EU AM IUBIT ACEST PĂMÂNT...

„Prin credinţă, Moise,
când s-a făcut mare, n-a vrut să
fie numit fiul fiicei lui Faraon,
ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului.”
(Evrei 11, 24-25)
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Coperta: – Traian Dorz
– plaiuri bihorene la Hinchiriş
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Eu am iubit acest pãmânt...
sau

Traian Dorz – ve
v eriga de aur

În memoria unuia dintre marii oameni ai lui Dumnezeu şi ai poporului român,
TRAIAN DORZ,
volum omagial, la 30 de ani de la plecarea în veşnicie
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Eu am iubit acest pământ al părinţilor şi al înaintaşilor mei cu tot atâta putere cu câtă iubesc cerul
acesta, tot al lor.
Traian Dorz, la 19 ani,
Fiindcă în acest pământ
în costum popular (cu cojoc binşenesc)
sunt trupurile lor, după cum în
acest cer sunt sufletele lor.
Ori de câte ori am atins acest pământ cu picioarele mele, cu
plugul meu sau cu sapa mea, am dorit să-l mângâi totdeauna
cald şi iubitor, cu o dulce dragoste de fiu, cum atingi un suflet
viu şi drag.
Şi tot aşa mă ating de acest cer scump, cu mâinile mele, cu
ochii mei, cu rugăciunea mea.
Fiindcă în acest pământ suspină trupurile părinţilor mei şi
în acest cer cântă sufletele lor.
Iar eu sunt între amândouă cu ei.
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CUVÂNT ÎNAINTE

Iubirea de neam şi ţară în opera dorziană

„Dragostea mea faţă de acest
pământ nu e numai poezie şi cuvânt,
şi cântare, ci este SACRIFICIU...”
(T. Dorz)

Sacrificiul şi dragostea de ţară. Sacrificiu este cuvântul
care descrie, într-o manieră potrivită, sentimentul puternic de
dragoste pe care Traian Dorz l-a nutrit faţă de ţara sa, faţă de
neamul românesc. A sacrificat totul, plătind chiar şi cu ani grei
de închisoare dorinţa sa arzătoare de a întoarce inimile semenilor
săi spre Mântuitorul Hristos.
Oastea Domnului şi dragostea de patrie. Iubirea de neam
şi patrie a poetului Traian Dorz se înscrie în specificul Oastei
Domnului. Părintele Iosif Trifa a stabilit atitudinea pe care trebuie să o aibă un ostaş al Domnului faţă de aceste valori: „Noi
luptăm în primul rând pentru Împărăţia lui Dumnezeu şi mântuirea sufletelor. (...) În rândul al doilea, noi luptăm şi pentru ţărişoara noastră cea nouă şi scumpă. (...) Noi vrem să cucerim a
doua oară ţara aceasta pentru Evanghelia lui Hristos. (...) O,
cum s-ar schimba, ca prin minune, stările din ţara noastră, dacă
oamenii din ea s-ar hotărî pentru Iisus Hristos! Când şi miniştrii,
când şi slujbaşii, când şi plugarii şi cărturarii, când şi săracii şi
bogaţii, şi cei învăţaţi şi cei neînvăţaţi s-ar hotărî cu toţii să trăiască şi să lucreze aşa cum spune Evanghelia – atunci îndată s-ar
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face ţara noastră cea nouă un Canaan dulce şi plăcut.”1 În felul
acesta a fost învăţat şi i-a învăţat pe alţii ostaşul lui Hristos Traian Dorz; şi pentru mântuirea întregii ţări şi a viitorului ei s-a
jertfit întreaga viaţă.
Traian Dorz şi dragostea de ţară. Iubirea de ţară a ocupat un loc important nu doar în opera scrisă a lui Traian Dorz,
ci şi în viaţa sa de zi cu zi, fiindcă nu a pregetat să jertfească
nimic, pentru ca un număr cât mai mare de oameni să-L cunoască şi să se întoarcă la Hristos. Pentru a înţelege felul în care acest mare patriot vedea iubirea de ţară şi de neam, trebuie
să identificăm principalele teme care apar în fragmentele selectate, ele reprezentând, totodată, şi îndemnuri de urmat pentru cititor. Astfel, atunci când vorbeşte despre neamul şi ţara
sa, el are în vedere:
1. O dragoste nemărginită. Sentimentul de iubire este atât
de profund, încât pământul este personificat. „Eu am iubit acest
pământ al părinţilor şi al înaintaşilor mei cu tot atâta putere cu
câtă iubesc cerul acesta, tot al lor. Fiindcă în acest pământ sunt
trupurile lor, după cum în acest cer sunt sufletele lor. Ori de câte
ori am atins acest pământ cu picioarele mele, cu plugul meu sau
cu sapa mea, am dorit să-l mângâi totdeauna cald şi iubitor, cu o
dulce dragoste de fiu, cum atingi un suflet viu şi drag.”2
2. Legătura cu trecutul. Înaintaşii vrednici de urmat. Datoria de a menţine legătura cu trecutul este una fundamentală pentru urmaşii care vor să aibă rădăcini puternice şi să-şi păstreze
identitatea.
Înaintaşii vrednici merită să fie mereu prezenţi în memoria
noastră, ei fiind exemple demne de urmat. „Să nu-i uităm pe cei
ce-au dus / prin ani şi cazne lupta sfântă / c-o inimă mereu mai
sus, / c-o dragoste mereu ne-nfrântă! (Să nu-i uităm).
1

Pr. IOSIF TRIFA, Ce este Oastea Domnului, ed. a VI-a, Ed. Oastea
Domnului, Sibiu, 1996, pp. 233-234.
2
TRAIAN DORZ, Mărgăritarul ascuns, col. „Cugetări nemuritoare”, 2,
Ed. Oastea Domnului, Sibiu, 2000, p. 30.
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Trecutul ne ajută să ne ghidăm paşii spre viitor pe drumul
drept. „A ţine seama de trecut este o mare înţelepciune. Nimeni
nu se va putea îndrepta niciodată în viitor, dacă nu-şi va aduce
aminte, ca să tragă învăţătură din cele petrecute mai demult.
Toată istoria trecutului este o carte plină de învăţăminte, de care orice om care vrea să ajungă bine trebuie să ţină seama cu
grijă.”3
Fără legătura cu rădăcinile noastre din trecut suntem ai nimănui, putând fi duşi uşor de orice vânt. „De aceea tradiţia
noastră, sărbătorile noastre, familia noastră, credinţa şi învăţătura noastră, care sunt ca nişte rădăcini ale noastre înfipte în pământul şi în cerul nostru, ne hrănesc sufletul şi trupul nostru şi
ne ţin prezentul şi viitorul nostru. (...) Îndată ce te-ai rupt de rădăcina ta, îndată ce ai renunţat la amintirile tale, la vatra ta, la
mormintele şi ruinele istoriei tale – tu nu mai ai identitatea ta.
Atunci tu eşti al nimănui. Atunci tu eşti numai bun să fii robul
oricui, soţul oricui, boul oricui.”4
3. Legătura cu viitorul. Educaţia tinerilor. Tinerii se cade
să fie educaţi să aibă respect faţă de trecut şi să fie mereu atenţi
la învăţămintele pe care le pot trage din cele petrecute înainte.
Credinţa în Dumnezeu stă la temelia educaţiei. „Urmaşi ai
mei, cuvântul meu / e s-ascultaţi de tot ce-i scris; / e Cer, e iad, e
Dumnezeu, / iar veşnicia nu-i un vis.” (Am cu urmaşii un cuvânt).
Felul în care sunt educaţi tinerii de Familie, Şcoală şi Biserică are un rol esenţial pentru felul în care va arăta viitorul.
„Pentru că tineretul este Viitorul. Dacă este tineretul sănătos –
viitorul va fi puternic şi bun. Dacă este tineretul putred
–
viitorul nu poate fi decât nefericit. Dar viitorul tineretului depinde în cea mai mare parte de creşterea şi îndrumarea pe care i-o
dau părinţii lui:
3

TRAIAN DORZ, Păşunile dulci, col. „Cugetări nemuritoare”, 7, Ed. Oastea
Domnului, Sibiu, 2006, p. 19.
4
TRAIAN DORZ, Săgeţile biruitoare, col. „Cugetări nemuritoare”, 8, Ed.
Oastea Domnului, Sibiu, 2006, pp. 133-134.
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părintele trupesc: Familia,
părintele sufletesc: Şcoala,
părintele duhovnicesc: Biserica.
Mâinile acestor părinţi modelează sufletul tineretului după
cum vor, trecându-şi-l unul altuia. Dacă fiecare îşi face datoria,
îngrijindu-se armonios de partea lui, iar între ei, aceşti părinţi se
respectă şi se întregesc, ajutându-se unul pe celălalt, spre a-şi
împlini scopul minunat, gândul lor va fi împlinit în chip fericit.
Prin mâinile acestora un popor îşi pregăteşte viitorul său fericit
sau nefericit.”5
4. Ţelul. Mântuirea neamului. Scopul final al iubirii de ţară nu este doar binele material imediat, ci mântuirea întregii ţări.
„Vrem totul, vrem mântuirea întregii Biserici şi ridicarea întregului neam. Mai mult da, dar mai puţin nu. Urmaşi ai noştri!
Acesta este idealul, acesta scopul, acesta ţelul. Să nu vă luaţi niciodată privirile de la el! Dacă nu vă veţi socoti înfrânţi niciodată, dacă nu veţi renunţa la ideal niciodată, dacă nu vă veţi rupe
de el niciodată, îl veţi atinge.”6
5. Rugăciuni pentru patrie. Rugăciunea, fiind una dintre
cele patru fântâni cu apă vie, după cum o numeşte scriitorul
Traian Dorz, trebuie înălţată şi pentru ţara şi neamul din care facem parte: „Nu vă rugaţi niciodată fără să pomeniţi neamul nostru şi Biserica noastră la care Dumnezeu ne-a trimis. Să ne rugăm pentru mântuirea întregului popor şi pentru saltul evanghelic al întregii noastre Biserici. În felul acesta, noi ne vom mântui
pe noi, familia noastră şi pe toţi cei din jurul nostru. Şi vom realiza astfel voia lui Dumnezeu, care este mântuirea tuturor oamenilor.”7
5

TRAIAN DORZ, Cărarea tinereţii curate, ed. a II-a, col. „Îndrumări nemuritoare”, 1, Ed. Oastea Domnului, Sibiu, 2004, p. 9.
6
TRAIAN DORZ, Istoria unei jertfe, vol. III, Ed. Oastea Domnului, Sibiu,
2000, p. 572.
7
TRAIAN DORZ, Cuvinte la sărbătorile literare, Ed. Oastea Domnului,
Sibiu, 2012, p. 103.
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Din această scurtă prezentare se poate observa că felul în care Traian Dorz a trăit iubirea de neam este unul complex; dar aspectul cel mai important pe care dorim să îl reliefăm este că dragostea sa faţă de pământul natal şi faţă de semeni are ca scop final MÂNTUIREA ÎNTREGULUI NEAM.
Nu putem să nu remarcăm faptul că volumul de faţă, prin
selecţia tematică riguroasă, din întreaga operă dorziană, a textelor care se referă la sentimentul patriotic, devine o scriere sine
qua non, absolut necesară, pentru cei care vor să înţeleagă, cu
adevărat, cum a trăit marele nostru înaintaş acest sentiment. De
asemenea, Ovidiu Rus, cel care a conceput această lucrare, merită toată aprecierea pentru efortul depus din dorinţa de a-l aprofunda mereu şi de a-l face cunoscut pe acest mare om al lui
Dumnezeu şi al poporului român, care a fost Traian Dorz.
CORNELIU CLOP
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NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI
Această lucrare apare ca un omagiu închinat dragostei cu
care patriotul român Traian Dorz a luptat să-şi vadă neamul
mântuit şi fericit în veşnicie. Ea apare la 30 de ani de la plecarea sa din patria aceasta vremelnică în Patria cerească.
Pentru culegerea textelor ce alcătuiesc conţinutul acestei
cărţi, a fost parcursă întreaga operă dorziană scrisă sau vorbită, tipărită în volum până la această dată. Însă dintre toate lucrările în care au fost semnalate referinţe la tematica propusă în
acest volum, două nu sunt prezentate aici, şi anume: Locurile
noastre sfinte şi Traian Dorz în Anul Jubiliar 1988. Am decis
această omitere deoarece mesajul cărţilor menţionate, aproape
în întregimea lui, se identifică cu subiectul lucrării de faţă – şi
reproducere integrală a acestor cărţi aici nu-şi avea locul. Le
recomandăm însă cu insistenţă cititorilor, pentru că ele întregesc imaginea despre iubirea de neam a iubitorului de Hristos
Traian Dorz.
Textele din această carte au fost preluate din ediţiile apărute în Editura Oastea Domnului, iar pentru cele câteva excepţii
ale unor materiale nepublicate încă, am apelat la manuscrisele
dactilografiate.
Editorul
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Din seria «CÂNTĂRI NEMURITOARE»
7. La izvoarele luminii
Proverbele-s comori eterne, pe care-n timp de secoli grei
le-a scos cu trudă omenirea din lupta şi din munca ei;
sunt stări de vorbă cu străbunii, a noastre – strănepoţii lor,
sunt raze ce le dă Trecutul către Prezent şi Viitor;
(...) Împodobiţi-vă cu ele, scumpi tineri, fiii-acestei ţări,
să străluciţi cu vrednicie pe fruntea celor patru zări.
Înţelepţiţi-vă cu ele, cinstiţii neamului părinţi,
mulţind tot mai frumoasă zestrea lăsată fiilor cuminţi;
Şi-mbogăţeşte-te cu ele, poporul meu cinstit şi drept,
să creşti, în fruntea celorlalte,
viteaz
şi harnic,
şi-nţelept…
(p. 7)
*
Dumnezeu ne porunceşte: Fii supus la dregător!
Vai de cei buni, când în ţară nu-i un drept cârmuitor.
(p. 36)
*
Eşti plugar? – să-ţi ari ogorul!
Eşti soldat? – să-ţi aperi ţara!
Cine-şi face datoria,
află cinstea,
şi comoara.
(p. 156)
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*
Cel ce moare pentru alţii va trăi pe veşnicie,
fiindcă s-a uitat pe sine, el uitat n-o să mai fie.
(p. 160)
*
Binecuvântată-i ţara unde toţi cârmuitorii
Îl ascultă pe Acel ce poartă soarele şi norii,
căci numai acela pe care Dumnezeu îl cârmuieşte
poate ferici poporul peste care stăpâneşte.
(p. 167)
*
Ţara ce nu ştie alege pe cei buni dintre cei răi,
ci-ntăreşte silnicia, părtinindu-şi-i pe-ai săi,
iar dreptatea o împarte după ochi şi după plac,
în curând se prăbuşeşte şi nu se mai scoală-n veac.
Dacă-n fiecare ţară ar fi doar un înţelept,
el ar fi de-ajuns să-nveţe ţara-ntreagă ce e drept.
(p. 192-193)
*
Erou e-acela care are curajul de-a muri voios,
chiar când nu vede răsplătirea spre tot ce-i bine şi frumos.
Duhul lumii nimiceşte duhul multor dintre noi,
de aceea aşa rare-s sufletele de eroi.
Pe leul mort orice măgar îl calcă în picioare,
când vezi eroii înjosiţi atât de-amar te doare.
Pe cel ce-a fost odată leu viteaz şi curajos
cinsteşte-l chiar şi atunci când trântit ajunge jos,
căci pân’ la jertfă şi curaj s-ajunge foarte greu
când mulţi uşor pot fi măgari, s-alege cine-i leu.
(p. 251-252)
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*
Ştiţi voi, oare, că sunt oameni, mai de preţ ca ţara lor?
Oameni care valorează şi mai mult ca un popor?
Iată, au pierit popoare,
s-au dus ţări,
dar nu mai mor
acei oameni pentru care pomenim şi neamul lor.
(p. 266)
*
Uneori se nasc pe lume oameni unici care au
o lumină uimitoare – şi-o lumină sfântă dau;
aceşti oameni n-au pe lume nici strămoşi şi nici copii
– toţi ai lor se uită-n moarte, ei rămân de-a pururi vii.
Când nu vrei să-ţi ştii trecutul
nici să-nveţi nimic din el,
nu-ţi vei şti nici viitorul
nici nu-l înţelegi defel. (...)
(p. 283-287)
*
Dumnezeu va cere-odată
greu răspuns la Judecată
orişicărui împărat
pentru legile ce-a dat,
pentru orice jug şi rău
pus peste poporul său –
fericit va fi acel
ce-a umblat mai blând cu el.
(p. 290)
*
Vai de ţara unde „marii” cu tâlharii se înjugă
să-i înlăture „pândarii” ca s-o stoarcă şi s-o sugă,
căci oriunde lăcomia pe cei mari îi stăpâneşte
pe cei umili sărăcia şi mizeria-i pândeşte.
(p. 295)
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9. Pe cărarea-nţelepciunii
Libertatea – ce scump nume şi ce vorbă mare!
câte veacuri, cu ce jertfe am plătit-o oare,
câte neamuri, cu cât sânge şi cu câtă moarte!...
Şi ea încă-i tot departe, tot aşa departe.
(p. 99)

10-12. Osana

DOAMNE, BINECUVÂNTEAZĂ
(...) Doamne, binecuvântează
casa-n care locuim,
ţara care ne veghează,
lumea-n care Te slujim.
(p. 245)

15. Cântările Roadelor

CLIPA
(...) Ce păcate-s făptuite de un om,
un om plăteşte;
ce familia le face, ispăşirea ea o dă;
iar păcatele făcute de-o idee
sau de-o ţară
trebuie să le plătească toţi acei ce-i aparţin. (...)
(p. 55)
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AŞ VREA...
Aş vrea ca-n focul unic de-aprins şi uriaş
al Dragostei şi Jertfei la cea mai naltă pară
să-mi pot topi fiinţa pân’ la a fi părtaş
desăvârşit de una cu tot ce-o să mă ceară!
Cu-o inimă-ncălzită în flăcări pân’ la alb,
fierbinte şi curată, să-nvălui lumea-ntreagă,
cu fiecare faptă s-aduc un calm şi cald
balsam pentru-o durere ce plânge
şi se roagă.
Să-mi contopesc fiinţa cu neamul meu erou,
cu-a lui însângerată istorie slăvită,
ca să mă nalţ cu dânsul
prin naşterea din nou
spre Ziua
şi Cununa,
şi Plata strălucită...
Aş vrea,
– dar nu pot face să sufăr mai puţin,
iubind mai cu măsură
şi dând mai cu cruţare:
– cămara-i tot mai goală,
dar drumu-i tot mai plin,
tot mai puţin oleiul,
iar para, tot mai mare!...
– O Doamne, fă să ardă aşa pân’ la sfârşit,
să se împartă darnic, cu dragoste şi toată!
– Iar când n-o să mai aibă nimic nedăruit
atuncea să se stingă, –
puternic,
dintr-o dată!
(p. 55)
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16. Cântări de Drum

SĂ NU-I UITĂM
Să nu-i uităm pe cei ce-au dus
prin ani şi cazne lupta sfântă
c-o inimă mereu mai sus,
c-o dragoste mereu ne-nfrântă!
Să-i pomenim, recunoscând
ce har nebănuit de mare
am strâns, urmaşii, rând pe rând,
din cazna lor strălucitoare
Şi să-i urmăm nălţând cu-atât
mai cald solia lor curată
cu cât trec anii şi cu cât
ni-e moştenirea mai bogată.
Căci fără ei nici rădăcini,
nici ramuri n-am avea pe lume,
Lumina ni i-a dat lumini
şi Cel Etern, cu veşnic nume.
(p. 73)
*
ÎNCĂ SUNT DEPARTE, LUPT
(...) Mi-arde faţa pentru tot
ce-ar putea şi nu e,
spre lumină-aş vrea să-mi scot
18

neamu-ntreg să-mi suie.
Doamne, de-ar putea ai mei
mai grăbit să vadă,
ce-aş cânta strângând cu ei
fericita pradă! (...)
(p. 145)
*
DOAMNE, SĂ NU POT VREODATĂ
(...) Să nu-mi pot uita trecutul,
nici să-mi chinui fraţii mei,
nici să-mi pot privi strămoşii
fără să mă nalţ spre ei. (...)
(p. 184)

17. Cântarea cântărilor mele
DIN HARFA UNEI FĂRĂ SEAMĂN
(...) Am vrut a dragostei văpaie
din Jertfa Golgotei s-o iau
şi miilor de inimi stinse
puternic foc ceresc să dau.
Să văd cum arde-ntreg pământul,
înalt şi larg, şi fericit,
în focul dragostei de Tine,
Iisus, Mântuitor Iubit!… (...)
(p. 103)
19

18. Cântări Nemuritoare
AM CU URMAŞII UN CUVÂNT
Am cu urmaşii un cuvânt
şi-aş vrea să nu-l rămân dator;
el, prin Hristos, mi-e-un legământ
al sufletului meu cu-al lor.
El mi-este ultimul răspuns
spre mii de fraţi, de fii şi soţi –
nemaivorbind la nime-ascuns,
le pot vorbi deschis la toţi.
O, nu uitaţi şi nu zâmbiţi
spre Judecata de Apoi!
Când veţi vedea ce nu doriţi,
atunci, ce-o să vă faceţi voi?
Când veţi vedea ce n-aţi crezut:
sau rai cu flori,
sau iad cu munci,
cu sufletul pe veci pierdut,
ce-o să mai faceţi voi atunci?
Urmaşi ai mei, cuvântul meu
e s-ascultaţi de tot ce-i scris;
e Cer, e iad, e Dumnezeu,
iar veşnicia nu-i un vis.
Un lanţ de aur strălucit
vi-e şirul de strămoşi frumos;
fiţi şi voi un inel slăvit,
legat de ei
şi de Hristos.
(p. 54)
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*
DOAMNE, FIE-N VECI SLĂVIT
(...) Pentru casa-n care stăm,
pentru ţara ce ne are,
pentru toate, Doamne,-Ţi dăm
slavă recunoscătoare!
(p. 188)

19. Cântările din Urmă

SĂ NU-I UITAŢI!
(...) Să-i preţuiţi pe-aceia
prin care Dumnezeu
v-a dăruit lumina
şi v-a hrănit mereu.
Ci cu lopeţi de aur
mormântul le-ngrijiţi,
udaţi cu lacrimi crinii
ce-acolo-i răsădiţi!
Şi vă urmaţi eroii,
mereu îmbogăţind
cu noi vieţi lumina
în care se cuprind.
Căci celor morţi eroic
în veci le datorăm
cuvântul şi credinţa
pe care le urmăm.
(p. 158)
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22. Cântarea Biruinţei
CE LIMPEDE VĂD AZI
Ce limpede văd azi, Iisuse,
de ce-am venit eu pe pământ,
ce preţ ai pus vieţii mele,
ce rost dumnezeiesc şi sfânt!
Acum văd limpede ce mare
e datoria care-o am
în slujba cauzei Tale sfinte
şi-n mijlocul acestui neam.
Acuma văd de ce-a fost lipsă
să ard în cel mai greu cuptor
şi totuşi prin atâtea flăcări
de ce n-a trebuit să mor. (...)
(p. 136)
*
AICI E LOCUL TĂU
(...) Aici e ţara ta; cât eşti,
de ea nu te desparte,
să ştii s-o aperi şi iubeşti
pe viaţă şi pe moarte.
Aici ţi-s naintaşii sfinţi
şi fiii după tine,
tot dorul inimii fierbinţi
aici pe veci ţi-l ţine. (...)
(p. 156)
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*
AICI VOM RĂMÂNEA MEREU
Aici vom rămânea mereu,
oricât de-nţelenită-i glia,
cu-atât cu cât arăm mai greu,
va fi mai sfântă bucuria.
Aici vom rămânea, crezând
în biruinţa pentru care
ne-au ars strămoşii rând pe rând,
s-o ’nalţe mai strălucitoare.
Aici vom suferi mereu,
în locul unde-avem poruncă,
să-I dăruim lui Dumnezeu
slujirea-n cea mai aspră muncă.
Şi-aicea vom muri-apărând
un adevăr şi-o moştenire
încununate în curând
de-o nesfârşită strălucire.
Aici, căci chiar pe-acest pământ
dorim să se mai nalţe-odată
pentru Hristos un crezământ
şi-o dragoste adevărată.
Ca să-nviem de-aici mereu
prin noi şi noi urmaşi întruna,
arzând în veci lui Dumnezeu,
în miile de jertfe, – una.
(p. 14-15)
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26. Cântările Căinţei
O, APĂRĂ-ŢI STEAGUL!
O, apără-ţi steagul cu orişice preţ,
că-n el e izbânda şi ţinta credinţei;
cât steagul se-nalţă şi arde măreţ,
luptăm şi răzbatem, crezând biruinţei.
O, apără-ţi steagul – oricine-i acel
ce-l ţine şi-l ’nalţă în faţa oştirii,
că-n steag e nădejdea, să lupţi pentru el,
păstrându-ţi cu fraţii tăria unirii.
O, apără-ţi steagul – cât steagul e sus,
în el e izbânda aprinsă şi tare;
când steagul se pierde, puterea s-a dus,
ne pierdem cu toţii şi ţara ne moare.
O, apără-ţi steagul – netrebnic e-acel
ce steagu-şi trădează lovind purtătorul.
O, steagul să-ţi aperi, să mori pentru el,
păstrând unitatea, salvezi viitorul.
O, apără-ţi steagul – că orice vrăjmaş
în steag dă cu pietre şi-n cel care-l ţine;
de steag să te-alături, nicicând să nu-l laşi,
când steagul ţi-l aperi, te aperi pe tine.
Hristos ne e Steagul, Lucrarea ni-e scut,
iubirea-i puterea şi cerul ni-e ţel;
când apăr acestea, Hristos mi-e avut
şi-o veşnică Slavă m-aşteaptă la El.
(p. 110)
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27. Cântările Eterne
UN DOR MAI AM
Un dor mai am, – un singur dor,
Iisus, ’nainte ca să mor:
să-mi văd urmaşul, fericit,
’nălţându-Ţi Steagul strălucit
mereu mai sus, – biruitor
– şi pot să mor, şi pot să mor. (...)
Şi-o rugăciune-aprinsă am:
să-mi văd unit al meu sfânt neam
în juru-acestui Steag Viteaz
’nălţat cât soarele-n amiaz;
atunci sunt fericit deplin
– şi pot să vin, şi pot să vin...
(p. 185)
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Din seria «CUGETĂRI NEMURITOARE»:

1. Prietenul tinereţii mele
Niciodată n-am ştiut cât îmi iubesc ţara mea, decât după o
pribegie departe de hotarele ei scumpe. (p. 113)

2. Mărgăritarul ascuns
Eu am iubit acest pământ al părinţilor şi al înaintaşilor mei
cu tot atâta putere cu câtă iubesc cerul acesta, tot al lor.
Fiindcă în acest pământ sunt trupurile lor, după cum în acest
cer sunt sufletele lor.
Ori de câte ori am atins acest pământ cu picioarele mele, cu
plugul meu sau cu sapa mea, am dorit să-l mângâi totdeauna cald
şi iubitor, cu o dulce dragoste de fiu, cum atingi un suflet viu şi
drag.
Şi tot aşa mă ating de acest cer scump, cu mâinile mele, cu
ochii mei, cu rugăciunea mea.
Fiindcă în acest pământ suspină trupurile părinţilor mei şi în
acest cer cântă sufletele lor.
Iar eu sunt între amândouă cu ei.
Primele spice de grâu le sărut totdeauna cu evlavie, ca pe
ceva sfânt.
Pe cele trei mai frumoase le aşez frumos, în semn de cruce,
le duc cu fior la fruntea mea, pe buzele mele, pe ochiul drept,
apoi pe cel stâng: în Numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului
Duh. Şi le aşez pe inima mea, numindu-le, pe unul pentru Trecut, pe unul pentru Prezent şi pe unul pentru Viitor, după cum la
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altar aprind totdeauna trei lumânări: una pentru cei ce au fost,
una pentru cei ce sunt şi una pentru cei ce vor fi.
Dumnezeul nostru, între ce taine trăim noi!
Cea mai dulce odihnă a mea n-am avut-o în patul meu cald
şi între pernele mele moi, ci întins cu toată fiinţa mea peste fiinţa
acestui pământ, cu faţa mea pe faţa lui, cu inima mea peste inima acestui pământ drag, a acestui pământ gol şi plin, şi cu fruntea mea odihnind-o pe iarba verde de pe sânul lui moale şi tare.
Ca pe sânul cel mai drag şi odihnitor mie.
Oare nu hrăneşte acest sân mai îndelung şi mai iubitor decât
al mamei mele?
Oare nu din el sunt eu născut întâi?
Oare nu în el voi odihni curând şi nu din el mă voi renaşte la
învierea cea veşnică?
O, ce odihnitor este sânul tău, pământul meu drag!
Cea mai dulce odihnă a mea este pe tine! (p. 30-31)
*
O, pământule sfânt în care odihnesc osemintele sfinţilor
noştri înaintaşi, fii binecuvântat!
Cu palmele noastre cele mai bătătorite de munca cinstită,
dorim să-ţi închidem cât mai moale şi mai blând rănile brazdelor
greşite, să-ţi netezim marginile răzoarelor tale dureroase, să-ţi
aşezăm cât mai frumos pernele semănăturilor tale.
Pentru ca să ţi se vindece cât mai repede orice durere pe care ţi-am pricinuit-o şi să ţi se liniştească orice rană.
Ca să fii cât mai frumos şi mai fericit, tu, pământule sfânt în
care odihnesc ca într-un chivot de altar sfintele oseminte ale minunaţilor noştri înaintaşi sfinţi.
Pe aici, iată, chiar pe aici unde ţin eu picioarele mele înfiorate au călcat picioarele tatălui meu, s-au aplecat genunchii bunicului meu şi au sângerat palmele străbunilor mei.
De aici au luat spicele de aur străbunele mele, bunica şi
mama mea, atunci când erau fete tinere, frumoase şi harnice –
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făcându-şi din ele cununa secerişului şi punând-o peste părul lor
bogat, frumos, strălucitor şi auriu, tot ca spicul grâului acestuia
sau ca raza soarelui ceresc
prin care mergeau ele, la fel de frumoase, ca grâul şi ca soarele.
O, ce nalte şi adânci sunt lacrimile şi rugăciunile acestor
gânduri!
După cum am dorit să înfrumuseţez acest pământ cu munca
drăgăstoasă a mâinilor mele,
tot aşa am dorit să înfrumuseţez acest cer cu lacrimile drăgăstoase ale rugăciunilor şi cântărilor mele.
Pentru ca şi holdele pământului meu sfânt,
ca şi livezile cerului meu slăvit
să fie la fel de însorite şi de îmbelşugate.
Toate pentru bucuria Preaiubitului meu Scump.
Ori de câte ori văd acest sfânt pământ batjocorit de vreun plug,
de vreo sapă
sau de vreun păcat
– mă cutremur şi mă doare
ca atunci când aud acest Cer sfânt înjurat sau învinuit.
Pentru că şi cerul, şi pământul sunt alcătuite de aceeaşi mână sfântă, bună şi iubitoare a Tatălui nostru.
Şi pentru că şi în pământul, şi în cerul acesta, atât de apropiate unul de celălalt, sunt sfinţii noştri înaintaşi, printre care umblăm ca printre spice şi ca pe sub stele.
Să ne atingem cu aceeaşi sfinţenie atât sapa, cât şi genunchii
noştri de acest pământ, cât şi rugăciunea şi ochii noştri de acest cer.
Să fie binecuvântat şi de pământ şi de cer acela care va face
aşa! (p. 33-35)
*
Fiecare om este dator să crească pe urmaşul său întocmai cu
aceleaşi cuvinte şi în aceeaşi credinţă cu care l-a crescut pe el
înaintaşul său.
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Acesta este drumul păstrării învăţăturii sănătoase şi al continuării credinţei adevărate.
Oricine rupe acest lanţ de aur va păcătui nu numai împotriva sufletului său, ci şi împotriva sufletelor întregului său
neam. (p. 52)

5. Calea bunului urmaş

Poporul nu cunoaşte multe legi, nici multă ştiinţă, nici
filosofie înaltă, nici interpretări încurcate, dar are de la Dumnezeu un mare dar: intuiţia, adică acel al şaselea simţ, înnăscut în
inima lui, şi care îi arată totdeauna, la răscruci de istorie, drumul
cel bun.
Atunci când poporul nu-i forţat să ia o altă cale, împotriva
intuiţiei sale, el nu se înşală. Dacă este lăsat să meargă liber pe
calea pe care şi-o alege singur, poporul totdeauna Îl alege pe
Hristos şi nu rătăceşte. De aici a rămas vorba: „Ţineţi cu poporul, ca să nu rătăciţi”. (p. 92-93)
*
Înţeleaptă este vorba: Voinţa poporului este voinţa lui
Dumnezeu.
Conducătorii de popoare, cât au ţinut seama de aceste lucruri, n-au avut a se căi niciodată. Numai când voinţa poporului
a fost călcată în picioare, neţinută în seamă şi forţată, atunci s-a
ajuns la greşeli uriaşe, care s-au răzbunat apoi crâncen asupra
tuturor.
Totdeauna se înşală amar acela ce nesocoteşte norodul,
batjocorindu-l.
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Dispreţul faţă de norod şi faţă de credinţa lui, şi faţă de
nevoile şi drepturile lui, şi faţă de dreptatea şi de libertatea
lui totdeauna se răzbună cumplit pe cei care privesc norodul
ca pe ceva vrednic de dispreţ şi se poartă faţă de el nedrept şi
necinstit.
Fiii mei, fraţii mei, părinţii mei, iubiţi neamul din care v-aţi
născut, cu tot sufletul vostru şi în tot ce faceţi urmăriţi ridicarea
lui, mângâierea lui, mântuirea lui şi fericirea lui. Nu vă rupeţi de
norodul vostru, nici de credinţa lui, nici de speranţele lui, ci vă
rupeţi numai de păcatele lui.
Ca, printr-o trăire înaltă şi sfântă, să-i puteţi fi de folos poporului spre o tot mai înaltă rodire a lui în faţa lumii şi în faţa lui
Dumnezeu.
Conştiinţa unui popor sunt fiii lui cinstiţi şi credincioşi.
Cu cât sunt mai mulţi şi mai hotărâţi credincioşii din mijlocul unui popor şi cu cât sunt mai ascultaţi, cu atât viaţa poporului lor întreg va fi mai curată şi legile lui mai drepte, şi libertatea lui mai deplină, şi istoria lui mai frumoasă, şi traiul lui
mai fericit.
Nici un popor, ca şi nici un om, nu-i lipsit de conştiinţă.
Dacă glasul acestei conştiinţe este ascultat, grozăvia este
ocolită şi pasul spre păcat rămâne nefăcut.
Dacă glasul conştiinţei este dispreţuit şi înăbuşit, prăpastia
nu mai poate fi ocolită, iar ispăşirea va fi, sigur, tot atât de grea
ca şi nelegiuirea ce s-a înfăptuit. (p. 94-95)
*
Când într-un popor nu mai există oameni temători de Dumnezeu, cine să mai sfătuiască lumea? Şi cine să mai protesteze,
înştiinţând şi oprind la timp nedreptatea, spre a nu se făptui?
Spre a nu veni apoi pedeapsa lui Dumnezeu, care urmează
totdeauna nedreptăţii? (p. 97)
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6. Avuţia sfântului moştenitor
Conducătorii unui popor sunt creierul acestui popor, după
cum învăţătorii îi sunt mintea, după cum vitejii îi sunt puterea
lui; şi tot aşa, credincioşii acelui popor sunt conştiinţa sa.
Când creierul unui popor este bun, iar mintea lui e sănătoasă, atunci tot drumul lui este drept, toate faptele sale sunt cumpătate şi toate mădularele lui sunt mulţumite.
Când vitejii unui popor sunt veghetori, puternici şi uniţi,
atunci hotarele sale şi pâinea sa sunt asigurate.
Când conştiinţa unui popor este curată şi trează, când ea este
preţuită şi ascultată, atunci toată viaţa sa este luminoasă şi fericită. Căci atunci este pus totul sub ascultarea de voia lui Dumnezeu.
Dar vai de omul şi de poporul în care aceste lucruri sunt
răsturnate sau înăbuşite, sau nesocotite. (p. 158)

7. Păşunile dulci
A ţine seama de trecut este o mare înţelepciune.
Nimeni nu se va putea îndrepta niciodată în viitor, dacă
nu-şi va aduce aminte, ca să tragă învăţătură din cele petrecute
mai demult.
Toată istoria trecutului este o carte plină de învăţăminte, de
care orice om care vrea să ajungă bine trebuie să ţină seama cu
grijă.
Nimeni dintre noi n-a crescut învăţat.
Până la noi, câţi înaintaşi ai noştri au muncit din greu, au
luptat şi s-au jertfit pentru ca noi astăzi să ne putem bucura de o
stare pe care ei, sute şi mii de ani, n-au avut-o, dar au muncit
pentru ca s-o avem noi.
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Câte mijloace care ne uşurează şi ne înfrumuseţează astăzi
viaţa noastră, părinţii noştri nu le-au avut!
Câtă experienţă ne-a rămas de la ei!
Câte învăţăminte din munca şi din lupta lor!
Câte binefaceri în urma jertfelor lor!
Cât de îndatoraţi le suntem!
Cât de recunoscători trebuie să le fim!
Să ia bine seama orice tânăr la aceste adevăruri.
Căci, dacă nu se va simţi adânc legat de rădăcina sănătoasă
a credinţei înaintaşilor săi, nici nu va putea creşte drept.
Nici nu va putea avea urmaşi buni şi roade vrednice.
Pomul rupt de rădăcina sa se usucă şi piere. (p. 19-20)
*
Dacă atunci când păcatul a ajuns general nu se găseşte nimeni care să-şi simtă răspunderea pentru starea şi pentru viitorul
tuturora, atunci nu mai poate fi nici o salvare.
Lucrurile de care trebuie să-i fie cuiva ruşine sunt cele care
îl duc mai curând şi mai sigur la nimicire.
Şi pe un om, şi pe un popor.
Un conducător conştient al unei familii, al unei adunări, al
unui popor nu trebuie să poată sta liniştit niciodată când familia
lui şi poporul lui stau rău în felul acesta.
Ci oricât ar fi el în primejdie din toate părţile, fie dinăuntru,
fie din afară, salvatorul acela trebuie să-şi simtă întreaga conştiinţă a răspunderii sale pentru starea şi pentru salvarea acelora în
fruntea cărora este pus.
Până se mai găseşte un salvator, poporul nu-i pierdut, adunarea nu-i nimicită, urmaşii pot nădăjdui: din pricina unuia singur, putem nădăjdui pentru toţi (Ier 5, 1).
Vai de poporul care n-are în sânul său nici un viteaz înţelept şi
curajos care, în momentul greu, să ştie să poată ieşi în frunte, spunând:
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„Veniţi după mine!” (p. 125-126)
*
Din pricina rămăşiţei credincioase, Dumnezeu Se va îndura
de întreg poporul căzut, căci credincioşii sunt conştiinţa naţiunii
lor. Acei care nu-i lasă pe ceilalţi în pace, să piară în păcatele în
care zac.
Ci le strigă mereu Cuvântul lui Dumnezeu: „Sculaţi-vă şi
binecuvântaţi pe Domnul”...
Fraţii mei, să facem şi noi la fel: din dragostea de Dumnezeul nostru şi din dragostea de poporul nostru, să nu tăcem.
Să strigăm mereu la semenii noştri, la consătenii şi la concetăţenii noştri, până ce se vor trezi şi ei să-L binecuvânteze pe
Dumnezeu, ca şi Dumnezeu să binecuvânteze tot mai mult poporul nostru şi pe conducătorii lui.
Ce fericită este salvarea când este a tuturor!
Ce minunat este atunci când dragostea lui Hristos găseşte
în mijlocul unui popor suflete de jertfă şi de rugăciune, suflete
care să nu facă aceste lucruri doar de formă sau dintr-o datorie
greoaie, ci dintr-o dragoste fierbinte faţă de Dumnezeu şi faţă
de ai lor.
Jertfele şi rugăciunile unor astfel de suflete nu vor fi niciodată în zadar. (p. 129-130)

8. Săgeţile biruitoare
În orice început de cuvântare, fiecare dintre noi avem o mare şi dumnezeiască datorie şi anume: să spunem Cuvântul Sfânt
celor care ne ascultă pe noi.
Întocmai aşa cum l-am primit şi noi de la acei care ni l-au
dat nouă, care ne-au învăţat pe noi.
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Să spunem copiilor noştri întocmai învăţătura pe care ne-au
spus-o nouă părinţii noştri.
Să transmitem urmaşilor noştri exact bunurile ce ni le-au
transmis nouă înaintaşii pe care îi urmăm.
Numai aşa s-au păstrat până la noi adevărurile pe care noi...
le pierdem acum pentru noi şi pentru urmaşii noştri.
Nici un popor din lume n-a putut să-şi păstreze fiinţa sa şi
unitatea sa, independenţa sa, identitatea sa şi caracterul său fără
această continuitate mântuitoare şi necesară.
Toţi binefăcătorii poporului nostru şi ai credinţei noastre aşa
ne-au învăţat şi aşa au căutat să ne facă să fim.
De aceea tradiţia noastră, sărbătorile noastre, familia noastră, credinţa şi învăţătura noastră, care sunt ca nişte rădăcini ale
noastre înfipte în pământul şi în cerul nostru, ne hrănesc sufletul
şi trupul nostru şi ne ţin prezentul şi viitorul nostru.
Dar oare cum le transmitem noi celor ce ne urmează?
De aceea toţi răufăcătorii noştri au lucrat totdeauna prin cele
mai viclene mijloace şi feluri ca să ne facă pe noi să ne dispreţuim aceste rădăcini,
să ne lepădăm şi să ne rupem de ele,
să părăsim şi să dărâmăm aceste „vechituri” ale noastre,
ca să le înlocuim cu altceva nou.
Cu noul lor, care ne anulează identitatea, spre a ne înrobi lor.
Îndată ce te-ai rupt de rădăcina ta, îndată ce ai renunţat la
amintirile tale, la vatra ta, la mormintele şi ruinele istoriei tale –
tu nu mai ai identitatea ta.
Atunci tu eşti al nimănui.
Atunci tu eşti numai bun să fii robul oricui, soţul oricui, boul oricui.
Fiul meu drag şi sufletul meu, nu uita, nu uita cum ai primit.
Nu uita de la cine ai primit.
Nu uita pentru cine ai primit.
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Şi nu uita Cui ai să răspunzi pentru felul cum ai dus la împlinire ce ai primit.
Pentru felul cum laşi în urma ta ce ai primit dinaintea ta.
Dumnezeu a zis: „Moise, Moise – fiecare neam de oameni
îşi are proorocul său bun şi proorocii lui răi.
Şi fiecare neam devine aşa cum sunt profeţii cei de care el
ascultă”. (p. 132-134)

9. Cununile slăvite
Preabunule Doamne, Te rugăm, ascultă-ne oricând ne rugăm
cu lacrimi amare şi fierbinţi pentru toţi cei dragi ai noştri care
totuşi nu voiesc şi nu voiesc să Te asculte!
Nimic nu ne doare mai adânc decât această rană care nu se
mai vindecă… nu ştim până când nu ni se mai vindecă…
De câte ori privim la aceste scumpe fiinţe cu care suntem de
acelaşi sânge, de aceeaşi carne şi de acelaşi os şi gândim la starea lor, la viitorul care îi aşteaptă, fără să asculte şi să iubească
voia Ta, ...de câte ori vedem că încă o zi trece, iar ei rămân în
aceeaşi rea stare, inima ni se rupe de durere...
Ce am mai putea face pentru ei, Doamne, când orice cuvânt
de chemare le-a ajuns de nemaisuferit?
O, Dumnezeule, ai milă nesfârşită faţă de ei…
Ai o milă mai mare şi mai îndelungată decât neascultarea lor.
Şi mântuieşte-i, Doamne, totuşi şi pe ei. (p. 29-30)
*
Inima adevăratului credincios nu este îngustă, egoistă şi
părtinitoare. Ci ea este curată şi largă, căci doreşte fericirea
tuturor aleşilor lui Dumnezeu. Este altruistă, pentru că se
poate bucura deplin numai atunci când întreg poporul său este
bucuros… Şi este nepărtinitoare pentru că luptă şi se roagă,
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suferă şi doreşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi, ajungând şi
dorind să moştenească binecuvântările dumnezeieşti împreună cu toţi.
Adevăratul credincios priveşte pe cei puţini, se bucură de
cei mai mulţi – şi crede pentru toţi. Priveşte pe cei aleşi, pentru
că este în mijlocul lor, unit cu ei, lucrând, luptând şi rugându-se
împreună cu ei. Se bucură cu tot poporul său, pentru că toată
această luptă şi jertfă a sa este în mijlocul acestui popor, spre ridicarea şi înaintarea lui. Şi se bucură de bucuria şi fericirea poporului său întreg. (...)
Cel credincios porneşte de la cei puţini aleşi, de la fraţii săi,
dar nu rămâne închis numai în acest fel sectar şi îngust de a vedea, nu rămâne rupt de năzuinţele poporului său, nici departe de
interesul pentru alţii, – ci luptă şi moare pentru marea ţintă:
mântuirea tuturor.
Simţindu-şi puternic răspunderea, dragostea şi părtăşia lui
strânsă cu poporul său şi cu soarta concetăţenilor lui, adevăratul
credincios lucrează pentru fericirea alor săi, apoi, cu răspundere
faţă de soarta întregii omeniri, el trăieşte şi lucrează potrivit
acestor datorii sfinte, spre mântuirea lumii întregi.
Frate credincios, fii în mijlocul alor tăi unit cu ei, harnic şi
statornic între ei, cu dorinţa de a-i ajuta pe toţi. Îmbrăţişează cu
dragoste întreg poporul tău şi fă tot ce poţi pentru toată omenirea. Nu căuta numai folosul alor tăi şi mai ales nu-l căuta
păgubindu-i pe alţii – căci aceasta este o mârşăvie înaintea lui
Dumnezeu, Care îi iubeşte pe toţi oamenii… Şi nu va fi spre nici
un bine, chiar pentru tine şi ai tăi. Nu-i iubi numai pe cei aleşi, ci
deprinde-ţi inima să îmbrăţişeze şi să iubească întreg poporul în
mijlocul căruia te-ai născut şi trăieşti. Pentru că şi fericirea ta
depinde de a lui (Ier 29, 7).
Învaţă să nu te rogi numai pentru tine şi numai tot pentru ai
tăi, ci cuprinde totdeauna în rugăciunile tale pe tot poporul tău,
pe toţi conducătorii puşi de Dumnezeu peste el, şi pe toţi nenorociţii lui care au nevoie de mântuire, şi pe toţi tinerii lui care au
nevoie de lumină, şi pe toate mamele lui, şi învăţătorii lui, şi pe
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toţi părinţii şi păstorii lui, fiindcă de aceştia depinde, în mare
măsură, viitorul neamului tău şi fericirea lui şi a ta. (...)
Te slăvim pe Tine, Domnul şi Dumnezeul nostru, pentru
poporul în care ai făcut să ne naştem, să trăim şi să lucrăm, pentru că prin limba lui am primit Cuvântul Tău şi printre fiii lui
avem fraţii noştri cei mai buni, avem părinţii şi fiii noştri şi
avem căminul şi pâinea noastră.
Şi Te rugăm neîncetat, Domnul şi Dumnezeul nostru, pentru
fericirea poporului nostru, pentru dragostea şi unitatea lui, pentru belşugul, pacea şi bunătatea lui. Fiindcă numai când tot poporul nostru are aceste bunuri, atunci ne putem şi noi bucura în
linişte de viaţa cu Tine. (p. 205-208)

10. Poruncile iubirii
La picioarele Stăpânului meu Bun să-mi aşez în fiecare dimineaţă dorinţele şi mijlocirile mele, în fierbinte şi mişcată rugăciune pentru Patria mea şi pentru Biserica mea, pentru conducătorii, dregătorii şi slujitorii lor, pentru vremi cu pace şi de
mântuire a tuturor, spre a putea astfel să-I slujim şi noi toţi lui
Dumnezeu într-o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cinstea (I Tim 2, 1-2). (p. 81)
*
Un popor cu care Dumnezeu a făcut minuni pentru a-l scăpa
de năvălitorii săi, de asupritorii şi tiranii săi, acela nu trebuie să-I
fie niciodată necredincios lui Dumnezeu, Izbăvitorul său.
Ci să-I fie cu atât mai recunoscător, cu cât robia din care l-a
scăpat Dumnezeu a fost mai îndelungată şi libertatea care i-a redat-o a costat un preţ mai scump.
Un popor care a supravieţuit numai datorită ocrotirii şi ajutorului Dumnezeiesc şi în mijlocul a mii de primejdii, de asu37

pritori şi de năpustiri, acela nu trebuie să-L uite niciodată pe
Dumnezeu, ci cu toată puterea lui să strige Binefăcătorului său şi
să înalţe neîncetat Numele Lui, fiindu-I supus şi închinător din
tot sufletul său. Şi pe toată viaţa sa.
Toată istoria ta, poporul meu, este plină de minuni.
Nu braţul conducătorilor tăi şi nici vitejia luptătorilor tăi tea izbăvit pe tine din mâinile unor vrăjmaşi de sute de ori mai
numeroşi şi mai tari, – ci numai puterea lui Dumnezeu. Numai
puterea Lui.
De aceea, tu niciodată n-ai nevoie să zici altceva decât că: în
veac ţine mila Lui.
Şi în veac, Slava Lui.
Căci dacă n-ai face astfel, neam al meu şi suflet al meu, tu
te-ai face vinovat de un păcat veşnic şi de o nerecunoştinţă prea
de neiertat faţă de Dumnezeu. Iar pedeapsa pentru aceasta ar
putea veni pe neaşteptate şi greu, peste tot ce ai tu.
De aceea, neam al meu şi tu, sufletul meu, strigă neîncetat,
prin toate clopotele tale, şi prin toate buzele tale şi limbile tale,
şi prin toate rugăciunile tale, şi legiuirile tale, şi prin toate mădularele tale, de sus şi până jos, – că Domnul este Bun şi că în
veac este mila Lui.
Căci dacă nu strigi tu laudă Domnului, vor striga pietrele
tale osândă odată împotriva ta.
Vor striga dealurile tale şi vor striga morţii tăi, fiindcă
acestea n-au uitat ceea ce tu nu vrei să-ţi mai aduci aminte. Dacă
nu vrei să-ţi aduci.
Doamne Duhule Sfinte, nu ne lăsa, ci ajută-ne. (p. 122-123)

12. Strălucirea biruinţei
Credincioşii noştri înaintaşi au ridicat atâtea biserici şi mănăstiri ca semne şi dovezi!
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Atâtea troiţe şi monumente sfinte pe pământul patriei noastre!
Ce bine ar fi dacă acestea ar fi şi pentru noi, de fiecare dată,
nişte cutremurătoare semne aducătoare aminte de minunile făcute cu ei acolo.
Căci noi trăim acum numai datorită minunilor acelora.
Alţii au ridicat în multe părţi ale pământului, tot din aceleaşi
sfinte pricini, lăcaşuri de slavă lui Dumnezeu
şi semne de recunoştinţă veşnică faţă de El pentru alte minuni ale Lui.
O, din ce minunată părtăşie cu Hristos au răsărit peste întinderea întregului nostru pământ aceste sfinte dovezi ale credinţei
înaintaşilor noştri!
Toate ne vorbesc nouă neîncetat despre puterea izbăvirilor Lui.
Când nu vom mai auzi graiul lor, va fi cel mai rău de noi.
O mănăstire, o biserică de lemn undeva într-un loc neştiut,
un schit ridicat undeva în munţi,
o troiţă de lemn sau de piatră la o răscruce de drum sau lângă un izvor dulce,
sau la o margine de hotar,
– toate acestea, toate sunt tot atâtea semne ridicate de aceeaşi credinţă, iubire şi recunoştinţă către Dumnezeu,
fiecare amintind o nouă izbăvire dăruită cuiva.
O, ce inimă ne trebuie nouă, spre a simţi cât ne spun
acestea!
Mâna care le-a înălţat a putrezit de mult...
Nu se mai cunosc astăzi nici numele multora din cei ce le-au
trudit,
nici minunile pentru care au fost aşezate multe din aceste
semne acolo,
– dar fiecare dintre ele este totuşi o cântare nouă înălţată
Dumnezeului Izbăvirilor.
Dacă noi vom uita să le preţuim, s-ar putea să fim trecuţi din
nou prin astfel de vremuri, – ca să ne învăţăm minte.
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Astfel de cântări minunate, fiecare mai nouă şi mai frumoasă,
au lăsat credincioşii înaintaşi ai istoriei noastre pe toate întinderile ţării.
Mircea cel Bătrân, Ştefan cel Mare, Constantin Brâncoveanu,
Alexandru cel Bun, Neagoe Basarab şi atâţia alţii – în piatra şi în
lemnul atâtor sfinte aşezăminte de închinare lui Dumnezeu – au
pus semnele recunoştinţei lor pentru izbăvirea Lui.
Generaţia care le va uita merită să cunoască şi ea cum au
fost ridicate acestea.
Toate acestea vor vesti până în veci, tuturor urmaşilor, despre
marea credinţă pe care au avut-o ei, înaintaşii, în Dumnezeul lor.
Şi despre marile primejdii prin care au trecut ei cu bine numai datorită ajutorului ceresc
– şi despre marile izbăviri pe care ei le-au primit de la
Domnul Hristos pentru credincioşia pe care I-au păstrat-o.
Marea lor recunoştinţă faţă de Dumnezeu, înveşnicită în
aceste semne, trebuie să nu fie uitată nicicând de urmaşii lor.
Nu ne lăsa, Doamne, să uităm, pentru ca să nu fim pedepsiţi
de Tine. Căci pedeapsa noastră ar fi mai grea decât încercarea
lor. (p. 122-124)
*
Dacă n-ar fi întărit Dumnezeu fiinţa neamului nostru,
– o, de când am fi fost înghiţiţi de vii cu toţii!
Dacă n-ar fi întărit Domnul, prin credinţă, răbdarea şi nădejdea noastră,
– ce curând le-am fi pierdut!
Dacă n-ar fi întărit Dumnezeu hotarele şi hotărârile noastre,
ca să nu fim nimiciţi, gândiţi-vă
ce s-ar mai fi ales de toţi oare?
Prin ce istorie crâncenă am trecut!
Zăvoarele porţilor noastre dinspre vrăjmaşii şi cotropitorii
noştri le-a întărit Puterea lui Dumnezeu.
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Căci numai puterea credinţei în Dumnezeu i-a întărit pe cei
care păzeau cuprinsul nostru, când puterile care izbeau în porţile
noastre erau cumplite şi sălbatice,
de zeci de ori mai tari ca noi!
Numai Puterea lui Dumnezeu a făcut ca acei care luptau la
porţile noastre ameninţate să nu fie învinşi.
Şi numai Puterea lui Dumnezeu i-a întărit totdeauna pe apărătorii acestui neam
înconjurat din toate părţile, atâta vreme,
numai de ochi lacomi,
de gheare vrăjmaşe
şi de puteri potrivnice!
De aceea, noi niciodată nu trebuie să uităm câtă recunoştinţă
şi ascultare Îi datorăm lui Dumnezeu.
El ne-a pus la porţile noastre nişte zăvoare tari, pe care le-a
păzit Însuşi El
– şi astfel vrăjmaşul nu ne-a putut nici zdrobi, nici robi.
Binecuvântate fiţi voi, suflete tari şi nebiruite, care aţi fost
credincioase de pază moştenirii curate şi sfinte pe care ne-au lăsat-o înaintaşii noştri.
Datorită apărării voastre, întărită de Dumnezeu, noi ne bucurăm astăzi de belşug, de pace, de viaţă şi de lumină.
Ce s-ar fi ales de toate acestea dacă voi n-aţi fi fost întăriţi
de Dumnezeu şi n-aţi fi stat tari, neîngăduind răului să năvălească şi să dărâme?
Dumnezeul Ocrotirii noastre, fii binecuvântat în veci! (p.
143-144)
*
Voi, care aveţi cea mai aleasă şi mai grea datorie, să apăraţi
tot ceea ce a fost cucerit prin atâtea jertfe şi prin atâtea lupte
grele, – vegheaţi!
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Dumnezeu să vă întărească!
Vegheaţi mereu şi staţi tari,
păstrând curată şi neatinsă moştenirea lăsată de înaintaşii
noştri!
Nu slăbiţi niciodată vegherea,
căci vrăjmaşul este foarte viclean şi caută prin multe mijloace să vă facă să-l lăsaţi înăuntru.
Apăraţi moştenirea Domnului cu orice preţ.
Nu îngăduiţi nici unei primejdii să se strecoare printre voi.
Împotriviţi-vă oricărei puteri care s-ar atinge de tot ce avem
datoria să lăsăm urmaşilor noştri întocmai cum am primit de la
marii noştri înaintaşi.
Nici o cheie străină să nu vă poată deschide.
Nici o şoaptă să nu vă adoarmă.
Nici o mită să nu vă încovoaie.
Nici o ameninţare să nu vă rupă.
Nici o laudă să nu vă moaie.
Nimic să nu înfrângă hotărârea şi statornicia voastră de a
păzi şi păstra curat şi întreg tezaurul care vi s-a încredinţat.
De trăirea şi de statornicia voastră depinde soarta întregii
noastre moşteniri.
De aceasta depinde viitorul nostru. Şi fericirea urmaşilor
noştri...
Şi mântuirea noastră veşnică (I Cor 15, 1-2).
(...) Neamul nostru ar trebui să aibă faţă de Dumnezeu aşa o
credinţă nezdruncinată
şi aşa o dragoste fierbinte
cum să nu mai fi avut un alt neam din lume.
La Sărbătoarea Naşterii lui Hristos, noi ar trebui să ne bucurăm şi să-I aducem daruri şi mulţumiri mai sfinte decât toţi.
Căci şi El a fost cu noi mai altfel decât cu toţi ceilalţi.
Tot poporul nostru ar trebui să-L primească în toată fiinţa sa
pe Hristos Domnul,
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Care parcă S-a Născut şi a venit în lumea asta numai pentru
salvarea şi eliberarea noastră.
Ar trebui să ascultăm şi să avem o aşa umblare ascultătoare
de Dumnezeu cum să nu mai aibă nici un alt neam de pe pământ.
Căci cu noi, Dumnezeu S-a arătat atât de binevoitor şi atât de
puternic cum poate faţă de nici un alt neam nu S-a mai arătat aşa.
Peste nici un alt neam poate că n-au trecut chiar atâtea furtuni şi năvălitori ca peste neamul nostru.
Iată, sute de ani, o mie de ani, nici o urmă n-a rămas din istoria noastră, aşa a fost de cumplit călcată de toţi.
Nu-i, brazdă din tot pământul acesta, să nu fi fost cedată şi
recucerită iarăşi, de sute de ori, cu preţ crâncen şi greu.
De sute de ori a trecut peste noi pârjolul nimicitor
şi de sute de ori ne-am născut ca din nou, când fumul s-a
împrăştiat şi s-a făcut lumină.
Pe tot întinsul hotarelor noastre sunt numai semne ale minunilor pe care le-a făcut Dumnezeu cu noi în cursul veacurilor.
Cu nici un alt neam parcă n-a lucrat aşa Dumnezeu: Hristos
parcă S-a născut ca să ne salveze numai pe noi.
Niciodată să nu uităm aceasta!... (p. 145-148)

13. Crucea mântuitoare
Norodul este tot felul de oameni.
Norodul este mulţimea care ne înconjoară, este neamul şi
poporul nostru între care ne-am născut şi-am crescut, între care
trăim, umblăm şi muncim; norodul este valul de oameni cu care
călătorim la acelaşi pas,
cu care trecem în acelaşi timp şi avem aceeaşi soartă peste
faţa acestui pământ, mergând împreună spre veşnicie.
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Acesta este pentru noi norodul: poporul nostru. De aceea
trebuie să-l iubim. Să ne rugăm pentru el. Şi să facem tot ce putem pentru mântuirea lui.
Toate cuvintele rostite de Mântuitorul Iisus erau la auzul
întregului popor. Şi pentru credinţa tuturor celor ce-L ascultau şi
care priveau la El uimiţi şi nerăbdători.
Domnul a iubit cu toată puterea Sa norodul lui Israel la care
fusese trimis.
Să ne iubim şi noi la fel ca El poporul nostru, ducându-i cu
evlavia şi dragostea faptei Cuvântul Sfânt. (...)
Norodul acesta în mijlocul căruia ne-am născut este şi pentru noi poporul la care ne-a trimis Dumnezeu cu o solie sfântă
spre mântuire.
Poporul acesta a cărui limbă i-o vorbim şi în hotarele căruia
trăim, şi credinţa căruia am moştenit-o, – acesta este poporul nostru
din care ne avem mama, soţia, sora, fratele, prietenul... Şi căruia îi
datorăm tot ce putem face pentru fericirea şi mântuirea lui.
Poporul acesta este poporul nostru! El este, trupeşte, trunchiul din care am odrăslit! Şi pe care trebuie să avem toate roadele noastre frumoase.
...Pământul poporului nostru este lutul pe care îl frământăm
cu sudoare, spre a ne scoate din el pâinea cu care ne hrănim şi casa
în care ne adăpostim; de aicea ne avem bucuriile rodurilor din care
ne îndulcim şi florile pe care le dăm sau le primim iubirii, prieteniei şi recunoştinţei, care ne fac să fim fericiţi. Şi el este lutul în
care ni se va coborî trupul spre odihnă – şi spre înviere!... Totul-totul ne avem în mijlocul acestui popor şi împreună cu el! Să
nu ni se rupă niciodată inima şi dragostea de către mântuirea lui.
Nu numai că nu trebuie să ne putem rupe niciodată de poporul nostru, dar nu trebuie nici să putem avea şi nici dori o altă
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soartă decât cea a lui. Să nu ne vrem fericiţi fără el, – ci numai
cu toţi ai noştri împreună.
Numai atunci vom fi şi noi cu adevărat fericiţi, când vor fi
fericiţi toţi fiii poporului nostru.
Dacă peste poporul nostru vine o nenorocire, ea ne va lovi
întâi pe noi; dar dacă peste el vine o binecuvântare, de ea ne vom
împărtăşi la fel.
Să facem totul ca Dumnezeu să-l ferească de nenorociri. Şi
să-l învrednicească numai de binecuvântări.
Să ne rugăm neîncetat şi să facem din toată inima voia lui
Dumnezeu, căci dacă poporul nostru are pace
sau dacă are conducători buni, sau pază bună, sau îndrumători sănătoşi, sau credinţă dreaptă, – atunci de toate acestea şi noi
ne bucurăm în cea mai mare măsură!
Dacă peste poporul nostru ar veni vremuri grele, toate acestea ne-ar lovi pe noi întâi, – pe noi, cei credincioşi, ne-ar lovi şi
ne-ar împrăştia nenorocirea, în primul rând. Pentru că noi
n-avem voie să ne salvăm întâi pe noi, ci pe alţii. (...)
Suntem datori să ne iubim poporul nostru şi să facem totul
pentru fericirea norodului acestuia în mijlocul căruia ne-a născut
Dumnezeu. Să ne rugăm pentru el şi pentru conducătorii săi pe
care Dumnezeu i-a rânduit sau i-a îngăduit spre împlinirea planurilor Lui (Rom 13, 1-7; I Tim 2, 1-4).
Să ne purtăm totdeauna în aşa fel, ca tot poporul nostru să
ajungă să creadă puternic în Hristos, – nu numai prin cuvintele
pe care le rostim noi în auzul oamenilor, ci mai ales prin faptele
şi prin trăirea noastră în văzul lor, în toată curăţia şi evlavia, cinstea şi hărnicia, înfrânarea şi binefacerea. (p. 24-27)
*
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Prin învăţătura Sa, Iisus ar fi rezolvat fericit toate problemele poporului: cele religioase, cele politice, cele sociale şi orice
alte probleme pe care le aveau mulţimile.
Hristos le aducea înfrăţirea binefăcătoare, egalitatea respectuoasă, interpretarea iubitoare, – toate acestea fiind legile de
temelie ale Sistemului pe care îl aducea Hristos. (p. 123)
*
Ce triumfal a intrat Hristos în istoria noastră prin Părintele
nostru Iosif, prin acest uriaş şi tânăr slujitor al Său, care n-avea
decât abia ceva peste treizeci de ani – vârsta Mântuitorului –
când a început în poporul nostru şi în Biserica noastră Lucrarea
fără seamăn a Oastei Domnului.
Din veacurile primare ale Bisericii Creştine poate că n-a mai
fost o astfel de mişcare duhovnicească, atât de curată şi frumoasă ca ea. (p. 129)

15. Mărturisirea strălucită
Am fost şi noi un popor mic, aşezat la o răscruce de vânturi
puternice şi potrivnice.
Popoare mari şi împărăţii puternice au venit spre glia pe care Dumnezeu a dat-o părinţilor noştri; au venit cu gând să ne-o
răpească.
Dar părinţii noştri, adânc credincioşi în Dumnezeu şi în
dreptatea cauzei lor, au mers spre cotropitori.
Şi până la urmă au biruit.
Numai când mergi să cotropeşti tu pe alţii, atunci să te temi!
Când mergi să faci rău tu unui nevinovat, – atunci să tremuri.
Dar când cugetul tău este curat şi când aperi ce este drept, –
să nu te temi niciodată.
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Fie vrăjmaşul cât de puternic, nu te teme de el, mergi înainte
spre el hotărât şi curajos.
Fie el cât de înarmat, nu fugi înapoi, ci mergi spre el.
Îl vei învinge sigur, ori trăind, ori murind. (p. 213)

17. Numele biruitorului
Câtă vreme în sufletele oamenilor există frica de Dumnezeu
şi evlavia ascultării de El, pe care le-o dă credinţa adevărată,
atâta vreme bunele rânduieli sănătoase şi morale sunt păzite în
familie din tată în fiu.
Copiii, crescând într-o atmosferă cucernică şi înfrânată, sunt
cuminţi şi ascultători, se ruşinează de păcat şi se feresc de purtările stricate. Nu fac răul, cel puţin pe faţă, fără ruşine şi cu
obraznică îndrăzneală – cum fac cei crescuţi fără Dumnezeu.
Copiii crescuţi sub educaţia religiei şi a bunului-simţ, acasă
şi în şcoală, ajung şi ei, la rândul lor, nişte părinţi buni, care vor
creşte generaţia viitoare nu numai cu învăţăturile bunei-cuviinţe
moştenite de ei, ci mai adăugând şi partea lor frumoasă la cea
primită de la înaintaşii lor. Mai ales cu pilda înaltă şi demnă a
vieţii lor trăite astfel.
Aşa a fost viaţa moştenită în credinţă, din tată în fiu, de veacuri şi veacuri. Numai veacul din urmă a rupt acest fir sfânt.
Urmarea se vede – iar pustiirea se iveşte.
La înaintaşii noştri credincioşi, dragostea familiei se prelungea în bună învoire şi în respect faţă de toţi semenii lor. Iar înţelegerea şi prietenia sănătoasă şi morală apropiau sufletele tuturor
până la căldură şi bucurie.
Aşa a fost viaţa multor generaţii de înaintaşi ai noştri crescuţi în credinţa şi în învăţătura lui Hristos.
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Dar când evlavia şi credinţa lui Hristos se pierd, când frica
de păcat devine necunoscută... când dragostea devine numai o
desfrânată trebuinţă trupească, lipsită de orice fior dulce şi curat
care din credinţă izvorăşte şi în ea se păstrează, când prietenia
este subjugată numai interesului egoist şi desfrânat al stomacului, – ce mai rămâne atunci din frumuseţea vieţii omului între
ceilalţi şi ce valoare mai poate avea atunci omul ajuns astfel?
Când copiii cresc într-o familie lipsită de credinţă, de iubire,
de evlavie şi de orice morală, adică lipsită total de Dumnezeu, ce
să devină ei altceva decât nişte nenorociţi, stricaţi, vagabonzi,
dezordonaţi, nepăsători, leneşi şi primejdioşi?
Ce devin băieţii unei astfel de familii şi ce devin fetele crescute astfel?
Dar cei care se vor naşte din ei?
Când într-o societate se înmulţesc şi devin majoritatea astfel
de elemente – e cutremurător să te gândeşti ce va deveni peste
câţiva ani neamul acela întreg!
Iată uriaşa răspundere a Statului, a Educaţiei şi a Familiei
faţă de Prezent şi de Viitor!
Constatarea acestei tot mai îngrijorătoare stări trebuie să-i
facă tot mai hotărâţi pe cei credincioşi în lupta contra stricăciunii
din lume.
Dacă vedem ce urâtă şi ce primejdioasă devine stricăciunea
oamenilor, trebuie cu şi mai mare hotărâre să luptăm împotriva ei.
În primul rând, trebuie să înlăturăm hotărâţi – şi definitiv –
din viaţa şi din familia noastră orice necredinţă şi neascultare de
Dumnezeu, căci noi avem prima şi cea mai mare datorie spre
asta; iar apoi, cu tot ce putem, să luptăm pentru înlăturarea
acestui rău şi din jurul nostru, pentru ca, prin Hristos şi prin credinţă, să revină iarăşi însănătoşirea sufletului şi a vieţii familiei
şi a neamului nostru.
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Părinţi, educatori, păstori – şi orice om matur şi sănătos –,
noi, toţi, avem marea datorie şi sfânta răspundere faţă de copiii
şi faţă de viitorul poporului nostru! Să oprim răspândirea stricăciunii până când nu este încă prea târziu.
Să ne ridicăm pentru oprirea stricăciunii care vine în familie, în şcoală şi în societate prin necredinţă şi prin depărtarea de
Dumnezeu.
Să trecem cu hotărâre la o îndrumare sănătoasă a celor care
vin după noi, mai întâi prin credinţa şi evlavia din inima şi din
purtarea noastră, apoi prin toate celelalte mijloace pe care le
avem, – din ale altora.
O, dacă acest strigăt îndurerat ar fi înţeles măcar acum, în
acest al doisprezecelea ceas! (p. 194-197)

18. Garanţia veşnică
Unul dintre îndemnurile cele mai stăruitoare ale Sfintelor
Scripturi pentru credincioşii Domnului este să se roage neîncetat
şi să nu se lase.
Să se roage din toată inima pentru fericirea şi libertatea cetăţii şi a poporului lor (Ier 29, 7).
Căci şi fericirea lor depinde de fericirea patriei pământeşti
în care locuiesc ei; de aceea trebuie să se roage şi pentru conducătorii poporului lor, şi pentru îndrumătorii care sunt mai-marii
ţării, pentru că şi ei vor putea duce o viaţă paşnică şi liniştită, liberă şi bucuroasă, o viaţă evlavioasă şi cinstită numai dacă poporul lor este bine îndrumat şi dacă este sănătos condus de către
aceştia (I Tim 2, 1-2).
De aceea, Biserica Creştină, încă de la începutul ei, a practicat acest bun obicei de a se ruga de fiecare dată şi de a pomeni în
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toate rugăciunile şi slujbele ei pe conducătorii aşezaţi de voia lui
Dumnezeu în fruntea poporului în care ne mărturisim credinţa
noastră în Hristos, fiindcă este limpede că nu există nici o stăpânire decât de la Dumnezeu – sau cu îngăduinţa Lui.
Aşadar, cine se roagă pentru stăpânire se roagă după voia lui
Dumnezeu!
Iar cine unelteşte contra stăpânirii se împotriveşte unei rânduieli puse de Dumnezeu (Rom 13, 1-2).
Noi, ca unii care trăim în sânul poporului nostru şi pe pământul patriei noastre, din toată inima ne iubim ţara noastră şi
ţinem cu toată dragostea la poporul nostru în sânul căruia ne-am
născut din părinţii noştri trupeşti şi din cei duhovniceşti.
Limba acestui popor este mijlocul prin care Dumnezeu a
adus până la înţelegerea noastră Cuvântul Său mântuitor. De
aceea noi ne iubim limba noastră, pentru că datorită îndrumătorilor acestui popor am căpătat şi noi lumina cărţii şi a credinţei
noastre, fără de care n-am fi putut cunoaşte lumina şi adevărul
atât de larg al Evangheliei lui Hristos. Şi nu ne-am fi putut împărtăşi din harul dat Bisericii Sale, atât de fericit.
De aceea, tot ce este zestre şi dar dat de Dumnezeu pământului patriei noastre şi poporului nostru ne este drag şi preţuit. Şi
trebuie să ne rugăm mereu pentru ele lui Dumnezeu.
Cu toată căldura sufletului nostru iubim neamul din care ne
tragem fiinţa aceasta trupească şi cu toată cinstea şi hărnicia
muncim pentru fericirea şi bunăstarea patriei noastre, sub cerul
căreia lăudăm binefacerile lui Dumnezeu.
În pământul acestei ţări vom coborî şi noi să odihnim cândva, când ne va chema Domnul, ca să mergem şi noi lângă părinţii noştri şi lângă strămoşii care ne sunt acolo.
Acolo vom sta apoi şi noi, în aşteptarea învierii şi răsplătirii
veşnice...
Pentru toate acestea, să ne iubim pământul şi patria în care
ne-a născut Dumnezeu!
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N-am luat niciodată parte la nici o lucrare străină şi vrăjmaşă poporului nostru şi orânduirii lui pe care şi-a ales-o – şi nici
nu vom lua niciodată.
Ci vom osândi totdeauna tot ceea ce îndeamnă la nesupunere, la neascultare şi la tulburări în sânul ţării noastre, ferindu-ne
pe noi şi pe alţii de tot ce duce la vrăjmăşie şi la ură între noi şi
între semenii noştri.
Din tot sufletul nostru ne rugăm şi ne vom ruga neîncetat
pentru conducătorii noştri, ca Dumnezeu să le dea înţelepciunea
Sa şi să le dea felul Lui cel drept, bun şi sfânt de a judeca şi îndruma poporul – în tot ce trebuie pedepsit ori trebuie răsplătit, în
tot ce trebuie împiedicat sau sprijinit, dacă este rău sau dacă este
bine.
Atunci când conducătorul poporului are de la Dumnezeu
lumina înţelepciunii curate şi drepte, atunci tot poporul este bun
şi paşnic.
Atunci când de la capul Statului vine îndrumarea cea sănătoasă şi bună, atunci, de la cel dintâi şi până la cel din urmă supus, se simt binefacerile dreptăţii, libertăţii şi mulţumirii.
Fiindcă atunci fiecare se împărtăşeşte din fericirea poporului
său întreg, unul cu altul la fel.
Dar vai de poporul în care lucrurile stau altfel! În care totul
este rău, nedrept şi necinstit.
Vai de conducătorul care nu este sprijinit de rugăciunile supuşilor lui sau de îndurarea lui Dumnezeu!
Şi vai de supuşii care nu se roagă pentru conducătorul lor
sau nu se pot ruga pentru el, căci atunci de toţi va fi numai rău!
Atunci viaţa nici unora nu este nici sigură, nici fericită.
Nici unul nu-i nici prieten şi nici frate nici unuia.
Nici dreptatea şi nici libertatea lor nu sunt sigure, fiindcă
pierzarea îi pândeşte pe toţi.
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Fraţii mei, să nu uităm niciodată în rugăciunile noastre porunca lui Dumnezeu de a ne ruga fierbinte pentru conducătorii
noştri, pentru poporul nostru şi pentru patria noastră!
Căci de soarta poporului nostru este legată şi soarta noastră
şi a alor noştri. De bunăstarea lui depinde şi a noastră – şi de pacea lui ne vom bucura şi noi.
Întreg Psalmul 72 este plin de lumina fericită pe care o pot
revărsa viaţa şi faptele unui conducător bun, înţelept şi binefăcător, nu numai în mijlocul poporului său, ci chiar şi în al altora,
până la mari depărtări.
Şi nu numai în timpul vieţii sale, ci până la sfârşitul Istoriei,
prin bunele îndrumări ce le-a dat.
Cât de mari şi de frumoase lucruri bune poate face în mijlocul poporului său un om ales şi bun şi, pentru patria sa, un conducător bun şi cu dragoste de popor – care este ca un dar ceresc!
Dar şi cât de mare nenorocire şi cât de mare rău poate să
aducă peste naţiunea sa un conducător nebun!
De aceea trebuie neîncetat să ne rugăm pentru aceasta!
În zilele stăpânirii sale bune, un conducător de ţară poate face foarte mult bine.
Poate să facă să se bucure cei nedreptăţiţi şi să înflorească
cei drepţi.
Poate să întocmească legi drepte şi sănătoase, ca să îndrume
fericit, spre o cinstită şi curată vieţuire, pe supuşii săi...
Să binecuvânteze Dumnezeu pe astfel de conducători.
Un conducător bun poate să afle căi de înţelegere cu toţi vecinii săi şi să ducă o armonioasă convieţuire cu celelalte popoare...
Poate încuraja credinţa în Dumnezeu şi pe cei ce o trăiesc.
Şi poate îndrepta inima întregului său popor spre lumina Feţei
lui Hristos...
Poate curăţi sau ajuta la curăţirea Casei Domnului de tot ce
este străin şi rău acolo.
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Şi poate face să propăşească mai rodnic lucrarea Evangheliei mântuitoare...
Ca să înflorească în timpul vieţii lui cel drept şi cel neprihănit... şi să fie pace din belşug peste toţi şi pentru toţi.
O, cât de mult ar trebui să ne rugăm pentru astfel de conducători – să-i dea Dumnezeu tuturor popoarelor!
Lumina îndrumărilor sfinte date de un conducător bun rămâne o veşnică amintire tuturor.
Belşugul adunat în timpul său paşnic va fi o îmbelşugată binecuvântare şi un mare ajutor urmaşilor săi, – iar cuvintele sale
sunt o fericită călăuzire spre Dumnezeu pentru toţi cei credincioşi şi aleşi.
Un astfel de conducător bun şi îndrumător înţelept să cerem
mereu pentru poporul nostru la Dumnezeu!
Dar ce mare nenorocire şi ce mare rău este un conducător
rău nu numai pentru poporul peste care stăpâneşte, ci şi pentru
multe alte popoare!
Împăratul tiran, nedrept şi trufaş este un blestem pentru toţi.
În zilele unui astfel de conducător rău înfloresc nedreptăţile şi
nelegiuirile, mita şi crima, teroarea şi hoţia, silnicia şi blestemăţiile.
Cât de mult trebuie să ne rugăm ca Domnul să ne ferească
de acestea!
În zilele unui împărat rău biruie tot mai mult întunericul şi
se pierde, stingându-se tot mai mult, lumina.
Atunci vai de cel neprihănit şi de cel credincios, de cel cinstit şi de cel slab!
Nu este pagină mai întunecată în istoria unui timp şi a unui
popor ca aceea care se scrie atunci – ori începând de atunci de
când vine în fruntea lui acel om rău, până cine ştie când...
Doamne Dumnezeul nostru, pune în fruntea popoarelor numai oameni buni!
Amin.
(p. 171-177)
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*
Cât de mult ar trebui să ne rugăm Bunului Dumnezeu ca să
ferească poporul nostru de toate suferinţele şi nenorocirile care iar putea veni de la nişte conducători răi!
Şi să-i dea şi să-i păstreze lumina şi pacea Lui unui conducător bun...
Cred că împăratul cel mai fericit este acela pentru care poporul lui se roagă mai fierbinte şi mai des, mai fericit şi mai bucuros, oricând, cerând pentru el de la Bunul Dumnezeu înţelepciune şi putere, viaţă lungă şi ajutor, – ca să poată răsplăti binele
şi înlătura răul.
Ca să poată urî şi înlătura nedreptatea din mijlocul poporului său şi răspândi binele.
Ce mult ar trebui să gândească la aceasta orice împărat care
stă numai atât de puţin în lumea asta, dar care poate face totuşi
atât de mult! Fie binele, fie răul.
Şi mai cred că cel mai fericit popor este acela pentru care
conducătorii lui se pot retrage cât mai des în rugăciune, bucuroşi, făcându-şi timp să stea în faţa lui Dumnezeu, cu smerenie şi
cu credinţă, pentru supuşii lor.
Care pot a se ruga şi a-I cere Domnului ca El să-l ocrotească, să-l binecuvânteze şi să-l ajute pe tot poporul lor.
O, cu câtă bucurie ascultă şi împlineşte Dumnezeu acest fel
de rugăciuni!
Numele şi viaţa unui conducător bun al poporului se înscriu
pe vecie în istoria acelui popor cu slovele cele mai strălucitoare
şi mai trainice.
Mai strălucitoare decât aurul şi mai trainice decât veacurile.
Fiindcă tot ce este făcut în numele lui Dumnezeu, cu dragoste şi cu credinţă, va fi cinstit pe veci, atât din partea celor
mari, cât şi din a celor mici.
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Şi cu cât vor trece anii, cu atât mai frumos va rodi sămânţa
fericită semănată în vremea stăpânirii conducătorilor credincioşi.
Legile drepte pe care le-au aşezat ei vor dăinui mereu, iar
rânduielile bune pe care ei le-au făcut şi toate îndrumările sănătoase pornite de la ei vor fi pomenite şi ţinute cu folos mult şi
mult, de către mulţi şi mulţi.
Toate acestea le vor purta numele lor mereu mai respectate
şi mai binecuvântate, din tată în fiu şi dintr-o generaţie în alta, –
până când vor deveni nemuritoare.
Numele unui astfel de conducător va dăinui pe vecie, mai
mult chiar şi decât poporul din care s-a născut şi pe care l-a condus el în chip fericit şi vrednic.
Viaţa, chiar şi a unui popor, poate să înceteze în ziua când el
şi-a îndeplinit misiunea sa în istorie şi în lume – tot aşa cum încetează şi viaţa pământească a unui om când şi-a împlinit şi el
rostul pe care îl avea aici.
Dar Binele şi Dreptatea, Frumosul şi Adevărul, lucrate fie
de un popor, fie de un om, vor trăi veşnic.
Iar acestea îl vor înveşnici, ca ele, şi pe omul ales care le-a
iubit şi le-a slujit în viaţa lui printre semenii săi şi pentru ei.
Chiar dacă limba în care a vorbit şi a scris un om ales va
dispărea, înlocuită de alta, ceea ce a gândit el frumos sau a lăsat
creierul său strălucit nu va dispărea niciodată, ci va răsfrânge şi
lărgi mereu mai departe strălucirea tot mai luminoasă şi tot mai
multă a adevărului pe care l-a izvorât el.
Iubirea şi adevărul pe care le-a slujit un om al lui Dumnezeu
îl vor face nemuritor prin roadele ascultării lui de Dumnezeu.
Iar în Cartea Vieţii din ceruri, numele lui va dăinui în etern
şi etern, cât Iubirea şi Adevărul pe care le-a slujit el; la fel şi în
Cartea Istoriei de pe pământ, numele său, legat de opera sa, va
rămâne din neam în neam.
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Aşa va fi el mereu un mijloc de îndrumare pentru urmaşi şi
un nume vrednic pentru părinţi, un izvor de mângâiere şi de îmbărbătare pentru educaţie.
Totdeauna nou, frumos şi necesar pentru toţi.
Ce minunat este un om al lui Dumnezeu! (p. 179-181)

21. Credinţa încununată
Binecuvântează, Doamne, Biserica noastră, Ţara noastră şi
neamul nostru, în care ne-ai rânduit să ne naştem trupeşte din
părinţii noştri, iar sufleteşte, din Cuvântul şi Duhul Tău. (p. 162)

25. Întâi să fim
Acesta este un adevăr: ca să avem un popor credincios, trebuie să avem familii credincioase. Ca să avem familii credincioase, trebuie să avem indivizi credincioşi. Şi ca să-i avem pe
aceştia, trebuie să-i formăm în duhul dragostei de familie, de
neam, de oameni.
Atunci merg armonios lucrurile, când merg la fel atât de sus
în jos, cât şi de jos în sus.

