se 
numiască, deadreptul şi pentru veşnicie, România; 
iar bardul dela Mirceşti ne prindea în horă, cântând: 
,,bai să dăm mană cu mână ce-i cu inima română". 
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!UB!ŢILOR,

Ziua de azi - aniversarea a 71 ani dela unirea. 
principatelor române subt un singur sceptru, în mâ-

. nile unui român neaoş - A!exandru Ioan 1. Cuza -
este şi trebuie să rămână deapururea, scumpă nea� 
mului nostru românesc. Ea este începutul mântuirii 
noastre, şi piatra din capul unghiului, pe . care s'a 
clădit atât România modernă a lui Vodă Carol I, 

_ cât şi România Mare, a providenţialului Ferdinand I. 
Aniversarea de azi ni-aduce aminte, de făuri

torii unirii dela 1859, boieri şi vlădici, precum şi de 
marele Cuza Vodă, al cărui nume va rămâne pe ve
cie în sufletul şi inima întregului neam românesc, dela 
Nistru pân' la Tisa şi dela Marea cea Mare a bă
trânului Mircea, până dincolo de Maramureşul lui 
Bogdan Dragoş. Ea este preludiul psalmilor de bi
ruinţă, pe cari le cântă astăzi, toată suflarea româ
nească. 

Să ne închinăm lui . Dumnezeu, celce a făcut 
mari şi minunqte lucruri cu noi, şi să slăvim, dea
pururea, memoria _lui Cuza Vodă şi a sfetnicilor săi. 

Să ne închinăm lui Dumnezeu, care ne-a ocrotit 
până azi, şi a binecuvântat pe Vodă Ferdinand I, cu 
noroc şi întregirea ţării. 

Şi să strigăm : 
Trăiască Regele Mihai I,· augusta Sa mamă şi 

Dinastia. 
Trăiască România Mare cât soarelt· ceresc, amin. 
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V t;d�re generală a Sf. Mânăstiri "Gherontie Episcopul" 
din com. Balaciu-PH:eşl:eanu jud. Ialomiţa 

:,.,. 
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O CUVÂNTARE LA SENAT *) 

- D-l Traian Bratu, preşedinte: P. S. Sa Epis
copul Oberontie, are cuvântul. 

-- P. S. Sa Episcopul Oberontie, al Constanţei : 

Domnule Preşedinte, 

Domnilor Senatori, 

F, iindcă D-l MinistPu al Agriculturei şi Domeniilo.r,
în răspunsul Domniei-Sale dat D-lui Senator 

din Bucovina, a atins şi chestiunea Cadrilaterului a 
Dobrogei - în ceeace priveşte împroprietăririle, eu, 
în calitatea mea de Episcop al Constanţei, pot să_ 
dau oarecari lămuriri cari sigur că vor folosi. 

Când am primit cârja episcopală din mâna ma
relui rege răposat, Ferdinand I, am declarat că nu 
voiu da ochilor mei somn .Şi nici genelor mele dor
mitare, până nu voiu vedea clădit un local propriu 
pentru sP.minariul teologic din Constanţa şi terminaţ 
palatul episcopal, - început nu de mine şi nu sub 
mine - �/ mai ales nu voiu înceta, nu voiu conteni 
a face chc ;nai dese vizite canonice în mijlocul cre
dincioşilor mei, 1-entruca să întăresc sentimentul na-· 
ţional, moral şi 1 'eiigfos, precum şi. ideea dinastică. 
în Dobrogea, care s'a numit. cu drept cuvânt plămâ
nul României Mari. 

*) 5 Martie 1930. 
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CU V ANTA R E *)

(10 Mai 1930) 

IUBTŢTLOR, 

I n mersul desvoltării etnice, etice şi naţionale a unui
popor, se desemnează, din epocă în epocă, anu

mite e_tape, cari scot în evidenţă caracteristica sa şi-i 
justifică„ în concertul altor popoare, dreptul la viaţă 
şi năzuinţa de a-şi cuceri un loc, cât mai de seamă, 
în lume. 

ln procesul acesta, de desvoltare şi de afirmare 
a vitalităţii lor, popoarele au de luptat cu greutăţi 
neprevăzute şi cu invidia altor popoare mai vechi şi 
lŢlai tari. 