26. Dorim să fim
Cine nu-şi iubeşte ţara lui pământească, nu-şi poate iubi cu
adevărat nici patria lui din ceruri. Cine nu-şi poate iubi Biserica
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sa, nu poate iubi nici credinţa ei. Cine o poate părăsi pe una,
uşor o poate lăsa şi pe cealaltă.
Cine nu iubeşte cântarea, nu-L poate iubi nici pe Dumnezeu.
Trei mari realităţi istorice ne înconjoară: cea a patriei noastre pământeşti, cea a Patriei noastre cereşti şi cea a patriei noastre duhovniceşti, care este frăţietatea noastră. În fiecare dintre
acestea noi avem rădăcini şi comori de neuitat şi de nesmuls.
Noi privim la Biblie ori pe pereţii noştri, ori în sufletele
noastre şi vedem cât de familiare ne sunt feţele şi numele sfinţilor, ale profeţilor, ale părinţilor noştri.
Vorbim despre Avraam, despre Isaac, despre Iacov, despre
Isaia ori Ieremia, ori David din Vechiul Testament cum am vorbi
despre cei mai dragi strămoşi ai noştri.
Noi vorbim despre sfinţii apostoli Petru, Ioan, Pavel ori
despre Sfinţii Părinţi Vasile, Grigorie şi Ioan ca despre cele mai
apropiate şi sfinţite fiinţe nouă.
Vorbim despre Mircea ori Ştefan, ori Neagoe, ori Brâncoveanu cu ochii înlăcrimaţi şi cu inima arzând...
Noi mergem printre mănăstiri ori printre ruine, ori printre
morminte cum am merge printre cele mai sfinte şi mai cutremurătoare minuni. În fiecare dintre acestea sunt înfipte adânci rădăcini ale fiinţei noastre şi orice gând necuviincios auzit despre ele
ne arde ca un fier înroşit sufletul.
Noi am cunoscut chiar în timpul vieţii noastre pe acest minunat pământ, în care sunt acum îngropate unele din sfintele lor
moaşte, – oameni de o cutremurătoare asemănare cu marii oameni ai istoriei sfinte.
Şi Îl binecuvântăm cu o veşnică recunoştinţă pe Dumnezeu
pentru ei, fiindcă prin mijlocirea lor ne-am putut apropia şi de
ceilalţi.
Şi pe urmele lor am ajuns la Dumnezeu.
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Gândindu-ne şi acum la ei, nu vedem decât un imens alb...
Feţele albe, mâinile albe, veşmintele albe, de un alb strălucitor
de curăţie, de flacără, de jertfă...
Lacrimile vărsate lângă ei, zilele petrecute alături de ei, capul nostru pe umărul lor ori al lor pe umărul nostru, lucrul lângă
ei ori rugăciunile împreună ne-au rămas nişte izvoare din care ne
vom adăpa veşnic. Nişte comori pe care nu le întrece nici o bogăţie din lume.
Toate acestea ne-au rămas, după ani, numai nişte visuri
sfinte, nişte minuni petrecute undeva în cer.
Şi totuşi oamenii aceştia au fost nişte oameni reali, ca noi,
dar mult, mult mai altfel decât noi. Acum au trecut din amintiri
în icoane. De pe pământ, în cer. Din iubire, în evlavie...
Inima şi cântarea noastră îi aduc însă mereu şi îi ţin mereu
printre noi. Rădăcinile noastre prin ei se hrănesc din pământul
acesta şi crengile noastre prin ei se leagănă în cer.
Câtă vreme avem aceste sfinte legături, nu ne vor smulge
vânturile şi nu ne vor zdrobi călcâiele.
Îngrijiţi aceste rădăcini şi aceste ramuri. Hrăniţi-vă prin cele
din pământul acesta şi respiraţi prin cele din acest cer. Numai
aşa vă veţi putea păstra şi numele, şi locul, şi fiinţa.
Prin părinţi avem trecut şi prin urmaşi avem viitor. Fără
unii ori fără ceilalţi suntem ca nişte fire de iarbă pe care orice
vânt le poate spulbera, orice apă le poate duce, orice noroi le
poate acoperi.
Dumnezeule Veşnic, fă-ne vrednici atât de unii, cât şi de
alţii.
Amin.
(p. 68-70)
*
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Temelia independenţei noastre naţionale este jertfa marelui
nostru erou necunoscut – jertfele tuturor celor nespus de mulţi
eroi ale căror nume şi ale căror fapte nu le mai ştie nimeni.
Dar sângele lor ne-a răscumpărat independenţa. Şi jertfele
celor mai puţini, dar cunoscuţi, care s-au adăugat la ceilalţi, întregind preţul independenţei noastre.
Faţă de memoria tuturor acestora, noi trebuie să avem o mare recunoştinţă, cât va dura neamul nostru pe faţa pământului.
Pentru că ei au murit, ca noi să trăim. Ei au căzut, ca noi să
ne ridicăm; şi ei s-au dat ca preţ morţii, ca noi să căpătăm independenţa vieţii.
Dar la temelia eliberării noastre sufleteşti, ce mari şi scumpe
jertfe s-au pus! Ce curat şi Sfânt Sânge s-a vărsat! Ce grele şi
unice vieţi s-au dăruit!
Cei mai aleşi eroi ai lui Dumnezeu, în frunte cu Fiul Său, au
luptat şi s-au jertfit în această Oaste Nemuritoare pentru independenţa noastră.
Mausoleele lor umplu ţara şi lumea.
Să ne ducem copiii şi tineretul cât mai des pe la Mausoleul
eroilor neamului nostru şi pe la locurile istorice ale biruinţelor
lor! Pentru a le inspira cultul eroilor. Şi pentru a se pătrunde de
dragostea de ţară şi de marele preţ al libertăţii ei.
Dar să-i ducem şi mai des pe la locurile şi vieţile sfinţilor,
ale eroilor credinţei, pentru a se pătrunde şi mai mult de valoarea
libertăţii sufletului, – pentru că doar această libertate ştie s-o
preţuiască şi să o folosească bine şi pe cealaltă.
Un eliberat sufletesc este şi un eliberator al semenilor săi, pe
când un eliberat numai trupesc adeseori este şi el, dar îi duce şi
pe alţii în cea mai nefericită robie sufletească...
Ce folos că îl eliberezi pe un tâlhar din închisoare, dacă nu-l
eliberezi şi din tâlhărie? Scăpat afară, el va tâlhări din nou.
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Ce folos că l-ai scos pe un beţiv din groapă, dacă nu-l scoţi
din alcoolism? Scos afară din groapă, el se va îmbăta din nou.
Ce folos că îl opreşti pe un fumător de la o ţigară ori pe un
înjurător de la o blasfemie, ori pe un flecar de la o vorbă murdară, – dacă nu le-ai ajutat acestora să se oprească ei înşişi de
la fumat, de la sudălmi, de la murdării? Îndată ce vor avea prima ocazie, vor păcătui din nou, fiindcă ei sunt robii acestora
(In 8, 34).
Iată deci că adevărata independenţă este numai cea pe care o
dă Hristos – Eliberatorul sufletelor.
Căci prin El scăpăm de cea mai monstruoasă tiranie şi de
cea mai murdară sclavie, şi de cea mai nefericită robie: a diavolului, a păcatului şi a morţii.
Numai acela pe care îl eliberează Fiul lui Dumnezeu este cu
adevărat liber, după cum este scris (In 8, 36).
Dar cât de greu ajung oamenii să înţeleagă acest adevăr! Iar
dintre cei care totuşi îl înţeleg, cât de puţini ajung să-l şi dobândească...
Dacă noi rămânem numai la independenţa trupească a fiinţei noastre ori a familiei noastre, ori a ţării noastre – încă
n-am făcut prea mare lucru. N-am făcut nici pe jumătate drumul spre independenţa acestora. Să nu ne oprim aici şi să nu
punem armele jos.
Efortul cel greu abia aici începe. Partea cea mai însemnată
abia de acum urmează.
Eliberarea sufletească este de un şi mai mare preţ. La asta să
ajungem!...
Dacă eliberarea pământului nostru a cerut atâtea jertfe – câte
a cerut şi câte va mai cere încă eliberarea cerului nostru?
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Eliberarea pământului nostru s-a încheiat deplin numai în
momentul când ostaşii ţării, eliberatorii acestui pământ, au intrat
în Capitală pe sub Arcul de Triumf!
Eliberarea cerului nostru se va fi făcut şi ea pe deplin numai
atunci când ostaşii Domnului, eliberatorii acestui cer, vor intra
pe porţile Ierusalimului Ceresc, capitala Patriei noastre Veşnice!
Când se încheie o luptă şi se obţine o victorie pământească,
atunci încetează orice efort pentru front. Se pun armele jos – şi
se duc toţi luptătorii acasă. Toate forţele ţării învingătoare se
odihnesc: Ţelul a fost atins.
Dar lupta noastră cerească încă nu s-a încheiat, biruinţa
noastră finală încă n-a fost atinsă, ţelul nostru de independenţă
sufletească a tuturor semenilor noştri încă n-a fost cucerit.
Mai sunt atâţia dintre cei iubiţi ai noştri în robia păcatului.
Mai sunt atâtea locuri şi posturi sfinte ocupate de slugile celui
rău şi murdărite de obiceiurile păgâneşti.
Fraţi ostaşi ai Domnului, nu depuneţi armele Duhului Sfânt.
Nu vă duceţi la vatră, ca să odihniţi. Lupta cea sfântă încă nu s-a
încheiat.
Veniţi la mormintele eroilor lui Hristos. Duceţi acolo nu
numai florile admiraţiei voastre şi nu numai lacrimile recunoştinţei pentru jertfele lor, – ci duceţi acolo mai ales legămintele
voastre sfinte şi luaţi de acolo curajul lor sfânt.
Legămintele voastre şi curajul lor să vă facă apoi să le preluaţi solia din mâna lor întinsă spre voi. Să le preluaţi steagul
împlântat până aici, unde au căzut ei, – şi să le înălţaţi şi mai
sus, şi să le duceţi şi mai departe.
De la voi le vor lua alţii – şi, când vor ajunge la Hristos, El
va învia tot lanţul biruitorilor Săi şi în fruntea lor va intra El Însuşi pe Porţile Triumfului în Ierusalimul de Sus, Capitala Veşnică a Împăratului nostru Biruitor, Iisus Biruitorul!
Amin.
(p. 125-128)
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27. Acum să facem

Cine se ocupă mai ales de alfabetizarea creştină a tineretului
şi a copiilor? Unde este cartea pentru ei? Unde sunt cursurile de
îndrumare? Unde este Biserica dintre ei şi pentru ei?
Tineretul este viitorul unui neam, al unei Biserici, al omenirii. Dar unde se duce acest tineret fără Biserică, fără lumină, fără
echilibru, fără busolă, fără direcţie, fără Hristos?
Ce viitor îşi pregăteşte sieşi un popor fără Evanghelie, o Biserică fără popor, o omenire fără Hristos?
Chiar dacă s-a şi făcut sau se mai face ceva în privinţa asta,
nu se face de către vreo instituţie pe scară largă şi cu mijloace
puternice, – ci doar de câte un suflet, două, pe cont şi risc propriu, cu mijloace puţine şi cu rezultat mic.
Să ne rugăm mult pentru îndreptarea acestei situaţii, pentru
schimbarea grabnică a acestor stări, – fiindcă în fiecare clipă se
pierd mii de suflete, se pierd mii de ocazii, se pierd mii de valori, care nu mai pot fi înlocuite niciodată.
Să lucrăm noi înşine şi mai mult, fiindcă păcatul creşte îngrozitor de repede, întunericul se întinde îngrozitor de vrăjmaş –
şi satana a devenit îngrozitor de harnic şi de agresiv. În curând se
va întinde întunericul şi peste tot mai puţina parte luminată – şi
atunci şi cei care mai lucrează sau ar mai vrea să lucreze nu vor
mai putea face absolut nimic. (p. 18-19)
*
Poate că şi alte lucrări cu pretenţie evanghelică mai pot face
o lucrare înnoitoare asupra unor suflete din societatea poporului
nostru. Dar orice lăstar altoit, care nu-i din familia trunchiului
acestui neam, nu este viabil şi nu aduce rod sănătos.
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Poporul nostru, ca şi oricare alt popor, îşi are specificul său
– şi numai lăstarul duhovnicesc care are natura acestui specific
prinde şi rodeşte în trunchiul lui.
Oastea Domnului are natura aceasta. De aceea prinde aşa de
frumos şi se încorporează atât de adânc, întrepătrunzându-se cu
poporul sănătos.
Strămoşii noştri ne-au lăsat aceste învăţăminte mântuitoare
prin toate operele lor de piatră, de lemn şi de pământ.
Acela în care mai bate ceva din inima acestui neam strămoşesc aude totdeauna glasul strămoşilor, nu numai de la Putna ori
Ţebea, ori Curtea de Argeş – ci de peste toţi munţii şi apele
noastre.
În pământul acesta de sub noi şi în cerul acesta de deasupra
noastră ne trăiesc strămoşii. Din pământ ei ne întreţin viaţa asta
trecătoare; din cer, ne-o întreţin pe cea veşnică... Din ei ni se
hrănesc rădăcinile, prin ei ne rodesc crengile. Fără ei suntem un
trunchi fără rădăcini şi fără crengi.
Cine şi-i smulge din acest pământ pierde şi acest cer. Trecutul se leagă necondiţionat de viitor. Cine îşi leapădă părinţii
săi de neam şi de crez – îşi pierde chiar în aceeaşi clipă şi copiii
săi în ce priveşte aceste două eterne valori.
Rodul este legat de rădăcină şi se nimiceşte în clipa când şia pierdut-o.
E o mare binecuvântare pentru un pământ să aibă un cer binevoitor. Dar şi pentru cer, să aibă un pământ ascultător şi bun.
Tot binele începe de la părintele bun, – dar rodeşte în copilul ascultător.
Roadele lor minunate sunt meritul amândurora.
Dumnezeul nostru, binecuvântează-ne aşa şi cerul, şi pământul nostru! (p. 32-33)
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28. Semănaţi Cuvântul sfânt
Chiar şi patria noastră şi istoria poporului nostru are atât de
multe opere nemuritoare, care sunt ca nişte poezii şi cântări divine pentru slava lui Dumnezeu, create de recunoştinţa şi experienţa înaintaşilor noştri mari.
Ce opere nemuritoare au creat Mircea şi Neagoe sau Ştefan
şi Brâncoveanu spre slava lui Dumnezeu, cu Care ei au avut, tot
aşa, experienţe frumoase ca şi Moise ori David, ori Daniel... la
vremea lor!
Toate acestea sunt o dovadă eternă că astfel de opere nu pot
fi create decât de o experienţă strălucită şi deosebită cu Dumnezeu.
Mănăstirile lui Neagoe de la Argeş ori a lui Mircea de la
Cozia, ori ale lui Ştefan din Bucovina, ori bisericuţele din
Transilvania şi troiţele din Maramureş nu sunt ele oare tot atâtea
minunate şi nemuritoare cântări de laudă şi recunoştinţă ridicate
de aceşti mari şi sfinţi creatori – cunoscuţi ori necunoscuţi – care
au trăit experienţe neobişnuite şi neuitate cu Acelaşi Minunat şi
Puternic Dumnezeu?
Noi nu ştim anume şi melodia acelei minunate cântări de izbăvire păstrată în scris, prima din istoria Biblică, cântată după
una dintre cele mai mari experienţe cu Dumnezeu de către întreg
poporul trecut prin Marea Roşie. Dar trebuie să fi fost tot aşa de
minunată şi melodia ca şi textul, fiindcă melodiile inspirate de
Dumnezeu uşor le învaţă şi cu plăcere le cântă toţi cei ce le aud.
O melodie interioară a sa o are orice lucrare ieşită dintr-o
izbăvire divină. Numai că trebuie să ai acea ureche tainică şi binecuvântată de Dumnezeu cu care să poţi auzi acea inspirată armonie intimă pe care a pus-o acolo jertfa şi recunoştinţa creatorului ei, care a înălţat-o acolo în urma unei experienţe neuitate.
Ce melodie sfâşietoare cântă zidurile Curţii de Argeş... Lipiţi-vă inima de zidul din stânga altarului, unde zace tainică şi
nemuritoare jertfa Anei, şi vă veţi simţi inima topindu-se şi la64

crimile scăldându-vă obrajii – şi toată fiinţa vibrând ca o coadă
ruptă din harfa îngerilor.
Ascultaţi la clopotele şi la pietrele Putnei... şi, dacă aveţi
urechi de auzit graiul lor divin, nu veţi mai putea uita niciodată
poezia şi melodia lor eternă şi sfâşietoare.
Aţi fost vreodată pe Dealul Furcilor de la Alba Iulia, la
Ţebea, la Vidra de Sus? Aţi fost oare la Mărăşeşti, la Călugăreni,
la Dumbrava Roşie?
Dacă n-aţi fost încă – duceţi-vă neîntârziat. Dar nu cu grupul gălăgios şi uşuratic – ci singuri, cu Biblia şi cu Istoria, cu rugăciunea şi cu lacrimile.
Şi vedeţi ce veţi auzi acolo stând în genunchi, cu inima lipită de aceste ziduri ori brazde sfinte. (p. 57-59)
*
Să luăm exemplu de la marii noştri înaintaşi în ce priveşte
conştiinţa naţională. Cât de puţini şi de rari au fost aceştia prin
anii îndelungaţi de dinaintea trezirii ei – şi cât de mult au trebuit
să lupte până când au reuşit să o trezească şi să o formeze la cei
mai mulţi – în vederea marii nevoi care va veni.
Cea mai mare parte dintre aceşti vizionari şi eroi a trebuit să
moară pentru acest ideal strălucit fără ca să ajungă ei înşişi să
vadă împlinirea lui. Dar urmaşii lor ce fericit l-au văzut realizat
când a venit vremea lui!
Tot aşa este şi azi cu conştiinţa noastră duhovnicească şi
evanghelică, după cum era atunci cu conştiinţa naţională. Oricât
de puţini suntem acum cei în care s-a trezit această conştiinţă şi
care vrem s-o trezim în toţi ai noştri – nu trebuie să deznădăjduim, cu atât mai mult noi acum, ca ei atunci.
Să-I mulţumim lui Dumnezeu Care a adus, în sfârşit, şi
vremea ca să se trezească şi această conştiinţă în câţiva. Vor mai
veni şi alţii curând. O rândunică nu face primăvara, desigur, –
dar când vine una înseamnă că nici celelalte nu sunt departe.
Va veni vremea că şi conştiinţa evanghelică se va trezi pretutindeni în toţi credincioşii – şi atunci înseamnă că împărăţia lui
Dumnezeu va fi la uşi.
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Ce fericiţi se vor îmbrăţişa atunci toţi fraţii în Hristos peste
toate graniţele prăbuşite dintre ei, – cum s-au îmbrăţişat moldovenii şi muntenii peste Milcovul din 1859. Dar nespus mai mulţi
şi mai mult ca atunci, fiindcă acele graniţe au fost de o sută de
ori mai multe şi mai grele.
Avem şi noi – şi trebuie să avem – o conştiinţă a apartenenţei noastre la specificul înalt evanghelic al familiei noastre
spirituale. Solidari cu această conştiinţă, apoi să lucrăm puternic la cultivarea valorilor noastre eterne, care sunt poezia şi
cântarea.
Realizându-le pe acestea la cel mai divin nivel în Duhul
Sfânt, prin ele vom reuşi să facem saltul sfânt al tuturor fiilor lui
Dumnezeu şi ai neamului nostru până la această stare din care
vom putea primi cu toate porţile noastre larg deschise împărăţia
lui Hristos în noi – şi noi vom putea intra pe toate porţile ei larg
deschise în ea.
Doamne şi Dumnezeul nostru, grăbeşte această fericită zi!
(p. 63-65)
*
Doamne Dumnezeul neamului nostru şi al părinţilor noştri,
deschide ochii întregului nostru popor să-şi recunoască adevăratul profet şi, identificându-şi întreaga fiinţă cu a lui, să facă
grabnic şi fericit saltul măreţ din acest prezent ceţos în viitorul
plin de lumină pe care ni l-a vestit el şi ni l-ai pregătit Tu. (p.
121)
*
Un astfel de moment unic a fost în 15 iulie 1986, când, fiind
în Hunedoara, mi s-a cerut personal, prin telefon, direct din partea Congresului Statelor Unite, o declaraţie document pentru
acordarea sau respingerea Clauzei Naţiunii celei mai favorizate
pentru România. Ne era cerută special această declaraţie nouă,
ca unora care se ştia cât fusesem de prigoniţi pentru credinţa
noastră.
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Am dat atunci una dintre cele mai frumoase şi puternice declaraţii favorabile, cum poate nu mai fuseseră date ţării noastre
niciodată în acest scop, susţinută cu cele mai mişcătoare argumente.
Şi Domnul a făcut ca, în ultima clipă, să se întoarcă totul în
chip fericit pentru noi.
Ce ocazie uimitoare ne-a dat nouă atunci Dumnezeu, spre a
le dovedi atât mai-marilor noştri, cât şi străinilor felul în care nea transformat pe noi Hristos şi cum ne-a învăţat El să răspundem
noi cu bine la tot răul care ne-a fost făcut nouă!...
Ce examen istoric! O, dacă nu s-ar uita niciodată!...
Căci nu poţi explica altfel decât ca o minune a lui Dumnezeu, Care a făcut chiar în momentul cel mai critic ca tocmai noi,
cei mai neînsemnaţi cetăţeni ai acestei ţări, să putem pune cel
mai necesar şi mai hotărâtor cuvânt în cel mai înalt loc lumesc şi
în cea mai importantă problemă a ţării.
Nu mai cunoaştem un astfel de moment istoric! (p. 123-124)
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Din seria «ÎNDRUMĂRI NEMURITOARE»:

1. Cărarea tinereţii curate
Pentru că tineretul este Viitorul.
Dacă este tineretul sănătos – viitorul va fi puternic şi bun.
Dacă este tineretul putred – viitorul nu poate fi decât nefericit.
Dar viitorul tineretului depinde în cea mai mare parte de
creşterea şi îndrumarea pe care i-o dau părinţii lui:
părintele trupesc: Familia,
părintele sufletesc: Şcoala,
părintele duhovnicesc: Biserica.
Mâinile acestor părinţi modelează sufletul tineretului după
cum vor, trecându-şi-l unul altuia.
Dacă fiecare îşi face datoria, îngrijindu-se armonios de partea lui, iar între ei, aceşti părinţi se respectă şi se întregesc,
ajutându-se unul pe celălalt, spre a-şi împlini scopul minunat,
gândul lor va fi împlinit în chip fericit.
Prin mâinile acestora un popor îşi pregăteşte viitorul său fericit sau nefericit.
De aceea totdeauna adevăraţii părinţi, educatori şi păstori şiau făcut din grija creşterii tineretului lor una din cele mai de
seamă datorii de conştiinţă. Când toate acestea se fac sub conducerea înţeleaptă a mai-marilor acelui popor, viitorul nu poate fi
decât fericit. (...)
Noi, ca unii care ne iubim din tot sufletul copiii şi urmaşii
noştri, dorim puternic mântuirea lor.
Şi vrem să luăm parte şi noi la marea şi sfânta luptă pentru
salvarea şi ascultarea lui Hristos.
Noi am aflat pe Hristos şi prin El ne-am aflat pacea şi lumina conştiinţei, echilibrul vieţii şi bucuria ei cea adevărată şi statornică. Avem neclintita încredinţare că, precum Hristos a fost
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Salvatorul nostru, El Singur poate fi şi Salvatorul fiilor noştri
până în veac. Dacă vor vrea să ne asculte, să ne creadă şi să ne
urmeze, vor fi şi ei fericiţi, după cum şi noi suntem, prin credinţa în Hristos, Domnul nostru. (...)
Spre Hristos dorim să le îndreptăm privirile şi inimile tinerilor noştri, Hristos fiind garanţia unică şi veşnică a unei vieţi
frumoase şi a unui viitor fericit. (...)
Fiindcă ştim cât de dureroasă şi urgentă este problema salvării sau pieirii multor tineri, înţelegem frământarea cea mare
pentru găsirea unor mijloace sigure de salvare. Înţelegem teama
generaţiei de azi, care a luptat şi luptă să adauge tot mai mult la
munca generaţiilor trecute, spre a face viaţa generaţiilor viitoare
tot mai uşoară şi plăcută prin toate descoperirile ştiinţei şi tehnicii, când priveşte viaţa tineretului său.
Ne dăm tot mai cutremuraţi seama că,
fără un echilibru moral,
fără o orientare sănătoasă,
fără un ideal înalt, toate descoperirile şi mijloacele moderne
ale ştiinţei nu vor face altceva decât să le aducă copiilor noştri
mai grabnică şi mai cumplită nenorocirea totală.
Din prăbuşirea care a şi început în multe părţi, singura salvare este Hristos. Oricât ne-ar fi de greu să recunoaştem ceea ce
de atâta vreme tăgăduim – acesta este adevărul.
Oricât de greu ne-ar fi să ne întoarcem la drumul pe care lam părăsit de atâta timp, – acesta este singurul drum mântuitor.
Dacă simţim cu adevărat marea noastră răspundere faţă de
poporul nostru şi de viitorul lui, – vom vedea că Hristos este
singura rezolvare bună. Singurul Salvator. Singura Speranţă.
(p. 9-12)
*
Cuvântul cel Sfânt al Domnului arată marele adevăr că pe
pământul acesta noi suntem străini şi călători.
Dar acest lucru nu-l vedem noi oare atât de limpede şi de
cutremurător în fiecare clipă?
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Da, adevărat este, noi toţi oamenii suntem pe pământ numai
ca nişte străini şi călători în căutarea şi dobândirea celeilalte Patrii, care este statornică şi veşnică (I Pt 2, 11 ).
Viaţa noastră trece atât de iute, ca un zbor (Ps 89, 10).
Mergem cu toţii spre adevărata noastră cetăţenie, care este
în ceruri, la Domnul (Flp 3, 20).
Totuşi cetăţenia cea cerească noi trebuie să ne-o câştigăm de
pe pământ şi viaţa cealaltă trebuie să ne-o cucerim prin lupta
vieţii acesteia.
Patria cerească o dobândim prin munca şi lupta pe care o
ducem în patria aceasta. Calea într-acolo duce pe aici.
Înainte de a ajunge în Patria Cerească şi la cetăţenia din ceruri, noi avem pe pământ o patrie trecătoare şi o cetăţenie vremelnică faţă de care avem datorii, lăsate nouă tot prin Cuvântul
cel Sfânt al Domnului nostru.
Din felul cum ne împlinim datoriile pe care le avem faţă de
patria şi cetăţenia pământească se vede dacă suntem cu adevărat
vrednici moştenitori şi ai Patriei Cereşti.
Căci Domnul Iisus ne spune: „Dacă veţi fi necredincioşi în
bogăţiile trecătoare, cine vă va da adevăratele bogăţii?” (Lc 16,
10-11).
Şi dacă suntem necredincioşi în cele mici, cum veţi fi credincioşi în cele mari? (...)
A munci şi a ne ruga spre bunăstarea poporului nostru, a
patriei şi a cetăţii unde trăim şi locuim, este o poruncă însoţită
de o condiţie: că fericirea noastră depinde de fericirea acestora
(Ier 29, 7).
Domnul nostru Iisus Hristos ne este şi în îndeplinirea obligaţiilor cetăţeneşti un Învăţător şi un Exemplu Desăvârşit.
El nu numai că Şi-a plătit impozitul, chiar nedrept impus,
când I-a fost cerut, dar a ajutat şi pe cel care nu avea cu ce să
plătească, spre a nu face sminteală nimănui (Mt 17, 24-27). (...)
Un tânăr credincios care doreşte cu adevărat să facă voia
Domnului Hristos şi care îşi simte datoria răspunderii faţă de
Cuvântul Sfânt, acela nu poate fi în nici o împrejurare decât un
cetăţean conştient şi bun al patriei sale.
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Toate îndatoririle cetăţeneşti, noi, cei ai lui Hristos, trebuie
să ni le împlinim în cel mai cinstit fel, din dragoste pentru Domnul nostru Iisus Hristos Care ne-a învăţat astfel.
Poate că aceste rânduri le va citi un tânăr care va deveni
mâine un mare conducător al poporului nostru sau un mare păstor al Bisericii Domnului...
sau un mare apărător al libertăţii noastre... Nu ştim, Dumnezeu ştie.
Dar chiar dacă nu le vor citi decât numai tineri care vor deveni doar simpli muncitori sau plugari ai acestui popor, simpli
cetăţeni ai acestei patrii - am vrea fiecăruia să-i trezim prin
acestea conştiinţa marii sale răspunderi pentru cinstitele împliniri ale acestor sfinte îndatoriri. Căci toate îndatoririle noastre şi
faţă de aproapele nostru sunt sfinte, îndată după cele faţă de
Dumnezeu...
Şi am dori acest mare lucru să-l simţim fiecare tânăr. De la
cel mai dintâi până la cel mai din urmă.
De la cel care va avea rolul cel mai de frunte, până la cel care îl va avea pe cel mai mic.
Aşa este voia lui Hristos să crească tineretul Lui şi al nostru.
Oameni de încredere, oameni de nădejde, oameni de rugăciune, oameni de onoare, oameni de cuvânt, oameni de conştiinţă.
Căci numai acest fel de oameni sunt de valoare, sunt superiori.
De astfel de oameni are totdeauna cea mai mare nevoie şi
Dumnezeu, şi semenii lor.
Despre unul dintre cei mai mari conducători ai poporului
nostru, Ştefan cel Mare, s-a dovedit că a putut face lucruri unice
în istorie faţă de Dumnezeu şi faţă de neamul său, numai prin
puterea credinţei şi a rugăciunii.
Ceasuri întregi petrecea el, adeseori în nopţile lui, stând singur în genunchi în faţa lui Dumnezeu şi rugându-se.
Rugându-se pentru patria sa, pentru credinţa sa, pentru izbânda lui Hristos în lupta sa cu toate uriaşele puteri ale întuneri71

cului, ale necredinţei, ale silniciei şi ale nimicirii în faţa cărora
trebuia să stea singur ca David contra lui Goliat.
Şi numai puterea lui Hristos l-a ajutat să facă atâtea biruinţe
şi atâtea mănăstiri, cât alţii în sute de ani de viaţă n-au făcut.
Biruinţele şi mănăstirile lui erau strâns legate împreună...
Ele arată şi vor arăta până în veci că vitejia trebuie să meargă împreună cu credinţa, că numai aşa vor putea birui.
Că adevărat cetăţean al patriei sale este numai acela care
este un adevărat fiu al lui Dumnezeu.
Şi că un cinstit slujitor al poporului poate fi cu adevărat numai
unul care este în conştiinţa lui un cinstit închinător al lui Hristos.
Aşa au fost marii înaintaşi ai noştri, care au lăsat urme de
aur prin veacurile întunecate ale crâncenei noastre istorii. Şi numai aşa pot fi şi cei care vor să lase şi în viitor astfel de urme.
Căci primejdiile rămân aceleaşi.
Să ne păstrăm prietenia Marelui şi Singurului nostru Aliat:
Dumnezeu, Care ne-a scăpat din toate până astăzi – şi ne va putea scăpa şi Mâine.
Să nu-L trădăm pe Hristos.
Să nu uităm ce a făcut El pentru noi, căci istoria noastră este
mărturia cea mai zguduitoare a acestui zguduitor adevăr.
Să nu-L trădăm pe Hristos. Să nu ne despărţim de El, Singurul Prieten Statornic al istoriei noastre.
Că nu mai avem pe nimeni cu noi dacă Îl părăsim pe Dumnezeul nostru, pe Marele şi Singurul nostru Aliat Adevărat şi Binefăcător.
Aşa să crească tineretul nostru. Şi vom putea muri liniştiţi.
Atunci viitorul va fi asigurat şi fericit.
Şi astfel patria noastră va adăposti atunci şi va creşte uriaşi.
Slavă veşnică Ţie, Dumnezeul şi Mântuitorul nostru, Care
ai fost Lumina şi Apărarea ţării noastre şi a vieţii poporului
nostru prin toate valurile veacurilor.
72

Slavă Ţie, Marele nostru Aliat şi Prieten. Singurul Care neai ajutat părinţii, aducând Istoriei noastre Lumina şi Bucuria.
Te rugăm nu ne lăsa să uităm aceasta niciodată, nici noi,
nici copiii noştri, până în veac.
Ca să nu ne despărţim de Tine nici Istoria noastră, nici
drumul nostru.
Căci numai cu alianţa şi cu prietenia Ta putem fi siguri pe
lume.
Să nu ne ruşinăm şi să nu ne despărţim de Tine niciodată şi
să nu ne lepădăm de Tine. Că atunci ar fi vai de noi pe totdeauna.
Că nici acum nu avem nici un alt prieten şi ajutor. Fii Tu
nedespărţit de noi şi ţine-ne nedespărţiţi de Tine pe totdeauna.
Amin.
(p. 130-135)

*
„Martor îmi este Domnul, spunea el în 1935, că nu mă rog
pentru nimic altceva decât ca poporul nostru să cunoască şi să
adâncească tot mai mult Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu.
O, binecuvântată Carte a lui Dumnezeu, ce aş putea eu spune despre toate darurile pe care ni le cobori tu din cer?
Cum te-aş putea recomanda mai călduros ca toate sufletele
să te iubească, să te mediteze, să te trăiască?” (p. 229-230)

4. Dreptarul învăţăturii sănătoase
...Oricine intră în Oastea Domnului trebuie:
Să iubească ţara şi poporul său, fiind supus pentru Domnul
stăpânirii şi legilor rânduite patriei pământeşti, după porunca lui
Dumnezeu şi a înaintaşilor noştri.
Să asculte de orice dispoziţie dată de stăpânire, care nu
contravine moralei creştine şi să nu se împotrivească în nici un
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fel îndatoririlor ce îi revin, ci să caute a le împlini la timp şi în
chip vrednic şi cinstit. Căci aşa este voia şi porunca lui Dumnezeu, ca noi să fim gata în orice vreme a ne face datoria şi a împlini orice lucru bun, ca să fim pildă celorlalţi chiar şi în aceasta.
Să nu contravină nici unei legi şi nici unei rânduieli ce urmăresc binele şi propăşirea ţării din care face parte, ci să fie un
cetăţean vrednic în toate privinţele.
Să fie cinstit, harnic, drept şi conştiincios în orice serviciu şi
în orice loc de muncă, îndeplinindu-şi fiecare îndatorire în mod
corect, ca să ajute la fericirea şi bunăstarea poporului său, oriunde ar trăi şi ar munci.
Rugăciunile noastre nu trebuie să fie numai pentru mântuirea noastră, ci şi pentru a întregului popor. Căci rugăciunea aceluia care se roagă numai pentru sine va fi lepădată, dar a celui ce
se roagă pentru alţii, întâi, va fi primită totdeauna. (...)
Oastea Domnului S-a supus totdeauna stăpânirii lăsate de
Dumnezeu poporului nostru şi a avut totdeauna o atitudine de
respect şi ascultare faţă de legile bune ale ţării noastre, – indiferent de atitudinea pe care a avut-o stăpânirea faţă de noi şi de
nedreptatea cu care am fost loviţi şi judecaţi.
Noi vom continua să ne facem toată datoria de cetăţeni ai
acestei ţări şi de fii ai acestui popor, rugându-ne pentru fericirea
conducătorilor şi muncind pentru binecuvântarea neamului nostru. Aceasta este o mare datorie pe care ne-o porunceşte Sfântul
Cuvânt al lui Dumnezeu. Iar noi ne-o împlinim din dragostea
pentru Dumnezeu şi pentru Neamul nostru. (p. 123-125)

5. Zile şi adevăruri istorice
Domnul Dumnezeul nostru, îndurându-Se de toate jertfele şi
rugăciunile părinţilor şi strămoşilor noştri credincioşi, la sfârşitul
Primului Război Mondial din 1914-1918, a dăruit ţării noastre
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independenţa naţională. Toate cele zece provincii româneşti s-au
unit pentru prima dată într-o singură ţară liberă şi independentă,
sub numele de „România Mare”.
Dar totdeauna o mare bucurie aduce şi o mare îngrijorare.
Se împlinise un mare gând, dar se iviseră altele. Scăpase ţara oarecum de vrăjmaşii din afară, dar rămăseseră vrăjmaşii dinăuntru. Iar aceştia s-au dovedit a fi şi mai primejdioşi. Vrăjmaşii din
afară nu ne putuseră nimici fiinţa noastră pământească, dar cei
dinăuntru lucrau puternic la nimicirea fiinţei noastre spirituale.
Primejdia aceasta este de o mie de ori mai mare. Când vrăjmaşul
trupesc te învinge, îţi face un rău mic din care te ridici iarăşi (de
câte ori ne-am ridicat noi în istoria noastră!). Dar când vrăjmaşul
sufletesc te învinge, acesta îţi face răul cel mai mare, din care se
poate să nu te mai ridici niciodată.
Marile războaie, cu frământările şi împrăştierile lor de oameni, cu spaimele şi distrugerile lor, au cutremurat întotdeauna
adânc sufletele oamenilor şi ale popoarelor, înmulţind păcatele,
mărind urile, tulburând adânc viaţa tuturora. Şi aceste nenorociri, după acest război, s-au răsfrânt adânc şi asupra ţării noastre.
Pentru liniştirea şi aşezarea treburilor în ordinea cea nouă şi
în ţara cea nouă, toate capetele luminate ale Neamului şi ale Bisericii se gândeau atunci la o mulţime de iniţiative bune şi căutau căile cele mai potrivite pentru a se ajunge cât mai grabnic şi
cât mai bine la îndreptarea relelor războiului. Şi la aşezarea unei
vieţi paşnice şi sănătoase în toate ţinuturile ţării.
Ardealul, care cuprindea cea mai mare întindere teritorială
dintre toate ţinuturile alipite la patria-mamă, avea cel mai mare
număr de străini şi de primejdii. De aceea avea şi cea mai mare
nevoie şi de măsuri bune.
Printre aceste prime măsuri bune care trebuia luate spre
îndreptarea adevărată a lucrurilor era nevoia unei puternice
evanghelizări. Se dovedise limpede, din viaţa altor popoare
aflate în astfel de mari răscruci istorice, că singură Evanghelia
lui Hristos este în măsură să schimbe şi să îmbunătăţească profund stările şi sufletele oamenilor. Iar dacă se schimbă spre bi75

ne sufletele, toate celelalte se schimbă şi se rezolvă de la sine,
frumos şi fericit. (p. 17-18)
*
Ca să poţi vedea bine înainte, trebuie mai întâi să priveşti
bine înapoi.
Ca să te poţi orienta bine în viitor, trebuie mai întâi să ştii
trage învăţămintele din trecut.
Şi ca să ştii bine să-ţi îndrumi copiii tăi, trebuie mai întâi să
iei seama bine la felul cum ţi-au trăit părinţii.
Cine nu ştie să folosească bine învăţămintele trecutului său,
acela îşi va neferici sigur viitorul lui. (...)
Tocmai pentru a trage şi noi acum, şi urmaşii noştri în viitor, toate învăţămintele mântuitoare care ni se impun nouă astăzi
şi lor mâine, pentru orientarea necesară în această unică şi sfântă
Lucrare evanghelică, pe care Dumnezeu ne-a dat-o vremii noastre şi credinţei noastre. Pentru dobândirea prin ea a mântuirii,
atât trupeşti, cât şi sufleteşti. Pentru fiecare dintre noi şi pentru
tot neamul nostru împreună.
Iată, îndrăznim să spunem un mare şi sfânt adevăr. Dacă
mântuirea Neamului nostru şi învierea Bisericii noastre nu vor
veni prin Oastea Domnului, atunci să ştiţi că acestea nu vor mai
veni niciodată. Aceasta nu este o presupunere, ci este o constatare. Din prăbuşirea spre care merg sigur aceste două valori,
Neamul şi Biserica, nu mai există o altă salvare decât Hristos.
Hristos vine acum spre Neamul acesta şi spre Biserica aceasta
prin Oastea Domnului.
Până ce nu se va vedea clar acest adevăr şi până ce se vor
mai căuta alte căi pentru salvare, totul va merge din rău în mai
rău. Şi dacă niciodată îndrumătorii de răspundere nu vor vrea
să vadă şi să primească acest adevăr, atunci totul va fi pierdut.
Altă salvare nu mai există! Cine nu crede asta acum, va constata-o mâine. De aceea s-ar putea ca cei care ne leapădă astăzi ca
pe o piatră de poticnire, să vină mâine şi să caute piatra aceasta
pentru a o pune în capul unghiului, ca singura pe care să se zidească salvarea celor ce se vor mai putea salva.
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Viitorul şi Adevărul ne vor da dreptate… Veţi vedea! (...)
Cred că cel mai de vârf moment în apropierea lumii contemporane de Dumnezeu a fost momentul de dinaintea celui
de-Al Doilea Război Mondial, la începutul acestui din urmă
veac. (...)
Şi poporul nostru a avut un astfel de moment de har. şi Biserica noastră a avut acel prilej de apropiere de contactul salvator
şi înnoitor pentru Hristos. Acel moment şi prilej pare că a fost
înainte de Al Doilea Război Mondial. Atunci au apărut cele mai
multe şi mai puternice chemări ale lui Dumnezeu faţă de Biserica şi Poporul nostru. Dintre aceste chemări, cea mai puternică a
fost apariţia Oastei Domnului, ca mijloc de ridicare a poporului
şi ca izvor de primenire a Bisericii. (...)
Fără o puternică oprire din prăbuşirea păcatului şi fără o
lucidă privire spre Dumnezeu, nu se poate mântui nimeni! Nici
indivizi, nici popoare, nici generaţii. Nimeni. (...)
Dacă un popor nu are în mijlocul lui un glas puternic care să
oprească prăbuşirea în imoralitate şi să-l antreneze la saltul spre
Dumnezeu, neamul acela va fi pierdut ca neam. Chiar dacă se
vor mai salva câţiva indivizi din mijlocul lui.
Şi dacă o Biserică decăzută nu mai are nici un profet care să
întoarcă puternic, dintr-o dată, vieţile tuturor fiilor ei spre Salvatorul Hristos, atunci toate lacrimile trăitorilor Evangheliei din
această Biserică nu vor curge decât spre osândirea ei definitivă
de către Judecata lui Hristos.
Pentru neamul nostru şi pentru Biserica noastră, glasul
acesta puternic şi profetul acesta unic era – şi este – Oastea
Domnului. (...) (p. 103-107)
*
...Pentru noi şi pentru neamul nostru, mântuirea nu poate
veni prin lucrări străine şi din afara ţării şi a Bisericii noastre. Ci
numai dinăuntrul acestora. Şi anume, prin Lucrarea aceasta a
Oastei Domnului, prin înnoirea biblică şi morală pe care o aduce
şi o propovăduieşte Oastea. (p. 115-116)
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*
Oastei Domnului care nu trebuie să primească şi să aibă în
ea nimic străin de Evanghelie, de neamul nostru şi de Biserica
noastră. Nimic din învăţăturile lucrurilor străine de sufletul şi de
credinţa noastră şi a străbunilor noştri.
Frumosul gând de a ne strânge inimile şi gândurile tuturor
lângă vatra caldă şi dulce a ceea ce este al nostru, curat şi sfânt,
dăruit de la Dumnezeu şi rămas de la părinţii noştri a trebuit din
nou plătit din greu.
Ce adevăr minunat era acesta! Ce specific minunat are
Oastea prin acest adevăr! Ce lucrare curată şi sfântă, atât prin învăţătura, cât şi prin scopul ei profund evanghelic şi profund
uman românesc este această Mişcare a Oastei Domnului!
Nimic străin de interesul lui Hristos şi nimic străin de interesul Neamului şi al Bisericii nu este în ea.
Nimic politic, care să dezbine în partide pe fiii acestui neam.
Nimic confesionalist, care să tulbure unitatea Bisericii.
Nimic lumesc, care să întineze conştiinţele.
Nimic materialist, care să aţâţe ura şi poftele.
Nimic interesat, care să-i învrăjbească pe oameni.
Ci totul numai dăruire curată şi jertfitoare, cu dragoste şi lacrimi pentru nobilul scop al mântuirii fiilor acestui Neam. Pentru
înduhovnicirea fiilor acestei Biserici. Pentru înstăpânirea reală şi
frumoasă a voii şi mântuirii lui Dumnezeu peste hotarele şi peste
inimile acestei ţări.
Pentru că numai înnobilaţi de aceste transformări evanghelice, noi, ca Neam şi ca Biserică, vom putea deveni cu adevărat un Popor demn, o Biserică vie, o Familie fericită.
Încă o dată: dacă salvarea acestui neam din corupţie şi alcoolism şi a acestei Biserici din decădere morală şi din rătăciri
de la credinţă nu va veni de la Hristos prin Oastea Domnului,
atunci să fie sigur oricine că nu va mai veni niciodată şi de nicăieri. (p. 124-125)
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*
Fiindcă Domnul Iisus, Mântuitorul poporului din care era
profetul Său Moise şi Care îi vorbea lui atunci pentru mântuirea
lui Israel, tot El – Acelaşi Iisus Îndurător şi Răscumpărător al
poporului din care era profetul Său Iosif – i-a vorbit şi lui, părintelui nostru, adevărul mântuirii noastre.
Revelaţia făcută profetului poporului nostru de acum n-a
fost cu nimic mai prejos decât revelaţia făcută profetului poporului Israel de atunci. Ci revelaţia aceasta are pentru noi un preţ
nespus mai mare decât cea a celor de atunci, cu cât dezrobirea
noastră este nespus mai frumoasă decât a acelora. Ei erau izbăviţi numai trupeşte şi pe jumătate, pe când noi putem fi izbăviţi
şi sufleteşte, adică pe deplin. Adevărul lor era o umbră, pe
când al nostru este o Lumină. Mielul lor era numai o
preînchipuire, pe când Mielul nostru este o Realitate, un Dumnezeu. (p. 129-130)

6. Fericiţii noştri înaintaşi
Domnul şi Dumnezeul părinţilor noştri S-a îndurat de neamul şi poporul nostru românesc, făcându-l să se nască din părinţi
creştini, în chiar primele veacuri ale Bisericii Domnului nostru
Iisus Hristos. În acele vremuri de crâncene prigoniri ale primilor
creştini de către împăraţii Romei, o mare parte dintre cei mai
zeloşi creştini au fost trimişi aici în exil, în Dacia cucerită de
romani. Ce minunat câmp de lucru pentru Domnul au găsit ei în
această ţară – şi ce plini de râvnă trebuie să fi pornit ei la munca
de evanghelizare şi încreştinare a locuitorilor aflaţi aici!... Cu
dragostea lor de Hristos şi cu priceperea lor în toate lucrurile,
Duhul Sfânt i-a ajutat ca, într-un răstimp scurt, să dea naştere
aici nu numai la o credinţă nouă, ci şi la un popor nou, cu o limbă nouă şi cu o viaţă nouă.
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Aşa s-a născut poporul nostru, printr-o minune, din suferinţă
şi din iubire. Suferinţa şi iubirea au fost însuşirile de la început
ale părinţilor noştri. Şi suferinţa şi iubirea sunt şi astăzi trăsăturile noastre cele mai de seamă. Suferinţă şi iubire a fost istoria
neamului nostru şi ele vor rămâne poate pe totdeauna cele două
dimensiuni pe care se desfăşoară în cruce viaţa noastră şi istoria
noastră. Verticala iubirii şi orizontala suferinţei.
Încă de la naşterea noastră ca popor, ca limbă şi credinţă
aici, suferinţa s-a abătut asupra noastră ca o noapte cumplită prin
care nu ne-am găsit decât bâjbâind unii pe alţii. O mie de ani au
trecut astfel şi numai Bunul Dumnezeu Singur ştie câte jertfe,
câte lacrimi şi câte iubiri au ars înăbuşite în taină, în zvârcoliri,
în flăcări, în neputinţă şi în nădejde – de-a lungul atâtor vremi
cumplite şi sub sălbăticia atâtor cruzi năvălitori.
O, dacă s-ar cunoaşte istoria acelor o mie de ani cumpliţi, ce
vieţi de sfinţi şi de martiri am putea afla în acel mileniu! Ce fapte
de măreţie unică pentru Hristos! Şi ce pilde strălucite de vieţi şi de
morţi sfinte ne-ar fi rămas de la părinţii şi înaintaşii noştri în credinţă! Dar istoria acestor o mie de ani nu se va cunoaşte cu adevărat decât în Ziua cea Mare a Răsplătirilor, când Domnul şi Dumnezeul nostru va arăta la vedere ceea ce atâta vreme s-a suferit şi
s-a făcut în ascuns… Puţinele pilde şi însemnări rămase ca prin
minune de atunci ne arată că încă în anii aceia erau aici bărbaţi
sfinţi care au murit ca martiri, cum a fost Sfântul Sava Gotul, mort
ca martir în 12 aprilie 372, înecat în râul Buzău... Ori ca cei patru
ale căror trupuri au fost descoperite la Niculiţel (Tulcea) şi despre
care a rămas însemnare că s-au săvârşit din viaţă prin anii 303305. Şi la fel cei din Durostor, despre care au rămas însemnări în
actele martirice din secolul IV.
Dar de pe la anul 300 până pe la anul 1300 – de când începem să ne mai cunoaştem câte ceva din însemnările despre părinţii
noştri din actele altor neamuri – câte jertfe, câte pilde, câte nume
sfinte nu vor mai fi fost printre înaintaşii noştri! Dar numai Singur
Domnul le mai ştie, fiindcă Ochiul Lui le-a văzut pe toate, dragostea Lui le-a primit şi Cartea Lui le-a însemnat. (p. 9-11)
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Din seria «ISTORIA UNEI JERTFE»:

Grăuntele (vol. 1)
(...) Îndată după instalarea sa ca îndrumător al întregii Biserici Ortodoxe din Ardeal, mitropolitul Bălan şi-a dat şi mai bine
seama de întinderea răului şi de graba şi însemnătatea măsurilor
noi ce trebuiau luate. Căci, pe lângă primejdia dinăuntru, apărea
tot mai ameninţătoare primejdia din afară, a acelora care pândeau dezbinarea ţării şi lucrau cu tot felul de mijloace pentru ruperea unirii noastre şi fărâmiţarea ţării, din nou. Astfel că, pe
lângă refacerea morală, se cerea grabnic luptat din toate puterile,
pentru sudarea sufletească a tuturor. Pentru salvarea nu numai a
sufletelor, dar şi a hotarelor ţării.
Ca unul care îşi dădea atunci bine seama de aceste lucruri,
mitropolitul Bălan, simţindu-şi marea răspundere pe care o avea
din locul unde se afla, căuta să se înconjoare de colaboratori
buni, de oameni de iniţiativă şi suflet, cu care să poată porni cu
toată hotărârea la muncă şi luptă, pentru stăvilirea răului şi îndreptarea lucrurilor.
După o serie de lungi consfătuiri, s-a ajuns la adoptarea unui
plan de măsuri, printre care în primul loc era iniţierea unor acţiuni cultural-religioase, ceva mai adânci şi mai puternice decât
cele cunoscute mai înainte prin Asociaţia «Astra» din Ardeal.
S-au luat hotărâri să se înfiinţeze asociaţii cultural-religioase
pentru tineret, pentru femei, pentru intelectuali...
Să se insufle o nouă viaţă vechii asociaţii «Astra».
Să se tipărească şi răspândească mereu mai multe cărţi şi
publicaţii moral-religioase.
Să se înfiinţeze cămine, biblioteci, să se organizeze şezători
şi conferinţe, toate cu scop moral-educativ şi cultural-patriotic...
S-au împărţit, pentru munca asta, funcţii, roluri, însărcinări...
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Dar, în cadrul tuturor acestor măsuri, cel mai grabnic se impunea nevoia unei gazete purtătoare a acestor gânduri şi îndrumări în pătura cea mai largă a poporului, în lumea satelor româneşti, care alcătuia grosul populaţiei ţării. De acolo, de la sat, a
pornit totdeauna ceea ce a fost sănătos şi cutezător în istoria
noastră. Şi de acolo trebuie să pornească şi acum înnoirea şi
înălţarea spre lumină şi mântuire. (p. 20)
*
La vechiul gimnaziu românesc din Beiuş, care era unul dintre cele mai însemnate din Ardeal, pe vremea aceea, tânărul Iosif
era printre cei mai buni la învăţătură. La inspecţii sau întreceri,
el era adesea cel care salva situaţia clasei sale şi, uneori, chiar a
şcolii.
Sentimentele lui patriotice, căldura inimii şi ascuţimea minţii sale l-au făcut curând iubit şi preţuit tuturor, ajungând a fi
considerat ca un fel de purtător de steag între colegii săi.
Din vremea de atunci, se păstrează un document care este de
o mare însemnătate în a întări ceea ce am spus şi vom mai spune
aici cu privire la acest mare suflet al neamului nostru şi al credinţei noastre. E vorba despre un document publicat în revista
«Spre Lumină», din Iaşi, în anul 1906, şi care era o scrisoare
adresată de „studentul” Iosif Trifa, din clasa a VII-a a gimnaziului din Beiuş (Belenyes), la 1 martie 1906, ca din partea ultimei
clase a şcolii româneşti din această parte a Ardealului subjugat
de stăpânirea maghiară – către un alt student din ultima clasă a
unei astfel de şcoli din Moldova, elevul Leon George (fost mai
târziu ministru la Bucureşti), dar atunci elev, în clasa a VII-a, al
Liceului Naţional din Iaşi.
Cineva, scriind mult mai târziu despre aceasta, spunea următoarele:
„...E o scrisoare istorică. Ea se produce în anul şi în luna în
care la Teatrul Naţional din Bucureşti se dădea «lupta pentru
limba românească», de către tineretul naţionalist, sub flacăra
entuziasmului creator al D-lui Iorga. Scrisoarea aceasta poartă o
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pecete de mare valoare documentară pentru acela care era să fie
«chemat» de la Vidra pentru marile rosturi ale unei mişcări unice
în istoria Bisericii româneşti. Cititorii vor aprecia, după acest
document al unui şcolar, dacă el a fost, cum s-a spus în «Lumina
satelor», «creaţia» cuiva de acolo, sau a fost cu mult înainte
«creat» pentru rosturile naţionale şi duhovniceşti ale frumoasei
mişcări, «Oastea Domnului».
Toate «judecăţile» ce caută să-l doboare din inima noastră se
vor izbi, ca de o stâncă, de cultul «moşilor şi strămoşilor» acestui vas ales din Munţii Apuseni, de «conştiinţa iubirii de neam
deplin dezvoltată» într-o vreme de robie, de vibraţia acestui «fiu
de ţăran român din ţara şi satul lui Iancu şi Horia» peste care,
cum spune Neemia, «s-a văzut de toţi mâna cea bună a lui Dumnezeu».
Şi acum iată scrisoarea mult-grăitoare:
«...Gimnaziul nostru, care a devenit şi devine tot mai străin,
a intrat anul acesta în corespondenţă cu două licee din România
(T. Severin şi Bârlad). Şi azi, noi, care luptăm între viaţă şi
moarte, intrăm în corespondenţă şi intimă legătură cu fraţii
noştri de la marele liceu din Iaşi. Da, numai cuvinte de laudă
putem să vă aducem pentru interesul ce-l arătaţi faţă de noi, cei
despărţiţi în decursul vremurilor, prin vitrege hotare politice, nu
însă „în cuget şi simţiri”. Bună, foarte bună idee a avut acela care a propus corespondenţa cu noi, ca şi când ar fi ştiut că aici
dulcea limbă românească şi tot ce e român ocupă locul din urmă.
O faptă potrivită aţi făcut deci adresându-vă aici, unde mulţi
mai tare iubesc o limbă şi o literatură străină. Străinii până acolo
au mers, încât şi din acest sărac Institut au scos limba românească. Numai două ore la săptămână sunt consacrate studiului limbii noastre. Deşi suntem câţiva tineri în care e pe deplin dezvoltată conştiinţa iubirii de neam, limbă şi literatură, totuşi trebuie
cu durere să spun că mulţi, având cultură străină şi cei mai mulţi
nici una, stau înapoi, ba tare înapoi...
Cât despre mine, află că sunt fiu de ţăran român, din ţara şi
satul lui Iancu şi Horia. Ţinutul în care m-am născut e curat ro83

mânesc. Deşi în şcoală m-am întâlnit cu o limbă şi cultură străine, eu am rămas pe lângă dulcea limbă vorbită de moşii şi strămoşii mei şi, pe cale privată, am studiat şi studiez cu multă plăcere literatura noastră.
Cu acestea – mângâiat în sufletul meu că totuşi este cineva
care îşi aduce aminte de noi, cei străini în Institutele noastre,
mulţumindu-vă şi rugându-vă să vă aduceţi aminte şi mai departe de noi, pe care soarta vitregă ne-a adus în trista poziţiune
de azi – rămân, salutându-vă cu iubire frăţească.
Iosif Trifa – student în clasa a VII-a
Gimnaziul din Beiuş – Belenyes
(Biharmegye)»”
Apoi adăuga:
„Tânărul I. Trifa, de la gimnaziul din Beiuş, din 1906 a
crescut în înţelegerea iubirii de neam şi în iubirea lui Hristos.
Pentru că a fost «grâu deplin în spic», pentru aceea a şi fost
chemat la o «lucrare mare».
Cu 17 ani mai târziu, ca oarecând prin Neemia, Dumnezeu a
dat prin «gornistul» nostru, Părintele I. Trifa, Ţării şi Bisericii
noastre o mişcare de trezire cu ecouri atât de largi în inimile tuturor.
Prin mâna lui binecuvântată s-a petrecut, mai mult ca totdeauna, în straturile poporului, partea cea de consolidare sufletească, de
care se simţea atâta nevoie. E un fapt cultural de mâna întâi.
Prin foile redactate de el, s-a făcut auzită strigarea lui desluşită contra ticăloşiei neamului. Lupta contra alcoolismului, bunăoară, este o pagină de biruinţă naţională, datorită acestui om.
Aşijderea, noi am auzit de la dânsul, mai răspicat decât de la
oricare altul, «pentru ce este părăsită Casa lui Dumnezeu»
(Neemia 13, 11). Şi cum că aşa este o mărturisesc bisericile umplute de «ostaşi» după auzirea «trâmbiţei».
Ba, încă (după cunoştinţa ce avem), în luptele «sângeroase»
dintre cele două Biserici din Ardeal, Sf. Sa a fost singura punte
de întoarcere spre matcă prin această binecuvântată mişcare.
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Cei care vor îndrăzni – acum şi totdeauna – să tăgăduiască
aceste realităţi naţionale vor fi «înfruntaţi şi ruşinaţi, că fără cuvânt au pregătit laţul pentru mine, fără cuvânt au săpat o groapă
sufletului meu» (Psalm 35). (p. 26-28)
*
Tânărul învăţător [Iosif Trifa] – cu inima lui curată şi plină
de milă faţă de marile şi multele dureri de tot felul ale celor între
care venise – le vedea, suferea pentru ele şi căuta din toate puterile lui să le uşureze.
În vremile de pace, marea mulţime a bărbaţilor din satul Vidra, ca şi din toate satele de moţi, nu era pe acasă. Erau unii la
pădure, făcând ciubere, scânduri, şindrile... Alţii, duşi cu acestea,
încărcate pe căruţe sau pe cai, până departe, prin satele şi târgurile câmpiilor ţării, unde le schimbau pe „bucatele” ce le aduceau apoi, în schimbul ciuberelor, la familiile lor. Alţii erau răspândiţi până cine ştie unde, pe la felurite munci prin ţară, ca săşi câştige pâinea zilnică pentru ei şi ai lor. Căci în sat, în afară de
lemne şi iarbă, nu se făcea mai nimic. Pe vremea aceea, moţii
mergeau pe jos, cu ciubere, până pe la Budapesta, până pe la
Viena...
În Vidra, bătrânii, văduvele, bolnavii, orfanii şi cei care nu
mai aveau pe nimeni erau destui. Iar oamenii aceştia, de care
cam toţi se feresc, îndată ce au cunoscut că tânărul învăţător îi
iubeşte şi îi ajută, erau zi şi noapte pe capul lui, fiecare rugândul câte ceva.
O mare parte din vremea şi din puterea lui şi-o cheltuia citind scrisorile celor plecaţi şi scriindu-le înapoi, căci femeile şi
bătrânii aproape nici unii nu ştiau carte.
Alţii veneau la el cu plângeri şi cereri, fiind nedreptăţiţi de
autorităţile străine.
Alţii, înfometaţi şi goi, veneau pentru un ban sau pentru o
haină. Nu ieşeau unii până ce intrau alţii.
Dar, deşi ocupat peste măsură cu treburile lui şi cu nevoile
altora, totuşi învăţătorul Iosif nu uita rugăciunea şi meditaţia. El
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simţea că tocmai acum, în munca şi lupta cea grea în care a
ajuns, are mai multă nevoie de puterea şi de lumina pe care o
primea prin părtăşia cu Dumnezeu în meditaţie şi reculegere.
Trăirea în mijlocul poporului şi faptul că lua parte atât de
dureros şi de adânc la toate nevoile trupeşti şi sufleteşti ale celor
mai sărmani şi mai nefericiţi dintre fiii neamului său îi zguduia
sufletul. Şi îi deschidea tot mai adânc ochii asupra marilor trebuinţe ale bieţilor oameni şi asupra arzătoarelor lor nevoi, pentru
care va trebui de acum să-şi dăruiască şi el viaţa.
Multele nedreptăţi ce li se făceau oamenilor de către legiuitorii străini...
multa nepăsare vinovată a celor care erau datori să ajute la
îndreptarea relelor, dar nu ajutau...
multul întuneric al neştiinţei de carte sau al neştiinţei despre
mântuirea sufletelor lor, în care erau lăsaţi bieţii oameni...
multele rele, păcate şi boli care bântuiau familiile şi vieţile
acestor neajutoraţi,
toate acestea îi frământau şi îi îndurerau sufletul lui Iosif,
care suferea pentru fiecare în parte şi pentru toţi împreună.
Bieţii oameni, care abia îşi mai puteau purta necazul lor singuri, îndată ce simţiră că învăţătorul lor este omul lui Dumnezeu, veneau, fiecare să se uşureze pe sine, aruncându-şi necazul
asupra lui. Şi el le primea şi se încărca cu toate ale tuturora.
Multe necazuri a avut a păţi el cu autorităţile străine de
atunci, pentru binele pe care lupta să-l facă sătenilor lui nedreptăţiţi şi săraci. (p. 33-34)
*
La graniţele cele noi şi largi ale ţării noastre se agitau mari
primejdii, atât din apus, cât şi din miazăzi şi răsărit.
Limbile fiind împărţite şi învrăjbite, tot aşa erau şi religiile lor.
Ura naţională alimenta ura religioasă, apoi ura socială. Şi tot ceea ce
se năştea din aceste uri era numai otravă, şi sfâşiere, şi moarte.
În ţara noastră nouă şi mare, nici nu apucaseră să se liniştească chiuiturile de bucurie ale întregirii, când se şi văzură norii
ameninţărilor din afară şi noroiul ticăloşirii dinlăuntru.
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Vrăjmaşii lucrau cu repeziciune şi cu putere, atât prin ameninţările directe şi înarmate de lângă hotarele ţării, cât şi prin
toate mijloacele învrăjbirii şi decăderii din mijlocul ei.
Lucrurile se înrăutăţeau cu o aşa repeziciune, încât era nevoie să se lucreze cu cea mai mare grabă şi cu cea mai puternică
hotărâre, spre a fi salvat ceea ce se cucerise cu atâtea jertfe şi în
atâtea secole.
Oamenii conştienţi vedeau că nu mai putea fi amânat nimic.
Că trebuia imediat să se întreprindă tot ce se putea face pentru
salvarea lucrurilor.
În frământările capetelor cu răspundere s-au propus atunci
multe soluţii. Pentru alegerea celor mai bune dintre ele s-au ţinut
multe consfătuiri.
Şi s-au cules multe păreri.
Pe plan religios, la Mitropolia Sibiului, era o destul de mare
animaţie. În cadrul datoriilor care îi reveneau, se căutau mijloacele cele mai potrivite şi mai promiţătoare.
Într-una din consfătuirile organizate pentru acest scop, printre măsurile practice care trebuiau luate fără întârziere, era şi înfiinţarea unei gazete religioase pentru popor. Rolul acestei gazete săptămânale era să ducă lumină şi unire în lumea întunecată
şi învrăjbită. Mai ales în lumea ţărănimii şi a muncitorimii, roasă
de boli şi de sărăcie şi învrăjbită de politicieni, de alcool, de procese şi de dezbinări religioase.
Gazeta aceasta va fi un lucrător puternic pentru îndrumarea
şi luminarea satelor noastre, pentru sudarea sufletelor româneşti
în faţa primejdiei străine, pentru stârpirea relelor care nimicesc
sănătatea societăţii şi pentru înviorarea vieţii religioase, singura
care poate duce la salvare. Printre cei vreo zece participanţi la
această consfătuire, ca unul dintre cei mai tineri şi mai din urmă,
a fost chemat şi Părintele Iosif, noul duhovnic de la „Teologie”.
(p. 49-50)
*
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„ROMÂNIA MARE” şi pricinile pentru care ea nu este aşa
cum o credeam şi o aşteptam...
...Sunt multe pricinile pentru care ţara noastră cea nouă
este aşa cum este şi nu cum ar trebui să fie. Unele din acestea le
voi spune.
Încep cu una sufletească. Am luat-o din Biblie...
Israelitenii au stat sute de ani în robia egiptenilor şi a lui
Faraon. Era grea robia şi suspina poporul, făcând cărămizi şi
palate pe seama lui Faraon. Nădejdea însă nu şi-au pierdut-o.
În sufletul poporului chinuit şi apăsat de jugul robiei, trăia credinţa, nădejdea trezită şi vestită de proorocii lor că vor scăpa o
dată şi o dată şi vor trece într-o ţară mândră şi fericită, în
Canaanul făgăduit.
Şi a sosit şi vremea vestită prin prooroci. Israelitenii au
scăpat din robie, au trecut Marea Roşie şi au plecat spre ţara
făgăduinţei, spre Canaan.
...Dar aţi citit şi aţi auzit din Biblie câte au păţit şi au suferit israelitenii după ce au scăpat din robie şi până ce au ajuns în
Canaan. O dată n-aveau pâine, o dată n-aveau apă, şi întreaga
lor cale a fost un lanţ de necazuri, de lipsuri şi de suferinţe.
Dumnezeu a voit să fie aşa, căci în Biblie citim că
israelitenii, după ce au scăpat din robie, s-au făcut răi, cârtitori,
neascultători. Cei ce răbdaseră ani de zile robia lui Faraon, la
cele dintâi greutăţi, începură a cârti şi a mustra pe Moise şi pe
Aaron că i-au scos din Egipt, pentru că acolo aveau carne destulă... iar alţii şi-au făcut un viţel de aur, cu jocuri şi
tămbălăuri, tocmai în vremea cea sfântă când sus, pe muntele
Sinai, Moise primea, între tunete şi fulgere, Tablele Legii...
Biblia ne spune că Dumnezeu a pedepsit aceste greşeli ale
lui Israel cu aspră pedeapsă, grăindu-le prin gura lui Moise
astfel:
«Voi nu veţi intra în pământul făgăduinţei, ci în pustia asta
vor cădea şi rămânea oasele voastre. Numai după ce se vor topi
oasele voastre în pustie vor putea intra fiii voştri în Canaan».
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...Şi aşa s-a şi întâmplat. Pentru păcatele lor, toţi au murit
pe drum, înainte de a ajunge în ţara făgăduinţei, în ţara cea
frumoasă şi fericită...
...Şi noi, românii, ne-am avut robia noastră. Ca israelitenii,
ne-am avut şi noi egiptenii şi faraonii noştri, adică străinii care
ne-au stăpânit. Sute de ani a purtat şi poporul nostru pe umerii
şi pe sufletul său această grea robie. Dar nădejdea nici ei nu şiau pierdut-o. În sufletul poporului nostru trăia frumosul vis,
trăia ţara vestită de proorocii noştri, de învăţaţii neamului nostru: Canaanul nostru, ţara făgăduinţelor şi a aşteptărilor noastre de veacuri. Şi, iată, a sosit şi pentru noi plinirea vremii. Am
scăpat şi noi de robia cea lungă. Din robie am scăpat, dar, iată
că n-am ajuns în «Canaanul cel plin cu miere şi lapte».
...Am ajuns şi noi în pustia necazurilor şi lipsurilor. Dumnezeu vrea aşa, pentru că şi noi, după ce am scăpat din robia
străinilor, ne-am stricat năravurile şi purtările. În robia noastră
de ieri, eram şi noi un popor în sute de feluri necăjit şi apăsat.
Aveam însă credinţă tare în suflet... Aveam în «Egiptul» nostru
de ieri proorocii noştri... care îmbărbătau şi sfătuiau poporul şi
îi întăreau nădejdile în ţara noastră viitoare.
Azi însă, după ce am scăpat din robie, parcă nu mai suntem
cei de ieri. Ne-am schimbat şi ne-am stricat... şi glasul proorocilor noştri nu mai este ascultat cu dragostea şi evlavia de ieri,
aşa precum nici dintre ei unii n-au mai rămas proorocii de ieri.
Prin vânturile şi furtunile pline de otravă... ni s-a înveninat credinţa, ni s-a pierdut dragostea şi ni s-au umplut sufletele de
otrava păcatului. O vedem această otravă, o simţim pe toate
drumurile şi ne întâlnim cu ea. Ea este aceea care a golit bisericile de oameni şi sufletele de credinţă.
...Dacă credinţa de ieri ne-a întărit să purtăm lanţurile robiei o mie de ani, otrava de azi strigă din sufletele unora că nu
se mai poate aştepta nici o zi, două...
...Ce va fi cu noi? – mă veţi întreba. Răspunsul este uşor:
israelitenilor le-au arătat calea spre Canaan stâlpul de foc şi
norul luminos... Numai acestea ne vor arăta şi nouă drumul cel
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bun... De nu le vom căuta şi asculta, ci vom merge mai departe
pe calea pe care mergem acum, vom păţi şi noi ca israelitenii
din vechime...
Dar de ne vom opri... de ne vom ridica şi noi ca fiul rătăcit
din Evanghelie şi vom pleca înapoi spre Casa Tatălui Ceresc, să
ascultăm de poruncile Lui, atunci se va ridica negura necazurilor dinaintea noastră şi vom vedea Canaanul cel frumos, România noastră cea... fericită.
Părintele Trifa
Acesta era gândul mântuitor cu care a pornit el, de la început, la lupta şi munca uriaşă pentru mântuirea sufletească a
acestei scumpe ţări. Şi călăuzit de stâlpul de foc şi de norul cel
luminos care erau Numele şi Cuvântul Mântuitorului Iisus, el a
pornit ca un profet ceresc în fruntea poporului spre acel minunat
„Canaan” al mântuirii noastre. (p. 53-54)
*
La redacţia «Luminii Satelor», Părintele Iosif era un slujitor
totdeauna treaz care vedea departe, care judeca sănătos şi care nu
înceta a trage mereu semnalele de alarmă, înştiinţând despre
primejdiile pe care le vedea şi le simţea venind.
Am mai spus despre starea cea rea a lucrurilor, atât din afara
ţării, cât şi dinăuntrul ei. Dar, pe măsură ce trecea timpul şi se
mai micşorau primejdiile din afară, cu atâta creşteau primejdiile
cele dinăuntru.
Ţărănimea era săracă şi ruinată de război. Marea parte a
pământurilor ţării era în mâna câtorva boieri şi mari proprietari.
Ţăranilor li se promisese că, dacă vor lupta bine, îndată după
terminarea războiului se va face o mare reformă agrară şi vor fi
împroprietăriţi cu toţii din moşiile boiereşti.
Muncitorilor li se promiseseră locuri de muncă şi salarii îndestulătoare.
Invalizilor şi pensionarilor, asigurarea drepturilor lor.
Iar acum, nici după trei-patru ani de la sfârşitul războiului,
se realiza prea puţin din toate aceste promisiuni. Politicienii, în
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frunte cu regele ţării, hămesiţi după câştiguri şi afaceri personale, nu mai vedeau şi nu mai auzeau nimic din gemetele şi suspinele celor mulţi şi nevoiaşi.
Mulţimi de afacerişti mari şi mici mişunau pretutindeni,
speculând şi jefuind ţara şi poporul. Mita şi bacşişul acopereau
orice şi permiteau orice, începând de sus şi până jos.
În această stare de descurajare generală, înfloreau mai ales
industria şi comerţul băuturilor alcoolice falsificate. Zeci de fabrici de spirt negru şi mii de cârciumi ivite ca peste noapte revărsau peste ţară valuri uriaşe de alcool otrăvit, sărăcind şi îndobitocind pe bieţii oameni, lăsaţi la bunul plac al speculanţilor şi
al afaceriştilor nelegiuiţi şi neruşinaţi.
Politicienii ajunşi la cârmă vindeau sau închiriau străinilor
bunurile şi resursele ţării pe zeci de ani înainte. Astfel, se înstrăinară: Petrolul, Pădurile, Căile Ferate, Telefoanele, Chibriturile – şi atâtea altele.
Satele erau pline de cârciumi care storceau banii oamenilor.
Iar oraşele erau pline de bănci care le dădeau bani cerând camete
nemiloase. Le împrumutau oamenilor banii de băutură în schimbul caselor, al moşioarei şi al muncii lor.
Cârciumile cumpărau sufletele celor „proşti”, cu alcoolul,
iar băncile cumpărau conştiinţele celor „învăţaţi”, cu banii.
Sărăcia, dezbinarea şi ruina se întindeau pretutindeni. Legile
fiind făcute de cei cumpăraţi cu banii, toate erau părtinitoare
celor care îi plătiseră pe cei ce le făceau.
Toate bogăţiile ţării erau acaparate de străini, şi oriunde era
ceva de câştigat era un străin. Corupţia şi nedreptatea domneau
pretutindeni în ţară.
Cei care luptaseră şi se jertfiseră pentru întregirea şi independenţa ţării umblau nedreptăţiţi de la o uşă la alta, dintr-un an
în altul, de la o promisiune mincinoasă la alta.
Mulţi oameni de bine vedeau tot răul acesta şi strigau împotriva lui. Dar cei ajunşi sus nu prea luau în seamă aceste strigăte. Când vreunul devenea totuşi prea supărător, se găsea
îndată mijlocul să fie făcut să tacă: ori banul, ori ameninţarea.
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Iată de ce, chiar de la începutul scrierilor sale, Părintele Iosif, ca un glas al conştiinţei naţionale şi religiose a poporului
nostru, s-a ridicat cu toată tăria sufletului său împotriva răului.
Săptămână de săptămână, prin toate paginile gazetei sale, el
striga cu disperare şi hotărâre împotriva tuturor acestor rele şi
nedreptăţi ce se făceau. Şi chema cu trie la luptă pentru salvarea sufletelor şi a bunurilor poporului. Nici un alt glas din ţară
nu era atât de îndurerat şi de aspru ca al lui. Colecţiile gazetelor
scrise de el în anii aceia vor rămâne pe totdeauna un exemplu
măreţ şi o mărturie veşnică despre lupta uriaşă pe care a dus-o
acest neînfricat slujitor al lui Hristos şi al poporului nostru, pentru a împiedica prăbuşirea şi a trezi conştiinţa mântuirii noastre.
Multe din profeţiile făcute de el atunci s-au împlinit dureros în
anii de mai târziu. Cine îşi va da cândva osteneala să cerceteze
sub acest aspect scrierile lui de atunci se va uimi de clarviziunea
şi de curajul acestui mare creştin şi patriot.
În Biserică, locul curatei şi armonioasei munci creştineşti de
dinainte de război îl luară curând certurile confesionale, interesele personale, luptele politice, dezbinările sectare. Viaţa morală scădea pretutindeni, înlesnind pătrunderea a mai tuturor relelor. Diavolul avea un seceriş bogat pretutindeni.
Din turnul de pază al redacţiei sale, Părintele Iosif vedea tot
mai îndurerat toate acestea. Şi nu era rând de gazetă în care să nu
le strige şi să nu ceară îndreptarea lor.
Înţelegerea Voii lui Dumnezeu, atât de călcată în picioare de
toţi, şi durerea prăbuşirii sufleteşti a poporului îi chinuiau zilnic
sufletul şi îi înflăcărau îndrăzneala luptătoare.
Curând, gazeta ajunse numai a lui.
În locul articolaşelor cenuşii ale „comitetului” care se retrăsese aproape de tot, ardeau acum din paginile gazetei plesnele de
foc ale mustrării şi înştiinţărilor lui împotriva păcatului, osândind lăcomia politicienilor, părtinirea judecăţilor, nedreptatea
legilor, nepăsarea îndrumătorilor, decăderea societăţii şi absenţa
Bisericii. În timp ce orfanii mor, invalizii cerşesc, poporul suferă, credinţa se pierde, sărăcia se întinde, străinii se îngraşă şi diavolul râde – Biserica tace şi stă.
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În toată lupta aceasta cu răul general, bineînţeles că glasul
de la «Lumina Satelor» nu era singurul care striga şi înştiinţa.
Dar era singurul care era pătruns de încredinţarea că numai
o renaştere sufletească mai poate împiedica prăbuşirea şi mai
poate aduce salvarea. Că numai o întoarcere totală şi puternică
la Hristos ne va mai putea izbăvi şi ridica. Că numai credinţa şi
aflarea Crucii şi Jertfei Lui sunt singura cale a mântuirii din
moartea şi osânda în care suntem. A fiecăruia în parte şi a tuturor la un loc.
Pe când alţii dădeau tot felul de „soluţii” şi prescriau tot felul de „leacuri” împotriva bolii ţării, Părintele Iosif stăruia şi înştiinţa despre Singurul Leac Salvator pe care el îl vedea: Hristos. (p. 58-59)
*
Cu un amar simţământ de durere şi de ruşine, vedea stările
în care se zbăteau ţara şi poporul. Şi, la fel, neputinţa lui în faţa
acestor stări.
Din tot elanul cu care se luptaseră fiii acestei ţări, de secole
înainte, pentru împlinirea marelui nostru ideal naţional, acum
parcă nu mai rămăsese nimic.
Toată frumoasa muncă pentru trezirea şi formarea conştiinţei curate a datoriei, a unităţii, a cinstei, a demnităţii şi a moralei
acum parcă încetase de peste tot.
Toate luminile frumoase şi vrednice, care ardeau cândva
atât de curat şi de puternic, acum parcă le stinsese un vânt satanic. Şi un întuneric vinovat se întindea rece, ameninţător şi deznădăjduit peste toate hotarele noastre fireşti şi sufleteşti.
În zadar ne-a dat oare Dumnezeu o ţară mare şi frumoasă?
– gândea el.
În zadar oare au luptat şi s-au jertfit atâtea secole înaintaşii
noştri? În zadar oare am muncit şi am suferit chiar şi noi atât de
mult? Căci, într-adevăr e în zadar, dacă lăsăm ca acum să se
piardă şi să se nimicească totul, chiar aşa!
E plină lumea de ştiri rele despre cei de sus şi de ştiri triste
despre cei de jos...
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Crimele, hoţiile, judecăţile, divorţurile, tulburările şi toate
nelegiuirile provocate de puhoaiele de alcool, revărsate peste
ţară din sutele de fabrici, ştiute şi neştiute, de spirt negru şi
alb... şi din miile de cârciumi, au făcut acum din ţara şi din poporul nostru, cel altădată atât de vrednic, un exemplu grozav de
urât pentru toate popoarele din jurul nostru.
Bolile sociale şi degenerarea, provocate şi răspândite de
alcoolism, se întind ca pârjolul, distrugând nu numai generaţia
asta, ci şi pe cele viitoare.
Statisticile sunt din ce în ce mai alarmante, dar nimeni dintre cei cu răspundere în ţara asta nu se ridică puternic şi hotărât să oprească această stare de lucruri şi să aducă salvarea...
Încă o dată: cine le mai poate vedea toate acestea aşa de
limpede ca unul care are un loc aşa cum am eu? Şi cine oare mai
are o răspundere atât de mare în înştiinţarea răului şi în luarea
de măsuri bune, ca mine, care am în mână o trâmbiţă cu care pot
suna alarma neîncetat peste o lume întreagă? Ca mine, care am
acum la îndemână un mijloc cu care pot chema la luptă împotriva
răului şi pot îndruma neîncetat spre bine pe cei hotărâţi să se ridice cu un singur gând, pentru mântuire şi pentru Hristos!...
Din bisericuţa neştiută de la Vidra, Dumnezeu m-a mutat în
catedrala de la «Lumina Satelor». Şi, de la cei câţiva ascultători
sărmani dintr-un sat îndepărtat de munte, eu pot acum să vorbesc unei ţări, unei lumi întregi.
Foaia se tipăreşte în multe mii de exemplare, săptămână de
săptămână, şi în fiecare duminică e ascultată în mii de sate şi de
oraşe, nu numai din ţară, ci şi până departe, peste hotare, în
toate colţurile lumii, unde sunt români care ţin legătura cu ţara
de unde plecaseră.
Şi eu? Ce am făcut eu cu-adevărat, oare, şi ce fac eu, chiar
şi acum, pentru a-mi împlini, în adevăr, datoria pe care am început să mi-o simt chiar din clipa când am primit Sfânta Carte
şi sfânta înştiinţare a mamei mele, de pe patul morţii ei?
Cu ce îmi închei eu acum bilanţul celor treizeci şi patru de
ani din viaţa mea? Practic, ce am făcut eu în afară de puţin
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zgomot care şi acela pare că s-a pierdut neputincios şi fără nici
un ecou, în pustiul acesta mare din jurul meu?...
Aşa vorbea cu sine însuşi omul lui Dumnezeu, şi acestea îi
erau amarele gânduri neputincioase şi triste, ce îl frământau în
cămăruţa lui de la orfelinat. (p. 63-64)
*
Ce am făcut eu pentru ca aceşti nefericiţi beţivi şi suduitori
să-şi dea seama, cutremuraţi şi îngroziţi, de păcatul şi pierzarea
lor? Ei merg, fără să-şi dea seama, la o pierzare sigură, dar eu
ştiu cutremurător de bine lucrul acesta.
Ce-am făcut eu pentru ca Hristos să fie adus până la ei, iar
ei aduşi până la Hristos – singura întâlnire mântuitoare a unui
suflet şi a unui popor?
Ochii i se opriră îndureraţi asupra Psaltirii lăsate de mama
lui. Cartea stătea şi acum, ca de obicei, pe masă, în faţa sa. În
clipa aceea, auzi, mai limpede şi mai puternic ca oricând, glasul
Psaltirii şi glasul mamei lui, grăindu-i cu o voce sfâşietoare:
...Să-L cunoşti şi să-L mărturiseşti pe Hristos. În aceasta va fi
mântuirea ta şi a multora...
Învăluit într-o lumină cerească, îi păru că vede în faţa sufletului său pe Iisus cel Răstignit. Şi parcă Îl auzi poruncindu-i:
„Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa...”; „Fără Mine nu puteţi face
nimic...”; „Îndrăzniţi, Eu am biruit lumea”.
Şi simţi cum lumina aceasta puternică se apropié, îl cuprinse
în ea şi se revărsă toată, dintr-o dată, în toată fiinţa lui trupească
şi sufletească...
Se prăbuşi pe genunchi şi mâinile i se împreunară, înălţate
în rugăciune, peste Psaltirea mamei. Cu tot sufletul cutremurat şi
cu toată faţa şiroind de lacrimi, izbucni într-o mărturisire zguduitoare, învinuindu-şi toată nepăsarea trecută. Şi cerându-şi iertare
pentru toţi anii petrecuţi cu atât de puţin folos.
Cu o nestăpânită revărsare a inimii, se predă din nou lui
Hristos, cu o hotărâre şi cu un legământ nou ca, din clipa aceas95

ta, să ia, puternic, un nou drum în lupta lui. Un îndemn fericit şi
luminos îi străluci poruncitor în faţă, strigându-i:
– Ridică-te şi scrie!
Şi, peste foile albe, mâna lui slăbuţă începu să alerge, scriind cuvintele de foc inspirate de Duhul Sfânt, ale Chemării în
Numele lui Iisus Hristos, adresate tuturor românilor şi creştinilor
pentru hotărârea cea mare:
Veniţi, strigă el, să facem o intrare creştinească în Anul cel
Nou, cu hotărâre şi întovărăşire de luptă împotriva sudalmelor şi
beţiilor...
Cititorilor... veniţi să scoatem din casa noastră, din traiul
nostru şi al vecinilor noştri aceste două mari păcate care ne pierd
sufletul şi neamul nostru: beţia şi sudalma... (p. 65)
*
Scriitorul ei [al Hotărârii din noaptea de Anul Nou 1923 –
n.n.] stătea acum ca o flacără cu tot sufletul lui aprins şi dornic
sub călăuzirea Voii lui Dumnezeu. Şi cu toată alipirea predat sub
Crucea lui Hristos Domnul, dornic să-şi împlinească toată datoria inspirată de Duhul Sfânt în noaptea hotărâtoare.
Ştia că toată taina biruinţei stă în puterea şi harul revărsării
Duhului Sfânt. Că, fără această revărsare, câmpia sufletească a
ţării va rămâne mereu pustie, iar albia educaţiei noastre religioase, mereu uscată.
De aceea, cu toată puterea sufletului său, căuta să trăiască,
în toată sfinţenia şi sinceritatea, Voia şi Cuvântul lui Dumnezeu,
în sine însuşi, înlăturând astfel orice stavilă de păcat sau neascultare dinăuntrul său, pentru ca apele vii ale Duhului Sfânt să se
poată revărsa apoi, prin el şi prin matca tot mai largă a foii sale, peste tot ţinutul uscat al vieţii sufleteşti din ţara şi din Biserica noastră, până cine ştie unde şi până cine ştie când, schimbând
astfel şi înnoind din temelie viaţa fiecărui cititor al său.
Duhul Sfânt îl încredinţa tot mai puternic că învierea şi înnoirea aceasta nu pot veni decât prin puterea Crucii şi a Jertfei
Mântuitorului Hristos, din izvorul cuvintelor Sfintei Scripturi.
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Trebuie deci puternic făcută cunoscută, în popor, citită şi
iubită Biblia, Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. În ea este Hristos.
Şi în El sunt izvoarele învierii şi ale vieţii. În aceasta stă taina biruinţei sale.
(...) În noaptea aceea nu se născuse în Hristos numai un redactor nou şi o gazetă nouă. Ci se născuse şi se năştea o
cititorime nouă, o societate nouă, o frăţietate evanghelică şi vie,
care era aluatul ceresc în stare să dospească pentru Hristos toată
frământătura Bisericii şi poporului nostru, înnobilând-o şi sfinţind-o. (p. 66-68)
*
Răspunsuri tot mai dese de noi adeziuni îngroşau rândurile
Oastei duhovniceşti, nou-înfiinţate. Tineri şi bătrâni, din toate
straturile sociale şi din toate ţinuturile româneşti, se adăugau
acestei mişcări de renaştere sufletească ce aducea un suflu nou şi
plin de nădejde în Biserica şi în ţara noastră. (p. 71)
*
„...Eu pun în mişcarea noastră cele mai frumoase nădejdi.
«Lumina Satelor» străbate, cu cele zece mii de exemplare ale ei,
în toate unghiurile ţării. În chipul acesta mişcarea noastră va
putea umple, rând pe rând, toată ţara, cu ostaşi şi cu fronturi de
luptă împotriva păcatelor. În chipul acesta vom putea cuceri din
nou această ţară pentru Iisus Hristos şi Evanghelia Lui. Aceasta
va fi cucerirea cea din urmă şi cea adevărată, care va da mărire
statornică acestei ţări – şi acestui neam...”
O astfel de viziune profetică avea acest om binecuvântat,
atunci!
Cu o astfel de încredinţare puternică şi sfântă lucra el, deplin încredinţat că scopul măreţ şi fericit al adevăratei înălţări şi
mântuiri a ţării şi neamului nostru nu poate veni decât prin
Hristos. Prin saltul naşterii din nou şi al vieţuirii în Hristos.
Fireşte, aceasta va cere un drum lung, cu eforturi mari şi cu
jertfe multe. Dar Duhul lui Iisus Hristos, Domnul şi Mântuitorul
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Puternic, îi insufla mereu îmbărbătare din făgăduinţele Lui sfinte: Îndrăzneşte, Iosife, Eu sunt cu tine şi cu lupta ta! Nu te teme!
Tu nu eşti singur, Eu mai am în neamul acesta şi în Biserica
aceasta încă nenumărate mii de suflete scumpe şi mari, care vor
veni şi se vor alătura cu hotărâre şi vitejie luptei tale! (p. 72)
*
Dacă un război de un fel se terminase, în afară, cu dezrobirea noastră naţională, un nou război, de un alt fel, începuse înăuntru, pentru dezrobirea noastră sufletească. Şi acest război trebuie purtat cu şi mai mare hotărâre. Oricât va fi de lung şi de
mare acest război, el va trebui să se încheie numai atunci când se
va fi făcut desăvârşita noastră dezrobire sufletească de sub robia
păcatului şi a decăderii în care suntem ţinuţi acum. (p. 73)
*
O, dacă acest deosebit har ceresc ce venea spre noi prin
această binecuvântată Lucrare ar fi fost înţeles tot atât de bine şi
de către cei din fruntea Bisericii şi a poporului, cum l-a intuit
mulţimea cea mare şi de jos, ce minunat s-ar fi putut împlini
atunci planul mântuitor pe care Dumnezeul nostru L-a avut cu
ţara noastră. Şi cum s-ar fi schimbat atunci de radical tot cursul
istoriei noastre.
Dar atât „elita” noastră naţională cât şi cea religioasă de
atunci nu numai că n-au înţeles, dar au şi zădărnicit acest plan
dumnezeiesc. După cum îl zădărnicise cândva şi elita poporului
iudeu (Luca 7, 30). (p. 83)
*
Astfel, cea dintâi şi cea mai mare trebuinţă a ţării şi a poporului nostru aflăm puternic că stă numai în cunoaşterea vie a lui
Hristos.
Dacă L-am avea cu adevărat pe Hristos, nu ne-ar mai lipsi
nimic. Toate le-am dobândi prin El şi o dată cu El, căci în El
avem totul deplin (Col. 2, 10).
Curând el va spune: De fapt, nu beţia şi sudalma sunt răul
cel mai mare de care suferă poporul nostru, ci răul cel mai mare
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este că nu-L cunoaştem şi nu-L urmăm pe Iisus cel Răstignit.
Căci dacă L-am avea pe El nu numai că n-am trăi în întunericul
acestor ruşinoase păcate şi patimi, ci am umbla cu toţii în toată
curăţia şi bucuria luminii minunate a lui Dumnezeu.
Astfel se aşeză tot mai puternic şi mai adânc, ca piatra din
capul unghiului Lucrării, temelia cunoaşterii şi primirii lui Iisus
Hristos ca Mântuitor personal, de către oricine îşi doreşte cu
adevărat mântuirea sufletului şi mântuirea neamului nostru.
Încă de la început, în viziunea Părintele Iosif, aceste două
mântuiri – a sufletului şi a neamului – erau strâns legate una cu
alta şi una de alta. Ba încă el chiar condiţiona mântuirea noastră
de lupta pentru mântuirea tuturor alor noştri. Hristos nu S-a mântuit numai pe Sine, zicea el, ci a murit pentru mântuirea multora.
(...)Temelia cea dintâi pentru mântuirea sufletului nostru
este să-L cunoaştem şi să-L primim oricare dintre noi în inima şi
în casa noastră pe Hristos.
Apoi, cea de-a doua, tot aşa de însemnată, este munca şi
lupta noastră de a-i face pe toţi oamenii să-L cunoască şi să-L
primească în viaţa lor ca Mântuitor şi Stăpân pe El.
În aceasta stă toată taina înnoirii, puterii şi rodirii noastre.
(p. 87)
*
Vindecarea şi mântuirea noastră, ca inşi şi ca neam, nu va
putea veni niciodată prin altceva, decât prin cunoaşterea şi trăirea Sfintelor Scripturi.
(...) Astfel, Duhul Sfânt i-a descoperit încă de la începutul
Lucrării Oastei că dezgroparea Bibliei de sub lespezile neştiinţei
şi de sub praful nepăsării de veacuri va fi până la urmă o primă
condiţie pentru dezrobirea şi ridicarea din păcat şi înapoiere a fiecărui suflet şi a întregului popor.
Numai lumina Evangheliei vor putea aduce primăvara şi învierea noastră cea sufletească.
Numai puterea Cuvântului şi a Duhului Sfânt ne va putea
trezi şi învia la o viaţă nouă pe toţi morţii în patimi şi îngropaţii
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în păcate, pe toţi cei ţinuţi în robie şi în orbie sufletească de către
Satana, duşmanul cel de moarte al sufletului nostru şi al neamului nostru.
Sfânta Scriptură trebuie deci adusă la tot poporul şi tot poporul trebuie adus la ea!
Sfânta Evanghelie trebuie scoasă din altar şi dusă în familii,
în societate, în mijlocul lumii şi în viaţa fiecărui om. (p. 90)
*
Marele întuneric şi marea nepăsare de veacuri, devenită
„tradiţie”, se vor împotrivi din răsputeri oricărui suflu înnoitor.
Comoditatea îngheţată şi păcatele încetăţenite, care se vor
vedea ameninţate de primăvara Evangheliei, vor stârni din greu
crivăţul urii şi al calomniilor împotriva razelor binefăcătoare pe
care le va aduce Soarele Bibliei, care îşi vesteşte răsăritul ceresc
peste hotarele ţării noastre şi ale inimilor noastre.
Vor trebui ridicate stavilele grele şi ruginite ce de veacuri
opresc revărsarea binecuvântată a şuvoaielor mântuitoare peste
sufletul poporului nostru.
Dar, Praznicul Paştilor noastre, Sărbătoarea renaşterii noastre în Hristos, tot va trebui să vină odată!
Ceea ce Dumnezeu a făcut prin Cuvântul Său Sfânt în viaţa
altor popoare, care L-au descoperit înaintea noastră, trebuie să
vedem şi la noi, odată şi odată, oricât de lung va fi drumul urcuşului nostru spre această luminoasă ţintă.
(...) O sete sfântă şi nemaicunoscută înainte la noi se trezea
după citirea şi cunoaşterea Bibliei, datorită mărturisirilor lui.
Ceea ce nu se mai văzuse niciodată în poporul nostru începea să se vadă acum. Cercurile cele mai largi şi neştiutoare aflau
despre Biblie în felul acesta pentru prima dată. Şi mulţimile veneau s-o ceară. (p. 91)
*
Pentru încurajarea citirii şi răspândirii Bibliei, Părintele Iosif
începu curând prin foaie „O şcoală Biblică”, încurajând cu pre100

mii în bani şi cărţi, cu îndemnuri şi tâlcuiri, pentru cercetarea şi
adâncirea Sfintei Scripturi.
Curând, ideea aceasta a intrat şi în obişnuinţa adunărilor
ostăşeşti unde începură să se ţină seri de „Şcoală Biblică”, din
care toţi cei care luau parte la ele se întorceau cu o tot mai adâncă cunoaştere şi trăire a Cuvântului Sfânt. Şi cu o tot mai mare
dragoste faţă de Cartea Domnului, Biblia.
Ce idei mari erau acestea! Ce viziune profetică, ce iniţiative
salvatoare, ce moment unic!
Ce curs fericit şi-ar fi urmat prin ele şi de la ele, destinul
poporului nostru şi chiar istoria Bisericii noastre, dacă le-ar fi
primit, dacă le-ar fi urmat.
Dar unde erau, oare, acei care trebuia să se pătrundă, să se
însufleţească şi să poarte fericiţi pretutindeni acest mesaj divin?
(p. 93-94)
*
O, încă o dată: ce fericit ar fi fost viitorul poporului nostru,
dacă cei răspunzători de soarta lui şi a Bisericii ar fi înţeles
atunci glasul Domnului! Şi dacă ar fi sărit cu toţii să ajute la împlinirea fericită a planului lui Dumnezeu cu noi şi pentru noi,
prin Lucrarea aceasta minunată.
Privind la acest miraculos început, oricine îşi poate uşor închipui la ce rezultat fericit s-ar fi ajuns curând, dacă acei care
aveau răspunderea şi puterea în ţară şi în Biserică ar fi înţeles
marea valoare şi slăvitul scop al acestei Lucrări duhovniceşti
pentru poporul nostru şi pentru încă cine ştie câte alte popoare şi
generaţii.
Biblia şi credinţa cea vie şi luptătoare ne-ar fi adus curând
într-o stare din care toate problemele, chiar şi cele economice,
naţionale şi politice – nu numai cele confesionale – ar fi fost rezolvate în chip fericit şi definitiv.
Istoria şi viaţa noastră ar fi luat un alt curs. Poate am fi fost
feriţi chiar şi de ororile şi de nenorocirile celui de-al II-lea Război Mondial ce a trecut şi peste noi atât de cumplit, ca şi de ur101

mările lui de mai târziu. Pentru că alta ar fi fost atunci cuminţenia conducătorilor şi alta ar fi fost calea prin care s-ar fi căutat
rezolvarea, după voia lui Dumnezeu, a problemelor nerezolvate
ce au dus la conflictul nimicitor de vieţi şi de bunuri de
neînlocuit. Şi în alt fel ar fi fost chiar şi intervenţia Divină în
cursul istoriei noastre.
Acesta este adevărul! (p. 101)
*
Astfel, prin Oastea Domnului, Părintele Iosif a răspândit în ţara şi în poporul nostru milioane de Biblii şi părţi ale ei, contribuind nespus de mult nu numai la însănătoşirea vieţii morale – care
am văzut-o cum era îndată după Primul Război Mondial – dar şi
la ridicarea nivelului cultural şi material al poporului nostru.
Nenumăraţi au fost acei oameni care, prin întoarcerea la
Domnul, au învăţat să citească şi să îndrăgească Biblia şi cărţile
bune, luminându-şi mintea şi familia. Astfel, scăpând de vicii şi
de păcate, au scăpat şi de sărăcie şi de boli.
Cine va cerceta vreodată cu bună credinţă stările acelor
vremuri şi ani nu va putea să nu recunoască marele merit al
Oastei Domnului şi al Părintelui Iosif, în marele salt, chiar şi
cultural, pe care l-a făcut viaţa poporului nostru din întunericul
analfabetismului spre lumina culturii. (p. 103-104)
*
„...La congres şi întruniri, am atras mereu atenţia preoţilor
mei că poporul nostru nu mai e acela de acum 40 sau 50 de ani.
Mai ales acum, după război, s-a trezit o mare sete şi însetoşare
religioasă care nu mai poate fi îndestulată cu metodele pastorale de până acum, cu serviciile rituale şi cu Molitvelnicul.
Sectarismul este el însuşi o mărturie despre această sete religioasă. În mrejele sectarismului au fost prinşi tocmai cei mai
buni credincioşi care însetau mai mult după Sfânta Scriptură şi
n-aveau unde să-şi potolească setea lor cea sufletească. În faţa
vremurilor schimbate ne trebuie o preoţime mai activă, ne tre102

buie un curent de regenerare religioasă sufletească. De aceea
am purces la trezirea acestui curent religios. De la mine s-a
pornit acest curent. Îmi trebuia un organ de publicitate şi un om.
Cine era omul care să mă înţeleagă? Dumnezeu m-a oprit cu
gândul asupra lui Iosif Trifa, modestul preot din Munţii Apuseni.
L-am chemat. A venit. Dumnezeu l-a ajutat în munca sa cea rodnică. Mulţumesc lui Dumnezeu că am găsit în părintele Trifa omul
de nădejde care mi-a înţeles intenţiile şi pe care îl socotesc ca pe
cel mai vajnic colaborator al meu şi cel mai aproape de sufletul
meu. Şi mulţumesc, din acest loc, pentru activitatea lui misionară
pe care o dezvoltă la «Lumina Satelor» şi în «Oastea Domnului» cu toată priceperea şi cu toată hărnicia. Mişcarea este bine
iniţiată şi bine condusă. Mişcarea aceasta a fost anume înfiinţată
pentru preîntâmpinarea sectelor. Oastea Domnului nu este puntea
de trecere de la ortodocşi la sectari, ci este puntea de trecere şi de
întoarcere de la sectari la ortodoxie.
Trăim vremuri schimbate, care cer înnoirea metodelor de
pastoraţie. Metodele de păstorire trebuiesc şi ele perfecţionate.
Astăzi nu se mai ară pământul cu plugul de lemn al ţăranului de
acum câţiva zeci de ani, ci cu plugul de fier perfecţionat. Tot aşa
şi metodele noastre de păstorire trebuiesc perfecţionate.
Precum agricultorul, care ar întrebuinţa şi acum plugul de
lemn, ar fi slab agricultor şi ar avea o şi mai slabă recoltă, tot
asemenea succes va avea şi preotul cel ce-şi reduce activitatea
la metodele vechi.
Preotul cel ce predică teoretic şi-şi mărgineşte activitatea
de predicator la mustrări moralizatoare ca: să nu sudui, să nu
furi, să faci ceea şi ceea şi să nu faci ceea şi ceea, se află încă la
plugul de lemn.
Aceasta nu mai ajunge! Metodele de dinaintea mişcării sectare nu mai ajung! Trebuie să împărtăşeşti poporul cu realităţile
superioare ale vieţii spirituale, să-l aduci în legătură cu Hristos.
Cei cu vechea metodă care propovăduiesc: să nu furi, să nu juri,
să nu... se mărginesc la morala lui „nu”, la morala Codului penal, în loc de a pătrunde în adâncimea moralei creştine.
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Mijlocul de îndreptare este această adâncime. Cerând oamenilor întruna ca: cutare lucru să-l facă, cutare să nu-l facă,
de la o vreme toată vestirea aceasta de reguli morale li se va
părea deplasată şi, lucru firesc, nu le va sătura setea religioasă.
E ca şi când ai sta în mijlocul unei grădini cu pomi sălbatici şi
i-ai îndemna în continuu să producă poame bune, nobile, în loc
să-i altoieşti mai întâi aceşti pomi şi apoi ei, de la sine, vor face
roade bune. Întocmai aşa trebuie să-l altoieşti şi pe omul cel
vechi cu păcatele lui şi să-l faci o mlădiţă a lui Hristos, apoi, de
la sine, va produce roadele vieţii celei după Hristos.
Aceasta este metoda pe care o cere Evanghelia şi vremurile
schimbate.
Azi poporul citeşte ziare, broşuri, cărţi, el vrea să se adape
la izvorul învăţăturii creştine, să citească Biblia pe care nu i-o
putem refuza. Daţi poporului Sfânta Scriptură! Daţi-i apa cea
vie! Azi ne trebuiesc propagatori ai tiparului cu cărţi. Numai cu
Molitvelnicul la subsuoară nu mai merge.
Preoţimea nu înţelege Oastea Domnului. Se ţine departe de
mişcarea aceasta. Oastea Domnului trebuie să intre în conştiinţa preoţimii. Atitudinea preotului e una: să fie în fruntea
Oastei Domnului în parohia sa. Mişcarea aceasta nu este ceva
de prisos preotului. Mişcarea sectară trebuie adusă în albia Bisericii tot printr-o mişcare religioasă, printr-un curent de regenerare sufletească.
Şi dacă în acest curent şi mişcare religioasă vor intra şi intelectualii, va fi pentru ei un titlu de onoare. Deci dacă părintele
Trifa a dat lozinca, zic şi eu: captaţi mişcarea pornită, tocmai
pentru a preîntâmpina trecerea la sectari. Treziţi-vă şi înţelegeţi-o! Ea este o sfântă misiune; captaţi-o în fiecare loc, căci
numai aşa se poate asigura viitorul Bisericii...”
Ce cuvinte inspirate! Cu adevărat trimise de Duhul lui
Dumnezeu.
La acestea, redacţia adaugă următoarele: „...Acestea sunt
declaraţiile Î.P.S. Sale pe care le trimitem iubiţilor noştri fraţi
ostaşi ca pe o mare bucurie de sărbători.
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Strălucita apărare şi precizare ce ni s-a făcut ne va servi ca
un îndemn să sporim şi mai mult în râvna noastră pentru întărirea Bisericii şi neamului nostru. Vestind această bucurie, ne prezentăm sufleteşte în faţa preabunului nostru Ierarh şi Păstor,
mulţumindu-i din tot sufletul nostru pentru înalta dragoste şi
purtare de grijă pe care ne-a arătat-o...”
«Lumina Satelor» nr. 23, din 8 iunie 1930
Este în aceste „precizări” nu numai o clarviziune realistă, ci
şi o înştiinţare profetică. Dacă preoţimea ar fi înţeles şi dacă însuşi mitropolitul Bălan ar fi rămas consecvent convingerilor exprimate în acest document, o, cât de minunat s-ar fi desfăşurat
tot viitorul Bisericii şi toată istoria neamului nostru prin acţiunea
binefăcătoare – şi pe scară naţională – a acestei Lucrări dumnezeieşti. (p. 119-120)
*
După ce ne refăcuse ţara – prin întregirea tuturor ţinuturilor
româneşti despărţite atâtea veacuri de răutatea străinilor asupritori, adunând pe toţi fiii cei risipiţi ai acestui neam într-o ţară
mare şi liberă – acum Bunul Dumnezeu voia să-i refacă şi hotarele sufleteşti, dezrobindu-ne sufletul din stăpânirile tirane ale
viciilor şi ale păcatului, strângându-ne prin această Lucrare întro unitate mântuitoare şi fericită la picioarele Crucii lui Hristos.
Lucrarea Oastei Domnului şi omul trimis de Dumnezeu cu
ea răsăriseră, ca un miracol ceresc, din tot ce aveau mai sănătos
şi mai al lor Biserica noastră şi neamul nostru. Şi în momentul
cel mai greu şi necesar al istoriei noastre. (p. 123)
*
Atras de dragostea lui Hristos cu o putere nebiruită, aprins
de o mare însufleţire pentru învierea Bisericii noastre şi apăsat
de grija mântuirii poporului nostru, acest mare trimis al lui
Dumnezeu – care a fost Părintele Iosif Trifa – împreuna în sufletul lui cele două dimensiuni mari ale sufletului românesc: credinţa şi cântarea.
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El însuşi, o fire plină de simţire şi duioşie, era un poet. Pe
lângă cele două poezii mai cunoscute ale lui, care au şi devenit
cântări: „Mai lângă Domnul meu, mai lângă El” şi „În drum spre
Golgota”, Părintele Iosif a mai scris încă multe poezii. Mai ales
în anii de la începutul Oastei, când încă nu se născuse poezia religioasă la noi. Căci adevărata noastră poezie religioasă a început
să prindă contur abia în anii Oastei.
Acest mare vizionar a înţeles marea nevoie a cântării religioase în poporul nostru şi a militat, cu toată puterea şi cu toate
mijloacele lui, spre a o trezi şi ajuta. Ceea ce se făcuse înainte de
el, în privinţa poeziei religioase, în popor, erau doar nişte încercări slabe care, multe, au rămas în faşă. (p. 139)
*
Astfel de imitaţii după cunoscute imnuri naţionale au mai
fost scrise de Părintele Iosif, iar după el, şi de alţii. Aceste imitaţii au fost primele cântări ale Oastei. Şi aceasta fiind un semn
că Oastea, chiar de la începutul ei, n-a împrumutat nimic străin,
ci şi-a înjghebat cum a putut şi cum a ştiut ceea ce îi lipsea, numai din ceea ce era al nostru... (...)
Ca după o lungă iarnă de uscăciune duhovnicească, încep să
înflorească, pe toate dealurile româneşti, frumoasele ramuri ale
poeziei religioase. Poporul nostru care are unul dintre cele mai
înzestrate folcloruri din lume, începe să-şi înalţe ochii spre cer şi
să cânte pentru Dumnezeu.
Se naşte, ca să zic aşa, un „folclor” nou. Un folclor duhovnicesc. Un folclor evanghelic şi creştin. (...)
Apare un nou folclor, acela produs de dragostea lui Hristos
şi de duhul creştin al sufletului românesc.
Are loc noua şi adevărata încreştinare a neamului nostru, venită acum de jos în sus şi dinăuntru în afară, aşa cum de fapt se
fac totdeauna marile şi adevăratele transformări. (p. 147-148)
*
Ca om plin de lumina lui Dumnezeu, Părintele Iosif a înţeles
încă de la început ce mare însemnătate are tineretul pentru viito106

rul Oastei Domnului şi al misiunii pentru care venea această Lucrare Evanghelică spre sufletele prezente şi viitoare.
De aceea, o atât de mare parte din străduinţele sale se îndreptau spre trezirea conştiinţei părinţilor şi a educatorilor, conştiinţe răspunzătoare de creşterea şi îndrumarea copiilor şi a tineretului spre Hristos şi pentru Hristos...
„Singur Mântuitorul Hristos şi Evanghelia Lui pot creşte şi
forma un tineret sănătos trupeşte şi sufleteşte” – zicea şi scria el
adesea. De aceea, străduinţele noastre toate trebuie să se unească
şi să se îndrepte înspre această îndrumare. Iar ca să izbândim în
această uriaşă muncă de înnoire prin Hristos, a copiilor şi a tineretului nostru, trebuie mai întâi noi înşine, părinţii şi îndrumătorii lor, să ajungem oameni noi în Hristos, oameni schimbaţi prin
înnoirea şi sfinţirea făcută de Duhul Sfânt. Fără puterea şi înnoirea sfinţitoare a Duhului Sfânt, toată munca şi osteneala noastră
va fi în zadar. Tot ce vom zidi în ei prin cuvinte – vom dărâma
prin exemple. Tot ce vom clădi în inima şi în mintea lor cu vorbele noastre cele mai frumoase – va fi nimicit de faptele lumeşti
şi nedemne pe care le-ar vedea la noi.
Numai pilda frumoasă a unei vieţi înnoite şi a unor purtări
vrednice în mijlocul copiilor noştri – şi în mijlocul lumii – ar
putea avea darul şi puterea convingerii asupra lor şi ar putea da
roade binecuvântate şi fericite pentru noi, pentru ei şi pentru toţi
urmaşii lor până în veac. (p. 163)
*
„Prea Cucernice părinte Trifa, subscrişii, gândindu-ne cum
am putem duce şi noi o viaţă cu folos nouă, Bisericii noastre şi
neamului nostru, ne hotărâm a scoate din traiul nostru sudalma,
minciuna, băutura şi toate năravurile rele... În fruntea Oastei stă
Însuşi Domnul Iisus Hristos. El ne va duce la biruinţă şi El ne va
ajuta ca să putem câştiga în Oastea Lui pe toţi locuitorii comunei
noastre, tineri şi bătrâni, bărbaţi şi femei. Doamne, ajută-ne!
Gruni, jud. Caraş-Severin, la 9 febr. 1924”
Urmează iscăliturile a 59 de elevi...
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Iar Părintele Iosif adaugă în continuarea scrisorii lor: „Fiţi
bineveniţi în Oastea Domnului, iubiţilor elevi! Hotărârea voastră
este o mare bucurie pentru noi. În aceste vremuri încărcate cu
atâtea stricăciuni, hotărârea voastră se iveşte ca zorile unor vremuri mai curate şi mai pline de cunoştinţa Domnului. Bine ziceţi
că hotărârea voastră aţi făcut-o şi pentru tăria Bisericii şi a neamului, pentru că numai din această parte (din înnoirea tineretului) poate veni şi tăria Bisericii şi a neamului. Domnul să vă
ajute, iubiţilor, să puteţi creşte în harul Lui şi în ascultarea de
El!” («Lumina Satelor» nr. 11, din 25 martie 1924) (p. 164)
*
Apoi alţii şi alţii, tineri şi tinere, frumoşi la trup şi curaţi la
suflet, simţiţi în purtare, măsuraţi în vorbă şi cuviincioşi în îmbrăcăminte, făceau cinste Lucrării Domnului, umplând de o sănătoasă nădejde în viitorul neamului şi Bisericii noastre pe toţi
cei ce priveau la ei. (p. 167)
*
Dacă prin Lucrarea Oastei Domnului, Duhul Sfânt şi Cuvântul Sfânt au înviat şi au format în Biserica noastră şi în poporul nostru un tineret nou care creşte şi în prezent plin de vigoare
trupească şi sufletească (şi de care avem cea mai mare nevoie,
mai ales, acum în aceste vremuri de stricăciune socială şi în faţa
viitorului întunecat), apoi acest lucru l-a făcut harul lui Dumnezeu şi în viaţa femeilor. (...)
Mai mult chiar decât bărbaţii, sunt chemate femeile să ajute
lucrul Domnului, în lume. Cu firea lor mai gingaşă, cu simţămintele lor mai blânde, cu dragostea lor mai caldă, ele se potrivesc
neasemănat mai bine ca să intre în Oastea lui Hristos pentru a
ajuta înnoirea vieţii religioase a neamului nostru. (p. 185-186)
*
„...Ferice de voi, mamă şi fiică, căci, în vreme ce atâtea alte
mame şi fiice îşi pierd vremea în minciuni şi clevetiri, voi citiţi
şi cercetaţi Adevărul cel Veşnic... Ferice de voi, căci aţi aşezat în
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casa voastră candela Cuvântului Biblic şi lumina vieţii... Ferice
de voi... căci binecuvântarea lui Dumnezeu se va pogorî peste
voi şi casa voastră.
Fie ca pilda voastră să fie urmată şi de alte mame şi fiice. Să
fie urmată şi de alţi părinţi şi copii, să fie urmată de toţi părinţii
şi copiii acestei ţări şi ai acestui neam, până când orice suflet din
ţara aceasta va putea zice: Făclie (candelă) picioarelor mele este
Cuvântul Tău şi lumină cărărilor mele (Ps. 118, 105).” («Isus Biruitorul» nr. 3, din 17 ian. 1937) (p. 192-193)
*
...Şi acum ne îndreptăm spre locul unde S-a Născut Iisus
Hristos Mântuitorul... Locul Naşterii este astăzi o Cetate întreagă
plină de Biserici, de Capele, altare şi Locuri Sfinte, de amintire
creştină şi de închinare... Când ajungem în faţa Bisericii, la intrare, noi toţi, în frunte cu Mitropolitul Nicolae, începem să cântăm
«Naşterea Ta, Hristoase». E cel dintâi Tropar al Naşterii ce răsună în limba românească în faţa Locului Sfânt unde S-a născut
Mântuitorul. Un neam întreg parcă păşeşte şi cântă alături de
noi. (p. 204)
*
Clipe neuitate şi înălţătoare de suflet sunt acestea. Pe locul
unde S-a botezat Mântuitorul Iisus Hristos răsună, pentru prima
dată pe limba românească, slujbă de laudă şi mărire lui Dumnezeu. O sută şaizeci de închinători români cântăm, pe locul unde
S-a botezat Mântuitorul, Troparul Botezului: „În Iordan botezându-Te Tu, Doamne...”. Un neam întreg parcă e alături de noi
şi cântă cu noi... (p. 207)
*
Una din cele mai dureroase sfâşieri ale poporului nostru, de
aproape trei sute de ani încoace, este problema confesională.
Până la anul 1700, noi, românii, am avut o singură învăţătură şi o singură credinţă creştină. Eram, trupeşte, despărţiţi în
provincii separate şi stăpâniţi de puteri diferite, dar sufleteşte
109

eram uniţi de acelaşi adevăr de credinţă, aşa cum am primit
Evanghelia de la strămoşii noştri, creştini veniţi aici în surghiun
(trimişi de împăraţii romani), pentru statornicia lor în dragostea
faţă de Domnul Hristos.
Dar, în anul 1700, în zbuciumata noastră istorie a intervenit
o răscruce grea. Vrăjmaşii iubirii şi ai păcii, care ne stăpâneau
trupeşte, au reuşit, cu promisiuni şi cu daruri pământeşti, să facă
ruptura sufletească, atrăgând pe episcopul ardelean de atunci,
Atanasie, să se rupă de Biserica de Răsărit şi să se alipească de
cea de Apus.
O parte dintre oameni, urmărind uşurarea de necazurile ce li
se făceau, l-au urmat – dar cea mai mare parte, nu. Decât să-şi
împovăreze sufletul, mai bine voiau să rabde orice.
Dar toate câştigurile trupeşti şi toate uşurările de care s-au
bucurat, din partea stăpânirii străine, acei români, care au trecut
de partea Apusului, n-au putut şi nu vor putea niciodată acoperi
nici în cea mai mică parte marea pagubă şi marea durere produsă
în sufletul poporului nostru prin această ruptură. (...)
În 1700, episcopul Atanasie, mişcat de suferinţele poporului
asuprit pentru credinţă, s-a lăsat ispitit de promisiunile mai marilor de atunci – străini – şi, pentru a uşura starea trupească a poporului, a acceptat să treacă la credinţa „apuseană”.
Urmarea a fost însă că de marile necazuri trupeşti poporul
tot n-a scăpat, dar abia atunci au început marile necazuri sufleteşti.
Până atunci îi asupreau străinii, din afară, dar de atunci au
început să ne asuprească ei, fraţii dinăuntru.
Atanasie s-a dus, dar dezbinarea lui a rămas.
S-au dus până şi stăpânirile şi stăpânitorii străini. S-au dus
legile şi fărădelegile lor. Dar prăpastia despărţitoare pe care au
făcut-o între sufletele noastre nu s-a umplut. S-au vărsat în ea
atâta sânge, atâtea trupuri, atâţia ani – dar ea este şi astăzi tot
mare şi tot dureroasă.
Iată însă că, o dată cu vindecarea rănilor naţionale, o dată cu
eliberarea tuturor ţinuturilor româneşti împrăştiate sub dureroa110

sele stăpâniri tiranice care ne robeau pământeşte, marea bunătate
a Tatălui Ceresc dorea să ne dea ceva şi mai mult.
Dorea să ne aducă darul cel şi mai mare, al refacerii hotarelor noastre sufleteşti. Dezrobirea din dezbinările sufleteşti. Eliberarea din dureroasele lupte şi sfâşieri confesionale.
Oastea Domnului, care era Lucrarea dragostei dumnezeieşti pentru vindecarea tuturor rănilor poporului nostru, era
leacul cel ceresc şi pentru vindecarea sănătoasă şi fericită a
acestei răni. (...)
Pe nesimţite însă, Dumnezeu lucra, prin omul pe care Şi-l
alesese, spre unirea, spre zidirea, spre mântuirea acestui popor.
El venea din adânc, din trecutul sănătos şi creştin al neamului sfânt. Din conştiinţa Adevărului primar. Din duhul
Evangheliei şi al credinţei dintâi, vestind într-un fel nou porunca cea veche a dragostei, care singură poate reface şi sfinţi
iarăşi totul. (...)
Chiar de la început, în rândurile Oastei au intrat suflete atât
dintr-o parte, cât şi din alta a confesiunilor româneşti.
Între cele două tranşee potrivnice se ridicase un steag alb de
pace şi dragoste: steagul naşterii din nou, steagul chemării la picioarele Crucii lui Iisus cel Răstignit. Steagul unei înfrăţiri evanghelice în pacea şi în sfinţirea fără de care nimeni nu va vedea pe
Dumnezeu (Evrei 12, 14). Şi, din cele două tabere înfocate, începuseră să iasă şi să se strângă sub acest steag tot mai mulţi
ostaşi ai păcii şi sfinţirii. Ostaşii unei alte lupte, ai luptei cereşti,
pentru scopuri cereşti, pentru câştiguri cereşti, pentru biruinţe
cereşti. (...)
Prin Oastea Domnului, Duhul Sfânt aducea Bisericii şi poporului nostru leacul tuturor dureroaselor sfâşieri. Dar mai-marii
Bisericii, ca şi mai-marii poporului, n-au înţeles, la vremea sa,
această Lucrare şi au zădărnicit-o.
Însă cândva, când va veni vremea acestui lucru şi el se va
înţelege cu adevărat, când se va dori cu adevărat vindecarea deplină a acestei stări, atunci, acel om destinat vreodată ca să facă
această lucrare – fie privind aspectul religios, fie privind aspec111

tul naţional ori social al acestei probleme – să ştie că nu va putea
ajunge la rezultatul cel bun, decât urmând calea arătată de Duhul
Sfânt prin Părintele Iosif: calea dragostei lui Hristos şi a unirii
duhovniceşti sub Crucea Lui.
Această fericită cale este cea experimentată de Oastea
Domnului. (p. 217-223)
*
Pe cât lupta de îndurerat Părintele Iosif împotriva „literei”,
care era potrivnică lucrării Duhului Sfânt şi care venea dinăuntrul Bisericii – pe atâta lupta de îndârjit împotriva rătăcirii, care
era potrivnică lucrării Adevărului şi care venea din afara ei. Împotriva acestor două duhuri din afară, el a scris lucruri pline de o
revoltă şi o durere asemenea Sfinţilor Apostoli sau a Sfinţilor
Părinţi.
Vom reda doar câteva exemple din ceea ce a scris el în decursul primilor ani:
În «Lumina Satelor» nr. 24, din 22 iunie 1924, scrie:
„...Aceşti prooroci mincinoşi vor să vă înstrăineze de Biserică şi vor să nu vă faceţi datoria faţă de ţară... Ştiu ei că acestea
două au fost reazemul vieţii noastre de neam românesc şi că,
despărţindu-vă de ele, vine de la sine rătăcirea...” (p. 232-233)
*
Câtă dreptate a avut părintele atunci! Ce „misiune” poate fi
aceea pe care o face un „plătit”? În curând după aceea, s-a umplut ţara de acei minunaţi misionari şi vestitori ai Domnului „din
rândurile noastre”, care, cu o inimă predată Domnului şi cu un
cuvânt înflăcărat de credinţă şi iubire, au răspândit şi răspândesc
lumina mântuirii şi harul Jertfei Crucii cu atâta putere şi rod!
Slăvit să fie Domnul pentru aceşti binecuvântaţi semănători de
lumină. Puterea Duhului Sfânt să-i facă pe toţi „o inimă şi un
gând”, pentru ca, având o viaţă sfântă, să-L poată duce pe Hristos la tot poporul nostru şi tot poporul nostru la Hristos. Numai
pentru plata cea de Sus a lui Dumnezeu. (p. 304)
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*
După rugăciuni, cântări şi declamări, urmează... un punct de
surprindere. Cantorul N. Cimpoca ţine un examen cu micul ostaş
I. Hanoe, de 10 ani.
– Ionel, întreabă „dascălul”, ai putea tu să-mi spui locul din
Noul Testament unde Domnul Iisus l-a chemat pe Petru la
apostolie?
– Locul acesta, răspunde repede Ionel, se află în Evanghelia
de la Luca, cap. atâta şi vers. atâta, unde se zice aşa şi aşa...
Şi băiatul citează, pe de rost, fără carte şi fără greşeală,
aproape jumătate de capitol.
– Ei bine, Ionel – întreabă mai departe «dascălul» – să-mi
spui tu acum: cum înţelegi aceste cuvinte şi pe care din ele trebuie pus cu deosebire apăsul?
– Eu înţeleg aceste cuvinte aşa şi aşa, răspunde «elevul»...
Şi apăsul trebuie pus pe cuvintele: «Ieşi de la mine, că om
păcătos sunt eu, Doamne»! Aici se arată că trebuie să ne smerim
pentru păcatele noastre şi să le părăsim, ca să ne putem naşte din
nou, ca să ne putem mântui... (...)
Ce lucru frumos... dar şi dureros. Un copil de 10 ani dezleagă atât de minunat întrebările mântuirii sufleteşti şi cunoaşte atât
de bine Cuvântul lui Dumnezeu, pe când atâţia din oamenii
mari, ba încă chiar dintre cei care sunt învăţătorii altora în acestea, sunt «bâtă» în aceste lucruri. Ce mult ar putea creşte în cele
duhovniceşti copiii noştri, dacă ar fi pregătiţi aşa...
Auzindu-l, eu mi-am adus aminte cu groază cum am învăţat
eu religia la şcoală... pentru că cei care ne-au predat-o nu scoteau
totdeauna «apa» ei de la Izvorul cel Viu, Care este Hristos. Când
de copiii şi de tineretul nostru se va găsi cineva să se ocupe astfel, pentru a-l adăpa din Hristos, ce minunat tineret vom creşte şi
ce minunat viitor va avea acest neam!...” (p. 306)
*
Curând după aceea, fraţii ostaşi au început peste tot, de Revelion, aceste „nopţi ale Domnului”, care au adus în poporul
nostru un alt fel de petreceri de Anul Nou.
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Iniţiativa s-a generalizat, iar astăzi, peste tot, aceste petreceri
au devenit o tradiţie fericită şi binecuvântată. În aceste minunate
nopţi ale Domnului, multe mii de suflete au rupt-o cu viaţa cea
veche, începând o viaţă nouă.
În noaptea aceasta în care, în urmă cu atâţia ani, s-a născut
Lucrarea cea „nouă” a Oastei Domnului, mii şi mii de suflete sau născut şi se nasc din nou, prin lucrarea Duhului şi a Cuvântului Sfânt, noaptea de Revelion fiind unul din cele mai potrivite
prilejuri pentru astfel de hotărâri mântuitoare. (p. 308)
*
„...O foamete mare este în ţara noastră, «o foamete, dar nu
de pâine, ci o foamete de a auzi Cuvântul lui Dumnezeu» (Amos
8, 11).
Chinuiţi de gândul acesta am rugat pe Domnul Puterilor să ne
ajute să deschidem o mică magazie de grâu duhovnicesc – de cărţi
religioase – aşa cum Iosif din Biblie a deschis o magazie de grâu
când s-a făcut foamete în ţara Egiptului... «Şi a strâns Iosif grâu
mult, ca nisipul mării, şi, când s-a făcut foamete, din toate părţile
veneau oamenii la Iosif să cumpere grâu» (Facere 41, 48-57).
Domnul ne-a ajutat să deschidem şi noi... o mică magazie de
grâu sufletesc. Gândul nostru şi năzuinţele noastre erau ca, pe
urmă, să lărgim acest hambar. Şi Domnul ne-a ajutat să răzbim
şi cu gândul acesta.
Am deschis acum aici, la Sibiu, o mare librărie religioasă,
pusă cu totul în slujba Domnului. În această librărie am strâns şi
strângem mereu, ca într-un hambar sufletesc, tot felul de cărţi
religioase, bisericeşti, morale, cu care să se poată hrăni sufletele
ce însetează şi flămânzesc după Cuvântul lui Dumnezeu.
O mare izbândă este şi acest lucru pentru biruinţa Evangheliei, pentru biruinţa Oastei Domnului. Prin această magazie vom
putea umple ţara cu grâu sufletesc: cu Biblii şi cărţi religioase.
...Într-o ţară unde sunt 500 de mii de localuri în care se vinde alcool... Într-o ţară unde se beau anual 16 miliarde de lei şi se
fumează alte 14 miliarde, trebuie neapărat să se deschidă şi o
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magazie care să împrăştie în toată ţara «grâu mult, ca nisipul mării»... Trebuie neapărat să-i ajutăm pe oameni să n-alerge cu banul lor la lucrul diavolului, ci să-i facem să zică: «Iată că am auzit că este grâu... să ne ducem să cumpărăm... ca să trăim şi să nu
murim» (Facere 42, 2)”. (p. 317)

Cernerea (vol. 2)
Dacă mai există lege – îşi zicea [Părintele Iosif] mereu – în
Biserica şi în ţara aceasta, nu se poate să nu i se facă dreptate lui,
pe care îl cunoaşte o lume întreagă şi ştie cu câtă lepădare de sine, cu câtă cinste şi curăţie de inimă a lucrat numai spre folosul
Bisericii şi spre binele neamului. (p. 27)
*
„Urmează anii în care mi-am măcinat pieptul şi sănătatea.
Anii în care am creat «Lumina Satelor» şi «Oastea Domnului».
Aceştia sunt anii în care băiatul meu mă lăsa întotdeauna seara la
masa de scris şi dimineaţa mă afla tot acolo. Sunt cei şapte ani
de jertfă pentru lucrul Domnului. Sunt cei şapte ani în care un
om plăpând se topea ca o lumânare în râvna şi dragostea lui de a
aprinde în popor lumina vieţii şi a aduce sufletele pierdute la picioarele Crucii.” (p. 32)
*
„Eu stau cu conştiinţa împăcată în faţa lui Dumnezeu, în
faţa Bisericii mele şi a neamului meu. Am făcut totul ce se putea
face pentru ca Lucrarea Oastei să-şi poată continua drumul ei de
lumină.” (p. 44)
*
„Vă mulţumesc, în special eu, pentru apărarea ce aţi luat-o
unui om care şi-a pierdut sănătatea într-o luptă de întărire a Bise115

ricii şi a neamului – iar pe urmă s-a pomenit alungat şi batjocorit...” (p. 83)
*
„Într-o vreme când sufletul acestei ţări este otrăvit de potopul scrierilor murdare, a fost oprită o foaie care chema sufletele
pierdute la picioarele Crucii.
Iată un fapt ce merită a fi încrestat pentru istoria de mâine”.
Dorind să înfăţişăm pentru „istoria de mâine” cât mai adevărat tabloul stărilor de atunci, trebuie să descriem cât mai amănunţit cele petrecute. Pentru ca toate sufletele sincere şi curate,
care caută să ştie şi să cunoască adevărul, să-şi poată forma o părere cât mai cuprinzătoare despre dreptatea sau nedreptatea celor
din centrul întâmplărilor. Fiindcă acele întâmplări erau probleme
de viaţă şi de moarte nu numai pentru o seamă de suflete, ci
pentru viitoarele generaţii întregi. Şi nu hotărau soarta numai a
câtorva inşi, ci a unui neam întreg. (p. 88)
*
„Suntem «fiii lui Israel», fiii acestui neam şi ai acestei Biserici. Lucrăm şi luptăm cu nişte fii credincioşi ai Bisericii şi ai
neamului nostru. Să fim lăsaţi a ne înşirui la luptă cu oştirea
noastră, cu «tunul» nostru, râvna noastră, dragostea noastră,
jertfa noastră. Să fim lăsaţi şi ajutaţi a ne lupta şi a ne jertfi în
lupta cea grea contra păcatelor.
Luptăm sub ochii, sub controlul şi sub binecuvântarea maimarilor Bisericii noastre. Luptăm pentru întărirea Bisericii şi a
neamului nostru. Biserica şi ţara să se bucure de lupta noastră
şi să ne dea tot ajutorul.” (p. 94)
*
În preoţie, el [Părintele Iosif] vedea, după cum am mai spus,
cel mai potrivit fel ales de Dumnezeu pentru el, spre împlinirea
unei vădite lucrări Dumnezeieşti – Oastea Domnului – special
trimisă de Duhul Sfânt pentru Biserica noastră, pentru poporul
nostru şi pentru vremurile noastre...
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Pe această Lucrare el o considera ca fiind pecetea apostoliei
sale şi justificarea isprăvniciei sale. În faţa Dumnezeului său, în
faţa Bisericii sale, în faţa neamului său, în faţa conştiinţei şi a
soliei sale. (p. 192)
*
La stăruinţele noastre, ale celor din jurul său, care nu încetam să-l rugăm pe părintele să încuviinţeze apariţia unui supliment pentru tineret în foaia «Isus Biruitorul», dragostea lui a cedat. A acceptat cu bucurie până la urmă toate eforturile şi cheltuielile care se cereau în plus, mai ales că aşa şi-ar fi putut vedea
împlinită încă una din marile lui dorinţe: aceea de a da ţării şi
Bisericii un tineret nou şi înflăcărat pentru Hristos. (p. 263)
*
„Şerpii păcatelor şi ai fărădelegilor se înmulţiseră grozav,
era plină ţara de moarte sufletească. Şi, atunci, Domnul S-a îndurat şi a ridicat în pustia duhovnicească a acestei ţări semnul
cel de viaţă făcător. Prin Oastea Domnului s-au ridicat în ţara
aceasta cunoaşterea şi cunoştinţa cea adevărată a lui Iisus cel
Răstignit. Slăvit să fie Domnul că s-a ridicat şi în ţara aceasta
semnul cel mare şi biruitor: Crucea şi Jertfa lui Iisus cel Răstignit. Căci ţara şi poporul meu nu cunoştea şi nu cunoaşte cu
adevărat pe Iisus cel Răstignit...
...Eu mulţumesc lui Dumnezeu că m-a învrednicit şi pe mine să primesc acest semn. Şi mulţumesc lui Dumnezeu că pe
mine, un vas umil şi slab, m-a învrednicit să strig şi la alţii să se
uite la acest semn, să se uite la Iisus cel Răstignit, «ca să trăiască
şi să nu moară»”. (p. 326)
*
Iar dacă el [Părintele Iosif] s-a cramponat puternic de un
nume şi de o haină, a fost pentru că tot timpul a crezut şi a simţit
puternic că numai în învăţătura şi în credinţa aceasta, în care neam născut noi – ca inşi şi ca neam – stă pentru noi Adevărul... Şi
că numai în trăirea lui cu fapta şi cu jertfa vieţii noastre – în
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aceasta stă, pentru noi, mântuirea pământească şi cerească, atât
ca inşi, cât şi ca neam!
Sau dacă el a ţinut puternic la un lucru sau la un bun pământesc, era numai pentru că Hristos şi Adevărul aveau nevoie
de acest lucru, în slujba voii Sale, care era mântuirea noastră –
ca inşi şi ca neam! (p. 392)
*
În faţa tuturor acestor nenorociri care se prevesteau apropiate, noi îndemnam din toate puterile la o adevărată întoarcere în
masă la Dumnezeu. Căci unirea noastră pe care o doream şi unii
şi alţii nu putea veni decât prin această naştere din nou a tuturor
în Hristos. Singură această înfiere cerească poate face înfrăţirea
credinţei şi a neamului nostru...
Ce puternic credeam noi în acest ideal atunci! Ce moment
grav era pentru noi realizarea lui! Ce minunat mijloc ne dăduse
Dumnezeu pentru acest scop! Şi ce frumos s-ar fi putut realiza!
Războiul nefericit, care a izbucnit îndată, ne-ar fi aflat uniţi
şi credincioşi. Şi cred că Dumnezeu ne-ar fi izbăvit de toate nenorocirile din timpul lui şi de după el şi am fi avut mult mai puţine suferinţe şi pierderi. (p. 409)
*
Avem apoi marea datorie de a-L vesti pe Domnul Iisus Hristos şi mântuirea Lui tuturor celor care nu-L cunosc pe El, din jurul
nostru, pentru a-i smulge pe toţi semenii noştri din ghearele păcatului şi a-i face să se întoarcă la Dumnezeu. Căci numai dacă noi
vom face o întoarcere puternică spre Domnul, numai aşa El Se va
întoarce puternic spre noi şi ne va scăpa din marea nenorocire care
este aproape şi gata să vină şi asupra noastră. Înainte de a ne despărţi de aici, să luăm aceste hotărâri. Şi chiar de astăzi, fiecare
dintre noi să începem, cu post şi cu rugăciune, lupta şi munca
pentru aducere la îndeplinire a acestor mari datorii pe care le
avem. Pentru mântuirea noastră şi a neamului nostru din pierzarea
cea de acum şi din cea viitoare. (p. 428-429)
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Rugul (vol. 3)

Sunt încredinţat că Duhul lui Dumnezeu va face ca aceste
cuvinte (...), în al treilea rând, vor fi tuturor celor din viitor un
dreptar, spre a şti cum să se ferească pe ei înşişi şi pe urmaşii lor
de ceea ce le-ar putea nenoroci pe veci nu numai trupul, ci şi sufletul. Şi nu numai ca inşi, ci şi ca neam. Adică de păcat. Să dobândească şi să păstreze ceea ce îi poate mântui pe toţi, atât pe
pământ, cât şi sub el, adică pe HRISTOS. (p. 15)
*
Am ajuns la poarta fiorosului Penitenciar Gherla, despre care auzisem şi citisem încă de mult. Ştiam că era, după Aiud, una
dintre cele mai vechi şi mai renumite închisori, cunoscute încă
de pe vremea stăpânirii austro-ungare. Pe aici au trecut – sau au
rămas pe veci aici – mulţi dintre cei mai buni sau cei mai răi
oameni despre care auzisem.
Pe aici trecuseră marii patrioţi români din vremurile asupririi austro-ungare... Aici suferiseră marii luptători pentru mântuirea poporului, închişi de monarhia necruţătoare. Aici pieriseră
mulţi dintre renumiţii bandiţi şi haiduci, împinşi la acte disperate
de vitregiile vremurilor şi ale stăpânirilor nedrepte...
Acum, iată-mă şi pe mine aici pentru Numele scump al
Domnului şi Mântuitorului meu Iisus Hristos. Cine ştie câţi dintre cei care trecuseră pe aici sau rămăseseră aici pentru totdeauna
vor mai fi suferit numai pentru Iisus? Aici au venit atât de mulţi,
aduşi unii de ură, alţii de lăcomie, alţii de răzbunare, alţii de cruzime... Dar câţi vor fi fost oare aduşi numai de dragoste? De
dragostea pentru Hristos?
Slavă Ţie, dragoste a lui Hristos! De acum ai şi tu pe cineva
aici. Ajută-mă să mă arăt vrednic de misiunea pentru care m-ai
trimis şi în locul acesta! (p. 36-37)
*
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Lucrarea Oastei Domnului, fiind o suflare tainică a Duhului Sfânt, a adus de la începutul ei în Biserica noastră, în poporul nostru şi în timpurile noastre una dintre acele primăveri duhovniceşti pe care le reînvie – rar, din timp în timp şi din loc în
loc – dragostea deosebită şi grija mântuitoare a lui Dumnezeu,
Tatăl nostru, pentru salvarea acelor oameni şi a acelor locuri în
care apar.
Oastea Domnului a apărut ca vestea tainică din noaptea
Betleemului, care aducea bucuria unui Mântuitor şi a unei mântuiri acolo unde stăpânea un întuneric de veacuri.
A apărut ca mesajul tainic al lui Ioan Botezătorul care propovăduia venirea Mielului lui Dumnezeu într-acel loc pustiu, care era fără nici un ecou, fără nici o viaţă şi fără nici un rod duhovnicesc.
Era ca înlăturarea unei marame nefericite ce ne acoperise
ochii cei adevăraţi cu o îndelungată orbire şi cu o amăgitoare
iluzie despre starea pierdută în care eram...
Era suflul îmbietor al Duhului Sfânt peste văile pline de
morţii duhovniceşti din Biserica noastră şi din neamul nostru.
Prin Oastea Domnului, Duhul lui Hristos arăta puternic confesiunii noastre şi naţiunii noastre o grijă şi o chemare deosebită
şi cutremurătoare. Prin această lucrare cerească, bunătatea şi
dragostea lui Dumnezeu ne arătau că vor să se ocupe în chip cu
totul ales de învierea şi ridicarea noastră. Cine ştie apoi ce planuri minunate mai avea Domnul şi ce lucrări fericite ar mai fi făcut El şi pentru alţii prin noi. Dacă noi am fi înţeles cu toţii
această Lucrare şi am fi ascultat de chemarea şi de cercetarea
Lui... „Cercetatu-ne-a pe noi din înălţimi Domnul” era cu adevărat cântarea de dragoste a lui Iisus pentru noi.
O, dacă ar fi fost înţeleasă şi primită această cercetare, ce
transformare fericită ar fi urmat pentru toată confesiunea şi pentru toată naţiunea noastră atunci, după primul mare război mondial, când Dumnezeu ne dăruise învierea cea sufletească! Toate
acestea erau înainte de cel de-al doilea mare război mondial, din
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care poate am fi scăpat altfel. Dar, pentru că n-am înţeles şi n-am
primit acel dar al lui Dumnezeu, a fost îngăduit să vină peste noi
ceea ce a venit, ca o pedeapsă... şi, poate, ca o ultimă înştiinţare
cu privire la înţelesul tainic şi mântuitor al planului Său cu noi.
(p. 70)
*
Deci încă o dată: Oastea Domnului a fost ridicată cu un scop
mare şi sfânt, anume: învierea şi înflăcărarea credinţei noastre,
reînnoirea adevărată şi rodnică a vieţii duhovniceşti în Biserica
noastră şi în neamul nostru.
Nici o altă lucrare duhovnicească în afară de Oastea Domnului – şi dinainte de ea nu a putut corespunde atât de minunat
acestui scop mare şi sfânt.
Nici un alt curent moral sau spiritual dinaintea ei n-a fost în
stare să facă învierea şi reînnoirea duhovnicească pe care a făcut-o ea pe o scară atât de largă şi într-un timp atât de scurt.
Nimic în afară de această Lucrare dumnezeiască n-a mai
putut interesa şi angaja într-o împrejurare atât de potrivnică, întrun număr atât de mare şi într-un mod atât de înflăcărat şi de
spontan pe locuitorii acestei ţări, pe membrii acestei confesiuni,
pe fiii acestui neam.
Dar – tocmai când era să ajungă chiar pe punctul marelui ei
salt calitativ, pe punctul de a deveni dintr-o formaţiune redusă şi
locală, una puternică şi generală, antrenând şi angajând întregul
Bisericii şi al naţiunii – tocmai atunci a venit marea lovitură din
dreapta în capul ei. Apoi cea din stânga în inima ei. (p. 74-75)
*
În această dulce Bucovină, Ştefan cel Mare a fost nu numai
omul celor mai minunate fapte de vitejie ale istoriei noastre, dar
şi omul celei mai minunate credinţe în Hristos. Sufletul în stare
de orice jertfă pentru slava lui Dumnezeu şi pentru păstrarea
credinţei în El...
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Dar Ştefan n-a fost singurul, el singur n-ar fi putut nici câştiga biruinţele pe care le-a câştigat, nici face mănăstirile pe care
le-a făcut. Cu el mai erau, ca şi el, mii şi mii.
Din pricina acestora a fost apoi şi este un atât de mare har
peste toată partea asta de ţară. O alta asemenea ei nu mai este
poate în ţara noastră, decât Maramureşul care, fără să aibă o istorie aşa de zbuciumată ca a Bucovinei, n-a avut totuşi o credinţă
mai mică. Aici nu sunt zeci de mănăstiri de piatră puternică precum în Bucovina, dar sunt sute de bisericuţe, fiecare într-un fel
şi de un preţ unic, înălţate mai mult pe cer decât pe pământ, ca şi
sufletul curat şi drept al poporului care le-a închegat mai mult
din suflet decât din lemn.
Şi n-a fost un singur voievod mare, ci au fost mai mulţi, dar
istoria lor este mai tainică. Numai roadele ei frumoase se văd. (p.
134)
*
Eram astfel în mijlocul clocotitor al luptelor, al biruinţelor,
dar şi al loviturilor, pentru că eram în mijlocul poporului nostru,
în mijlocul confesiunii noastre, în mijlocul problemelor de viaţă
şi de moarte ale acestora. Ne ştiam puşi acolo de Hristos Însuşi
şi stăteam cu hotărâre, pregătiţi pentru orice.
Rostul Oastei Domnului tocmai acesta era: să fie şi să rămână hotărâtă şi statornică în mijlocul acestora – şi nu la marginea lor, precum celelalte mişcări neoprotestante cu care aveam
de luptat tocmai pentru că acestea voiau să smulgă Oastea de
acolo de unde o aşezase Domnul şi s-o anexeze ca pe o remorcă,
fiecare la maşina lor.
Oastea Domnului n-a renunţat niciodată la rostul ei ceresc şi
istoric, la rostul ei de a fi în centrul Bisericii noastre şi în mijlocul poporului nostru: solia vie şi mântuitoare în Biserică şi focarul înnoitor de viaţă şi de înălţare a poporului prin Hristos şi prin
credinţă.
Oastea Domnului a ştiut de la început, cu o încredinţare de
nezguduit, că acesta a fost scopul lui Dumnezeu cu ea şi acesta a
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fost rostul care i l-a rânduit El când a născut-o şi a trimis-o pe
lume. Oastea Domnului este – şi va fi pe veci – bine încredinţată
de rostul ei nu numai religios, ci, tocmai prin acesta, de rostul ei
social, moral, cultural şi naţional, prin Evanghelia lui Hristos în
confesiunea şi în naţiunea noastră. S-a putut vedea foarte bine
aceasta în primenirile sănătoase şi salvatoare pe care le-a iniţiat
Oastea Domnului chiar din primii ei ani, în toate aceste sectoare
ale vieţii Bisericii şi ţării. Despre acestea am scris ceva mai pe
larg în primul volum al acestei istorisiri, la capitolul Câte feţe ar
fi putut avea binele. Acum vom spune numai că şi după atâtea
zeci de ani şi mii de încercări, Lucrarea minunată a Oastei se regăseşte pe aceeaşi linie pe care i-o trasase Duhul Sfânt de la
naşterea ei.
Durerea e însă că nici azi conducătorii Bisericii şi ai ţării
nu-i văd şi nu-i recunosc acest mare rost rânduit de Dumnezeu.
Şi împiedică cu cea mai mare înverşunare această lucrare dumnezeiască de la chemarea ei şi o înlătură de la misiunea ei. Urmarea va fi dezastruoasă atât pentru Biserică, cât şi pentru popor. În Biserică se vor înmulţi sectele. În popor, răutăţile. Şi,
când se vor trezi conducătorii care astăzi nu văd aceste primejdii, va fi prea târziu... (...)
Prin activitatea puternic şi liber-evanghelică a Oastei Domnului s-ar fi răspuns atât de minunat la toate trebuinţele spirituale ale ţării noastre, încât în curând tot vadul sectar ar fi secat şi
toate problemele confesionale s-ar fi rezolvat prin aducerea şi
întregirea în fluviul Oastei a tuturor acestor râuleţe împrăştiate.
Mijlocul pentru aducerea la îndeplinire a acestui scop era dragostea lui Hristos şi puterea Duhului Sfânt, care au fost de la început şi au rămas până astăzi peste această Lucrare. (p. 159-160)
*
Dată fiind această stare de lucruri – fără să am vreo însărcinare deosebită şi fără nici o calitate decât aceea de fiu al Bisericii şi frate mai cunoscut între fraţii ostaşi – am găsit cu cale să
supun cu toată smerenia şi cuviinţa părinteştii griji şi înţelepci123

uni a Prea Fericitului Patriarh această sesizare, îndemnat fiind
numai de sincera dorinţă a unei înviorări duhovniceşti în Biserica noastră şi de instaurarea unei adevărate şi adânci armonii între
fiii ei. Lucru atât de necesar în zilele acestea când, cu toţii uniţi,
trebuie să fim angajaţi în opera uriaşă de refacere morală a omenirii, în spiritul păcii, iubirii şi înţelegerii, spre slava lui Dumnezeu, propăşirea Bisericii Sale şi bunăstarea poporului nostru.
Dorim din toată inima şi ne rugăm Domnului Dumnezeu să
se găsească o soluţie fericită acestei situaţii, spre a nu se ajunge
la noi dezbinări dureroase, la nemulţumiri şi la amărăciuni noi,
poate şi mai mari.
Dorim şi ne rugăm ca soluţia care se va găsi să fie un factor
pozitiv în viaţa duhovnicească a Bisericii şi a poporului nostru,
spre a se pune capăt fericit unei stări anormale, create în trecut
de către oameni care erau rupţi de popor, lucru care a dăunat atât
de mult tuturora. (p. 288)
*
Dacă am început să privim istoria ţării noastre ca pe o parte
din istoria omenirii şi istoria Bisericii noastre doar ca pe o parte
din istoria creştinismului, să învăţăm a privi atunci şi istoria
Oastei Domnului doar ca pe o parte din istoria mântuirii poporului nostru.
În construcţia acestei istorii, această frumoasă piatră vie era
menită să fie aşezată într-un unghi însemnat, de la care ar fi pornit poate cea mai însemnată şi mai frumoasă parte a acestei construcţii.
Dar zidarii plătiţi au înlăturat-o. S-au lepădat de această piatră scumpă. Au aruncat asupra ei cu tot felul de murdării şi au
lovit-o cu tot felul de ciocane, căutând s-o ştirbească şi s-o spargă. Şi până la urmă au lepădat-o, să fie nimicită.
Dar Marele Ziditor n-a lăsat-o şi n-o lasă. El o ţine şi o va
ţine la locul ei. El vrea să clădească pe ea un viitor frumos, o
parte frumoasă din Marea Construcţie a Evangheliei Sale de pe
pământ – partea rânduită poporului nostru. (p. 316)
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*
O, de câte ori am gândit, gemând prin anii aceia mulţi şi
crânceni, ce bine ar fi fost dacă poporul nostru ar fi avut mai
multe mame credincioase! Dacă legile erau cum erau, măcar
oamenii care erau puşi să le aplice să fi fost oameni. Şi să le
aplice omeneşte... (p. 323)
*
Am fost socotiţi de către mai-marii poporului nostru asemenea acelora care nesocoteau orice îndatorire către ţară, chiar şi
aceea a apărării ei, noi, cei care ne lăsasem pe front ani din viaţă,
ori sângele, ori fraţii, ori părinţii noştri... (p. 356)
*
– Dacă noi suntem acum precum erau ucenicii Mântuitorului nostru Iisus Hristos când El le-a spus: Eu v-am trimis să seceraţi acolo unde nu voi v-aţi ostenit – alţii s-au ostenit, iar voi
aţi intrat în osteneala lor... (Ioan 4, 38) – atunci aceasta este
pentru noi o însărcinare plină de o cumplită răspundere.
Munca noastră în această Lucrare trebuie să fie în totul
vrednică de osteneala înaintaşilor noştri, continuând-o, întregind-o şi încununând-o. Nu risipind şi nimicind sau înstrăinând
rodul acestor sfinte osteneli, ca nişte urmaşi netrebnici şi risipitori care am venit într-o moştenire atât de frumoasă lăsată nouă
de părintele nostru. Sau rupându-i toate gardurile şi chemând în
ea toate fiarele, ca s-o răpească, s-o fure, s-o nimicească – aşa
cum au şi început să facă unii... Iar noi, nişte urmaşi netrebnici,
nu numai că privim nepăsători la toţi aceştia, dar chiar le înlesnim să facă aceasta cât mai cu spor pentru ei şi cât mai cu pagubă pentru moştenirea noastră...
În timp ce eu îmi scoteam astfel sufletul şi mi-l puneam tot
în cuvinte ca acestea, spre a-i trezi fratelui Niculiţă, undeva în
adânc, un glas al conştiinţei de creştin şi de român, pentru soarta
şi dragostea Bisericii noastre şi a poporului nostru, băgam de
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seamă tot mai îndurerat că inima lui nu primea nimic din toate
acestea. Tăcerea lui, privirea lui, nepăsarea lui arătau că el nu
mai avea nimic din ceea ce trebuia să aibă un fiu al acestei Biserici. Şi aproape nimic nici din ceea ce trebuia să aibă un fiu al
acestui neam.
În afară de limba pe care le-o vorbea, nu mi se mai părea
întru nimic că el ar mai fi legat prin ceva de acestea sau că simţămintele inimii lui ar mai avea ceva din dragostea faţă de ele...
Încercarea prin care trecuse, în loc să-i aprindă aceste comori, i le arsese de tot, dacă le avuse...
– Hristos nu este un naţionalist, îmi zise el odată. El este al
tuturor popoarelor şi nu numai al poporului român. Iar Biserica
adevărată este alta, nu asta.
– E adevărat că Hristos este Dumnezeul şi Mântuitorul tuturor, am zis eu. Dar, când a fost om, aparţinea şi el în primul rând
poporului Său. El a spus aceasta în destule rânduri. Nu putea
aduce mântuirea tuturor oamenilor dacă nu urmărea în primul
rând mântuirea alor Săi! Nici Domnul Iisus şi nici ucenicii Săi
n-au renunţat la identitatea lor trupească de fii ai poporului Israel! Nici unul n-a spus: Eu n-am o identitate! Ci ei s-au unit cu
Dumnezeu în primul rând pentru poporul lor. Apoi cu poporul
lor pentru Dumnezeu. Deşi misiunea lor era universală, ucenicii
Domnului ştiau că nu şi-o vor putea împlini faţă de lumea întreagă, decât împlinindu-şi-o în primul rând faţă de poporul lor,
ca neam.
Cu atât mai mult noi. Şi mai ales acum, când fiecare popor
îşi are trimişii săi. Noi nici nu trebuie să ne amestecăm în câmpul de lucru al altora, nici să le îngăduim să se amestece ei în
câmpul nostru de lucru. Cu atât mai mult nu trebuie să li-l încredinţăm noi să ni-l lucreze ei. Mai ales că atât mijloacele, cât şi
scopul lor sunt străine de noi.
Mi s-a părut în clipa aceea că el era ca mama falsă care s-a
dus la judecata lui Solomon, căreia nu-i păsa dacă va fi tăiat copilul. „Dacă nu poate fi al meu, să nu fie nici al ei” – gândea ea
cu duh rău şi cu suflet ucigaş (I Împ. 3, 26).
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– E aşa de greu oare, frate, să pricepi cât de însemnat lucru
este ca Oastea să trăiască aici? Să lucreze aici? Să rămână aici?
Aici unde a pus-o Dumnezeu? Şi aşa cum a născut-o El?
Da, era greu de priceput asta! Pentru fratele Moldoveanu
aceasta se dovedea pe zi ce trecea tot mai greu de înţeles şi cu
neputinţă de primit.
El nu numai că nu mai tăcea şi nu mai vorbea decât cu jumătăţi de vorbe împotriva noastră, ci începuse să vorbească cu
tot mai hotărâtă şi mai întreagă împotrivire la tot ce-i spuneam
eu. La tot ce eram noi şi Oastea. (p. 404-405)
*
Apariţia acestei Lucrări duhovniceşti, după minunea reîntregirii noastre naţionale – de atâtea veacuri visată şi cu atâtea
scumpe jertfe plătită – era ea însăşi o minune poate mai mare
chiar şi decât prima. Ea a venit să stingă pârjolul aţâţat de fanatismul confesionalist care era şi va fi permanent alimentat de
ură, iar în locul acestuia să aprindă în suflete şi între ele flacăra
dulce a dragostei, alimentată de cântări şi de lacrimi.
Poporul nostru fusese robit şi orbit destule veacuri de străini
şi de păcat – acum i se dăruia o lumină dulce şi o călăuzire blândă spre adevărata lui independenţă, cea de sub robia păcatului şi
de sub orbia lipsei lui Hristos.
Biserica noastră fusese destule veacuri adormită, dezbinată,
amorţită – acum i se trimetea o primăvară, o înviorare, o reîntinerire. (p. 485)
*
Oastea Domnului a venit în Biserica noastră ca o fiică şi ca
o slugă iubitoare a ei – nu ca o iscoadă şi ca o sectă străină.
A venit să strângă în casa Bisericii – nu să fure din ea.
A venit să zidească spărturile ei – nu să dărâme ceea ce era
zidit bine.
Şi a venit în poporul nostru ca o însufleţire a tot ceea ce era
mai bun, mai uman, mai curat în specificul nostru românesc şi
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creştinesc. Ea se năştea din gândul şi simţământul a tot ce era
pus de Dumnezeu mai sănătos şi mai nobil în fiinţa credincioasă
a poporului nostru, ca un strigăt ceresc de strângere lângă o cruce şi un steag. Pentru încolonarea tuturor pe calea de mijloc a
dragostei şi a curăţiei, spre împlinirea scopului cel mai înalt: independenţa noastră sufletească, după scopul atins al independenţei noastre naţionale.
Cu acest gând a pornit Dumnezeu Oastea Domnului printrun preot al Bisericii noastre şi printr-un fiu al poporului nostru.
Să nu se uite aceasta niciodată, nici de către cei dinăuntru şi nici
de către cei din afară!
Dar, după cum lupta pentru independenţa noastră trupească
şi vremelnică a durat secole la rând şi s-au cerut pentru ea atâtea
jertfe şi martiri, se pare că cel puţin tot aşa un preţ de timp şi de
jertfe se cere şi pentru independenţa noastră sufletească.
Şi, după cum – prin toată vitregia vremurilor, a luptelor a
robiilor şi a înfrângerilor din trecut – Dumnezeul nostru n-a lăsat
poporul nostru fără eroi şi fără vizionari care să lupte şi să-l încurajeze cu credinţa şi nădejdea împlinirii acestui scump ideal al
naţiunii noastre, tot aşa să ne rugăm, cu atât mai mult, ca El să
ridice necontenit în mijlocul nostru, prin Oastea Sa, profeţi şi
luptători plini de înţelepciune şi de îndrăzneală, care să ne înflăcăreze şi pe noi şi pe urmaşii noştri, prin Hristos, până ce vom
ajunge la realizarea idealului şi mai înalt, al mântuirii şi fericirii
noastre în Hristos Iisus Domnul şi Mântuitorul nostru, ca indivizi şi ca neam! (p. 486)
*
Trebuie să ne privim şi noi mai atenţi şi mai ascultători istoria! Un popor care îşi uită istoria este un popor pierdut. În curând îl vor asimila altele. (p. 491)
*
Sigur că Părintele Trifa a avut marele merit de a se dovedi ca
un puternic şi viteaz trimis al lui Dumnezeu, solul şi purtătorul
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tuturor trebuinţelor trupeşti şi sufleteşti ale poporului nedreptăţit şi
oprimat atât de moşierimea trupească, cât şi de cea sufletească. El
era îndrumătorul luptei împotriva tuturor felurilor de robie.
Dar atunci nu numai el era aşa, ci toată Oastea. Era în toţi
fraţii un duh înalt de solidaritate cu primul dintre ei. Nu şi-ar fi
îngăduit atunci nici măcar unul dintre noi să aibă vreun alt fel de
gând nici în cea mai ascunsă cută a sufletului său. Nu ne lăsa cugetul nostru să fim altfel!
Ştefan cel Mare n-a câştigat biruinţele sale singur, după cum
nici David nu le-a câştigat numai el singur pe ale sale. O mulţime de viteji aveau fiecare împrejurul său... Şi apoi, până la cel
din urmă ostaş, fiecare era un viteaz. (p. 492-493)
*
Ai făcut şaptesprezece ani de închisoare, ai rămas fără nimic, câştigi o pâine cu munca cea mai grea, eşti permanent în
pericolul de a fi închis din nou... Ce te face pe dumneata să fii
astfel? Că văd că nu eşti un om prost!
Am înţeles atunci că mi se oferă o ocazie să pot vorbi ceea ce
îmi stătea de mult pe suflet. Avusesem timp toată ziua să mă conving, din felul cum mi se îngăduise să discut, că de data asta, întradevăr, nu mai era chiar aşa „ca şi înainte”. Am început deci:
– Mă face conştiinţa mea de creştin, în primul rând. Apoi
cea de român! Noi, românii, suntem un popor care ne-am născut
creştini. N-am fost sute de ani păgâni, apoi să ne încreştinăm, ca
ungurii, ca bulgarii sau ca alte popoare.
De atunci, de la începutul istoriei noastre, Dumnezeu a fost
singurul nostru Ocrotitor aici unde am fost şi suntem aşezaţi, la
răscrucea asta geografică şi istorică, în mijlocul şi în calea tuturor năvălirilor. Nici un alt prieten şi apărător decât pe Dumnezeu
n-am avut prin toate secolele existenţei noastre şi în toate perioadele dramatice prin care am trecut.
Toată istoria noastră, toată tradiţia noastră frumoasă, toată
zestrea noastră naţională cu care ne mândrim şi astăzi în faţa lumii ni le-a dat şi ni le-a creat numai credinţa în Hristos.
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Cine a creat Suceviţa şi Voroneţul? Cine Putna sau Curtea
de Argeş, aceste podoabe unice cu care ne mândrim în faţa lumii
întregi?
Cine a întărit braţul lui Ştefan cel Mare, al lui Mircea sau a
lui Mihai?
Ştiţi viaţa lui Ştefan cel Mare şi ştiţi câte ceasuri petrecea el
în rugăciune de fiecare dată, înaintea fiecărei bătălii! Ştiţi apoi
că, drept recunoştinţă adusă lui Dumnezeu – Acela Care le câştigase lor biruinţa – el înălţa o biserică sau o mănăstire. Şi ştiţi bine că el a spus: Eu nu apăr aici numai fiinţa neamului meu, ci
apăr credinţa în Iisus Hristos!
Atunci cum să putem noi fi acum necredincioşi Dumnezeului lor şi al nostru, singurul Care ne-a dăruit această izbândă
când, după secole îndelungate de lupte şi de jertfe date de părinţii noştri, am ajuns la împlinirea idealului pentru care au luptat şi
au murit ei?
Acum, când Dumnezeu, Care a fost singurul nostru Aliat,
ne-a dat bucuria să ne vedem liberi toţi şi înăuntrul unor graniţe
largi şi independente, acum să ne lepădăm de El? Acum să-L tăgăduim? Acum să ne întoarcem călcâiul împotriva Lui?
Dar cine ne va mai ajuta pe noi mâine, când din nou s-ar
putea să ajungem la vreo nenorocire? Spre cine să strigăm atunci
la greu dacă astăzi, la bine, ne lepădăm de El? Căci nici astăzi navem în jurul nostru nici un prieten, ci suntem înconjuraţi numai
de vrăjmaşi care pândesc tot să ne jefuiască şi să ne desfiinţeze.
Dar, pe lângă tradiţia noastră creştină şi pe lângă primejdiile
din afară, noi mai avem atâtea primejdii şi vrăjmaşi lăuntrici:
păcatele, dezbinările, decăderea trupească şi sufletească – toate
ducând în final la nimicirea sufletului şi a neamului nostru!
Asta m-a făcut şi mă face să nu pot sta liniştit acasă să-mi
văd şi eu de nimicurile pământeşti, când aceste sfinte şi veşnice
valori sunt în cea mai mare primejdie.
Acum da, sunt aici. Puteţi să mă bateţi, să mă condamnaţi,
pot chiar să mor aici. Pentru aceasta conştiinţa mea este liniştită.
Dar nu pot să mă împac cu compromisul nimicitor a tot ceea ce
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privesc mai de preţ ca însăşi viaţa mea. Mai greu e chinul conştiinţei ca orişicare chin lumesc. Şi mai de preţ este îndreptăţirea
ei decât oricare preţ din lume... Eu cred în Dumnezeu, în Judecata şi în răsplătirile Sale... Şi mă tem de El!
De asta nu pot tăcea.
Eram atât de mişcat, încât vorbeam cu lacrimi. Toţi trei mă
ascultau fără să mă privească nici unul – stăteau pe scaune cu
feţele spre uşă.
Mi s-a părut că şi ei erau mişcaţi sufleteşte...
Nu ştiu cât timp trecuse de când începusem să vorbesc astfel, dar când am ajuns la acest punct, am simţit că vorbisem deajuns şi am tăcut.
În cameră, atmosfera era încărcată de ecoul şi simţământul
celor pe care le evocasem.
Au trecut vreo câteva minute aşa. Tăceam toţi. Cred că tuturor ne vorbea duhul lui Iisus Hristos sau al lui Ştefan cel Mare,
Mircea, Mihai – al strămoşilor neuitaţi... Sângele, lanţurile,
morţii, jertfele şi descătuşarea istoriei noastre... Poate şi primejdiile ei.
Dacă au văzut că nu mai vorbesc, au ieşit pe rând afară, începând cu „şeful cel mare”, fără să spună nimic... Şi m-au lăsat
singur. (p. 502-503)
*
– De ce te amesteci dumneata în credinţa altora? De ce nu
laşi pe fiecare să creadă ce vrea?
– Pentru că aceste dezbinări sunt astăzi o problemă arzătoare pentru frăţietatea Oastei. Dar, dacă nu se va lucra cu simţ de
răspundere pentru rezolvarea lor, mâine dezbinările acestea vor
fi o problemă pentru Biserică. Iar poimâine, ele vor constitui o
problemă chiar pentru naţiune.
– Pentru ce?
– Veţi vedea!
(...)
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Dar cu acest tineret se va ajunge exact ca şi cu problema
dezbinărilor de credinţă despre care am vorbit înainte. Astăzi
neascultarea tineretului este o problemă dureroasă pentru părinţii
lor. Mâine însă va fi o problemă tot atât de dureroasă pentru naţiune, pentru dumneavoastră.
– Cum?
– Dacă nu vreţi să aveţi creştinism, veţi avea huliganism, alcoolism, trântorism, terorism.
– Cum terorism? Există la noi terorism?
– Ziarele publică în fiecare zi ştiri despre tineri care îşi chinuiesc părinţii, care fură, care fac scandaluri, care chiar ucid
pentru a obţine bani cu care apoi să ducă viaţa uşoară şi distractivă despre care spuneţi că are dreptul să şi-o trăiască. Ce devin
aceşti tineri neobişnuiţi cu munca şi cu ascultarea? Nu-i asta terorism? Şi dacă nu-i încă, va deveni, fiţi siguri! (...)
Dar, cu toate că sunt cei mai ataşaţi de Biserică şi mai gata
să o ajute cu tot ce au, totuşi sunt cei mai vitregiţi şi mai nedreptăţiţi. Chiar şi sectarii, care s-au rupt de credinţa noastră
strămoşească şi s-au înstrăinat oarecum de specificul nostru ca
simţire, au totuşi o oarecare libertate recunoscută. Pe când noi,
Oastea Domnului – deşi ne-am născut din sânul acestei Biserici
şi al acestui popor, deşi nu ne-am înstrăinat întru nimic de credinţa părinţilor noştri şi nici de simţirea neamului nostru, deşi ne
îndeplinim în mod loial, din conştiinţă, toate obligaţiile faţă de
Biserică şi faţă de patrie, dorind să ajutăm constructiv şi obiectiv
la ridicarea morală şi bunăstarea materială a poporului nostru –
totuşi nu numai că nu ne bucurăm de nici un drept, ci suntem
priviţi ca nişte răufăcători! E o stare anormală de lucruri care, cu
cât se va rezolva mai repede, cu atât va fi mai bine pentru toţi.
(p. 504-506)
*
După cum Vă este, desigur, prea bine cunoscut, la începutul
anului 1923 a luat fiinţă la Centrul Mitropolitan din Sibiu, asociaţia religioasă ortodoxă „Oastea Domnului”.
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Iniţiativa unei mişcări de înviorare în Biserică era pe de-antregul a conducerii Bisericii Ortodoxe Ardelene şi se înscria cu
o imperioasă necesitate în contextul nevoilor de atunci atât pentru Biserică, cât şi pentru naţiune, având rost în special pentru:
– a fi un puternic instrument duhovnicesc spre redresarea
vieţii morale şi sociale din ţara şi naţiunea noastră rămasă grav
atinsă după cel dintâi Război Mondial, abia terminat;
– a fi un factor important în luptele confesionale devenite şi
mai acute;
– a fi o acţiune binevenită în stimularea şi sudarea sentimentului religios şi patriotic în inima întregului nostru popor,
ajuns acum, după secole de lupte şi jertfe, unit înăuntrul aceloraşi frontiere libere şi cuprinzătoare. (p. 511)
*
Neamul acesta, prin mai-marii lui, s-a lepădat şi el de mult
de acest curent duhovnicesc, vindecător al societăţii şi înnoitor
al vieţii sale.
Încă din 1939, Conducerea ţării a luat măsuri de nimicire a
Lucrării Oastei, oprind adunările ei, târându-i pe fraţi şi pe surori
pe la Tribunalele Marţiale şi băgându-i în închisori.
La schimbarea vechiului regim cu altul nou, după un scurt
răstimp, prigonirile autorităţilor contra noastră au izbucnit din
nou, cu şi mai multă cruzime. Sute de fraţi au fost aruncaţi în închisori, primind pedepse ce totalizau peste o mie de ani de detenţie. Alţii au fost chinuiţi, amendaţi, urmăriţi şi ameninţaţi în
fel şi chip. Unii au murit în închisori, alţii imediat după eliberare, iar suferinţele noastre – într-o formă când mai aspră, când
ceva mai moale – continuă şi azi. De ce? Pentru că şi neamul
nostru s-a lepădat de Oaste. (...)
Dumnezeule al Îndurării, dacă duhul Oastei şi-a sfârşit lucrarea pe care i-ai rânduit-o Tu în ţara aceasta şi dacă este lepădată această Lucrare a Ta atât de Biserica noastră şi de neamul
nostru, cât şi de nevrednicii ei fii, Te rog, o dată cu duhul ei, iamă şi pe mine, Doamne, din lumea aceasta. Nu vreau să mai ră133

mân în această lume şi între aceşti „ostaşi” fără duhul Oastei nici
o clipă. Dacă într-adevăr vrei să-l iei de aici.
Dar, chiar împotriva tuturor acestor aparenţe, noi Te vom
ruga mereu pentru toată Biserica noastră şi pentru tot neamul
nostru, fiindcă noi n-am renunţat la acest ideal scump. Şi n-am
păcătuit cu nimic împotriva datoriei noastre de a ne iubi până la
sfârşit, pentru Hristos, atât Biserica noastră, cât şi neamul nostru.
Când vom vedea împlinindu-ni-se acest gând scump, abia
atunci vom putea spune:
Acum slobozeşte-ne, Stăpâne, în pace... (...)
Trebuie să se adâncească statornic în conştiinţa fiecăruia
dintre noi adevărul că:
Lucrarea Oastei n-a renunţat niciodată la misiunea rânduită ei
de Dumnezeu de a fi o primăvară înnoitoare în viaţa Bisericii
noastre şi un salt de trăire nouă şi înaltă în viaţa poporului nostru.
Un rost mai secundar şi un rol mai mic nu şi-a admis Oastea
Domnului niciodată. Viaţa Bisericii noastre şi a neamului nostru
trebuie îmbrăţişată toată. Cu mai puţin n-am vrut şi să nu vrem
să ne împăcăm în nici o vreme!
Niciodată n-am acceptat ca Oastea Domnului să devină o
căruţă izolată pe o stradă pustie. Şi nici o remorcă ataşată înapoia vreunei secte. Nici măcar „ceva nou”, dar izolat de Biserică
şi de popor. Asta ar fi tot o sectă.
Vrem totul, vrem mântuirea întregii Biserici şi ridicarea întregului neam. Mai mult da, dar mai puţin nu.
Urmaşi ai noştri! Acesta este idealul, acesta scopul, acesta
ţelul. Să nu vă luaţi niciodată privirile de la el!
Dacă nu vă veţi socoti înfrânţi niciodată, dacă nu veţi renunţa la ideal niciodată, dacă nu vă veţi rupe de el niciodată, îl
veţi atinge.
Noi suntem generaţia lui Moise, poate nu vom ajunge să intrăm în Canaanul spre care v-am pornit pe voi. Dar voi sunteţi
generaţia lui Iosua şi îl veţi cuceri!
Dumnezeu este cu voi, dacă voi veţi fi cu El şi dacă nu veţi
renunţa niciodată la ţelul pe care vi l-a rânduit Hristos.
Să nu renunţaţi niciodată şi nici unul! (p. 570-572)
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*
Secole de-a rândul poporul nostru românesc a trăit în provincii şi ţinuturi dezbinate cu vrăjmăşie între ele, fără a avea o
conştiinţă naţională.
A trebuit să vină anul 1600 să le-o trezească la Alba-Iulia
pentru o clipă. Apoi anul 1854 să le-o trezească pe totdeauna la
Iaşi şi Bucureşti, spre a-şi spune unul altuia peste Milcov: „Eu
ţi-s frate, tu mi-eşti frate, în noi doi un suflet bate”...
Duhovniceşte, oare până când tot vom bâjbâi noi în această
lipsă de conştiinţă a unităţii şi a frăţietăţii noastre?
Până când vor fi între noi oameni care să nu-şi dea seama de
marea noastră datorie şi nevoie de a avea un singur gând şi o
singură inimă? (p. 573)
*
O, cât de mult dorim şi ne rugăm lui Dumnezeu să ne dăruiască creştini viteji şi ostaşi adevăraţi care să lupte înfrăţiţi pentru izbânda lui Hristos în Biserica noastră şi în poporul nostru,
pentru că Hristos a vrut ca Biserica toată să fie cu adevărat vie,
iar poporul întreg, cu adevărat liber.
Şi numai El, Hristos cel Viu, poate face aceasta. (p. 575)
*
Iar cei care-şi lasă credinţa dintâi spre a trece la o alta nu fac
decât ceea ce ar face un român care şi-ar lepăda naţionalitatea sa
română şi ar trece la cea maghiară. Dacă n-a putut fi el de omenie
român, cum l-a născut Dumnezeu, va putea fi el oare mai de omenie
ungur, cum s-a făcut el? Şi dacă n-a putut fi credincios unde l-a
chemat Hristos, cum va putea fi acolo unde l-au chemat oamenii?
Iată de ce suntem împotriva oricăror treceri.
Cine nu poate fi credincios aici unde l-a născut Dumnezeu
şi mama lui, acela nu va mai putea fi nicăieri şi niciodată nimic
altceva decât un netrebnic.
Dumnezeul nostru, Te rugăm, nu mai lăsa pe nici unul dintre ai noştri şi ai Tăi să mai cadă în netrebnicia asta. (...)
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Vom fi totdeauna împotriva tuturor celor care, conştienţi sau
inconştienţi, umblă şi lucrează în duh sectarist spre a nimici
această minunată şi necesară mişcare duhovnicească a Oastei
Domnului. Fiindcă ştim că Dumnezeu a vrut-o să fie aici,
unealta prin care să aducă mântuire întregului nostru neam şi,
prin el, poate încă şi multor altora.
Chiar dacă noi toţi vom pieri, suntem datori să lăsăm să rămână în urma noastră curată această idee şi luminoasă această
ţintă. (...)
Dumnezeu va cere mare parte din sângele acestui neam din
mâna voastră, lucrători ai Oastei Domnului, dacă nu v-aţi dat silinţele să vă înălţaţi până la statura Oastei, nici să vă smeriţi până la taina ei, zădărnicind astfel gândul lui Dumnezeu şi lucrarea
Duhului Sfânt. (p. 576-577)
*
Şi astea sunt testamentul pe care am vrut să-l las generaţiei
care ne urmează, spre a şti mai bine ca noi cum să lupte şi cum
să învingă, spre a lăsa mai unită şi mai frumoasă Lucrarea Domnului celor care îi vor urma pe ei, până când ultima generaţie de
luptători vor intra biruitori sub steagul tot mai strălucitor şi mai
înălţat al Ideii ai cărei ostaşi am fost chemaţi de Hristos să fim şi
noi, şi ei.
Dacă contemporanii mei şi urmaşii noştri vor ţine seama de
aceste adevăruri, atunci noi n-am trăit, n-am muncit şi n-am murit în zadar pentru ei. (p. 582)
*
Încredinţând încă o dată în Mâna Ta puternică şi în grija Ta
iubitoare tot viitorul Oastei Tale, în care este împletit şi tot viitorul fiecăruia dintre noi, Te rugăm, Scumpul şi Dulcele nostru
Mântuitor Iisus Hristos, să ai grijă de amândouă aceste comori
care ne sunt nouă una, tot aşa cum ai avut grijă şi până acum.
Vindecă-i toate spărturile dinăuntru şi apără-i toate zidurile
ei din afară.
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Adu-i pe toţi fraţii la unitatea fericită a aceleiaşi învăţături.
Şi încheagă-i fierbinte în biruinţa aceleiaşi credinţe.
Pentru împlinirea măreţului ideal al Învierii Bisericii noastre
şi al mântuirii întregului nostru popor pentru care ne-ai ales Tu!
Şi primeşte jertfa înaltă şi deplină a dragostei şi a recunoştinţei noastre pe care Ţi-o aducem aici, la una dintre cele mai
greu muncite părţi ale Casei Tale, în care ne-am îngropat cea
mai fierbinte, mai frumoasă şi mai dulce parte din fiinţa noastră.
(p. 583-584)