Totdeauna viteze, popoarele mici, nu sunt tot
deauna biruitoare; ci - de cele mai multe ori - am
putat,e Îfl memb.rele lor, graţie lăc�miei şi rapacităţii 
celui IŢlai tare. 

· Pronia divină, fnsă,· la anumite epoce, întocmeşte
. j „q 

as�feUµcru},. î.ncât dreptc;1te9, ima11ent� dumne�eiască
se satisface şi ca - prin minune - membrele cio
parţite şi răzleţite îşi recapătă viaţa şi se realipesc
Jµ: corpul maternal.

*) Din revista „Tomis", luna Mai ţ930 
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Aceste epoce formează etapele despre car1 am 
-vorbit la început şi povestea lor este povestea nea
m ului nostru românesc.

* 
* * .

TUBIŢTLOR, 

O floare din rădăcină nobilă este poporul nos
tru. Ea a răsărit într' o noapte. Dimineaţa au apărut 
petalele. Locul, unde s'a arătat floarea• este grădina 
Impăratuh,1i Decebal; dar, polenul este adus de vân
tul Providenţii Divine, din părţile Tibrului, din gră
dina Divului Traian şi a fost botezată, ca şi mama 
sa, cu numele de Ginta latină. 

Dar, abi� apărută. în această splendoare, fru
moasa şi nobila floare Daco.:.Romană, a avut de lup
tat cu furtunile năprasnice ale soartei. Vitalit9tea ei, 
însă, cu toate acestea, n'a .fost secată; căci ea face 
parte din Ginta Latină şi deci·: 

,,Menirea ei tot înainte, 
,,Măreţ îndreaptă paşii săi". 

,, Ea poartă-n frunte-o stea pivină, 
,, Lucind prin timpii seculari". 

f urtunele, deci, s'au lovit de soarta pe care i-o 
hotărâse Dumnezeu şi floar.ea noastră Daco-Romană 
şi-a asigurat veşnicia. 

* 

* * 

TUBTŢllOR, 

De un popor care -. mai pe urmă a T).ăscuţ pe 
cel român, se poate vorbi - abia-· prin secolul al 
VII-lea, după Christos, când auzi_{Il de ulani_, ulabi
şi înfine prin prefacerea lati.nescului u în• grec�scul
sau s·lavonescul. V, de vlabi. _Lo_cu_l, este t9t împreju
rul Sarmisegetuzii.
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O umbră de organizaţie, întâlnim la ulani, ulabr 
sau vlabi, în .vrem'ea lui Bella IV, sub voevodate. 

Severin.ul, Făgăraşul şi Maramureşul erau cen
tre de organizaţie. 

Aceasta, formează -pentru m-ine-prima etapă .. 
După jumătate de veac, un voevod Făgărăşan,. 

şi unul Maramureşan, trec Carpaţii dincoace şi dau,. 
naştere, principatelor Valahia şi Moldova. 

Aceasta, este a doua etapă. 
La 1859, Vodă Cuza, cu boerii şi mitropoliţii Mun-

teni şi Moldoveni, toţi cu inima română şi-au întins 
mâna, unii altora şi - au Învârtit bora frăţiei, pe pă-· 
mântui României, una, sfântă şi'n veci nedespărţită_ 

Aceasta este_ a treia etapă. ·
Vine Vodă Carol cu independenţa şi regalitatea._ 
A 'patra etapă. 

* 

* * J. 

Avem un vis neîmplinit, copil al suferinţii, 
De jalea lui au răposat şi moşii şi părinţii, sus

pina poetul. 
Era visul de. veacuri al strămoşilor noştri, era. 

visul, atâtor generaţii dearândul, atâtor luptători pe-· 
câmpul de onoare al înfăptuirii unităţii noast„e et
nico-naţionale. 

Iată etapa a cincea, etapa cea mai de pe urmă� 
dar şi cea mai periculoasă. Ori înfăptuirea unităţii 
naţionale a românilor de pretutindenea, ori p-lân:5et 
şi jale, mai departe; �au, ma,i răspicat: ori moarte_ 
ori viaţă ! 

Aşa s'a pus problema· în Consiliul de Coroană 
convocat de Vodă Ferdinand I, în 1916. 