Pârga (vol. 4)
Pe de altă parte, spiritul rătăcitor dinăuntru şi din afară,
continuând să profite de situaţia noastră foarte grea, dădea o
sălbatică năvală peste tot unde eram prigoniţi de autorităţi şi
cei purtaţi de el făceau un nemilos prozelitism printre fraţii
chinuiţi şi împrăştiaţi, folosind cu gând de ademenire nu numai
toate mijloacele unei „iubiri” prefăcut dezinteresate şi „mila
frăţească” dornică să ajute „în Numele Domnului”, ci şi ameninţările autorităţilor şi ura clerului faţă de noi. În multe locuri,
unde lucrurile nu le mergeau cum ar fi vrut din cauza Oastei
Domnului, chiar aceşti „fraţi” din unele culte nu se sfiau să facă denunţuri şi ei contra noastră, învinuindu-ne în faţa Autorităţilor de stat că noi ne adunăm şi facem propagandă religioasă
„fără autorizaţie”...
Toate acestea, spre a-i face şi ei pe fraţii prigoniţi din Lucrarea Oastei Domnului, care nu mai aveau linişte nicăieri, să-şi piardă răbdarea, să părăsească Biserica şi Oastea Domnului şi să
treacă la cultul lor. Ţi se sfâşia inima când vedeai cum, în Numele Domnului, se nimiceşte lucrarea cea mai frumoasă şi mai
evanghelică a lui Hristos din ţara noastră şi cea mai necesară
pentru mântuirea acestui neam... (p. 17)
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*
Mulţi dintre ei [preoţi] se lămuriseră cu privire la blasfemia
celor ce ne învinuiau de peste cincizeci de ani că suntem eretici,
sectari, schismatici, duşmani ai Bisericii etc. Toate acestea se
dovediseră minciuni şi calomnii răufăcătoare, pentru că toţi ştiau
că noi, mii de fraţi, suferiserăm bătăi, amenzi, închisoare – ani şi
ani – dar nu ne părăsiserăm nici unii dintre noi – cum am fi putut
să fim ispitiţi şi îndreptăţiţi chiar s-o facem – nici Biserica şi nici
ţara noastră. (p. 18)
*
Am descris pe larg în volumul II al acestei lucrări celelalte
două împrejurări istorice, de răscruce, ale Oastei Domnului, precum şi cele două mari adevăruri ale acestor împrejurări. Adică
cea din 12 septembrie 1937, cu fixarea definitivă a atitudinii
Oastei Domnului faţă de învăţătura şi Autoritatea Bisericii
noastre Ortodoxe. Şi cea din 12-16 februarie 1938, de la moartea
Părintelui Iosif, cu precizarea datoriei şi cu legământul tuturor
fraţilor pentru păstrarea întocmai, înăuntrul Oastei şi în activitatea ei, pe totdeauna, a liniei şi a rânduielii lăsate de scrisul, de
viaţa şi de pilda Părintelui Iosif. Adică fixarea atitudinii Oastei
Domnului faţă de ea însăşi, pentru ca să poată îndeplini frumos
şi deplin misiunea ei rânduită din cer de Dumnezeu în mijlocul
Bisericii noastre şi al neamului nostru. Pentru că – încă o dată –
trebuie să spunem acest mare şi sfânt adevăr: dacă mântuirea
neamului nostru din păcatul şi osânda lui sufletească şi dacă învierea şi trezirea evanghelică a Bisericii noastre din somnul şi
moartea în care se află acum nu vor veni prin Oastea Domnului,
atunci ele poate nu vor mai veni niciodată. Aceasta nu este o
presupunere hazardată, ci este un adevăr etern, o constatare cutremurătoare.
Poate că şi alte lucrări duhovniceşti care activează în ţara noastră mai fac câte ceva pentru oameni. Dar ţara noastră este o ţară ortodoxă şi tot poporul nostru este format de veacuri pe această credinţă, având o foarte adâncă înrădăcinare în această învăţătură. Aşa
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că numai o lucrare evanghelică cum este Oastea Domnului, ce conţine aceste elemente, poate să ajute cu adevărat şi pe scară mare la
fericita lui transformare şi înnoire în Hristos. (...)
Dar Lucrarea Oastei Domnului, fiind croită de Dumnezeu
spre a fi potrivită cu toate coordonatele sufleteşti ale poporului
nostru şi realizând în cel mai înalt şi mai frumos fel evanghelic
tot specificul valoros şi curat al sufletului şi credinţei acestui
neam, apoi lucrând nu din afară ori de la vreo periferie a vieţii
sale sufleteşti, ci chiar din mijlocul, din miezul ei, această Lucrare, zic, este cu uşurinţă şi cu bucurie îmbrăţişată de la început de
către aproape întreagă mulţimea acestui popor. Numai aşa se explică marile adeziuni ale maselor poporului de la chiar primele
chemări de înrolare în lupta minunată a Oastei Domnului şi succesul mesajului ei ceresc – împotriva tuturor piedicilor şi opoziţiilor atât de puternice din partea tuturor forţelor potrivnice ei. Se
repetă aidoma fenomenul din vremea Mântuitorului, când se ataşa de El toată mulţimea poporului, deşi atât puterea politică, cât
şi cea religioasă se ridicau împotriva Lui cu toată furia lor... De
aceea, din prăbuşirea vertiginoasă în păcat şi în corupţie, spre care merge acum atât poporul, cât şi clericalismul oficial, singura
salvare a tuturor nu poate fi alta decât prin Evanghelia propovăduită de Oastea Domnului şi prin naşterea din nou cerută şi
practicată de ea prin Hristos şi înnoirea adusă de El.
Până ce nu se va vedea clar acest adevăr şi până ce se vor tot
căuta mereu alte căi pentru această salvare, totul va merge din
rău în mai rău. Şi dacă îndrumătorii de răspundere din Biserică
şi din popor nu vor vrea să vadă şi să primească acest adevăr niciodată, atunci totul va fi pierdut atât pentru ei, cât şi pentru toţi
cei ce îi urmează în orbia lor, pe totdeauna, pentru că o altă salvare nu există. Cine nu vrea să creadă astăzi, acela o va constata
mâine. De aceea, toţi cei care ne leapădă acum ca pe o piatră de
poticnire s-ar putea să caute mâine această piatră ca s-o pună în
capul unghiului construcţiei lor pentru a clădi pe ea izbăvirea
neamului din prăbuşire şi a Bisericii din corupţie.
Viitorul şi Adevărul ne vor da dreptate. Veţi vedea.
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Numai că pentru aceasta, ne revine şi nouă – şi acum, şi în
viitor – tot cea mai mare şi mai grea răspundere: aceea de a
rămâne cât mai fideli pe calea şi în învăţătura cea clară şi dulce
a Lucrării Oastei Domnului, aşa cum a fost ea inspirată şi trasată de la început de descoperirea lui Dumnezeu prin iniţiatorul
ei. Şi de a ne iubi neamul şi credinţa noastră cu o dragoste şi cu
o curăţie atât de mari şi adevărate, încât să facem tot ce putem
pentru salvarea acestora cu cea mai cinstită, mai înaltă şi mai
devotată conştiinţă. Pentru că acestea ne sunt cele două mai
mari şi mai sfinte valori. Tocmai pentru asta, simţindu-ne
această uriaşă şi permanentă datorie faţă de ele, să avem grijă
ca în tot timpul şi în tot felul să urmărim numai scopul şi rostul
nostru în împlinirea acestei misiuni. Şi preocuparea cu teamă
de a nu greşi întru nimic, nici de a ne abate cumva, spre a nu
zădărnici ori a întârzia planul lui Dumnezeu şi voia Lui pentru
salvarea lor prin noi. (p. 26-28)
*
Am avut astfel un bun prilej să-i vorbesc despre mesajul ceresc trimis de Dumnezeu poporului nostru şi fiecăruia dintre noi
prin Lucrarea Oastei Domnului în cel mai crucial moment al poporului nostru şi al Bisericii noastre, imediat după câştigarea independenţei noastre naţionale, pentru ca o dată cu aceasta să ni
se dea şi independenţa noastră sufletească prin dezrobirea de sub
asuprirea duşmanilor dinăuntru – care erau păcatele noastre naţionale şi personale: alcoolismul, sudalma, fumatul, analfabetismul şi celelalte rele de orice fel... I-am dovedit cum Oastea
Domnului a început şi a dus un necruţător război de dezrobire
naţională şi personală de sub tirania acestor asupritori. Şi că în
cea mai mare parte a reuşit atât de frumos... Dar ce minunat ar fi
astăzi acest rezultat, mult mai mare, dacă Oastea n-ar fi fost împiedicată de atâta orbie şi ură să facă liniştită această operă de
mântuire spre binele poporului şi al Bisericii... căci şi Biserica
noastră se afla atunci, după întregirea ţării, în faţa unora dintre
cele mai mari datorii ale ei... Ce mare şi binecuvântat folos ar fi
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putut avea şi naţiunea, şi credinţa noastră prin puterea cerească
şi înnoitoare a mesajului adus de Oastea Domnului şi prin ce salt
uriaş ne-ar fi ridicat ea la nivelul celorlalte popoare vrednice şi
luminate, mult mai repede chiar de cum s-au ridicat acestea... La
vremea aceea, multe capete şi multe condeie luminate au văzut
şi au prevăzut aceasta şi s-au exprimat curajos şi competent
pentru acest adevăr... Păcat că a fost mai tare şi mai activă împotrivirea. Şi s-a schimbat astfel totul din bine în rău, împiedicându-se până cine ştie când realizarea acestei idei atât de specifice structurii sufletului şi credinţei noastre. Dar atât de puţin
înţeleasă de cei care aveau o răspundere istorică şi sfântă să o
primească. Şi să o sprijine cu toată graba şi bucuria.
Noi am avut însă, cu toată împotrivirea mai-marilor noştri,
permanent în inimile noastre neclintită convingerea sfântă că va
veni odată o vreme şi se va ridica odată o conştiinţă cinstită şi
competentă care va gândi cu simţ de înaltă răspundere pentru
soarta acestui popor şi a acestei Biserici – şi acela va recunoaşte şi
va aprecia cât bine poate să facă Dumnezeu naţiunii noastre prin
această Lucrare... Şi această convingere tot atât de puternică o
avem şi astăzi. Cu ea trăim şi cu ea vom muri, încredinţaţi că, dacă mântuirea neamului nostru şi salvarea Bisericii noastre vor veni
vreodată, acestea vor putea veni numai prin Oastea Domnului. Că,
dacă nu vor veni prin ea, s-ar putea să nu mai vină niciodată...
– Care a fost cel mai efectiv mijloc de propagandă al Oastei?
– Cartea, cuvântul scris în cărţile şi foile răspândite în cele
mai largi pături ale poporului. Cartea este lumină şi eliberare.
Oricine pune o carte bună în mâna unui om sau a unui popor îi
deschide aceluia ochii şi îi aprinde o lumină în întuneric. Dar
oricine ia unui om sau unui popor din mână o carte, acela îi stinge lumina şi îi orbeşte ochii... De aceea Oastea Domnului, în decursul celor şaizeci de ani de existenţă a ei, a depus nişte eforturi
şi jertfe extraordinar de mari pentru a aprinde şi răspândi în popor lumina cărţii sufleteşti. S-au tipărit şi răspândit în decursul
acestor ani milioane de cărţi şi reviste, calendare şi foi religioase, la preţul cel mai scăzut posibil, spre a fi la îndemâna tuturor.
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Acestea au adus un aport nebănuit de mare la moralizarea şi
culturalizarea maselor celor mai largi ale poporului nostru în una
dintre cele mai critice vremuri ale istoriei noastre. Cărţile Oastei
au dat o nouă dimensiune credinţei şi o nouă morală unor mari
mulţimi. Au tămăduit multe răni sociale şi au culturalizat şi înnobilat sufleteşte mari mulţimi de cititori, mai ales dintre muncitori şi ţărani. Mulţi învăţau carte numai din dragostea de a
gusta scrisul acestor cărţi. Va veni odată vremea să se recunoască şi aceasta. (...)
– Suntem un popor de peste 20 de milioane de ortodocşi şi
totuşi aceste milioane de suflete nu avem în ţara noastră acum
nici măcar o editură care să tipărească o carte religioasă în tiraje
de masă. Nu avem o gazetă religioasă în tiraj suficient. Nici măcar cărticica de rugăciuni tipărită de Biserică, aşa cum este, veche de sute de ani, nu se poate găsi decât de 3-4 la sută dintre
credincioşi... Şi preţul ei este nespus de ridicat. Nici măcar calendarul-foaie de perete nu se găseşte în număr suficient să-l
cumpere omul, o dată pe an, deşi se vinde cu 10-15 lei... O simplă bucăţică de hârtie... Şi nevoile sunt atât de mari. Cum atunci
să nu faci tot ce poţi pentru acoperirea acestor nevoi? Mai ales
că noi avem o tradiţie de zeci de ani în privinţa literaturii religioase. Şi avem o mare masă de cititori formaţi.
– Cum, dar Biserica nu tipăreşte cărţi şi gazete religioase?
«Telegraful Român» de la Sibiu ce-i?
– Biserica tipăreşte lunar sau trimestrial o serie de reviste
teologice scrise de erudiţi şi pentru erudiţi, în tiraje minime şi cu
conţinut savant, istoric, dogmatic, folcloric, social-politic etc., de
interes strict clerical ori oficial-informativ, dar fără absolut nici
o legătură cu cele mai arzătoare probleme şi trebuinţe adânc sufleteşti ale oamenilor. Aceste reviste ajung numai în biblioteci şi
pe cele mai multe nu le mai răsfoieşte nimeni niciodată.
Netăiate, îngălbenesc şi pier acolo. Tot aşa se întâmplă şi cu puţinele cărţi de cult tipărite în tiraje totdeauna insuficiente şi, pe
lângă că sunt foarte scumpe, se tipăresc foarte rar şi nici nu
ajung la masa credincioşilor. Iată ceea ce avem.
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Ba mai mult, vă spun acum o realitate foarte tristă, dar adevărată: ştiu un mare număr de credincioşi ortodocşi care, pentru a
citi o pagină de tâlcuiri biblice – chiar şi numai din Vechiul Testament – se abonează la revista «Cultului Mozaic» şi cumpără
cărţile rabinului evreu Moses Rosen. Aceste reviste şi cărţi se găsesc în număr oricât de mare şi la un preţ destul de ieftin. Oamenii, în lipsă totală de altceva, le citesc, deşi în ele apar referiri jignitoare la adresa credinţei noastre creştine. Evreii sunt doar 30 de
mii de suflete în ţara noastră şi ei totuşi au ştiut să se organizeze
atât de frumos şi de bine, că au şi reviste şi cărţi. Să nu ne consideraţi antisemiţi, căci noi iubim acest popor biblic care este poporul
lui Dumnezeu, căruia noi, toate celelalte popoare, îi datorăm o
dragoste şi preţuire deosebită, dar nu putem să nu vedem cu durere
că noi nu putem face aşa cum fac ei. Şi noi suntem 20 de milioane
şi nu avem aproape nimic. Pentru asta am lucrat.
– Ne cam iei în vârful peniţei, domnule Dorz!
– Aceasta nu-i o glumă, domnule colonel. Este o tragedie şi
vorbesc despre ea cu toată durerea sufletului meu. Eu sunt un
om simplu, ca Badea Cârţan, acel cioban de la Făgăraş de acum
o sută de ani care, tot aşa, vedea nevoia de carte a poporului şi,
cu riscul vieţii sale, a adus cartea sufletească din Bucureşti peste
munţi, peste graniţa cea nedreaptă de atunci în acest Ardeal care
a avut atât de mult de suferit din lipsa luminii şi a libertăţii sufletului său. Dacă nu era atunci nimeni care să se ocupe de asta,
era el, un om simplu, dar cu un suflet uriaş. Acum, tot aşa, dacă
nimeni nu se află să-l doară de această stare, iaca, fac şi eu ce
pot, ca el. Şi tot cam cu acelaşi preţ.
Urmă o pauză... Anchetatorul privea nu ştiu unde...
(Aici deschid acum şi eu o paranteză, pentru a spune aparte
câteva cuvinte cititorilor mei care nu ştiu prea multe despre Badea Cârţan. Acestea nu era nevoie să i le spun colonelului de la
Alba Iulia, fiindcă presupuneam că el ştia foarte bine povestea
asta...
Badea Cârţan s-a născut în satul Cârţişoara din judeţul Făgăraş, în anul 1849. A fost un cioban care nu a învăţat carte decât
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de la vârsta de 17-18 ani, dar a fost un om înzestrat de Dumnezeu cu o mare dragoste de cărţi şi cu o chinuitoare grijă pentru
luminarea sufletească a semenilor săi. Cartea românească nu se
găsea atunci decât foarte greu în Transilvania, din cauza stăpânirii ungureşti care robise de secole această parte de ţară românească şi care nu dădea voie să se tipărească astfel de cărţi româneşti, urmărind cu asprime şi pedepsind pe oricine le-ar fi
adus de peste graniţă pentru a le da oamenilor. Dar Badea
Cârţan, acest om simplu şi curajos, trecea în ascuns Munţii Carpaţi peste Braşov şi Predeal noaptea, ca să nu fie prins de grănicerii unguri, şi făcea drumul pe jos până la Bucureşti. De acolo
se întorcea cu desagii mari pe umăr, plini de cărţi, înapoi, până
în ţinutul Făgăraşului său, al Braşovului şi al Sibiului învecinat.
Astfel a umplut el toate satele şi oraşele din aceste părţi ale Ardealului cu mii de cărţi aduse de el în felul acesta, pe spate şi pe
jos, dintr-o ţară în alta, trecând munţii prin mii de greutăţi şi
primejdii din partea grănicerilor unguri, din partea tâlharilor, a
fiarelor, a frigului, a zăpezilor mari, a prăpăstiilor, a întunericului... De multe ori a fost prins de grăniceri şi închis, bătut şi judecat. De multe ori i s-au confiscat cărţile. Odată, după opt zile
de percheziţii din partea jandarmilor unguri, în locuinţa lui şi în
tot satul său, pe la rudenii şi vecini, au fost confiscate peste 75
de mii de cărţi. Patru căruţe pline cu cărţi au ridicat atunci jandarmii de la el şi pe toate le-au ars. Şi pe toate acestea le cărase
el, ani de zile, cu desagii şi cu sacii pe spate de la Bucureşti,
peste munţi, peste graniţă, peste păduri, pentru şcolile şi bisericile româneşti. Pentru sătenii şi semenii lui lipsiţi de cea mai necesară hrană sufletească. În multe şcoli din Ardeal învăţau atunci
copiii limba şi istoria românească din cărţile aduse de el. Şi în
multe biserici se citea în altare şi se cânta în strane tot din cărţile
pentru care el îşi punea în primejdie sănătatea şi viaţa lui.
Odată a alunecat într-o prăpastie şi trei zile şi trei nopţi a
zăcut acolo în zăpadă şi gheaţă până a putut ieşi. Din cauza
aceasta s-a îmbolnăvit grav şi din boala asta i s-a tras şi moartea.
A murit în anul 1911, în vârstă de 62 de ani. Dar şi după moartea
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lui, ciobanii din munţi au mai găsit ascunse prin peşteri şi adăposturi din pădurile Braşovului saci întregi cu cărţi aduse de el
până acolo, ca apoi să le poată duce, mai târziu, celor care le aşteptau ca pe pâinea caldă a sufletului lor.
În vremea vieţii lui a suferit şi el atât de mult pentru misiunea lui profetică şi pentru binele semenilor lui. Dar astăzi, ce
nemărginită admiraţie şi recunoştinţă înconjoară numele şi chipul lui simplu, dar eroic! Statuile lui din centrele oraşelor Braşov, Făgăraş, Sibiu vor vorbi totdeauna urmaşilor noştri despre
biruinţa pe care o dă Dumnezeu luminii şi dragostei jertfitoare
pentru triumful adevărului şi pentru binele semenilor). (...)
Atât la plecare dimineaţa la Miliţie, cât şi la întoarcere seara, mergând totdeauna pe jos, treceam pe sub poarta cea mare a
vechii cetăţi din Alba Iulia. Deasupra porţii acesteia se găseşte şi
azi celula îngrozitoare în care au fost închişi înainte de uciderea
lor cumplită – fiind traşi pe roată – cei trei martiri ai neamului
nostru: Horea, Cloşca şi Crişan.
Şi aceşti martiri luptaseră în vremea lor, acum două sute de
ani, cum luptase şi Badea Cârţan în vremea lui, acum o sută de
ani, tot pentru mântuirea acestui neam românesc. De câte ori treceam în sus ori în jos pe sub această poartă cumplită, urcam treptele înguste şi reci şi mergeam până la acea fioroasă celulă unde
zăcuseră ei aşteptând cumplita „dreptate”. Urcam singur şi îndurerat aceleaşi scări grele, acelaşi drum al calvarului, pe care acum
două sute de ani trebuie să fi urcat ei, abia târându-şi groaznicele
lanţuri cu grele cătuşe ţintuite cu ciocanul pe nicovală, la mâini şi
la picioare. Împinşi şi împunşi pe la spate ori traşi şi smuciţi din
faţă cu scrâşnete şi ghioage de către chinuitorii lor.
Şi mi se părea că retrăiesc şi eu tot acest cumplit drum al
calvarului pe care tot suie şi suie de secole şi secole toţi aceşti
martiri ai acestui neam-martir. Mereu alţii şi alţii, şi alţii, de sute
şi sute, şi sute de ani, fără ca aceste trepte reci şi aceste celule fioroase spre care îi duc ele să mai fi sfârşit nici azi.
Acolo sus, coborând cele două praguri până la uşa grea cu
ferestruica zăbrelită a celulei îngrozitoare, îmi propteam fruntea
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arzând de gratiile înguste şi reci, privind înăuntru la locul fioros
unde zăcuseră şi pătimiseră ei. Şi mă rugam cu lacrimi fierbinţi
pentru odihna sufletului lor şi pentru zbuciumul sufletului nostru. Şi nu încetam să mă întreb amar de ce oare lumina acestui
neam trebuie să vină spre el prin atâtea întunecimi îngrozitoare?
Iar purtătorii acestei lumini să ispăşească această dumnezeiască
„vină” prin atâtea celule, pe atâtea cruci şi sub atâtea roţi? La ce
le-au folosit chinuitorilor asupritori aceste jertfe? Cât s-a putut
bucura nedreptatea lor de acele avantaje răscumpărate pentru
câteva clipe mizerabile cu un preţ atât de osânditor şi veşnic?
Nu pe mine mă compar cu această nesfârşită coloană de martiri care urcă şi urcă acest drum al Durerii, ci, în cazul de acum,
însăşi Lucrarea Oastei Domnului, acest nou martir al lui Hristos
care, prin fiii ei cei mai buni şi mai curaţi, s-a jertfit şi se jertfeşte
în iubire şi în lacrimi pentru acelaşi ideal nobil şi sfânt al luminării
şi mântuirii neamului acestuia. Toţi aceşti modeşti şi tăcuţi mucenici n-au fost – cu toţii laolaltă – o jertfă nici mai mică şi nici mai
uşoară decât a acestor nemuritori eroi şi martiri ai istoriei şi ai gliei noastre strămoşeşti. Va veni odată şi ziua când şi acest adevăr al
nostru de astăzi va străluci tot atât de minunat în faţa lumii întregi
cum străluceşte astăzi al lor. (p. 114-120)
*
Florile şi lacrimile nu se usucă şi nu se vor usca niciodată pe
acest mormânt. Ce deosebire între mormântul Părintelui Iosif şi
cele ale marilor lui prigonitori! Ale acelora sunt acoperite de uitare ori de bălării, fără să le mai caute cu dragoste nimeni niciodată, pe când al părintelui, iată, aproape după cincizeci de ani, ce
de feţe strălucitoare are în jur, ce ochi înlăcrimaţi, câte mâini ţinând fiecare câte un mănunchi de flori pentru acest mare profet
al lui Dumnezeu care ne-a făcut fiecăruia dintre noi binele cel
mai mare şi mai de neuitat! Ce minunate sunt adevărurile şi învăţămintele acestui mormânt nemuritor!
Iarăşi, peste 80 la sută dintre cei prezenţi sunt tineri în jur de
20 de ani. Tineret frumos, sănătos, entuziast şi fericit, dar mai ales
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curat în toată înfăţişarea şi fiinţele lor pline de prezenţa lui Hristos. O, ce viitor fericit pregăteşte Dumnezeu prin acest tineret curat şi nobil neamului nostru şi familiei noastre duhovniceşti! (...)
Iată aici alte suflete astăzi, dar acelaşi ideal divin de atunci.
Alte vremuri, dar acelaşi adevăr. Alţi fraţi, dar aceeaşi lucrare înflăcărată şi vie, spre trezirea mântuitoare a neamului acestuia –
şi poate a multor altora prin el – pentru Dumnezeu. Spre renaşterea evanghelică a Bisericii noastre – şi poate a multor altora.
Spre mântuirea sufletelor noastre şi a multor altora, care vor crede. Este limpede că, dacă vreodată va veni mântuirea acestui întreg popor şi renaşterea acestei întregi Biserici, ele nu vor putea
veni decât prin Lucrarea aceasta a Oastei Domnului, aşa cum a
revelat-o Dumnezeu prin acest profet al timpului nostru şi al
neamului nostru, care a fost acest părinte nemuritor...
Dacă nu vor veni în felul acesta – încă şi încă o dată! – s-ar
putea să nu mai vină niciodată. Că aşa stau lucrurile în privinţa
asta, iată cât de limpede şi de puternic se vede acum şi aici!... (p.
184-186)
*
Şi, o, ce frumos ar putea aceste două uriaşe forţe să colaboreze împreună! Ce fericit ar fi un cler sfânt urmat de o oaste
sfântă! Şi o Oaste sfântă îndrumată de un cler sfânt! Doar aceste
două forţe tocmai pentru aceasta au şi fost create, ca să colaboreze ca şi Moise cu Aaron, profetul cu preotul, cât mai fericit
împreună. În marile şi rarele vremuri când au colaborat ascultând de Hristos, atât una, cât şi cealaltă, ce opere nemuritoare şi
ce minuni mari au fost în stare să realizeze... Pentru Oastea
Domnului, acesta a fost de la început idealul şi gândul cel frumos: să ajungem la o deplină încredere şi colaborare cu preoţia
Bisericii noastre, pentru împlinirea grabnică şi fericită a Voii lui
Dumnezeu şi a marii noastre datorii: mântuirea neamului nostru,
pentru desăvârşirea Bisericii lui Hristos. (...)
O, Doamne şi Dumnezeul nostru cel Atotputernic şi Sfânt,
numai la Tine este singura noastră nădejde. Şi numai Ţie singur
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Îţi mai este cu putinţă să mai faci minunea trezirii şi însufleţirii
preoţimii noastre pentru Tine şi Evanghelia Ta în mijlocul poporului nostru.
Pe Tine, Doamne Duhule Sfinte, Te rugăm, vino din cele
patru zări şi suflă puternic peste ţara şi pustia aceasta, înviind şi
însufleţind aceste oase moarte şi aceste suflete leneşe, pentru a le
ridica pline de un elan sfânt la marea şi frumoasa Ta luptă pentru
salvarea acestui neam din păcat, din întuneric şi din nepăsare,
pentru Evanghelia Ta şi Împărăţia Ta cea fericită şi veşnică. (p.
211-212)
*
„Slăvit să fie Domnul şi pentru această nouă izbândă şi mare bucurie pe care o dă El astăzi Lucrării Sale frumoase, Oastea
Domnului! Pe lângă multe alte daruri şi biruinţe pe care le-a dat
Domnul Oastei Sale, iată că poezia şi cântarea religioasă, începute cu adevărat în ţara noastră doar prin Oastea Domnului, dau
acum un alt nou şi frumos rod: prima antologie de poezie religioasă românească...
De la începutul ei şi de-a lungul celor şaizeci de ani de
existenţă, Oastea Domnului a iniţiat şi a cultivat cu deosebită
stăruinţă poezia şi cântarea duhovnicească. Sute şi sute de glasuri şi condeie modeste, dar curate, s-au ivit de atunci, încercând
în versuri din ce în ce mai reuşite să-I aducă lui Dumnezeu jertfa
dragostei lor recunoscătoare pentru cunoaşterea Lui. Această cunoaştere şi iubire pentru Hristos, care stătea adormită în sufletul
poporului nostru de sute şi sute de ani, s-a deşteptat abia cu apariţia mişcării duhovniceşti Oastea Domnului. Abia Oastea Domnului a trezit poezia şi cântarea religioasă, aceste „două frumoase adormite” ale sufletului şi credinţei noastre. Ele s-au trezit
abia acum, când Soarele Evangheliei acesteia vii şi dulci şi-a
strălucit razele calde ale răsăritului său peste feţele lor.
Oastea Domnului a adus în viaţa poporului nostru Biblia,
sfântul şi viul Cuvânt al lui Dumnezeu, şi, o dată cu ea, naşterea
din nou. Iar deodată cu aceasta, câte minuni au apărut: misiona148

rismul laic din vremea creştinismului primar, voluntariatul duhovnicesc, evanghelizarea dinamică şi înnoitoare, cuvântul înaripat, cântarea înlăcrimată, poezia inspirată, rugăciunea cutremurătoare, viaţa rodnică şi activă în Hristos. (p. 218-219)
*
După ce am trecut pe la casa unde s-a născut şi a copilărit
eroul Avram Iancu şi am mai cutreierat încă o dată cu privirile şi
cu sufletul aceste locuri peste care pluteşte una dintre cele mai
grele şi mai strălucite pagini ale istoriei noastre, ne-am luat rămas bun cu ochii plini de lacrimi şi cu inima plină de cutremur
de la toate sufletele mari şi de la toate vremile lor mari a căror
lumină pluteşte încă atât de puternică şi de caldă din cerul acesta
şi până în acest pământ. Ce pline sunt toate aici de aceste prezenţe eroice şi sfinte!
Am crezut că le lăsăm toate acestea acolo, între aceşti munţi
de la Albac, la Vidra şi Certege, peste aceste văi şi creste pline
de lumină, de raze, de culori, de cruci, de tăcere şi de lacrimi,
dar nu le-am putut. Ele au venit cu noi pentru că erau în noi, le
moştenim ca o parte adânc înnăscută în fiinţa noastră, ca sângele, ca lacrima, ca dragostea şi sudoarea noastră, care nu se pot
nici schimba, nici pierde, nici uita până la moarte.
Şi aşa ne-am dus de-a lungul tuturor suişurilor şi coborâşurilor prin aceşti munţi şi peste aceste văi pline de singurătate, de
poezie, de tragedii, de dragoste – de Istorie şi de Dumnezeu. Dea lungul acestor păduri zugrăvite în mii de culori şi nuanţe de
soarele şi de măiestria toamnei acesteia divine, am făcut popasuri, însemnări, imagini.
Am recitat aici gânduri nemuritoare, am cântat, ne-am rugat,
am plâns şi am trăit momente cereşti, cu ochii scăldaţi în culori,
cu faţa scăldată în lacrimi, cu sufletul scăldat în amintiri şi în
adoraţii... Nimic n-a murit în tot ce-a fost pe aici. Nici unul dintre cei care au strălucit şi au iubit trecând peste aceste plaiuri
veşnice n-a murit. Ei numai s-au dus ca după o cotitură de drum
la o poiană de munte la care noi încă n-am ajuns, dar vom ajunge
şi noi în curând...
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Ce fericiţi îi vom afla la Izvorul de sub Plai, aşteptându-ne
cu masa întinsă, privind la calea noastră şi rugându-se să ajungem cu bine şi noi la ei...
Am avut apoi de lucru luni de zile până ce am putut pune
cap la cap fiecare idee, fiecare imagine, fiecare pas, spre a întregi
un drum, drumul profetului prin istorie, prin întâmplări şi prin
adevăruri, spre a putea da şi păstra urmaşilor noştri aceste comori nepieritoare.
O, cu câtă ardoare şi râvnă am pornit şi am bătătorit pas cu
pas şi clipă cu clipă fiecare loc, fiecare moment şi fiecare înţeles
al drumului acestuia, de la început şi până la sfârşit! Regretăm
însă din toată inima că mijloacele noastre şi condiţiile pe care leam avut nu ne-au îngăduit să putem realiza în faptă ceea ce am
avut atât de frumos în gândul şi în intenţia noastră. Dar chiar şi
aşa credem că va rămâne un document de mare preţ în faţa celor
ce vor dori să ştie ceva despre aceste comori care dispar. Şi a căror martori n-au murit – dar s-au dus.
O, Doamne şi Dumnezeul nostru, Care numeri paşii noştri şi
strângi lacrimile noastre, Te rugăm, binecuvântează paşii profetului Tău trimis în ţara noastră şi în Biserica noastră, şi în vremile
noastre, de mari răscruci ale istoriei noastre. Te rugăm, fă, Doamne, ca strălucita Lucrare pe care ai făcut-o Tu prin el să devină un
mijloc de trezire, de reorientare şi de mântuire pentru tot neamul
nostru şi pentru toate neamurile lumii. Pentru toată Biserica noastră şi pentru toate Bisericile pământului. (p. 252-253)
*
Poporul nostru este un popor al poeziei şi al cântării. Cred
că şi aceasta l-a ajutat mult să supravieţuiască tuturor cutremurelor istoriei prin care a trecut. Lucrarea Oastei Domnului este
ceva şi mai mult: o familie a poeziei, o grădină a cântărilor, o
patrie a dragostei şi a lacrimilor. Cred că nimeni pe lumea asta
nu mai are o poezie atât de frumoasă şi o cântare atât de dulce ca
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noi. Acestea ne fac fericiţi nu numai pe noi, ci şi pe alţii. E un
fenomen, un miracol recunoscut de către toţi cei ce au gustat
acestea. Ceea ce s-a realizat şi se realizează cu noi în ceea ce
priveşte poezia şi cântarea nouă, mereu nouă, de laudă şi de dragoste pentru Dumnezeu este un prilej de uimire pentru toţi cei ce
nu mai găsesc nicăieri ceva asemănător.
Lacrimile şi dragostea au făcut poezia şi cântarea noastră să
fie aşa. Lacrimile din iubire şi din suferinţă – şi iubirea din lacrimi şi jertfă. De aceea nu vă ruşinaţi de lacrimi şi nu fugiţi de
suferinţă. Iubiţi-le şi lăsaţi-le să vă ungă dragostea, cântecul, poezia, rugăciunea cu untdelemnul lor ceresc. (p. 268-269)
*
În Numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Duh. Slăvit să
fie Domnul!
În acest Nume Sfânt, de la cea dintâi clipă a acestei zile sărbătoreşti, a decurs întâlnirea şi petrecerea noastră aici, în jurul
acestui mormânt sfânt al părintelui nostru nemuritor. Noi, în
sfânta credinţă a Bisericii noastre, avem mulţi sfinţi părinţi ale
căror numele şi amintire le sărbătorim şi le cinstim cu toată inima recunoscătoare faţă de Domnul Dumnezeul nostru şi faţă de
jertfele pe care le-au dat pentru viaţa noastră şi a poporului nostru aceşti mari şi minunaţi lucrători ai lui Dumnezeu. Dar,
scumpii mei fraţi şi surori, în mijlocul nostru stă acum un mormânt sfânt, al unuia dintre cei mai mari profeţi ai lui Hristos, pe
care, pentru meritele sale, va trebui să-l cinstim veşnic şi să-i fim
recunoscători totdeauna. Pe când minunile din vieţile celorlalţi
sfinţi şi înaintaşi ai noştri s-au rărit şi s-au împuţinat cu vremea,
iată că minunile din viaţa acestui sfânt părinte se înmulţesc mereu. Fiecare dintre noi suntem o realizare, o minune, o multiplicare a luptei, a mărturisirii vieţii lui, prin Hristos. De aceea îl
simţim şi îl cinstim şi îl vor cinsti mereu şi mereu generaţii după
noi, pentru că lucrarea lui Dumnezeu începută prin el, aşa cum sa mai spus, va continua lărgindu-se tot mai mult până la marginile pământului şi la sfârşitul vremilor, aducând cu ea noi şi noi,
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mii şi mii de suflete în Împărăţia lui Dumnezeu. Printre ei dorim
să fie toţi cei dragi ai noştri, tot neamul nostru şi urmaşii noştri,
şi oamenii din lumea întreagă. (p. 326-327)
*
Binecuvântează fraţii noştri, lucrătorii Tăi, bătrâni şi tineri,
binecuvântează mamele, soţiile, fiicele poporului Tău, surorile
noastre, făcându-le să crească fii credincioşi, spre Slava Numelui
Tău şi fericirea patriei noastre. Binecuvântează acest mult şi minunat tineret al tău şi alege din mijlocul lui mii şi mii de slujitori
credincioşi, de îndrumători înţelepţi, de ostaşi vrednici de Împărăţia şi de Oastea Ta. Alege-Ţi scriitori inspiraţi, cântăreţi cu
har, poeţi minunaţi, vestitori înflăcăraţi, suflete înţelepte, preoţi
sfinţi, stegari viteji şi puternici pentru generaţiile viitoare, căci
de multe are nevoie lumea noastră astăzi şi în viitor, dar de astfel
de mari şi sfinţi binefăcători are nevoia cea mai mare. (...)
Iar nouă, celor care mai rămânem, ajută-ne ca şi restul zilei
acesteia să-l petrecem sub binecuvântarea Prezenţei Tale,
împlinindu-ne pe deplin toată datoria de recunoştinţă faţă de Lucrarea Ta şi faţă de memoria părintelui nostru, slujitorul şi profetul Tău, lângă mormântul căruia ne-am adunat şi suntem. Te
rugăm, câte zile vom mai avea de la Tine, ajută-ne să ne împlinim această mare şi sfântă datorie. Aceasta s-o facem spre slava
Ta, spre cinstirea înaintaşilor noştri, spre binele patriei noastre,
spre propăşirea neamului nostru şi, până la urmă, spre propria
noastră mântuire care este legată şi condiţionată de această împlinire. Pentru toate mulţumindu-Ţi, ne închinăm Ţie şi Te
preamărim pe Tine, Dumnezeul nostru, căci a Ta este Împărăţia,
Puterea şi Slava, a Tatălui, şi a Fiului, şi a Sfântului Duh, acum
şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Slăvit să fie Domnul! (p.
320-330)
*
Îndată după terminarea primului mare şi lung Război Mondial, 1914-1918, când Domnul Dumnezeu a adus întregirea plă152

tită cu jertfe de veacuri a patriei noastre, o dată cu această întregire s-au luat vaste şi eficiente măsuri pentru consolidarea şi asigurarea acestei întregiri care, în acele vremuri încă foarte tulburi,
era permanent şi grav ameninţată nu numai de vrăjmaşii din afară, care luptau cu toată puterea lor pentru anularea întregirii
noastre naţionale, dar şi de vrăjmaşii dinăuntru, care urmăreau
ruinarea trupească şi sufletească a neamului nostru.
Printre cele mai nimicitoare mijloace care erau folosite pe
scară naţională împotriva noastră erau mai ales două: alcoolismul, pentru ruinarea trupească, şi sectarismul, pentru ruinarea
sufletească... Nenumărate fabrici clandestine de spirt negru apăreau pretutindeni, revărsând peste ţară potop de băuturi falsificate din cele mai vătămătoare substanţe. Patima pentru băuturile
acestea cuprindea cu repeziciune marea masă a poporului, sărăcită de război şi răvăşită de tot felul de păcate. Bătăile, procesele, furturile, crimele, divorţurile şi toate celelalte urmări nefaste
ale acestui grozav păcat erau înspăimântătoare.
În afară de această dezagregare socială, se accentua tot mai
alarmant dezagregarea sufletească produsă de creşterea vertiginoasă a propagandei sectare, adusă o dată cu întregirea naţională
şi înlesnită de condiţiile sociale. O mulţime de elemente străine
atât de sufletul, cât şi de limba noastră lucrau cu hărnicie şi cu o
pronunţată nuanţă de şovinism şi ostilitate nu numai împotriva
sentimentului nostru religios, ci şi a celui naţional.
Era clar că trebuia să se treacă urgent şi hotărât la luarea
unor măsuri puternice şi cuprinzătoare atât pe plan social, cât şi
religios. Mai ales măsurile religioase trebuia să fie cele mai hotărâtoare, fiindcă sufletul oamenilor era cel mai necesar de
transformat. Deci autoritatea bisericească şi activitatea religioasă
erau cele mai solicitate. (...)
În primul număr al gazetei «Lumina Satelor», din ianuarie
1923, a publicat pe prima pagină o „chemare” şi o hotărâre personală către fiecare cititor al său, la o viaţă nouă şi la o luptă nouă, împotriva alcoolismului, a sudălmii şi a tuturor păcatelor care ticăloşesc neamul nostru şi pierd sufletele oamenilor. Se por153

nea o luptă nouă şi totală, prin hotărârea şi puterea lui Dumnezeu... Prin biruinţa contra păcatelor trupeşti – zicea el – se va
salva trupul neamului nostru, iar prin biruinţa contra rătăcirilor
de la credinţă se va salva sufletul acestui neam. Dumnezeu ne-a
izbăvit naţiunea noastră de stăpânirea altor neamuri, iar acum
noi înşine trebuie să ne dezrobim din tirania păcatelor care ne
robesc şi mai cumplit. (p. 378-380)
*
– Declaraţie-apel. Eu, Traian Dorz, dimpreună cu toată
mulţimea membrilor Oastei Domnului din România declarăm
solemn că în prezent ne bucurăm de toată libertatea religioasă în
ţinerea adunărilor, rugăciunilor şi nunţilor noastre în public, fără
nici un fel de amestec sau prigonire din partea autorităţii statului
nostru. Lucru pentru care suntem adânc mulţumiţi şi mulţumitori. De aceea noi ne iubim ţara noastră, ne rugăm şi muncim cu
stăruinţă pentru ea şi dorim fericirea ei, convinşi fiind că fericirea fiecăruia dintre noi depinde, după cum spune şi Sfânta
Scriptură, de fericirea ţării unde locuim. Cu această convingere
dorim din toată inima, dimpreună cu tot poporul nostru, şi facem
un stăruitor apel să se acorde cu caracter permanent ţării noastre
Statutul preferenţial, Clauza Naţiunii celei mai favorizate, încredinţaţi fiind că aceasta va contribui nu numai la bunăstarea
noastră a tuturor, ci şi la propagarea unui climat de pace şi armonie între toţi oamenii. Binele, bine rodeşte. Atâta, dragă
Fivia. S-a înregistrat bine?
– Da. Dar acum încă o întrebare:
– Spune!
– Dacă, în alternativa cealaltă, Clauza nu s-ar aproba, ce rezultat ar avea asta, după părerea dumneavoastră?
– Rău, foarte rău, în toate privinţele. De aceea noi insistăm
din toate puterile să se acorde... (...)
Dacă am suferit, pentru Dumnezeu şi pentru binele neamului nostru am suferit! Hristos şi suferinţa ne-au învăţat pe noi însă să fim mai buni, şi nu mai răi. Să iubim, nu să urâm. Să dorim
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binele alor noştri, şi nu răul. Părinţii noştri cât ne-au pedepsit şi
totuşi au rămas părinţii noştri pe care îi iubim şi-i respectăm pe
totdeauna. Aşa este şi cu Biserica şi cu patria noastră. Şi voi
acolo sunteţi nişte ramuri mai îndepărtate, dar tot din trunchiul
copacului nostru. Să nu vă rupeţi nici de credinţa şi nici de ţara
noastră, ci să le slujiţi cu toată puterea voastră pe amândouă, cu
atât mai mult acolo unde sunteţi şi acum când este nevoie. Pentru asta aţi ajuns acolo şi Dumnezeu v-a ajutat să puteţi face ceva. Nu vă rupeţi de trunchiul neamului şi al credinţei care v-a
născut, căci cine se rupe de acestea este un om pierdut, orice s-ar
pretinde el că este. Un astfel de suflet nu mai reprezintă pe nimeni şi nu mai urmăreşte decât un interes egoist. (...)
După aceasta, la câteva zile am aflat de la familia Fiviei că
declaraţia noastră a avut un puternic răsunet în faţa celor ce erau
chemaţi să-şi dea votul în problema acordării. Peste o sută cincizeci de voturi, care până atunci erau contra acordării, au trecut
dintr-o dată de partea celor cu acordarea Clauzei, determinând
apoi această acordare... Chiar şi unii dintre congresmenii în cauză, venind ulterior în ţara noastră, au confirmat ei înşişi acest lucru în faţa unor personalităţi religioase şi de stat din ţara noastră,
lucru care, fireşte, ne-a bucurat mult pe noi toţi.
Pentru tot acest eveniment nespus de îmbucurător, noi
mulţumim din toată inima şi dăm toată slava numai Domnului
Dumnezeului nostru, Care, iată cum ştie de minunat şi tocmai în
clipa cea mai potrivită să întoarcă toate lucrurile spre binele celor ce-L iubesc şi doresc să-L slujească cu sinceritate şi smerenie
pe El, căutând numai Voia Sa...
Căci cum să poţi explica aceasta altfel decât ca o lucrare puternică, vizibilă şi deosebită a înţelepciunii lui Dumnezeu, Care a
făcut chiar în momentul cel mai critic ca tocmai noi, cei mai neînsemnaţi dintre toţi cetăţenii acestei ţări, să putem pune cel mai necesar cuvânt, în cel mai înalt loc, pentru folosul neamului nostru şi
pentru cinstirea Lucrării lui Dumnezeu din care facem parte...
Ce ocazie uimitoare ne-a dat Dumnezeu pentru a ne dovedi
în faţa tuturor alor noştri – şi a străinilor chiar – felul în care ne155

a transformat pe noi Hristos şi în care ne-a învăţat El să răspundem noi la toate cele ce ni s-au făcut nouă... Ce examen istoric...
De nu s-ar mai uita niciodată!
În ziua de 22 august, când am fost în audienţă la Prea Sfinţitul Vasile din Oradea, de faţă fiind şi reprezentantul autorităţii
de stat, venind vorba despre această declaraţie-apel a noastră,
dânsul ne-a confirmat bucuros:
– Eu am ştiut despre aceasta îndată după aceea, fiindcă doi
dintre aceşti congresmeni au trecut pe aici şi ne-au confirmat
personal acest lucru. Te rog să-mi faci o declaraţie scrisă mai
amănunţit asupra acestui interviu, căci vreau să o prezint Sf. Sinod ca o comunicare îmbucurătoare. Aceasta va fi, desigur, şi de
un mare folos în problema Oastei Domnului.
– Şi mie să-mi dai o astfel de declaraţie, zise reprezentantul
autorităţii de stat, care era de faţă. Vreau şi eu să o prezint superiorilor mei. Astfel de atitudini ne bucură pe toţi.
Am făcut acest lucru faţă de reprezentantul autorităţii de
stat, iar Prea Sfinţitului Vasile i-am expediat-o după câteva zile
cu poşta, de acasă, şi I-am mulţumit cu toată recunoştinţa lui
Dumnezeu pentru toată această atât de vizibilă şi minunată lucrare a Lui pentru noi. (p. 413-415)
*
1. Pentru ţara noastră am dat, la cererea Congresului SUA, o
puternică declaraţie care a ajutat la acordarea Clauzei naţiunii
celei mai favorizate ţării noastre, după cum am amintit. Iar
Dumnezeu a făcut ca această declaraţie să fie hotărâtoare spre
bine atunci.
2. Pentru Biserica noastră am ridicat frumos şi documentat
problema normalizării situaţiei Oastei Domnului în statutul şi în
viaţa Bisericii, spre cel mai mare folos misionar al credinţei
noastre şi al neamului nostru atât înăuntru, cât şi în afară,
oferindu-i soluţia pozitivă, uşoară şi frumoasă în rezolvarea unei
grele şi îndelungate crize din sânul ei. (...)
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Iar dacă acum sunt unii care mă judecă pentru tot acest pas
şi care acum nu văd cât de însemnat lucru este acesta pentru tot
viitorul nostru şi al urmaşilor noştri, fă-i, Doamne, să vadă măcar atunci câtă dreptate am avut eu acum ascultând de Tine şi luând cu orice risc asupra mea iniţiativa asta care, prin roadele ei
prezente şi viitoare, va arăta cât de necesară şi de înţeleaptă a
fost... (p. 439-441)
*
Şi fiindcă tot eram aici, foarte aproape de cimitirul Belu,
unde ştiam că este mormântul marelui poet Eminescu, pe la care
nu fusesem de mulţi ani, am mers să-l mai vedem.
Am trecut pe lângă toate celelalte morminte cu nume cunoscute, ale unora dintre cei mai aleşi scriitori ai neamului nostru şi
am ajuns la mormântul frumosului luceafăr al poeziei noastre
vii. Era acoperit cu flori verzi şi proaspete, ca şi mormântul părintelui Oastei noastre vii.
– Ce-i aducem noi acestui suflet mare, am zis eu, dacă am
venit acum pe neaşteptate aici lângă odihna lui zbuciumată?
Flori văd că are destule şi văd că mulţi îi aduc flori. Noi să-i
aducem ceea ce cred că îi aduc puţini sau poate nimeni. Să-i
aducem rugăciunile şi lacrimile noastre.
Şi cu cea mai profundă iubire înlăcrimată, participantă la suferinţa, la dragostea şi la jertfa lui aduse pe altarul frumuseţii şi
poeziei adevărate, am aşezat în faţa mormântului lui Mihai Eminescu lacrimile noastre. Şi în faţa Tronului lui Dumnezeu rugăciunile noastre cele mai fierbinţi pentru odihna şi mângâierea în
lumea cealaltă a sufletului său atât de zbuciumat în lumea asta.
(p. 488)
*
La 12 februarie se împlinesc 50 de ani de când, în 1938, a
trecut la Domnul părintele nostru, profetul şi martirul lui Hristos
din neamul nostru şi din timpurile noastre. Cu o veşnică recunoştinţă în faţa Domnului, noi va trebui până în veşnicie să-I
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mulţumim lui Dumnezeu pentru că ni l-a trimis cu o solie atât de
limpede şi de sfântă, pentru a ne ajuta pe noi şi pe mulţi să aflăm
cea mai dulce şi mai frumoasă cale spre mântuirea sufletelor
noastre, a neamului nostru şi a Bisericii noastre. (p. 511)
*
Ne-am rugat mult, am plâns mult, am cântat mult şi am vorbit mult – pentru ei toţi şi mai ales fiecare pentru sine însuşi –
despre toată istoria mântuirii noastre şi a lumii întregi prin Jertfa
cea mare a Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Dar şi prin jertfele unite cu Jertfa lui Iisus ale tuturor marilor Săi fii din toate
neamurile, printre care a avut şi neamul nostru pe unul dintre cei
mai mari.
Prin acest mare om sfânt al lui Hristos am aflat şi noi despre
această mântuire şi am primit-o, devenind copii ai lui Dumnezeu. De aceea am venit până aici din toate colţurile ţării, ca să
cinstim după cuviinţă memoria acestui mare binefăcător al nostru şi al multor mii de oameni care prin el ne-am întors din
moarte la viaţă şi de la păcat la Hristos. Aici în casa asta s-a născut, în biserica asta a fost botezat, pe locurile acestea a trăit el
mulţi ani, iar locurile pe unde a umblat şi a trăit un om sfânt capătă şi ele, din pricina acestui om, un preţ mare şi un respect
sfânt... (...)
Dar înainte de plecarea din casa natală a Părintelui Iosif, am
aşezat pe cel mai frumos perete din camera mare, cea de sărbători
a casei, la mijloc, un mare tablou înrămat al Părintelui Iosif, iar
sub fotografia sa am scris următorul text, cu mâna pe inima mea:
Marele om al lui Dumnezeu,
al Bisericii Ortodoxe şi al neamului românesc,
Profetul vremilor noastre,
Părintele I O S I F T R I F A,
Întemeietorul Oastei Domnului,
născut în Certege la 3 martie 1888
şi decedat în Sibiu la 12 februarie 1938,
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comemorat în lumea întreagă de toţi iubitorii
Evangheliei lui Iisus Hristos, la împlinirea a
100 de ani de la naştere şi
50 de ani de la trecerea la Domnul
– în anul jubiliar 1988 –
(...)
Ajuns sus, lângă casa asta sfântă, mi-am descoperit capul şi,
privind în sus, apoi în toate cele patru depărtări de aici, am slăvit
şi am mulţumit lui Dumnezeu adânc zguduit în toată fiinţa mea.
Este chiar în locul acesta vârful unui triunghi istoric şi sfânt
pentru noi. Puţin în dreapta şi înapoi este locul de naştere şi casa
natală a marelui erou Avram Iancu, de la Vidra de Sus... Ce bine
se văd vârfurile dealurilor de la Vidra, pe acest cer atât de curat
şi de larg...
Apoi puţin în stânga şi înapoi se văd dealurile între care este
Albacul, satul de naştere al celuilalt mare erou şi martir al neamului nostru, Horea.
Iar aici, între aceste două eterne vârfuri ale istoriei şi jertfelor
noastre, ca un mijloc şi ca un stâlp de tainică şi cutremurătoare
putere şi înălţare – acest vârf întregind şi luminând triunghiul
acesta, poate cel mai sfânt din cuprinsul întregului pământ românesc. Locul acesta unde s-a născut al treilea erou şi martir al
acestui neam, cu nimic mai prejos decât ceilalţi doi. Ba cu atât mai
mult chiar, cu cât opera şi jertfa lui pentru eliberarea şi dezrobirea
sufletească a neamului nostru este de o durată şi de o valoare eternă, pentru că ea este a sufletului nostru nemuritor. (p. 516-519)
*
Se împlineau şi 300 de ani de la tipărirea primei Biblii întregi în limba Română. Era şi aceasta o comemorare ce ne aparţinea şi nouă, ca fii ai Oastei Domnului, care era ea însăşi o fiică
a Bibliei, şi ca urmaşi ai părintelui nostru sufletesc, care a fost
unul din cei mai devotaţi mărturisitori şi răspânditori ai Sfintei
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Scripturi în poporul nostru. Se cuvenea deci ca la aceste sărbători de Rusalii să cuprindem într-un program frumos şi acest aspect biblic. (p. 520)

Din Hristos – mărturia mea
Voi încerca deci să spun cât mai multe despre viaţa mea, cât
mai mult pot din tot ce ştiu. Iar despre viaţa altora, cât mai puţin
pot din ce ştiu. Pentru ca adevărurile trimise timpului şi neamului nostru şi cărora le-am fost şi eu martor să aibă nu numai solia
şi jertfa profetului lor, ci şi mărturia mea – unul dintre cei care
am fost cu el.
Sunt dator cu această mărturie.
Pentru acel Adevăr şi pentru profetul lui.
Şi împotriva acelora care le-au respins ori le-au încălcat.
Fiindcă sunt convins că amândouă aceste valori sunt unice.
Neamului nostru, ştiu că nu-i va mai fi trimis alt profet.
Nici Timpului nostru, un alt adevăr – asemenea acelora.
Dumnezeu şi Viitorul vor arăta că am dreptate. (p. 13)
*
În anul următor, tot vara, o altă primejdie mă pândea.
Războiul se sfârşise, dar nu se sfârşiseră şi stările de vrăjmăşie dintre oameni! Ardealul revenise la români, iar judeţul
nostru Bihor era tăiat în două de graniţa cu Ungaria: jumătate
rămăsese dincoace, jumătate dincolo.
Acolo în Ungaria rămăseseră mulţi români, aici rămăseseră
mulţi unguri. Între aceste două popoare, n-a fost niciodată pace
deplină, iar acum ungurii erau şi mai furioşi din cauză că le fusese luat Ardealul pe care îl stăpâniseră aproape o mie de ani.
Peste frontieră veneau noaptea multe bande înarmate şi, în
stările acelea tulburi, căutau să mute hotarul cât mai încoace, iar
160

ai noştri îl mutau înapoi. Aveau loc multe lupte şi ura făcea mult
rău şi într-o parte şi în alta. Atunci au fost ucişi mulţi nevinovaţi
şi dintre ai noştri şi dintre ai lor.
Cu câteva sute de ani înainte, nişte domnitori ai Ungariei
strămutaseră din inima Ungariei în ţinutul nostru câteva sate întregi cu un mare număr de unguri şi îi aşezaseră în locurile
noastre cele mai bune. Ca să fie aici în mijlocul românilor ca un
cap de pod al lor. Cea mai puternică dintre aceste localităţi, curat
ungurească, era vecină cu satul nostru. Stăpânirile maghiare le
făcuseră lor multe înlesniri pentru a cuprinde, prin cumpărare,
cât mai multe pământuri de la noi.
Românii erau în toate privinţele nedreptăţiţi de acele stăpâniri. Cu timpul, hotarele acestor sate ungureşti s-au tot lărgit, cuprinzând ogoarele până aproape de grădinile noastre.
Vitele lor păşteau până lângă noi şi plugurile lor arau tot
mai mult pământ de al nostru. Din pricina asta erau foarte
mândri şi dispreţuitori faţă de ai noştri.
Dacă vitele unora dintre ai noştri scăpau în holdele lor, se
răzbunau cumplit şi pe vite şi pe oameni. Din pricina asta au
avut loc multe încăierări între ai noştri şi ai lor. Ei aveau arme şi
trăgeau şi cu armele după ai noştri ori veneau cu ciomege şi pari,
fugărindu-ne până în case şi în ascunzători.
După revenirea Ardealului la România, încă vreo câţiva ani
au tot continuat aceste lupte şi ameninţări între ai noştri şi ai lor.
În vara de care vorbesc, fiind încă îndată după Primul Război
Mondial, aceste lupte erau tot în toi. Ungurii nu se puteau obişnui
cu noua stare de lucruri şi căutau pretutindeni provocări şi răzbunare. Mulţi dintre ai noştri au fost atunci atacaţi noaptea sau ziua
în ascuns, fiind găsiţi morţi pe câmp ori rămaşi dispăruţi pentru
totdeauna. În vara aceea, într-o zi caldă, nu ştiu ce mi-a venit mie
să mă duc singur departe, jos pe Luncă, unde nu mai mersesem
decât rar şi cu alţii la pescuit ori cu ai noştri la muncă.
Acum era chiar pe la amiază, şi pe câmp era pustiu, fiindcă
era între sapă şi secere. Una se terminase, iar cealaltă nu începuse.
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Un ungur voinic, care era dincolo de Luncă la coasă, îndată
ce m-a văzut că sunt singur lângă lunca cea plină de arini şi de
răchite, iar pe câmp nu-i nimeni, se grăbi să vină şi să mă cheme
la el. Avea în mână un cuţit şi se făcea că taie o nuia. Zicea cămi face o fluieră de răchită şi să merg să prindem peşti în luncă.
Eram foarte aproape când dintr-o dată un puternic gând de
primejdie mă înspăimântă, zicându-mi:
– Fugi, că vrea să te omoare! Nu vezi cuţitul la el?
Am rupt-o numaidecât la fugă spre casă, cât puteam. Până
ce a ieşit el din luncă să mă prindă – malul dintre noi fiind înalt
– eu eram destul de departe ca el să mai fugă după mine. Era în
plină zi şi se temea să nu-l vadă cineva de pe câmp.
Aşa am scăpat şi atunci de o moarte sigură, tot prin înştiinţarea şi izbăvirea bunului Dumnezeu. (p. 31-32)
*
Oficialitatea clericală, îngrăşată în lenevie, îngâmfată în păcat şi încremenită în îngustime, s-a dovedit că nu poate înţelege
şi nici primi suflul înnoitor de viaţă duhovnicească şi de trăire
evanghelică pe care Duhul Sfânt îl aducea în poporul nostru şi în
Biserica noastră prin Oastea Domnului.
Şi atunci, ca bufniţele furioase, supărate pe lumina ce venea
să le tulbure ascunzişurile, s-au repezit să zdrobească lumina
aceasta incomodă. Şi să-l ucidă pe purtătorul ei. Aceasta a fost
adevărata cauză.
Ce îngrozitoare mentalitate feudală, inchizitorială, criminală
au putut avea atunci mentorii şi executorii acestei crime, nu numai împotriva Adevărului lui Dumnezeu, ci şi împotriva sufletului acestui neam a cărui lumină au stins-o şi a cărui salvare au
zădărnicit-o pentru cine ştie câte secole. Ori poate pentru totdeauna. (p. 79-80)
*
Mitropolitul prigonitor părea atotputernic nu numai la Sibiu,
ci şi la Bucureşti. Şi nu numai în Biserică, ci şi în Guvern. Şi el
162

folosea toată puterea şi influenţa pe care o avea pentru a nimici
nu numai Oastea Domnului, ci şi pe părintele Iosif. Şi nu numai
cinstea, ci chiar şi persoana lui.
Cu cenzura supusă lui, a oprit foaia «Isus Biruitorul».
Cu poliţia supusă lui, a sigilat tipografia Oastei.
Cu poşta supusă lui, i-a oprit corespondenţa, i-a confiscat
mandatele, i-a furat adresele abonaţilor părintelui.
Cu justiţia supusă lui, l-a judecat şi condamnat pe nedrept la
caterisire şi la confiscarea întregii averi personale.
Cu minciunile gazetelor lui, i-a ponegrit cinstea, i-a denaturat intenţiile, i-a înjosit numele.
Cu măsurile represive i-a zdrobit sănătatea şi i-a tăiat toate
mijloacele de existenţă.
Cu chiriile excesive şi cu cametele exagerate pe care i le-a
impus, l-a sărăcit şi ruinat.
Şi cu toate loviturile morale, i-a agravat boala şi i-a grăbit
moartea.
Pe cei care căutau să-l ajute, i-a lovit, i-a ameninţat şi i-a îndepărtat de lângă calvarul său, iar pe cei de care s-a folosit în
toată desfăşurarea acestui plan satanic i-a făcut să se acopere şi
ei, din slăbiciune şi servilism, cu aceeaşi vinovăţie şi osândă ca
şi el, în faţa lui Dumnezeu şi a judecăţii Lui. Cu toţii încărcânduşi conştiinţa şi sufletul cu una dintre cele mai veşnice şi mai uriaşe crime nu numai împotriva acestui mare martir al lui Hristos,
ci şi mai mult, împotriva întregului nostru neam şi a întregii
noastre Biserici, prin împiedicarea şi zădărnicirea acestei providenţiale Lucrări mântuitoare, pe care Domnul Dumnezeu a trimis-o în chip deosebit şi binevoitor ţării şi credinţei noastre.
Să fie şi această slabă, dar cutremurătoare mărturie pe care o
depun acum şi aici din tot sufletul meu pentru acest adevăr şi
pentru această învinuire contra tuturor celor vinovaţi, atât în faţa
lui Dumnezeu, cât şi a Istoriei.
Am fost martorul care am văzut cu ochii mei, am auzit cu
urechile mele şi am trăit cu toată fiinţa mea toate acestea, nespus
mai crâncen de cum le-am putut înfăţişa, atât aici, cât şi în alte
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părţi, prin cuvântul sau prin scrisul meu.
De aceea adeveresc acestea, pentru a nu se mai şterge niciodată, până le va confirma şi Judecata lui Hristos Însuşi. (p.
97-98)
*
În toate generaţiile, profeţii neamurilor – aducând solii care
îşi aveau rădăcina în trecut, tulpina în prezent, iar ramurile în viitor – au avut de întâmpinat şi de luptat întotdeauna cu inerţia
celor de jos şi cu împotrivirea celor de sus. Atât unii, cât şi ceilalţi erau tulburaţi în comoditatea şi în obişnuitul lor.
Neamul nostru şi vremea noastră îşi aveau în părintele Iosif
şi în Oastea Domnului profetul lor. Lucrarea aceasta şi omul
acesta veniseră cu o solie şi cu un adevăr deosebit de la Dumnezeu. Acest adevăr fusese nedescifrat până acum, fiindcă solia era
neobişnuită şi mesajul era divin. Înţelepciunea şi grija Tatălui
Ceresc faţă de poporul nostru găsise că a sosit vremea să Se îndure de suferinţele de veacuri ale înaintaşilor noştri şi dorea să
aducă urmaşilor acelora – odată cu dezrobirea naţională – şi dezrobirea sufletească. Războiul care se termina în 1918, trebuia să
aducă poporului nostru independenţa trupească, iar războiul duhovnicesc care începea îndată după aceea prin Oastea Domnului
trebuia să ne aducă în final independenţa cea sufletească.
Dar – după cum a trebuit să treacă atâtea veacuri şi atâtea
lupte, atâţia martiri şi atâtea jertfe până când să se nască în poporul nostru conştiinţa lui naţională care să-l aducă la unitatea şi
independenţa sa – tot aşa se vede că vor mai trebui poate multe
lupte, mulţi martiri şi multe jertfe din partea luptătorilor evangheliei până când să se ajungă aici şi la trezirea şi formarea conştiinţei noastre evanghelice.
Marile idei şi adevăruri cer adeseori un lung proces de dospire, iar fiii acestor idei şi ai acestor adevăruri sunt aluatul şi
fermenţii acestora puşi în frământătura popoarelor spre a le
dospi şi a pregăti gloatele lor pentru ceasul şi felul marilor împliniri ale istoriei acestora.
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Dar fermenţii acestui aluat, acele suflete vizionare şi nobile
care descifrează viitorul cu mult înaintea gloatei, sunt condamnaţi
întotdeauna să lupte şi să moară jertfindu-se pentru dospirea marilor idei şi coacerea acelor gloate în frământătura cărora sunt puşi.
Oastea Domnului era aluatul evanghelic şi înnoitor, pus de
Dumnezeu în frământătura rece şi moartă a decăderii noastre sociale şi a formalismului nostru religios. Fiecare ostaş, ca un ferment viu şi lucrător, trebuia să lupte ca să antreneze la viaţă şi la
rod grămada cea mare şi moartă din jurul său.
Desigur, soarta noastră este să ne jertfim asemenea fermenţilor vii din aluatul salvator, pentru o cât mai grabnică şi mai deplină dospire a frământăturii în care suntem puşi. Aceasta este şi
datoria şi este şi scopul nostru pentru care ne-a făcut şi ne-a rânduit Dumnezeu.
Dar a ne jertfi total şi frumos nu este însă, până la urmă,
numai un merit, – deşi este şi acesta. Ci este tocmai rostul şi
datoria, sensul şi frumuseţea vieţii noastre de fermenţi.
Conştiinţa misiunii noastre se trezea şi se forma tot mai
frumos. Datoria noastră ne-o vedeam din ce în ce tot mai mulţi şi
tot mai clar, dar şi greutatea muncii, tot aşa. Pentru că noi avem
aici, poate, munca cea care este mai grea decât a tuturor celor care trebuie să lucreze în alte popoare şi în alte părţi.
Poporul nostru, fiind atâtea secole subjugat numai de popoare
inferioare din toate punctele de vedere, a avut cel mai greu de îndurat jugul robiei. Şi s-a ales cu cele mai urâte influenţe şi obiceiuri.
Obiceiurile păgâneşti de la prilejurile noastre religioase, cu
jocuri, băuturi şi figuri sălbatice, de la popoarele păgâne care neau stăpânit le-am învăţat. Patima furtului, a minciunii şi a înşelării, la fel. Pentru că stăpânii, fiind răi, zgârciţi şi nedrepţi, bieţii
robi n-au avut decât atunci când au furat, când au minţit şi când
au înşelat, după cum spune proverbul: Stăpânul zgârcit îşi învaţă
sluga hoţ.
Iar stările acestea de lucruri dăinuind sute de ani, desigur, şi
deprinderile aduse de ele s-au adâncit şi s-au înrădăcinat peste
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măsură de puternic în firea multora. Şi la dezrădăcinarea tuturor
acestor rele, şi ale altora, eram chemaţi noi să muncim şi să luptăm prin Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu şi prin aducerea tuturor sufletelor până la naşterea din nou.
Lucrarea aceasta uriaşă şi adâncă trebuie făcută nu numai cu
toată societatea noastră, ci cu fiecare ins în parte. Trupul neamului va fi sănătos pe deplin numai atunci când fiecare celulă va
fi primenită, însănătoşindu-se.
Acest adevăr necesar îl vedeau mulţi, dar că această însănătoşire nu se poate face numai prin Hristos, prin minunea naşterii din nou în El, aceasta n-o vedeau decât foarte puţini. Şi nu încerca s-o facă pe viu decât Oastea Domnului şi profetul ei, părintele Iosif Trifa.
Credinţa noastră bună şi străbună avea nevoie de aceeaşi
transformare, pentru că aceleaşi stăpâniri nedrepte întunecaseră,
prin trăirile lor păgâneşti, şi bunele şi străbunele noastre obiceiuri creştine. Strămoşii noştri, coloniştii ro-mani, fuseseră exilaţi
aici tocmai pentru zelul şi dragostea lor creştină. Familiile întemeiate de ei, desigur că la început au fost însufleţite de cea mai
sfântă ascultare şi trăire evanghelică în Duhul Sfânt. Dar vrăjmaşii stăpânitori au făcut totul ca bunele lor obiceiuri de la botezuri, de la nunţi, de la aniversări ori înmormântări să fie
păgânizate. Şi în cea mai mare parte au reuşit, astfel că astăzi
toate acestea sunt otrăvite cu băuturi şi spurcate cu desfrânări.
Toată credinţa noastră trebuie încreştinată. Toată viaţa
noastră bisericească trebuie înnoită şi evanghelizată.
Trebuie făcut un salt sfânt peste cei o mie cinci sute de ani,
până la vremile creştine ale primilor noştri părinţi, spre a ne uni
cu credinţa lor, spre a ne regăsi adevărata noastră identitate de la
naşterea creştină a poporului nostru.
Asta era şi este chemată să o facă Oastea Domnului, care
este şi trebuie să fie sarea evanghelică a pământului românesc,
Lumina cerească a societăţii noastre
şi aluatul duhovnicesc al vieţii noastre bisericeşti. (p.
105-107)
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*
Ce cumplit de nedrepţi sunt oamenii răzbunători şi orbiţi de
îngâmfarea ambiţiei în toate judecăţile lor! Şi ce mari nenorociri
se abat asupra multora când astfel de oameni pot decide
neîmpiedicaţi, în marile momente istorice, nu numai soarta unor
oameni, ci chiar soarta unei Lucrări a lui Dumnezeu!
În astfel de vremuri au fost zădărnicite de către astfel de
oameni acţiuni unice, care ar fi putut salva generaţii şi popoare...
Dar ei le-au zădărnicit.
Un astfel de moment era acela pe care l-a zădărnicit atunci
acest mitropolit întunecat de ură, cu ajutorul celor dominaţi de
el, orbiţi de uşurătate şi de orgoliu. Cu toţii vor ispăşi veşnic
crima pe care au făcut-o nu numai împotriva omului şi Lucrării
lui Dumnezeu – ci şi împotriva viitorului acestui popor şi al
acestei Biserici. (p. 131)
*
Sub mulţimea şi tăria acestor lovituri ucigaşe dezlănţuite
împotriva lui, stegarul strălucit al lui Hristos se transforma, trupeşte, în nişte moaşte sfinte, iar sufleteşte, într-un simbol nepieritor, într-un exemplu strălucit de eroism şi jertfă în slujba Cauzei lui Hristos, în slujba Adevărului – în slujba mântuirii neamului acestuia românesc.
În slujba binelui Bisericii acesteia şi a Evangheliei lui Dumnezeu.
(...) Am amintit pe larg despre toate cuvintele rostite în ultimele zile şi în ultimele ceasuri ale părintelui nostru duhovnicesc, martirul şi eroul lui Hristos, al credinţei şi neamului nostru.
(p. 132-133)
*
Există uneori nişte zile care valorează cât mii de ani, după
cum există uneori mii de ani care nu valorează cât nişte zile.
Poate că ziua de 12 februarie 1938 era o astfel de zi. Şi numai Domnul Dumnezeu Singur ştie dacă mia de ani de dinaintea
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ei valora, în privinţa evanghelizării ţării noastre, cât ea. Sau dacă
în viitorii alţi o mie de ani se va mai naşte în Biserica şi în ţara
noastră un astfel de om şi o astfel de Lucrare.
Ştie numai Domnul Dumnezeu dacă nu cumva acest om şi
această Lucrare au fost ultimul adevăr, ultimul profet şi ultimul har
dat poporului nostru de către mila mântuitoare a Duhului Sfânt.
Dacă nu cumva după aceasta nu va mai veni, o mie de ani,
decât întuneric. (p. 139)
*
În Ardeal, era ştiut că pe atunci aproape jumătate din populaţie era de confesiune greco-catolică, iar Lucrarea Oastei Domnului încă de la început s-a răspândit într-o mare măsură şi printre credincioşii acestei confesiuni. Părintele Iosif i-a îmbrăţişat
cu mare dragoste şi pe fraţii greco-catolici, simţind de la început
că mesajul Oastei Domnului, fiind adresat întregului nostru popor, undeva, în final, prin această Lucrare Evanghelică s-ar fi
realizat în chipul cel mai fericit şi reunificarea adevărată a celor
două confesiuni româneşti.
Deci, de la început s-a făcut o puternică sudură sufletească
între toţi membrii Oastei din ambele confesiuni. (p. 146)
*
Războiul ceruse o mare parte de jertfe şi din vieţile fraţilor
noştri din Oastea Domnului. Un mare număr dintre cei mai buni
fraţi şi luptători ai Domnului Iisus au rămas morţi pe câmpurile
de luptă sau în prizonierat. Suflete alese de fraţi neuitaţi au trecut la Domnul în împrejurările acelea, cei mai mulţi murind în
timp ce căutau să-i salveze pe alţii. (p. 167)
*
De fapt, nestatornicia este starea nefericită a oricărui popor
care a fost lipsit prea mult de libertate şi de cultură; care a fost
stăpânit prea multe secole de tot felul de popoare păgâne, inculte
şi sălbatice, cum au fost cele care au stăpânit peste neamul nostru. Va trebui poate alte secole de acum înainte, de libertate, de
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cultură sănătoasă şi de o evanghelizare adevărată, până când
conştiinţa creştină va forma caracterul poporului nostru,
statornicindu-l la un nivel vrednic, de la care să nu-l mai poată
clătina atât de uşor orice vânt, de oriunde ar bate el! Aşa cum
este caracterul colectiv al marilor popoare culte şi credincioase,
peste care chiar cele mai puternice furtuni trec ca peste nişte
munţi, fără să-i clatine. Nu ca peste nişte ape pe care le tulbură
până în străfundul lor, de nu se mai pot limpezi deplin niciodată.
Alţii sunt munţi, noi suntem ape. Tocmai pentru asta noi trebuie să ne ridicăm nivelul nostru şi să ne iubim poporul nostru. Să
luptăm în mijlocul lui şi pentru el până când Dumnezeu ne va
ajuta să ajungem şi noi nu numai ca indivizi credincioşi, dar şi ca
popor credincios, în aşa fel încât să putem sta tari şi cu vrednicie
în faţa oricărei ideologii ieftine şi în faţa oricăror păreri sau încredinţări venetice. Cu o neclintită demnitate duhovnicească şi cu o
superioară siguranţă a credinţei noastre. Fără să ne degradăm fiinţa
până la anularea oricărei valori, a tot ce avem scump şi sfânt, atât
înlăuntrul cât şi în afara noastră... Atunci da, dar numai atunci am
putea simţi că suntem în rândul oamenilor vrednici şi al popoarelor vrednice. Dar până suntem atât de uşuratici încât orice guraliv
ne poate dărâma legămintele şi orice venetic ne poate răsuci sufletul, ca să ne părăsim credinţa noastră şi să ne lepădăm înaintaşii
noştri, vai de noi! Şi pe pământul acesta şi sub el.
Chiar în privinţa felului cum umblăm noi, cei care ne numim credincioşi, cu sfântul şi cu adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu, chiar şi asta ne arată ce slab nivel duhovnicesc avem. În
loc să fim pătrunşi cu toţii de o înaltă evlavie şi respect faţă de
poruncile şi temerea Domnului, între grupările creştine de la noi
este atâta amestec de fire pământească, atâta josnică luptă de
partide, atâta degradantă mâncătorie confesionalistă, încât nici
cele mai primitive popoare nu ne întrec.
Noi, Oastea Domnului, ca grupare duhovnicească mai nouă,
iniţiată şi crescută într-o înţelegere superioară a Evangheliei şi
îndrumată cu un scop precis: renaşterea evanghelică a Bisericii
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noastre şi saltul calitativ moral, cultural şi social în Hristos al
poporului nostru, noi – zic – aşa ne-am înţeles misiunea noastră.
Şi aşa ne-am străduit să ne-o împlinim.
Numai că, iată cât de neînţeles este scopul nostru. Şi cât de
nedrept se luptă împotriva noastră tocmai de către cei care ar
trebui să ne sprijine. Unii, pentru că zic că sunt ai Neamului.
Alţii, pentru că zic că sunt ai lui Hristos. (p. 259-260)
*
De la început am avut o puternică încredinţare că liberalizarea unei lucrări vii şi duhovniceşti ca Oastea Domnului în Biserica şi în poporul nostru ar fi fost o binefacere cum nu se putea
mai mare pentru acestea amândouă. Ea ar fi făcut ca întreg poporul nostru să facă înainte un uriaş salt calitativ în toate privinţele.
Iar Biserica noastră să devină o Biserică vie şi evanghelică, născută din nou şi în stare de frumuseţile trăirii divine din vremile
creştinismului primar. (p. 348-349)
*
Sinodul Bisericii noastre ne dăduse pe mâna tribunalelor
poporului nostru şi fusesem condamnaţi sute de fraţi din Oastea
Domnului, cu cea mai dezlănţuită furie, la peste o mie de ani de
închisoare, socotiţi fiind ca cei mai primejdioşi şi mai înrăiţi
duşmani ai Bisericii noastre şi ai poporului nostru. Am fost puşi
nu în rândul celor care aveau o evanghelie a iubirii faţă de Biserica noastră şi un sentiment de adânc patriotism faţă de Ţara
noastră, ci în rândul celor dedaţi numai la fărădelegi împotriva
amândurora acestora.
Mai-marii Bisericii ne-au socotit cei mai înrăiţi schismatici
pe noi, cei care eram cei mai smeriţi şi mai devotaţi apărători şi
sprijinitori ai ei, nu numai cu cuvântul nostru, ci şi cu umărul şi
cu bănuţul nostru sfânt.
Mai-marii poporului nostru ne-au socotit duşmani ai patriei
noastre pe noi, care ne lăsasem pe fronturile ei cei mai frumoşi ani
din viaţă, sănătatea ori sângele, ori fraţii, ori părinţii noştri. (p. 369)
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*
Am fost băgaţi într-o sală mare cu pereţi înalţi şi cu paie pe
jos. Mi-am dat imediat seama că asta fusese biserica închisorii,
iar acum devenise dormitor pentru deţinuţii care erau în tranzit
pe aici. Stăteam culcat pe spate, cu faţa în sus, privind cu inima
plină de durere la picturile sfinte de pe pereţi şi de pe tavan,
peste care acum era dat cu un strat subţire şi spălăcit de var. Prin
această perdea de var, ochii sfinţilor priveau în jos spre lume
plini de mustrare şi cu prevestiri rele. Altarul era transformat în
WC, spre cea mai provocatoare ofensă adusă lui Dumnezeu.
Deasupra acestuia, o mare cruce batjocorită cu var spălăcit atârna ca o sabie a mâniei lui Dumnezeu spre cei ce au batjocorit-o.
M-am cutremurat până în străfundul fiinţei mele cât de departe a ajuns poporul nostru în necinstirea Domnului Dumnezeu
şi în batjocorirea sufletului şi credinţei părinţilor şi înaintaşilor
noştri. Cu câte jertfe, cu cât respect şi recunoştinţă faţă de Dumnezeu au înălţat ei, în vremile lor grele şi amare, aceste lăcaşuri
de închinăciune şi de mulţumită Dumnezeului Izbăvirii lor! Iar
noi, netrebnicii lor urmaşi, cum ne batem astăzi joc şi de Dumnezeul Care i-a izbăvit pe ei, şi de al nostru, Care ne-a dat o ţară
mare şi liberă. La ce să ne mai putem aştepta acum şi în viitor?
Cui ne vom mai ruga noi mâine, când pot veni iarăşi alte nenorociri şi mai mari, dacă de Dumnezeul Care ne-a scăpat ieri ne
batem joc în acest fel astăzi? (p. 394-395)
*
Am ajuns apoi din nou, după cincisprezece ani, între fraţii
tinereţii mele din Bihor. (...)Mi-am amintit de toate drumurile
acestei părţi de ţară pe care le-am bătătorit întâi singur, apoi an
de an adăugându-se alte minunate suflete de fraţi şi surori. Mulţi
preoţi binecuvântaţi de Dumnezeu vor rămâne neuitaţi aici şi
pretutindeni pentru că ei au înţeles de la început rostul bisericesc
şi naţional al Oastei Domnului şi au sprijinit-o cu toată inima
lor. Ce deosebire între cei de atunci şi cei de azi! Dumnezeu va
arăta odată ce mare rău au făcut Bisericii şi Poporului acei cle171

rici care au întors cu ură totul împotriva acestui scop divin,
aruncând asupra Oastei învinuirea nedreaptă care este întreţinută
şi acum, că ea ar fi o sectă primejdioasă Bisericii şi Statului.
Exact cum făcuse sinedriul israelit, la vremea sa, cu Mântuitorul
nostru Iisus Hristos şi cu urmaşii Lui. (p. 409)
*
Trebuie să ne întoarcem mereu privirea atentă spre trecut,
pentru a vedea bine cum să mergem în prezent şi spre a ne orienta bine, ca să nu rătăcim în viitor.
Pentru orice direcţie bună este nevoie de trei jaloane. Pentru
orice orientare mântuitoare este nevoie de toţi aceşti trei timpi.
Trebuie să ne privim şi noi mereu mai atenţi şi mai ascultători
istoria noastră. Un popor care îşi uită sau îşi leapădă istoria sa
este un popor pierdut. O familie care îşi nesocoteşte înaintaşii săi
este o familie condamnată la pieire. În curând vor fi robiţi şi
zdrobiţi de alţii. (...)
Când recitesc aceste îndemnuri, totdeauna mă simt împins
puternic să îndrept ochii şi inimile fraţilor mei spre începuturile
minunate ale istoriei noastre, pe care mereu mă voi strădui să le
reamintesc urmaşilor noştri şi după ce n-am să mai fiu. Până în
veci. (p. 416)
*
– Spune, domnule Dorz, zise „cel mare”, aşezându-se pe un
scaun între cei doi, ce te face pe dumneata să fii chiar atât de fanatic în activitatea asta a dumitale? Înţeleg dacă ai fi un episcop
sau măcar un popă, ca să ai vreun avantaj, un salariu, un venit
din asta... Dar aşa?... Ai făcut şaptesprezece ani de închisoare, ai
rămas fără nimic, câştigi o pâine cu munca cea mai grea, eşti
permanent în pericol de a fi închis din nou, – ce te face pe dumneata să fii astfel? Că văd că nu eşti un om prost!
Am înţeles atunci că mi se oferă o ocazie să pot vorbi ceea
ce îmi stătea de mult pe suflet. Avusem timp toată ziua să mă
conving, din felul cum mi se îngăduise să discut. De data asta,
într-adevăr, nu mai era chiar aşa ca înainte. Am început deci:
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– Conştiinţa mă face. Conştiinţa mea de creştin, în primul
rând, apoi conştiinţa mea de român. Noi, românii, suntem un
popor care ne-am născut creştini, nu ne-am încreştinat după
multe secole de păgânism, ca unii sau ca alţii. Aşezaţi aici la
răscrucea dintre două lumi, am fost de la început în calea tuturor
năvălirilor şi primejdiilor de tot felul. Dacă n-ar fi fost Dumnezeu Ocrotitorul poporului nostru, demult nici n-ar mai aminti
istoria despre noi. Nici un alt prieten şi apărător nu am mai avut
prin toate secolele existenţei noastre şi toate perioadele dramatice prin care am trecut. Toată zestrea noastră istorică, culturală,
naţională şi religioasă ne-a dat-o şi ne-a păstrat-o numai Hristos
şi credinţa în El. Cine a creat Suceviţa şi Voroneţul, Putna şi
Curtea de Argeş – aceste podoabe unice cu care ne mândrim în
faţa lumii întregi? Cine a întărit braţul lui Ştefan, al lui Mircea,
al lui Mihai? Ştiţi apoi că, drept recunoştinţă, după fiecare izbăvire I se înălţa lui Dumnezeu un semn nemuritor de mulţumire şi
recunoştinţă, o mănăstire, o biserică, un monument al dragostei
şi credinţei îndatorate şi frumoase a părinţilor noştri faţă de El.
Atunci cum să putem noi uita acum toate acestea? Noi – care, după atâtea secole de jertfe şi lupte ale înaintaşilor noştri, ne
bucurăm de o patrie liberă de sub orice robie străină – avem o
cutremurătoare datorie să nu uităm nimic din toate acestea şi să
ne arătăm cu atât mai mult dragostea şi credinţa noastră faţă de
Singurul şi Puternicul nostru Salvator.
Cum să ne lepădăm noi acum de El, cum să-L tăgăduim,
cum să ne întoarcem călcâiul împotriva Lui? Dar cine ne va mai
ajuta pe noi mâine, când iarăşi va veni marea şi teribila primejdie? Că nici astăzi nu avem nici un alt aliat şi ajutor nici împotriva vrăjmaşilor din afară, nici împotriva vrăjmaşilor dinăuntru,
care sunt păcatele, dezbinările dintre noi, decăderea trupească şi
sufletească, toate ţintind, în final, la nimicirea noastră şi ca valoare, şi ca fiinţă, – decât pe Dumnezeu.
Asta m-a făcut şi mă face să nu pot sta liniştit acasă,
ocupându-mă de nimicurile pământeşti, când aceste sfinte şi
veşnice valori ale credinţei şi ale vieţii noastre sunt în cea mai
mare primejdie.
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Acuma da, sunt aici. Puteţi să mă bateţi, să mă condamnaţi
– pot chiar şi să mor aici – conştiinţa mea este liniştită, fiindcă
numai în felul acesta simt că îmi fac datoria pe care mi-a poruncit-o Dumnezeu. Dar nu pot să mă împac cu nici un compromis ruşinos şi nimicitor a ceea ce privesc mai de preţ decât
însăşi viaţa mea. Eu cred în Dumnezeu, în judecata şi în răsplata Lui!...
Eram atât de mişcat, încât vorbeam cu lacrimi. Toţi trei mă
ascultau fără să mă privească. Stăteau pe scaune cu feţele spre
uşă. Mi s-a părut că şi ei sunt mişcaţi sufleteşte.
Nu ştiu cât timp trecuse de când începusem să vorbesc, dar
când am ajuns la acest punct, am simţit că vorbisem de-ajuns –
şi am tăcut. În cameră, atmosfera era încărcată de ecoul simţămintelor celor ce le evocasem. (p. 424-425)
*
În cei 15 ani cât am activat liber, tipărind gazete, cărţi, reviste, calendare, am avut de înfruntat enorme greutăţi, fiindcă
toţi aceşti ani au fost bântuiţi de tot felul de crize şi frământări
politice, economice, financiare, sociale... Dar am luptat neobosit,
împreună cu tovarăşii mei de lucru şi de ideal pentru răspândirea
luminii, culturii, moralei şi frumosului în acele vremuri când nu
era iniţiativă de stat în privinţa asta, ci totul era lăsat în seama
câtorva entuziaşti iubitori de credinţă şi de popor.
Cu slabele noastre puteri, cu puţinul nostru talent şi modestele noastre mijloace, am căutat din răsputeri să ajutăm la trezirea conştiinţei şi a unităţii noastre de neam şi de credinţă în
mijlocul tuturor marilor frământări şi primejdii prin care a trecut
istoria Naţiunii şi a Bisericii noastre de la terminarea Primului
Război Mondial.
Răspândirea tirajelor noastre de sute de mii de cărţi, reviste,
calendare a împlinit la vremea lor o mare şi necesară operă de
culturalizare, moralizare şi chiar alfabetizare a poporului, mulţi
învăţând carte din dorinţa de a citi singuri aceste lucrări atât de
mult căutate şi iubite atunci de popor. (p. 434-435)
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*
Nouă ne va părea rău până la moarte pentru Biserica noastră
şi pentru Poporul nostru, care au fost atât de aproape de Hristos,
dar care, prin mai-marii lor, au respins salvarea trimisă lor de
sus. Şi s-ar putea ca Dumnezeu să nu le mai întoarcă vremea harului Său, care I-a fost respins, niciodată. S-ar putea să-i lase în
voia sorţii pe care şi-au luat-o în propriile lor mâini, aşa cum se
laudă, din Mâinile lui Dumnezeu. (p. 442)
*
Am avut astfel un bun prilej spre a-i vorbi despre mesajul
ceresc trimis de Dumnezeu, prin Lucrarea Oastei Domnului,
special poporului nostru. În cel mai crucial moment al istoriei
sale, şi anume, imediat după independenţa noastră naţională şi
întregirea ţării. Pentru ca, deodată cu dezrobirea trupească de
sub duşmanii din afară, să-şi capete şi eliberarea sufletească de
sub robia duşmanilor dinăuntru, care erau păcatele noastre naţionale şi personale, duşmanii cei mai tirani şi mai neîndurători.
Marile noastre păcate naţionale şi personale: alcoolismul, sudalma, furtul, minciuna, analfabetismul. Împotriva acestora a
pornit Oastea Domnului de la început un necruţător război de
dezrobire naţională şi personală. Şi în nebănuit de mare măsură a
reuşit. (...)
De aceea, Oastea Domnului, în decursul celor şaizeci de ani
de existenţă a ei, a depus nişte jertfe extraordinar de mari pentru
a aprinde şi răspândi în popor lumina cărţii sufleteşti. S-au tipărit şi împrăştiat milioane de cărţi şi reviste, de calendare şi foi
religioase, la preţul cel mai ieftin posibil, spre a fi la îndemâna
tuturor. Aportul acestora la moralizarea şi culturalizarea poporului nostru, în unele dintre cele mai grele vremuri ale istoriei
noastre, a fost nebănuit de mare. Cărţile Oastei au dat o nouă
dimensiune credinţei şi o nouă morală unor mari mulţimi. Au
tămăduit multe răni sociale şi au culturalizat largi mase de cititori. Mai ales dintre muncitori şi ţărani. Va veni odată şi vremea
să se arate asta. (...)
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Eu sunt un om simplu, ca Badea Cârţan, ciobanul de la Făgăraş de acum o sută de ani. Dar dacă nu-i altcineva care să se ocupe
de acest lucru, fac şi eu ca el, care, cu preţul vieţii lui şi prin greutăţi nebănuit de mari, a adus cu desaga pe spate, peste munţi, cartea sufletească pentru luminarea poporului său. (p. 517-520)
*
Atât la plecarea dimineaţa spre Miliţie, cât şi la întoarcerea
seara de la anchetă, treceam totdeauna, pe jos, pe sub marea
poartă a vechii cetăţi din Alba Iulia, deasupra căreia se găseşte
celula în care fuseseră închişi, înainte de moartea lor tragică, cei
trei neuitaţi martiri ai neamului nostru: Horea, Cloşca şi Crişan.
Şi aceşti martiri luptaseră la vremea lor, acum două sute de ani,
cum luptase şi Badea Cârţan acum o sută de ani, tot pentru lumina şi mântuirea acestui neam românesc.
Mă duceam, de câte ori treceam în sus ori în jos pe sub
această poartă, şi urcam treptele înguste şi reci până la acea cumplită celulă unde zăcuseră ei. Urcam singur şi îndurerat aceleaşi
scări grele pe care înainte cu două sute de ani trebuie să le fi urcat
şi ei, abia târându-şi grozavele lanţuri grele de la mâini şi de la picioare. Împinşi şi împunşi de la spate ori traşi şi smuciţi din faţă
de către chinuitorii lor. Şi mi se părea că retrăiesc şi eu acest cumplit calvar pe care îl tot suie toţi aceşti martiri ai neamului nostru –
mereu alţii şi alţii – de sute de ani, fără ca aceste trepte reci şi
aceste celule amare spre care îi duc ele să se fi sfârşit nici azi.
Acolo sus, coborând cele două praguri până la uşa grea cu
ferestruica zăbrelită a celulei dureroase, îmi propteam fruntea
arzând de gratiile înguste şi reci, privind înăuntru la locul unde
zăcuseră şi pătimiseră ei şi mă rugam cu lacrimi fierbinţi pentru
odihna sufletului lor şi pentru zbuciumul sufletului nostru. Şi nu
încetam să mă întreb amar: De ce oare lumina acestui neam trebuie să treacă spre el prin atâtea întunecimi îngrozitoare? Şi
purtătorii acestei lumini să ispăşească prin atâtea celule, pe atâtea cruci şi sub atâtea roţi?
Nu pe mine mă comparam cu ei, ci, în cazul de acum, însăşi
Lucrarea aceasta a Oastei Domnului, acest martir al lui Hristos,
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care prin fiii ei cei mai buni şi mai curaţi s-a jertfit şi se jertfeşte,
în iubire şi lacrimi, pentru acelaşi ideal nobil şi sfânt al luminării
şi mântuirii neamului acestuia. Toţi aceşti modeşti şi tăcuţi mucenici n-au dat laolaltă o jertfă nici mai mică, nici mai uşoară
decât a acestor nemuritori eroi şi martiri ai istoriei şi ai gliei
noastre strămoşeşti. Va veni odată ziua când şi acest adevăr al
nostru va străluci tot atât de minunat în faţa întregii lumi, cum
străluceşte astăzi al lor. (p. 521-522)
*
Am fost chemat primul şi întrebat de către preşedintă:
– Îţi mai menţii declaraţiile de la anchetă?
– Da, am răspuns eu.
– Ai cunoscut legea că nu ai voie să multiplici şi să difuzezi
materiale religioase neautorizate?
– Da! Dar tot ce am scris şi am difuzat nu conţine absolut
nimic rău şi duşmănos nici contra statului, nici contra Bisericii.
Conţinutul cărţilor noastre este întru totul pe linia simţirii Neamului nostru şi a credinţei Bisericii noastre.
– Aţi ştiut că secta „Oastea Domnului” este interzisă, de ce
nu aţi trecut la o altă sectă, autorizată de stat?
La întrebarea asta n-am răspuns nici un cuvânt. Dar am privit-o
drept în ochi cu toată durerea sufletului din mine jignit şi a conştiinţei mele străpunse de totalul dispreţ pe care îl arăta ea prin aceasta
nu atât faţă de noi, cât faţă de cele mai sfinte valori ale neamului şi
ale credinţei noastre. Am clătinat mustrător din cap fără să-i răspund
nimic. Aceasta voiam s-o facă să înţeleagă mai mult decât orice răspuns. Nu ştiu cât a putut ea înţelege. (p. 526-527)
*
Este limpede că, dacă vreodată va veni mântuirea acestui
popor şi renaşterea acestei Biserici, acestea nu vor putea veni
decât de la Dumnezeu, dar prin Lucrarea Oastei Domnului.
Dacă nu vor veni de la El şi prin ea, nu vor mai veni, poate,
niciodată. Că tocmai aşa a rânduit El. (p. 568)
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Din seria «MEDITAŢII»

I. Hristos – Comoara Psalmilor
Hristos – Comoara Psalmilor, vol. 1
Te rog, Doamne Iisuse, trezeşte în inima mea nu numai o
râvnă şi mai mare pentru aceasta [mărturisirea Ta], dar mai ales
grija neîncetată ca mărturisirea pe care o fac cu gura mea sau cu
condeiul meu să fie neapărat însoţită în chip fericit de trăirea
vieţii mele, potrivit cu cele ce spun altora.
Pentru ca ai mei din casa mea, ai mei din patria şi din ţara
mea, ai mei din generaţia şi din lumea mea, toţi, să vadă iubirea
Ta şi să afle mântuirea Ta. (p. 209-210)

Hristos – Comoara Psalmilor, vol. 2
Până nu te duci, fă-ţi datoria faţă de copiii tăi, crescându-i în
aşa fel încât să fie folositori şi lui Dumnezeu, şi neamului tău!
(p. 203)

Hristos – Comoara Psalmilor, vol. 3
Dacă vedem ce urâtă şi ce primejdioasă devine stricăciunea
oamenilor, atunci trebuie cu şi mai mare hotărâre să luptăm împotriva ei, în primul rând înlăturând-o hotărâţi şi definitiv din
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viaţa şi din familia noastră... căci noi avem prima şi cea mai mare datorie spre asta.
Iar apoi, cu tot ce putem, să luptăm pentru înlăturarea ei şi
din jurul nostru, pentru ca prin Hristos şi prin credinţă să revină
iarăşi însănătoşirea sufletului şi a vieţii familiei şi neamului
nostru.
Părinţi, educatori, păstori – şi orice om matur şi sănătos –
noi, toţi, avem marea datorie şi răspundere faţă de copiii şi faţă
de viitorul poporului nostru, să oprim răspândirea stricăciunii
până când nu este încă prea târziu!
Să ne ridicăm pentru oprirea stricăciunii care vine în familie, în şcoală, în societate, prin necredinţă şi prin depărtarea de
Dumnezeu.
Să trecem cu hotărâre la o îndrumare sănătoasă a celor care
vin după noi, mai întâi prin credinţa şi evlavia din inima şi din
purtările noastre, apoi prin toate celelalte mijloace pe care le
avem.
Până când noi nu vom avea condiţiile morale, nu vom avea
nici curajul şi nici dreptul să le pretindem altora.
Dar când noi trăim cinstit, şi umblăm corect, şi muncim
conştiincios după voia lui Dumnezeu, atunci, desigur, avem nu
numai dreptul, ci şi datoria s-o cerem oricui aceasta!
Dumnezeul nostru, Te rugăm, să ne ierţi pentru purtarea
noastră urâtă din trecut prin care am mai mărit şi noi stricăciunea
din lume.
Te rugăm, din clipa asta, Doamne, să ne ajuţi s-o rupem cu
păcatul, făcând marea întoarcere, cu toată inima, spre trăirea curată pe care o ceri Tu (Rom 13, 11-14), în viaţa noastră şi în familia noastră.
Iar după aceea fă-ne să fim nişte viteji ostaşi ai Tăi în necruţătoarea luptă cu toată stricăciunea din jurul nostru, pentru
salvarea semenilor noştri, a copiilor noştri şi a întreg neamului
nostru din robia stricăciunii, spre a deveni cu toţii nişte fii ai
Luminii. (p. 187-188)
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Hristos – Comoara Psalmilor, vol. 4
O, Preadulce Iisuse, Căpetenia noastră Desăvârşită, Te rugăm, ai milă astăzi de Oastea Ta, care se luptă cu dezordinea şi
cu neascultarea unora din mijlocul ei şi luptă cu învăţăturile rătăcite, cu toţi lucrătorii răi şi cu duhurile rele care au adus-o în
starea aceasta îndurerată în care Tu ai oprit-o acum, în anii aceştia, pentru a o curăţi (Lc 3, 17).
Grăbeşte, Doamne, alegerea celor prefăcuţi din cei curaţi la
inimă, a celor neascultători dintre ceilalţi – şi, dacă nu mai poate
fi nici o nădejde de îndreptare în cei neascultători (Ps 55, 19),
îndepărtează-i, Doamne, din Oastea Ta, înlocuindu-i cu noi suflete curate!
Apoi grăbeşte venirea vremii de har şi de libertate în care
luptătorii Tăi uniţi şi Cuvântul Tău lămurit, şi Duhul Tău puternic să răspândească mântuirea şi lumina Ta, făcând Oastea Ta
mai mare şi mai frumoasă, mai rodnică şi mai biruitoare decât
înainte, spre o şi mai mare slavă a Ta, spre învierea Bisericii
noastre şi mântuirea poporului nostru, scopul pentru care ai ridicat-o. (p. 60-61)
*
Tot aşa şi noi, ca unii care trăim în sânul poporului nostru şi
pe pământul patriei noastre, din toată inima ne iubim ţara noastră
şi ţinem cu toată dragostea la poporul nostru în sânul căruia neam născut din părinţii noştri trupeşti şi din cei duhovniceşti.
Limba acestui popor este mijlocul prin care Dumnezeu a
adus până la înţelegerea noastră Cuvântul Său mântuitor, de aceea ne iubim limba noastră.
Datorită îndrumătorilor acestui popor am căpătat noi lumina
cărţii şi a credinţei noastre, fără de care n-am fi putut cunoaşte lumina adevărului atât de larg al Evangheliei lui Hristos şi nu ne-am
fi putut împărtăşi din harul dat Bisericii Sale atât de fericit.
De aceea tot ce este zestre şi dar, dat de Dumnezeu pământului patriei noastre şi poporului nostru, ne este drag şi preţuit.
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Cu toată căldura sufletului nostru iubim neamul din care ne
tragem fiinţa aceasta trupească şi cu toată cinstea şi hărnicia muncim pentru fericirea şi bunăstarea patriei noastre, sub cerul căreia
lăudăm binefacerile lui Dumnezeu şi în pământul căreia vom coborî să odihnim şi noi, când ne va chema Domnul să mergem lângă părinţii şi strămoşii noştri, la moartea noastră, – pentru ca să
stăm acolo în aşteptarea învierii şi răsplătirii veşnice...
N-am luat niciodată parte la vreo lucrare străină şi vrăjmaşă
poporului nostru şi orânduirii lui de viaţă pe care el şi-a ales-o –
şi nici nu vom lua.
Ci vom osândi totdeauna tot ceea ce îndeamnă la nesupunere, la neascultare şi la tulburări în sânul ţării noastre, ferindu-ne
pe noi şi pe alţii de tot ce duce la vrăjmăşie şi la ură între noi şi
semenii noştri.
Din tot sufletul nostru ne rugăm şi ne vom ruga neîncetat
pentru conducătorii noştri, ca Dumnezeu să le dea judecăţile
Sale... şi felul Lui cel drept, înţelept şi sfânt de a judeca în îndrumarea poporului nostru şi în tot ce trebuie pedepsit ca rău ori
trebuie răsplătit ca bine.
În tot ce trebuie împiedicat sau sprijinit, dacă este rău sau
dacă este bine.
Atunci când conducătorul poporului are de la Dumnezeu
lumina înţelepciunii curate şi drepte, atunci tot poporul este bun
şi paşnic.
Atunci când de la Capul Statului vine îndrumarea cea sănătoasă şi bună, atunci de la cel dintâi şi până la cel din urmă supus
se simt binefacerile dreptăţii, ale libertăţii şi mulţumirii.
Fiindcă atunci fiecare se împărtăşeşte din fericirea poporului
său întreg, unul ca toţi.
Dar vai de poporul în care lucrurile stau altfel, în care totul
este rău, nedrept şi necinstit!
Vai de conducătorul care nu este sprijinit deplin de rugăciunile supuşilor săi sau de îndurările lui Dumnezeu!
Şi vai de supuşii care nu se roagă pentru conducătorii lor
sau nu se pot ruga pentru ei!
181

Căci atunci de toţi e rău.
Atunci viaţa nici unora nu este nici sigură, nici fericită.
Nici unul nu-i nici prieten, nici frate altuia.
Nici dreptatea şi nici libertatea lor nu sunt sigure, fiindcă
pierzarea îi pândeşte pe toţi.
Fraţii mei, să nu uităm niciodată în rugăciunile noastre porunca lui Dumnezeu de a ne ruga fierbinte pentru conducătorul
nostru şi pentru patria noastră!
Căci de soarta poporului nostru este legată şi soarta noastră,
bună sau rea, şi de mântuirea lui, răsplata noastră, tot aşa.
O, Dumnezeul tuturor popoarelor lumii, noi toţi ne închinăm Ţie, Unuia Singur, dar Te rugăm în chip deosebit pentru
poporul nostru, pentru ţara şi naţiunea noastră şi pentru fericirea
şi credincioşia conducătorilor lui de astăzi şi de mâine.
Dă-le, Doamne, înţelepciunea care vine de Sus de la Tine,
Părintele Luminilor, spre a putea conduce paşnic şi iubitor, drept
şi liber poporul nostru încredinţat lor spre îndrumare, ca în ziua
răspunderii în faţa Ta şi a Istoriei, şi ei, şi noi să fim fericiţi şi
luminoşi.
Fă-i, Doamne, drepţi, înţelepţi şi buni, ca, ascultând ei de
Tine, şi poporul să-i asculte pe ei, să-i urmeze cu devotament şi
să muncească cinstit, ca să trăiască moral, să se roage fierbinte şi
să se înalţe cu vrednicie spre o viaţă tot mai fericită şi mai luminoasă, în marea familie paşnică a tuturor popoarelor Tale.
Întreg Psalmul 72 este plin de lumina fericită pe care o pot
revărsa viaţa şi faptele unui conducător bun, înţelept şi binefăcător,
nu numai în mijlocul poporului său, ci chiar şi al altora, până la mari depărtări.
Şi nu numai în timpul vieţii sale, ci până la sfârşitul Istoriei, prin bunele îndrumări date de el.
Cât de mari şi de frumoase lucruri bune poate face în mijlocul poporului său un om ales
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şi pentru patria sa un conducător bun şi cu dragoste de popor!
Dar şi cât de mari nenorociri şi cât de mare rău poate să
aducă peste naţiunea sa un conducător rău!
În zilele stăpânirii sale bune, un conducător de ţară poate face foarte mult bine, poate să facă să se bucure cei nedreptăţiţi şi
să înflorească cei drepţi.
Poate să întocmească legi drepte şi sănătoase, ca să îndrume
fericit spre o cinstită şi curată vieţuire pe supuşii săi...
Poate să afle căi de înţelegere cu toţi vecinii şi să ducă o
armonioasă convieţuire cu toate celelalte popoare...
Poate încuraja credinţa în Dumnezeu şi pe cei care o trăiesc
şi poate înălţa şi mai mult inima întregului său popor spre lumina Feţei lui Hristos...
Poate curăţi sau ajuta la curăţirea Casei Domnului de tot ce
este străin în ea şi poate face să propăşească mai rodnic lucrarea
Evangheliei mântuitoare...
Ca să înflorească în timpul vieţii lui cel drept şi cel neprihănit... şi să fie pace din belşug, până nu va mai fi lună – după cum
este scris –, adică chiar şi atunci când poporul şi patria lui vor
ajunge în vremi lipsite de luminători înţelepţi...
Lumina îndrumărilor primite de la un conducător bun rămâne în veşnica amintire a tuturor.
Belşugul adunat în timpul său paşnic va fi o îmbelşugată binecuvântare şi un mare ajutor aleşilor săi, – iar cuvintele sale
sunt o fericită călăuzire spre Dumnezeu pentru toţi urmaşii lui
vrednici şi aleşi.
Ce mare binecuvântare este pentru orice popor – şi nu numai pentru un singur popor – un astfel de conducător bun şi îndrumător înţelept!
Dar ce mare nenorocire şi ce mare rău este un conducător
rău nu numai pentru poporul peste care stăpâneşte, ci şi pentru
multe alte popoare este un blestem împăratul tiran şi lacom, nedrept, necurat şi trufaş!
În zilele unui astfel de conducător înfloresc nedreptăţile şi
nelegiuirile, mita şi crima, teroarea şi hoţia, silnicia şi blestemăţia.
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Atunci biruie tot mai mult întunericul şi se pierde, stingându-se tot mai mult, lumina.
Atunci vai de cel neprihănit şi de cel credincios, de cel cinstit şi de cel slab!
Nu este pagină mai întunecată în istoria unui popor ca aceea
care se scrie atunci sau începând de atunci de când vine în fruntea lui acel om rău şi cine ştie până când...
Cât de mult ar trebui să ne rugăm Bunului Dumnezeu să ferească poporul nostru de toate suferinţele şi nenorocirile care i-ar
putea veni de la un conducător rău! Şi să-i dea şi să-i păstreze
lumina şi pacea unui conducător bun... (...)
În chip cu totul deosebit, Te rugăm, Doamne, pentru poporul nostru ca să-i dăruieşti această binecuvântare!
Revarsă-Ţi harul Tău peste conducătorii noştri, ai poporului
nostru şi ai Bisericii noastre, dându-le plinătatea de lumină care
vine de la Tine, spre a face acel fericit salt care să ridice întregul
popor la starea fericită şi dreaptă în care să fie pus în cinste tot
ce este drept, curat şi sfânt.
Iar ce este josnic, necredincios şi rău – să fie smuls şi înlăturat prin blândeţe şi pace, căci atunci va fi belşug de pace şi pentru urmaşii urmaşilor noştri! (p. 207-212)
*
O, Marele şi Bunul nostru Dumnezeu, Te rugăm din tot sufletul nostru să binecuvântezi conducătorii poporului nostru şi să
le dăruieşti o astfel de înţelepciune şi de dragoste de la Tine faţă
de ţara şi faţă de poporul peste care i-ai aşezat pentru o vreme!
Toate acestea, Te rugăm, aşa încât ei să creeze în mijlocul
poporului şi pentru el nu numai legi drepte, bune şi sănătoase şi
nu numai o atmosferă de libertate şi de pace, de dreptate şi de
mulţumire, ci să-i lase şi pilda unei vieţi de strălucită şi curată
trăire în lumina şi în credincioşia Ta.
Dăruieşte-le o astfel de viaţă, încât faptele lor să le înscrie
un nume şi strălucit şi etern în Istoria şi în amintirea întregului
lor neam.
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Scrie numele lor şi în cărţile cereşti şi în cărţile inimilor tuturor urmaşilor noştri, până la capătul istoriei noastre – şi chiar
până şi mai departe!
Fă, Doamne, Te rugăm, ca şi cei care vor urma unor astfel
de conducători, fiind şi ei crescuţi la aceeaşi caldă vatră a credinţei şi evlaviei Tale, să continue şi ei încă mai frumos aceste
nemuritoare binefaceri.
Pentru ca tot poporul viitor să-Ţi cunoască şi el voia Ta, şi
cunoscând-o, să Te slujească pe Tine, cu atât mai rodnic cu cât
moştenirea lor va fi mai bogată şi mai frumoasă. (p. 216)

Hristos – Comoara Psalmilor, vol. 5
Ce vremuri mai minunate ar putea fi ca acele vremi în care
peste un întreg popor stăpâneşte un liniştit şi rodnic duh de ascultare faţă de Dumnezeu, de Evanghelia Sa, şi o fierbinte şi
sfântă dorinţă după auzirea şi împlinirea voii lui Dumnezeu şi a
Cuvântului Său!
Niciodată n-am putea dori ceva mai fericit pentru poporul
nostru decât să-şi primească şi să-şi păstreze totdeauna un astfel
de duh al ascultării de Hristos.
Căci din această mare binecuvântare şi binefacere curg toate
celelalte binefaceri sfinte, cu un belşug şi cu o durată veşnică.
Cu o măsură şi cu o roadă nebănuită.
O, poporul meu, în mijlocul căruia au strălucit lumini pe care
puţine popoare le-au avut, poporul meu şi neamul meu, în mijlocul căruia au răsunat cuvinte de foc şi pentru care au curs râuri de
lacrimi sfinte şi îngereşti, poporul meu, câte chemări stăruitoare
ale dragostei lui Hristos ai auzit tu – dar nu le-ai ascultat!
O, de câte nenorociri ai fi putut fi scăpat şi tu, ca Ierusalimul
cândva, dacă ai fi cunoscut şi tu vremea cercetării tale, vremea când
te-a cercetat dragostea lui Dumnezeu – dar n-ai cunoscut-o! (p. 56)
185

*
Ferice de poporul şi de popoarele care i-au avut şi care mai
au oameni neprihăniţi şi pricepuţi!
Ferice şi mai degrabă de cei care i-au ascultat, i-au preţuit şi
i-au urmat când i-au avut sau cât îi mai au!
Un astfel de popor, preţuitor al aleşilor săi, este totdeauna
binecuvântat şi moşteneşte totdeauna un tezaur preţios şi un viitor fericit.
Dar vai de acel popor care, avându-i, în loc să-i preţu-iască
şi să-i urmeze, îi dispreţuieşte, îi prigoneşte şi caută să-i trimită,
prin moarte, cât mai curând înapoi, cu mâinile goale, la Dumnezeul Care i-a trimis la ei!...
Ce viitor mai poate aştepta un astfel de popor?
O Doamne, Dumnezeul şi Tatăl nostru, din toată inima Îţi
mulţumim Ţie pentru toţi marii şi aleşii Tăi oameni, înzestraţi de
Tine cu neprihănire şi înţelepciune şi pe care ni i-ai trimis şi nouă spre a ne chema şi povăţui pe calea mântuirii Tale. (...)
Dar ai milă, Doamne, de poporul nostru – şi de orice alt popor – şi nu-l lăsa lipsit niciodată de astfel de conducători, ci dăruieşte-i mereu oameni cu o inimă curată şi cu nişte iubitoare mâini
pricepute, pentru ca tot ce este vrednic de iubit, de primit şi de
urmat să rodească statornic în toate zilele vieţii lui. (p. 68-69)
*
Pentru că noi suntem convinşi că nici un alt mijloc nu există
pentru ca ţara noastră să ajungă la un înalt nivel luminos şi fericit decât prin Hristos, noi vom continua să lucrăm totdeauna şi
să ne rugăm neîncetat, şi să luptăm cu orice sacrificii, până la
capăt, ca şi ţara noastră să ajungă la fericita stare a ascultării de
Hristos.
Fiindcă numai prin El poate ea să se bucure de cel mai fericit trai.
În vederea acestui Ţel sfânt şi fericit lucrăm noi şi spre grăbirea venirii acestui timp binecuvântat credem noi că a trimis
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Dumnezeu poporului nostru, ca un dar unic şi ceresc, Lucrarea
Oastei Domnului.
Ea este solia şi chemarea binecuvântată de Sus, prin care
întreagă ţara noastră, ascultând-o şi primind-o, să ajungă un pământ binecuvântat al slavei lui Dumnezeu.
În mijlocul ţării noastre a ridicat-o Dumnezeu şi din mijlocul poporului nostru s-a născut Oastea Domnului, cu mijloacele
specifice naturii şi credinţei poporului nostru, atât de dulci şi
apropiate, şi în dreapta învăţătură a Bisericii strămoşilor noştri,
pentru ca toţi să o simţim cu totul pentru noi.
Această Mişcare duhovnicească, adânc patriotică prin năzuinţele ei sociale şi adânc evanghelică prin solia sa, credem că
este singura cale pentru cea mai puternică trezire şi formare a
conştiinţei sfinte şi demne, şi fericite în poporul nostru.
Prin ea se poate face saltul fericit spre o trăire la cel mai
înalt nivel moral al individului şi al societăţii noastre.
Şi aceasta nu numai pentru neamul nostru, ci prin el încă
pentru multe alte neamuri şi generaţii omeneşti.
De aceea, nu numai noi, dar toţi fraţii noştri care doresc cu adevărat ridicarea patriei noastre până la starea cea superioară, demnă şi
fericită, nu trebuie să încetăm niciodată a ne ruga lui Dumnezeu şi a
lucra, şi a lupta cu toată puterea noastră pentru acest scop, adânc încredinţaţi că în felul acesta noi ne împlinim nu numai o sfântă şi
mare datorie faţă de Dumnezeu, dar şi datoria cea, mereu tot aşa de
mare şi sfântă, pe care o avem faţă de aproapele nostru şi faţă de ţara şi de poporul în care trăim (Mt 22, 36-40).
Va veni vremea când adevărul acesta va deveni strălucit pentru toţi.
Va veni vremea când fiii luminaţi ai poporului nostru vor
dovedi ce înalt rol patriotic a avut şi are Lucrarea Oastei Domnului pentru ţara noastră.
Atunci toţi vor vedea limpede cât de necesară a fost ea şi cât
de mare pagubă şi rău s-a pricinuit înseşi ţării şi poporului nostru
prin împiedicarea şi prigonirea ei atâta vreme.
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Abia atunci, se va vedea cu adevărat cât de neînţeleşi au fost
acei luptători care, prin ea, erau atît de devotaţi cauzei poporului
nostru şi cât de departe s-ar fi ajuns ajutându-i...
Atunci se va vedea, cu uimire şi cu durere, cât de departe au
văzut aceştia înainte, dar cât de prigoniţi pe nedrept au fost ei.
Atunci Dumnezeu va face dreptate memoriei lor, iar jertfele lor, unite cu ale celor mai curaţi fii ai poporului şi ai lui
Dumnezeu, vor lumina mintea şi drumul urmaşilor, însufleţindu-i pentru Ţelul sfânt căruia ei şi-au închinat şi viaţa şi
moartea lor, adică grăbirea venirii timpului fericit când în toată
ţara noastră şi în toate ţările lumii să locuiască numai slava.
Adică numai Hristos.
O Doamne, Dumnezeul Biruinţei şi al Luminii... Tu, Care
cunoşti gândul înalt din care s-a născut Ideea şi lupta Oastei
Tale, Tu, Care ştii jertfele şi lacrimile acestei Lucrări în lupta
dusă pentru ca Tu să fii adus până la trăirea ţării noastre şi ţara noastră până la trăirea Ta, binecuvântează, Te rugăm, Lucrarea Oastei Tale şi dăruieşte-i putere de muncă, de luptă şi
de rugăciune, până când acest gând al Tău va fi realizat în
chip fericit.
Ridică-i mereu luptători şi lucrători harnici, uniţi, înţelepţi
şi viteji, plini de un evanghelic patriotism, prin care Tu,
Doamne, să poţi lucra spre a face ca şi în ţara noastră să locuiască slava...
Slava şi lumina fericită a trăirii în demnitate şi în cinste, în
adevăr şi în unitate, în frumos şi în credinţă, pentru totdeauna.
Fă ca ţara şi tot poporul nostru să ajungă o lumină şi o bucurie pentru toate celelalte popoare, ca mai curând Tu să fii ascultat de lumea întreagă. (p. 162-164)
*
Dragi părinţi trupeşti şi sufleteşti, voi, duhovnici, educatori
şi scriitori, voi toţi aveţi datoria să învăţaţi pe toţi cei care se uită
la voi şi se iau după voi numai căile lui Dumnezeu!
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Să învăţaţi pe copiii voştri şi pe ai altora numai căile virtuţii
şi ale sfinţeniei.
Să vă învăţaţi mereu şi pe voi înşivă şi cu toată grija aceste
căi, fiindcă numai în felul acesta voi veţi creşte nişte fii demni
şi folositori nu numai lui Dumnezeu, ci veţi creşte în acelaşi
timp şi nişte fii vrednici şi folositori patriei lor, poporului lor,
familiei lor.
Când priviţi aceste drăguţe şi nevinovate făpturi, care se uită
la voi cu aceşti ochişori frumoşi şi dulci, pe care Dumnezeu vi
le-a încredinţat să le creşteţi, învăţându-le căile Lui, prin care
vor putea fi fericite, simţiţi-vă marea răspundere şi aveţi foarte
multă grijă ce le spuneţi.
Când, cu ochişorii nevinovaţi şi cu urechile atente, ei ascultă
la voi, aveţi multă grijă ce le spuneţi şi ce-i învăţaţi.
Uitaţi-vă atent, căci pe feţelele lor dornice veţi citi scrisă
puternic rugămintea:
„Învăţaţi-ne căile Domnului!”.
Pe leagănul copilaşilor voştri, pe băncile lor de şcoală şi pe
tot viitorul neamului nostru, uitaţi-vă bine şi veţi vedea scris,
ca o poruncă pe totdeauna şi ca o datorie pentru noi toţi, cu litere de foc:
„Învaţă-mă, învaţă-ne, învăţaţi-ne căile Domnului!”.
Ascultaţi bine, să auziţi cum toţi copiii vă zic:
„Dacă ne iubiţi, dacă ne doriţi adevărata noastră fericire, învăţaţi-ne căile lui Dumnezeu!
Dacă vreţi să avem, cu adevărat, un viitor luminos şi fericit,
învăţaţi-ne căile Domnului!
Iar dacă doriţi să ne vedeţi nefericiţi, dacă vreţi să ne ruinaţi
şi să ne pierdeţi viaţa noastră şi a neamului nostru, învăţaţi-ne
căile păcatului, căile necredinţei, căile fără Dumnezeu.
Căci să ştiţi că pentru tot ce ne învăţaţi astăzi, voi veţi răspunde în faţa lui Dumnezeu, în faţa viitorului nostru, în faţa conştiinţei voastre şi a Cuvântului lui Dumnezeu.
Şi vă veţi lua sigur răsplata meritată!”. (p. 173-174)
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Hristos – Comoara Psalmilor, vol. 6
Toată cartea istoriei patriei noastre este plină de mângâietorul şi fericitul adevăr că numai mâna cea puternică a lui Dumnezeu ne-a ocrotit şi ne-a trecut cu viaţă prin atâtea cumplite încăierări cu moartea.
Cine altcineva, decât Domnul şi puterea Lui, ar fi putut salva acest copac atât de izbit de furtuni şi peste care, de-a lungul
atâtor veacuri, au trecut şi geruri, şi arşiţe deopotrivă de necruţătoare?
Cine ar fi putut bănui că se va mai reface vreodată acest
pământ zdrobit de atâtea copite năvălitoare ale duşmanilor sau
„prietenilor”, la fel de pustiitori, pârjolit de atâtea flăcări, sugrumat de atâta silnicie, – cine ar fi mai putut nădăjdui?
Bietul nostru popor!... după sute de ani de asupriri nimicitoare... după nişte prăpăduri atât de cumplite... şi după o ură care
n-a cruţat nici urmele istoriei sale – ce altă minune decât puterea
lui Dumnezeu l-ar mai fi putut face să supravieţuiască şi să iasă
biruitor?
Nici o istorie, a nici unui alt popor, parcă n-a mai fost scrisă
aşa ca istoria poporului nostru, săpată numai în pietre, în mănăstiri, în cruci şi în cimitire!...
În rezistenţa cu orice preţ aici, unde a fost adăpostit numai
sub scutul singur al credinţei, trăind, muncind şi suferind numai
în nădejdea Adevărului şi a Dreptăţii dumnezeieşti, poporul
acesta nu L-a avut decât pe Dumnezeu.
Sub scutul rugăciunii, al răbdării şi al speranţei au luptat şi
au rezistat părinţii şi înaintaşii noştri, veacuri şi veacuri, copleşiţi de vrăjmaşi din toate părţile şi în număr nesfârşit, Singurul
lor Aliat fiind numai Dumnezeu!
Singură Puterea dumnezeiască i-a întărit fiinţa şi i-a înviat
de fiecare dată speranţa, după fiecare pustiire trecută, ajutându-l
să reziste totuşi, până când a venit ceasul cel mare şi de neuitat
al Eliberării.
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O, Marele nostru Dumnezeu Ocrotitor, Tu Singur ai fost
Ocrotitorul neamului nostru şi Tu, Singurul lui loc de adăpost,
din an în an şi din generaţie în generaţie, până azi!
Poporul nostru, chiar de la naşterea lui, a fost luminat de
cunoaşterea Ta şi istoria lui s-a născut odată cu credinţa lui cea
dreaptă pe care au mărturisit-o părinţii noştri până astăzi.
Sub Scutul Tău s-au adăpostit în toată crâncena lor istorie,
din care cea mai mare parte este îngropată în cel mai nepătruns
întuneric.
O Doamne, cât de recunoscător ar trebui să-Ţi fie Ţie tot
neamul nostru şi cât de nedespărţit de Tine ar trebui să fie sufletul lui pe totdeauna!
Căci numai datorită bunătăţii şi grijii Tale, Doamne, pe care
Tu i-ai arătat-o în chip cu totul deosebit, a rămas neamul nostru
cu viaţă până azi.
Tu, Doamne, ai avut un plan binevoitor şi milostiv cu neamul şi poporul nostru.
De aceea i-ai trimis atâtea înştiinţări şi chemări minunate.
De aceea i-ai trimis şi solia Oastei Tale, spre a-i da astfel un
mijloc binecuvântat prin care să Te poată slăvi mai fericit...
O Doamne, ai milă şi nu ne lăsa acum să ne lăsăm de Tine,
ci dăruieşte-i acestui popor o minte sănătoasă, cu care să vină iarăşi într-o şi mai fierbinte dragoste la Tine, pe veci. (p. 8-10)
*
Cel credincios porneşte de la cei puţini aleşi, de la fraţii săi,
dar nu rămâne închis numai în acest fel sectar şi îngust de a vedea, nu rămâne rupt de năzuinţele poporului său, nici departe de
interesul pentru alţii.
Ci, simţindu-şi puternic răspunderea, dragostea şi părtăşia
lui strânsă cu poporul său şi cu soarta concetăţenilor lui, lucrează
pentru fericirea tuturor.
Apoi, cu răspunderea faţă de soarta întregii omeniri, el trăieşte şi lucrează potrivit acestor datorii sfinte, spre mântuirea
lumii întregi.
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Frate credincios, în mijlocul alor tăi fii unit cu ei, harnic şi
statornic între ei, cu dorinţa de a-i ajuta pe toţi!
Îmbrăţişează cu dragoste întreg poporul tău şi fă tot ce poţi
pentru toată omenirea.
Nu căuta numai folosul alor tăi şi, mai ales, nu-l căuta păgubind pe alţii, căci aceasta este o mârşăvie înaintea lui Dumnezeu, Care îi iubeşte pe toţi oamenii.
Nu iubi numai pe cei aleşi, ci deprinde-ţi inima să îmbrăţişeze şi să iubească întreg poporul în mijlocul căruia te-ai născut
şi trăieşti, pentru că şi fericirea ta depinde de a lui (Ier 29, 7).
Învaţă să nu te rogi numai tot pentru tine şi numai tot pentru
ai tăi, ci cuprinde totdeauna în rugăciunile tale pe poporul tău, pe
conducătorii puşi de Dumnezeu peste el şi pe toţi nenorociţii lui,
care au nevoie de mântuire, şi pe toţi tinerii lui, care au nevoie
de lumină, şi pe mamele lui, şi pe învăţătorii lui, şi pe toţi părinţii şi păstorii lui, fiindcă de aceştia depinde viitorul neamului tău
şi fericirea ta. (...)
Te slăvim pe Tine pentru poporul în care ai făcut să ne
naştem, să trăim şi să lucrăm, pentru că prin limba lui am primit
Cuvântul Tău şi printre fiii lui avem fraţii noştri cei mai buni,
avem părinţii şi fiii noştri şi avem căminul şi pâinea noastră!
Şi Te rugăm neîncetat pentru fericirea poporului nostru,
pentru dragostea şi unitatea lui, pentru belşugul, pacea şi bunăstarea lui, fiindcă numai când tot poporul nostru are aceste bunuri, atunci ne putem şi noi bucura în linişte de viaţa cu Tine.
Şi, prin toate acestea, Te rugăm, dorind mântuirea sufletului
tuturor oamenilor. (p. 178-178)

Hristos – Comoara Psalmilor, vol. 7
O suflete al meu, tu, cu care, la fel, Dumnezeu a făcut minuni nemaipomenite!...
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Care ai fost în apă, dar valurile nu te-au înecat.
Care ai fost în foc, dar flăcările nu te-au mistuit.
Care ai fost în mâini ucigaşe, dar ai fost izbăvit neatins...
Care ai fost de atâtea ori în pragul morţii şi în locul morţilor,
dar te-ai întors viu...
Care ar fi trebuit să fii de atâtea ori nimicit – şi totuşi n-ai
fost!...
O, tu, suflete al meu, eşti şi mai dator până în veşnicie să nu
spui altceva decât slavă, slavă şi recunoştinţă Domnului şi îndurării Lui care ţin veşnic şi prin Care ai fost izbăvit şi tu!
Căci dacă n-aţi face astfel, neam al meu şi suflet al meu, vaţi face vinovate de un păcat veşnic şi de o nerecunoştinţă prea
de neiertat faţă de Dumnezeu!
De aceea, tu, neam al meu şi tu, suflet al meu, strigaţi neîncetat prin toate clopotele voastre şi prin toate buzele şi limbile
voastre, şi prin toate rugăciunile şi legiuirile voastre, şi prin toate
mădularele voastre, de sus şi până jos, că Domnul este bun şi că
în veac este mila Lui!
Căci, dacă nu strigaţi voi laudă Domnului, vor striga odată
pietrele osândă împotriva voastră!
Vor striga dealurile voastre şi morţii voştri, fiindcă acestea
n-au uitat ceea ce voi nu vreţi să vă mai aduceţi aminte! Dacă nu
vreţi să vă aduceţi.
Dumnezeule Preaputernic, Izbăvitorul şi Mântuitorul nostru
din mâinile tuturor vrăjmaşilor noştri, fii în veci binecuvântat,
pentru că Tu eşti bun şi pentru că veşnică este mila Ta!
Îţi mulţumim neîncetat pentru toată mântuirea de care ne-ai
făcut parte în viaţa noastră şi pentru toate izbăvirile minunate pe
care ni le-ai dat.
Pentru toate strigătele pe care ni le-ai auzit şi pentru tot
ajutorul Dreptei Tale puternice, prin care ai izgonit pe asupritorii
noştri şi ne-ai izbăvit din nenorocirile noastre.
Te rugăm, Doamne, să pui în glasul nostru o neîncetată laudă şi mulţumire pentru Tine.
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Să nu tăcem niciodată, nerecunoscători şi uituci, ci să se
umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne, ca să lăudăm mărirea
Ta, că ne-ai învrednicit pe noi să scăpăm din locuri în care alţii
au pierit şi să rămânem cu viaţă prin stări în care alţii s-au nimicit, pe totdeauna.
Doamne, numai Ţie Îţi datorăm libertatea noastră şi viaţa
noastră, mântuirea şi bucuria noastră.
Pentru toate, Doamne, numai Ţie toată lauda! (p. 81-82)
*
Problema educaţiei tineretului este o problemă foarte însemnată şi de aceea fiecare familie, fiecare biserică şi fiecare
popor şi-o pune – sau ar trebui să şi-o pună – cu foarte multă
grijă.
Pentru că de această educaţie depinde în cea mai mare măsură nu numai fericirea sau nefericirea celor care au sau nu au tineret, ci întreg viitorul lor.
Nu este tot una a nu avea copii sau a-i avea, nici tot una a-i
avea buni – sau a-i avea răi.
De aceea, orice părinţi, orice biserică şi orice neam, trebuie
să pună problema îndrumării tineretului pe calea curăţiei, pe calea cinstei şi a credinţei, mai presus chiar de problema pâinii
pentru ei. (p. 97)
*
Cum îşi va ţinea tineretul curată cărarea vieţii sale? – este
întrebarea cea mai mare.
Cărarea educaţiei şi a trăirii sau a sănătăţii şi a conştiinţei sale.
Numai îndreptându-se după Cuvântul lui Hristos! Numai aşa!
Cum vom putea ţine curată cărarea neamului nostru spre un
viitor fericit?
Îndreptând tineretul printr-o educaţie creştinească! Prin Cuvântul lui Hristos, spre trăirea ascultării de Dumnezeu! Numai aşa!
Cum vom asigura familiei noastre şi Bisericii, adunării şi
societăţii noastre un viitor luminos?
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Numai crescând tineretul şi îndrumându-l pe cărările curate,
arătate de tot Cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos. Introducându-l în trăirea şi în rânduielile vii şi sănătoase ale învăţăturilor Sale sfinte!
Aşa – şi numai aşa!
Dar pentru aceasta trebuie, mai întâi, ca noi înşine, noi, părinţii lor trupeşti şi sufleteşti, cu toţii, să fim pătrunşi de conştiinţa răspunderii faţă de Dumnezeu şi faţă de sufletele tuturor
celor care vin după noi!
Atunci, Dumnezeu ne va binecuvânta totul.
O, Marele nostru Dumnezeu Drept şi Bun, Te rugăm adânc,
cu toată conştiinţa marii răspunderi pe care o avem faţă de viitorul familiei, al Bisericii şi neamului nostru, să ai milă de noi şi
de toţi copiii noştri, şi de copiii copiilor noştri.
Trezeşte, Doamne, mintea sănătoasă, ca să privim problema
îndrumării tineretului nostru cu toată conştiinţa marii răspunderi
pe care o avem pentru felul cum îi creştem!
Nu ne lăsa, Doamne, să-i lipsim pe tinerii noştri de Tine şi
de Cuvântul Tău.
Nu ne lăsa, Doamne, să ne îngrijim pentru ei mai întâi de
nimic altceva, decât de Tine şi nu-i lăsa nici pe ei să caute mai
întâi altceva, decât Cuvântul Tău şi curăţia cărărilor Tale.
Căci, fără Tine, toate le vor fi spre nefericire şi blestem, dar
prin Tine toate le vor fi spre binecuvântare.
O, Doamne Iisuse Hristoase, mai presus de orice, Te rugăm,
îndreaptă tineretul nostru şi ajută-ne şi pe noi să-l îndreptăm
neîncetat pe calea curăţiei, spre viaţă. (p. 81-82)
*
Nu-i o mai mare nenorocire pentru un popor decât un stăpânitor fără înţelegere faţă de supuşii lui şi fără pricepere în găsirea
căilor propăşirii lor, şi în întocmirea legilor pentru ei, şi în grija
apărării, şi în păstrarea libertăţii lor. (...)
Fiule, nu înceta să te rogi pentru îndrumătorii văzuţi ai Bisericii tale, ai familiei tale duhovniceşti şi ai poporului tău!
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Căci nu e o mai mare binecuvântare decât atunci când totul
este îndrumat cu înţelegere şi cu pricepere, începând de la cele
mai mici şi până la cele mai mari.
Şi nu-i o mai mare durere şi pierdere decât atunci când
acestea nu sunt, sau se pierd, undeva.
Dumnezeul Înţelepciunii şi al Destoiniciei, fii în vecii vecilor binecuvântat, căci de la Tine vin toate luminile acestora prin
care faci fericită viaţa oriunde sunt aceste inteligenţe! (...)
Te rugăm, nu lăsa lipsit niciodată neamul nostru, nici bisericile şi familiile noastre de astfel de conducători şi părinţi binecuvântaţi, înzestraţi cu aceste dumnezeieşti însuşiri ale înţelepciunii şi priceperii.
Dar, Te rugăm, dăruieşte-ne şi nouă tuturor, şi fiilor şi urmaşilor noştri, totdeauna şi din plin acestea, spre a dobândi, prin
ascultarea lor, viaţa veşnică.
Ai milă, Doamne, de toţi cei care nu le au pe acestea şi învaţă-i ca prin ascultarea Cuvântului Tău şi prin urmarea voii
Tale, să le câştige şi să le folosească. (p. 127-128)
*
E bine să ne rugăm pentru toţi oamenii – şi avem o sfântă
datorie să ne rugăm pentru tot poporul nostru, ca să aibă vreme
de pocăinţă şi de mântuire în pace de la Dumnezeu (...).
Preabunule şi Milostive Dumnezeul Păcii, slavă Ţie!...
Ai milă de poporul nostru şi dăruieşte-i bucuria păcii, munca păcii, odihna păcii, lumina şi moştenirea păcii Tale. (p. 217220)
*
Da, binecuvântat să fii, Doamne, în veci şi în veci, Tu, Care
eşti mereu de partea celui ameninţat, ca să-l aperi pe cel nevinovat şi credincios, în toate împrejurările şi să-l izbăveşti din toate
primejdiile morţii!
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Binecuvântat să fii, Doamne, Care ai salvat poporul nostru
din toate ameninţările vrăjmaşe atât de mari şi de îndelungate,
dându-i lumina libertăţii şi a independenţei!
Te rugăm, du-l până la sfârşitul strălucit al mântuirii Tale,
prin învierea vieţii lui. (p. 230)

Hristos – Comoara Psalmilor, vol. 8
Marile suflete credincioase cărora Dumnezeu le-a dăruit
mari izbăviri din necazurile lor au simţit de fiecare dată o mare
datorie de a înălţa lui Dumnezeu, pentru izbăvirea primită, o nouă dovadă de recunoştinţă, printr-un semn de neuitat. (...)
De aceea credincioşii noştri înaintaşi au ridicat atâtea biserici şi mănăstiri ca semne şi dovezi. Atâtea troiţe şi monumente
sfinte pe pământul patriei noastre, aducătoare-aminte de minunile făcute cu ei acolo. (...)
O, din ce minunată părtăşie cu Hristos au răsărit peste
întinderea întregului nostru pământ aceste sfinte dovezi ale
credinţei înaintaşilor noştri! Toate vorbesc despre puterea izbăvirilor Lui.
O mănăstire, o bisericuţă de lemn, undeva într-un loc neştiut, un schit ridicat undeva în munţi, o troiţă de lemn sau de piatră la o răscruce de drum,
sau lângă un izvor dulce,
sau la o margine de hotar,
toate acestea, toate, sunt tot atâtea semne ridicate de aceeaşi
credinţă, iubire şi recunoştinţă către Dumnezeu, fiecare amintind
o nouă izbăvire dăruită cuiva...
O, câte astfel de cântări minunate, fiecare mai nouă şi mai
frumoasă, au lăsat credincioşii înaintaşi ai istoriei noastre pe
toate întinderile ţării noastre: Mircea cel Bătrân, Ştefan cel Mare, Constantin Brâncoveanu, Alexandru cel Bun, Neagoe Basa197

rab – şi atâţia alţii, în piatra şi în lemnul atâtor sfinte aşezăminte
de închinare lui Dumnezeu!
Toate acestea vor vesti până în veci tuturor urmaşilor lor
despre marea credinţă pe care au avut-o ei în Dumnezeu!
Şi despre marile primejdii prin care au trecut cu bine numai
datorită ajutorului ceresc.
Şi despre marile izbăviri pe care le-au primit ei de la Domnul Hristos.
Marea lor recunoştinţă faţă de Dumnezeu, înveşnicită în aceste
semne, trebuie a nu mai fi uitată nicicând nici de urmaşii lor!
De aceea, dacă suntem într-adevăr urmaşii acestora, să ne
arătăm şi noi vrednici de ei!
Nu numai lăudându-ne cu frumuseţea acestor lăcaşuri pe care le admiră şi străinii, dar şi străduindu-ne să le urmăm credinţa
şi virtuţile lor, într-o ascultare smerită de Dumnezeul părinţilor
noştri.
Şi având nu numai grija celor lăsate de ei, ci să ridicăm şi
noi înşine astfel de noi dovezi ale credinţei în Dumnezeu, care şi
nouă ne-a făcut atât de mult.
Căci şi faţă de noi Dumnezeu n-a fost mai puţin darnic, ci
încă şi mai mult decât faţă de ei, dacă vedem aceasta!
Numai astfel vom fi vrednici şi noi de cinstea şi amintirea
urmaşilor noştri. Şi de viitoarele izbăviri ale lui Dumnezeu, de
care vom avea încă multă nevoie.
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru,
Care, în marea Ta grijă şi bunătate, ne-ai dăruit şi nouă
atâtea izbăviri din primejdii
şi ne-ai scăpat din atâtea ape mari în tot trecutul nostru!
Slavă Ţie, Doamne, pentru toţi cei care ne-au rămas pildă
vrednică de urmat pentru recunoştinţa cu care au dorit să mărturisească urmaşilor lor şi veacurilor viitoare binele pe care li lai făcut Tu!
Prin pilda lor am aflat şi noi îndemn de atâtea ori să Te
slăvim pe Tine, Doamne, lăudând puterea şi bunătatea Ta.
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Te rugăm, ajută-ne şi pe noi să nu uităm niciodată binele pe
care ni-l faci,
ci fiecare izbăvire pe care ne-o dai
şi fiecare nouă rugăciune ascultată,
şi fiecare nouă binecuvântare să fie pentru noi un nou prilej
de laudă,
un nou semn şi o nouă cântare pentru Tine.
Amin
(p. 172-175)

*
Dacă n-ar fi întărit Dumnezeu fiinţa neamului nostru, o, de
când am fi fost înghiţiţi de vii cu toţii! (...)
Şi dacă n-ar fi întărit El hotarele şi hotărârile noastre, ca să
nu fim nimiciţi, gândiţi-vă ce s-ar mai fi ales oare de noi toţi?
Prin ce istorie crâncenă am trecut!
Dar zăvoarele porţilor noastre dinspre vrăjmaşii şi cotropitorii noştri le-a întărit puterea lui Dumnezeu!
Căci numai puterea credinţei în Dumnezeu a întărit pe cei
care păzeau cuprinsul nostru, când puterile care izbeau în porţile
noastre erau cumplite şi sălbatice, de zeci de ori mai tari ca noi!
Numai puterea lui Dumnezeu a făcut ca acei care luptau la
porţile noastre ameninţate să nu fie învinşi.
Şi numai puterea lui Dumnezeu a întărit totdeauna pe apărătorii acestui neam,
înconjurat din toate părţile, atâta vreme,
numai de ochi lacomi,
de gheare vrăjmaşe
şi de puteri potrivnice!
De aceea noi niciodată nu trebuie să uităm câtă recunoştinţă
şi ascultare datorăm lui Dumnezeu, Care ne-a pus la porţi nişte
zăvoare tari pe care le-a păzit Însuşi El
– şi astfel vrăjmaşul nu ne-a putut nici zdrobi, nici robi.
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Binecuvântate fiţi voi, suflete tari şi nebiruite, care aţi fost
credincioase, stând de pază moştenirii curate şi sfinte pe care neau lăsat-o înaintaşii noştri!
Datorită apărării voastre noi ne bucurăm astăzi de belşug, de
pace, de viaţă şi de lumină.
Ce s-ar fi ales de toate acestea dacă voi n-aţi fi fost întăriţi
de Dumnezeu şi n-aţi fi stat tari, neîngăduind răului să năvălească şi să dărâme?
O, voi, zăvoarele porţilor noastre,
voi, care aveţi cea mai aleasă şi mai grea datorie să apăraţi
tot ceea ce a fost cucerit prin atâtea jertfe şi prin atâtea lupte
grele
– Dumnezeu să vă întărească!
Vegheaţi mereu şi staţi tari,
păstrând curată şi neatinsă moştenirea lăsată de înaintaşii
noştri!
Nu slăbiţi niciodată vegherea, căci vrăjmaşul este foarte viclean şi caută prin multe mijloace să vă facă să-l lăsaţi înlăuntru.
Nu îngăduiţi nici unei primejdii să se strecoare printre voi.
Împotriviţi-vă oricărei puteri care s-ar atinge de tot ce avem
datoria să lăsăm urmaşilor noştri, întocmai cum am primit de la
marii noştri înaintaşi.
Nici o cheie străină să nu vă poată deschide.
Nici o şoaptă să nu vă adoarmă.
Nici o mită să nu vă încovoaie.
Nici o ameninţare să nu vă rupă.
Nici o laudă să nu vă moaie.
Nimic să nu înfrângă hotărârea şi statornicia voastră de a
păzi şi păstra curat şi întreg tezaurul care vi s-a încredinţat.
Căci de tăria şi de statornicia voastră depinde soarta întregii
noastre moşteniri. De aceasta depinde viitorul nostru. Şi fericirea
urmaşilor noştri... Şi mântuirea noastră veşnică (I Cor 15, 1). (p.
206-208)
*
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Neamul nostru ar trebui să aibă faţă de Dumnezeu aşa o
credinţă nezdruncinată
şi aşa o dragoste fierbinte cum să nu mai fi avut nici un alt
neam din lume.
La Sărbătoarea Naşterii lui Hristos, noi ar trebui să ne bucurăm şi să-I aducem daruri şi mulţumiri mai sfinte decât toţi.
Tot poporul nostru ar trebui să-L primească în toată fiinţa sa
pe Hristos Domnul, Care parcă S-a născut şi a venit numai pentru salvarea şi eliberarea noastră! Ar trebui să asculte şi să aibă o
aşa umblare ascultătoare de Dumnezeu cum să nu mai aibă nici
un alt neam de pe pământ.
Căci cu noi Dumnezeu S-a arătat atât de binevoitor şi atât de
puternic cum, poate, faţă de nici un alt neam nu S-a mai arătat
aşa!
Căci peste nici un alt neam poate că n-au trecut chiar atâtea
furtuni şi năvăliri ca peste neamul nostru.
Iată, sute de ani, o mie de ani nici o urmă n-a rămas din istoria noastră, aşa a fost de cumplit călcată de toţi!
Nu-i brazdă din tot pământul acesta să nu fi fost cedat şi recucerit de sute de ori, cu preţ crâncen şi greu.
De sute de ori a trecut peste noi pârjolul nimicitor şi de sute
de ori ne-am născut ca din nou, când fumul s-a împrăştiat şi s-a
făcut lumină!
Pe tot întinsul hotarelor noastre sunt numai semne ale minunilor pe care le-a făcut Dumnezeu cu noi în cursul veacurilor:
Hristos, parcă, S-a născut, ca să ne salveze numai pe noi...
Niciodată să nu uităm aceasta!... (p. 210-211)
*
Preaslăvit Dumnezeu şi Mântuitor al nostru, Tu, Care Te-ai
născut pentru noi şi ne-ai născut pe noi pentru Tine, Tu, Care ai
lucrat atât de minunat cu neamul nostru, ca şi cu o turmă iubită
şi scumpă, Te rugăm, du-Ţi până la capăt lucrarea Ta cu el! Fă-l
un neam strălucit prin credinţa sa, prin trăirea sa, prin istoria sa
şi prin fiii săi! (p. 212-213)
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II. Hristos – Puterea apostoliei
Hristos – Puterea apostoliei, vol. 1
Pe morţii noştri iubiţi nu trebuie să-i aşezăm numai în locurile cele mai frumoase, ci şi în amintirile noastre cele mai scumpe şi în preţuirea noastră cea mai aleasă.
Numele lor să ne fie neuitat, viaţa lor să ne fie o pildă strălucită, memoria lor să o înconjurăm totdeauna cu respect, iar
mormintele lor trebuie să le udăm mereu cu lacrimile recunoştinţei noastre, cum udăm florile lor totdeauna proaspete.
Ce fericit este acela care poate să spună Domnului: De peale sfinţilor morminte, / a’ mele flori nu s-au uscat / şi-a lor
aducere-aminte / mereu cu lacrimi am udat...
Este un suflet netrebnic acela care nu are respectul morţilor
sfinţi, al binefăcătorilor săi, al părinţilor şi al fraţilor aleşi înaintea lui Dumnezeu şi cinstiţi în slujba lui Hristos.
Atât în Vechiul, cât şi în Noul Testament, respectul pentru
morţii sfinţi era un cult ţinut, cu toată grija şi evlavia, de către
toţi cei care ţineau adevărurile sfinte şi aveau credinţa cea bună
şi dreaptă.
Însuşi Sfântul Cuvânt ne porunceşte aceasta, când zice:
Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au vestit vouă
Cuvântul lui Dumnezeu, uitaţi-vă cu băgare de seamă la sfârşitul
felului lor de vieţuire şi urmaţi-le credinţa.
Până şi fariseii împodobeau mormintele sfinţilor, chiar dacă
ei înşişi erau nişte ticăloşi (Matei 23, 29-30).
Atunci, cu atât mai mult noi, cei care ne-am împărtăşit de atâtea binefaceri prin înaintaşii noştri sfinţi! Cum să nu avem respectul
pentru ei, pentru amintirea şi mormintele lor, cu atât mai mult?
Un suflet netrebnic şi rău este acela care n-are respect şi nu
face tot ce poate pentru memoria şi mormintele oamenilor sfinţi.
(p. 79-80)
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*
Oriunde apare un om mare, această apariţie nu este întâmplătoare. O rădăcină adâncă l-a născut. Un şir de strămoşi cinstiţi, credincioşi, vrednici l-a adus la lumină şi în el se arată numai virtuţile lor rămase necunoscute până la el.
Toţi aceşti oameni mari au spus aceasta ei înşişi.
Ce frumos vorbesc istoria şi gura lor despre părinţii, moşii şi
strămoşii din care au apărut ei! (...)
Fericit este acela care recunoaşte acest adevăr şi nu se rupe niciodată de el, ci simte, în tot ce realizează el, marea parte a înaintaşilor familiei din care s-a născut. Recunoaşterea aceasta nu numai că
îl va face recunoscător faţă de toţi acei care au murit, pentru ca el să
trăiască, şi s-au ascuns, pentru ca el să se arate şi s-au smerit, pentru
ca el să se înalţe, ci îl va face şi statornic şi îndatorat până la moarte
faţă de aceste valori, fără de care el n-ar fi nimic.
Dar osândit va fi veşnic îngâmfatul nerecunoscător care,
urcându-se pe scara înaintaşilor săi până în vârf, o dată ajuns
acolo, dispreţuieşte treptele pe care s-a suit, sfidează pe înaintaşii prin care a ajuns şi uită pe binefăcătorii care l-au hrănit şi l-au
ajutat să ajungă unde i se pare că stă.
Vântul nimicirii îl va zbura – şi să-l zboare!
Focul ruşinii îl va arde – şi să-l ardă!
Întunericul uitării îl va înghiţi – şi să-l înghită!
Să nu mai fie şi să nu se mai nască ei în veci, nicăieri! Că au
fost şi sunt încă prea mulţi. Amin şi amin. (p. 94-95)
*
Bătrânilor, povestiţi celor tineri!... Părinţilor, spuneţi copiilor voştri!... Voi, cei care ştiţi, învăţaţi pe cei care nu ştiu şi voi,
cei care vă duceţi, împărtăşiţi celor care vin ceea ce nu trebuie să
se uite, spre a păstra ceea ce nu trebuie să pierdem, fiindcă istoria noastră suntem noi. Iar dacă ne rupem noi de istoria noastră,
ne rupem de înaintaşii noştri, de rădăcinile noastre, de numele
nostru, ne rupem de noi înşine... Şi cine se rupe de sine însuşi
este pierdut.
203

Până când un străin te rupe de casa ta, de fraţii tăi, de locul
tău, dar nu te poate rupe de tine însuţi, trăieşti oriunde şi birui
orice. Dar când tu însuţi te-ai rupt de tine însuţi, atunci eşti pierdut pe vecii vecilor. (p. 143)
*
Nici un credincios adevărat nu s-a mântuit singur, ci numai
împreună şi cu alţii.
Nici unul din nesfârşita mulţime a biruitorilor ajunşi în
strălucirea Slavei Veşnice n-a ajuns acolo numai cu propria lui
mântuire – ci şi cu a altora...
După cum şi Mântuitorul nostru n-a intrat în ceruri numai El
singur, cum venise din ceruri – ci, când S-a întors înapoi la Tatăl,
a intrat prin Arcul de Triumf al Veşniciei în fruntea unui nesfârşit
popor de răscumpăraţi ai Săi. El era doar Pârga celor Adormiţi,
Cel Dintâi dintre ei (I Cor. 15, 20). Un popor al cărui sfârşit nimeni nu-l vedea, şi nici nu-l întrevedea, Îl urma pe Iisus.
Tot aşa, fiecare credincios adevărat intră în cer în fruntea
unui număr de alţi fraţi şi surori, chemaţi de el şi aduşi de râvna
şi ostenelile lui la mântuire...
În cer nu intră singur decât cel mântuit în ultima clipă, cum
a fost tâlharul de pe cruce. Cel care nu mai are nici o zi de viaţă
şi nici un prilej să-i mai cheme şi pe alţii, să se mai roage şi
pentru alţii, să mai facă tot ce poate pentru ca şi alţii să vină la
Iisus împreună cu el.
Dar dacă un om, după ce a venit la Dumnezeu şi a aflat calea mântuirii, el pe alţii nu-i cheamă, pentru alţii nu aleargă, nu
suferă, nu doreşte, nu luptă să-i aducă la mântuire, – un astfel de
om este în cea mai mare primejdie să-şi piardă şi mântuirea sa.
Şi, aproape sigur, nici unul dintre aceştia nu a scăpat de pierzare.
Ce minunat este, în privinţa aceasta, Avraam faţă de Lot!
Avraam a făcut totul nu numai pentru a se mântui pe el, ci şi pentru a-i mântui pe cât mai mulţi. Pe toată cetatea Sodomei. El nu sa rugat numai pentru cei cincizeci sau pentru cei zece oameni ne204

prihăniţi – ci pentru toţi. Pe când Lot sau Noe abia de au făcut ceva pentru ei înşişi şi pentru câţiva dintre cei apropiaţi ai lor.
Iată, şi Sf. Pavel ce minunată pildă de iubire, pentru tot neamul său, ne arată aici. Pentru că cine nu-şi iubeşte neamul său şi
nu face totul pentru ca să se mântuiască şi familia sa şi cei din
mijlocul cărora s-a născut şi a crescut, – acela este un nelegiuit şi
un netrebnic. Şi înaintea lui Dumnezeu şi înaintea alor Lui.
Mântuitorul nostru Însuşi ne-a dat şi în privinţa asta o pildă
dumnezeiască, zicând: Eu sunt trimis la oile pierdute ale casei
lui Israel (Matei 15, 24). Şi: Mergeţi şi propovăduiţi Evanghelia
până la marginile pământului, dar începând de la Ierusalim.
Şi împietrirea lor a făcut cu putinţă mântuirea şi a altora.
Dar, în primul rând, lor le era rânduită şi trimisă binecuvântarea
Evangheliei.
În tot capitolul 11 de la Romani, Sf. Pavel vorbeşte cu duioşie, cu durere, dar şi cu o tainică bucurie despre toate aceste adevăruri, care, dacă au fost respinse de către unii, au fost primite de
către alţii, – aşa că dragostea lui Dumnezeu nu s-a arătat în zadar.
Totuşi datoria noastră rămâne mereu mare faţă de mântuirea
alor noştri, ca şi răspunderea pentru pierzarea fiecăruia dintre ei.
Ce faci tu pentru mântuirea neamului nostru, pentru Biserica
noastră, pentru credinţa şi familia noastră? Ce faci pentru familia
ta, pentru copiii tăi, soţul tău, părinţii tăi, fraţii tăi şi surorile tale?
Ce faci pentru satul sau oraşul tău, pentru patria ta şi pentru
generaţia ta înaintea lui Dumnezeu şi în numele Lui? Doreşti tu
fierbinte mântuirea tuturor semenilor tăi şi te rogi tu necurmat
lui Dumnezeu pentru aceasta? Sau nici nu te-ai gândit la asta până acum?
Niciodată nu vei putea fi un bun credincios al Bisericii lui
Hristos, dacă nu eşti un bun membru al bisericii din satul tău. Al
adunării din localitatea ta. Al familiei frăţeşti între care te-ai
născut din Duhul Sfânt.
Niciodată nu te vei mântui pe tine, dacă nu vei căuta cu tot
dinadinsul să duci şi pe alţii la mântuire.
Cine se roagă numai pentru sine şi cine urmăreşte numai
folosul său este o urâciune înaintea lui Dumnezeu.
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O adevărată bucurie şi plăcere pentru Hristos este numai
acela care face totul şi pentru mântuirea şi fericirea veşnică a
altora. (p. 256-258)
*
Două mari şi veşnice datorii stau în faţa noastră, a tuturor celor care am fost aleşi după planul Său la o împreună-lucrare cu El,
în vederea mântuirii noastre şi a altora, în vederea ducerii Evangheliei până la marginile pământului şi până la sfârşitul vremilor.
Cea dintâi e datoria de a nu uita trecutul. De a privi mereu
spre Început, spre Biserica de la început, spre dragostea de la început. De la Începutul Evangheliei. De la Începutul Bisericii. De
la Începutul Lucrării Sfinte în care ne-am născut şi noi din părinţii trupeşti şi din cei sufleteşti.
Iar cea de a doua datorie este de a nu uita viitorul. De a privi
şi de a ne îngriji mereu de soarta celor care vin după noi, până la
sfârşitul vremii noastre şi a neamului nostru. Până în Zilele Veşniciei...
Legătura noastră cu trecutul trebuie să ne ţină vii între noi,
neîntrerupt, viaţa şi pilda înaintaşilor noştri.
Necontenita noastră grijă trebuie să fie a nu ne depărta cu
nimic de la drumul credinţei lor, de la pilda statorniciei lor, de la
râvna dragostei lor faţă de Dumnezeu. De la felul smerit şi recunoscător al mulţumirii aduse de ei pentru biruinţele şi ajutorul pe
care Dumnezeu le-a dat lor. De la ascultarea şi evlavia lor faţă
de Hristos Mântuitorul nostru, oricâte jertfe grele a trebuit să îndure pentru a-şi păstra această credinţă, sub toată apăsarea de
veacuri a atâtor vrăjmaşi străini şi băştinaşi. Răbdarea şi credinţa
lor să ne fie pildă veşnică.
Având mereu privirile asupra unor astfel de înaintaşi, noi
nu-i vom avea în urma noastră niciodată, ci îi vom avea mereu în
faţă, pentru a le urma exemplul măreţ. În acest fel, noi vom avea
pe urmele cui să păşim, spre a nu ne rătăci şi spre a nu ne pierde.
Şi vom avea totdeauna, la orice răscruce a vremurilor prin care
vom trece, o lumină asupra hotărârilor pe care trebuie să le luăm.
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Astfel, ţinându-ne strâns de stânca tare a credinţei părinţilor
şi înaintaşilor noştri, noi vom putea întinde un braţ puternic viitorului fiilor şi urmaşilor noştri. Fiilor şi nepoţilor care vin după
noi şi care au nevoie ca noi să le fim o pârghie puternică, o verigă strânsă, o legătură viguroasă cu părinţii lor, cu trecutul lor, cu
istoria lor trupească şi sufletească.
Este un nelegiuit acela care rupe trecutul de viitor. Care
desparte înaintaşii de urmaşi. Care sapă prăpastie între cei care
s-au dus şi cei care vin, între strămoşi şi strănepoţi.
Atât neamul nostru trupesc, cât şi cel duhovnicesc, trăiesc
numai prin continuitatea lor fericită şi statornică între cei de ieri
şi cei de mâine, prin cei de astăzi.
Nelegiuit este acela care uită aceasta şi osândit va fi acela
care va uita. Numai când priveşti dinspre trecut viitorul, atunci
poţi vedea drept şi poţi merge sigur pe cale, binecuvântat de cei
care ţi-au mers înainte şi cinstit de cei care-ţi vor veni în urmă.
Aduceţi-vă aminte de înaintaşii noştri – porunceşte Cuvântul lui Dumnezeu – şi urmaţi-le credinţa (Evrei 13, 7).
Binecuvântat va fi cel care cinsteşte pe tatăl său şi pe mama
sa. El va fi fericit şi va dăinui mulţi ani (Exod 20, 12; Matei 15,
4-6).
Dar pe ochiul care îşi bate joc de tatăl său şi nesocoteşte ascultarea de mama sa îl vor scobi corbii la pârâu şi îl vor mânca
puii de vultur (Prov. 30, 17).
Cel care binecuvântează pe părinţii săi va fi binecuvântat şi el
de copiii lui. Dar cel care-şi nesocoteşte părinţii va fi blestemat şi
el de către urmaşii săi. Iar dacă acest lucru este atât de adevărat, cu
privire la cele trupeşti, pentru viaţa asta, atunci cu cât mai adevărat
este şi va fi cu privire la cele sufleteşti, care au în vedere nu numai
viaţa de acum, ci, mai ales, viaţa cea veşnică. (...)
Acum noi suntem veriga ce ţine legat trecutul de viitor. Pe
înaintaşi, de urmaşi. Toată istoria noastră trecută, de cea viitoare.
Dacă ştim ce înaintaşi sfinţi am avut... cum au luptat ei să
păstreze credinţa noastră, moştenirea noastră şi fiinţa noastră până la noi...
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şi dacă dorim ca şi fiii noştri să fie vrednici, cinstiţi, harnici
şi liberi, atunci să nu uităm, să nu uităm, să nu uităm ce mare
datorie avem noi acum... (p. 283-285)
*
Nu poate avea o sinceră dragoste de Dumnezeu acela care
nu are o sinceră dragoste de fraţii săi, de semenii săi, de neamul
său. (p. 404)

Hristos – Puterea apostoliei, vol. 2
Hristos a venit şi prin Oastea Domnului în ţara noastră, ca
să ne aducă în chip deosebit pentru poporul nostru şi pentru Biserica noastră o lucrare unică, sfântă şi vie, pentru naşterea din
nou şi trăirea în chip evanghelic a vieţii duhovniceşti, în învăţătura şi în credinţa noastră strămoşească, după pilda marilor şi
sfinţilor noştri părinţi şi înaintaşi credincioşi în Dumnezeu şi vii
în Hristos.
Şi, o, ce minunat şi dumnezeiesc este acest dar al Său! Câte
sute de mii de suflete au aflat o viaţă nouă prin această Lucrare
cerească! Câte vieţi şi familii au fost salvate de la moarte, de la
nimicire, de la păcat, prin solia mântuitoare a naşterii din nou, pe
care o aduce lucrarea Oastei şi pe care o mărturiseşte cu atâta
putere în ţara noastră şi peste hotarele ei, până la marginile lumii!
Câte cântări minunate n-a făcut ea să izvorască din gurile şi
din inimile miilor de oameni care, prin ea, au aflat bucuria negrăită şi necunoscută până aici a adevăratei cunoaşteri a lui
Dumnezeu prin Hristos!
Ce râuri de binefaceri şi binecuvântări s-au revărsat şi se revarsă mereu din bunătatea lui Dumnezeu peste tot acest pământ
prin fluviul acesta binecuvântat! (p. 101)
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*
Martirii şi înaintaşii poporului nostru care de două mii de
ani au luptat pentru realizarea marelui nostru ideal naţional, figurile măreţe ale acestui strălucit trecut, care, cu mii, cu sute sau
cu zeci de ani înaintea împlinirii idealului pentru care luptau şi
sufereau ei, au ştiut că nu ei, ci, cândva, urmaşii lor vor ajunge
să vadă împlinirea pentru care mureau ei, au fost şi ei tot printre
cei care doar prin credinţă au văzut măreţia idealului pentru care
luptau. Dar erau neclintit încredinţaţi că, odată, dreptatea cauzei
lor tot va învinge, iar urmaşii lor vor ajunge cândva să vadă cu
ochii lor ceea ce ei doar prin credinţă au văzut.
Înaintaşii noştri în Lucrarea Oastei Domnului, la fel. Începând lupta mântuirii pentru Biserica noastră şi pentru poporul
nostru în nişte condiţii atât de grele şi cu puteri atât de slabe, nau putut vedea decât printr-o puternică şi neclintită credinţă că,
undeva, în viitor, lucrarea profetică şi divină a Oastei Domnului
va ajunge totuşi să antreneze tot numărul neamului nostru şi
toată energia spirituală a Bisericii noastre pentru acest divin
ideal spre care a ridicat-o Dumnezeu.
Şi, cum toate idealurile drepte şi divine ajung odată şi odată
la realizarea lor, noi ştim astăzi că şi acest ideal măreţ şi frumos
se va realiza la vremea lui. Trebuie numai ca jertfele curate cerute pentru împlinirea lui şi timpul rânduit de Dumnezeu pentru
această împlinire să se aducă, şi atunci, cum toate au venit frumoase la împlinire la vremea lor, va veni şi acesta la vremea lui.
Fiul meu şi fraţii mei, să credem şi noi puternic în dragostea
lui Dumnezeu şi în dreptatea cauzei noastre! Să luptăm frumos
şi să ne jertfim curat pentru aceasta – şi vom vedea odată ori noi,
ori urmaşii noştri realizarea acestui măreţ şi divin ideal pentru
care au pornit, au luptat şi au murit părinţii noştri în Hristos!
O, Doamne şi Dumnezeul nostru, Te rugăm ajută-ne să nu
slăbim şi să nu ne îndoim până vom ajunge, prin vedere, ceea ce
acum privim numai prin credinţă! (p. 314-315)
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III. Iisus Hristos – Dumnezeul nostru

1. Hristos – Dumnezeu nostru

Fost-a un mare om trimis de Dumnezeu nu de mult şi la poporul nostru, să pregătească puternic calea lui Hristos spre inimile noastre.
Numele lui era Iosif. Părintele Iosif Trifa...
Fiu şi slujitor strălucit al Bisericii lui Hristos şi al poporu-lui
nostru, el a venit cu o solie, nu nouă prin conţinutul ei, dar unică
prin puterea şi răsunetul pe care Duhul Domnului l-a făcut să-l
aibă de la început.
Ce dar dumnezeiesc deosebit şi ce solie deosebită ne-a adus,
special pentru noi, acest mare om trimis de Dumnezeu! (p. 31)

2. Hristos – Sfinţitorul nostru

O, Doamne Iisuse, Marele nostru Dumnezeu şi Mântuitor,
fii binecuvântat în veci pentru bunătatea Ta faţă de noi şi pentru
toate minunile pe care le-ai făcut cu noi şi pentru noi.
Adânc credincioşi în Cuvântul Tău şi în Puterea Ta, dorim să Te slujim în aşa fel încât să câştigăm încrederea Ta şi
vrednicie în faţa alor Tăi. Pentru ca solia noastră să fie primită, crezută şi urmată, spre slava Ta şi fericirea familiei
noastre şi a neamului nostru la care ne-ai trimis, ca să ne foloseşti spre mântuirea lor, căci numai aşa ne vom putea
mântui şi noi. (p. 148)
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4. Hristos – Izvorul nostru
Părinţii neamului nostru, părinţii familiilor noastre, părinţii
noştri s-au închinat. Nici unuia nu i-a fost ruşine de Casa Domnului, de Altarul şi de Numele Domnului nostru Iisus Hristos —
ca astăzi multora dintre noi!
Părinţii noştri au ridicat Domnului nu numai jertfele lor şi
închinarea a tot ce aveau de preţ pe pământ, ci şi laudele cele
mai alese, slujbele cele mai frumoase, ascultarea cea mai deplină... În urma lor au rămas cele mai frumoase sălaşuri de rugăciune, biserici, schituri, paraclise, cruci, mănăstiri... Aceste dovezi
văzute arată marea lor credinţă şi adânca lor închinare... iar noi,
nevrednicii, nu suntem în stare nici să le păstrăm! (p. 92-93)
*
Doamne şi Dumnezeul meu, Îţi mulţumesc pentru oamenii
Tăi aleşi pe care i-ai rânduit să se ostenească pentru vestirea
Evangheliei în lumea aceasta, şi mai ales în poporul nostru. Şi în
vremea noastră.
Ajută-ne să nu uităm marele şi multul bine pe care Tu ni l-ai
făcut prin ei, ci totdeauna să ne aducem aminte cu recunoştinţă
de ei, silindu-ne să le urmăm îndemnurile şi pilda vieţii lor. Fereşte-ne, Doamne, totdeauna de păcatul uitării şi ne-recunoştinţei faţă de înaintaşii noştri şi mai ales Te rugăm să ne fereşti
de fărădelegea neascultării de ei şi de batjocorirea memoriei lor
sfinte. Amin. (p. 176)

6. Hristos – Pâinea noastră
Slăvit să fie Domnul, căci acum şi poporul nostru, în o mare
parte a lui, a început să bage de seamă dacă este Hristos undeva
sau dacă nu este.
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Şi dacă vede că nu-i, a învăţat să ştie să alerge să-L afle pe
Iisus, pe ucenicii Săi şi corabia Sa.
A fost o vreme când şi poporului nostru i se putea spune
orice în numele lui Dumnezeu. Poporul înghiţea atunci orice şi
credea orice, fiindcă nu-L cunoştea pe Domnul Iisus şi nu cunoştea Cuvântul Lui cel Sfânt, Biblia.
Atunci orice făţarnic putea să predice verzi şi uscate şi să
spună bietului popor neştiutor tot ce voia. Norodul, fără cunoştinţa adevărată a lui Dumnezeu şi fără cunoştinţa Cuvântului Său
cel Sfânt, nu băga de seamă că este înşelat, exploatat şi păgubit.
Dar acum slăvit să fie Domnul, căci Duhul Sfânt a ridicat,
din milă faţă de norodul nostru, în mijlocul lui, Lucrarea duhovnicească şi binecuvântată a Oastei Sale.
S-a îndurat Tatăl ceresc şi i-a trimis această binecuvântare.
S-a îndurat Domnul Iisus Hristos să-i trimită acest vestitor
al Său, acest trâmbiţaş ceresc care este Lucrarea Sa.
A venit un trimis ceresc care a băgat de seamă că poporul
nostru nu-L cunoaşte pe Dumnezeu, nu-L cunoaşte pe Iisus
Hristos – părintele iubit Iosif Trifa.
Cu o iubire, cu o râvnă, cu jertfa propriei vieţi şi cu marea
putere de la Duhul Sfânt, omul acesta, apostolul acesta al poporului nostru, L-a făcut cunoscut pe Iisus Hristos norodului
nostru.
Lucrarea pe care acest trimis al lui Dumnezeu a făcut-o în
ţara noastră e mai mult decât o revoluţie, e o revelaţie.
E o dezrobire naţională.
E un salt de o mărime neobişnuită, de la superstiţie până la
Har,
de la întuneric până la strălucire,
de la neştiinţă până la Adevăr,
de la «cartea de visuri» până la Biblia lui Hristos.
Aceasta s-a făcut prin omul acesta şi prin Lucrarea aceasta
şi pentru multe mii de mii, în numai câţiva ani.
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Aproape nu-i sat în care să nu fi pătruns şi să nu se fi aprins
puternic flacăra aceasta sfântă, luminând şi primenind prin Iisus
Hristos viaţa şi obiceiurile norodului acestuia. Izbăvindu-l încet,
dar sigur, din întuneric.
O, dacă vrăjmaşul nu i-ar fi dat aşa de timpuriu lovituri nimicitoare, chiar astăzi faţa sufletească a poporului nostru ar fi
alta prin această Lucrare duhovnicească!
Adevărul însă răzbate tot mai adânc şi mai luminos.
Poporul nostru, adormit de veacuri în păcate şi în neştiinţă,
începe acum şi va începe tot mai mult să se trezească tot mai
frumos spre cunoaşterea lui Hristos.
Poporul nostru a început să prindă gustul cel dulce al Cuvântului lui Dumnezeu, a început să cunoască Biblia, Cartea lui
Dumnezeu. Să o iubească şi să o trăiască. I s-a trezit gustul plăcerilor duhovniceşti, a început să aibă Lumina de Sus,
iar acum poporul bagă de seamă ceea ce înainte nu băga de
seamă.
Acum ştie ceea ce înainte nu ştia,
acum vede ceea ce înainte nu vedea
şi acum cunoaşte unde este şi unde nu este Hristos.
O, dacă ar avea mai mare dorinţă după El! Să alerge mai cu
râvnă, până L-ar afla deplin şi pe totdeauna pe Iisus, în întregimea sa. (p. 104-105)
*
O, Doamne Iisuse, Dumnezeul nostru şi Lumina noastră,
Te rugăm, trezeşte în toate inimile oamenilor setea după Tine
şi râvna să alerge să Te caute. Trimite poporului nostru prin
Biserica Ta cea vie şi adevărată slujitori cu o mare putere în
fapte şi în cuvânt, luminători puternici şi vii, pentru ca în felul acesta, bine îndrumat, poporul nostru să scape din mrejele
păcatelor, ale rătăcirii şi ale dezbinării şi unit şi treaz să Te
urmeze tot mai înalt şi mai frumos în întregime pe Tine. (p.
115)
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7. Hristos – Învăţătorul nostru
Totdeauna se înşală amar acela care nesocoteşte norodul,
batjocorindu-l.
Dispreţul faţă de norod, şi faţă de credinţa lui, şi faţă de nevoile lui, şi faţă de dreptatea lui totdeauna se răzbună cumplit pe
acei care-l privesc pe norod ca pe ceva vrednic de dispreţ şi se
poartă faţă de el nedrept şi necinstit.
Fiii mei, fraţii mei, părinţii mei, iubiţi neamul din care v-aţi
născut, cu tot sufletul vostru!
Şi, în tot ce faceţi, urmăriţi ridicarea lui, mângâierea lui,
mântuirea şi fericirea lui.
Nu vă rupeţi de norodul vostru, nici de credinţa lui, nici de
speranţele lui, ci numai de păcatele lui. Ca, printr-o trăire aleasă
şi sfântă, să-i puteţi fi de folos, spre o tot mai înaltă ridicare în
faţa lumii şi în faţa lui Dumnezeu. (...)
Chiar faţă de norodul neamului nostru, bunătatea lui Dumnezeu a purtat grijă în chip atât de deosebit!
Toată istoria poporului nostru este un şir tot mai luminos şi
mereu crescând de dovezi ale iubirii şi salvării cereşti.
Să nu ne îndoim nici o clipă, că şirul minunilor nu s-a oprit
aici.
Ba chiar de acum încolo, în neamul acesta şi prin el, Dumnezeu va face încă mari şi strălucite minuni spre slava Lui.
Printre dovezile pe care i le-a dat spre înălţarea şi mântuirea
poporului nostru este şi Lucrarea Oastei, care din Biserica şi din
credinţa acestui popor, din sânul şi din sufletul acestui norod s-a
născut. Prin aceeaşi minune a bunătăţii lui Dumnezeu.
Această Lucrare va creşte, în vremea harului ce va veni, ca
un pom uriaş din rodul şi din umbra căruia se vor împărtăşi
multe generaţii şi poate multe popoare cu mustul şi viaţa cea
dulce a Evangheliei trăite şi a harului viu şi puternic al lui Hristos, har care a fost atât de îmbelşugat dăruit acestei Lucrări chiar
de El, tocmai în vederea aceasta.
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O, Dumnezeule al Judecăţii şi al Harului veşnic, Tu, Care ai
ales noroadele cele mai smerite ca să le faci de ruşine pe cele îngâmfate, fii binecuvântat pentru mila şi pentru grija pe care ai arătato poporului nostru, izbăvindu-l din toate apăsările şi înrobirile celor
străini şi puternici care l-au asuprit veacuri şi veacuri.
Pe Tine, Care ne-ai dăruit ţara şi libertatea pentru care înaintaşii noştri au plătit atâtea jertfe, Te rugăm, ridică-l pe poporul
nostru tot mai luminos, printr-o trăire înaltă şi credincioasă, spre
a-l număra cu bucurie printre popoarele fericite şi vrednice de
faţa Ta. Dăruieşte-i conducători plini de înţelepciune poporului
nostru şi dăruieşte-i totdeauna şi fii plini de credinţă, şi vremi de
pace şi libertate, pentru ca, prin revărsarea Duhului Sfânt, tot
poporul nostru să fie ca un vas scump al Tău cu care să-Ţi aduci
slavă Ţie şi mântuire multora, până la capătul vremilor şi istoriei
noastre. Amin. (p. 236-238)

8. Hristos – Luminătorul nostru
Fiecărui om îi place să se mândrească cu înaintaşii săi, cu
părinţii şi strămoşii lui.
Nu este om pe care, faptele mari ale părinţilor săi, să nu-l
facă să se laude şi el către alţii cu ele şi cu ei!
Noi înşine ne lăudăm mereu cu credinţa înaintaşilor noştri,
cu faptele lor mari şi sfinte, a căror mărturii ne-au rămas până
astăzi, nu numai în istorie, ci şi în lăcaşuri de închinare, în învăţături sănătoase, în obiceiuri creştineşti şi evlavioase şi în moştenirea duhovnicească atât de valoroasă şi scumpă...
O, ce mari înaintaşi am avut şi noi în credinţa noastră şi în
neamul nostru!
Când ne apropiem de viaţa şi de faptele lor, când privim cu
băgare de seamă urmele lor şi dovezile lor rămase până astăzi
printre noi, inima noastră se umple de mândrie.
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Dar ar trebui să ni se umple şi de ruşine şi de întristare în
acelaşi timp. Căci dacă într-adevăr faptele lor mari şi plăcute lui
Dumnezeu au lăsat dovezi zguduitoare despre credinţa şi ascultarea lor de El, despre statornicia şi cinstea lor în voia lui Dumnezeu, aşa cum au ştiut-o ei, azi, când vedem ce departe suntem
noi de o astfel de credinţă şi trăire, trebuie să ni se umple inima
de durere şi ochii, de lacrimi.
O, dacă am întoarce mai des şi mai atenţi inima spre înaintaşii noştri, dacă am răsfoi mai cu respect filele istoriei lor şi dacă am privi mai cu cutremur urmele şi ruinele sfinte pe care ni
le-au lăsat ei, lăcaşurile şi învăţăturile lor, izvorâte dintr-o credinţă puternică în Dumnezeu, poate că faptele lor ne-ar trezi şi
am ajunge să trăim mai demni şi mai vrednici de părinţii noştri,
de Dumnezeul lor!...
O, Dumnezeul Părinţilor Credinţei noastre şi ai Trecutului
nostru credincios şi eroic, Te rugăm, trezeşte şi în noi, cei de
astăzi, şi în toţi ai noştri din viitor, dragostea şi respectul pentru
Tine al marilor noştri înaintaşi!
Pentru ca, având mereu înaintea ochilor noştri faptele lor de
credinţă ca pe o pildă strălucită (Evrei 13, 7), să ne străduim să
le urmăm credinţa lor în Tine, în aşa fel ca şi cei care vin după
noi să poată privi la faptele noastre şi astfel să fim cu toţii vrednici de Tine, de respectul copiilor noştri şi de memoria înaintaşilor sfinţi. Amin. (p. 292-293)

11. Hristos – Învierea noastră
La picioarele Stăpânului meu Bun să-mi aşez în fiecare dimineaţă dorinţele şi mijlocirile mele, în fierbinte şi mişcată rugăciune pentru patria mea şi pentru Biserica mea,
pentru conducătorii, dregătorii şi slujitorii ei,
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pentru vremi cu pace şi pentru mântuirea tuturor,
– spre a putea astfel să-I slujim şi noi toţi lui Dumnezeu,
într-o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cinstea (I Tim
2, 1-2). (p. 174)
*
Iată şi pentru noi o pildă pe care avem datoria de conştiinţă
să o urmăm: de a fi lumină poporului nostru!
Căci norodul acesta în mijlocul căruia ne-am născut...
şi limba căruia o vorbim,
şi între hotarele căruia trăim,
şi credinţa căruia am moştenit-o...,
poporul acesta este poporul nostru, din care ne avem mama,
soţia, sora, fratele, prietenul...,
poporul acesta este poporul nostru! Şi el este, trupeşte, trunchiul din care am odrăslit.
...Pământul lui este lutul pe care îl frământăm cu sudoare,
spre a ne scoate din el pâinea cu care ne hrănim şi casa în care ne
adăpostim.
De aici avem bucuriile roadelor din care ne îndulcim şi florile pe care le dăm sau le primim iubirii şi prieteniei, şi recunoştinţei care ne fac fericiţi.
Şi el este lutul în care ni se va coborî trupul, spre odihnă şi
spre înviere!...
Totul-totul ne avem în mijlocul acestui popor şi împreună
cu el!
De aceea, nu numai că nu trebuie să ne putem rupe niciodată
de poporul nostru, dar nu trebuie să putem nici avea şi nici dori
o altă soartă decât cea a lui. Să nu ne vrem fericiţi fără el, ci numai cu toţi ai noştri împreună.
Atunci, dacă peste poporul nostru vine o nenorocire, ea ne
va lovi şi pe noi,
iar dacă peste el vine o binecuvântare, de ea ne vom împărtăşi la fel.
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Va avea el pâine, o avem şi noi. Nu are el, suferim cu toţii.
Pentru aceasta să ne rugăm neîncetat şi să facem voia lui
Dumnezeu!
Dacă poporul nostru are pace sau dacă are conducători buni,
sau legi drepte, sau pază bună, sau îndrumători sănătoşi, sau credinţă dreaptă – atunci, de toate acestea şi noi ne bucurăm în cea
mai mare măsură.
Dar dacă toate acestea ar fi slabe – atunci, pe noi cei credincioşi ne-ar lovi şi ne-ar împrăştia nenorocirea asta, în primul
rând.
De aceea suntem datori să ne iubim poporul nostru, norodul
acesta în mijlocul căruia ne-a născut Dumnezeu.
Să ne rugăm pentru el şi pentru conducătorii săi, pe care
Dumnezeu i-a rânduit spre împlinirea planurilor Lui (Rom 13, 17; I Tim 2, 1-4).
Şi să ne purtăm totdeauna în aşa fel ca tot poporul nostru să
ajungă să creadă puternic în Hristos, nu numai prin cuvintele pe
care le rostim în auzul oamenilor, ci, mai ales, prin faptele şi
trăirea noastră în văzul lor, în toată curăţia, evlavia, cinstea, hărnicia şi înfrânarea,
ca nişte adevăraţi copii ai luminii, ca nişte adevăraţi trimişi
ai Domnului, ca nişte adevăraţi fii ai poporului nostru.
Oricine nu se poartă în aşa chip vrednic în faţa lui Dumnezeu şi în mijlocul poporului său, acela este un mincinos şi un
făţarnic, nu un credincios. Este un lepădat şi un străin, cu care
nici Domnul n-are nimic, nici poporul său.
Nicăieri nu-I va putea sluji lui Dumnezeu acel om care nu-I
poate sluji acolo, în mijlocul acelora între care l-a născut şi l-a
aşezat Dumnezeu!
Slavă Ţie, Doamne Iisuse, pentru planul Tău mântuitor prin
care ne-ai ales ca şi noi să ne naştem, să creştem, să mărturisim, să suferim şi să trăim cu Tine în mijlocul acestui minunat
popor care este poporul nostru!
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De soarta lui suntem legaţi pe pământ.
Dragostea faţă de el este una dintre cele mai mari datorii şi
una dintre cele mai mari binecuvântări pe care le avem aici, în
lumea asta.
Te rugăm, ajută-ne să ne iubim neamul şi poporul nostru,
pentru ca, din dragostea pentru el, să facem tot ce facem şi să
vorbim tot ce vorbim.
Căci din dragostea şi din grija pentru mântuirea şi binele
poporului nostru au muncit şi s-au jertfit părinţii şi înaintaşii
noştri cei vrednici, înaintea Ta şi a noastră.
Din grija pentru mântuirea Lui ai trimis Tu, Doamne, şi
Lucrarea Oastei Tale, spre renaşterea şi luminarea lui mântuitoare.
Nu ne lăsa, Doamne Iisuse, să ne rupem niciodată de poporul nostru şi de grija mântuirii lui,
ci ne ajută să ni-l iubim cum l-ai iubit Tu şi cum ne-a poruncit Cuvântul Tău.
Te rugăm, ajută-ne să facem totul pentru credinţa şi mântuirea lui.
Amin.
(p. 227-229)

*
O, Atotputernicule Dumnezeu, Cunoscătorul desăvârşit al
tuturor conştiinţelor omeneşti,
nu-i lăsa pe oamenii de răspundere dintr-un popor să ia hotărâri nedrepte faţă de nici o chestiune şi faţă de nici un om,
ci dăruieşte-le, Doamne, înţelepciune şi seriozitate fiecăruia
din cei care trebuie să ia sau să împiedice o hotărâre nedreaptă!
Fă-l pe cel care are principala sarcină de răspundere să-şi
simtă datoria de a gândi sănătos,
de a vorbi documentat, drept, cinstit şi solemn,
de a hotărî fără grabă şi fără interes necurat numai binele
oamenilor, atât al celor de acum, cât şi al celor din viitor,
şi numai potrivit unei adânci şi cumpătate judecăţi, ca
Gamaliel (Fapte 5, 34-39).
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Doamne, binecuvântează neamul nostru totdeauna cu astfel
de conducători înţelepţi şi buni,
care, cu dragoste de oameni şi cu respect faţă de voia Ta,
să ia numai hotărâri fericite.
Amin.
(p. 267)

18. Hristos – Răscumpărătorul nostru
Am fost un popor mic, aşezat la o răscruce de vânturi puternice şi potrivnice.
Popoare mari şi împărăţii puternice au venit spre glia pe care Dumnezeu a dat-o părinţilor noştri, cu gând să ne-o răpească.
Dar părinţii noştri, adânc credincioşi în Dumnezeu şi în
dreptatea cauzei lor, au mers spre cotropitor curajoşi şi hotărâţi.
Şi, până la urmă, au biruit. (p. 25-26)