Puterile vecine, clădite artificial şi pe nedreptate
,,. 

trosneau din încheieturi. 
. Naţionalităţile robite prin silnicie şi oprimate, se

svârcoleau într'ascuns, să scape din ferecături şi nu__ 
aşteptau decât ceasul rânduit de .Dumnezeul Dreptăţii._ 
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Defecţiunea Colosului dela Nord, e semn.alui. 
Ţarismul îşi dă sufletul şi Moldova de peste Prut, a 
lui Ştefan cel Mare, se deşteaptă din somnul cel 
de moarte şi se aruncă în braţele Maicei Sale - Ro
mânia lui Vodă Ferdinand. 

Dulcea Bucovină, veselă grădină, os din osul şi 
trup din trupul Moldovei, îi urmează. 

La Alba-Iulia, fiul lui mo� ·Gheorghe din To
pliţa Română, .cu puteri duhovniceşti şi inimă ro
mânească, se urcă pe masă, în mijlocul Adunării 
Naţionale şi jură pe toţi; să proclame unirea cu ţara 
mumă. 

Un ura formidabil, umple văzduhul şi, astfel, şi 
Ardealul, cu părţile ungurene, Maramureşul şi Ba
natul, fără o mână, fug de sub cătuşele, cari-i curma
seră răsuflarea, de peste o mie de ani, şi se ascund 
la pieptul actleaşi mame, România, respirând acum 
liber şi cu inima liniştită. 

Unirea tuturor românilor subt un singur sceptru, 
visul după care au oftat moşii noştri şi părinţii, Româ

nia-Mare, ia fiinţă. 
* * 

* 

Astăzi, iubiţilor, toată suflarea românească, dela 
Nistru pânăla Tisa şi dela Marea cea Mare, până 
dincolo de Munţii Moţilor lui Avram Iancu, prăznu
eşte această izbândă, de veacuri dorită şi cu toată 
răbdarea şi nădejdea, aşteptată. 

Noi, dobrogenii, adunaţi în acest Sfânt Locaş, 
închinându-ne şi mulţămind lui Dumnezeu cu recu
noştinţă, pentru binefacerile ce-a revărsat asupra nea
mului nostru românesc, să strigăm: 

Trăiască M. S. Regele nostru Mihai I şi 
Augusta Sa Mamă Elena, 
Trăiască Dinastia Română, 
Trăiască viteaza noastră armată, 
Trăiască înveci România-Mare, amin. 
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CU V ANTA R E *> 

la înmormântarea Inginerului Panait Murelli 

din Constanţa 

JALNICĂ ADUNARE, 

,,Fie, DoamnP, voia Ta" 

(Matei VI, 10.) 

I ntre durerile şi suferinţile vieţii pământeşti, locul 
cel dintâi îl ţine moartea. Sfânta Scriptură o nu

meşte „ Regele spaimei şi al groazei". 
Dacă judecăm omeneşte, aşa este, iubiţilor. 

· Moartea e înspăimântătoare, e groaznică. Numai
<;:ât auzi de ea, cât te gândeşti la ea, şi inima ţi~ se 
strânge de spaimă, şi toată fiinţa noastră tremură 
de groază! 

Da, moarte, tu eşti spaima oamenilor. Tu n'ai 
milă; întinzi mânile tale de ghiaţă şi desparţi pe pă
rinţi de scumpele lor odrasle, pe soţi unul de altul. 

Tu seceri, deavalma, pe împărat ca şi pe sluga 
de rând. 

lnaintea ta cad, deopotrivă, micuţul nevinovat, 
ca şi bătrânul gârbovit de ani şi greul vieţii; . tu n' ai 
inimă; nu ţi-e milă de tânărul în floarea vârstei. 

Tu seceri pe orăşan, ca şi pe sătean. 

*) Din revista ,,Tomis", luna Itmie 1930 
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Pentru tine, moarte, e totuna, dacă omul este 
.acasă, sau în călătorie. 

Da, iubiţilor! 
Moartea nimereşte pe om în întunericul nopţii, 

-ca şi în lumina zilei; nu se uită că eşti ocupat, sau
.că te găseşti în mijlocul alor tăi, veselindu-te.

Ea îşi găseşte prada între cuvioşi, ca şi între 
păcătoşi. 

Nici cu rugămintea, nici cu plânsetele, nu o poţi 
îmblânzi ; nici cu bani n' o poţi mitui. Moartea e cu 
noi pretutindeni, ne însoţeşte în tot locul şi nu aş
teaptă decât momentul prielnic, spre a ne lua în 
stăpânirea sa. 

* 

* * 
. 

,,Mare este taina morţii" - strigă Sf. Biserică; 
,, fără de veste vine asupra tuturor; frumuseţea şi pu
terea le strică; ia pe bătrâni, pe egumeni,· pe cărtu
rari, pe dascălii ceice cu cele deşarte se socotesc 
înţelepţi; strică pe episcopi şi pe preoţi". 

* 

* * 

Un fericit părinte, vorbind despre nimicnicia vie-
ţii pământeşti, zice - între altele: ,,Zilele noastre, ca 
umbra trec, se schimbă ca luna, înfloresc ca floarea 
şi iute se usucă". 

Intr'adevăr, scurte sunt zilele noastre pe pămâ.nt. 
Cu fiecare pas, pe care-l facem în viaţă, · ne a

propiem de mormânt: unul· în primăvara vieţii,. altul 
în floarea tinereţii, altul la bătrâneţe după suferinţi. 
îndelungate; altul, fără nici-o suferinţ�·. Ieri, azi di
mineaţă, cutare amic al nostru, vorbeşte cu noi; 
seara, sau în zori de zi, viaţa i se sfârşeşte, gura-i 
amuţeşte, ochii i-se închid; s'a îndeplinit voinţa lui 
Dumnezeu: tot omul, care a văzut lu.mina zilei, tre
buie să vadă şi întunericul morţii. 

,, Fie, Doamne, voia Ta"
* 

* *
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Un împărat intrând, odată, într' o şcoală de sat, 
a pus o întrebare unui elev: ,, Unde este lumea'?" a 
întrebat împăratul; ,,În mâna lui Dumnezeu", a răs
puns copilul. 

. Aşa, întristată adunare; noi suntem în mâna
lui Dumnezeu. 

Deci, dacă El chiamă la sine pe cei scumpi ai 
noştri, să nu murmurăm, ci să ne plecăm voinţii 
Sale dumnezeieşti. 

Oricât de crudă şi neîndurată n.i se pare moar
tea, care stoarce atâtea lacrimi şi suspine din piep
turile noastre, totuşi nu trebuie să o socotim ca o 
ursită oarbă şi ca pe un duşman neîmpăcat al nos
trµ; ci .ca o lucrare, în care se îndeplineşte voinţa 
lui Dumnezeu: 

,,Fie, Doamne, voia Ta" 

,,Acum m'am odihnit şi am aflat uşurare multă; 
că m'am mutat din stricăciune şi m'am dus la viaţă", 
cântă Sfânta noastră Biserică. 

Aceasta este credinţa noastră, iubiţilor. Trecem 
dela moarte la viaţă - la viaţa cea adevărată, la viaţa 
cea fără de sfârşit. 

Moartea, deci, nu este decât poarta, prin care 
intrăm în viaţa veşnică, la fericirea cea adevărată, 
care nu ppate fi decât numai în Dumnezeu şi cu

Dumnezeu. 
Pentruce, dar, ne turburăm fraţilor, în faţa morţii 

şi. a mor)'Tl,ântului, când - anume - prin ele ne du
cem _în sânurile Tatălui Ceresc ? 

* 

* * 

JALNICĂ. AD.UNARE, 

fratele nostru Inginerul Panait Murelli n'a mu
rit, ci doarme; n'a murit nici pentru iubita sa soţie„ 
nici pentru familia sa, nici pentru noi. 
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Nobilul suflet al celui ce ,a fost Inginerul Panait 
Murelli, pluteşte deasupra capetelor noastre; numele 
său va trăi între noi, va trăi în Constanţa, va trăi 
între muncitorii atelierelor C. F. R. pe cari, el îi so
cotea ca pe fiii săi, îi ajuta şi îi proteja, ca un ade-
vărat părinte. 

Numele şi amintirea lui Panait Murelli, va trăi 
în operile sale filantropice, despre cari vor mărturisi 
instituţiile ajutate de el, coloniile şcolare dela Te
kirghiol, şcoala dela atelierele C. F. R. unde - nu 
mai departe decât Joi, 26 Iunie, - a luat parte la 
examenele de finele anului. 