Hristos – Solia Bibliei
A ţine seama de trecut este o mare înţelepciune. Nimeni nu
se va îndrepta niciodată, dacă nu-şi va aduce aminte ca să tragă
învăţătură din cele petrecute mai demult. Toată istoria este o
carte plină de învăţăminte, de care, orice om care vrea să ajungă
bine, trebuie neapărat să ţină seama cu grijă în toată viaţa lui.
«Socoteşte anii... Întreabă pe tatăl tău... şi pe bătrânii tăi» –
ne sfătuieşte Cuvântul lui Dumnezeu. Iar cel cu adevărat priceput nu leapădă aceste cuvinte, ci ţine cu chibzuinţă seama de ele.
Pentru că fără a ţine seama de aceste lucruri nimeni n-a ajuns bine niciodată.
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Nimeni dintre noi n-a crescut învăţat. Până la noi câţi înaintaşi ai noştri au muncit din greu, au luptat şi s-au jertfit, pentru
ca noi astăzi să ne putem bucura de o stare pe care ei, sute şi mii
de ani, n-au avut-o, dar au muncit pentru ca noi să o putem avea.
Câte mijloace care ne uşurează şi ne înfrumuseţează astăzi viaţa
noastră ei nu le-au avut! Câtă experienţă ne-a rămas de la ei!
Câte învăţăminte din munca şi din lupta lor! Câte binefaceri în
urma jertfelor lor!
Fericit este cine ţine seama de aceste lucruri. Fericit este
numai acela care învaţă din toate acestea şi duce mai departe o
viaţă potrivit învăţăturilor trase din tot ce ne-a rămas de la înaintaşii noştri.
Lanţul înaintaşilor noştri este un lanţ de aur. Toţi Sfinţii Părinţi, mucenici şi martiri... Toţi învăţătorii şi păstorii noştri alcătuiesc şirul slăvit al binefăcătorilor noştri de la care ne-au rămas nu numai cele mai luminoase învăţături, dar şi cele mai
vrednice pilde. Cele mai bogate comori. Cele mai alese haruri,
de care numai dacă ne simţim adânc legaţi şi dacă ne lăsăm cu
ascultare călăuziţi, vom putea duce o viaţă cu adevărat vrednică
şi fericită.
Să ia bine seama orice tânăr, să ia bine seama tot tineretul
nostru la aceste adevăruri! Căci dacă nu se va simţi adânc legat
fiecare de rădăcina sănătoasă a credinţei înaintaşilor noştri nu
va putea nici creşte drept şi nici călăuzi drept niciodată. Nici
nu va putea avea urmaşi sănătoşi şi roade curate. Căci ramul
rupt de rădăcină se uscă şi piere. Aduce rod veşnic însă numai
acel ram care ţine o sănătoasă şi bună, şi puternică legătură cu
rădăcina sa.
Doamne şi Dumnezeul nostru, Care ne-ai dăruit nouă nişte
strămoşi atât de sfinţi şi de vrednici, fii binecuvântat!
Te rugăm, Doamne, întoarce-ne totdeauna inima cu dragoste
şi cu respect şi gândurile cu ascultare şi cu învăţământ spre
credincioşia înaintaşilor noştri din zilele de demult. Spre dragostea, spre credincioşia şi spre jertfa pentru Tine a primilor
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noştri fraţi. Spre curăţia şi frumuseţea primei Biserici Creştine.
Pentru ca, învăţând de la înaintaşii noştri, să Te putem iubi, să
Te putem asculta şi lăuda pe Tine într-un chip atât de vrednic şi
de frumos cum Te-au slujit şi Te-au slăvit ei. Amin. (p. 20-21)
*
Slavă veşnică Ţie, Doamne, Care în vremurile de grea cumpănă ai ridicat şi în fruntea poporului nostru bărbaţi viteji care,
plini de credinţă în Tine şi plini de dragoste faţă de popor, au
muncit, au luptat şi au sfârşit biruitori, spre mântuirea noastră şi
slava Ta!
Te rugăm, Doamne, să-i binecuvântezi pe cei care-i mai
avem şi să-i păstrezi totdeauna puternici pe acei viteji pe care iai pus Tu şi i-ai aşezat în fruntea poporului Tău, pe acei viteji ai
Tăi cărora le-ai încredinţat îndrumarea spre mântuire a poporului
Tău. Măreşte numărul şi puterea lor şi nu-i lăsa doborâţi niciodată nici de ispite, nici de prigoniri. (...) (p. 35)
*
O, dacă ar lăuda oamenii numai pe Cel Bun şi pe cei buni,
cât de mult ar îndemna aceasta pe toţi ceilalţi să se străduiască şi
ei să fie buni!
O, dacă toate cărţile de istorie ar povesti numai timpurile înfloritoare ale stăpânitorilor buni, nu timpurile rele ale celor apăsători!... Dacă toate romanele ar descrie numai viaţa şi faptele
oamenilor vrednici şi nu ale celor netrebnici... Dacă toate operele omeneşti ar răspândi numai exemplele şi isprăvile frumoase
ale oamenilor credincioşi, evlavioşi, drepţi şi cinstiţi, spre ce
modele strălucite ar privi ochii tineretului. Şi spre ce pilde minunate ar fi îndemnaţi să se uite ei. La ce fapte vrednice s-ar
simţi toţi îndemnaţi şi spre ce lucrări minunate ar tinde atunci cu
toţii!
Dar când în tot ce se scrie şi se învaţă, în tot ce se citeşte şi
se aude, şi se vede este răspândit numai răul, descris numai viciul şi mocirla, arătat numai desfrâul şi păcatul – ce gânduri să se
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trezească în inimile celor care văd şi aud, în inimile celor care
citesc? Şi ce fapte să rodească atunci?
Până când cei care au răspunderea viitorului unui popor, până când ei se vor trezi să smulgă răul din sămânţă, până atunci în
zadar vor fi toate celelalte măsuri împotriva roadelor răului. Răul se va înmulţi tot mai nimicitor. Şi sfârşitul va fi nimicirea. De
aceea cei care înţeleg acest lucru trebuie să îndemne, să răspândească şi să îndrepte sufletele tuturor celor care citesc, celor care
ascultă, celor care privesc numai spre ceea ce este bun, şi curat,
şi frumos, pentru ca şi în inimile lor să rodească asemenea gânduri şi virtuţi. (p. 71-72)
*
De aceea, voi, toţi care aveţi o răspundere pentru o cetate,
pentru un popor, pentru omenire, luaţi seama şi să vă pese de
neprihănire, ocrotind-o până nu piere dintre oameni! Şi să vă pese de cei neprihăniţi, până nu vor pieri de tot. Căci în zadar vă va
păsa prea târziu. Pedeapsa cumplită va veni, dar nu numai peste
voi, de multe ori!
Dumnezeul nostru Cel plin de milă şi bunătate, ai milă de
noi şi nu lăsa să piară neprihănirea dintre hotarele noastre! Nici
oamenii neprihăniţi din cetăţile noastre! Ci trezeşte, Doamne,
mintea sănătoasă a celor cărora trebuie să le pese de acestea până
sunt, ca nu cumva pierderea lor să o plătim cu un preţ prea amar,
şi noi şi copiii noştri. Amin. (p. 142)
*
Să ne rugăm mereu lui Dumnezeu, Tatăl nostru, să dăruiască şi conducătorului poporului nostru o puternică înţelepciune şi
o mare blândeţe, pentru ca, ori de câte ori fiinţa şi libertatea
neamului nostru ar fi în mare primejdie, să poată sta în faţa primejdiei cu putere şi cu hotărâre, înlăturând-o cu înţelepciune. De
nimic nu are atâta nevoie un popor în orice vreme ca de un conducător cu dragoste faţă de popor şi cu credinţă faţă de Dumne223

zeu. Sub îndrumarea unui astfel de conducător poporul va fi
apropiat de Dumnezeu, iar Dumnezeu va fi binevoitor faţă de
popor. Dar în vremile de mare primejdie este de şi mai mare nevoie un astfel de om ales. De multe ori înţelepciunea şi credinţa
unui conducător şi-a scăpat de la nimicire totală poporul său întreg. De aceea este o aşa de mare binecuvântare un conducător
credincios.
Să nu uităm niciodată că Dumnezeu ne porunceşte să ne rugăm pentru mai-marii poporului nostru şi noi înşine să ne purtăm în aşa fel încât din partea noastră ei să fie binecuvântaţi şi
ajutaţi.
Slavă Ţie, Dumnezeul Cel Veşnic, Părintele Milelor, Care
Te-ai îndurat şi de poporul nostru, dăruindu-i în vremi de mare
primejdie pentru el conducători cu credinţă în Tine şi cu milă şi
cu dragoste faţă de popor!
Te rugăm, Doamne, să dai conducătorilor şi păstorilor poporului nostru totdeauna din plin aceste binecuvântări, pentru ca
întregul nostru popor să fie izbăvit de moarte şi îndrumat totdeauna spre viaţă. Să fie izbăvit de întuneric şi îndrumat spre
lumină. Să fie izbăvit de întristare şi îndrumat totdeauna spre o
veşnică bucurie. Amin. (p. 195-196)
*
Dacă fără părtinire omul cercetează ce roade şi ce trăire au
sufletele lucrării sale, atunci va cunoaşte duhul şi adevărul ei.
Comparând apoi lucrarea şi poporul nostru cu alte lucrări şi cu
alte popoare, numai privind roadele şi trăirea lor, vom vedea ce
valoare are poporul nostru faţă de altele. Şi numai atunci vom şti
cât să ne smerim sau cât să ne lăudăm cu ele. Cât s-a lucrat şi cât
mai avem încă de lucru pentru izbânda lor. Cât ne-am ridicat şi
cât mai avem încă să ne ridicăm, ca să fim la adevărată înălţime.
(p. 209)
*
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Oricine îşi iubeşte cu adevărat poporul său şi familia sa,
acela caută să facă totul spre binele lor. Dar dintre toţi bunii fii
ai unui popor şi ai unei familii, acel care îi face într-adevăr cel
mai mare bine poporului şi familiei sale este fiul cel cre-dincios
în Dumnezeu. Este acela care nu numai se roagă lui Dumnezeu
pentru poporul său şi pentru familia lui, ci lucrează şi luptă cu
toată puterea lui să răspândească în poporul său şi în familia sa
Cuvântul lui Dumnezeu, iar acest Cuvânt să rămână în ai lui. Să
aducă în auzul şi în inima alor săi Cuvântul lui Dumnezeu şi
acest Cuvânt Sfânt să rămână. Şi să facă totul ca acest Cuvânt
Sfânt să fie trăit din tot sufletul şi toată viaţa, aducând roadele
ascultării depline în poporul său şi în casa lui. În chiar roadele
acestei ascultări stă fericirea lor. Şi cine rămâne în aceste roade
rămâne cu adevărat într-o statornică fericire.
Binecuvântat să fie în vecii vecilor, Doamne, Cuvântul Tău
cel Sfânt! Şi binecuvântaţi să fie în veci toţi acei care duc în poporul lor şi în casa lor acest Cuvânt, luptând ca el să rămână rodnic
şi ascultat între ai lor şi prin rugăciunile şi prin faptele sale!
Te rugăm ridică şi neamului nostru şi caselor noastre mereu
astfel de fii, pentru ca, rămânând în noi Cuvântul Tău, să fim cu
adevărat fericiţi. Şi noi şi urmaşii noştri. Până în veci. Amin. (p.
211-212)
*
Dar Dumnezeu a ştiut că, prin înşelăciunea păcatului şi prin
firea lor hrăpăreaţă, şi necredincioasă, şi desfrânată, şi trufaşă,
vor fi multe popoare care niciodată nu se vor mulţumi, oricât de
largi le-ar fi hotarele, oricât de multe prăzile şi oricât de ruşinoase purtările – nu se vor mulţumi cu cât au cuprins. Cu cât au
prădat. Cu cât au nelegiuit şi cu cât au nedreptăţit pe alţii. Ci vor
căuta mereu să cuprindă, mereu să prade, mereu să invadeze pe
cei care nu se pot sau nu se ştiu apăra de ei.
De aceea Dumnezeu a îngăduit lupta de apărare împotriva
celui hrăpăreţ şi nedrept.
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Dar când se vor întâmpla nenorocirile acestor invazii vrăjmaşe, care tot din cauza păcatelor poporului sunt îngăduite de
Dumnezeu, cel dintâi şi cel mai puternic mijloc de apărare şi de
luptă rămâne tot rugăciunea şi tot pocăinţa adâncă înaintea lui
Dumnezeu. Şi în lăcaşurile Lui de rugăciune... (...) Aceasta va fi
cea mai puternică armă împotriva celor vrăjmaşi şi cotropitori.
După aceea vor fi puternice şi celelalte.
(...) Înarmează-ne, Doamne, şi pe noi, ca plini de putere şi
de curaj să apărăm moştenirea pe care ai dat-o poporului nostru
în ceasurile de cumpănă şi de greutate pentru el! Amin. (p.
232-233)
*
Căci într-adevăr când puterea răului este deosebit de ameninţătoare. Când vine la tine acasă să-ţi facă răul. Când lăcomia,
răutatea, trufia şi nedreptatea te ameninţă, te urmăresc şi te urăsc
de moarte, numai Singur Dumnezeu îţi mai poate apăra fiinţa ta,
neamul tău, viaţa ta, sufletul tău, hotarele tale.
De aceea în orice astfel de împrejurări grele se cere nu numai curajul şi spiritul de jertfă să te aperi. Nu numai hotărârea de
a lupta cu orice preţ să aperi moştenirea poporului tău, libertatea
lui şi fiinţa lui, dar se cere mai întâi şi mai presus chiar decât
acestea o puternică credinţă în ajutorul lui Dumnezeu şi o puternică rugăciune pentru primirea acestui ajutor. Singurul Care
poate izbăvi din orice primejdii şi de orice vrăjmaş, cât de numeros ar fi el şi cât de tare, pe cei care sunt ameninţaţi.
Marele şi Puternicul nostru Dumnezeu, slavă Ţie!
Pentru marea putere pe care o ai şi pentru marea iubire a
dreptăţii şi păcii, Te rugăm luptă Tu Însuţi împotriva oricărui om
sau împotriva oricărui popor hrăpăreţ şi ne-drept, care umblă să
prade şi să asuprească pe alţii mai săraci şi mai slabi! Scapă-l pe
cel asuprit, Doamne, ori de câte ori va striga către Tine şi Te va
chema în ajutorul lui în faţa primejdiei năvălitorului puternic şi
nedrept!
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Nu ne lăsa, Doamne, nici pe noi în voia unor astfel de popoare, ci ne apără şi hotarele noastre şi libertatea noastră. Şi credinţa şi viaţa noastră.
Te rugăm, Doamne, întăreşte pe cei care apără hotarele
noastre şi pe cei care garantează libertatea noastră. Pentru ca şi
noi să putem binecuvânta Numele Tău în pace şi în libertate,
acum şi în veci. Amin. (p. 235-236)
*
Nu rare au fost vremile când împotriva acestor binefăcători
de cel mai mare folos pentru poporul lor s-au pornit cu toţii ca
împotriva celor mai mari răufăcători ai societăţii lor. Şi pe mulţi
i-au ucis şi i-au prigonit. Aşa cum i-a mustrat Mântuitorul,
osândindu-i de vărsarea sângelui lor nevinovat şi sfânt (Luca 11,
47-51).
Dar sămânţa aceasta n-a pierit cu totul niciodată din mijlocul poporului. Iar această rămăşiţă a fost mereu salvarea tuturor celorlalţi. Din pricina lor, Dumnezeu Se îndura de popor din
nou, fiindcă ei erau conştiinţa naţiunii lor, care nu-i lăsa în pace
să piară în păcatele lor în care zăceau. Ci îi strigau mereu prin
Cuvântul lui Dumnezeu: „Sculaţi-vă şi bine-cuvântaţi pe Dumnezeu!...”
Fraţii mei, să facem şi noi astfel în poporul nostru! Din dragoste de Dumnezeul nostru şi din dragostea de poporul nostru,
să nu tăcem! Să strigăm mereu la semenii noştri, la consătenii şi
concetăţenii noştri, până se vor trezi şi ei să-L binecuvânteze pe
Dumnezeu. Ca şi Dumnezeu să binecuvânteze tot mai mult pe
întreg poporul nostru şi pe toţi conducătorii lui.
Dumnezeul nostru Cel plin de bunătate, fii binecuvântat!
Te rugăm mereu şi mereu pentru poporul şi patria noastră să
Te înduri să le dăruieşti binecuvântarea Ta cerească.
Nu ne lăsa, Doamne, fără o sămânţă curată, fără o conştiinţă curată, fără o parte curată din noi şi dintre noi, care să ne
aducă mereu aminte de voia Ta. Şi să ne trezească la rugăciune,
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la cântare şi la slujire pentru lauda Numelui Tău celui Sfânt. Ca
să ne mântuim cu toţii şi Numele Tău să aibă totdeauna în mijlocul nostru rămăşiţa binecuvântată pentru care să ne binecuvântezi pe toţi. Amin. (p. 252-253)
*
Ce minunat este slujitorul Domnului care nu se roagă mereu numai pentru el... Acest fel de rugăciuni care nu cuprind
pe nimeni decât pe sine şi pe ai săi este atât de străin de
Hristos şi de Evanghelia Sa. Adevăratul credincios se roagă şi
mijloceşte cel mai mult numai pentru alţii. Cere Domnului
milă, putere, libertate, har, binecuvântare mai ales pentru poporul său şi pentru slava lui. Dragostea faţă de Hristos îl face
să-I aducă neîncetat Domnului numai rugăciuni de laudă, de
mulţumită şi de închinare, pentru toate minunile arătate în
istoria poporului său. Şi faţă de cei iubiţi ai lui... Îşi aduce
mereu aminte de tot ce a făcut Dumnezeu pentru salvarea
vieţii, libertăţii şi moştenirii pe care Dumnezeu o dăduse poporului său. (p. 257-258)
*
Adevăratul conducător se gândeşte la tot viitorul poporului său.
Binecuvântaţi să fie – şi binecuvântaţi vor fi cât va ţine
poporul pentru care au lucrat – acei conducători care s-au
gândit la bunăstarea poporului lor până în viitorul îndepărtat.
La viitorul fericit, paşnic şi liber al fiilor poporului peste care
Dumnezeu a făcut să ajungă şi ei, într-un ceas din istoria lui,
conducători. (...) Dacă fiind într-un loc de răspundere nu
avem conştiinţa răspunderii, noi vom fi blestemaţi veşnic de
toţi acei care din pricina noastră se duc, fără să-şi dea seama
acum, la o pierzare veşnică.
Cine răspunde pentru viitorul unei familii, dar nu-şi face
datoria cu simţul şi cu conştiinţa răspunderii, acela va fi făcut
vinovat de uciderea familiei sale. (p. 297-298)
228

Hristos – Pâinea noastră zilnică
Rugăciunea lui Iacov (Fac 32, 9)
DUMNEZEUL TATĂLUI MEU
Iată ce mare har de la Dumnezeu este să fi avut un tată credincios. Să fi avut nişte înaintaşi care să-L fi cunoscut şi ascultat
pe Dumnezeu!
În vremile tale grele sau în zilele tale de bucurie, poţi vorbi
ca Iacov, poţi striga spre Dumnezeul tatălui tău...
Poţi veni recunoscător la Domnul părintelui tău.
Poţi spune ca Sfinţii Apostoli: Dumnezeul părinţilor noştri
(Fapte 24, 14).
Iar dacă trăieşti şi tu, la rândul tău, în această ascultare de
Dumnezeu a tatălui tău, vei putea lega cu vrednicie lanţul de aur
al credinţei înaintaşilor tăi acela al urmaşilor tăi.
Vei fi o verigă binecuvântată în acest lanţ binecuvântat.
Şi vei putea spune cu mulţumire şi cu evlavie şi tu ca Sfântul Apostol Pavel: Mulţumesc Dumnezeului meu pe Care Îl slujesc cu un cuget curat din moşi strămoşi...
Un credincios al Domnului a fost dus odată la judecata păgânilor. Şi i s-a pus în faţă moartea, spunându-i-se:
– Poţi să fii iertat dacă te lepezi de credinţa ta şi te faci
păgân.
– Nu mă lasă lanţul! a răspuns credinciosul .
– Ce lanţ? Eşti nebun? i-a răspuns judecătorul lui. Unde ai
tu vreun lanţ? Nimeni nu te-a legat.
– Nu mă lasă lanţul înaintaşilor mei credincioşi, a răspuns
credinciosul. Părinţii mei au murit în credinţa aceasta. Vreau şi
eu ca, la rândul lor, şi urmaşii mei să poată urma cu vrednicie
pilda mea. Şi să poată spune şi ei cu bucurie despre părintele lor
că a fost un om vrednic de urmat.
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Vreau să fiu o verigă sănătoasă în lanţul poporului meu.
Şi de aceea primesc mai bine să mor cinstit în credinţa părinţilor mei decât să trăiesc ca un rupt şi lepădat de ei.
Slavă Ţie, Dumnezeul părinţilor noştri credincioşi!
Plini şi noi de bucurie, dorim să-Ţi slujim în credinţa marilor noştri înaintaşi care până la noi Te-au preamărit pe Tine prin
fapte şi dovezi vrednice de atâta cinste, la care şi azi privim cu
uimire şi cu evlavie.
Pe tot întinsul patriei noastre, locaşurile de slavă pentru Tine vorbesc despre credinţa şi dragostea faţă de Tine a strămoşilor şi părinţilor noştri.
Ajută-ne să le fim şi noi nişte vrednici urmaşi cu toţii.
Amin.
(p. 93)
*
Rugăciunea lui David – I Cronici 17, 21
ESTE OARE PE PĂMÂNT?
Orice suflet omenesc, este normal să ţină la ai săi mai mult
decât la alţii şi oricărui părinte, este normal să i se pară că fiii lui
sunt mai frumoşi, mai buni şi mai vrednici ca ai altora.
Oricărui patriot, că patria lui este cea mai înzestrată.
Oricărui închinător, că credinţa lui este cea mai bună.
Dar nu totdeauna acestea sunt aşa.
De cele mai multe ori, astfel de păreri şi de credinţe nu sunt
adevărate, ci sunt înşelătoare.
Numai atunci inima care iubeşte nu se înşală, când realitatea
nu dezminte părerea cuiva.
Când faptele dovedesc că ceea ce spune este adevărat.
Când adevărul mărturiseşte împreună cu cel care spune: Da,
aşa este. Iată dovada!
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Pentru un om cu adevărat credincios, adevărul despre un lucru este mai însemnat uneori chiar decât lucrul însuşi.
Adevărul despre familia noastră trebuie să ne fie mai de preţ
decât însăşi familia noastră. Fiindcă, dacă iubim cu adevărat
adevărul, vom putea lucra totdeauna spre adevăratul folos al familiei noastre şi nu ne vom înşela că stă bine, dacă nu stă bine.
Lucrând bine pentru binele ei, când putem şi să nu acoperim răul, când este rău.
Adevărul despre frăţietatea Oastei, despre învăţătura şi despre credinţa noastră este de cea mai mare însemnătate. Căci,
numai dacă nu ne înşelăm în privinţa lui, nu ne vom înşela nici
pe noi şi nici pe alţii.
În cunoaşterea acestui adevăr, roadele acestei Lucrări ne vor
da cel mai bine măsura realităţii.
Dacă fără părtinire vom cerceta ce roade şi ce trăire au sufletele unei lucrări, vom cunoaşte sigur duhul şi adevărul ei.
Comparând apoi lucrarea şi poporul nostru cu alte lucrări şi
alte popoare, numai privind roadele şi trăirea lor vom vedea ce
valoare are un popor şi ce valoare are altul. Şi numai atunci vom
şti cât să ne smerim sau să ne lăudăm cu ai noştri. Cât s-a lucrat şi
cât mai trebuie încă lucrat. Cât ne-am ridicat şi cât mai avem încă.
Doamne şi Dumnezeul nostru, Care ai pus în inimile noastre
o dragoste părtinitoare faţă de ceea ce este mai apropiat nouă,
ajută-ne ca dragostea aceasta să nu ne orbească spre a vedea la ai
noştri bine chiar şi răul. Iar la alţii numai răul chiar când este şi
bine.
Ci ajută-ne să vedem totdeauna şi la alţii, şi la noi numai
adevărul.
Căci numai atunci vom putea face ceva cu adevărat bine
pentru toţi.
Amin.
(p. 100)
*
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II Cronici 6, 34
CÂND VA IEŞI POPORUL TĂU LA LUPTĂ
Dumnezeu n-a vrut să fie războaiele între oameni. Tot Cuvântul Lui îi îndeamnă şi îi obligă pe toţi oamenii la pace, la
iertare şi la dragostea dintre popoare şi dintre indivizi, osândind
pe cei care nu-l ascultă.
Dar Dumnezeu a ştiut că – prin înşelăciunea păcatului şi
prin firea lor hrăpăreaţă, necredincioasă, desfrânată şi trufaşă –
vor fi mulţi oameni şi multe popoare care niciodată nu se vor
mulţumi oricât de largi le-ar fi hotarele, oricât de multe prăzile
şi oricât de ruşinoase purtările. Şi nu se vor mulţumi cu cât au
cuprins. Cu cât au prădat. Cu cât au nelegiuit şi i-au nedreptăţit
pe alţii.
Ci vor căuta mereu să-i cuprindă, să-i prade, să-i invadeze
pe cei care nu se pot sau nu se ştiu apăra de ei.
De aceea Dumnezeu a îngăduit lupte şi apărare împotriva
celui hrăpăreţ şi nedrept.
Dar când se vor întâmpla nenorocirile acestor invazii vrăjmaşe, care tot din cauza păcatelor poporului sunt îngăduite, cel
dintâi şi cel mai puternic mijloc de apărare şi de luptă rămâne tot
rugăciunea şi pocăinţa adâncă înaintea lui Dumnezeu. Şi în locaşurile Lui de rugăciune... (...)
Aceasta va fi cea mai puternică armă. Numai după aceea
celelalte.
Slavă Ţie, Măreţ Biruitor, Care i-ai nimicit pe toţi cei ce au
năvălit împotriva Ta!
Care eşti Dumnezeul Oştirilor Apărătoare.
Care nu treci şi nu nedreptăţeşti pe nimeni, dar Care ai săbii
şi ai care de luptă.
Care ai Oştiri şi Ostaşi,
Care ai săgeţi şi arme împotriva celor nedrepţi şi răi.
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Înarmează-ne şi pe noi, Doamne, ca, plini de putere şi curaj,
să apărăm moştenirea pe care ai dat-o poporului nostru, oricând
va năvăli vrăjmaşul în moştenirea Ta şi a noastră.
Amin.
(p. 110)
*
Rugăciunea lui Asa – II Cronici 14, 11
DOAMNE, NUMAI TU POŢI
Iată, cele cuprinse în spusele de mai înainte, cât de adevărate s-au dovedit în cazul împăratului Asa, descrise în capitolul
14 din II Cronici.
Într-o vreme de mare cumpănă şi într-un război nedrept, de
agresiune, iată cum vine ajutorul lui Dumnezeu în sprijinul unui
popor nevinovat, condus de un împărat înţelept şi credincios, om
al rugăciunii şi suflet al ascultării de Dumnezeu.
Cu o oştire mult mai slabă şi mai mică decât a vrăjmaşului,
Asa a îndrăznit să se măsoare cu agresorul nenumărat şi puternic.
După ce L-a chemat pe Domnul într-o scurtă, dar plină de
putere şi de credinţă rugăciune, el şi-a înşirat oştirea împotriva
invadatorului ţării lor.
– Doamne, a zis el, Tu, numai Tu ne mai poţi veni în ajutor... Vino în ajutorul nostru.
Căci pe Tine ne sprijinim şi în Numele Tău am venit împotriva acestei mulţimi...
Şi Domnul i-a lovit pe vrăjmaşi.
Căci într-adevăr, când puterea răului este deosebit de ameninţătoare,
când el vine chiar la tine acasă ca să-ţi facă răul,
când lăcomia, răutatea, trufia şi nedreptatea lui te ameninţă,
te urmăresc şi te urăsc de moarte,
numai singur Dumnezeu îţi mai poate apăra fiinţa ta, neamul tău, viaţa ta şi sufletul tău.
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De aceea, în orice astfel de împrejurări se cer nu numai curajul şi spiritul de jertfă,
nu numai hotărârea de a lupta cu orice preţ să aperi moştenirea poporului tău, libertatea lui şi fiinţa sa,
dar se cere, mai întâi şi mai presus chiar de acestea, o puternică rugăciune pentru primirea acestui ajutor.
Singur Dumnezeu este Cel care îi poate izbăvi din orice
primejdii şi de orice vrăjmaş, oricât de numeros, pe cei ce sunt
ameninţaţi. Pe El L-au chemat părinţii noştri – şi El i-a izbăvit.
O, Marele şi Puternicul nostru Dumnezeu, slavă Ţie pentru
marea putere pe care o ai şi pentru marea iubire a dreptăţii şi păcii!
Te rugăm, luptă Tu Însuţi împotriva oricărui om sau popor
hrăpăreţ şi nedrept care umblă să-i prade şi să-i asuprească pe
alţii.
Şi scapă-l Tu pe cel asuprit ori de câte ori va striga către Tine, Doamne, şi Te va chema în ajutorul lui.
Nu ne lăsa, Doamne, nici pe noi în voia unor astfel de popoare, ci ne apără şi hotarele noastre, şi libertatea.
Şi credinţa, şi viaţa noastră.
Amin.
(p. 111)
*
Rugăciunea lui Iosafat – II Cronici 20, 6
DOAMNE, OARE NU TU STĂPÂNEŞTI?
Adeseori, când vezi puterea celui rău stăpânind cu atâta trufie, nedreptate şi silnicie de timp prea îndelungat peste prea
mulţi nevinovaţi, chinuind şi ucigând, îţi este foarte greu să nu te
îndoieşti de multe adevăruri în care crezuseşi până atunci.
Dar credinţa adevărată şi rugăciunea fierbinte a celui credincios tocmai în astfel de împrejurări se adeveresc.
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Minunile totdeauna în astfel de împrejurări s-au arătat mai
puternice.
Iată examenul cel greu peste care trebuie să treacă o credinţă
ascultătoare de Dumnezeu – când este undeva cu adevărat. La
greu se arată credinţa.
Când Iosafat şi toată ţara lui erau în faţa unui vrăjmaş nespus de mare şi de puternic, care apăsa şi nedreptăţea multe alte
popoare, a vestit un post şi o zi de rugăciune...
Astfel au alergat ei cu toţii la Domnul şi la locaşul Său de
rugăciune, strigând: „O, Dumnezeul nostru, noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulţimi care înaintează împotriva
noastră... şi nu ştim ce să facem. Dar ochii noştri sunt îndreptaţi
către Tine...
Iar postul şi rugăciunea au biruit.
Răspunsul lui Dumnezeu a venit liniştitor şi sigur: Nu vă
temeţi şi nu vă spăimântaţi... – căci nu voi veţi lupta, ci Dumnezeu.
Iar norodului i s-a spus: Ascultaţi cu toţii: încredeţi-vă în
Dumnezeul nostru şi veţi fi întăriţi. Şi încredeţi-vă în proorocii
voştri şi veţi izbuti.
Mâna lui Dumnezeu i-a învrăjbit pe cei răi unii împotriva
altora şi astfel s-au nimicit unii pe alţii înainte de a nimici poporul lui Dumnezeu (II Cronici 20, 1-30).
Aşa îi va nimici Domnul pe toţi cei cărora le place să se
bată...
Şi asupra cărora apasă vina unor îndelungate nedreptăţi făcute altora.
Căci în curând vor vedea şi ei că Dumnezeu este Acela care
stăpâneşte peste popoare.
Şi El face judecată şi dreptate tuturor celor asupriţi.
Slavă veşnică Ţie, Stăpânitorul veşnic peste toate puterile,
Judecătorul veşnic al tuturor nedreptăţilor
şi Izbăvitorul minunat al tuturor celor apăsaţi! Slavă Ţie
pentru toate acestea!
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Te rugăm, veghează totdeauna, Doamne, împotriva oricărei
puteri asupritoare şi nimiceşte orice stăpânire nedreaptă şi trufaşă.
Ascultă rugăciunile nevinovaţilor asupriţi şi vino degrabă,
schimbându-le teama în bucurie, îndoiala în credinţă şi gemetele
în cântări, spre slava Ta veşnică.
Amin.
(p. 112)
*
Apocalipsa 3, 3
ADU-ŢI AMINTE CUM AI PRIMIT
(...) Să spunem copiilor noştri întocmai învăţătura care neau dat-o nouă părinţii noştri.
Să transmitem urmaşilor noştri exact bunurile ce ni le-au
transmis nouă înaintaşii pe care îi urmăm.
Nici un popor din lume n-a putut să-şi păstreze fiinţa sa,
unitatea sa, independenţa sa, identitatea sa, caracterul său fără
această continuitate mântuitoare şi necesară.
Tradiţia noastră, sărbătorile noastre, familia noastră, credinţa şi învăţătura noastră, care sunt ca nişte rădăcini ale noastre
înfipte în pământul şi în cerul nostru, ne hrănesc sufletul şi trupul nostru şi ne ţin prezentul şi viitorul nostru.
De aceea toţi binefăcătorii poporului nostru şi ai credinţei
noastre aşa ne-au învăţat şi aşa au căutat să ne facă să fim.
Dar şi de aceea, toţi răufăcătorii noştri au lucrat totdeauna
prin cele mai viclene mijloace şi feluri spre a ne face pe noi să
dispreţuim aceste rădăcini, să ne lepădăm, să ne rupem de ele, să
păstrăm şi să dărâmăm aceste „vechituri” ale noastre, ca să le
înlocuim cu altceva, „nou”, al lor.
Fiindcă îndată ce te-ai rupt de rădăcina ta, când ai renunţat
la amintirile tale, la vatra, la mormintele tale şi la ruinele istoriei
tale – tu nu mai ai identitatea ta.
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Atunci eşti al nimănui. Atunci eşti numai bun să fii robul
oricui, soţul oricui, boul oricui.
Fiul meu drag şi sufletul meu, nu uita, nu uita cum ai primit.
Nu uita de la cine ai primit. Nu uita pentru cine ai primit. Şi nu
uita Cui ai să răspunzi pentru felul cum ai dus la împlinire ce ai
primit.
O, Marele şi Înfricoşatul nostru Judecător, înştiinţează-ne
mereu de marele răspuns ce va trebui să-l dăm pentru felul cum
împlinim acum sau cum dispreţuim cele ce ni le-au încredinţat
înaintaşii noştri sfinţi.
Ca să putem avea un răspuns bun la judecata Ta.
Amin.
(p. 347)
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Din seria «STRÂNGEŢI FĂRÂMITURILE»:

Strângeţi fărâmiturile, vol. 1
Mulţumim din toată inima conducătorilor poporului nostru
care veghează asupra bunului mers al tuturor lucrurilor în ţara
noastră. Şi datorită îngăduinţei şi grijii cărora noi putem să ne
bucurăm slobozi de Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Şi putem
să ne adunăm aici şi putem să ne rugăm şi pentru patria noastră
şi pentru cei care veghează la independenţa poporului nostru. Şi
pentru cei care muncesc, şi pentru cei care petrec nopţi în frământare şi în griji pentru bunul mers al tuturor treburilor în ţara
noastră. Pentru ca noi, la adăpostul grijilor, să putem sluji lui
Dumnezeu fără piedici şi să ne putem bucura şi noi de tot rodul
muncii noastre şi de tot rodul ostenelii muncii altora care, din
dragoste, s-au gândit şi la noi şi se trudesc şi ostenesc pentru liniştea şi bucuria noastră. (...)
Să ne dăm toate silinţele, la locul nostru de muncă, să fim
exemplu de corectitudine, de hărnicie, de punctualitate, de cinste, de vrednicie, în aşa fel, încât, Numele Domnului nostru, Care e mai presus de orice nume, şi cauza Lui sfântă pe care o iubim mai presus de orice pe lume să aibă cinste şi primire în urma
vieţii noastre. Nu numai când suntem în adunare sau în biserică,
ci şi când suntem la muncă, în mijlocul colegilor noştri de lucru
între care trebuie să ne desfăşurăm activitatea. Aşa ne-a învăţat
pe noi Dumnezeu!
Aceasta e rodul ostenelilor celor care ne-au adus pe noi la
Dumnezeu şi au făcut din noi nişte oameni conştiincioşi şi faţă
de Dumnezeu, şi faţă de aproapele nostru. Nişte împlinitori din
toată inima şi din îndemnul conştiinţei a datoriilor noastre faţă
de Dumnezeu, faţă de patria noastră, faţă de familia noastră. Faţă
de istoria poporului nostru, a Bisericii noastre şi a tuturor celor
între care stăm. (p. 98-99)
238

*
Dumnezeu să le binecuvânteze pe acele mame sfinte care
mai sunt şi astăzi pregătitoare ale venirii lui Hristos în familia
lor, în viaţa copiilor lor, în viaţa satului lor şi a societăţii unde
trăiesc. Şi, prin ele, în mijlocul poporului nostru.
Spune o vorbă veche din poporul nostru că mamele sunt
adevăraţii învăţători şi apostoli ai unui popor.
Are familia în ea o mamă sfântă? Va fi o familie sfântă!
Are o generaţie în ea mame sfinte? Va fi o generaţie sfântă
nu numai pentru ea, ci şi pentru cei care o vor urma.
Noi, dacă ne rugăm pentru ceva stăruitor, ne rugăm pentru ca Dumnezeu să ne dea familiilor noastre, poporului nostru şi patriei noastre mame vrednice! Mame eroine, mame
sfinte! (p. 100)
*
Am mai vorbit de recunoştinţa faţă de înaintaşi... Nu trebuie
să-i amintim numai pe părinţii noştri în astfel de prilejuri, ci să-i
amintim şi pe strămoşii noştri. Că, dacă istoria Bisericii noastre
este plină de nume sfinte şi strălucite de martiri, de părinţi sfinţi,
de exemple binecuvântate prin care Evanghelia a ajuns până la
noi, şi istoria poporului nostru este tot aşa de plină de urme binecuvântate de Dumnezeu.
Datorită credinţei şi râvnei fiecărora, noi am ajuns astăzi să
ne putem bucura într-o patrie liberă, cu o credinţă slobodă, să ne
vedem unii altora feţele cu bucurie şi să ne ştergem cu sărutări
lacrimile de pe obraji. Nu trebuie să-i uităm pe înaintaşii noştri.
Poporul nostru nu s-a încreştinat după ani de păgânism, ca
alte popoare. Noi ne-am născut cu credinţa în Domnul nostru
Iisus Hristos. Înaintaşii noştri şi domnitorii poporului nostru,
acei care, cu crucea şi cu sabia în mână, au apărat libertatea şi
demnitatea, şi cinstea neamului nostru, au avut singurul aliat pe
Dumnezeu.
Şi, pentru că L-au iubit pe Dumnezeu şi nu L-au părăsit nici
în cele mai grele împrejurări, Dumnezeu i-a izbăvit.
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După fiecare luptă, ei au înălţat o mănăstire. Mănăstirile de
pe întinsul patriei noastre sunt dovezi ale puterii lui Dumnezeu
şi ale dragostei Lui faţă de poporul nostru. Înainte de fiecare
luptă, ei au mers şi s-au rugat, şi au cerut ajutorul Lui. Şi, după
fiecare izbăvire ce le-a dat-o Domnul, ei au mulţumit. În acest
fel s-a legat istoria noastră de Dumnezeul nostru. Şi aşa S-a legat
Dumnezeu de istoria noastră. De la apariţia acestei legături sfinte, noi n-am rupt niciodată legătura cu El. De aceea, în momentele cele mai grele ale istoriei, noi am strigat şi El ne-a auzit. În
Cuvântul Lui este spus: „Cheamă-Mă în ziua necazului şi Eu te
voi izbăvi”.
Binecuvântaţi să fie înaintaşii noştri şi ai poporului nostru,
care au ştiut acest adevăr şi care, în ziua necazului, n-au alergat
la alianţe străine. Căci ori de câte ori au alergat, au fost înşelaţi.
Noi n-am avut nici la răscrucea geografiei şi a istoriei noastre alţi prieteni, ci numai pe Dumnezeu. Şi, dacă înaintaşii noştri
s-au încrezut în El, iată că noi ne bucurăm astăzi de libertate, de
lumină, de putere. Iar Dumnezeu a fost un aliat credincios. Azi,
mai departe, să nu uităm datoria de recunoştinţă faţă de El.
Şi ori cât de grele ar mai fi împrejurările peste toate valurile
istoriei, să ridicăm ochii noştri spre Dumnezeu, că nici astăzi navem aliat decât pe El. Dar, dacă suntem cu El, vom fi întotdeauna biruitori şi putem avea toată nădejdea că şi urmaşii noştri
se vor bucura de biruinţe, de libertate şi de bucuria că Dumnezeu
ne ocroteşte. (...)
Tinerilor, fiţi credincioşi faţă de Dumnezeu, faţă de părinţii
voştri, faţă de patria voastră, faţă de familia voastră. Noi n-avem
aici alţi binefăcători decât patria şi Dumnezeul nostru, credinţa
noastră şi învăţătura [pe care s-o urmăm] după cum am primit-o.
Ori cât de multe încercări vor veni, noi să ne păstrăm o inimă şi
un gând lângă vatra caldă a credinţei, a dragostei, a simţământului nostru, care ne-au rămas nouă de la înaintaşii noştri. Şi,
cum ei şi-au sfârşit cu vrednicie slujba şi ne-au lăsat nouă o patrie liberă, slobodă, binecuvântată şi îmbelşugată, să ne străduim
şi noi să lăsăm copiilor noştri nu numai o casă mai mare, ci să le
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lăsăm mai ales pilda şi îndemnul, şi exemplul, şi stăruinţa unei
vieţi credincioase, mai sfinte, mai curate.
Pentru că ceea ce înalţă o Biserică, ceea ce înalţă o familie
sau înalţă un popor este curăţia, sfinţenia, conştiinţa, nobleţea şi
superioritatea sfinţirii şi vieţii pe care o duc. (p. 106-108)
*
În mijlocul poporului nostru ridică profeţi mulţi, credincioşi
adevăraţi, ca profeţii să facă cunoscut Cuvântul Tău şi poporul
să-i asculte. Că fericit e poporul care ascultă glasul profeţilor şi
binecuvântaţi sunt profeţii care spun poporului Cuvântul Tău.
Astfel, Doamne, feţele noastre să fie îndreptate spre Tine şi Faţa
Ta să fie pururea îndreptată spre noi, ca să fim binecuvântaţi şi
noi, şi poporul nostru.
Binecuvântează ţara noastră şi pe cei cărora le-ai încredinţat
slujbe de conducere, că Tu eşti Acela, Doamne, Care ai rânduit
cine să fie sus şi cine să fie jos. Nu este nici o stăpânire decât
prin voia Ta. (p. 271)
*
Am fost aşezaţi la răscrucea asta a istoriei şi a geografiei, în
care n-am avut, de-a lungul istoriei poporului nostru, nici un aliat adevărat şi statornic, decât pe Dumnezeu. Părinţii noştri au
simţit aceasta, că peste poporul nostru şi peste acest pământ
sfânt, presărat cu morminte şi cu dovezi ale dragostei şi credinţei
lor, au trecut la fel de sălbatici şi prietenii, şi vrăjmaşii. Şi numai
Dumnezeu a fost Singurul lor aliat. În cele mai grele împrejurări,
părinţii noştri şi-au îndreptat inima şi gândurile spre Dumnezeu
şi au spus: „Doamne, nu mai avem pe nimeni! Toţi cei care neau promis ajutorul ne-au trădat. Toţi cei care s-au fălit că sunt
prieteni ne-au înşelat. Şi, la vremea celei mai cumplite răscruci
din viaţa noastră, ne-au părăsit.”
Marii noştri înaintaşi, aceia care şi-au pus viaţa în joc pentru
apărarea fiinţei poporului nostru, au spus prin glasul lui Ştefan
cel Mare: „Eu nu apăr aici numai existenţa şi fiinţa neamului
meu, ci apăr aici credinţa în Iisus Hristos!”.
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Istoria neamului nostru s-a identificat cu istoria Bisericii lui.
Cu Viaţa şi cu Soarta lui Hristos. Şi această sfântă alianţă a
noastră cu Dumnezeu şi a Lui cu noi ne-a făcut să supravieţuim
aici până astăzi. (p. 364-365)
*
Poporul nostru a avut ca însoţitor, de-a lungul istoriei sale,
pe Dumnezeu.
Părinţii noştri au simţit aceasta. L-au chemat şi L-au dorit de
fiecare dată. I-au adresat rugăciunile cele mai stăruitoare şi El lea răspuns.
La Rovine, la Călugăreni, la Podul Înalt, în atâtea locuri în
care părinţii noştri au avut de luptat cu vrăjmaşi mult mai numeroşi şi mult mai puternici, au strigat către Dumnezeu şi El le-a
răspuns. Şi nu numai Ştefan petrecea ceasuri întregi în rugăciune, înaintea fiecărei lupte. Tot poporul era credincios. Şi în felul
acesta, Dumnezeu i-a izbăvit. Şi n-au uitat datoria de recunoştinţă. E plin pământul ţării noastre de lăcaşuri de rugăciune ridicate de credinţa şi de recunoştinţa îndatorată ale părinţilor după
fiecare [luptă]. Da! Părinţii noştri au amuţit. Nu ne mai vorbeşte
Ştefan de sute de ani, nici Mircea, nici Neagoe.
Dar Voroneţul, Putna, Cozia, Tismana, Trei Ierarhi – acestea vor mărturisi în veci. Pietrele lor ne spun despre izbânzile
pe care le-a dat Dumnezeu înaintaşilor noştri şi ne propovăduiesc nouă: „Voi, urmaşilor, nu uitaţi! Primejdiile nu s-au sfârşit. Vrăjmaşii nu s-au împuţinat. Nenorocirile pot veni iarăşi.
Singurul vostru aliat e Dumnezeu, Care ne-a izbăvit pe noi.
Nu-L uitaţi!”.
Mântuitorul a spus într-un loc în Evanghelie: „Dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga”. Aceste pietre strigă spre noi. Şi mărturisesc pentru noi sau împotriva noastră – depinde de cum preţuim noi ce ne-a rămas de la părinţii noştri.
Chiar dacă n-am asculta de glasul Evangheliştilor, noi
avem cronicarii noştri care ne vorbesc despre Dumnezeu tot
aşa de frumos cum este scris în Evanghelie. Cele dintâi cărţi ti242

părite în limba scumpă a poporului nostru a fost Psaltirea, a
fost Noul Testament, a fost Biblia, spre care au ţinut strămoşii
noştri să ne îndrepte ochii noştri şi inimile noastre; spre acest
Cuvânt. Să nu le uităm. Pentru că nici astăzi nu avem prieten,
decât pe Dumnezeu.
Dacă noi ne lepădăm de Singurul nostru Aliat, la cine vom
mai striga când va veni nenorocirea? Cuvântul lui Dumnezeu
este plin de avertismente şi de înştiinţări. Scrierile Părinţilor şi
ale cronicarilor noştri, şi ale strămoşilor noştri sunt pline de înţelepciune. Învăţăturile lui Neagoe Basarab lăsate fiului său sunt
numai cu citate din Evanghelie, pentru ca ele să ne aducă mereu
şi nouă aminte de datoria noastră cea mare de a-L lua mereu pe
Dumnezeu însoţitor al nostru.
Nu avem, nu avem alt prieten adevărat, decât pe Dumnezeu.
Nu-i bine să fie omul singur; nu-i bine să fie nici un popor singur; nu-i bine să fie nici o familie singură. Şi singurul Însoţitor
adevărat, Salvator şi Ajutor este numai Dumnezeu. Dar dacă noi
nu vrem să-L cunoaştem, dar dacă noi ne lepădăm de El, dar dacă noi ne depărtăm de Dumnezeu, dar dacă noi nu vrem să ştim
de Cuvântul Său din care se poate cunoaşte şi nu ne apropiem de
El cu credinţă şi cu dragoste, cum ne învaţă Cuvântul Sfânt al
Său şi învăţăturile înaintaşilor noştri în Biserica noastră, atunci
spre cine să ne îndreptăm noi inima şi gândurile noastre nu numai în ceasurile noastre de bucurie, de satisfacţii, de veselie,
cum e ceasul acesta, dar şi în ceasurile cele mai grele, care sunt
mult mai multe decât ceasurile de bucurie nu numai în viaţa fiecărui individ, ci şi în viaţa fiecărui popor? (...)
Aşa au petrecut primi creştini, înaintaşii noştri, oamenii
aceia care ne-au lăsat nouă Cuvântul lui Dumnezeu nu numai în
scris, ci şi trăit. Aşa s-au petrecut. Obiceiurile urâte care au intervenit în decursul istoriei noastre întunecate ne-au fost aduse
de popoarele păgâne care ne-au stăpânit.
O mie de ani, noi nu ne cunoaştem istoria: de la plecarea romanilor de aici, de pe la anul 200 şi ceva, până pe la 1200. Acum
încercăm să ne refacem istoria din cioburi, din morminte...
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Şi toate popoarele păgâne care au trecut pe aici au adus
aceste obiceiuri urâte pe care apoi cei mai mulţi le-au luat: să-şi
petreacă evenimentele cele mai importante din viaţă fără Dumnezeu, într-un fel păgânesc.
Nunţile noastre cu beţii, cu orgii, cu lucruri urâte n-au nimic
de-a face cu mărturisirea credinţei noastre. Privegherile noastre
la morţi, sărbătorile noastre, aniversările petrecute în chip păgânesc n-au nimic de-a face cu mărturisirea noastră de credinţă.
Părinţii noştri nu aşa au petrecut.
Acestea sunt obiceiuri aduse în decursul secolelor întunecate ale istoriei noastre de către păgânii care ne-au stăpânit.
Noi trebuie să ne revenim. Dumnezeu a ascultat rugăciunile
de secole ale părinţilor noştri şi a primit jertfele lor şi ne-a adus
nouă independenţa şi noi ne putem bucura astăzi în hotarele unei
patrii libere, lângă care hotare suntem cu toţi adunaţi, ne vorbim
liniştit limba noastră, ne putem împărtăşi liniştiţi sentimentele
noastre, ne putem bucura împreună. E un dar de la Dumnezeu;
şi, pentru darul acesta binecuvântat, noi ar trebui să revenim la
învăţăturile strămoşilor noştri şi la sfintele lor obiceiuri de a petrece creştineşte în aceste evenimente. (p. 368-370)

Strângeţi fărâmiturile, vol. 2
(...) A trecut o noapte de o mie de ani peste istoria noastră,
de când primii creştini [au fost] aduşi aici de stăpânirea romană;
ei, care erau cei mai zeloşi creştini, au fost exilaţi aici în îndepărtata Dacie. Ei au venit cu credinţa minunată şi sfântă pe care
o moşteniseră de la cei dintâi urmaşi ai Mântuitorului. Aşa au
fost acei părinţi care au întemeiat aici familiile creştine şi începutul neamului nostru. Aşa au petrecut ei nunţile lor.
A trebuit însă, o dată cu plecarea romanilor şi cu venirea
popoarelor barbare, să treacă o mie de ani peste istoria noastră, o
mie de ani, despre care nu se ştie nimic. Abia acum începem să
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ne-o refacem, din cioburi, din ruine şi din morminte. De la anul
250, până la 1300 (sau ceva mai înainte sau ceva mai în urmă),
nu ştim nimic cum au trăit şi au luptat, şi au suferit înaintaşii
noştri aici.
Ştim însă că poporul nostru s-a născut creştin. De la naşterea
lui, el a avut încrederea, nădejdea, lumina, părtăşia, ocrotirea şi
ajutorul lui Dumnezeu. De-a lungul zbuciumatei istorii a părinţilor
noştri, Dumnezeul părinţilor noştri a fost Singurul nostru Aliat,
Care ne-a izbăvit şi ne-a ajutat nu numai prin zbuciumul cunoscut,
ci şi prin noaptea istoriei noastre necunoscute. El a fost ajutorul
nostru. De aceea, în adâncul fiinţei noastre e pusă dragostea lui
Dumnezeu, credinţa în El. Şi virtuţile recunoscute de către toţi:
omenia, blândeţea, bunătatea sufletului poporului nostru şi a strămoşilor noştri erau numai nişte virtuţi care izvorau din credinţa,
din Evanghelia trăită, din cunoaşterea şi ascultarea puternică de
Dumnezeu pe care au avut-o de la început părinţii noştri.
Chiar dacă o mie de ani după aceea a trebuit să trecem
printr-un întuneric, lumina lui Dumnezeu şi binecuvântările Lui
ne-au ocrotit, pentru că este scris: Dumnezeu binecuvântează pe
cel credincios până în al miilea neam şi până în al miilea an, până la a mia generaţie.
De aceea am fost izbăviţi noi, pentru că am avut nişte părinţi credincioşi. Şi Dumnezeu să fie slăvit că S-a îndurat să ne
dea astfel de părinţi. Acum marea noastră datorie este să legăm
firul istoriei noastre de acolo de unde întunericul ne-a rupt de ei.
Nu-i de mirare că-n poporul nostru s-au încetăţenit la suprafaţă nişte obiceiuri păgâneşti. Astea au fost aduse de stăpânirile păgâne care ne-au asuprit atâtea secole. Sărbătorile noastre,
naşterile noastre, nunţile noastre, înmormântările noastre n-au
fost aşa cum au devenit, n-au fost pline de alcool, de beţii, de
înjurături, de cântece porcoase, cum au devenit după aceea.
Popoarele păgâne care ne-au stăpânit au căutat să strice sufletul curat şi frumos pe care ni l-au lăsat nouă părinţii noştri.
Dar acum, vedeţi, când Dumnezeu a adus vremea de înviorare şi când a venit vremea să treacă întunericul şi noaptea şi au
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venit libertatea şi neatârnarea, şi slobozenia poporului nostru, ce
minunat dar ne-a făcut nouă Dumnezeu prin Lucrarea aceasta
minunată a Oastei Domnului!
Se pare că este o noutate o astfel de nuntă, dar nu; ea este
numai legarea firului frumos şi sfânt al generaţiei de acum cu al
strămoşilor noştri care au murit credincioşi, care au suferit pentru Dumnezeu şi care nu s-au lepădat în totalitatea lor niciodată
de Dumnezeu şi de părinţii lor.
Atâtea amintiri binecuvântate, atâtea troiţe, atâtea locuri istorice frumoase, atâtea cruci şi mănăstiri semănate de-a lungul şi
de-a latul pământului nostru sunt nu numai semnele care arată că
acolo s-a dat o bătălie, că s-a sfârşit şi este înmormântat un sfânt,
ci sunt semnele, dovezile dragostei de Dumnezeu şi ale credinţei
care n-a murit niciodată de tot din sufletul nostru şi din sufletul
părinţilor noştri. Numai acum, la vremea când Dumnezeu ne-a
adus şi libertatea naţională, El ne-a adus această Lucrare care
trebuia să întregească independenţa noastră sufletească. Şi, după
cum atunci ne-a dezrobit de stăpânirile şi de urmele tuturor robiilor străine care au trecut peste poporul nostru, aşa trebuia să
ne dezrobim şi de urmele tuturor păcatelor şi obiceiurilor urâte
pe care stăpânirile acestea străine le-au aruncat peste sufletul
nostru, peste viaţa noastră, peste obiceiurile noastre evanghelice,
biblice, frumoase, care ne rămăseseră tot aşa de curate cum au
rămas gândul şi dorinţa întregirii noastre într-o singură patrie liberă. Tot aşa a rămas şi gândul întregirii noastre într-o singură
Biserică credincioasă, vie, evanghelică, trăită în harul lui Dumnezeu. Să fim nu nişte robi sufleteşti într-o ţară trupească liberă,
ci, dacă am căpătat o independenţă trupească, să căpătăm şi una
sufletească. Aşa ne-a vrut Dumnezeu; şi sâmburele acestei independenţe sufleteşti l-a pus Dumnezeu în această Lucrare a Oastei
Domnului; care nu este un sâmbure adus de cine ştie ce vânt
străin din afară, ci este născut aici, din credinţa şi din sufletul
poporului nostru.
Omul lui Dumnezeu, Părintele Iosif, despre care s-au spus
aici aşa de frumoase şi meritate cuvinte de recunoştinţă, a fost
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profetul neamului nostru, a fost profetul dezrobirii noastre sufleteşti, pentru că este scris: „Fiecare popor îşi are profetul său.
Fiecare generaţie îşi are profetul său”.
Şi el a fost profetul generaţiei noastre, al poporului nostru,
care ne-a adus nouă lumina lui Dumnezeu, întregind lumina libertăţii noastre naţionale. (p. 34-36)
*
Poporul nostru a însoţit pe conducătorii noştri. Şi atâta vreme cât conducătorul a fost plin de binecuvântarea lui Dumnezeu
şi a ştiut să adune în jurul lui poporul, ceea ce au realizat împreună a rămas nemuritor. Ştefan cel Mare n-a cucerit singur toate
biruinţele pe care i le-a dat Dumnezeu. Cum n-a construit singur
toate mănăstirile minunate care sunt şi astăzi o podoabă a istoriei
noastre, a pământului nostru, a mândriei noastre naţionale; ci a
fost ajutat în toate acestea de pătura cea mai largă, care a simţit
cu acest conducător sfânt şi l-a însoţit. Pentru că ei l-au văzut
stând în genunchi în faţa lor, l-au văzut cu lacrimi în faţa lor, lau văzut ridicând spre ceruri mâinile rugătoare către Dumnezeu,
Care l-a ascultat pentru că şi el, la rândul lui, n-a uitat recunoştinţa şi dragostea faţă de Dumnezeul părinţilor noştri.
Noi, chiar dacă n-am avea Biblie, chiar dacă n-am avea istoria poporului evreu descrisă în Biblie, avem cronicarii noştri,
scriitorii noştri, istoria noastră, care ne vorbeşte tot aşa de minunat despre Dumnezeu cum ne vorbesc paginile Sfintelor Evanghelii. Dacă veţi citi „Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul
său Teodosie”, veţi vedea ce frumos scrie acest om, parcă citeşti
Evanghelia. Dacă citeşti scrierile cronicarilor, vei citi parcă
epistolele Sfinţilor Apostoli către fiii lor, îndemnurile către urmaşii lor, izvorâte din aceeaşi credinţă şi recunoştinţă faţă de
acelaşi Dumnezeu Care ne-a dat şi nouă aceleaşi biruinţe cum a
dat în vechime şi poporului Său.
Aşa de minunat se îmbină istoria noastră cu Biblia, încât ori
de câte ori citim cu adevărat şi cu simţ adânc de pătrundere scrierile şi istoria noastră, ne pătrundem de scrierile Cuvântului lui
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Dumnezeu; şi asta arată felul minunat în care i-a izbăvit Dumnezeu pe ai Săi întotdeauna. (p. 38)
*
Rugaţi-vă pentru mamele credincioase, cinstiţi mamele credincioase, binecuvântaţi mamele credincioase, respectaţi mamele credincioase. Sfătuiţi pe cele care vor să ajungă, să fie şi să
rămână nişte mame, nişte părinţi credincioşi, ca să putem asigura
copiilor noştri, urmaşilor noştri, un viitor binecuvântat.
Pentru că atunci putem fi siguri – şi vom putea muri liniştiţi
– că în urma noastră rămân copii credincioşi şi tineret credincios
care Îl slăvesc pe Dumnezeu şi nu li-e ruşine de lacrimile credinţei, nu li-e ruşine să meargă la biserică, nu li-e ruşine să-şi ridice mâna şi să-şi facă semnul Sfintei Cruci, cu ochii înlăcrimaţi
şi cu recunoştinţă [fiecare] faţă de mama care prima dată i-a înmănuncheat cele trei degetuţe şi i-a spus: „Spune, mamă: În
Numele Tatălui... – şi zi Tatăl nostru”. Că aşa ne-au învăţat şi pe
noi părinţii noştri şi aşa ne-au spus ei să-i învăţăm şi noi pe copiii noştri. (...)
Dea Domnul ca şi în viitor, poporul nostru să nu fie lipsit
niciodată de părinţi credincioşi, de mame, mai ales de mame. O
mamă bună face mai mult decât zece învăţători şi ce te învaţă
mama bună nu uiţi niciodată. Oricât de sus a ajuns copilul, dacăi om, şi-aduce aminte: „Aşa m-a învăţat pe mine mama!”. (...)
Noi avem încredere puternică în Dumnezeul nostru, Care
are grijă de fiecare popor cum are grijă de fiecare individ; în
Dumnezeu, Care a început această lucrare şi a pus Lucrarea
Oastei în frământătura Bisericii noastre şi a poporului nostru. El
va veghea! Timpul nu contează. Pot să treacă o sută de ani, o
mie de ani, nu ştim cât – la Dumnezeu, o mie de ani sunt ca o zi,
şi o zi, ca o mie de ani –, dar suntem convinşi că Lucrarea
aceasta care a început prin puterea lui Dumnezeu şi continuă
prin această putere va sfârşi cu biruinţă!
Dumnezeu va aduce tot poporul nostru la cunoaşterea Lui şi
poporul nostru „va fi plin de cunoştinţa lui Dumnezeu cum e
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plin fundul mării de apele ce-l acoperă”. „Şi nu va mai fi nevoie
să-i zici fratelui tău: «Cunoaşte pe Domnul», căci toţi Mă vor
cunoaşte”, cum zice Domnul.
Acesta este un cuvânt al lui Dumnezeu care se va împlini cu
adevărat, aşa cum este scris. Timpul nu contează! Noi poate că
vom muri şi poate că vor trece sute de ani peste mormintele
noastre şi va creşte iarbă poate… nu contează asta. De-acolo ne
vom scula în Ziua Marii Biruinţe, în care Domnul va spune:
„Iată rodul ostenelilor voastre aduse cu credinţă şi cu jertfă!”.
Pentru că nici un cuvânt al lui Dumnezeu nu este lipsit de putere, dar fiecare se împlineşte la locul şi la rândul, şi la timpul său.
(p. 40-43)
*
Poporul nostru român a fost un popor creştin de la naşterea
lui. Strămoşii noştri [romani] au fost aduşi aici de Imperiul Roman tocmai pentru credinţa lor. Şi ei au întemeiat familiile lor
creştine – şi începutul poporului nostru a fost când ne-am născut
pe calea lui Dumnezeu şi ne-au lăsat şi ne-au îndrumat prin nişte
obiceiuri credincioase şi binecuvântate.
Dar istoria noastră zbuciumată (din care o mie de ani nici nu
cunoaştem) ne-a dus sub stăpânirea unor neamuri păgâne care au
nimicit din inima noastră bunele obiceiuri lăsate de la început de
părinţii noştri... Şi au căutat cu tot dinadinsul să ne nimicească
nu numai credinţa, ci şi fiinţa neamului nostru, aducând în locul
bunelor obiceiuri pe care le moşteniserăm de la părinţii noştri
creştini de la început, obiceiurile păgâneşti ale stăpânitorilor care
ne-au asuprit, impunându-ni-le adesea cu forţa.
Şi aşa, bunele noastre obiceiuri de la cununiile noastre, de la
botezurile noastre, de la înmormântările noastre, de la pomenirile noastre şi de la aniversările noastre, în loc să fi continuat curate, frumoase, biblice, cum le-au lăsat părinţii noştri de la început, în decursul sutelor de ani de robie păgânească în care ne-au
stăpânit păgânii, au devenit nişte obiceiuri păgâneşti. Şi aceste
obiceiuri s-au încetăţenit apoi, stricând tot ceea ce era frumos în
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credinţa noastră şi otrăvind tot ceea ce era curat, sfânt, bun, frumos în fiinţa şi în sufletul poporului nostru.
Că dacă se vorbeşte cu adevărat şi cu temei despre omenia
românului, despre nobleţea lui sufletească, despre calităţile lui
adevărate, ale poporului nostru, înnăscute în fiinţa noastră,
acestea erau nişte daruri date de Dumnezeu pentru credinţa părinţilor noştri din care ne-am născut. Din ei, Dumnezeu a imprimat fiinţei noastre şi firii noastre aceste calităţi deosebite în
mijlocul tuturor popoarelor păgâne între care am trăit. Aceste
calităţi sfinte, primite prin Evanghelia Domnului şi prin credinţa
pe care am avut-o de la început prin înaintaşii noştri, au devenit
pe urmă caracteristicile frumoase, nobile, superioare cu care ne
mândrim şi despre care ne place mereu să vorbim. Dar toate
aceste lucruri au rămas ca un jăratec ascuns sub prea multa cenuşă şi zgură a obiceiurilor pe care le-am suprapus apoi peste
aceste lucruri frumoase, trădările păgâne şi obiceiurile rele ale
celor care au trecut peste poporul nostru, asuprindu-l şi
chinuindu-l atâtea sute de ani.
Când Dumnezeu S-a îndurat să asculte rugăciunile şi să
primească jertfele şi lacrimile înaintaşilor noştri care au pătimit
şi au suferit atâtea sute de ani, a venit ceasul minunat al eliberării, al neatârnării, al independenţei naţionale. În vederea acestui
ceas, Dumnezeu ne-a format o conştiinţă naţională şi, din toate
părţile poporului nostru, oamenii iluminaţi de Dumnezeu şi de
această conştiinţă au luptat, au lucrat şi au suferit până când au
ajuns la ziua cea mare a independenţei noastre, când Dumnezeu
a făcut ca, după atâtea secole de jertfe şi de lungi suferinţe, să
putem ridica şi noi capul în mijlocul tuturor popoarelor pământului, liberi între nişte hotare care ne-au cuprins, slobode, pe toţi.
Mulţumim lui Dumnezeu pentru aceasta! El a fost Singurul
Aliat care a sprijinit poporul nostru de-a lungul secolelor sale de
lupte şi de jertfe.
Tot ce-au scris cronicarii noştri este exact ce au scris evangheliştii Domnului. Tot ce ne spun nouă zidurile sfinte, semnele
jertfei şi ale credinţei înaintaşilor noştri, păstrate de-a lungul
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pământului nostru, sunt numai dovezi de recunoştinţă şi mulţumire a acelora care au fost izbăviţi şi n-au uitat că Dumnezeu i-a
izbăvit.
Mântuitorul a spus odată, când unii împotrivitori I-au zis:
„Ceartă-Ţi ucenicii, să nu strige, să nu laude”... El a zis: „Lăsaţi-i… Dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga!”.
Cât de mult se potrivesc cuvintele acestea şi cu istoria
noastră! A tăcut Neculce, a tăcut Miron Costin, a tăcut Neagoe
Basarab, a tăcut Ştefan cel Mare. Dar Cozia, dar Putna, dar
Suceviţa, Voroneţul, Tismana, toate aceste ziduri sfinte ne vorbesc nouă despre Dumnezeul nostru, Care i-a izbăvit pe ei şi ei
I-au fost recunoscători. Şi faţă de Care să ne întoarcem şi noi
mai atentă inima şi gândurile. Să legăm firul istoriei noastre de
firul de aur curat şi frumos al istoriei lor. Ei n-au uitat că singurul Aliat al poporului nostru, prin toate luptele prin care a fost
trecut până astăzi, a fost Dumnezeu. Să nu ne despărţim de El!
Lumea este plină de multe frământări şi de multe semne de întrebare şi de primejdie...
La cine să alergăm noi – dacă nu la Singurul Prieten si Aliat
credincios care nu a înşelat şi nu a dezminţit niciodată încrederea pe care şi-au pus-o înaintaşii noştri în El? Am zis că în adâncul inimii noastre mai stăruie încă acele virtuţi binecuvântate pe
care Dumnezeu le-a pus de la început în fiinţa poporului nostru,
de la naşterea lui.
Şi aceste simţăminte binecuvântate sunt rodul Evangheliei.
Oriunde le întâlnim, sufletul nostru se bucură.
Când baţi la o poartă într-un loc necunoscut şi când ţi se
deschide o casă luminoasă şi întâlneşti o faţă binevoitoare, şi te
primeşte cu un cuvânt binevoitor, cât de adânc simţi că în inima
aceea, că în casa aceea locuieşte omenia, blândeţea, bunătatea,
binefacerea, acele daruri care numai de la Dumnezeu vin! Pentru
că din firea noastră rea şi pământească, noi nu le avem. (...)
Ce am vrut să spunem: că Dumnezeu a ridicat în mijlocul
poporului nostru chiar din momentul independenţei noastre naţionale această Lucrare a Oastei Domnului care venea ca un dar de
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la Dumnezeu. Pe lângă independenţa naţională, să ne pregătească şi independenţa noastră cea duhovnicească, eliberarea noastră
de sub jugul patimilor, poftelor, păcatelor, obiceiurilor urâte şi
josnice, şi păgâneşti pe care istoria noastră întunecată le-a adus
ca o zgură adusă de valuri peste aurul curat al credinţei pe care îl
moşteniserăm de la înaintaşii noştri. Şi, cum Dumnezeu ne-a
scăpat de sub stăpânirea popoarelor păgâne şi asupritoare, Dumnezeu vrea să ne scape şi de sub stăpânirea obiceiurilor urâte,
păgâne şi murdare care mai domnesc încă asupra sufletului nostru. (...)
Nu s-a format încă în noi conştiinţa eliberării noastre spirituale, duhovniceşti de sub jugul acestor înjositoare, păgubitoare,
urâte şi păgâneşti obiceiuri? Să ne trezim această conştiinţă! Sigur că formarea ei cere timp, cum a cerut un timp şi formarea
conştiinţei noastre naţionale. Atât de mulţi ani şi chiar secole sau luptat între ele provinciile noastre, grupările noastre. Moldova cu Muntenia, Ardealul cu ele, ele cu Ardealul. Nu aveam încă
conştiinţa noastră naţională formată. Când s-a format conştiinţa,
atunci am strâns mâinile şi am zis: „Noi toţi suntem fraţi!”. Am
mers la Milcov şi am spus: „Să nu mai fie hotar între sufletele
noastre!”. Şi peste toate hotarele ne-am îmbrăţişat. Şi ce frumos
a răspuns Dumnezeu acestei conştiinţe când s-a trezit şi a lucrat
frumos în inimile celor de dincolo şi a celor de dincoace de hotarele care ne despărţeau! (p. 55-58)
*
Lucrarea aceasta a Oastei Domnului este acest aluat sfânt,
acest grăunte de muştar pe care Dumnezeu l-a pus, printr-un om
slăbuţ – care a fost Părintele Iosif – acum 50 de ani, în mijlocul
poporului nostru, în frământătura aceasta a Bisericii noastre, chiar în momentul hotărâtor şi minunat al saltului nostru naţional
din starea de robi ai altor popoare şi de dezbinaţi, la starea de liberi şi de uniţi în mijlocul popoarelor lumii şi în lăuntrul unor
graniţe binecuvântate pe care Îl rugăm pe Dumnezeu să ni le
păstreze neatârnate pentru totdeauna. Să-i binecuvânteze pe acei
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care le păzesc şi pe cei care ne conduc, pentru ca, într-o inimă şi
un gând cu toţii, să muncim, să trăim, să fim oameni vrednici în
toate privinţele. Şi aceasta nu ne-o poate face decât Evanghelia.
Hristos ne transformă, făcându-ne dintr-o inimă veche, o inimă
nouă, curată şi sfântă. (p. 62-63)
*
Părinţii noştri de la începutul credinţei noastre au avut astfel
de nunţi, precum avem noi astăzi. Şi Lucrarea Oastei Domnului
este aceea care leagă firul prezentului de trecut, aducând în viaţa
noastră trăirea şi sărbătorirea adevărată a obiceiurilor noastre. Şi
de aceea spunem noi că omul acesta a fost un profet al lui Dumnezeu. Aceste roade sunt dovada că el a fost omul lui Dumnezeu
şi această Lucrare născută prin el este dovada că ea este lucrarea
lui Dumnezeu. Şi ea va continua până la sfârşit în mijlocul poporului nostru, aducând acelaşi nou model de viaţă duhovnicească,
acest nou fel sfânt de a sărbători nunţile noastre, botezurile
noastre, aniversările noastre şi înmormântările celor iubiţi ai
noştri în chip creştinesc şi frumos, aşa cum a fost viaţa înaintaşilor noştri care au lăsat pe tot pământul patriei noastre dovezile
de zid, dovezile de piatră, dovezile frumoase ale credinţei şi recunoştinţei lor faţă de Dumnezeu, zidite în mănăstiri, arătate în
atâtea troiţe şi cruci frumoase şi trainice.
Acestea sunt mărturiile lor nemuritoare în mijlocul nostru,
ale lor, ale acelora care trupeşte au murit. Dar sufleteşte trăiesc
prin aceste dovezi, ca o mărturie pentru noi. Ca şi noi, care ne
numim copiii lor, să ne dăm toate ostenelile să le urmăm faptele
şi viaţa.
Mântuitorul a spus: „Dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga”.
Ei au tăcut, dar pietrele lor strigă mereu spre noi, să ne aducem
aminte, cum spune Cuvântul lui Dumnezeu: „Aduceţi-vă aminte
de mai-marii voştri care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu.
Uitaţi-vă cu băgare de seamă la sfârşitul felului lor de vieţuire şi
urmaţi-le credinţa”. Că nu-i de-ajuns să vă numiţi creştini, nici
că vă lăudaţi cu înaintaşii voştri eroi şi sfinţi, şi martiri, şi muce253

nici pentru credinţă, ci de ajuns este numai atunci când, prin viaţa noastră şi prin faptele noastre, ne arătăm vrednici de cinstea
de a fi urmaşi ai lor. (p. 114-115)
*
Eu m-am uitat de ani de zile peste feţele tinerilor din adunări şi m-am rugat lui Dumnezeu să nu lase poporul acesta fără
un apostol, fără un trimis, fără un mărturisitor puternic, care să
fie în stare să se jertfească, să sufere, să ardă, să mărturisească,
dar să ţină steagul Domnului Iisus şi flacăra focului sfânt aprinsă
pe altarul credinţei poporului nostru. (p. 183)
*
(...) Să ne ajute Domnul ca, în mijlocul neamului nostru şi
în mijlocul patriei noastre, să fim nişte membri sănătoşi, nişte
cetăţeni cinstiţi, nişte oameni vrednici în toate privinţele, că aşa
ne porunceşte nouă Hristos: drepţi, iubitori, ascultători, smeriţi,
curaţi cu inima, harnici în toate privinţele, pentru că aceasta este
porunca lui Dumnezeu şi binecuvântarea Lui pentru oricine vrea
să trăiască şi să moară fericit, ca să poată fi găsit vrednic să facă
parte din poporul lui Dumnezeu şi din mulţimea cea binecuvântată a acelor despre care scrie că ţin în mâini ramuri de finici şi
au pe frunţi cununile slavei. (...)
Ne bucurăm totuşi că în tineretul patriei noastre există o atât
de frumoasă parte care se interesează de problema mântuirii. (p.
185)
*
Acum cincizeci şi nouă de ani, în noaptea Anului Nou 1923,
lumina lui Dumnezeu, un înger al lui Dumnezeu, a venit şi peste
câmpiile ţării noastre şi a vestit unui păstor care veghea... Care
veghea pentru turma lui... I-a vestit lumina şi solia cea mântuitoare, care va aduce şi peste hotarele ţării noastre această lumină,
această cunoaştere, această veste dulce că ni S-a născut şi nouă
Mântuitor.
Păstorul era Părintele Iosif...
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În noaptea aceea toţi dormeau sau toţi petreceau în felurite
chipuri, în slujba păcatului. Peste tot era o noapte adâncă, adâncă, fără stele, fără lună, fără nici un senin. Păcatul domnea de la
o margine a ţării până la cealaltă, de la o margine a lumii la cealaltă.
Acest păstor nu dormea. În „Istoria” Lucrării Oastei (Istoria
unei jertfe, vol. I – n.n.) este scris ce noapte zbuciumată a trăit el
atunci când pe lângă geamurile lui mergeau beţivii chiuind, strigând, urlând... tot felul de vorbe urâte şi ruşinoase. Cum petrec
şi astăzi, acolo unde este încă noapte, acei care trăiesc încă fără
nici o lumină, fără nici o cunoştinţă despre un Mântuitor Care a
venit să aducă lumina şi izbăvirea sufletelor noastre, a poporului
nostru, a Bisericii noastre, a ţării noastre, a istoriei neamului
nostru.
Dar acest om al lui Dumnezeu, care nu dormea atunci, a stat
în rugăciune, frământându-se şi rugându-L pe Dumnezeu pentru
acest popor întunecat care trăieşte în păcat şi trece dintr-un an în
altul cu bagajele de păcate cum trece un călător nenorocit dintrun vagon în altul cu aceeaşi traistă plină sau goală. Aşa treceam
noi dintr-un an în altul, ca nişte cerşetori, cu traista plină de păcate, cerşind şi trăind din pierzare şi din nenorocire, spre osânda
veşnică.
Şi acest om care se ruga puternic lui Dumnezeu pentru
mântuirea neamului nostru a fost ascultat atunci. Dumnezeu a
trimis un înger ceresc, Duhul Său cel Sfânt, care l-a inspirat să
facă o chemare, să publice o hotărâre sfântă în toată ţara, în toată
lumea, chemându-i pe toţi cei care doresc mântuirea să se hotărască să o rupă cu păcatul şi să înceapă o viaţă nouă, începând cu
noaptea, cu dimineaţa acelui an nou. O lumină puternică a strălucit atunci peste hotarele ţării noastre – şi lumina aceasta a
crescut, s-a întins mereu tot mai departe, pentru că Dumnezeu a
ales îngerii Săi, trimişi ai Săi, care au aprins câte o luminiţă din
lumina asta puternică şi au dus-o din sat în sat, din hotar în hotar. Până a ajuns la marginile ţării noastre, la satele noastre şi
până la marginile pământului.
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Dumnezeu a făcut minunea aceasta! Şi El să fie slăvit că a
făcut minunea aceasta. Nu numai pentru primul păstor care a
primit lumina şi solia, ci şi pentru ceilalţi, care au aprins lumină
din lumina lui şi au dus-o mai departe, până ce a ajuns la noi.
Să-I mulţumim lui Dumnezeu în fiecare noapte de An Nou,
neuitând niciodată solia aceasta care a strălucit atunci şi din care
şi noi ne-am împărtăşit. Unde am fi fost noi astăzi? Cum am fi
petrecut şi noi în întuneric şi necunoştinţă de Dumnezeu ceasurile acestei nopţi, nopţile acestor ani, anii acestei vieţi... Până am
fi ajuns cu toţii în întunericul cel mare şi veşnic, fără să cunoaştem lumina, fără să ne fi împărtăşit din ea. (p. 191-192)
*
(...) Să nu uităm noaptea aceasta în care Dumnezeu a adus
peste poporul nostru lumina de care ne bucurăm noi astăzi. (...)
Deci, dacă am primit-o, să fim recunoscători pentru ea, să-I
mulţumim lui Dumnezeu pentru ea. Şi să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru Lucrarea aceasta a Oastei, care a adus un fel nou de
a înţelege lucrurile în ţara noastră. Lumina lui Dumnezeu, în
toate privinţele, a adus o tinerime nouă, a adus o ţărănime nouă,
a adus o preoţime nouă, a adus o familie nouă, o viaţă nouă, plină de putere şi de bucurie şi pentru care noi nu suntem în stare
să-I mulţumim lui Dumnezeu mai frumos că ne-a ajutat şi pe noi
să ne împărtăşim din ea. (...)
O, dacă conducătorii poporului nostru, dacă conducătorii
Bisericii noastre ar fi înţeles de la început că aceasta este lumina
lui Dumnezeu trimisă spre mântuirea noastră... ce mare lucru ar
fi astăzi în mijlocul întregului nostru popor, al întregii noastre
Biserici! (p. 191-192)
*
Ne rugăm Domnului să ridice din acest tineret minunat, pe
care Dumnezeu l-a ridicat în Lucrare, să ridice părinţi credincioşi, care să umple locul celor pe care Domnul îi va chema, la
vremea lor, la odihna Lui.
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Cu cât sunt mai mulţi în cer cei care se roagă pentru noi, cu
atât mai mulţi să fim noi pe pământ care să luptăm pentru Domnul până când vom cuceri tot poporul nostru, tot satul nostru,
toată Biserica noastră, ca să fie plină de dragostea lui Dumnezeu
de o viaţă sfântă şi de o trăire curată, pentru ca toţi să fie fericiţi.
Toate mamele să fie binecuvântate de Dumnezeu, să crească
copii credincioşi. Toţi tinerii să fie binecuvântaţi de Dumnezeu,
ca să crească luptători şi biruitori pentru El. Toate tinerele să fie
binecuvântate, ca să aibă un duh de jertfă, de rugăciune, de lacrimi, de cântare, de slăvire pentru Domnul, de umblare curată,
pentru ca Lucrarea Domnului să propăşească şi, prin Harul Său,
să ne binecuvânteze.
Atunci hotarul ţării noastre va fi ferit de năvălirile altor
neamuri.
Atunci pământul nostru va fi ferit de zguduirea cutremurelor. Atunci câmpiile noastre vor fi ferite de inundaţii, de nenorociri. (p. 205-206)
*
E adevărat, în decursul istoriei noastre, poporul nostru, creştin
de la începutul lui, a avut de pătimit şi de îndurat stăpânirea acestor păgâni asupra vieţii şi asupra credinţei, şi asupra istoriei sale.
Aceasta a avut o înrâurire nefericită... Şi, de la frumuseţea praznicelor noastre pe care le-au sărbătorit părinţii, moşii şi strămoşii
noştri în chip creştinesc, în decursul veacurilor, stăpânirile străine
au făcut să dispară din viaţa noastră urmele frumoase, obiceiurile
sfinte pe care credinţa în Dumnezeu şi înaintaşii noştri sfinţi ne-au
învăţat să le păzim şi să le păstrăm. Şi înrâurirea nefericită şi nefastă a stăpânirilor păgâne şi vrăjmaşe credinţei noastre, în decursul veacurilor, a făcut ca poporul nostru să uite frumoasele obiceiuri avute la începutul credinţei lui şi să înceapă să batjocorească
chiar ce a avut el mai frumos în viaţa lui.
Dumnezeu e singurul Aliat şi Ocrotitor, Părinte, Mamă, Prieten, Binefăcător al poporului nostru şi al fiecăruia dintre noi, iar
noi nesocotim cuvintele Lui şi bunele, şi frumoasele obiceiuri de
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la botezuri, de la aniversări, de la nunţi şi chiar de la înmormântări (de la clipele cele mai dureroase şi mai tragice din viaţa unei
familii şi a unui om)... Şi uităm de frumoasele noastre învăţături
şi obiceiuri lăsate de părinţii noştri şi de Cuvântul lui Dumnezeu
şi ne batjocorim credinţa noastră cu jocuri, destrăbălări, băuturi
îmbătătoare care degenerează în păcate şi-n urâciuni tocmai în
momentele în care ar trebui ca sufletele noastre să participe cu
toată puterea şi cu toată simţirea la durerea unei familii. În loc să
fie prilejuri de rugăciune, de participare îndurerată şi iubitoare,
au ajuns prilejuri de păcătuire şi de destrăbălare.
Cât de departe am ajuns de ceea ce trebuia să rămânem noi,
după pilda înaintaşilor noştri şi după învăţătura credinţei noastre
cu care ne place să ne lăudăm că o ţinem şi că-i suntem credincioşi!
Iată însă că Dumnezeul părinţilor noştri a primit jertfa lor...
Citiţi Istoria poporului nostru şi vedeţi cu câte lacrimi şi jertfe a
trebuit să fie udată această Istorie, că nu-i loc în tot cuprinsul ţării noastre să nu fie însemnat cu o cruce, cu un mormânt, cu o
mănăstire, cu un loc istoric din care să ne vorbească un erou, o
jertfă, unul care şi-a dat viaţa pentru ca odată şi odată şi poporul
nostru să ajungă să-L slăvească pe Dumnezeu chiar în bisericile
sale în limba sa. Să ajungă să înveţe în şcolile sale în limba sa.
Să ajungă să se poată ruga şi să poată mulţumi lui Dumnezeu în
limba sa, pe care atât de multe secole n-a avut libertatea şi îngăduinţa s-o rostească. (p. 205-206)
*
Aţi citit vreodată „Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul
său Teodosie”?
Aţi citit vreodată scrierile cronicarilor Miron Costin, Grigore Ureche şi ale celorlalţi? Dacă le-aţi citit, ştiţi că toate scrierile
acestora au referiri la Sfintele Evanghelii şi vorbesc despre credinţa părinţilor noştri în Dumnezeul nostru.
De aceea, dacă dorim cu adevărat să ne cinstim Istoria şi părinţii, trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu şi să ne încreştinăm
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obiceiurile noastre: să înlăturăm din obiceiurile noastre băuturile
îmbătătoare, jocurile destrăbălate, cuvintele porcoase, glumele
urâte care se petrec până şi la înmormântări, până şi la privegheri, până în cele mai sfinte şi mai alese momente din tainele
noastre, din viaţa noastră.
Această lucrare de întoarcere la Dumnezeu a propovăduit-o
şi o propovăduieşte Lucrarea în mijlocul căreia se petrec astfel
de nunţi şi astfel de petreceri cum vedeţi acum în faţa dumneavoastră.
A avut Dumnezeu milă de poporul nostru, ca – în momentul
când ne-a dat întregirea noastră naţională, atunci când Dumnezeu
a dat independenţa poporului nostru, întregirea lui în mijlocul
unor hotare libere – atunci să ne trimită şi această Lucrare a Oastei
Domnului. Ea a fost trimisă de Dumnezeu printr-un profet al Său:
Părintele Iosif, care a fost profetul vremilor noastre şi al poporului
nostru. Părintele Iosif, care a strigat: „Înapoi la Hristos!”... Destul
cu robia păgânească! Dumnezeu ne-a dat independenţa naţională.
Dumnezeu ne dă şi independenţa cea sufletească.
Am scăpat de asuprirea altor neamuri păgâne, dar am rămas
mereu sub asuprirea unor păcate care sunt nişte duşmani mai necruţători: păcatul beţiei, păcatul înjurăturii, păcatul urii, păcatul
tuturor celorlalte obiceiuri destrăbălate care ne robesc, care nefericesc neamul nostru, copiii noştri, familiile noastre şi de care
numai Hristos ne poate salva.
Când a venit izbăvirea noastră de sub jugul popoarelor
străine care ne-au stăpânit şi am căpătat independenţă naţională,
ce bucurie, ce bucurie a fost! Eram copil atunci, aveam 4-5 ani...
Nu uit!... Plângeau de bucurie părinţii noştri că am scăpat de robia celor care de secole întregi chinuiseră poporul nostru. Dar
Lucrarea Oastei Domnului era un dar în acele momente, trimis
de Dumnezeu, prin care să scăpăm de robia unor duşmani şi mai
nefericiţi, care erau păcatele, răutatea, stricăciunile sufleteşti de
care Dumnezeu a vrut să ne dezrobească tot atunci.
S-a întâmplat însă altfel... Dar mila lui Dumnezeu nu s-a
sfârşit; răbdarea şi dragostea lui Dumnezeu n-au încetat. Bună259

tatea Lui nu s-a sfârşit, iar ceea ce vedeţi acum în faţa ochilor
dumneavoastră este o dovadă a dragostei lui Dumnezeu, Care
luptă încă să ne scape de robia acelor patimi de care n-am scăpat
atunci când am obţinut independenţa noastră naţională. Să ne
scape de păcatul beţiei, al înjurăturii, al sodomiei, al furtului, al
înşelăciunii, al minciunii şi al tuturor celorlalte lucruri care degradează şi nefericesc un suflet şi o familie, şi un popor, şi o generaţie...
Şi scăparea este întoarcerea la Hristos, pe care o propovăduieşte această Lucrare. (p. 370-371)
*
Ne rugăm pentru această Lucrare care este ca un aluat pus
de Dumnezeu în frământătura credinţei noastre, a Bisericii
noastre, a poporului nostru. Ne rugăm pentru ca toţi cei care fac
parte din ea, ca nişte fermenţi sănătoşi într-un aluat bun, să dospească frumos pentru o viaţă curată, sfântă, evlavioasă, folositoare semenilor, cinstită, harnică, demnă, ca să-i influenţeze pe
toţi cei din jurul lor, angrenându-i ca, împreună cu tot poporul
nostru, să facem acel salt minunat de la starea de păcat, la starea
de neprihănire; de la starea de întuneric, la starea de lumină; de
la starea de robie a păcatului, la starea de slobozenie în Hristos.
(p. 374-375)
*
Fraţii de mai nainte au amintit aici despre această Lucrare
minunată şi despre roadele minunate pe care le-a adus şi pe care le aduce ea în mijlocul poporului nostru. Că, dacă avem noi
acuma nunţi cum nu s-a mai văzut în poporul nostru... Dacă
avem botezuri, dacă avem privegheri la morţii noştri – în loc
de petreceri păgâneşti, cu tot felul de lucrări şi de cuvinte, şi de
purtări urâte şi stricate – şi dacă acum avem aniversări binecuvântate, botezuri binecuvântate, nunţi binecuvântate, privegheri binecuvântate, sărbători fericite, este numai pentru că lucrase Duhul Sfânt prin Oastea Domnului, prin omul ales de
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Dumnezeu, care este profetul neamului nostru, Părintele Iosif
Trifa. El a reîncreştinat obiceiurile noastre şi, în loc de a ne
asemăna păgânilor şi oamenilor care n-au auzit niciodată de
Dumnezeu, acum ne asemănăm, prin toate aceste obiceiuri
strămoşilor noştri adevăraţi, Sfinţilor Părinţi ai Bisericii noastre şi ai credinţei noastre, care, de la naşterea poporului nostru,
aşa ne-au învăţat şi aşa au petrecut ei în cinstirea şi în umblarea ascultării de Dumnezeu.
De aceea Dumnezeu a apărat fiinţa neamului nostru şi credinţa neamului nostru în mijlocul tuturor robiilor şi stăpânirilor
păgâneşti prin care a trecut acest neam zbuciumat în decursul
veacurilor de istorie grea şi chinuitoare.
Cine ne-a apărat pe noi? Cine ne-a apărat istoria noastră?
Cine a făcut să vină o Zi, la 1 Decembrie 1918, când să ne putem
cuprinde în braţe unii pe alţii, din toate marginile ţării, să ne sărutăm în lacrimi şi să-I mulţumim lui Dumnezeu că am ajuns ziua unităţii neamului nostru, a independenţei naţionale, scăpaţi de
toate neamurile păgâne şi stăpânirile păgâne care au căutat să ne
nimicească şi să ne asimileze?
Tot atunci, îndată după această izbăvire a poporului nostru,
Dumnezeu ne-a trimis şi această Lucrare – Oastea Domnului –
prin acest profet al vremurilor noastre şi al poporului nostru, care este Părintele Iosif Trifa. (p. 388-389)