Numele lui Panait Murelli va răsuna în biserica 
dela Pallas, care se datoreşte lui şi scumpei _sale 
soţii, îl va· vesti clopotul dela Mănăstirea Surpatele, 
turnat în atelierele C. F. dela Pallas ; îl vor vesti 
cele 7 clopote din turla catedralei noastre episcopale> 

care - ca un semn de scump omagiu pentru virtu
ţile lui Murelli - au sunat, în .cântec de jale, pen
tru el întâiaoară. 

O, cât te-ai bucurat, când le-ai văzut şi cât do
riai să le auzi sunând, scumpe Murelli ! 

Voia lui Dumnezeu a fost, însă, ca glasul lor
să-ti cânte ultimul salut pe pământ! 

Dar, ajunge .... 
A vesti mai departe faptele tale bune, prietene 

Murelli, ar fi să te supăr. Tu ai fost prea modest,. 
prea creştin, ca să te împaci· acum, cu destăinuirile 
mele, pentru meritele tale creştineşti. 

Tu ştii că laudele dela oameni, primejduiesc. 
plata qela Domnul. 

Nu vreau să-ţi fac acest rău. 
Eu tac. Spune-ni, tu, cuvânt scumpe Panaite -

cuvântul depe urmă. 
* * 
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CU.VA NT ARE 
]a serbările navale din Constanţa, 15jVIH '?930, 

ţinută pe bordul Distrugătorului „Mărăşti" 
în faţa M. S. Regelui Carol ii 

S l RE, 

,M· omentul în care vorbesc în faţa Majestăţii Voas
tre, este un moment bibl_ic. 

Şi înţr' adevăr, ce vedem ai�i ? O corabie şi co
răbieri, strânşi în jurul Majestăţii Voastre. 

Rog pe Majestatea Voastră să-mi permită a cita 
1ocrurile din Sf. Scriptură, cari se potrivesc de mi
nune cu clipele de faţă. 

„Şi ieşind Iisus· in pustie, a văzut norod mult 
�i l s' a făcut milă de ei, pentrucă erau ca oile cari 
.n' au păstor 1).

,,Şi a silit Iisus pe ucenicii Lui să intre În corabie ... 
„Şi a slobozit noroadele, după ce le-au spus 

.cuvântul, să mearg�, să-şi găsească loc de odibnă, 
iar El s' a dus În munte să se roage. 

„Şi făcându-se seară, era corabia În mijlocul 
.mării, Învăluindu-se de valuri şi El singur pe uscat. 

,,Şi i-a văzut pre dânşii că se cbin1:1esc vâslind, 
.că era vântul Împotrivă". 

1) Marcu VI 34, 45, 47, 48.
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Mai departe evanghelistul spune, că mântuitorul 
s'a îndreptat către corabie, mergând pe apă ca pe 
uscat. Ucenicii L'au văzut şi s'au spăimântat necu
noscându-L. Iisus le-a zis lor; ,,Eu sunt, nu· vă te
meţi". Petru a răspuns: ,,Doamne, dacă eşti Tu, po
runceşte-mi să viu pe ape, până la Tine". ,, Vino" 
i-a zis Mântuitorul Petru plecând se afunda în ape,
jar Iisus certându-l cu cuvintele: ,,Puţin credincio
sule", l-a apucat de mână şi l-a suit cu Dânsul în
corabie şi ,,Îndată au Încetat valurile şi ·s, a potolit
marea". 

S l RE, 

Aplicându-se momentul biblic citat, clipelor în 
care ne găsim aici, tâlcul este următorul : 

Vasul care ne leagănă acum, în-chipuieşte tro
nul Majestăţii Voastre - limanul mântuirei noastre, 
a întregului neam românesc. Noi toţi, suntem apos
tolii Majestăţii Voastre, cari ne luptăm cu valurile 
şi furtunile ce au cuprins corabia noastră naţională, 
şi scumpa Românie Mare, făurită de gloriosul Vos-' 
tru Părinte - Vodă Ferdinand I. 

Cârmaciul corabiei naţionale sunteţi Majestatea 
Voastră, Sire. . 

Apucaţi de mână pe descurajaţii Voştri supuşi 
şi duceţi-i în corabia mântuitoare,' lângă tronul pa
triotismului luminat al Majestăţii Voastre .. 

Curmaţi frica, neîncredere.a şi neînţelegerea din
tre noi, potolind valurile furioase ale împerechierilor. 

Liniştiţi spumegarea mării celei turburate şi vâs
liţi Sire, cu energia tinerească, cu inim-a rom-ânească, 
cu focul dragostei de legea noastră strămoşească, cu 
jertfa liniştei Voastre - pe care n'aţi cruţat-o din 
momentul de când, pe norii văzduhului, în preajma 
serbării Pogorârii Duhului Sfânt peste sfinţii apostoli, 
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V'aţi pogorât Sire, ca şi Sf. Duh între noi, tocmai 
când Duhul nostru se împuţinase şi corabia naţio
nală era aproape să· fie înghiţită de valul sărăcieL 

Vâsliţi mereu Sire, vâsliţi cu putere, pânăla li
manul desrobirei noastre economice, pânăla limanul 
restabilirii prestigiului nostru în faţa lumei civilizate, 
pânăla închegarea sufletească a _ tuturor supuşilor
Majestăţii Voastre. 

Naţiunea, Patria şi Biserica Ortodoxă a neamu
lui nostru, depune la_ picioarele Majestăţii Voastre, 
totdeauna neclintitul lor devotament şi supunere şi 
aşteaptă cu încredere şi deplină speranţă să le -sal
vaţi. Salvaţi-le Sire, şi Veţi fi, în veci, binecuvântat 
de Dumnezeu. 

Noi constănţenii, dela pruncul din leagăn şi până 
la bătrânul albit de vremi şi nevoi, socotim ziua de 
astăzi, când pentru prima oară, ca Rege, V' aţi - co
borît până la a noastră smerenie, ca cea mai scumpă, 
ca cea .mai strălucită sărbătoare din viaţa noastră şi 
plini de fericire, Vă urăm din toată inima: Bun 
venit ! 

Să trăiţi Sire, întru mulţi ani cu sănătate şi li-
nişte deplină. 

Trăiască Dinastia Română, 
Trăiască Augusta Familie Regală, 
Trăiască România-Mare, 
Trăiască Marina Militară. 

� 
� 
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LA CIMITIRUL EROILOR 

6 August 1930 - Slănic-Moldova 

Tubiţi ascultători, 

I n timpurile primare ale creştinismului, când închi
nătorii Crucii lui Constantin-cel-Mare ·şi ai Evan

gheliei lui Christos, au ieşit din Catacombe, au în
ceput a-şi clădi locaşuri de închinăciune, afară la 
lumina zilii. 

Aceste locaşuri de închinăciune, numite Basilici, 
azi la noi Biserici, se- clădiau pe mormintele rt:).arti
rilor creştinităţii, adică acelor, cari şi-au vărsat sîn
gele şi şi-au dat viaţa pentru Christos şi Evanghe
lia Sa. 

Ce este Biserica şi care este . rolul său pe pă
mânt, o ştim cu toţii. Ea este irn�tituţie de or1gma 
divină, sfântă şi fără prihană·; iar scopul şi rolul ei 
este de a împăca Cerul cu pământul, pe om cu 
Dumnezeu ; este instituţia, care înfrăţeşte pe om cu 
om, care întronează dragostea şi pacea pe pământ. 

Drept aceia, toţi fiii săi, mare şi mic bogat sau 
sărac, învăţat sau neînvăţat, toţi câţi ne-am botezat 
în Numele TRtălui şi al fiului şi al Sfântului Duh, 
suntem datori s'o iubim ca pe marna noastră, s'o 
apărăm ca pe ·Jcrotitoarea noastră, şi să jertfim, nu 
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sângeie, mc1 viaţa noastră, căci aceasta nu ni se mai 
cere astăzi ; ci întreg sufletul şi evlavia noastră. 

* 

. Iubiţilor, ne-am adunat astăzi în Sfânta Biserică 
din Slănic şi am săvârşit jertfa cea fără de sânge 
şi pomenirea eroilor noştri din marele războiu mon- -
dial ; iar, din Sfânta Biserică am venit aici, în gla
suri de cântări, însoţiţi de armată, de autorităţi şi 
de mu'ţimea credincioşilor din staţiunea balneară a 
lui Cehan-Racoviţă Voevod. 

- Ce vedem aici ?
- Morminte. Morminte de martiri. Sunt eroii

neamului nostru românesc. 
Ei fac parte din ceata celor opt sute de mii de 

martiri ai cauzei noastre naţionale şi noi îi numim 
astăzi eroi. 

Pe mormintele acestor martiri-eroi s'a clădit cea 
mai măreaţă, cea mai sfântă biserică: România
Mare, una-nedespărţită şi veşnică. 

Nu noi, ci ei înşişi au clădit-o prin vitejie, pe 
trupurile lor, moaşte sfinte, şi-au târnosit-o cu q-tirul 
sângelui lor. 

Nouă ni-a rămas - doar - atâta datorie: să ne 
î'nchinăm în această Biserică toţi, fără deosebire de 
religii şi confesii ; căci, sub piciorul Sfintei Mese a 
acestei Biserici, sunt moaştele martirilor, cari au 
purtat suflete mari, suflete nobile, suflete patriotice 
şi cari întrec orice credinţă şi formă de cult. 

Pe eroi să nu-i plângem, ci să-i slăvim. 
Jălania şi plânsul se cuvin celor ce trec din 

viaţa aceasta, fără merite, fără fapte mari, oamenii 
de rând şi păcătoşi, nu sfinţilor - şi sfinţi sunt eroii 
f10ytri, 
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Ca şi Biserica lui Iisus Christos, Biserica uni
tăţii neamului nostru românesc, România-Mare este 
sfântă şi fără prihană; iar rolul şi ·năzuinţa sa este 
de a procura fericirea tuturor cetăţenilor, de orice 
naştere şi credinţă din sânul ei, de a apropia pe om 
de om şi pe toţi, de Dumnezeu. 

Drept aceia - iarăşi zic - tot cetăţeanul, dela 
cel mai de sus, pânăla cel mai de jos, dela cel 
mai bogat, pânăla cel mai sărac, dela cel mai în
văţat, pânăla cel mai neînvăţat, s'o iubească şi s'o 
apere cu tot sufletul :;,i fiinţa sa. 

Numai aşa ne vom. arăta demni de jertfa er.oi
lor noştri şi numai astfel, serbările procesiunile şi 
r{xgăciunile ce facem la mormintele lor, nu-ş1 vor 
pierde valoarea. 

·X· * 

O, scumpi eroi I 

Ertaţi-ne că noi, cei ce ne bucurăm de roadele 
jertfei voastre generoaase, venim numai odată în an 
la mormintele voastre, venim mai mult din întâm
plare sau din obişnuinţă, şi de ochii lumii : iar, pe 
urmă vă lăsăm uitării. 

Ertaţi-ne, · scumpi eroi, că niciunul dintre no-i nu 
putem veghia la Crucile voastre, din cauza intere
selor noastre, puţin măgulitoare şi a grijii de a ne 
îmbogăţi pe întinsul -şi dacă s'ar putea-· cât în
tinsul României Mari, scumpă-par' că - numai vouă. 

Ertaţi-ne, scumpi eroi, că prea puţin ne îngrijim 
de cei pe cari, i-aţi lăsat acasă, când v'a cheimat 
glasul cornului la datorie. 

Ertaţi-ne, că nu prea purtăm grij'ă de camarazii 
voştri, cari s'au luptat alături de voi, lăsându-şi lângă 
voi, sângele, mânile şi picioarele, iar întorşi acasă 
duc chinul vieţii şi amarul nevoilor, 
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Dar, bucuraţi-vă eroi scumpi, că străj ueşc lângă 
mormintele voastre codrul cu veşnica verdeaţă a bra
zilor, paserile deşişurilor şi florile luminişurilor. 

Bucuraţi-vă că, în singurătatea voastră, psalmo
diază, în taina nopţii şi în zori de zi, murmurul a
pelor şi cadelniţează, la capul vostru, adierea zefi
rului, mireazmă bine plăcută lui Dumnezeu. 

· Bucuraţi-vă, eroi scumpi, că din înălţimea Cerului
veghează asupra mormintelor voastre soarele şi luna, 
iar îngerii lui Dumnezeu cântă imnul slavei voastre. 

Veşnica voastră pomenire. 

I 
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SCURTĂ CUVÂNTARE 
la Tedeumul dela 16 Octombrie 1930, 

aniversarea naşterii M. S. Regelui Carol li 

lUBTŢllOR, 

Ziua de azi, în care serbăm aniversarea naşterii
M. S. Regelui Carol II, ni este scumpă, nouă

şi întregului neam românesc, pentrucă este prima a
niversare, pe care o serbăm după urcarea M. S. pe tron. 

Este scumpă. tuturor românilor pentrucă serbăm 
ziua naşterii Regelui, dela care noi toţi aşteptăm 
salvarea scumpei noastre Patrii, din noianul greută
ţilor de · tot felul ce ne apasă în aceste momente, 
atât ca indivizi, cât şi ca naţiune. 

Este întreit de scumpă ziua aceasta, pentrucă 
ştim că M. S. Regele Carol II, - vrednic urmaş al 
Marilor Regi Carol I şi Ferdinand I, - pune toată 
strădania pentru înlăturarea greutăţilor şi primejdii
lor ce stau în calea consolidării şi desvoltării scum
pei noastre Patrii ! 

Sunt peste patru luni de când scumpul nostru 
Rege Carol II, nu mai are somn, nu mai are odihnă; 
patru luni de când, ziua şi noaptea, cugetă la marile 
realizări practice de cari avem nevoie; patru luni 
de când, în lungul şi curmezişul ţării cercetează şi 
se î'ncredinţează de starea de lucruri. 
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Scrutând viitorul cu energie şi curaj, El caută 
drumul cel drept, caută soluţii salvatoare pentru 
toate marile probleme ce ne stau în faţă. 

El ne cheamă la muncă pe toţi, ne cere o exa
minare a conştiinţei şi ne lasă libertatea de a ho
tărî singuri ! 

lncredinţaţi pe deplin că prin El ne va veni mân
tuirea, să ne examinăm conştiinţa şi să· pornim la 
lucru cu toată vrednicia, să dăm prinos de muncă 
- fiecare în domeniul activităţii de toate. zilele, -
pentruca edificiul naţional să se înalţe cât mai sus
şi cât mai puternic, spre fericirea noastră a tuturora!

ln felul acesta suntem siguri că vom binemerita 
dela Patrie şi vom putea aduce un strălucit omagiu 
strădaniilor scumpului nostru Hege Carol li. 

Noi, clerul Eparhiei Constanţa, într'un glas cu 
întreg clerul României Mari, ne rugăm acum şi ne 
vom ruga mereu, ca Bunul Dumnezeu să ajute 
M. S, Regelui Carol II, ca până la a II-a aniversare
a naşterii sale ca Suveran, să poată supune sub pi
cioare, toate greutăţile şi primejdiile ce ne stau în cale.

Cu credinţă nestrămutată în Atot Puternicul 
Dumnezeu şi cu deplină nădejde în forţyle vii ale 
naţiunei, să zicem: 

,, Osc na cel ce a venit întru numele Domnului ! 
-- Osana Mărite Rege! 

Trăiască M. S. Regele Carol II, 
Trăiască Dinastia Română, 
Trăiască viteaza noastră armată. 
Trăiască Patria, cât soarele ceresc, 

� 
� 

Amin. 

www.ziuaconstanta.ro



7 

E R A T A 

La pag. 8 rând. 6 de jos în sus în loc de onoare -onoarea 

" " 24 " 
2 de sus în jos " " " Întemeerea -Întemelierea 

" " 58 
" 

12 ,, " " " " ,, " Domnulu -Domnului 

" " 64 
" 

13 " ,, " ,, " " ,, virtutea - vârtutea 

,, ,, 71 
" 

3 " ,, " " " " ,, bunurilor -bunilor

" ,, 74 
" 5 " ,, " ,, ,, ,, " vecuitoare -vieţuitoare

,, " 
78 " 13 " ,, " " " ,, " 

Întăiui -Întăiul

" ,, 86 " 3 " " ,, " " " ,, Mironosiţilor -Samarinencii 

" ,, 99 " 9 de jos în sus " " ,, frumsueţii - frumuseţii

" " 
111 ,, 3 de sus în jos ,, " ,, cu -ca

" ,, 112 " 9 " " ,, ,, ,, ,, " a -ale

" " 120 " 7 de jos în sus " " ,, astfel - altfel

" ., ·139 " 
14 de sus în jos " ,, ,, la -l-a

" :, 179 " 16 de jos în sus " ,, ,, generoaase -generoase 

" :, 180 
" 1 de sus in jos " " " străjue�c -ştrăjuesc 

Cuvântările dela pag. 32 şi 39 sunt inspirate din cuvântări simi-

fare ale I. P. S. Patriarh Dr. Miron Cristea. 
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