Strângeţi fărâmiturile, vol. 3
Tocmai de aceea acum, când trebuie să luăm nişte hotărâri
care pot ajuta şi grăbi această mare izbândă a Domnului pentru
salvarea poporului nostru şi pentru renaşterea evanghelică a Bisericii noastre, tocmai de aceea, zic, fiecare dintre noi trebuie să
fim conştienţi de datoria ce ne revine înaintea lui Dumnezeu şi-a
frăţietăţii noastre pentru asta. (p. 51)
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*
(...) Lucrarea curată a Domnului merge biruitoare şi puternică, mereu mai tânără, înainte. Căci ea este Lucrarea Lui, pe care
El Însuşi o conduce şi-o veghează, pentru a-Şi împlini prin ea
gândul Său fericit în patria noastră şi-n Biserica noastră. Până
când tot poporul nostru va fi fericit în ascultarea de El şi toată
Biserica noastră va fi vie, sănătoasă şi sfântă, aşa cum au dorit-o
toţi Sfinţii noştri Părinţi şi toţi marii noştri înaintaşi. (p. 62)
*
Mulţumim că ai iubit poporul nostru atât de mult, încât neai dat nişte părinţi şi nişte înaintaşi aşa de vrednici în faţa Ta,
Doamne, încât să Te înduri în chip deosebit de noi şi să ne trimiţi solia Ta mântuitoare şi minunată. (...)
Binecuvântează tineretul binecuvântat, acest rod minunat şi
fericit care, ca nişte flori promiţătoare, vine promiţând să lege
pentru rodul pe care-l aştepţi Tu de la fiecare dintre noi. Mulţumim, Doamne, că Lucrarea Ta trăieşte şi biruie, şi e mereu tânără. Binecuvântează acest tineret binecuvântat. Înzestrează-l cu
daruri cereşti şi depline, ale Duhului Sfânt, care să aducă rod
mereu mai frumos şi mai puternic pentru slava Ta şi pentru
mântuirea poporului nostru, pentru trăinicia şi viaţa frumoasă şi
rodnică a Bisericii şi a credinţei noastre bune şi străbune, pentru
care ne rugăm mereu să-i dăruieşti roade binecuvântate, păstori
şi preoţi binecuvântaţi, oameni ai Tăi plini de Duhul Sfânt şi de
duhul profetic de care a fost plin acest om binecuvântat al Tău,
trimisul Tău pentru Biserica, pentru ţara, pentru poporul nostru.
Ridică mereu talente noi. Doamne, înzestrează tineretul Lucrării
Tale cu multe daruri binecuvântate, pentru ca nici în viitor poporul nostru să nu ducă lipsă de aceste daruri, să nu trebuiască să
mergem să cerşim la străini, ci să avem de la noi izvorul Tău binecuvântat, cu toate darurile de care va avea nevoie şi-n viitor
poporul nostru, ca să crească, după voia Ta, un popor puternic,
credincios, rodnic, harnic, cinstit şi vrednic şi ’naintea Ta, şi
’naintea celorlalte popoare ale lumii pentru care ne-ai ales Tu să
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Te slăvim pe Tine, să Te preamărim în chipul cel mai frumos.
(p. 116-117)
*
(...) Şi, pe lângă această familie duhovnicească – în care noi
trebuie să ne cunoaştem totdeauna locul şi datoriile şi să ni le
împlinim – mai avem o mare familie: familia neamului nostru în
care ne-a născut Dumnezeu din părinţii noştri trupeşti şi din cei
sufleteşti. Noi nu ne putem şi n-ar trebui să ne putem niciodată
ruga pentru noi înşine fără să ne rugăm mai întâi pentru toată
familia noastră cea mare, neamul nostru, a cărui limbă o vorbim,
pe al cărui pământ călcăm, din glia căruia ne tragem pâinea şi
viaţa. Şi în glia căruia ne vom odihni trupul până la învierea din
morţi. Acest neam al nostru este marea noastră familie pe care
trebuie s-o iubim cu toată puterea sufletului nostru. Şi, când
această familie mare a noastră, patria şi poporul din care ne-a
născut pe noi Dumnezeu, este în primejdie sau ne cer jertfe,
obligaţii şi datorii, din dragoste faţă de Dumnezeu, noi trebuie să
ne împlinim cu toată dragostea, din îndemnul inimii, datoria faţă
de această familie binecuvântată în care noi am avut părinţi şi
înaintaşi sfinţi şi mari. (...)
Iar dacă în familia noastră duhovnicească noi nu-i uităm pe
înaintaşii noştri – care, după cum ne spune Cuvântul lui Dumnezeu, ne-au vestit nouă Cuvântul cel Sfânt al lui Dumnezeu şi neau adus la mântuire şi la sfârşitul felului de vieţuire al cărora noi
trebuie să privim neîncetat, pentru ca să fim vrednici de ei şi să
avem, drept binecuvântare de la Dumnezeu, urmaşi binecuvântaţi – tot aşa nu trebuie să ne uităm istoria neamului nostru, pe
înaintaşii noştri care s-au jertfit pentru ca noi să avem libertate,
bucurie, ajutor, mângâiere, să ne putem vedea unii cu alţii. Într-o
veche scriere am citit nişte cuvinte pe care ar trebui să nu le uităm noi niciodată. Şi scria acolo aşa: „Blestemată este rugăciunea aceluia care se roagă numai pentru el singur. Binecuvântată
să fie rugăciunea aceluia care se roagă pentru tot neamul său,
pentru toată familia sa, pentru toţi semenii săi. Şi pierdută să fie
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mântuirea aceluia care caută să se mântuiască numai el singur.
Şi fericită şi binecuvântată să fie în veci mântuirea aceluia care
caută să-şi mântuiască toată familia sa, tot poporul său. (...)
Dar părintele acela care ne-a născut pe noi ne-a spus aşa:
„Lucrarea aceasta binecuvântată de Dumnezeu, duhovnicească şi
sfântă, care poartă în numele ei Numele Lui, este un aluat pus în
toată frământătura poporului nostru. Nu să se mântuiască singură... nu să se dospească numai ea singură, cum nu se dospeşte numai pentru el singur aluatul pus în frământătură. Ci să lupte, să se
sacrifice aşa cum fermenţii din aluatul pus în frământătură se sacrifică, se jertfesc, luptă şi muncesc, ca toată frământătura în care
sunt puşi să ajungă odată o pâine gustoasă şi bună. Tot aşa şi noi:
dacă de Dumnezeu am fost chemaţi şi rânduiţi să-L cunoaştem pe
El, atunci să ne considerăm totdeauna ca un aluat care avem toată
datoria să dospim întreagă frământătura poporului nostru şi-a societăţii în care suntem puşi, pentru ca atunci când vom merge
înaintea lui Dumnezeu, la capătul luptelor noastre şi la capătul
jertfelor noastre, să nu ne ducem singuri. Să putem duce toată familia noastră împreună cu noi; tot poporul nostru împreună cu noi.
Numai atunci suntem şi noi cu adevărat fericiţi, când este fericită
familia în care ne-am născut; când este fericită Lucrarea în care
suntem; când este fericită Biserica în care Dumnezeu ne-a născut
din Duhul Său; când este fericit întreg poporul nostru.
Când tot poporul nostru va fi fericit, şi noi vom fi fericiţi.
Când peste poporul nostru vin necazuri, pe noi ne vor lovi întâi.
Câtă vreme hotarele ţării noastre sunt libere şi puternice, noi ne
putem bucura de pace, putem merge unii la alţii, să ne îmbrăţişăm unii pe alţii, să lucrăm unii pentru alţii, să ne-mplinim datoriile cinstit şi frumos unii în mijlocul celorlalţi. Şi putem atunci
să ne bucurăm liberi şi slobozi de a-L slăvi pe Dumnezeu. Că fericirea noastră numai atunci este deplină, când toţi ceilalţi din jurul nostru sunt fericiţi. Nefericit este acela care caută să se salveze singur. Chiar dacă s-ar salva... ajunge-ntr-un pustiu, singur şi
nefericit. Şi nu-i mai mare nenorocire decât să te salvezi tu, când
vezi că toţi ceilalţi ai tăi au pierit. La ce folos să mai trăieşti?
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De aceea, trebuie să ne rugăm neîncetat ca Dumnezeu să-i
păzească pe toţi acei pe care i-a rânduit în mijlocul neamului
nostru îndrumători şi veghetori asupra fericirii noastre, a tuturora. Dacă ne bucurăm de-un moment ca acesta, fraţilor, le-o datorăm foarte mult tuturor acelora care, în ţara aceasta, au răspunderea apărării şi libertăţii noastre. Să ne rugăm din toată inima
pentru ei, iubindu-i şi ascultându-i. Pentru că sunt puşi de Dumnezeu în mijlocul poporului nostru. Şi, dacă ei stau tari şi dacă ei
veghează şi lucrează, şi luptă, iată că şi noi ne putem bucura. Îi
mulţumim lui Dumnezeu pentru aceasta.
Dacă cei care păzesc hotarele ţării noastre sunt tari şi nebiruiţi, de acest lucru noi ne bucurăm cel dintâi. Dumnezeu să-i
întărească şi să-i păzească neîncetat. Şi, după cum de fiecare
dată în bisericile noastre se spune să fim păziţi de năvălirea altor
neamuri, noi aceasta trebuie s-o spunem neîncetat şi şi mai recunoscători. Să ne împlinim această datorie faţă de poporul nostru,
faţă de familia din care ne tragem şi-n mijlocul căreia avem bucuriile, fraţii, surorile, copiii noştri, părinţii noştri, soţia noastră,
casa noastră, pâinea noastră, perna noastră odihnită, liniştitele
noastre bucurii duhovniceşti. [Căci pe toate acestea] le datorăm
în mare parte acelora care, cu preţul vieţii lor, caută să ne asigure
această viaţă liniştită şi bucuroasă. Să nu-i uităm! (p. 91-93)
*
În această nouă sărbătoare a Duhului Sfânt, Te rugăm,
Doamne Duhule Sfinte, Care l-ai însufleţit pe omul Tău, trimisul
Tău, profetul Tău, părintele nostru, să ne-nsufleţeşti şi mai departe şi pe noi, pe toţi, ca fiecare dintre noi să devenim un lucrător bun şi-o lucrătoare bună, un fiu vrednic al Tău, al poporului nostru şi-al credinţei noastre, pentru ca să facem cinste
Numelui Tău în orice loc am fi: la munca noastră, la datoria
noastră, în suferinţele noastre sau în bucuriile noastre. Dăruieştene această conştiinţă trează şi neschimbată, pentru ca, prin toate,
Numele Tău să fie slăvit, iar noi să ne putem arăta vrednici fii ai
poporului Tău, ai înaintaşilor noştri, curaţi, credincioşi, puternici, hotărâţi pentru Tine. (...)
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Binecuvântează poporul nostru, binecuvântează conducătorii pe care Tu i-ai rânduit în el. Dăruieşte-le toată lumina şi ajutorul de care au nevoie, ca să ne putem bucura mereu de libertatea de-a Te slăvi pe Tine bucuroşi şi fericiţi. Păzeşte, Doamne, şi
binecuvântează hotarele ţării noastre şi întăreşte-i şi ajută-i pe
cei care le apără, ca, la adăpostul unei vieţi libere şi liniştite, să
Te putem slăvi şi să putem lucra aici ca un popor liber şi de orice vrăşmaş trupesc şi, mai ales, de vrăşmaşii sufleteşti, de vrăşmaşii care sunt păcatele şi care ne pot nenoroci. Liberi şi biruitori, să Te putem binecuvânta tot mai fericiţi, slujindu-Ţi Ţie.
Binecuvântează Biserica şi credinţa noastră cea bună şi străbună; binecuvântează preoţii credincioşi şi pe toţi cei care ţin sus
Cuvântul Tău în mijlocul acestui popor care a fost creştin de la
naşterea lui. Dăruieşte-i, Doamne, păstori credincioşi, vii, trăind
prin Cuvântul Tău şi pentru Cuvântul Tău. Binecuvântează-i pe
cei care sunt; şi pe cei care nu sunt, fă-i, Doamne, pentru că Tu
ai putere să faci din pietre fiii lui Avraam. Doamne, ce pietre
eram înainte de-a ne învia Tu... Fă-ne mereu fiii Tăi, fii credincioşi şi statornici, şi puternici ai Bisericii Tale vii, ai credinţei
Tale rodnice şi biruitoare. Pentru ca, împreună cu toţii, tot poporul nostru, toată Biserica noastră, să fim o lucrare vie şi puternică a Ta. Cât de fericiţi vom fi atunci când noi toţi şi cu toţii Te
vom slăvi, cu părinţii noştri şi cu copiii noştri, pe Tine, Marele
nostru Dumnezeu, Care ai făcut atât de mult pentru istoria noastră din trecut şi care poţi face şi-n viitor.
În timpul acesta când lumea este frământată de tot felul de
temeri şi de primejdii, noi alergăm la Tine, Care i-ai salvat pe
părinţii şi înaintaşii noştri din primejdii şi mai mari. Tu eşti
acelaşi ieri, azi şi-n veci. Ia-ne sub sfânta Ta ocrotire pe toţi. Din
pricina mamelor credincioase şi-a copilaşilor nevinovaţi, din
pricina părinţilor noştri credincioşi, care au rămas statornici lângă Tine şi nu s-au abătut nici la dreapta, nici la stânga de pe calea cea dreaptă şi sănătoasă, din pricina lor, ascultă şi rugăciunile
noastre, iartă păcatele noastre, primeşte lacrimile noastre, întoarce inimile noastre, ale tuturor, spre Tine, Doamne, şi ajută-ne ca,
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de fiecare dată, de la un astfel de prilej, să ne-ntoarcem mai hotărâţi, mai uniţi, mai credincioşi, pentru că ţinta poruncii este
dragostea, care vine dintr-o inimă curată şi dintr-un cuget
neprefăcut. Te rugăm, dăruieşte-ne tuturor o astfel de inimă şiun astfel de cuget, pentru ca Tu totdeauna să poţi primi rugăciunile noastre, să ne poţi apăra cu puterea Ta, Doamne, şi să ne
poţi ajuta ca şi mai departe să ne ducem o viaţă vrednică, şi-n
viitor, cum şi-au dus părinţii noştri o viaţă vrednică în trecutul
binecuvântat. Prin Tine au trăit ei, prin Tine au biruit, Doamne,
prin Tine au putut ei împlini atâtea fapte minunate, care, pentru
noi, astăzi, sunt nişte stâlpi luminoşi pe drumul Tău. Prin Tine
vom putea şi noi, prin Tine vor putea şi urmaşii noştri. Te rugăm
să reverşi peste toţi acelaşi duh binecuvântat, pentru ca şi trecutul, şi prezentul, şi viitorul să fie luminos şi fericit pentru totdeauna pentru poporul nostru, pentru Biserica noastră, pentru sufletele noastre. (p. 118-120)
*
Ce mult ai iubit, Doamne, poporul nostru! Pe câţi mari oameni ai Tăi şi martiri, şi mucenici ai Tăi i-ai dat, în decursul istoriei lumii, pentru salvare şi mântuirea fiinţei acestui neam! Cât
de minunat ne-ai ocrotit părinţii noştri şi i-ai călăuzit în mijlocul
tuturor încercărilor prin care a îngăduit înţelepciunea Ta să treacă acest popor atât de adânc încercat, cu o istorie atât de amară şi
atât de strălucită! Dar prin toate acestea – şi tocmai prin toate
acestea – Tu i-ai arătat că Tu eşti Dumnezeul lui, ocrotitorul lui,
garantul mântuirii şi vieţii lui. Au trecut peste istoria noastră
atâtea valuri şi încercări... Şi prieteni, şi duşmani au trecut la fel
de sălbatic. Dar Tu, Doamne Dumnezeul nostru, le-ai garantat
părinţilor noştri viaţa şi izbăvirea. Vrăjmaşii s-au dus în întuneric, în scrum, în pierzare. Şi poporul acesta atât de adânc încercat, dar izbăvit de Tine, a trecut biruitor prin toate.
Îţi mulţumim, Doamne, că ai primit jertfele părinţilor şi ale
înaintaşilor noştri mari şi sfinţi. N-au vrut ei să cucerească ţara
nimănui şi bunurile nimănui. Dar au dorit să-şi apere până la
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sfârşit sărăcia şi nevoile lor cinstite şi vrednice. Şi, pentru că Tu
ai văzut cauza lor cea dreaptă şi jertfa lor cea sfântă, i-ai sprijinit. Te-ai ridicat împotriva vrăjmaşilor puternici şi ei s-au nimicit; iar poporul acesta smerit, cinstit şi vrednic, aşa cum l-au
crescut părinţii şi cum l-au făcut harul şi bunătatea Ta, a rămas
statornic până astăzi. A venit o vreme când Ţi-ai adus aminte,
după secole şi secole de jertfe, de robie, de suferinţă, de lacrimi
şi de rugăciuni, de acest popor al nostru şi l-ai izbăvit de vrăjmaşii din afară, de asupritorii pământeşti şi trupeşti.
Dar Tu ai văzut, Doamne, că vrăjmaşii cei mai nimicitori şi
mai răi erau vrăjmaşii dinăuntru: păcatele, neştiinţa, stricăciunea, în care ne ţinuseră cei care ne-au stăpânit şi-au dorit să ne
piardă. Şi, ca să ne dezrobeşti şi de sub robia păcatelor, a alcoolismului, a înjurăturilor, a decăderii, a stricăciunii, ai adus peste
poporul nostru harul minunat al acestei Lucrări a Oastei Tale.
Atunci, o dată cu eliberarea noastră naţională, ai vrut să ne
dai şi eliberarea noastră sufletească. Ce bun ai fost Tu, Doamne!
Ce minunat a fost planul Tău de mântuire pentru poporul nostru!
Cât de repede am fi ajuns cu toţii... Biserica noastră, credinţa
noastră strămoşească ce minunat ar fi ajuns să umple inimile de
lumina Ta, de curăţia Ta, de o stare înalt duhovnicească şi evanghelică, dacă noi toţi, părinţii noştri toţi ar fi înţeles Lucrarea Ta,
chemarea Ta, planul Tău mântuitor pentru noi...
Dar au fost, Doamne Dumnezeul nostru, şi împotriviri,
pentru că au fost şi vrăjmaşi... vrăjmaşi întunecaţi împotriva sufletului poporului nostru şi au împiedicat Lucrarea Ta mântuitoare. Au căutat să nimicească Lucrarea Ta, pentru ca poporul
nostru să n-ajungă la lumina Ta, la lumina lui şi la mântuirea lui.
Tu însă ai rămas credincios făgăduinţei Tale şi n-ai lăsat. Cei care au vrut să facă rău s-au dus de mult... şi s-au nimicit. Dar Lucrarea aceasta minunată făcută de Tine şi de Duhul Sfânt a rămas până astăzi în picioare şi va rămâne până la sfârşit, ca să-şi
împlinească chemarea pe care i-ai rânduit-o Tu. Pentru că nici
un Cuvânt al Tău, Doamne, nu va pieri neîmplinit. Şi, după cum
ploaia şi zăpada care cad pe pământ nu se întorc până n-aduc rod
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şi nu fac pământul să rodească, tot aşa nici Cuvântul Tău n-a fost
aruncat în zadar şi voia Ta se va împlini până la sfârşit.
Din toată inima Îţi mulţumim în această clipă când sărbătorim patruzeci şi cinci de ani de când acest mare om al Tău şi
profet al Tău în mijlocul poporului nostru şi a creştinătăţii din
zilele noastre s-a dus la Tine cu slujba lui împlinită. Vedem
limpede că ceea ce ai promis Tu împlineşti cu credincioşie până la sfârşit. Iată, Lucrarea Oastei Tale este tânără şi puternică!
Atât de mare parte dintre cei care sunt adunaţi aici sunt tineri.
Aceasta arată că Lucrarea aceasta este o Lucrare puternică, vie,
sănătoasă, o Lucrare de viitor. Că, dacă nu vei aduce mântuirea
poporului nostru şi a Bisericii noastre prin această Lucrare sănătoasă, pornită din sânul credinţei părinţilor noştri şi din dragostea sufletească a neamului nostru, dacă mântuirea noastră
nu va veni prin această Lucrare, ea nu va mai veni niciodată.
Dar noi ştim că ce ai hotărât Tu se va împlini cu credincioşie.
Oricât de mult vor trece anii şi încercările şi oricât de mult vei
îngădui Tu să vină furtuni şi împotriviri faţă de Lucrarea Ta,
noi suntem adânc încredinţaţi, de neschimbat şi de neclătinat
încredinţaţi, că Tu vei aduce la îndeplinire mântuirea neamului
nostru şi salvarea înaltă şi evanghelică a Bisericii noastre prin
această Lucrare vie şi sănătoasă, care a pornit din sânul poporului nostru şi vrea să rămână alipită de idealurile lui, de sănătatea lui, de puterea lui, de istoria lui, de viitorul lui până la
sfârşit. Şi vrea ca aceasta să se facă în credinţa părinţilor noştri,
care este sănătoasă, vie şi puternică, binecuvântată de Tine. Nu
lucrări străine, din afară, străine de sufletul poporului nostru,
de sufletul credinţei părinţilor noştri, ci Lucrarea aceasta de
aici, născută din sânul, din dragostea, din lacrimile, din jertfele
Domnului şi Mântuitorului nostru şi ale sfinţilor noştri înaintaşi, aceasta este Lucrarea de viitor, sănătoasă şi puternică, prin
care Tu vei aduce multă fericire şi lumină mai departe, în tot
poporul nostru; şi poate că, prin acest popor, încă multora, care
sunt departe acum, dar care, prin Harul Tău, vor fi aduse la cunoaşterea şi la mântuirea Ta.
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Îţi mulţumim din toată inima pentru aceste câteva ceasuri pe
care ai rânduit să le petrecem aici împreună cu această mică
parte din marele număr de fraţi şi surori cu care Tu ai împânzit
ţara noastră şi până departe, la marginile pământului, care prin
această Lucrare ridică spre Tine cugete curate, lacrimi fierbinţi,
făgăduinţe minunate.
Sunt patruzeci şi cinci de ani de când lângă acest mormânt,
împreună cu cei care erau atunci, am pus un legământ sfânt pe
care ne-am luat în faţa Ta răspunderea că-l vom ţine până la
moarte şi aşa vom lăsa şi urmaşilor noştri până la sfârşit să-l ţină. Că vom fi credincioşi în Biserica noastră strămoşească şi-n
simţământul curat al poporului nostru, căutând să ducem mai
departe tot ce-i sănătos, vrednic, frumos, curat, cinstit şi de
omenie pus de Tine în fiinţa neamului şi-n credinţa înaintaşilor
noştri. (...)
Ne rugăm şi de data aceasta, cum ne-am rugat zilnic, să binecuvântezi pământul sfânt al ţării noastre, sfinţit de jertfele
înaintaşilor noştri, oameni aleşi ai Tăi, ca acest mare şi sfânt profet al Tău lângă mormântul căruia înnoim iarăşi, şi de data
aceasta, după patruzeci şi cinci de ani, legământul nostru să fim
credincioşi până la moarte şi până după moarte, în veci, făgăduinţelor Tale, Cuvântului Tău şi soliei, şi planului pe care l-ai
avut cu această Lucrare ridicând-o în mijlocul poporului nostru.
Nu este o altă lucrare asemenea ei! Pe tot pământul acesta, nu
există o lucrare aşa de puternică, de minunată, de curată, de
sfântă peste care Tu să fi revărsat, deodată cu lacrimile şi jertfele, atâtea binecuvântări şi biruinţe. Neamuri îndepărtate privesc
spre această Lucrare ca spre un răsărit de soare care să le aducă
lumină şi lor... Lor, care sunt în pragul apusului şi la falimentul
tuturor încercărilor lor.
Doamne Dumnezeu nostru, Dumnezeul puterii, Dumnezeu
părinţilor noştri, Dumnezeul credinţei noastre, în această sărbătoare a Duhului Sfânt, revarsă puterea minunată, înflăcărată,
dulce, fierbinte şi mare a Duhului Tău Sfânt peste această Lucrare, peste poporul nostru, peste pământul ţării noastre şi peste toţi
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cei cărora Tu le-ai încredinţat marea şi greaua misiune de conducători ai acestui popor şi de îndrumători ai acestei Biserici.
Dăruieşte-le lumina Ta de sus, fă-i să se identifice total cu năzuinţele poporului nostru care din străfund o cer. Să le fie credincioşi şi statornici, pentru binele acestui popor care stă numai
în Tine, în alianţă cu Tine, în ascultarea de Tine, în umblarea cu
Tine. Pentru că Tu ai fost singurul aliat al istoriei noastre, al poporului nostru. N-am avut aici nici un prieten, numai pe Tine,
Doamne Dumnezeul nostru, şi Tu i-ai scăpat pe toţi. Spre Tine
s-au ridicat părinţii noştri şi în faţa Ta s-au aplecat voievozii poporului nostru, petrecând ceasuri şi nopţi de rugăciune înaintea
fiecărei bătălii. Şi Tu le-ai dat izbândă, Doamne, [în lupta] cu
puhoiul vrăjmaşilor care a venit să nimicească tot ce strânsese
sărăcia şi lacrimile lor. Şi ei au biruit. Pentru că dreptatea Ta
totdeauna va birui.
Oricât de mult vor trece veacurile şi năvala popoarelor nedrepte, cei care sufăr pentru dreptate şi luptă cu dreptate, în Numele Tău, vor birui. Ştim că avem dreptate, Doamne, şi ştim că
Tu ne vei face odată dreptate şi se va recunoaşte atunci de către
lumea întreagă câtă dreptate am avut chiar când eram călcaţi în
picioare şi zdrobiţi.
Ştim că vom avea bucuria să vedem dreptatea Ta făcându-se
acestui om martir al Tău şi Lucrării pentru care a suferit. Că vom
fi pe pământ sau că vom fi sub pământ, aceasta nu ne interesează,
pentru că alţii vor fi să ducă mai departe solia Ta mântuitoare până
la marginile poporului nostru sau la marginile lumii. Până când Tu
vei veni să-i încununezi pe toţi cei care au suferit credincioşi şi au
rămas statornici, curaţi şi cinstiţi, pe linia credinţei şi a ascultării
de Tine, în mijlocul poporului în care ne-ai ridicat Tu.
Şi-acum Te rugăm pentru conducătorii noştri: să-i binecuvântezi, Doamne, şi să le dăruieşti lumina Ta şi harul Tău, ca, în
locul de grea răspundere în care sunt, să aibă putere şi lumină de
la Tine să-ndrume istoria poporului nostru pe căile dorite de Tine, spre culmile fericite la care ai dorit Tu de la început să ne
urci.
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Trezeşte în sufletele fiecăruia dintre noi acest simţământ şi
această dorinţă, să fim exemplu de credincioşie, de demnitate, de
muncă cinstită, de omenie în mijlocul vremilor pe care le trăim.
Dorim mereu ca aceasta să fie trăsătura minunată a sufletului
tuturor oamenilor, până vom ajunge la ceea ce ai dorit Tu: ca toţi
oamenii să fie mântuiţi. (...)
Te rugăm să vii în Lucrarea aceasta a Oastei Tale, împrospătând-o mereu cu suflete vrednice, curate, tinere, sănătoase. Să binecuvântezi mamele, soţiile, fiicele Lucrării şi să le ajuţi să crească o generaţie sănătoasă de copii credincioşi, demni, vrednici, cinstiţi. Prin care poporul nostru să meargă biruitor şi frumos, până
va ajunge acolo unde ai dorit Tu să fie, în fruntea tuturor acelora
care Te iubesc pe Tine şi caută slava Numelui Tău Sfânt.
Binecuvântează, Te rugăm, lucrătorii Tăi, fraţii noştri bătrâni
şi tineri. Înmulţeşte-le numărul, râvna şi puterea prin revărsarea
peste ei a puterii Duhului Tău Sfânt şi a suflului ceresc şi înflăcărat. Ridică tineret vrednic, destoinic, curat, din mijlocul cărora săŢi alegi talente: scriitori, cântăreţi, vestitori puternici. Pune-Ţi şi
oameni care să facă cinste poporului nostru şi Lucrării Tale, şi
credinţei noastre în lumea întreagă. Ne încredem în Tine, Doamne, că Tu poţi, fiindcă Tu ai făcut din cei slabi puternici, din cei
smeriţi înălţaţi; şi din cei care au ştiut să renunţe şi să sufere, ai făcut oameni vrednici şi popor vrednic în faţa tuturor. (...)
Te binecuvântăm în această clipă şi ne rugăm să primeşti
înnoirea legământului nostru pentru viaţa noastră viitoare, pentru
tot timpul pe care ni l-ai mai rânduit. Şi să binecuvântezi această
hotărâre, ajutându-ne să ne-o ţinem până la capăt cu frică şi cutremur, realizând în primul rând în viaţa noastră o trăire sfântă,
vrednică, demnă şi apoi influenţând şi pe cei din jurul nostru la o
astfel de trăire. Până când această puternică, frumoasă şi curată
Lucrare mântuitoare va cuprinde întreg poporul nostru şi lumea
întreagă. Atunci vino, Doamne Iisuse, să îi iei pe toţi cei pe care
i-ai rânduit să Te slujească pe Tine, împreună cu părinţii şi cu
copiii lor, înaintaşii şi urmaşii noştri, vrednici şi mântuiţi toţi. Că
noi nu ne rugăm numai pentru mântuirea noastră, Doamne, ci
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pentru mântuirea întregului nostru neam şi a lumii întregi. Căci
atunci vom fi şi noi fericiţi, când pe toţi semenii noştri din jurul
nostru îi vom vedea că sunt aşa.
(...) Sufletul viu al părintelui nostru, care n-a murit, să se
bucure şi acolo că solia pe care ai răspândit-o Tu prin el trăieşte
şi biruie. Şi că mereu alte şi alte suflete din mijlocul poporului
nostru iubit şi din mijlocul credinţei părinţilor noştri se hotărăsc
să fie mai active şi mai puternice, şi mai predate Ţie şi devotate
cauzei Tale, lucrând pentru răspândirea acestei Lucrări sfinte până ea va cuprinde întreg poporul nostru, întreagă Biserica noastră, într-o trăire înaltă, sfântă, biblică, evanghelică, aşa cum ai
dorit Tu şi cum ceri Tu, şi cum condiţionezi Tu mântuirea tuturor fie ca individ, fie ca popor, de ascultarea aceasta. (...)
Suntem fericiţi văzând atâta tineret. Ştim că aceştia sunt
numai o mică, o nesfârşit de mică parte din marele număr de tineri binecuvântaţi din poporul nostru cărora Dumnezeu le-a pus
pe inimă gândul să se ataşeze, ca un aluat curat şi sănătos, în
frământătura neamului şi Bisericii noastre.
Luptaţi, lucraţi, rugaţi-vă, fiţi cinstiţi, fiţi demni, fiţi supuşi
stăpânirilor şi tuturor celor sub îndrumarea cărora munciţi şi trăiţi, şi lucraţi. Fiţi supuşi, fiţi demni, că aşa ne-a învăţat pe noi
Domnul şi Mântuitorul nostru şi aşa ne-a lăsat părintele nostru
sufletesc, care a fost cinstit şi vrednic, şi ascultător până la sfârşit. Nu ne interesează atitudinea altora faţă de noi. Ei poate nu-L
cunosc pe Dumnezeu. Când Îl vor cunoaşte, îşi vor schimba şi
atitudinea. Interesează atitudinea noastră faţă de Dumnezeu şi
faţă de ascultarea pe care o datorăm poporului nostru, Bisericii
noastre şi conducătorilor noştri. În privinţa aceasta, să ascultăm
Cuvântul lui Dumnezeu şi să dăm exemplu în toate privinţele,
pentru ca Numele Domnului să fie slăvit prin noi şi Lucrarea Sa
să propăşească. Fiindcă numai în felul acesta noi vom arăta în
faţa tuturor că suntem cu adevărat credincioşi fii ai poporului
nostru, ai Bisericii şi credinţei noastre, aşa cum ne-au lăsat înaintaşii noştri de secole şi secole, de la începutul istoriei noastre,
şi cum ne-au poruncit ei să fim până la sfârşit. (...)
273

Aşa că, Îl rugăm pe Domnul să vă dăruiască putere şi ajutor
şi să nu uitaţi niciodată clipa aceasta, momentul acesta şi legământul care, prin Duhul lui Dumnezeu, l-aţi pus: să fiţi statornici
şi credincioşi în învăţătura noastră, în credinţa noastră şi în toate
sentimentele de unitate şi de armonie pe care trebuie să le avem
cu toţi fiii neamului nostru, până când toţi vom ajunge o inimă şi
un gând, slăvind pe Dumnezeu şi binecuvântându-L. Ce minunat
va fi binecuvântat atunci poporul nostru şi istoria noastră! Noi
ne rugăm...
Este scris: „Dumnezeu cheamă lucrurile care nu sunt ca
şi cum ar fi”. Şi: „Credinţa este o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd, o puternică încredinţare despre lucrurile nădăjduite”. Toate acestea privesc viitorul. Dar credinţa
noastră este în puterea Dumnezeului nostru, Care va realiza
aceste gânduri mult mai frumos şi mult mai repede de cum
gândim noi acum. Să ne rugăm până atunci şi fiecare să lucrăm în locul unde ne-a aşezat El cu demnitate, cu ascultare,
cu smerenie, cu supunere, cu cinste, aşa cum ne învaţă pe noi
şi cum ne-a învăţat pe noi Evanghelia Domnului şi Mântuitorului nostru, Sfinţii Părinţi ai Bisericii noastre şi acest mare şi
sfânt om al lui Dumnezeu, care a fost profetul vremurilor
noastre şi un om ales al lui Dumnezeu. Din pricină că noi
suntem prea aproape de acest om, nu-l vedem încă în toată
înălţimea şi în toată uriaşa proporţie şi importanţă a lui.
Muntele nu-l vezi de lângă el. Trebuie să te depărtezi puţin.
Contemporanii oamenilor mari au fost totdeauna mici. Numai
după ce nu i-au mai avut, atunci şi-au dat seama ce valoare şi
ce preţ aveau aceşti oameni ai lui Dumnezeu. Noi să depăşim
mentalitatea aceasta şi să înţelegem de acum, şi să vedem
acum, prin credinţă, viitorul minunat pe care Dumnezeu îl va
aduce, slava Lui şi izbânda, şi mântuirea tuturor fiilor poporului nostru, prin credinţa în Sângele Sfânt al lui Hristos şi pe
linia de învăţătură a părinţilor şi a înaintaşilor noştri şi de
simţăminte a conducătorilor neamului nostru din trecut, din
prezent şi din viitor. (p. 130-138)
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*
Te rugăm să binecuvântezi ţara noastră, Doamne, cu har, cu
pace, cu lumină, cu ocrotire de la Tine, cu vremuri binecuvântate
de belşug. Îndepărtează primejdiile de la noi. Binecuvântează-i
pe toţi cei care se luptă ca să avem pace şi unitate, şi armonie
între noi şi dă izbândă, Doamne, tuturor celor care doresc să facă
binele. Îndepărtează răul, Doamne, din pricina celor nevinovaţi
şi a celor slabi. Din pricina mamelor şi-a copilaşilor mici, care
sunt cei mai ameninţaţi de primejdii, îndepărtează primejdiile şi
ocroteşte-le pe mame şi pe copilaşi (...) (p. 151)
*
Însufleţiţi darul lui Dumnezeu care este în voi, tineri şi tinere,
preaiubiţii noştri, copiii lui Dumnezeu! Şi lucraţi pentru Domnul
lucrări tot mai minunate, pentru că acestea vor fi spre fericirea
voastră şi a generaţiilor viitoare, şi a întregului nostru popor. Şi
cine ştie a câtor popoare încă, până la marginile pământului. Pentru că Dumnezeu nu ne-a mântuit pe nici unul numai pentru sine
însuşi, pentru noi înşine. Ci ne-a mântuit pentru folosul şi binecuvântarea neamului nostru şi a poporului din care facem parte.
Binecuvântăm pe Domnul, Care a avut milă şi dragoste faţă
de noi. Şi-I mulţumim lui Dumnezeu pentru că această dragoste
Şi-a arătat-o în chip deosebit pentru neamul nostru. (...)
...Ne bucurăm acum de libertatea de a ne întâlni atât de mulţi
şi de-a ne sfătui, şi de-a ne îndemna la dragoste şi la fapte bune.
La întemeierea de căsnicii sănătoase, care sunt baza sănătăţii societăţii şi poporului nostru. Care sunt garanţia continuităţii frumoase
a vieţii şi societăţii noastre. Căsnicia, viaţa de familie, familia este
temelia societăţii. Şi, când o familie este sănătoasă, ea va creşte un
popor sănătos şi un viitor sănătos. (p. 171-172)
*
Binecuvântează poporul nostru mereu cu astfel de oameni
mari, care să-i îndrepte pe toţi fiii săi, pe toţi fiii poporului nostru,
pe calea luminoasă a mântuirii şi-a ascultării de Tine. (p. 175)
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*
Îţi mulţumim din toată inima că l-ai ales pe acest vas sfânt,
ca, prin el, în mijlocul credinţei şi Bisericii strămoşilor noştri, în
mijlocul poporului nostru, să ne-aduci chemarea Ta cea sfântă la
eliberarea noastră duhovnicească de sub robia tuturor patimilor,
păcatelor, obiceiurilor rele şi degradante în care trăiau, de secole
şi secole, înaintaşii noştri fără cunoaşterea Ta, Doamne. Ci numai prin harul Tău Tu i-ai păstrat şi i-ai păzit. Dar acum, când ai
eliberat poporul nostru de sub robia tuturor puterilor străine şi
ne-ai dat o ţară liberă, frumoasă, întreagă şi binecuvântată, Tu ai
vrut să eliberezi şi sufletele noastre de sub puterea păcatului: a
beţiei, a stricăciunii, a hoţiei, a tuturor lucrurilor urâte, care degradează şi nimicesc viaţa unui popor. Prin această Lucrare
sfântă, Tu ai vrut nu numai eliberarea şi bunăstarea noastră materială, ci ai vrut eliberarea şi bunăstarea duhovnicească, prin
această trăire sfântă care ne-a rămas de la Mântuitorul nostru,
prin apostolii Săi, prin Sfinţii Părinţi şi mărturisitori ai Bisericii
– şi pe care ne-a adus-o aminte acest mare om al Tău, ridicat la
răscrucea acestui secol şi la răscrucea acestor împrejurări puternice care au schimbat viaţa atâtor popoare şi în care poporul
nostru a vrut să aducă această schimbare strălucită şi minunată
care să facă un salt de la cel mai de jos nivel până la cel mai
înalt, duhovnicesc – lucru care înalţă şi sfinţeşte viaţa unui popor
şi viaţa unei naţiuni.
Îţi mulţumim din toată inima că ai cercetat poporul nostru
prin acest om. Îţi mulţumim că i-ai dat puterea şi ajutorul Tău şi
acum dovedeşti, Doamne, că tot ceea ce ai descoperit prin el era
de la Tine. Că mesajul pe care l-a primit el, că solia pe care a
adus-o el i-ai încredinţat-o Tu; pentru că el însuşi a spus că Lucrarea aceasta nu este a omului, ci este a Ta. Şi, prin aceasta,
Doamne, noi vedem acum, după zeci şi zeci de ani, că ea, dăinuind, crescând şi biruind, este într-adevăr Lucrarea Ta.
Te binecuvântăm, Dumnezeul nostru, cu inimile cutremurate de recunoştinţă, de respect sfânt şi de teamă, şi de evlavie,
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în faţa acestei Lucrări minunate. Mărturisim din toată inima că
în viaţa noastră, a fiecăruia dintre noi, această Lucrare a făcut
schimbarea cea mare, înnoirea cea sfântă. A creat în noi omul
cel nou, după chipul şi asemănarea Ta; care trăieşte altfel, care
mărturiseşte frumos, care trăieşte demn, solemn, ordonat, curat,
sincer, vrednic şi superior. Această chemare şi sfântă solie a Ta
ne-a transformat pe fiecare în parte dintre noi. Şi ea ne face să
fim fiecare dintre noi un aluat, un ferment sfânt pentru dospirea
aceasta sfântă a întregului nostru popor. (...)
Ne aplecăm în faţa Ta, Care ai rânduit, Doamne, să trecem
şi prin încercări. Fără aceste încercări nu s-ar fi văzut atât de
limpede ce curată este Lucrarea Ta; ce sinceră este mărturisirea
ei; ce ataşată este ea de patria noastră, de credinţa noastră, de Biserica înaintaşilor şi strămoşilor noştri şi ce plini suntem noi cu
toţii de dorinţa sfântă de-a vedea întreg poporul nostru ridicat pe
înălţimile celei mai frumoase vieţi duhovniceşti, ale celei mai
corecte, mai demne şi mai vrednice comportări în toate privinţele. Pentru că numai o viaţă demnă şi înaltă, şi curată, şi frumoasă, şi sfântă, pătrunsă de credinţa Ta şi de Evanghelia Ta îl
înalţă pe-un popor şi-l păstrează la-nălţime, îl înnobilează pe un
suflet şi-l păstrează în nobleţea aceasta; creează demnitatea unui
popor şi a unei credinţe şi-i păstrează pe toţi fiii ei la această
înaltă stare de demnitate sfântă.
Aceasta este Lucrarea Oastei Domnului. Şi noi suntem încredinţaţi, Doamne Dumnezeul nostru, că Tu o vei duce la biruinţă. Ştim că avem dreptate. Tu, Doamne Dumnezeul nostru, şi
istoria veţi arăta că Lucrarea aceasta a avut dreptate. (...)
Ne rugăm, Domnul şi Dumnezeul nostru, să binecuvântezi
patria noastră, ţara noastră, conducătorii ei şi să le răsplăteşti îngăduinţa şi bunăvoinţa cu care ne tratează. Încredinţează-i,
Doamne Dumnezeul nostru, pe toţi care mai au încă îndoieli cu
privire la noi, că suntem cei mai sinceri şi mai devotaţi fii ai patriei acesteia. Că, din pricina dragostei faţă de Tine, Doamne, noi
ne iubim ţara noastră, semenii noştri, conducătorii noştri, îndrumătorii noştri şi dorim să vedem poporul nostru fericit; pentru că
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Cuvântul Tău ne porunceşte, zicând: „Fii credincios şi roagă-te
pentru patria ta. Că, dacă Dumnezeu păzeşte cetatea ta, şi tu vei
fi păzit”. De aceea ne rugăm pentru patria noastră s-o păzeşti,
Doamne Dumnezeul nostru, de orice rău dinăuntru sau din afară.
Dăruieşte-ne (...) o viaţă paşnică şi liniştită, muncind cinstit
şi trăind credincioşi faţă de Tine cum au trăit înaintaşii noştri,
părinţii noştri, sfinţii noştri înaintaşi, în urma cărora ne-au rămas
semnele credinţei: mănăstirile, troiţele, Evangheliile, Cazaniile
şi istoria martiriului şi a muceniciei lor în slujba Ta şi-n dragostea lor pentru urmaşi. Te rugăm să ne-ajuţi şi pe noi să fim nişte
vrednici urmaşi ai înaintaşilor noştri sfinţi. Dăruieşte-ne, Doamne, nouă şi copiilor noştri şi tuturor urmaşilor noştri până-n veci
o dragoste fierbinte faţă de Tine, o inimă ascultătoare şi credincioasă şi-ajută-ne să vieţuim în pace, în demnitate, în cinste, în
tot ceea ce este frumos, curat şi bun înaintea Ta, Doamne, şi
adevărat. Pentru ca să putem dovedi celor între care trăim că nu
numai vorbim despre Tine; ci că vrem să trăim cu adevărat o viaţă după voia Ta. Folositoare şi Ţie, şi semenilor noştri. (...)
Te rugăm să-i binecuvântezi pe toţi conducătorii Bisericii
noastre. Descopere-le lor, Doamne, adevărul minunat despre
Oastea Ta. Nu-i lăsa să trăiască mai departe în minciuna care s-a
răspândit, că Lucrarea aceasta este o lucrare primejdioasă pentru
Biserica şi pentru credinţa noastră. Această minciună vrăjmaşul
a răspândit-o. Lucrarea aceasta a dovedit, prin suferinţe şi prin
jertfe cu neputinţă de închipuit, cât de ataşată este inima noastră
de patria noastră şi de credinţa noastră. Că, dacă am fi fost străini, am fi putut pleca de mult; dar Tu ne-ai ţinut legaţi. Şi am
plătit cu jertfe şi cu suferinţe îndelungate, ca să arătăm ce curată
este conştiinţa noastră faţă de Tine, Dumnezeul nostru. Că n-am
vrut să păcătuim – cum zice sfântul Tău apostol – nici împotriva
lui Dumnezeu, nici împotriva cezarului, nici împotriva templului. Şi suntem liniştiţi, cu toată conştiinţa curată în faţa tuturor
acestor trei mari valori, că faţă de nici una n-am păcătuit. Şi neam străduit, Doamne, să fim curaţi faţă de Tine, faţă de ţara
noastră şi faţă de credinţa părinţilor noştri. (...)
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Fă, Doamne, ca tot tineretul patriei noastre să devină un tineret nou, înflăcărat, sfânt, vrednic, harnic, destoinic, inteligent,
ascultător, smerit şi, în toate privinţele, demn şi moral; pentru că
aceasta este ţinta voii Tale şi acesta este scopul Tău cu Lucrarea
Oastei Tale. (p. 178-182)
*
(...) În timpul acesta îndelungat, de la primii creştini până
astăzi, s-au perindat peste istoria Bisericii creştine şi peste istoria
poporului nostru, de la începutul lui binecuvântat până astăzi,
atâtea furtuni şi atâta întuneric! De-a lungul frumoasei şi grelei
noastre istorii, am trecut şi a trebuit să trecem prin atâtea tuneluri întunecoase! Dar binecuvântat să fie Numele Domnului
Dumnezeului părinţilor noştri, Care, atunci când ei au strigat către El în mijlocul necazurilor lor, El i-a ascultat. Aş dori mereu
să nu uităm aceste lucruri minunate.
A apărut acum, nu de mult, în librării o carte: „Învăţăturile
lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie”. Cei care nu o cunoaşteţi, cei care aveţi copii, cei care n-aţi avut această carte, vaş îndemna să o cumpăraţi. De la cel dintâi cuvânt, acest mare
om, unul dintre părinţii şi strămoşii poporului nostru, îşi începe
sfaturile şi învăţăturile sale către fiul său aşa: „Mai întâi de toate,
iubitul meu fiu, să ştii să te închini şi să crezi, şi să lauzi, şi să binecuvântezi Numele Domnului Dumnezeului nostru, pentru că El
este Acela care ne-a chemat pe noi din nefiinţă la fiinţă şi din întuneric la lumină”. Şi toată cartea, pe parcursul a sute de pagini,
vorbeşte în felul acesta despre recunoştinţa şi despre adorarea care
trebuie să o aducem noi Dumnezeului părinţilor noştri, Care i-a
luminat pe ei, prin care ne-a luminat şi pe noi până astăzi.
Chiar dacă n-am cunoaşte Biblia şi chiar dacă n-am cunoaşte scrierile Sfinţilor Apostoli şi Evanghelişti, am mai spus-o
şi altădată şi trebuie mereu să o repetăm: noi trebuie să ne cunoaştem istoria noastră şi scrierile cronicarilor noştri, care nu ne
spun şi nu ne lasă nouă altceva decât ceea ce a spus Mântuitorul
şi scrie în Sfintele Sale Evanghelii. Urmele înaintaşilor noştri ne
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vorbesc nouă despre Dumnezeul părinţilor noştri şi despre isprăvile Sale minunate. Şi dacă n-am cunoaşte toate minunile pe care
le-a făcut Dumnezeu în Vechiul Testament pentru poporul Israel, trecerile lui prin mări, prin ape, izbăvirile lui din mijlocul
vrăjmaşilor, ajutorul Său [dat] în toate împrejurările vieţii lor,
noi avem istoria zguduitoare şi frumoasă a poporului nostru. Şi
chiar dacă glasul părinţilor noştri a amuţit… şi s-a dus Neagoe
Basarab, s-a dus Mircea cel Bătrân, s-a dus Ştefan cel Mare, dar
au rămas zidurile lăsate de ei ca o mărturie a dragostei lor de
Dumnezeu şi a recunoştinţei lor faţă de izbăvirile Lui minunate.
Căci, cum spune în psalm, aşa putem spune şi noi şi aşa au spus
ei: „Dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, să spună Israel
acum. Dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, de mult ne-ar
fi înghiţit de vii”. Dar Domnul a fost de partea noastră şi ei,
drept recunoştinţă I-au ridicat nu numai jertfele lor, nu numai lacrimile şi rugăciunile lor, ci lăcaşuri de mulţumire care să dăinuiască peste veacuri, ca dovadă a recunoştinţei lor faţă de
Dumnezeu, Care i-a izbăvit. Pentru noi, Putna şi Voroneţul, şi
Cozia, şi Tismana, şi Trei Ierarhi, şi Curtea de Argeş nu sunt
obiective turistice, nu sunt obiecte de muzeu… nu sunt piese de
admiraţie firească. Sunt mărturiile credinţei părinţilor noştri,
pentru că este scris în Evanghelie: „Dacă ei vor tăcea, pietrele
vor striga”. Glasul lor a tăcut, dar pietrele vorbesc şi astăzi,
aducându-ne aminte de credinţa lor, de Dumnezeul lor, de ceea
ce au spus, în esenţă, toţi; şi prin glasul lui Neagoe Basarab către
fiul său, şi prin glasul lor către fiii lor şi către fiii noştri, şi către
noi, până la sfârşit: „Mai întâi de toate, fiul meu, nu uita să te închini şi să-L lauzi, şi să slujeşti, şi s-adori totdeauna pe Dumnezeul tău, Care ne-a chemat pe noi din nefiinţă la fiinţă şi ne-a
scos din întuneric la lumina Lui minunată”.
Noi putem spune acest lucru. O mie de ani nu ne-am cunoscut istoria. Trebuie să ne-o refacem astăzi din cioburi, din ziduri,
din bucăţele de hârtie, ca să vedem cum a fost de la plecarea romanilor de aici până la primele noastre voievodate. O mie de ani
nu ne cunoaştem istoria. Cine ne-a izbăvit pe noi, fiinţa neamu280

lui nostru, credinţa noastră, limba noastră, viaţa noastră, dacă nu
Dumnezeul Acela pe care L-au rugat părinţii noştri şi Căruia sau închinat ei din toată inima, şi faţă de Care n-au uitat recunoştinţa pe care-o datorau. Datorită credinţei părinţilor noştri trăim
şi am trăit, şi vom trăi până la sfârşit aici. Pentru acei care s-au
jertfit sute de ani pentru independenţa noastră naţională şi-n urma jertfelor cărora Dumnezeu ne-a dat-o, acum ne putem bucura
în mijlocul unor hotare libere, vorbindu-ne cu drag limba părinţilor noştri în care ne-au legănat mamele noastre şi în care ne-au
spus prima dată: „Învaţă Tatăl Nostru, dragul mamei”. Şi-n
această limbă putem acum să mărturisim credinţa noastră şi adoraţia, şi recunoştinţa noastră faţă de acest Dumnezeu Care-a salvat fiinţa neamului nostru şi faţă de Care părinţii şi strămoşii
noştri ne-au lăsat cu limbă de moarte – şi-n cărţile lor, şi-n zidurile lor – să nu uităm datoria noastră de recunoştinţă.
E adevărat că în această mie de ani de întuneric din care
Dumnezeu ne-a chemat acum la lumină şi din această mie de ani
de nefiinţă din care Dumnezeu ne-a chemat acum la fiinţă, au
trecut peste noi, nu fără urme, stăpânirile străine. Când noi neam născut ca popor, ne-am născut creştini. Aşa am învăţat şi aşa
ştim. Dar au trebuit să treacă atâtea sute şi sute de ani peste noi,
pentru ca să vedem limpede astăzi că toată existenţa noastră şi
libertatea noastră o datorăm lui Dumnezeu. Cum spune în psalm:
„Nu caii noştri, nu armele noastre, nu braţele noastre ne-au izbăvit”, ci puterea lui Dumnezeu şi harul Său. „Unii se bizuiesc pe
carele lor, alţii pe caii lor”, spune în psalm; şi s-au bizuit unii pe
puterea lor, pe mulţimea, pe răutatea lor. Noi ne-am bizuit pe
Dumnezeul părinţilor noştri şi El ne-a izbăvit până astăzi. Dacă
noi putem astăzi să stăm împreună şi să sărbătorim creştineşte
acest moment minunat care în viaţa unui om este o singură dată
binecuvântat de Dumnezeu – cum este naşterea şi cum este
moartea –, dacă noi, zic, putem să sărbătorim acum creştineşte
acest moment minunat, o datorăm rugăciunii şi credinţei acelora
care au mijlocit şi au suferit pentru ca noi să ne putem bucura
acum de această libertate. (...)
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Noi suntem creştini – am zis –, după cum ştim şi-am fost
învăţaţi din istoria noastră, de la începutul neamului nostru. Prin
urmare, părinţii noştri şi strămoşii noştri de la început ne-au învăţat să ne bizuim şi să ne orientăm în toate căile şi lucrurile
noastre după Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Noi nu ne-am
încreştinat după secole de păgânism ca alte popoare. Ci binecuvântat să fie Dumnezeul nostru Care a lucrat în chip aşa de minunat, că am auzit de la început Cuvântul Său. Din copilăria
noastră ca popor, noi am cunoscut Cuvântul lui Dumnezeu. Ce
minunat este când, într-o familie, copiii aud de la începutul vieţii
lor, de la nişte părinţi credincioşi, Cuvântul lui Dumnezeu şi
cresc în atmosfera sfântă a acestui Cuvânt! Nu există o bucurie
mai mare şi o binecuvântare mai mare pentru o familie şi pentru
nişte copii care se nasc în această familie, decât să aibă nişte părinţi credincioşi care să-i sfătuiască de la începutul vieţii lor; şi
încă dinainte de a fi, să-i ceară lui Dumnezeu, să-i încredinţeze
şi să-i promită lui Dumnezeu. Şi după ce i-au avut, să-i crească
legănându-i în cântările Domnului şi să-i înveţe de la cea dintâi
zi şi pornire, şi pricepere din viaţa lor acest Sfânt Cuvânt.
Copiii aceştia vor creşte binecuvântaţi de Dumnezeu. Şi
chiar dacă, în decursul vieţii lor, vor ajunge să treacă prin multe
necazuri şi poate că vor ajunge departe de familia şi de mama
care i-a crescut, totdeauna îşi vor aduce aminte: „Aşa m-a învăţat pe mine mama”. Şi, în mijlocul necazurilor şi al încercărilor
vieţii şi al îngrijorărilor lor, se vor retrage în tăcere şi-şi vor aduce cu lacrimi aminte de cum l-a învăţat mama, de cum l-a învăţat
tatăl său. Şi va găsi în amintirea aceasta şi în meditarea la învăţătura părinţilor săi putere să iasă din încercări şi să biruie în necazurile prin care vor trebui să treacă. (...)
Ca să putem face parte din mijlocul poporului ţării noastre
şi să putem căpăta o cetăţenie a patriei noastre, noi a trebuit să
ne naştem fizic, să ne naştem material, să ne naştem trupeşte în
această patrie, ca să căpătăm un nume, ca să căpătăm o identitate, ca să căpătăm o cetăţenie. Acelaşi lucru trebuie să-l facem şi
pentru cealaltă Patrie, care este Patria cea Veşnică, în care nu va
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putea intra nimeni care nu capătă o naştere aici, care nu capătă
un nume, care nu capătă o cetăţenie. Şi cetăţenia aceasta se capătă în momentul când ne naştem din nou, adică atunci când împlinim Taina Pocăinţei, o Taină cerută şi poruncită de învăţătura
Bisericii noastre şi [despre care] de moşii şi strămoşii noştri am
fost învăţaţi. Numai că, obişnuindu-ne cu viaţa trupească şi pământească, ne-am molipsit de la păgânii care ne-au stăpânit şi
ne-au robit poporul nostru de-a lungul a secole şi secole, de la
obiceiurile lor, ale celor care au căutat să ne nimicească şi ca
neam, şi ca limbă, şi ca credinţă. Ne-am molipsit de acele obiceiuri urâte şi păgâneşti. Şi, cu timpul, ele au devenit ca o tradiţie în viaţa noastră. Dar acestea au fost ca un accident în viaţa
poporului nostru, nu un curs normal. Părinţii noştri creştini, când
ne-au născut, ne-au învăţat să petrecem aşa sărbătorile noastre.
Numai că prea mult au fost părinţii noştri stăpâniţi de popoare
necredincioase şi păgâne. Şi acestea au căutat să ne nimicească,
făcându-ne să primim obiceiurile lor. De-atunci au învăţat petrecerile urâte, vorbele murdare la privegherile morţilor noştri, la
sărbătoarea nunţilor noastre, la botezuri sau la aniversări; cu beţii, cu vorbe porcoase, cu obiceiuri urâte. Au căutat să ne nimicească întâi credinţa şi curăţia dragostei noastre faţă de Dumnezeu, că după aceea uşor puteau să ne nimicească... Numai că
Dumnezeu n-a lăsat poporul nostru fără părinţi credincioşi. Fără
oameni ca Neagoe, ca Mircea, ca Ştefan şi ceilalţi, care, înaintea
oricăror încercări, se duceau ceasuri întregi pe genunchi şi, cu
lacrimi, cereau ajutorul lui Dumnezeu. Iar după ce Dumnezeu lea dat o biruinţă – ca prin minune – n-au uitat să meargă, să recunoască şi să-I mulţumească lui Dumnezeu, ridicând lăcaşuri de
rugăciune şi învăţându-i şi pe copiii lor: „Nu uitaţi că Dumnezeu
ne-a izbăvit!”.
Dacă noi vrem să fim credincioşi părinţilor noştri şi vrem să
ne cinstim înaintaşii noştri... – şi trebuie să o facem, că aceasta
este o poruncă a lui Dumnezeu, când spune: „Aduceţi-vă aminte
de înaintaşii voştri care v-au vestit vouă Cuvântul lui Dumnezeu.
Uitaţi-vă cu băgare de seamă la sfârşitul felului lor de vieţuire şi
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urmaţi-le credinţa”. E o poruncă a lui Dumnezeu. Şi această poruncă trebuie să n-o uităm noi niciodată. Iar dacă vrem s-o ascultăm, [cinstindu-ne părinţii], atunci vom şi urma credinţa părinţilor noştri.
Iată, ceea ce vedeţi e-o minune a lui Dumnezeu. Că noi înnodăm acum (după cum am spus de la început), după două mii de
ani, prin această Lucrare minunată a Oastei Domnului, înnodăm
firul credinţei noastre şi al frumoaselor noastre obiceiuri creştineşti de la momentele cele mai însemnate din viaţa omului: de la
naştere, de la nuntă, de la înmormântare şi de la celelalte momente
importante, cu firul frumos al credinţei părinţilor noştri. Şi noaptea aceasta de mii de ani care a trecut peste istoria noastră să fie ca
o noapte uitată peste care a răsărit soarele minunat şi pe care am
uitat-o... Şi să se vindece rănile sufletului nostru, adică să se îndrepte practicile [păgâneşti din cadrul] obiceiurilor noastre minunate de la momentele cele mai însemnate pe care Dumnezeu le-a
pus în istoria noastră şi-n viaţa fiecărui om dintre noi. Începem cu
Dumnezeu şi sfârşim cu Dumnezeu. (...)
Câţi copii n-au mărturisit: „Departe, unde eram, am simţit rugăciunea mamei şi am simţit ca o putere sfântă care mă-nsoţeşte.
Şi ştiu că mama se roagă pentru mine”. Asta este puterea unui om.
Asta este garanţia fericirii unei familii. Asta este binecuvântarea
unui soţ. Asta este fericirea unei generaţii şi-a unui popor. Cred că
pentru nimic în lume n-ar trebui să ne rugăm aşa de mult, dacă-i
vorba de rugăciune în ce priveşte un lucru pământesc, ca pentru
mame credincioase în mijlocul poporului nostru.
Am avut de-a face cu mulţi oameni în viaţă. Şi fiecare s-a
comportat aşa cum ştiu că l-a crescut mama sa. Dacă a avut o
mamă credincioasă, el a trebuit să aplice legea, dar a aplicat-o
omeneşte. Cine a avut o mamă rea a aplicat-o sălbatic. Aceeaşi
lege. De-aceea, pentru nimic, zic, n-ar trebui să ne rugăm aşa de
mult şi pentru nimic n-ar trebui să lucrăm şi să luptăm aşa de
mult ca pentru a da Dumnezeu poporului nostru, familiilor
noastre, caselor noastre, localităţilor noastre, satelor şi oraşelor
noastre mame credincioase; fiice credincioase; soţii credincioa284

se. Pentru că unde este un astfel de suflet, acolo, fiţi siguri, că-i
şi binecuvântarea lui Dumnezeu.
De-aceea nunta este mai mult o sărbătoare a miresei. Pentru
că se ţine să se accentueze şi mai clar rolul foarte însemnat pe
care-l are femeia în viaţa unei familii, în viaţa unui om, în viaţa
unui popor.
Noi binecuvântăm pe Dumnezeu pentru că totdeauna, în
adunările noastre, cele mai multe sunt surori, soţii, mame, fiice.
Şi aceasta este o garanţie fericită că Dumnezeu va continua Lucrarea aceasta minunată în poporul nostru şi mai departe.
Noi asistăm acum la o sărbătorire nouă, în mijlocul poporului
nostru, a unui astfel de moment. Slăvim pe Dumnezeu pentru că
am ajuns să vedem o astfel de sărbătoare. Eu cred că fenomenul
acesta e un fenomen unic în toată lumea aceasta. Nu există nicăieri
– după cât ştim noi – în nici un alt popor, o lucrare atât de binecuvântată care să creeze poporului nişte momente şi nişte sărbători
aşa de binecuvântate cum se creează prin această Lucrare a Oastei
Domnului în mijlocul poporului nostru. (...)
Iată: noi ne găsim acum aici cu miile. Şi-n alte părţi, la fel;
şi-n alte părţi, la fel, numai datorită jertfei şi operei mari şi minunate pe care Dumnezeu a făcut-o prin acest om în mijlocul
nostru. Şi lucrurile acestea vor merge mereu crescând, că ce-a
început Dumnezeu nu se nimiceşte. Noi suntem numai un aluat
pus în toată frământătura poporului nostru. Dumnezeu va binecuvânta poporul nostru din pricina părinţilor noştri credincioşi şi
din pricina acestui mare om prin care Dumnezeu a făcut această
Lucrare. Şi sămânţa aceasta binecuvântată va creşte. Uitaţi-vă în
jur şi vedeţi: optzeci la sută dintre noi e tineret. Ce înseamnă
aceasta? Că Lucrarea aceasta este o Lucrare de viitor, că-i o lucrare binecuvântată de Dumnezeu, că poporul care-o are e un
popor binecuvântat de Dumnezeu.
N-am fost înţeleşi cum ar fi trebuit, de-ajuns, până acum.
Dar Dumnezeu îi va lumina pe mai-marii noştri – şi pe maimarii Bisericii noastre, şi pe mai-marii poporului nostru – şi-i va
ajuta să înţeleagă cât de necesară este această Lucrare în mijlocul
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ţării noastre. Noi iubim patria noastră din toată inima şi din conştiinţa pe care a pus-o în noi Dumnezeul nostru când ne-a spus:
„Iubeşte-ţi cetatea ta şi patria ta, că fericirea ta depinde de fericirea ei”. Noi nu ne iubim din obligaţie datoria, ci din conştiinţă.
Şi ne facem datoria din îndemnul conştiinţei şi din îndemnul
Cuvântului lui Dumnezeu, care ne porunceşte să ne iubim maimarii noştri, să ne rugăm pentru ei, pentru că ei sunt puşi de
Dumnezeu acolo; şi Dumnezeu luminându-i şi călăuzindu-i, sub
îndrumarea lor ne putem bucura de libertatea de-a face bine şi a
ne îndemna la bine şi la dragoste unii pe alţii. Acest lucru ne bucurăm că au ajuns să-l înţeleagă. Şi ne rugăm lui Dumnezeu să le
răsplătească conducătorilor patriei noastre, prin înţelepciunea şi
îngăduinţa cărora noi ne putem bucura acum de libertatea
aceasta minunată de a mărturisi, de a asculta Cuvântul lui Dumnezeu, de a-I mulţumi lui Dumnezeu, de-a ne aduce aminte de
înaintaşii noştri şi de-a ne sfătui, şi de-a ne îndruma şi mai bine
cum să le urmăm pilda şi credinţa lor. Şi ne rugăm pentru maimarii oraşului acestuia, care totdeauna au arătat îngăduinţă, înţelegere şi bunătate faţă de noi. Deşi poate că, pe undeva, noi
mai greşim – că nu este om care să fie viu şi să nu greşească –
dar totdeauna am zis: Sfătuiţi-ne şi arătaţi-ne cu bunăvoinţă ce
greşim şi suntem gata totdeauna, cu dragoste şi cu smerenie, să
ascultăm. Pentru că dorim să facem binele. Şi, dacă greşim, greşim vrând să facem binele, nu vrând să facem răul.
De aceea Îi mulţumim lui Dumnezeu că, prin acest mare om
al Său care a fost Părintele Iosif, a ridicat în patria şi în ţara
noastră o astfel de Lucrare prin care am învăţat cum să sărbătorim noi creştineşte – dacă suntem creştini – evenimentele minunate care se petrec câte o singură dată în viaţa unui om, cum e
naşterea, botezul, nunta sau înmormântarea şi privegherea. Ce
minunat am învăţat acum cum să sărbătorim noi şi cum să-i petrecem pe morţii noştri... Când într-o casă e jale şi unul dintre
sufletele iubite se desprinde, ducându-se în veşnicie, să nu mai
fie petrecut păgâneşte, cu jocuri şi cu vorbe urâte, şi cu purtări
murdare. Ci în chip creştinesc, cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu
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cântări frumoase, cu rugăciuni şi cu tot ceea ce este nobil, curat,
frumos, creştinesc, plăcut lui Dumnezeu şi binecuvântat pentru
semeni. (p. 188-202)
*
Cât de fericit am fost, ştie numai Domnul... poate că ne-am
putea scălda în lacrimile câte s-au vărsat din dragostea de Dumnezeu, pentru bucuria Cuvântului Său Sfânt. Şi ştie numai El
câte hotărâri bune s-au luat în sufletele noastre. Şi ştie El cât de
mult iubim noi voia Sa şi calea Sa. Şi ştie El şi hotărârile pe care
le-am luat şi de data aceasta, de a înmulţi şi mai mult dragostea
noastră faţă de El, părtăşia noastră frăţească, ostenelile noastre în
slujba Sa, ataşamentul nostru faţă de credinţa bunilor şi străbunilor noştri, de credinţa părinţilor noştri, de Sfânta noastră Biserică şi de patria noastră pe care o iubim şi pentru care am fost în
stare... ştie Dumnezeu – şi ştiu şi oamenii – că am fost în stare să
ne dăm viaţa atunci când ne-a chemat ea acolo unde avea nevoie
s-o apărăm. Acolo, în pământul acestei patrii – şi poate că în
tranşeele îndepărtate, unde ne-a trimis patria s-o apărăm –, neam vărsat mulţi dintre noi sângele, s-a vărsat cel al fraţilor
noştri, al părinţilor noştri, al tuturor celor iubiţi ai noştri. Noi iubim nu numai cerul acesta, ci iubim şi pământul acesta (pentru
că fiecare are atâta cer, cât este pământul pe care trăieşte şi-l iubeşte). De aceea [iubim] cerul de deasupra patriei noastre, unde
sunt părinţii noştri, moşii şi strămoşii noştri, în Patria noastră
cea veşnică, pentru care ne-am pregătit prin naşterea din nou şi
prin trăirea noastră după voia lui Dumnezeu, pe linia învăţăturii
pe care ne-au lăsat-o părinţii noştri. Dar iubim şi pământul de
sub picioarele noastre, pentru că aici odihnesc osemintele sfinte
ale părinţilor, moşilor şi strămoşilor noştri. N-avem alt colţ din
lume şi din cer mai drag decât acolo unde Dumnezeu ne-a dus
părinţii noştri. Şi, dacă ne rugăm, ne rugăm să ne-ajute Domnul
să fim nişte vrednici fii ai patriei acesteia pământeşti, pentru ca,
atunci când se vor sfârşi şi zilele noastre, să ne găsim odihna între părinţii şi înaintaşii noştri care odihnesc în pământul acestei
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patrii pe care-o iubim. Şi nu dorim altceva decât, când se vor
sfârşi zilele şi lupta noastră pământească – aşa cum cântăm în
cântarea În slujba Ta, Iisuse –, să moştenim şi noi cerul de
deasupra acestei patrii, de deasupra acestui pământ pe care
ne-am iubit, pe care am luptat, pe care am suferit, pe care lam muncit şi l-am udat cu lacrimile noastre, cu sudoarea
noastră. În cerul acesta binecuvântat să ne găsim şi noi odihna, lângă părinţii noştri care odihnesc acolo şi care se bucură
în jurul Domnului nostru, şi care se roagă să ajungem biruitori şi noi acolo.
Încă o dată mulţumim din toată inima pentru această stare
de har în care ne găsim şi ne rugăm Domnului să-i binecuvânteze pe toţi acei prin îngăduinţa cărora am avut această libertate.
Ne rugăm pentru patria noastră mai presus de orice bun, pentru
că este locul în care ne câştigăm pâinea noastră, în care ne petrecem bucuriile noastre, în care ne privim printre lacrimi fiinţele
iubite de care n-am vrea să ne despărţim nici pe pământ, nici sub
pământ niciodată.
Binecuvântăm această patrie şi ne rugăm lui Dumnezeu să
reverse peste ea harul Său. Şi peste cei pe care i-a rânduit El
conducătorii ei, să reverse mereu binecuvântarea şi ocrotirea
Lui. Aşa ne rugăm şi noaptea, când stăm singuri pe genunchii
noştri, în cămăruţa noastră ascunsă. Pentru că, dacă noi ne putem
bucura de ocrotirea lor în mijlocul patriei noastre, ne putem bucura de Cuvântul lui Dumnezeu, de mărturisirea Lui şi de întâlnirea cu voi... dragii şi scumpii sufletului nostru, pe care Dumnezeu ni i-a dat ca o familie sfântă nu numai pe pământ, ci şi în
cer. Şi de aceea trebuie să ne rugăm şi să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru toţi acei prin îngăduinţa cărora noi avem această
bucurie. Şi-L binecuvântăm pe Domnul şi ne rugăm pentru toţi
conducătorii oraşului acestuia şi pentru toţi cei care au o slujbă
de supraveghere, de răspundere în El; să-i binecuvânteze Dumnezeu şi pe ei, şi familiile lor. Pentru că prin îngăduinţa lor am
putut avea noi bucuria de astăzi. Şi rugăciunea aceasta a noastră
este sinceră şi din toată inima.
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Am vrea să-i încredinţăm pe toţi cei care ne mai bănuiesc încă de necredinţă faţă de Biserica părinţilor noştri şi de [lipsă de]
dragoste faţă de patria noastră... să nu se mai îndoiască de aceasta.
Să-I mulţumească ei înşişi lui Dumnezeu că au astfel de supuşi,
care iubesc din inimă şi-şi fac din conştiinţa curată datoria faţă de
muncă, faţă de locul în care trebuie să ne câştigăm pâinea noastră,
[pentru ca] prin efortul nostru să ajutăm la înaintarea patriei noastre. Din toată inima o facem aceasta, pentru că Dumnezeu ne-a învăţat şi-n Sfântul Său Cuvânt este scris: „Iubeşte-ţi cetatea ta,
pentru că fericirea ta depinde de fericirea ei”. Şi: „Roagă-te pentru
mai-marii poporului tău, pentru ca să poţi duce, sub îndrumarea
lor, o viaţă de credinţă, de cinste, de demnitate, de ascultare şi bunăvoinţă, împreună cu ai tăi, în mijlocul acestui popor”. De aceea
ne rugăm din toată inima pentru ei. (...)
Noi rămânem credincioşi faţă de aceste valori pentru totdeauna, indiferent cum se vor purta ele faţă de noi şi-n viitor.
Dumnezeu ne este martor, istoria ne este martoră, suferinţele
noastre ne sunt martore – că sunt cunoscute de toţi – că am fost
cinstiţi faţă de aceste lucruri: şi faţă de patria noastră, şi faţă de
Biserica noastră, indiferent cum s-au purtat ele faţă de noi. Ştim
că avem dreptate şi ştim că Dumnezeu şi patria noastră, şi credinţa noastră ne vor face odată dreptate. Că vom fi pe pământ
sau că vom fi sub pământ atunci, nu contează. Dumnezeu este
Acela care va răsplăti odată tuturor. Şi noi ne rugăm pentru răsplata fericită a tuturor. (p. 204-206)
*
Binecuvântează, Doamne, familia mare a neamului nostru şi
pe părinţii rânduiţi de Tine în ea. (...)
Tu ai ridicat în mijlocul poporului nostru această Lucrare
minunată a Oastei Tale. Tu ai ridicat la început pe profetul Tău,
care a fost Părintele Iosif. Tu ai adus această Lucrare nu să rămână izolată sau să fie aruncată la marginea poporului nostru, ci
să fie în mijlocul lui ca un aluat care să dospească pentru Tine,
fericit, toată plămădeala poporului nostru.
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Binecuvântează pe fiecare copil al Tău şi frate şi soră ai
noştri, tineri sau bătrâni, pe care-i chemi în această Lucrare şi făi să înţeleagă că misiunea noastră, a tuturor, nu este să rămânem
izolaţi sau să ne fărâmiţăm, sau să ne depărtăm din mijlocul
acestui popor în care ne-ai adus, a cărui limbă o vorbim, din
mijlocul căruia ne avem fiinţele iubite: părinţii, soţii, soţiile, logodnicele, miresele, copiii noştri, la care privim ca la soarele care vrem să lumineze o zi fericită. (...)
Binecuvântează, Te rugăm, întreagă Lucrarea aceasta şi fă,
Doamne, ca fiecare credincios al Tău să simtă în ea datoria de a
lucra până când vom ajunge să vedem întreg poporul nostru credincios şi întreagă Biserica noastră o Biserică vie şi lucrătoare,
trăind în sfinţenie pentru Tine, trecând prin naşterea din nou la o
viaţă sfântă şi-adevărată. Aceasta este ţinta finală a Oastei Domnului. Aceasta este ţinta Ta şi gândul pe care l-ai avut Tu cu ea:
să ajungă să aducă la Tine întreg poporul acesta; şi, prin acest
popor, pe câte popoare vei mai îngădui Tu să lucrezi pentru
mântuirea lor prin această Lucrare şi prin creaţiile ei.
Binecuvântează, Te rugăm, lucrătorii Tăi, fraţii noştri şi surorile noastre, tineri şi bătrâni. Binecuvântează, mai ales, tineretul Lucrării, surioarele şi fraţii noştri, la care privim cu ochii
plini de lacrimi totdeauna şi pentru care ne rugăm să le rânduieşti o viaţă plină de dragoste faţă de Tine, de devotament faţă de
cauza Ta; şi să-i faci să lucreze cu râvnă, pentru a-i aduce la Tine, Doamne, pe toţi ai lor şi toţi ai noştri, pe toţi ai Tăi.
Binecuvântează-l, mai ales, pe acela pe care-l vei ridica Tu
în viitor, să-i încredinţezi steagul cel mai frumos şi slujba cea
mai grea. Pregăteşte atunci, Doamne, în jurul lui, ca-n jurul lui
David, mii de mii de slujitori şi viteji credincioşi care să ducă
Oastea Ta biruitoare, până va intra în Canaanul ceresc. Ca să Te
slăvească pe Tine întreg poporul nostru, cu părinţii noştri şi cu
urmaşii noştri, cu înaintaşii noştri şi cu fiii noştri, mântuiţi şi fericiţi prin credinţa în Tine, după pilda marilor noştri înaintaşi care aşa ne-au lăsat şi al căror glas, din pietrele sfinte ale mănăstirilor pe care le-au lăsat în mijlocul nostru, ne-aduc aminte de le290

gămintele lor faţă de Tine şi de datoria noastră de-a le urma credinţa. (p. 208-209)
*
Ne rugăm să aducă Dumnezeu vremea când în tot poporul
nostru şi-n toată Biserica noastră se vor sărbători numai astfel de
nunţi şi numai astfel de miri. Ce fericită va fi viaţa noastră şi
familiile, şi localităţile, şi întreg poporul nostru când, de fiecare
dată, se vor petrece, la nunţile noastre, astfel de petreceri binecuvântate; când în faţă vom avea astfel de miri; când se vor întemeia astfel de familii pornite şi întemeiate pe Cuvântul lui
Dumnezeu, care vor desfăşura apoi o viaţă fericită, spre fericirea
celor care vor ajunge în atingere cu ei.
Ne rugăm să binecuvânteze Dumnezeu conducătorii satului
acestuia, ai comunei acesteia, ai judeţului acestuia, ai ţării noastre, ai patriei noastre, pe care o iubim. Cum iubim cerul de deasupra ei, în care avem sufletele părinţilor noştri, aşa iubim pământul de dedesubtul picioarelor noastre, în care avem trupurile
părinţilor, ale fraţilor, ale celor iubiţi ai noştri. Şi asta dorim din
toată inima: când Dumnezeu va socoti sfârşite şi numărul zilelor
noastre, să ne adauge trupul nostru în pământul acesta binecuvântat în care odihnesc trupurile sfinte ale părinţilor şi ale înaintaşilor noştri. Şi să ducă sufletul nostru în acest cer binecuvântat în care sunt sufletele celor iubiţi ai noştri care ne-au vestit
nouă Cuvântul lui Dumnezeu şi la sfârşitul felului de vieţuire al
cărora ni s-a poruncit să privim şi să le urmăm credinţa.
Dumnezeu să binecuvânteze patria noastră cu vremuri de
pace, de bucurie, de belşug şi de binecuvântări. Cu oameni harnici, cinstiţi, demni, care să facă cinste numelui nostru şi numelui poporului nostru. Să-i binecuvânteze pe acei cărora le-a încredinţat conducerea destinelor patriei şi poporului nostru. Din
toată inima ne rugăm, cu sinceritate, pentru ei. Că dacă noi vom
fi călăuziţi în pace şi-n binecuvântată libertate de către aceşti
oameni minunaţi, noi ne vom putea bucura de libertatea de a ne
întâlni unii cu alţii, de a ne sfătui şi a petrece împreună astfel de
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momente care ajută la înnobilarea sufletelor noastre şi la crearea
unui adevărat viitor fericit al poporului nostru. (p. 228-229)
*
Te rugăm să binecuvântezi încă o dată satul acesta, comuna
aceasta, judeţul acesta, ţara noastră şi pe toţi cei pe care i-ai aşezat Tu în locuri de răspundere, de la cel mai mare până la cel
mai mic; de la cei mai mici până la cei mai mari... Şi să faci astfel, Doamne, ca, aşa cum au fost totdeauna îndrumătorii poporului nostru una cu poporul în rugăciune şi-n credinţă, în lupte
şi-n biruinţe, în suferinţe şi-n mângâieri, aşa ajută-ne, Doamne,
să fie întreg poporul nostru o unitate de nezdruncinat, de la cel
mai de jos până la cel mai de sus. Şi, recunoscători şi îndatoraţi
faţă de tot ce ai făcut Tu pentru zbuciumata şi frumoasa istorie a
porului nostru, ajută-ne să Te cinstim cu credinţa părinţilor, bunilor şi străbunilor noştri care au trăit şi au murit aici credincioşi
în Tine, lăsând şi urmaşilor lor această poruncă: „Fiul meu, mai
întâi de toate, adu-ţi aminte şi închină-te cu evlavie Domnului
Dumnezeu”. (...)
Adună mereu la numărul acesta binecuvântat al copiilor Tăi,
unul câte unul, zecile, sutele, miile, miile de mii de fraţi şi surori
ale noastre, până când tot pământul scump al ţării noastre va fi
plin de cunoştinţa Ta şi tot cerul patriei noastre va străluci de
soarele cald şi dulce al dragostei şi credinţei pe care am dorit s-o
avem şi pe care doreşti Tu să ne-o inspiri prin Cuvântul Tău şi
prin cuvintele înaintaşilor noştri. (p. 230-231)
*
Suntem fericiţi şi Îi mulţumim lui Dumnezeu din toată inima că am ajuns aceste vremuri – după cum s-a mai spus şi înainte –, când în poporul nostru şi în credinţa noastră se pot sărbători evenimente de acestea cum e nunta. Un astfel de eveniment unic în viaţa unei familii, o astfel de întâmplare şi de sărbătoare neuitată în viaţa unor oameni se poate sărbători creştineşte,
duhovniceşte atât de frumos şi de evanghelic cum am ajuns noi
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să ne sărbătorim nunţile copiilor noştri. Într-adevăr, acest miracol, această minune binecuvântată e un dar deosebit adus poporului nostru şi credinţei noastre prin această Lucrare minunată
despre care s-a vorbit aici şi care este un fenomen unic poate că
în lumea întreagă.
Mulţumim lui Dumnezeu pentru că, din felul păgânesc în
care se sărbătoreau în viaţa părinţilor noştri cândva, până înainte
cu câţiva zeci de ani, nunţile noastre, am ajuns acum să sărbătorim obişnuit, în acest fel duhovnicesc şi biblic, acest mare şi
sfânt moment, această sărbătoare şi acest praznic minunat care
înseamnă nunta, Taina Nunţii pentru viaţa familiei, pentru viaţa
societăţii, pentru viaţa poporului nostru. (...)
...Noi binecuvântăm pe Dumnezeu, Care a pus acum din
nou în adevărata sa valoare această poruncă sfântă a sărbătoririi
Tainei Nunţii în credinţa noastră, în poporul nostru, în familiile
noastre, în Biserica noastră. În felul acesta – numai în felul
acesta – trebuie să socotim noi vrednică de Dumnezeu şi vrednică de credinţă sărbătorirea nunţii. Noi mulţumim lui Dumnezeu
că, deşi de secole poporul nostru s-a numit creştin, [măcar] acum
a început să sărbătorească cu adevărat creştineşte această Taină
sfântă, care este în viaţa fiecărui om una şi pe totdeauna. Pentru
că de la acest pas, dacă este făcut sub călăuzirea şi binecuvântarea lui Dumnezeu, de la acest pas al căsătoriei, viaţa celor doi va
deveni o lumină, un rai, o binecuvântare, un har deosebit, binecuvântat şi ocrotit de Dumnezeu, pentru că s-a făcut în Numele
Său şi după voia Sa. (p. 232-233)
*
Noi suntem urmaşii unor părinţi credincioşi. S-a mai spus
aceasta şi-i scris în toată istoria Bisericii noastre şi a poporului
nostru. Marii noştri înaintaşi, părinţii istoriei noastre, acei careau fost începătorii şi continuatorii minunaţi ai vieţii noastre şi
făuritorii minunaţi ai patriei noastre şi a istoriei noastre, toţi au
fost credincioşi. Am mai spus şi cu alte ocazii: noi, dacă vrem să
fim cu adevărat nişte urmaşi statornici şi nişte copii vrednici ai
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înaintaşilor noştri, n-avem nevoie numaidecât să citim şi să învăţăm credinţa din istoria poporului evreu sau din scrierile proorocilor sau ale apostolilor, pentru că cronicarii noştri, înaintaşii
noştri, domnitorii poporului nostru toţi au fost credincioşi. Şi,
din cuvintele lui Neagoe Basarab către fiul său, noi învăţăm
atâta credinţă cât din Evangheliile Sfinţilor Matei, Marcu, Luca
şi Ioan. Scrierile cronicarilor noştri care au povestit istoria minunată a poporului nostru şi care au scris pe paginile acestea
nemuritoare minunile prin care ne-a salvat Dumnezeu de-a lungul secolelor, prin toate încercările prin care a trebuit să treacă
acest popor, sunt tot aşa de minunate ca şi scrierile Sfinţilor
Apostoli din Epistolele lor. Mărturiile mănăstirilor, ale tuturor
locurilor minunate ridicate de credinţa înaintaşilor noştri acolo
unde Dumnezeu le-a arătat minunatele Lui izbăviri ne predică
astăzi nouă ca şi zidurile Ierusalimului despre izbăvirile minunate pe care Dumnezeu le-a adus poporului Său.
Ştefan cel Mare a tăcut. Neagoe Basarab a tăcut. Mircea cel
Bătrân a tăcut. Dar Tismana, dar Cozia, dar Putna au rămas
mărturii nemuritoare despre minunile pe care le-a făcut Dumnezeu pentru salvarea poporului nostru, a părinţilor noştri, fiindcă
au crezut în El şi şi-au pus toată nădejdea în Dumnezeul nostru
şi El i-a izbăvit şi nu i-a înşelat niciodată. Iar ei, o dată ce au
primit minunile izbăvirii Lui şi au fost salvaţi prin lucrarea
acestor minuni, n-au uitat datoria de recunoştinţă pe care trebuia
să o arate lui Dumnezeu de fiecare dată. Pentru că Cuvântul lui
Dumnezeu ne porunceşte una dintre cele mai mari datorii ale fiecărui om, dar mai ales ale oricărui creştin care a văzut minunile
lui Dumnezeu, când spune: „…şi fiţi recunoscători”. Şi în Psalmul 103, când David vorbeşte poporului său despre astfel de lucruri, aducându-le aminte de minunile lui Dumnezeu, spune:
„Binecuvântează, suflete, pe Domnul şi nu uita nici una din binefacerile Lui”. În această datorie de recunoştinţă pe care o
avem faţă de Dumnezeu şi pe care înaintaşii noştri au respectat-o
totdeauna se cuprind aceste minunate zidiri care au rămas după
ei ca un semn pentru noi, nemuritor semn, despre dragostea şi
294

purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de cei care au crezut în El
şi care nu s-au lepădat de Numele Lui.
Spune Cuvântul şi făgăduinţa lui Dumnezeu aşa: „CheamăMă în ziua necazului şi Eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi”.
Această făgăduinţă vorbeşte despre două mari lucrări: lucrarea
de izbăvire a lui Dumnezeu pentru cei care Îl cheamă în ziua necazului, dar şi datoria de recunoştinţă şi de mulţumire a celor care au fost izbăviţi, după ce Dumnezeu i-a izbăvit.
Să nu uităm niciodată un adevăr: mănăstirile noastre nu
sunt pentru noi numai obiective turistice ca pentru străini.
Străinul poate să vină şi să se uite cu ochi de cercetător la
„albastrul de Voroneţ”, poate să se uite la frumuseţea mănăstirii Putna sau la arhitectura deosebită a mănăstirii de la Curtea
de Argeş; dar noi privim la aceste lucruri, la aceste zidiri sfinte, cu inima tremurând de iubire, cu ochii plini de lacrimi,
pentru că ele ne vorbesc despre credinţa părinţilor noştri şi,
mai departe, despre izbăvirile minunate pe care Dumnezeu le-a
dat acestui popor pentru că a avut părinţi credincioşi, îndrumători credincioşi, copii credincioşi, urmaşi credincioşi. Mântuitorul a spus odată: „Dacă aceştia vor tăcea, pietrele vor striga”. Să nu uităm acest adevăr.
Ştefan cel Mare a tăcut. El, care, înaintea oricărei lupte, petrecea ceasuri întregi din noapte în rugăciune către Dumnezeu,
singurul lui izbăvitor şi singurul lui ajutor când din toate părţile
năvăleau tot felul de hoarde străine şi nimicitoare, să nimicească
şi pământul, nu numai ceea ce era pe el, el a ştiut că singurul
ajutor şi izbăvitor al lui şi al poporului său e Dumnezeu. El a văzut dreptatea părinţilor noştri care-şi apărau fiinţa şi nevoile, şi
durerea, şi sărăcia, dar şi cinstea şi credinţa, şi fiinţa neamului
lor, şi nădejdea în Dumnezeu. Şi ei au fost ajutaţi şi binecuvântaţi întotdeauna. De aceea ei au lăsat în urma lor dovada recunoştinţei faţă de Dumnezeu în zidurile care ne predică nouă şi
astăzi. Ei s-au dus. Ei tac de secole la Putna, la Cozia, la
Tismana, la Curtea de Argeş. Dar pietrele ne grăiesc şi ne vor
grăi totdeauna nu numai despre credinţa lor, ci şi despre datoria
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noastră, ca urmaşi ai lor, să nu-L uităm pe Dumnezeu. Să ne întoarcem mereu inima şi gândurile cu credinţă şi cu ascultare spre
El, pentru că numai de la El ne vine ajutorul şi numai de la El
ne-a venit şi în trecut. Şi să ştiţi – şi să ştie urmaşii şi urmaşii
urmaşilor noştri – că şi în viitor, tot ajutorul de care vom avea
nevoie nu de la oameni, nici de la aliaţi şi de la prietenii de vorbă şi de laudă ne va veni, ci numai de la Dumnezeul nostru, de la
Acela care i-a salvat, până astăzi, pe înaintaşii noştri şi istoria
poporului nostru. Să nu ne lepădăm de El. Să ne alipim mereu de
Dumnezeu, că El este singurul nostru izbăvitor nu numai ca
neam, nu numai ca generaţie, nu numai ca familie, nu numai ca
individ, ci în toate aceste privinţe şi în toate aceste dimensiuni,
pe toată întinderea istoriei noastre ca popor şi pe toată întinderea
vieţii noastre ca indivizi.
Noi trebuie să-I mulţumim lui Dumnezeu nu numai pentru
că ne-a păstrat Biblia, Cuvântul Său cel Sfânt, ci pentru că ne-a
arătat şi exemplele de trăire a credinţei în Dumnezeu şi de statornicie în această ascultare de El ale înaintaşilor noştri sfinţi.
Nu putem fi îndeajuns în stare niciodată să-I mulţumim lui
Dumnezeu că noi am avut astfel de înaintaşi în istoria noastră şi
că am avut în credinţa noastră astfel de pilde măreţe şi minunate,
faţă de care nu suntem niciodată îndeajuns de recunoscători, cât
ar trebui.
Şi dacă am vorbit – şi s-a mai amintit aici – despre un nume
al unui profet, al profetului celui mai mare al poporului nostru,
prin care Dumnezeu a făcut minunea aceasta la care participăm
şi noi acum, dacă s-a vorbit despre Părintele Iosif Trifa ca despre
un profet a lui Dumnezeu, nu s-a exagerat cu nimic acest adevăr.
Pentru că el este şi va rămâne pentru totdeauna un mare om al
lui Dumnezeu în mijlocul credinţei, al poporului şi al Bisericii
noastre. Fiindcă iată, noi, cei care suntem aici, şi miile de mii de
fraţi care mai sunt pe tot cuprinsul ţării acesteia şi care vor fi încă tot mai multe mii, până la marginile pământului, sunt o dovadă că omul acesta a fost un profet al lui Dumnezeu; şi [că] tot ce
s-a făcut este nemuritor, fiindcă tot ce este din Dumnezeu este
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nemuritor. Ce este din oameni este muritor, dar ce este din
Dumnezeu nu va pieri niciodată. El s-a dus. Sunt acum atâţia ani
de când el a plecat. Sunt aproape cincizeci de ani de când acest
om al lui Dumnezeu a trecut în veşnicie şi lucrarea făcută de
Dumnezeu prin el este o lucrare mereu tânără. Optzeci la sută
dintre participanţii la bucuriile acestea sunt tineri. Şi, în mijlocul
acestor tineri, Dumnezeu are atâtea elemente de mare valoare,
din care vor ieşi scriitori, artişti, oameni binecuvântaţi, care-i vor
îndruma frumos şi binecuvântat pe cei care vor asculta Cuvântul
lui Dumnezeu şi vor vrea să trăiască o viaţă vrednică de înaintaşii noştri şi de istoria minunată a Cuvântului lui Dumnezeu, a
Bisericii lui Dumnezeu şi a poporului nostru evlavios şi credincios. (...)
Cea mai mare şi mai sigură izbândă şi fericire pentru copiii
noştri este să-i încredinţăm de la început în mâna lui Dumnezeu
şi să ne trăim viaţa în aşa fel cu Dumnezeu, încât El să ne binecuvânteze urmaşii noştri, pentru că este scris: „Dumnezeu Se îndură de cei care Îl iubesc până la al miilea neam”. Şi, dacă noi ne
iubim cu adevărat copiii şi ne iubim poporul, şi ne iubim urmaşii, atunci trebuie să fim credincioşi, pentru că datorită credinţei
noastre Dumnezeu va mântui şi va ferici şi pe copiii noştri, şi pe
copiii copiilor noştri. (p. 239-245)
*
N-am ştiut... n-au ştiut înaintaşii noştri de astfel de binecuvântări. A trebuit să vină renaşterea aceasta duhovnicească, naşterea aceasta din nou a credinţei noastre şi a poporului nostru
prin această Lucrare sfântă, ca să se-nceapă şi-n Biserica noastră,
şi-n poporul nostru, şi-n familiile noastre o sărbătoare binecuvântată ca aceasta din această seară, cu ocazia naşterii copiilor
noştri; când de la cel dintâi pas în viaţă copilul este întâmpinat
cu rugăciune, cu cântări, cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu această
binecuvântare sfântă de care apoi este însoţit toată viaţa şi petrecut în cele mai importante şi cele mai însemnate prilejuri din viaţă fiecare dintre ei. (...)
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Noi vom mulţumi lui Dumnezeu pentru toate aceste binecuvântări şi ne rugăm din toată inima şi trebuie să ne rugăm neîncetat, ca Dumnezeu să binecuvânteze ţara noastră, conducătorii
poporului nostru, Biserica noastră şi păstorii Bisericii noastre,
oraşele noastre şi conducătorii oraşelor noastre... tot poporul
nostru. Că dacă ne rugăm pentru poporul nostru şi Dumnezeu
binecuvântează poporul nostru, atunci şi noi vom fi binecuvântaţi. Spune Cuvântul lui Dumnezeu: „Roagă-te pentru cetatea în
care trăieşti. Roagă-te pentru oraşul în care trăieşti; pentru satul
în care trăieşti. Căci cel dintâi care te bucuri de pace, de linişte şi
de ocrotire din partea lui Dumnezeu, când poporul tău şi satul
tău este liber, eşti tu”. Noi avem nevoie mereu să ne rugăm pentru pacea, pentru ocrotirea de la Dumnezeu a poporului nostru.
(p. 255-262)
*
Te rugăm să binecuvântezi patria noastră; conducătorii ei;
apărătorii ei; pe toţi cei în mijlocul cărora ne mişcăm şi prin
ocrotirea cărora ne bucurăm de libertate şi de linişte.
Ajută-ne să ne facem datoria după tot Cuvântul Tău, în
mijlocul poporului nostru, trăind cinstiţi, harnici, vrednici, ascultători şi smeriţi, aşa cum ne-ai învăţat Tu că trebuie să fie un
copil al Tău: pildă şi exemplu bun pentru toţi cei în mijlocul cărora trăieşte. (...)
Binecuvântează toate mamele, toţi părinţii şi copilaşii. Ajută-i să-i poată creşte [pe aceştia] după voia Ta, Doamne, pentru
ca neamul nostru să devină un neam credincios; să nu mai avem
elemente stricate, nevrednice şi murdare. Ci curate, sfinte, vrednice în toată privinţa. (p. 264-265)
*
...Noi, care am avut parte de harul lui Dumnezeu să fim
chemaţi în această Lucrare, părtaşi la acelaşi har, zidiţi pe aceeaşi temelie şi să intrăm în aceeaşi Lucrare pe care Domnul a început-o prin ei aici, trebuie să fim conştienţi şi de harul acesta, şi
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de obligaţia pe care o avem datorită acestei alegeri. Cu noi se
petrece un fenomen neobişnuit. Noi suntem într-o lucrare a lui
Dumnezeu, o lucrare vie, o lucrare eternă, o lucrare veşnică, o
lucrare puternică, o lucrare de durată şi de valoare eternă. Acesta
este un mare har. Suntem chemaţi împreună lucrători cu Dumnezeu la opera cea eternă a mântuirii neamului nostru, a familiei
noastre şi a multor neamuri şi familii prin lucrarea pe care o face
Dumnezeu şi cu ajutorul nostru. (...)
De curând am primit o chemare să mă duc undeva departe.
Pentru un timp. Chemarea este limitată la şaizeci de zile. Eu am
încredinţat în mâna lui Dumnezeu aceasta şi-am pus-o în faţa
Lui: „Ştii, Doamne, că, din copilăria mea, n-am căutat folosul
meu, oriunde m-am dus”. Unde m-a trimis Domnul, n-am căutat
folosul meu. M-am dus căutând folosul Lucrării lui Dumnezeu.
Toată viaţa, n-am avut nevoie de mai mult de-un costum de haine. Şi nu cred c-a fost o perioadă în viaţa mea în care să am două
costume de haine. Nici acuma n-am. Trebuie să-mi procur unul
acuma, că nu mă pot duce cu ăsta, care-i nu ştiu de când. Deci nam căutat folosul meu. Am căutat totdeauna numai folosul
Domnului, folosul Lucrării, folosul semenilor mei, folosul Bisericii noastre, folosul patriei noastre. Că, mai presus de orice, neam iubit patria noastră. Noi nu ne-am ascuns după scutiri de nici
un fel când trebuia să mergem pe front. Şapte ani am făcut militărie şi front, până când m-au demobilizat medical, bolnav, că nam mai putut să fac serviciu. Deci dragostea noastră faţă de patria noastră nu-i numai cuvinte şi numai cântări. Sunt anii de
jertfă şi clipele când, de-a lungul anilor de zile, în fiecare clipă
ne-am pus în primejdie viaţa. Acolo, pe prima linie am fost.
Dumnezeu ne-a păzit, dar ne-am făcut datoria faţă de patria
noastră. Pentru că, atunci când ştim că, duhovniceşte, avem o
patrie în ceruri pentru care ne pregătim şi pentru care ne-am sacrificat tot ce-am avut mai bun în noi, tot Cuvântul lui Dumnezeu ne-a spus că avem o patrie şi-o cetate pământească şi ni s-a
spus: „Lucraţi pentru binele cetăţii voastre, că fericirea voastră
depinde de fericirea ei”. Aşa ne-am iubit noi, cu toată conştiinţa
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noastră, şi patria noastră. Dacă a trebuit să muncim undeva, am
muncit cinstit şi vrednic, negândindu-ne la folosul material al
nostru în primul rând, ci la îndeplinirea datoriei noastre cinstite
faţă de munca pe care o făceam şi faţă de încrederea care ni se
arătase pentru locul unde am fost puşi. Şi toţi fraţii noştri au făcut aşa. Ori pe care frate l-ai lua, de oriunde unde este însărcinat
cu o misiune, fie mai de jos, fie mai de sus, şefii lor vor mărturisi sincer – dacă sunt sinceri – că sunt nişte elemente vrednice
de toată preţuirea, fiindcă îşi fac datoria în modul cel mai cinstit
şi mai competent la locul de muncă unde sunt puşi. Dragostea
noastră faţă de patria noastră şi faţă de conducerea ei nu-i o dragoste de vorbe... o paradă de lozinci. Ci este dovada curată şi
sinceră a muncii noastre pe care o depunem în mod cinstit şi
vrednic, oriunde suntem chemaţi să lucrăm. Pentru că aceasta
este porunca pe care ne-a lăsat-o nouă Dumnezeu: „Daţi-vă toate
silinţele, tot ce faceţi să faceţi din toată inima, nu ca pentru oameni, ci ca pentru Dumnezeu”. (p. 278-281)
*
Prin urmare, iată ce răspundere mare avem noi! Să umblăm
cu toată curăţia şi credincioşia. Să cultivăm dragostea de poporul
nostru, rugăciunea pentru mai-marii noştri – că toate acestea sunt
Cuvântul lui Dumnezeu –, o muncă cinstită şi-o purtare demnă
în mijlocul tuturor celor printre care umblăm. Pentru ca să facem
cinste Lucrării lui Dumnezeu, spre care se îndreaptă ochii tuturor
ca spre singura speranţă de mântuire şi-a poporului nostru, şi a
Bisericii noastre. (p. 294)
*
Binecuvântează patria noastră, locul de leagăn al părinţilor
noştri, al mormintelor lor... pământul pe care au călcat înaintaşii noştri, pe care au călcat urmele micuţe şi dragi ale copilaşilor noştri. În limba patriei acesteia ne-am spus cântările
noastre, cuvintele de dragoste către fiinţele pe care le-am iubit,
rugăciunile noastre către Tine, cântările iubirii şi ale lacrimilor
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noastre. Din toată inima Îţi mulţumim pentru patria aceasta, pe
care o iubim. Ne rugăm pentru conducătorii pe care i-ai rânduit
Tu în ea să-i binecuvântezi, Doamne, şi să le răsplăteşti pentru
libertatea pe care o avem astăzi să ne vedem fără piedică şi fără
temeri unii pe alţii şi să putem să ne îndemnăm unii pe alţii la
dragoste şi la fapte bune. Să ne putem împlini datoria de recunoştinţă faţă de mormintele sfinte ale părinţilor noştri şi să ne
putem împlini datoria creşterii evlavioase către copiii noştri care ne ascultă. (p. 303)
*
Am zis: „E adevărat, eu ştiu pentru ce trebuie să mă duc: tot
pentru binele Lucrării şi pentru ajutorarea Lucrării, şi pentru binele poporului nostru, şi pentru ajutorarea credinţei noastre.
Pentru viitorul nostru. Ni se înmulţesc copiii, creşte tineretul; navem să-i punem în mână o carte, un îndemn”. Mă gândesc,
pentru aceasta, câtă nevoie va fi de cuvântul scris mâine... şi aşa
mai departe. Şi nădăjduim să putem face ceva pentru ca poporul,
tinerii noştri, urmaşii noştri să nu spună: „Am avut nişte părinţi
neglijenţi. S-au dus şi ne-au lăsat şi n-avem în mână nimic”. Am
dori din toată inima să asigurăm viitorului nostru, copiilor noştri,
tineretului nostru, urmaşilor noştri o zestre duhovnicească, aşa
cum ne-a pregătit şi nouă Părintele Iosif, că ani de zile am avut
cuvântul scris care a ţinut pentru noi loc de tată, de mamă, de
soţ, de îndrumare, de lumină, de sare, de putere şi de ajutor. (p.
335-336)
*
Cine nu-şi aduce aminte de înaintaşii săi, de mai-marii săi,
de părinţii poporului său, de strămoşii săi în credinţă şi în viaţă, acesta este un om nenorocit. E ca un fir de iarbă tăiat, rupt
de rădăcina sa, care se usucă şi pe care-l duc vânturile şi apele,
fără să mai aibă nici prezent, nici viitor. Pe noi, Dumnezeu nea născut din nişte părinţi mari şi sfinţi. Poporul nostru s-a născut o dată cu credinţa în Dumnezeu! Strămoşii noştri nu L-au
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aflat pe Hristos după secole de păgânism şi de întuneric, ca alte
popoare. De aceea, trebuie să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru părinţii noştri, care de la începutul vieţii lor şi-au deschis
inima pentru adevărul lui Dumnezeu; pentru adevărul acestei
mari credinţe.
Am vorbit în zeci de rânduri despre datoria noastră eternă şi
sfântă de a ne simţi totdeauna legaţi de trecutul nostru, de părinţii noştri, de înaintaşii sfinţi care ne-au lăsat nouă nu numai
mărturia frumoasă a credinţei, a vitejiei, a hărniciei şi a cinstei
lor în toate semnele nemuritoare semănate de-a lungul şi de-a
latul patriei noastre; ci ne-au lăsat Cuvântul cel Sfânt al lui
Dumnezeu, dovada credinţei lor, învăţătura lor nemuritoare şi
porunca lor să le urmăm credinţa. „Aduceţi-vă aminte de maimarii voştri care v-au vestit vouă Cuvântul lui Dumnezeu; uitaţivă cu băgare de seamă la sfârşitul felului lor de vieţuire”...
Acesta este prezentul: să ne uităm cu băgare de seamă la sfârşitul felului de vieţuire al părinţilor şi înaintaşilor noştri. Şi-o poruncă pentru tot viitorul: urmaţi-le credinţa!
Cum putem noi cinsti pe înaintaşii noştri? Cum putem noi
să ne arătăm vrednici de ei, decât evocând mereu amintirea lor;
zugrăvindu-ne mereu în faţa noastră frumoasele lor exemple de
viaţă, de cinste, de demnitate, de muncă, de eroism, de dragoste
faţă de Dumnezeul părinţilor noştri, de pământul şi de cerul
acestei patrii. De pământul acesta în care zac osemintele marilor
şi sfinţilor noştri înaintaşi; şi de cerul acesta în care sunt înălţate
sufletele lor şi se roagă să fim vrednici de ei şi să ne putem încheia şi noi strălucit ca şi ei felul de viaţă în care trebuie să trăim
şi noi. Ca să putem ajunge să moştenim acel cer minunat şi acea
viaţă nemuritoare făgăduite de Dumnezeu tuturor acelora care
vor păstra până la sfârşit cu demnitate, cu frumuseţe, cu evlavie,
cu statornicie tot ce-a rămas frumos de la înaintaşii noştri.
Am vorbit adeseori despre mulţi... Am vrea să ne oprim
acum asupra a trei dintre aceşti mari oameni ai lui Dumnezeu,
semănaţi în timp de El pe cuprinsul patriei noastre, a istoriei
noastre, a credinţei noastre, a vieţii noastre.
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Am mai vorbit despre Neagoe Basarab. Frumoasele lui învăţături lăsate fiului său Teodosie sunt nişte frânturi din Evanghelie, nişte lucruri, nişte cuvinte, nişte adevăruri nemuritoare,
lăsate ca îndrumare pentru fiecare părinte către copilul său, pentru fiecare copil de la părintele său. Pentru toţi părinţii patriei
acesteia către copiii lor. Pentru toţi copiii acestei patrii de la părinţii lor. El a zidit o mănăstire: minunata mănăstire Curtea de
Argeş. Are mănăstirea aceasta o legendă cutremurătoare. Totdeauna când ne-am amintit de ea... Manole... Ana... aceste suflete care şi-au jertfit viaţa lor, iubirea lor, tot ce-au avut mai de
preţ, ca să ne dovedească nouă că pentru lucrurile nemuritoare se
cere jertfa totală, dragoste totală, statornică şi frumoasă până la
sfârşit. Nu numai în mănăstirea Curtea de Argeş e zidită o jertfă.
În toate mănăstirile de pe hotarul patriei noastre e zidită câte-o
jertfă minunată. Jertfa acelora care au pus acolo lacrimile şi sufletul lor din dragoste pentru Dumnezeu şi din dorinţa de-a lăsa
urmaşilor un exemplu vrednic de urmat.
Să nu uităm niciodată [aceasta] când trecem pe lângă bisericile noastre, pe lângă mănăstirile noastre. Mănăstirile noastre nu
sunt numai puncte istorice sau obiective curioase pentru turism...
Acolo e îngropat sufletul, mărturia, jertfa, dragostea, propovăduirea puternică a înaintaşilor noştri, care au vrut să ne grăiască
mai departe, prin zidurile lor, despre dragostea lor faţă de Dumnezeul nostru, despre minunatele izbânzi şi biruinţe prin care
Dumnezeu ne-a salvat neamul nostru şi istoria noastră de-a lungul acestor zbuciumaţi două mii de ani, dintre care o mie de ani
nici nu ne cunoaştem istoria prin care am trecut. Trebuie să ne-o
refacem acuma din cioburi, din morminte, din petice. Dar toate
acestea vorbesc despre Dumnezeul nostru, Dumnezeul părinţilor
noştri, [şi despre] jertfa acelora care L-au iubit şi L-au ascultat,
care L-au mărturisit şi au lăsat urmaşilor lor, nu numai prin scrisul lor, ci şi prin zidurile lor, mărturia dragostei lor faţă de
Dumnezeu, de care noi nu trebuie să ne lepădăm niciodată, pe
care noi trebuie s-o preţuim la cea mai înaltă valoare, pentru că
este mărturia eternă a jertfei, a dragostei lor. Şi nimeni nu poate
303

să dea mai mult pentru semenul său decât propria sa viaţă, cum a
spus Mântuitorul: „Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru semenul său”. Şi ei şi-au dat viaţa pentru noi.
Constantin Brâncoveanu... jertfa lui, mărturisirea lui... a lui Ştefan, a lui Mircea... ale tuturor!
Am vrea să vorbim acum, pentru că suntem la o sărbătoare
atât de minunată şi fericită, despre unul dintre ceilalţi profeţi ai
neamului nostru, pe lângă opera căruia am trecut foarte mulţi
dintre noi foarte nepăsători, cum am trecut pe lângă zidurile mănăstirilor şi ale bisericilor noastre fără s-o auzim pe Ana, pe Maria, pe Ştefan, pe Neagoe vorbindu-ne din aceste ziduri. Odată,
când fariseii certau copiii să nu cânte „Osana!”, să nu-L laude pe
Dumnezeu, I-au spus lui Iisus atunci: „Ceartă-Ţi ucenicii! Nu
vezi ce vorbesc?”. Mântuitorul le-a zis: „Dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga”. Pentru Dumnezeu trebuie să mărturisească cineva. Când glasurile tac, trebuie să mărturisească pietrele. Ştefan
a tăcut şi Neagoe a tăcut, şi Ana a tăcut, şi Manole a tăcut. Dar
vorbesc zidurile, vorbesc pietrele. Şi aceste pietre ne aduc
aminte nouă despre toate aceste jertfe minunate şi despre istoria
atât de grea, dar atât de frumoasă a acelora care ne-au adus până
astăzi pe noi, prin toate câte au trecut.
Noi sărbătorim acum o nuntă minunată. Pentru foarte mulţi,
această nuntă poate să pară ceva cu totul nou. Dar nu e nou! Nu
e nou acest fel de a sărbători nunta aceasta. Am recondiţionat
această sfântă tradiţie, întreruptă mii de ani, de la primii noştri
înaintaşi. Aşa şi-au sărbătorit ei evenimentele cele minunate petrecute în viaţa lor: botezurile, aniversările, nunţile, parastasele,
înmormântările. Într-un cadru şi-ntr-o atmosferă aşa de minunate, biblice, evanghelice, creştineşti şi le-au sărbătorit înaintaşii
noştri... atunci când erau liberi. Dar o mie de ani au trecut peste
istoria noastră, val după val, tot felul de popoare asupritoare, păgâne. Şi acestea ne-au imprimat nouă, de-a lungul veacurilor
acestora întunecate şi triste, felul cel păgânesc şi murdar de sărbătorire. De la ele s-a moştenit întrebuinţarea în slujbele noastre
sfinte, în ocaziile noastre sfinte, de băuturi îmbătătoare, vorbe
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porcoase, obiceiuri murdare şi urâte... Această zestre, această
adunătură de gunoaie lăsată peste viaţa şi peste albia curată a
istoriei noastre a fost adusă de popoarele păgâne care ne-au asuprit atâţia ani. Îndată ce, însă, Dumnezeu i-a măturat şi i-a îndepărtat din istoria şi de peste viaţa noastră, poporul nostru, adânc
înrădăcinat în credinţa strămoşilor noştri, a început să-şi
încreştineze obiceiurile lui frumoase, aşa cum le-a moştenit de la
înaintaşii noştri. Aşa se sărbătorea odată nunta creştinească şi
aşa trebuie să se sărbătorească pentru totdeauna nunţile creştineşti. Dacă noi suntem un popor creştin, toate obiceiurile şi sărbătorile, şi aniversările, şi evenimentele importante din viaţa
noastră trebuie să se petreacă creştineşte. (...)
În poporul nostru – am zis – au fost foarte mulţi profeţi.
Într-un mod mai deschis sau mai ascuns, au mărturisit acelaşi
adevăr.
Nu departe de aici, la Târgu Jiu, a trăit un om mare. Trei
semne mari a lăsat omul acesta acolo. Îl ştiţi toţi: e vorba despre
Brâncuşi. El a lăsat acolo un semn minunat: Poarta Sărutului,
Masa Tăcerii şi Coloana Infinită. Ştiţi dumneavoastră ce conţinut evanghelic au aceste lucrări: Poarta Sărutului, Masa Tăcerii
şi Coloana Infinită? Acestea arată şi ascund cele trei mari adevăruri importante din viaţa unui om, din viaţa omenirii. Poarta Sărutului – întâlnirea cu Hristos; naşterea din nou; legământul cu
Dumnezeu. Acesta este cel dintâi şi cel mai important eveniment. Toate cele de până la el n-au nici o însemnătate. După
cum nici o însemnătate n-are nici un eveniment din viaţa noastră
înainte de a ne întâlni cu Hristos, de a ne preda Lui, de a ne hotărî pentru El, de a începe o viaţă nouă cu El, de a pune legământul
cu El. Ce minunată este ziua legământului şi întâlnirii cu Hristos, ziua naşterii din nou! Aceasta este Poarta Sărutului etern,
poarta în care te întâlneşti cu Dumnezeu. Te îmbrăţişezi cu
Hristos. Devii o unică fiinţă împreună cu El. Taina Cununiei este
ceva care înseamnă aceasta. În capitolul 5 din Epistola către
Efeseni, Sfântul Pavel spune despre unirea bărbatului cu soţia sa
şi despre unirea lui Hristos cu Biserica Sa. Nu ştii când vorbeşte
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despre soţ şi soţie sau despre Hristos şi Biserică. În faţa lui
Dumnezeu, aceasta este Poarta Sărutului etern prin care intri: şi
cei doi, în împărăţia dragostei şi unităţii desăvârşite, şi sufletul
cu Hristos, în împărăţia părtăşiei cu El pentru totdeauna.
Dar... Poarta Sărutului are două feţe... Poate să fie la Poartă
o întâlnire nemaidespărţită şi poate să fie şi o despărţire nemaiînîlnită pentru totdeauna.
Masa Tăcerii închipuie părtăşia cu Dumnezeu. Acea adâncă
părtăşie cu Hristos în care cuvintele nu-şi au nici un rost. Tăcerea este modul cel mai înalt, mai divin, mai desăvârşit de exprimare a dragostei noastre faţă de El şi a dragostei Lui faţă de noi.
Masa Tăcerii poate să însemne şi clipa morţii şi a plecării
noastre în veşnicie.
Masa Tăcerii, în viaţa celor doi, poate să însemne şi tăcerea
din dragostea care n-are nevoie de cuvinte ca să se exprime în
felul cel mai înalt şi mai desăvârşit. Şi poate să însemne şi tăcerea din mâhnire, din supărare, din despărţire dintre cei doi. De
multe ori, la aceeaşi masă, au tăcut din dragoste şi şi-au vorbit
numai sufletele, privindu-se unul pe celălalt în ochi şi trăind în
mijlocul lacrimilor bucuriei clipele cele mai înalte. Dar la aceeaşi masă se poate întâmpla adeseori că feţele se despart şi, fiecare privind în cealaltă parte, între cele două suflete s-a aşezat
tăcerea. Aceasta este masa unei tăcerii dureroase, unei tăceri
mâhnite, unei tăceri amare.
După acestea... urmează Coloana Infinită. Ce aproape este
Poarta Sărutului de Masa Tăcerii! Ce aproape este viaţa noastră
de bucurie, adeseori, de momentul cel greu al despărţirii şi tăcerii! Şi totuşi acestea rămân cele mai însemnate puncte, adevăratele însemnate din viaţa noastră. Unirea cu Hristos sau căsnicia
celor doi şi clipa tăcerii eterne, în care Dumnezeu ne vorbeşte şi
noi ascultăm – sau în care nici noi, nici Dumnezeu nu ne mai
vorbim unii altora.
Însemnat lucru este Coloana Infinită! După această Coloană urmează infinitul. După predarea noastră în slujba lui Dumnezeu, după sfârşitul vieţii noastre cu El, urmează înălţarea.
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Învierea şi înălţarea spre slavă, spre eternitate, spre judecată,
spre răsplată.
Ce minunat gând şi inspiraţie de la Dumnezeu a avut
Brâncuşi când a însemnat aceste trei lucruri! Când vă veţi duce
pe-acolo şi vă veţi opri lângă Poarta Sărutului, aduceţi-vă
aminte de această legătură şi părtăşie sfântă pe care trebuie s-o
avem noi şi pe care trebuie să o câştigăm noi cu Hristos. Viaţa
dinainte de Poarta Sărutului n-are nici o însemnătate. Viaţa dinainte de a ne întâlni cu Hristos, de a ne lega de El, de a ne uni
cu El, de a face legământ şi hotărâre pentru totdeauna cu El nare nici o însemnătate. Sfântul Apostol Pavel le spune
efesenilor: „Voi eraţi morţi în păcatele voastre”. Până când aţi
intrat pe Poarta Sărutului divin, până când v-aţi întâlnit cu
Hristos şi Hristos v-a dat viaţa; îmbrăţişarea Lui v-a înviat.
Cum îmbrăţişarea lui Dumnezeu cu Adam i-a dat viaţă lutului
fără suflare, tot aşa îmbrăţişarea lui Hristos cu noi la Poarta
Naşterii din Nou, la poarta zilei când ne-am legat noi de Domnul şi ne-am hotărât pentru El, ne-a dat nouă viaţă, ne-a dat
naşterea din nou prin care am ajuns apoi să realizăm o trăire
sfântă, cu roade binecuvântate, care să ne dea dreptul la mântuirea şi la moştenirea vieţii veşnice.
Masa Tăcerii poate să însemne şi masa morţii... masa parastasului nostru; masa plecării noastre. Masa când în jurul nostru e mai multă tăcere decât cuvânt.
În această părtăşie cu Dumnezeu, privită în sens pozitiv şi în
sens viu, legătura noastră cu Dumnezeu şi părtăşia noastră cu El
trece spre Coloana Infinită, trece spre viaţa veşnică. Dacă am
ajuns la aceasta, şi viaţa noastră de după cunoaşterea lui Dumnezeu trebuie să fie o necontenită coloană spre eternitate, spre
înălţime. Şi, cum coloana aceasta are lăţimi şi îngustimi, aşa este
şi viaţa noastră: de zbucium şi de bucurii, de încercări, de întristări şi de binecuvântări. Ea însă, chiar dacă are undeva un sfârşit
trecător, gândindu-ne duhovniceşte la continuarea ei în veşnicie,
aşa cum privim la această Coloană Infinită, noi urcăm mereu,
urcăm mereu. Şi chiar dacă se sfârşeşte stâlpul acela însemnat de
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Brâncuşi, noi continuăm prin inima şi gândurile, şi imaginaţia
noastră să ajungem la infinit.
Viaţa noastră, cât de curând, va-nceta. Va înceta partea ei
văzută, dar partea nevăzută nu-ncetează. Ea va dura veşnic,
când noi ne vom înălţa spre Dumnezeu din felul cum ne-am
orientat aici.
Viaţa scumpilor noştri, care începe acum, va fi ceva asemănător. Staţi acum la Poarta Sărutului. Binecuvântaţi pe Dumnezeu pentru momentul acesta binecuvântat. După Poartă însă începe un drum... un drum până la Masa Tăcerii. Şi după aceea alt
drum, spre Coloana Infinită. Domnul să vă binecuvânteze tot
drumul care începe după Poarta Sărutului. Şi să mergeţi pe acest
drum binecuvântat nu înapoi, ci înainte. Lucrând mereu spre slava lui Dumnezeu. Creând lucrări nemuritoare, fapte nemuritoare,
gânduri nemuritoare spre care urmaşii voştri să poată privi cu
demnitate, cu frumuseţe, cu respect, cu recunoştinţă, aşa cum
privim noi spre urmele şi viaţa înaintaşilor noştri care ne-au lăsat
nouă nu numai zidurile binecuvântate care ne grăiesc acum, după ce glasurile lor au încetat, ci ne-aduc aminte de tot ce-au vrut
ei să ne spună când ei trăiau în viaţă. Aşa să rămână în urma
noastră faptele noastre nemuritoare, care să le grăiască urmaşilor
noştri ceea ce graiul nostru a-ncetat să mai spună.
Domnul să vă călăuzească tot drumul de lângă Poarta
aceasta a Sărutului la care vă îmbrăţişaţi astăzi! Să vă facă să
urmaţi tot drumul acesta minunat, până la Masa Tăcerii, împreună cu Hristos şi apostolii... Acolo sunt douăsprezece scaune. Ce
minunat înseamnă aceasta părtăşia cu Hristos, ascultarea de El!
Scaunele de la Cina cea de Taină, când Mântuitorul a spus ucenicilor Săi: „Cu dor am dorit să mănânc cina aceasta împreună
cu voi. Pentru că vă spun: nu voi mai gusta din pâinea aceasta şi
din vinul acesta până când îl voi bea nou cu voi în împărăţia lui
Dumnezeu”.
Despre aceste lucruri i-a vorbit Neagoe Basarab fiului său.
Despre aceste lucruri ne vorbesc mănăstirile noastre. Despre
aceste lucruri ne vorbeşte Masa Tăcerii de la Târgu Jiu, a acelui
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om care a fost un profet prin inspiraţia aceasta pe care a primit-o
de la Dumnezeu. Şi-am mai avut noi pe pământul patriei noastre
atât de mulţi profeţi care ne-au învăţat acelaşi lucru, mai pe faţă,
mai în ascuns. Dar, dacă noi avem o inimă ascultătoare, o minte
pricepută şi un suflet, un cuget curat, vom înţelege întotdeauna,
fie că ne vorbeşte Neagoe, fie că ne vorbeşte Ştefan, fie că ne
vorbesc letopiseţele, fie că ne vorbesc operele acelor inspiraţi ai
poporului nostru care, într-un fel sau altul, ne-au spus acelaşi lucru pe care Părintele Iosif Trifa ni l-a spus acum 62 de ani trecuţi
despre istoria minunată a poporului nostru şi despre întoarcerea
minunată a noastră la faptele şi la pildele înaintaşilor noştri de la
început. Sărind peste acea mie de ani întunecaţi în care ne-au
stăpânit tot felul de popoare păgâne care au lăsat în urma lor,
peste sufletul nostru, mâlul murdar şi negru al obiceiurilor degradante şi nimicitoare de suflet şi de trup, acum, când acest profet al nostru a dorit să ne întoarcă din nou pe noi, pe toţi, la vatra
cea caldă şi curată a simţămintelor creştine şi sfinte în care au
trăit şi în care au murit părinţii noştri cei dintâi, să recondiţionăm şi să curăţim şi obiceiurile noastre de mâlul lăsat de străini
peste sufletele noastre. Şi să îndepărtăm dintre noi vorbele urâte,
obiceiurile murdare, purtările degradante şi să revenim la cugetul curat, la sufletul plin de cinste, de demnitate, de hărnicie, de
omenie al părinţilor noştri. Căci acesta este sufletul cel adevărat
al poporului nostru.
Noi ne iubim patria noastră. O cinstim, o preţuim şi lucrăm
pentru cel mai mare bine al ei tocmai prin aceasta: că ne întoarcem la Dumnezeu şi ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu, să ne îndemnăm unii pe alţii la dragoste şi la fapte bune, să ne creştem
copiii în frica lui Dumnezeu, aşa acum a învăţat Neagoe Basarab, acum atâtea sute de ani, pe fiul său. Aşa cum i-a învăţat
Constantin Brâncoveanu, acum atâtea sute de ani, pe urmaşii săi,
care au fost în stare să-şi dea viaţa, dar nu şi-au lepădat credinţa
şi numele lor... şi învăţătura lor, şi încrederea lor în Dumnezeu.
Ce minunată a fost moartea lui Constantin Brâncoveanu! S-au
împlinit acuma 270 de ani de atunci. Ce minunată a fost moartea
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copilului său! Cei mai mari au fost în stare să mărturisească puternic credinţa lor în Dumnezeu; şi, sub privirile îndurerate... dar
pline de îndrăzneală şi de curaj, şi de bucurie sufletească ale părintelui lor, au fost în stare să primească moartea, dar să nu-şi
lepede credinţa. Când fiul cel mai mic, Mateiaş, tinerel, începuse
să se-nfrice văzând sabia care tăiase capetele fraţilor săi şi s-a
îndoit o clipă, tatăl său i-a şoptit la ureche un singur cuvânt. Şi
Mateiaş a fost în stare să se ducă la moarte şi el. A căzut capul şi
al lui Mateiaş. Şi după aceea, când i-a tăiat capul tatălui său, se
spune – căci au rămas urme şi mărturisiri – cum capul tatălui său
s-a rostogolit până s-a lipit de obrazul lui Mateiaş. Înfrăţiţi totdeauna: şi-n moarte, şi-n veşnicie. Aşa au biruit!
Aşa credinţă şi aşa înaintaşi am avut noi. Şi spre aceştia ne
porunceşte Cuvântul lui Dumnezeu să privim. Să ne-aducem
aminte de exemplele lor, de învăţătura lor, de pilda lor. Şi să-i
urmăm.
Vrem să fie urmaşii noştri fericiţi? Trebuie noi, părinţii lor,
să dovedim că-L iubim pe Dumnezeu şi că suntem statornici în
credinţa părinţilor noştri.
Să ne unim deci inimile şi gândurile într-o rugăciune comună să ne-ajute Dumnezeu să putem să ducem o viaţă demnă de
El. Pentru ca, după ce-am trecut de Poarta Sărutului – mergând
pe calea frumoasă şi trecând pe la Masa Tăcerii, prin părtăşia şi
unitatea cu Dumnezeu şi prin moartea cu Hristos, pentru ca să
fim pentru totdeauna cu El – să ne ridicăm prin Coloana Infinită
la viaţa veşnică, la răsplata fericită care ne aşteaptă în ceruri.
Aceasta este Evanghelia. În trei mari expresii, în trei mari
lucrări inspirate, acest om al lui Dumnezeu ne-a spus ceea ce a
spus Neagoe, ceea ce-a spus Constantin Brâncoveanu. Şi Părintele Iosif n-a făcut decât să precizeze clar acele învăţăminte şi
acele exemple minunate la care avem poruncă de la Dumnezeu
să privim, să nu le uităm şi să le urmăm noi. De aceea el a spus:
voluntariatul duhovnicesc şi misionarismul laic este ceea ce
poate ridica şi ajuta la transformarea fericită a întregii noastre
societăţi spre acea stare înaltă şi sfântă în care fiecare cetăţean al
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poporului nostru să fie un vrednic şi binecuvântat fiu al acestei
patrii. Să lucrăm pentru ea, s-o iubim din toată inima, să cinstim
şi să urmăm cu respect toate îndrumările date de cei pe care Dumnezeu i-a pus în fruntea poporului nostru îndrumători minunaţi să
ne poarte de grijă şi să vegheze asupra destinelor şi asupra libertăţii noastre. Noi ne rugăm lui Dumnezeu din toată inima pentru
aceştia, pentru că Dumnezeu ne-a spus în Cuvântul Său încă un
verset, care este o poruncă ce urmează după ceea ce am citit înainte. Şi scrie aşa: „Ascultaţi de mai-marii voştri şi fiţi-le supuşi, că
ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele; pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu
suspinând, căci aşa ceva nu v-ar fi de niciun folos”. (Scrie în
Epistola către Evrei, capitolul 13, versetul 17).
Pe linia aceasta a învăţăturii Sfintelor Scripturi, noi dorim să
ne facem datoria în toate privinţele: faţă de trecutul nostru, faţă
de prezentul nostru şi faţă de viitorul nostru. Şi simţim din toată
inima că, dacă suntem pe linia aceasta a învăţăturii şi a tradiţiei
sfinte a înaintaşilor noştri, noi suntem în asentimentul întregului
nostru popor, suntem în lumina voii lui Dumnezeu. Şi, când ştim
că facem voia lui Dumnezeu şi din toată inima dorim s-o facem,
atunci ştim că vom reuşi totdeauna. De aceea, la un astfel de
praznic minunat, la un astfel de prilej binecuvântat în care sărbătorim aici nunta a încă unora dintre miile şi miile de tineri
credincioşi crescuţi de această Lucrare din sânul patriei noastre
şi din sânul societăţii noastre, binecuvântăm pe Dumnezeu pentru că acest eveniment se adaugă la şirul cel lung şi minunat al
celor dinainte. Şi va fi continuat de un şir şi mai minunat al celor
care vor urma.
Binecuvântăm pe Domnul că, în mijlocul poporului nostru,
această Lucrare minunată este un aluat dospind din fiinţa neamului nostru şi din fiinţa Bisericii şi credinţei noastre – aceste
două veşnice coordonate ale sufletului nostru: patriotismul nostru şi credinţa lăsată de înaintaşii noştri. Lucrarea aceasta face
acea tainică şi sfântă dospire cerească prin care, în curând, toată
frământătura societăţii noastre să devină o pâine curată, frumoa311

să, caldă, proaspătă, dulce şi bună şi pentru Dumnezeu, şi pentru
ceilalţi care vor gusta din roadele minunate pe care le aduce ea
în poporul nostru.
Binecuvântăm pe Dumnezeu pentru fiecare astfel de eveniment. Şi, cu cât se înmulţesc astfel de evenimente, adică cu cât
se întemeiază mai multe familii credincioase în mijlocul poporului nostru, cu atâta se însănătoşează societatea noastră; cu atâta
se întăreşte Biserica noastră şi credinţa noastră; cu atâta se întăreşte şi se însănătoşează viaţa poporului nostru, care, din pricina
părinţilor noştri credincioşi, va fi binecuvântat până în veci,
pentru că este scris: „Binecuvântat este până la al miilea neam
acel credincios”. Dacă vrem ca urmaşii noştri, copiii noştri, viitorul neamului nostru să fie binecuvântat, să fim credincioşi noi.
Să intrăm prin Poarta Sărutului divin, să ne îmbrăţişăm cu Hristos fiecare personal, să ne predăm Domnului, să ne hotărâm
pentru El, să punem legământul cu Hristos. Cât de minunat este
un astfel de moment! E neuitat! E etern! E veşnic!
...Eu nu voi uita niciodată ziua de 8 iunie 1930. Era ziua întâi
de Rusalii atunci când am intrat şi eu pe Poarta Sărutului etern,
când m-am îmbrăţişat cu Hristos. Aveam abia 15 ani. M-am predat atunci Domnului cu un legământ scăldat în lacrimi, dar neuitat
până astăzi. Ce minunată a fost întâlnirea cu Hristos! Eu nu m-am
mai întors înapoi de atunci. (...) Am mers cu Hristos mereu şi mereu, (...) până la Masa Tăcerii. Am stat la masa rugăciunii, la masa
meditaţiei, la masa contemplaţiei adânci. Nu voi uita niciodată ce
clipe am trăit de la Poarta Sărutului până la Masa Tăcerii şi la Masa Tăcerii. O, dacă aţi gustat bucuria îmbrăţişării cu Hristos şi clipa legământului, a naşterii din nou, a hotărârii pentru El şi aţi urmat drumul cu El până la Masa Tăcerii, ştiţi ce minunată este
această tăcere, când n-ai nevoie să-I spui lui Dumnezeu nimic, decât să gândeşti adânc două cuvinte: „Te iubesc! Din toată inima,
Mântuitorul şi Dumnezeul meu dulce, scump, sfânt, veşnic”. Şi
când Hristos îţi spune aceleaşi lucruri. Cu Duhul, duhului. Adică
acele două entităţi între care nu-i nevoie de cuvinte. Tăcerea exprimă infinit mai mult decât orice cuvânt.
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La Masa Tăcerii, aceasta este părtăşia cu Hristos. După aceea aştept Coloana Infinitului. Să mă duc... să mă tot duc. Şi ştiu
că în curând va veni. Ce bucuroasă şi fericită va fi mergerea
aceasta! Întâlnirea cu Dumnezeu! Faceţi experienţa aceasta cei
care n-aţi făcut-o! Doriţi Poarta Sărutului, întâlnirea cu Hristos.
Hotărâţi-vă pentru El! Predaţi-vă Lui! Începeţi o viaţă nouă cu
El, trăiţi şi duceţi-vă toţi drumul acesta minunat şi fericit de la
Masa Tăcerii spre Coloana Infinitului, întâlnirea cu Domnul în
văzduh, aşa cum scrie Cuvântul Său în Epistola către
Tesaloniceni: că, la venirea Domnului spre noi şi la mergerea
noastră spre El, ne vom întâlni undeva în văzduh şi vom fi pentru totdeauna cu Domnul.
Ce minunată este această Coloană Infinită! Când veţi trece
pe la Târgu Jiu, treceţi pe la Poarta Sărutului şi-aduceţi-vă
aminte. Dacă v-aţi unit cu Hristos, bucuraţi-vă de El şi rămâneţi
mereu în îmbrăţişarea de la Poarta Sărutului, până vom trece pe
la Masa Tăcerii, când urcăm spre Coloana Infinită, să mergem
cu Domnul, ca să fim pentru totdeauna cu El.
Iată ce profeţi a avut neamul nostru. Iată ce profeţii sunt semănate de-a lungul patriei noastre. Când veţi merge la Putna şi
veţi auzi clopotul trăgând: „Şte-fan! Şte-fan! Şte-fan!”, auziţi
glasul lui Ştefan, care a spus: „Eu sunt aici şi apăr nu numai fiinţa neamului meu, ci şi credinţa în Hristos”. Şi el a unit credinţa
în Hristos cu fiinţa neamului său. Şi a iubit aceste două valori cu
aceeaşi intensitate şi şi-a dat viaţa pentru ele. Aşa să ne grăiască
nouă Ştefan!
Când veţi merge la Curtea de Argeş, ascultaţi nu numai pe
Ana din zid şi nu numai pe Manole, care şi-au jertfit dragostea
lor – bunul cel mai suprem pentru un suflet pe pământ – pentru
scopul cel sfânt pentru care-i crease Dumnezeu, ci aduceţi-vă
aminte că şi zidurile acestea vă vorbesc despre dragostea lui
Dumnezeu, pentru care merită să ne sacrificăm şi viaţa aceasta,
şi tot ce avem pe pământ. Atunci vom fi vrednici de înaintaşii
noştri sfinţi, care ne-au vestit nouă Cuvântul lui Dumnezeu.
Atunci vom fi vrednici de numele lor sfânt. De pământul acesta
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sfânt şi de cerul acela sfânt în care sunt osemintele lor acum şi
sufletele lor pe veci.
Domnul Dumnezeu să ne ajute şi, din momentul acesta, să
întărească în inimile noastre aceste trei mari adevăruri. Şi să ascultăm de sfântul profet al neamului nostru, care a fost Părintele
Iosif şi care a spus că tot neamul nostru să se nască din nou, să
pună hotărâre şi legământ cu Dumnezeu, să-I slujească lui Dumnezeu, să trăiască pentru Dumnezeu o viaţă sfântă, demnă, vrednică, pentru ca să avem parte de moştenirea sfinţilor în lumină şi
de tot ceea ce credinţa noastră creştinească mărturiseşte de la început şi până la sfârşit: „...şi într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul
lui Dumnezeu... Care iarăşi va veni, cu mărire, să judece viii şi
morţii şi a Cărui împărăţie nu va mai avea sfârşit”. Spre această
împărăţie să tindem şi, lucrând şi lucrând în fiecare zi, să ne facem vrednici de ea.
Noi mulţumim lui Dumnezeu că Lucrarea aceasta creşte atât
de minunat. Că multe sute de mii de suflete L-au îmbrăţişat pe
Hristos la Poarta Sărutului prin hotărârea şi legământul lor cu El
şi duc această viaţă frumoasă spre Masa Tăcerii şi spre Coloana
Infinită. Mulţumim lui Dumnezeu că în mijlocul poporului nostru sunt mii şi sute de mii de tineri. Optzeci la sută din rândurile
noastre sunt tineri. Aceasta arată aşa un eveniment fericit, că viitorul patriei noastre legate de Dumnezeu şi binecuvântate de
Dumnezeu va fi fericit şi binecuvântat.
S-a mai zis aici: „Mame, creşteţi-vă copilaşii în frica şi-n
dragostea de Dumnezeu, ca să puteţi fi fericiţi”. Părinţilor, creşteţi-vă copiii după cum a învăţat Neagoe Basarab pe fiul său
când, în cartea sa, spune: „Mai întâi de toate, fiul meu, adu-ţi
aminte de Domnul Dumnezeul nostru, Care ne-a creat pe noi şi
ne-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată şi ne-a scos din
nefiinţă la fiinţă. Urmează-L şi-ascultă-L, pentru ca să fii fericit
tu şi urmaşii tăi”. Dacă vom urma noi cuvântul acesta al marelui
înaintaş Neagoe, dacă vom urma noi cuvântul Părintelui Iosif şi
înţelesul minunat al lucrărilor de la Târgu Jiu, noi vom deveni
părtaşi cu Dumnezeu, vom colabora cu El la fericirea şi la mân314

tuirea poporului nostru, a familiei noastre şi-apoi, desigur, a sufletelor noastre.
Ne rugăm Domnului Dumnezeu să binecuvânteze mai departe Lucrarea aceasta în mijlocul poporului nostru şi s-ajute ca
ea să poată duce întreg poporul nostru la Dumnezeu. (p. 337347)
*
Binecuvântează, Doamne, patria noastră binecuvântată de
Tine. Binecuvântează-i pe conducătorii pe care i-ai rânduit Tu
patriei noastre. Dăruieşte-le lumina Ta şi ajutorul Tău, Doamne,
în toate hotărârile bune, pentru ca şi noi, supuşii lor şi supuşii
Tăi, să putem duce o viaţă paşnică, liniştită şi binefăcătoare în
mijlocul neamului, pe pământul acesta în care odihnesc oasele
părinţilor noştri şi sub cerul acesta în care odihnesc sufletele
celor iubiţi ai noştri care ne aşteaptă acolo, rugându-se să ajungem biruitori şi credincioşi şi noi. (...)
Binecuvântează-i pe toţi cei prin paza şi îngrijirea, şi
ocrotirea cărora ne putem bucura de linişte, ca să Te putem
sluji pe Tine după pilda înaintaşilor noştri sfinţi din credinţa
noastră şi din Biserica noastră cea bună şi străbună. Că aşa au
trăit înaintaşii noştri, Sfinţii Părinţi, care ne-au mărturisit nouă
Cuvântul Tău cel Sfânt după Sfinţii Tăi Apostoli; şi aşa ne-au
învăţat marii noştri înaintaşi, ca, la toate împrejurările deosebite ale vieţii noastre, să Te chemăm pe Tine, Doamne, să le
petrecem sub binecuvântarea Ta într-un fel potrivit cu voia Ta
şi plăcut înaintea Ta, Doamne, ca Tu să poţi sta cu bucurie la
noi. Nu cu petreceri păgâneşti, nici cu băuturi îmbătătoare, care
de la păgâni şi de la cei vrăjmaşi au venit în viaţa noastră. Ci
cu o viaţă sfântă, ascultătoare şi credincioasă faţă de Tine. De
la începutul vieţii şi până la sfârşitul ei să Te mărturisim pe Tine într-un chip vrednic, curat, frumos şi sfânt, după cum Te-au
mărturisit înaintaşii noştri, părinţii, mucenicii şi martirii, şi toţi
acei înaintaşi ai noştri care ne-au lăsat nouă pilda lor şi cuvântul lor să-l urmăm.
315

Mulţumim, Doamne, încă o dată pentru bucuria aceasta. Te
rugăm, deci, de la început: vino în mijlocul nunţii noastre cum ai
mers la nunta de la Cana împreună cu Sfânta Ta Maică şi cu
ucenicii Tăi. Şi învaţă-ne, Doamne Iisuse, din tot cuvântul care
se va mărturisi, trăirea voii Tale mai frumos şi mai deplin, pentru ca să Te putem binecuvânta într-un chip vrednic, cum au făcut înaintaşii noştri sfinţi care au lăsat pe tot teritoriul patriei
noastre semnele adoraţiei lor şi închinăciunii lor faţă de Tine, ale
recunoştinţei şi mulţumirii lor: mănăstirile sfinte şi toate aceste
minunate dovezi ale dragostei şi credinţei lor care ne grăiesc nouă şi astăzi. După sute de ani de când glasurile lor au amuţit, din
zidurile lor ne vorbesc, Doamne, cum ne-a vorbit nouă acum
Neagoe de la mănăstirea Curtea de Argeş şi Manole, şi Ana...
Cum ne-a vorbit Mihai de la mănăstirea Dealu... cum ne vorbesc
înaintaşii noştri sfinţi despre aceste adevăruri mari şi sfinte, aducându-ne aminte că numai Tu i-ai ajutat şi le-ai dăruit lor putere
şi iubire de atâta jertfă şi ascultare, şi devotament pentru Tine.
Ajută-ne să închegăm şi noi firul vieţii noastre frumos cu al vieţii lor frumoase, pentru ca să putem lăsa şi noi în urma noastră,
urmaşilor noştri, aşa dovezi de credinţă şi de iubire faţă de Tine
cum au lăsat înaintaşii noştri pentru noi. (p. 350-351)
*
Nu simţiţi cum vă arde inima uneori, cum vi se umezesc
ochii de lacrimi, cum vă vibrează sufletul la cântările Domnului,
la rugăciunile Lui, la cuvintele mărturisite aici cu lacrimi şi ascultate cu lacrimi? Oare nu este aceasta dovada prezenţei lui
Dumnezeu şi a Duhului Sfânt în mijlocul nostru? Ba da. Pentru
că noi am venit aici, iubind din toată inima pe Dumnezeu, să-I
mulţumim şi să-L slăvim pentru harul cel nespus de mare şi felurit pe care ni-l dă în toate privinţele. În ţara noastră binecuvântată de Dumnezeu, în care-L putem slăvi pe Dumnezeu liberi şi
ne putem bucura de întâlnirile noastre fericite, cum să nu ne rugăm atunci pentru mai-marii noştri? Pentru cei care veghează de
pază la hotarele ţării noastre să ne putem bucura în linişte de ro316

dul muncii noastre şi de bucuria de a vorbi limba dulce a părinţilor noştri în care ne rugăm Dumnezeului nostru cu cele mai
dulci dintre cuvinte, în care putem cânta Domnului şi Mântuitorului nostru cele mai dulci dintre cântări, în care putem să-I
mulţumim Lui cu cele mai dulci rugăciuni şi-n care putem să neaducem aminte de mai-marii noştri care ne-au vestit nouă Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, prin care noi am ajuns la cunoştinţa
acestui mare har în care suntem astăzi; şi [pentru că pe acestea]
le putem lăsa urmaşilor noştri, copiilor noştri şi copiilor copiilor
noştri cum le-au lăsat înaintaşii noştri sfinţi (cum au fost Neagoe
Basarab şi Mircea, şi Ştefan, şi ceilalţi, cronicarii), care ne-au
vestit nouă – cu aceleaşi cuvinte cu care ne-au vorbit sfinţii
evanghelişti – aceleaşi adevăruri sfinte care sunt temelia credinţei noastre bune şi străbune, în care cinstim şi slăvim pe Dumnezeu în Biserica noastră, pe temeiul învăţăturii pe care ne-au lăsat-o Mântuitorul prin apostolii Săi şi ei prin urmaşii lor, sfinţii
noştri părinţi, al căror nume îl cinstim şi faţă de care suntem datori pentru totdeauna să le respectăm cu recunoştinţă memoria şi
să le-ascultăm cu evlavie fiecare îndemn pe care ni l-au dat.
Pentru că în aceste îndemnuri şi-n ascultarea lor întocmai stă
puterea noastră de viaţă, de durată, de libertate pe pământul părinţilor noştri şi sub cerul în care odihnesc sufletele lor şi pe care-l putem lăsa şi noi deplin încredinţaţi că-l vor moşteni fericiţi
şi urmaşii noştri, dacă şi ei vor urma întocmai aceste bune învăţături pe care ni le-au lăsat nouă înaintaşii noştri sfinţi, la sfârşitul felului de vieţuire al cărora ni s-a lăsat nouă sfântă poruncă să
privim şi să-l urmăm. (...)
Sunt două zone în lumea aceasta pe care ar trebui să le căutăm mai des, în care sufletele noastre se-nviorează şi toată fiinţa noastră capătă putere; în care ne desprindem de prezentul
acela copleşitor, împovărător, greoi care ne chinuie adeseori pe
foarte mulţi dintre noi. Şi [dintre] aceste două valori şi aceste
zone minunate, una ne întoarce spre trecut şi alta spre viitor.
Căutaţi muntele şi istoria. Astea două sunt cele mai înalte şi
mai strălucite zone în care sufletul nostru se uneşte cu viitorul
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şi se hrăneşte, şi se întăreşte, şi se desăvârşeşte, şi se contopeşte cu trecutul.
Ieri am trecut printre munţi, astăzi am trecut prin istorie. Ieri
am urcat pe cea mai înaltă culme pe care am putut urca vreodată.
Am fost la peste 2000 de metri înălţime – venind peste
Transfăgărăşan încoace –, acolo unde încetează orice vegetaţie şi
unde numai stâncile şi numai lumina, şi numai cerul liber şi larg
îţi umplu sufletul cu cel mai curat ozon şi cu cea mai curată putere şi prospeţime, şi sănătate. Acolo, în câteva clipe de rugăciune, m-am atins de ceea ce este superlativul fiinţei noastre,
părtăşia cu Dumnezeu. (...)
Avem nevoie de munţi. Urcaţi-vă! Nu putem decât să-i
deplângem pe cei care nu s-au urcat niciodată pe un vârf de
munte, să stea singuri şi să se roage înconjuraţi de cerul lui
Dumnezeu şi de îngerii care domină pe munţii aceştia şi care
plutesc deasupra lor. Căutaţi măcar o dată să vă urcaţi pe-un
munte sau pe o înălţime şi să staţi acolo singuri seara şi să vă
rugaţi. Veţi înţelege de ce Domnul dorea rugăciunea şi de ce
căpăta atâta putere şi atâta har, şi răbdare când venea de la rugăciune jos, în vale. Şi chiar dacă noi nu putem cu picioarele
noastre să ne mai urcăm pe munţi, urcaţi-vă prin duhul, urcaţivă prin rugăciune, interiorizaţi-vă sufleteşte şi disciplinaţi-vă
gândul şi voinţa şi înălţaţi-vă pe munţii rugăciunii. Şi, singuri
în faţa lui Dumnezeu, mărturisiţi-I dragostea şi cereţi-I puterea
să biruiţi. Muntele este locul cel înalt şi strălucit în care capeţi
totdeauna putere şi în care te-ntâlneşti totdeauna real, puternic,
strălucit cu Dumnezeu.
Astăzi am fost în istorie. M-am coborât adânc în rugăciune. Am îngenuncheat aseară la Curtea de Argeş şi astăzi la
Mănăstirea Dealu. Acolo am strigat: Neagoe!… Manole!…
Ana!… Zidurile voastre vorbesc! Dragostea voastră şi jertfa
voastră către Dumnezeu şi pentru El vorbesc şi astăzi, după
cinci sute de ani! M-am dus în mănăstirea aceea şi m-am gândit: dacă, trupeşte, ne-am culca cu faţa în sus, cu capul în altar
şi cu picioarele la scările de la intrare, chiar unde ne vine ini318

ma, este locul în care este un semn pe zid că acolo a fost îngropată Ana… jertfa dragostei lui Manole, datorită căreia au
rămas în picioare aceste ziduri. E-o legendă, desigur! Dar noi
credem că în legenda aceasta este un atât de adânc adevăr! Şi
chiar dacă, din punct de vedere trupesc, aceasta ar fi o legendă,
duhovniceşte, sufleteşte, aceasta este o realitate. Acolo zace o
jertfă care strigă şi va striga în veci. Pentru că dragostea îngropată undeva şi jertfa îngropată undeva sunt nemuritoare. Rămân pentru totdeauna biruitoare şi strălucite. Şi orice lucrare în
care este îngropată jertfă şi dragoste rezistă, dăinuie, va trăi în
veci. Toate lucrările în care cineva şi-a îngropat jertfa şi dragostea dăinuiesc; au o durată şi o valoare veşnică.
De aceea binecuvântăm pe Dumnezeu pentru toţi acei mari
oameni ai istoriei noastre care au îngropat nu numai în mănăstirile noastre şi-n pământul, şi-n mormintele noastre, ci-n istoria
noastră, jertfa şi dragostea lor. Câţi dintre cei care şi-au dat viaţa
apărând libertatea poporului nostru şi fiinţa neamului nostru nuşi vor fi-ngropat… mai înainte de a-şi îngropa viaţa, şi-au îngropat dragostea lor. Câte iubiri vor fi-ngropate în pământul acesta!
Câte lacrimi… că ar putea fi scăldat şi acoperit ca-ntr-o mare în
lacrimile câte s-au vărsat de către toţi cei care şi-au înmormântat
dragostea şi jertfa lor apărând fiinţa şi istoria noastră!
Astăzi am fost la Mănăstirea Dealu, unde este înmormântat
capul unui mare om, al unui mare viteaz al lui Dumnezeu. Nu
ştiu de ce luna aceasta august ne-a adus aminte despre două jertfe la fel de mari. Despre două capete care-au căzut sub sabia călăului care a vrut să ucidă strigătul lui Dumnezeu şi strigătul
dreptăţii. Alaltăieri a căzut capul Sfântului Ioan Botezătorul. Am
sărbătorit această tragică, dramatică, dureroasă amintire, când un
tiran şi-o desfrânată au omorât un sfânt. Asasinul acela, Irod, l-a
omorât pe Sfântul Ioan Botezătorul. I-a tăiat capul pentru păcat.
Şi-un străin a tăiat capul lui Mihai Viteazul undeva lângă Câmpia Turzii. Doi martiri… doi sfinţi ai lui Dumnezeu care-au murit apărând dreptatea, neprihănirea, Evanghelia, Numele lui
Dumnezeu.
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Am rămas adânc impresionat. Dar am gândit adânc la acel
mare adevăr. Nu victimele au murit! Asasinii au murit. Asasinii
acestor victime sfinte. A murit Irod pentru vecii vecilor nu numai în focul iadului şi-n osânda tuturor celor care i-au auzit numele. A murit şi Basta şi toţi cei străini şi vrăjmaşi care l-au ucis
pe viteazul şi marele nostru Mihai. Dar ei n-au murit! N-a murit
Ioan Botezătorul! N-a murit Mihai! Toţi cei care-au căzut pentru
Evanghelie şi pentru dreptate n-au murit. Ei trăiesc şi vor trăi în
veci!
Marele nostru istoric Iorga a scris un cuvânt aşa de frumos
despre Mihai Viteazul în Mănăstirea Dealu. Zice: „Mihai trăieşte, el n-a murit! El trăieşte în sufletele tuturor românilor, în istoria neamului acestuia. În pietrele rămase. În libertatea şi-n unitatea neamului nostru pentru care-a luptat el, unul dintre cei
dintâi. Şi-a căzut el, una dintre cele dintâi jertfe, pentru care,
pân’ la urmă, Dumnezeu a împlinit acest ideal şi ne-a adus şi pe
noi la bucuria acestei împliniri”.
Avem nevoie uneori nu numai să ne înălţăm pe munţi în rugăciune, pentru ca să ne contopim sufletele cu Dumnezeu şi sănvăţăm veşnicia, şi să-nvăţăm cât de adânc trebuie să preţuim
noi lucrurile care nu se văd. Avem nevoie să ne-adâncim uneori
şi în trecut, în sfânta noastră istorie, pentru ca să ne-ncălzim deacolo viaţa şi inimile noastre şi să-nvăţăm din pildele înaintaşilor noştri cum trebuie să iubim noi pe Dumnezeu, cum trebuie să
iubim noi credinţa, cum trebuie să iubim Biserica noastră şinvăţătura care ne-a rămas nouă de la înaintaşii noştri. (...)
De ce se pomeneşte cu atâta adoraţie şi frumuseţe şi cu atâta
respect, şi cu atâta preţuire numele lui Mircea, al lui Neagoe, al
lui Ştefan, al lui Mihai? Oamenii aceştia şi-au legat viaţa lor de
Hristos, de Dumnezeu, de lauda şi de slava lui Dumnezeu. Ei au
înălţat lăcaşuri de rugăciune lui Dumnezeu. Şi au vrut să dovedească prin toate acestea că cea mai înaltă ţintă şi mai frumoasă
parte şi trăsătură a vieţii lor era închinată dragostei de Dumnezeu. Că din dragoste pentru Dumnezeu au fost în stare să-şi dea
viaţa şi pentru neamul acesta, pentru pământul acesta, pentru ce320

rul acesta, pentru credinţa aceasta. De aceea numele lor este nemuritor şi ei vor fi pomeniţi şi pe pământ, şi în ceruri, pentru că
ei şi-au legat numele şi amintirea lor de Hristos printr-o credinţă
puternică, printr-o adoraţie adâncă, din care-au răsărit nu numai
faptele lor mari, ci şi dovezile dragostei lor atât de mari faţă de
Dumnezeu, încât au fost în stare să sacrifice şi timpul lor, şi viaţa, şi eforturile lor, şi tot ce-au avut, pentru a-I înălţa lui Dumnezeu unele dintre cele mai nemuritoare şi mai frumoase opere.
Dacă n-aţi fost la Curtea de Argeş, vă rog… vă rog din toată
inima, duceţi-vă! Duceţi-vă, să vedeţi acolo în fiecare trăsătură
de condei, în fiecare sculptură, cât de mică şi neînsemnată, câtă
artă, câtă răbdare, câtă evlavie, câtă râvnă, câtă muncă, câtă jertfă au pus acolo, din dragoste pentru Dumnezeu, cei care au lăsat
aceste urme neşterse şi minunate. În cea mai neînsemnată părticică a zidului, nu-i nimic neglijat, ci totul este sculptat, încrustat,
aşezat cu cea mai adâncă, mai curată şi mai sfântă delicateţe sufletească, cum faci numai pentru draga inimii tale în momentele
cele mai scumpe ale căsniciei tale cu cea preaiubită pe care-o ai.
Atât de mult s-au unit sufletele acestor oameni cu Dumnezeu,
încât au căutat, din dragoste pentru Hristos ca pentru cea mai iubită fiinţă, să facă orice lucru pătruns şi sfinţit de cea mai adâncă
curăţie şi delicateţe, şi gingăşie a acestei dragoste a lor faţă de
Dumnezeu. (...)
Ce aproape este de-aici şi muntele, şi istoria! Şi cât de mulţi
poate că n-aţi fost niciodată nici pe-un munte, să vă rugaţi singuri, nici într-o mănăstire, prăbuşiţi în genunchi, singuri, să văntâlniţi cu Dumnezeu şi cu istoria şi s-ascultaţi ce vă grăieşte din
zidul acela Ana, care s-a jertfit din dragoste pentru Dumnezeu şi
pentru lăcaşul Lui. Duceţi-vă la munte şi la istorie şi-ntâlniţi-vă
cu Dumnezeu, şi-ntâlniţi-vă cu înaintaşii. Că vine ziua, vine clipa când veţi vedea că nimic pe lumea aceasta n-a mai avut nici
un preţ, afară de aceste lucruri: întâlnirea cu Dumnezeu şi cu istoria, care ne-ndeamnă mereu tot la această întâlnire. Că şi istoria ne vorbeşte despre Dumnezeu, şi muntele ne vorbeşte despre
Dumnezeu.
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Acestea trebuie să fie pentru noi cercetări adânci şi profunde, prin care noi trebuie să ne stabilim precis locul în care suntem în faţa lui Dumnezeu, în faţa vieţii veşnice. Amin. (p. 353365)
*
Nu de mult am fost la mănăstirea Curtea de Argeş. Am trăit
acolo nişte momente atât de adânci, încât ori de câte ori îmi
amintesc mi se umplu ochii de lacrimi şi inima de atât înţeles
tainic pe care-l poartă dragostea lui Dumnezeu pentru dragostea
noastră şi inima lui Hristos pentru inimile noastre. Am ascultat
din zidurile mănăstirii lacrimile Anei şi cântecul plin de îndurerare şi de lacrimi al lui Manole: O, suflet din sufletul meu!
Ce necesară era jertfa ei pentru reuşita bisericii aceleia!
Dacă aţi mers vreodată sau dacă veţi merge vreodată la mănăstirea Curtea de Argeş şi veţi vedea împletiturile acelea măiestre şi toată dragostea, şi râvna, şi jertfa care s-au depus în fiecare trăsătură de condei sau sculptură de daltă, să vă gândiţi că
toate acestea n-ar fi fost niciodată fără jertfa Anei, fără lacrimile
şi fără suferinţa lui Manole. (...)
Gândindu-mă la jertfa Anei pentru reuşita mănăstirii Curtea
de Argeş, m-am gândit la jertfa Maicii Domnului pentru reuşita
mântuirii noastre. Mă gândesc mereu la jertfa Bisericii pentru
reuşita mântuirii lumii, cum mă gândesc la jertfa Lucrării Oastei
Domnului pentru reuşita mântuirii neamului nostru şi a Bisericii
noastre. E o înlănţuire de legende, dar de adevăruri cereşti şi
sfinte care pentru noi au o semnificaţie atât de adâncă şi atât de
însemnată. Ce bine este dacă ne strângem acum gândurile noastre împrăştiate de pe oriunde ar fi şi să ni le adunăm aici, lângă
vatra caldă a acestor adevăruri, şi să gândim câte dintre ele ne
privesc direct şi pe noi şi anume ce mare parte din înţelesul
acesta priveşte şi mântuirea noastră.
Am fost la Curtea de Argeş, am mai spus; m-a impresionat
atât de adânc... şi de atunci găsesc mereu noi şi noi asemănări şi
înţelesuri ale tainei jertfei şi iubirii în lucrarea mântuirii şi în
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crearea a tot ceea ce este frumos şi durabil pe lumea aceasta. Fără jertfa Anei şi fără jertfa lui Manole, eu cred că n-ar fi existat
Curtea de Argeş. Dar el, care a ştiut cât de mult era pentru el
inima pe care o iubea, cât de mult a făcut pentru el această inimă
[care a fost] în stare să întâmpine şi să înfrunte toate intemperiile... Ştiţi întâmplarea cu Ana... Pentru cei care n-o ştiu, aş vrea so repet pe scurt. Fiindcă dacă vă veţi gândi mai adânc, cum mam gândit şi eu, veţi vedea în întâmplarea aceasta ceva din istoria mântuirii noastre, ceva din jertfa dragostei lui Hristos pentru
noi, ceva din jertfa Maicii Domnului pentru mântuirea lumii, ceva din jertfa Bisericii, a martirilor, a sfinţilor, a mucenicilor, dea lungul sutelor şi sutelor de ani, până astăzi, pentru mântuirea
lumii pe care Dumnezeu vrea s-o desăvârşească şi prin jertfa
celor mai buni fii ai Săi din Biserica Sa, din partea cea mai vie şi
mai curată a Bisericii, care sunt cei credincioşi.
Dacă cineva s-ar culca pe spate, cu faţa spre cer, pe lespezile
mănăstirii Curtea de Argeş, şi ar avea picioarele la ieşire şi capul
la altar, undeva în dreptul inimii, uitându-vă pe ziduri, veţi vedea o însemnare roşie... roşie... Se spune că este locul unde a
fost zidită Ana. Ştiţi cine a fost Ana?
Manole a fost meşterul cel iscusit căruia domnitorul Neagoe
Basarab de atunci i-a încredinţat zidirea acestei minunate, unice
mănăstiri. Toată alcătuirea acesteia este ca o perlă minunată, ca
un mărgăritar făcut dintr-o singură bucată. De oriunde ai privi-o,
vezi atâta frumuseţe îngropată acolo, încât nu-ţi ajunge admiraţia, respectul, recunoştinţa, mulţumirea pentru mâna care a sculptat-o; pentru mintea care a conceput-o; pentru inima care a pus
atâta pasiune, atâta dragoste, atâta răbdare acolo.
Ana, despre care se spune că este îngropată în zidul mănăstirii, era soţia acestui meşter iscusit. Dar el, voind să asculte dorinţa domnului şi stăpânului său, luptând să construiască una
dintre cele mai frumoase – cea mai frumoasă – dintre mănăstirile
zidite cândva, era urmărit de o nenorocire: tot ce zidea ziua se
dărâma noaptea. Mândria lui, credinţa lui, râvna lui erau puse
aşa de greu la încercare. Şi s-a rugat stăruitor: „Doamne, arată323

mi ce trebuie să fac pentru ca lucrul acesta la care muncesc să
reuşească?“.
Şi cineva i-a spus – un duh, un gând, o inspiraţie – că
acolo trebuie să fie îngropată o jertfă. Cea mai curată, mai iubitoare, mai sfântă jertfă omenească. Şi împreună cu ceilalţi
meşteri s-au hotărât: vom îngropa aici pe soţia aceluia dintre
noi care va veni prima să aducă mâncare soţului ei care lucrează aici. În gândul lor, fiecare s-au rugat lui Dumnezeu să dea o
furtună şi o ploaie. Fiecare se ruga să fie împiedicată soţia sa şi
să nu vină ea; să vină soţia celuilalt. Dintre toate însă, soţia
meşterului iscusit, care-l iubea cel mai mult, a grăbit şi a stăruit, prin furtună, prin vânt, prin ploaie, să vină şi să-şi vadă
soţul, şi să-i arate dovada dragostei ei care nu-l caută numai
când e timp frumos, care nu se duce să-l întâlnească numai
atunci când e vreme bună. Că dragostea adevărată mai ales
atunci se adevereşte, când trebuie să înfrunte primejdii de care
alţii fug; piedici de la care alţii se întorc.
Ana a avut o astfel de dragoste. Manole a văzut-o şi a strigat
către Dumnezeu să înteţească vântul şi ploaia, s-o oprească pe
Ana lui, să nu vină. El ştia ce-o aşteaptă... Poate că şi Ana ştia,
presimţea ceva. Sufletele care iubesc umblă mai mult prin presimţiri. Când iubeşti pe cineva, presimţi apropierea unui necaz
care-l aşteaptă. Şi atunci te rogi mai fierbinte. (Eu cunosc atât de
multe cazuri în care presimţirea a venit mai repede. (...)
Manole s-a rugat, s-a rugat… S-a rugat fierbinte, s-a rugat deznădăjduit. Dar Dumnezeu avea în vedere altceva pentru el. (...)
Aşa-i va fi spus lui Manole atunci: „Manole, nu fi tu întristat!… Dumnezeu îţi cere acuma o jertfă. Ţi-o cere pe Ana, pe care şi aşa ai s-o pierzi odată...”. Pentru că nici o iubire de pe pământ nu este eternă. Tot ce primim pe pământ, pe pământ şi lăsăm. Dar ceea ce dăm pentru Dumnezeu aici pe pământ ne păstrăm pentru viaţa veşnică. „Manole, dă-ţi pe Ana! Zideşte-o
acolo! Pentru că răsplata ta şi pe pământ va fi veşnică”. Sunt
peste cinci sute de ani de când Manole şi-a zidit dragostea lui,
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inima lui în lucrarea pe care o făcea. Şi de cinci sute de ani, nenumărate inimi, nenumăraţi ochi, nenumărate suflete au trecut
pe acolo. Şi, înţelegând preţul jertfei în orice lucrare durabilă şi
valoroasă, s-au inspirat de acolo să nu-şi plângă prea mult jertfa
pe care le-o cere Dumnezeu la temelia unei lucrări care trebuie
să dureze şi care trebuie să aibă o valoare veşnică.
Dacă Manole nu şi-ar fi îngropat-o pe Ana, dacă ar fi ţinut
la această aparenţă trecătoare, nu s-ar fi zidit mănăstirea aceasta.
Sau, dacă s-ar fi zidit cumva, cândva, de către cineva, n-ar fi
putut ieşi niciodată aşa cum a ieşit. Pentru că nici o lucrare din
lume nu poate să iasă aşa de frumos ca aceea pe care o face jertfa. Patru condiţii se cer neapărat la o lucrare care trebuie să aibă
şi durată, şi valoare: să munceşti cel mai mult, să te rogi cel mai
mult, să iubeşti cel mai mult şi să suferi şi să plângi cel mai
mult. Dacă Manole n-ar fi suferit şi n-ar fi plâns atât de mult, nar fi ieşit aşa o bijuterie de frumuseţe mănăstirea aceasta. Dacă
n-aţi văzut-o, faceţi tot ce puteţi face să vă duceţi. Îngenuncheaţi
acolo, în partea stângă a mănăstirii; şi uitaţi-vă acolo, cam unde
este inima mănăstirii Curtea de Argeş. Şi veţi vedea acolo zidită
inima Anei făcută nemuritoare de dragostea şi de jertfa pentru
Hristos şi pentru soţul ei. (...)
Şi, mergând mai departe, eu văd în jertfa Anei de la Curtea
de Argeş jertfa Oastei Domnului, de la începutul ei şi până astăzi, şi până la sfârşit, pentru mântuirea neamului nostru şi a Bisericii noastre. Pentru că aşa cum Ana şi Manole a trebuit să se
jertfească pentru izbândirea acestei minunate opere care este un
mărgăritar, o piatră scumpă pentru patria noastră, aşa este necesară jertfa acestei Lucrări rânduite de Dumnezeu pentru mântuirea neamului nostru şi a Bisericii: ridicarea calitativ-duhovnicească şi evanghelică a vieţii Bisericii noastre.
Poate vi se pare că acum acest ideal, acest obiectiv poate fi
îndepărtat. Dar priviţi în jurul dumneavoastră: aici sunt mii de
suflete. E o minune asta. Pentru că acum câţiva ani – nu mulţi
ani – eram doar câţiva care nici nu mai eram priviţi ca oameni
măcar sau măcar ca ostaşi ai Domnului, sau ca membri ai Biseri325

cii noastre. Eram alungaţi din loc în loc cu cele mai dispreţuitoare calificative şi în cel mai răzbunător fel. Însă noi am dorit ca
atitudinea noastră faţă de fraţii noştri, faţă de mai-marii noştri,
faţă de conducătorii noştri să nu depindă de atitudinea lor faţă de
noi. Am zis: chiar dacă am fi prigoniţi şi alungaţi, şi dispreţuiţi
până la sfârşitul zilelor noastre, noi trebuie să avem faţă de
aceste valori veşnice ale neamului nostru – care sunt patria
noastră şi Biserica noastră, şi credinţa noastră – o atitudine dictată de Cuvântul lui Dumnezeu şi de conştiinţa apartenenţei
noastre pentru totdeauna la aceste valori. (...)
Cei de pe vremea celor care luptau odată pentru trezirea conştiinţei noastre naţionale i-au înţeles [pe aceştia] aşa de puţin... Iau urmat aşa de puţin... Şi, când a trebuit să-i apere cu pieptul lor
şi cu viaţa lor, i-au părăsit. Bălcescu a trebuit să moară departe de
patria lui... Avram Iancu a trebuit să moară nebun... Horia, Cloşca
şi Crişan au trebuit să moară pe roată... Tudor Vladimirescu a trebuit să moară ucis mişeleşte... Oamenii mari sunt aşa de puţin înţeleşi de contemporanii lor... Îi însoţesc până undeva şi după aceea
obosesc, se înfricoşează şi îi lasă singuri. Majoritatea celor care îi
sprijinesc şi îi aplaudă câtă vreme le merge bine, îndată ce ajung la
condiţia unui risc şi la răscrucea unei pagube, se ascund şi-l lasă
pe omul lui Dumnezeu singur. (...)
Poate că va mai trebui pătimiri şi suferinţe şi din partea
acestei Lucrări şi a elementelor devotate ei, pentru mântuirea
neamului nostru şi pentru ridicarea calitativ-evanghelic superioară a vieţii Bisericii noastre. Dar acest ideal minunat, acest
deziderat sfânt îl va împlini Dumnezeu. Că vom fi noi pe pământ
sau sub pământ, nu contează; la Dumnezeu, o mie de ani sunt ca
o zi şi o zi, ca o mie de ani. Adevărul este că acest Cuvânt, acest
plan al lui Dumnezeu care a stat la baza înfiinţării acestei Lucrări se va realiza. Lucrarea aceasta, Dumnezeu a trimis-o poporului nostru pentru salvarea lui din primejdia păcatelor care-l robesc: beţia, înjurătura, decăderea, corupţia... Toate celelalte păcate care rod fiinţa şi viaţa, şi viitorul unui neam, Dumnezeu le
va stârpi prin lucrarea înnoitoare şi sfântă pe care o va face prin
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Lucrarea aceasta. Că de-aceea a venit să ne-o dea: ca răspuns rugăciunilor şi jertfelor înaintaşilor noştri. Înaintaşi sfinţi ca noi,
atâtea jertfe, atâţia martiri şi mucenici câţi a avut istoria noastră,
nici o altă istorie, a nici unui alt popor n-a avut. Nimeni n-a avut
atâţia oameni binecuvântaţi [ca acei] care, în mijlocul poporului
nostru, au ţinut aprinsă făclia credinţei până astăzi, îndreptând
privirile copiilor şi ale urmaşilor lor spre Dumnezeu, cum a făcut
Neagoe Basarab, cum a făcut Ştefan cel Mare, cum au făcut toţi
ceilalţi părinţi ai noştri. Nici un alt popor n-a avut... (...)
S-a spus aici un cuvânt frumos: mulţi prooroci şi oameni
neprihăniţi au dorit să vadă ce vedeţi voi, să audă ce auziţi voi, şi
n-au văzut, şi n-au auzit. Iată, o nuntă ca aceasta, o stare de vorbă într-o noapte ca aceasta, cuvântări ca acestea, tineri ca aceştia
care să cânte astfel de cântări, să spună astfel de poezii, să rostească astfel de rugăciuni, în toată istoria poporului nostru până
astăzi nu s-a pomenit. Şi Dumnezeu va face ca, în viitor, toţi copiii noştri să laude pe Dumnezeu; toţi tinerii noştri să aibă aşa
nunţi minunate şi toţi bătrânii noştri să slăvească pe Dumnezeu,
văzând că au întemeiat nu numai familii binecuvântate pentru
neamul şi pentru patria noastră, ci familii binecuvântate pentru
Împărăţia lui Dumnezeu, care se va grăbi şi mai mult când poporul nostru, în întregimea lui, şi Biserica noastră, în toată frumuseţea ei, vor slăvi cu adevărat şi viu, nu numai prin cuvinte, ci
prin viaţă şi prin trăire, Numele cel sfânt şi Împărăţia cea minunată a lui Dumnezeu. (...)
Am vrut numai ca aceste adevăruri din istoria noastră, din
practica noastră, din prezentul şi din trecutul nostru să ne slujească nouă ca nişte adevăruri minunate pentru viitorul nostru şi
pentru soarta fiecăruia dintre noi, care este legată de aceasta.
Mă rog lui Dumnezeu (...) să binecuvânteze încă o dată patria noastră, conducătorii ei, Biserica noastră, conducătorii ei,
pentru ca, sub îndrumarea lor înţeleaptă, noi să ne putem bucura
mereu de astfel de petreceri duhovniceşti, până când se vor convinge cu toţii că aceasta este unica... singura salvare a poporului
nostru şi înălţare a Bisericii şi credinţei noastre.
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Timpul, istoria şi Dumnezeu va arăta cât de adevărat este
acest lucru, iar dumneavoastră, care le veţi trăi tot mai frumos
zilele viitoare, vă veţi convinge că tot ce a spus Dumnezeu este
adevărat şi tot ce a promis El se va împlini. (p. 374-386)
*
Rămâneţi credincioşi, tineri şi frumoşi, şi dragi copii ai lui
Dumnezeu! Iubiţi-L pe Domnul, devotaţi-vă cauzei Lui. Nu este
nici o cauză pe lumea aceasta să merite să te devotezi ei ca şi cauza aceasta a slavei lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat pe
noi în Biserica noastră, în credinţa părinţilor noştri, în această
sfântă şi dulce învăţătură prin care am primit noi cunoaşterea
adevărului; aici trebuie să rămânem, aducând multe roade şi
mari binecuvântări pentru Domnul, până când tot poporul nostru
se va întoarce la Dumnezeu. Până când toată Biserica noastră va
fi plină de cunoştinţa Domnului, de suflete care să-I cânte Domnului, de vieţi care să fie predate Domnului, aşa cum cântăm noi:
„…toată viaţa noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm”. Sau:
„…toată ziua să ne învăţăm dreptatea Ta”. Toată ziua să învăţăm
neprihănirea pe care ne-o cere Dumnezeu. (p. 394)
*
Toată istoria noastră este o dovadă a credinţei înaintaşilor
noştri şi a răbdării, şi a nădejdii, şi a luptei lor în această sfântă
credinţă, în limba noastră. Să ne înălţăm spre Dumnezeu rugăciunile în această limbă sfântă. Şi, dacă putem să ne înălţăm inima
şi să ne plecăm genunchii în locaşurile de rugăciune, este numai
datorită jertfelor şi ostenelilor lor credincioase, [ale celor] ce şiau trăit şi şi-au sfârşit viaţa în această sfântă nădejde, pentru ca,
măcar noi, după sute de ani, să putem ajunge la starea din care
să-I mulţumim lui Dumnezeu c-o avem astăzi.
Este în Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu un verset care zice
aşa: „Dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga”. Am mai amintit noi
aceste lucruri; dar e nevoie să ni le amintim mereu, pentru că de
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multe ori trecem pe lângă aceste pietre care strigă după noi, şi
noi nu le înţelegem glasul. Vocea lui Ştefan s-a stins de mult... la
1504. Dar mănăstirea Putna şi celelalte locaşuri de rugăciune ridicate de el ne grăiesc nouă din pietrele lor, din clopotele lor şi
astăzi despre credinţa pe care au avut-o ei şi despre Dumnezeul
Care i-a ajutat pe ei să supravieţuiască în lupta cu duşmani atât
de puternici şi mulţi şi care nu i-au putut nimici, pentru că au
avut credinţă în Dumnezeu. Şi Dumnezeul credinţei lor a fost
puternic şi le-a ascultat rugăciunile. Oamenii aceştia au fost oameni ai rugăciunii. Despre Ştefan sau despre Mircea, sau despre
Neagoe, sau despre ceilalţi conducători şi îndrumători ai poporului nostru, vechile scrieri pomenesc că, înainte de orice hotărâre mare şi de orice primejdie grea, petreceau ceasuri întregi şi
nopţi întregi în rugăciune. Şi Dumnezeu ascultă rugăciunile celor care strigă către El din toată inima. Şi dovada că le-a ascultat
rugăciunile a fost că au supravieţuit ei, urmaşii lor şi noi, până
astăzi. Şi ne bucurăm acum de unitatea noastră naţională, de întregirea hotarelor patriei noastre. Şi, în această sfântă şi binecuvântată de Dumnezeu patrie, noi putem să ne aducem aminte
despre îndemnurile lor, să ne rugăm şi noi şi să fim şi noi credincioşi acelui Dumnezeu Adevărat şi Atotputernic care i-a ajutat pe ei şi ne poate ajuta – şi ne va ajuta – şi pe noi, şi pe urmaşii noştri. (...)
De aceea, preaiubiţii mei, am spus că noi nu suntem numai copiii părinţilor noştri imediaţi şi direcţi, ai tatălui nostru
şi ai mamei noastre care ne-au născut pe noi trupeşte în viaţa
aceasta şi pentru viaţa aceasta, ci suntem şi copiii istoriei
noastre şi ai credinţei noastre. Copiii poporului nostru şi ai
Bisericii noastre. Şi, dacă noi suntem datori faţă de părinţii
noştri trupeşti care ne-au născut pe noi pentru o viaţă scurtă
în lumea aceasta, cu atât mai mult suntem datori faţă de părinţii noştri duhovniceşti, care ne-au născut pentru o viaţă şi
pentru o existenţă veşnice.
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Să nu uităm deci datoria faţă de poporul nostru, faţă de înaintaşii noştri, faţă de istoria noastră, faţă de ruinele şi de patrimoniul nostru sfânt şi să nu uităm datoria faţă de credinţa noastră, de Biserica noastră, de învăţătura pe care ne-au lăsat-o înaintaşii noştri ca dreptar sănătos şi permanent de viaţă şi garanţie
a fericirii noastre atât trupeşti, cât şi sufleteşti. Şi nu numai a
noastră, ci şi a urmaşilor noştri.
Preaiubiţii noştri fraţi şi surori! Toţi cei care suntem aici şi
facem parte din acelaşi neam şi aceeaşi credinţă suntem fraţi şi
surori. Vorbim aceeaşi limbă, ne ridicăm ochii spre acelaşi cer,
ne hrănim din acelaşi pământ. Aici ne-avem înmormântaţi părinţii noştri, în pământul acesta apărat de ei, muncit de ei, sfinţit
de ei cu truda şi cu sudoarea lor. Şi în cerul spre care ne ridicăm
privirile sunt sufletele lor. Şi, aşa cum dorim ca trupurile noastre
să odihnească în acest pământ – al nostru – moştenit de la părinţii noştri şi la care trebuie să ţinem şi pe care trebuie să-l iubim,
aşa dorim ca şi sufletele noastre să se odihnească odată în veşnicie lângă sufletele lor în acest cer binecuvântat care străjuieşte şi
binecuvântează acest pământ pe care-l muncim, pe care avem
fiinţele pe care le iubim mai mult; în care avem patria şi casa
noastră, în care avem perna pe care ne aplecăm capul obosit sau
în care avem fiinţele care ne spun cele mai dulci cuvinte şi cărora le spunem şi noi la fel. Cine s-a rupt de patria sa, de pământul
său se rupe şi de limba sa, se rupe şi de tot ce are patrimoniu curat şi sfânt aici; se rupe şi de credinţa sa... Cine se poate rupe de
neamul său se poate rupe şi de credinţa sa. Şi cine s-a rupt de
neamul său şi de credinţa sa – de aceste unice şi eterne valori care ne sunt date fiecăruia numai o dată şi pentru toată viaţa şi
existenţa noastră, acela nu mai primeşte alta nici aici şi nici în
veşnicie.
De aceea trebuie să preţuim valorile acestea sfinte, pentru că
din ele ne avem fiinţa: şi cea trupească, şi cea sufletească. Şi,
atâta vreme cât le iubim şi le împărtăşim simţirea noastră curată
şi sfântă, ne vom bucura şi noi, şi din partea lor, de aceeaşi simţire şi dragoste. (...)
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Dacă aţi citit cartea lui Neagoe Basarb Învăţăturile lui către
fiul său Teodosie, atunci vă va fi rămas şi ne va rămâne pentru
totdeauna în amintirea noastră cel dintâi cuvânt al său, care începe ca şi Evangheliile, ca şi Psalmii: „Ferice de cine cunoaşte
Cuvântul lui Dumnezeu şi-l împlineşte”. Neagoe Basarab a zis
aşa: „Fiul meu Teodosie, mai întâi de toate şi mai întâi de toate,
iubeşte-L şi-L cunoaşte pe Domnul Dumnezeul tău, din Care
suntem noi, care ne-a adus din întuneric la lumină şi din nefiinţă
la fiinţă”. Căci toată cunoştinţa şi toată puterea se câştigă prin
această cunoaştere şi dobândire. (...)
Noi suntem un popor creştin. Toate evenimentele vieţii
noastre ar trebui să le petrecem în mod creştinesc. Aşa a fost,
într-adevăr, la începutul existenţei istorice a poporului nostru.
Noi ne-am născut din acei exilaţi romani creştini cu care a fost
populat pământul acestei Dacii acum aproape două mii de ani.
Şi, din amestecul acestor oameni binecuvântaţi de Dumnezeu,
veniţi aici din pricina credinţei lor în Hristos ne-am născut noi
creştini, poporul nostru, creştin de la naştere. Şi părinţii noştri,
veniţi aici din pricina credinţei lor, ne-au învăţat pe noi de la început să ne petrecem toate evenimentele noastre în mod creştinesc. În mod creştinesc ne-am petrecut noi evenimentele acestea
până când s-a lăsat peste noi ceaţa cea mai grea a istoriei. După
plecarea romanilor din Dacia, în secolul al III-lea, când au început migraţiunile popoarelor păgâne, o mie de ani nu ne ştim noi
istoria. O mie de ani au trăit şi-au murit strămoşii noştri aici credincioşi. Şi n-au putut lăsa în urma lor nici un act, nici o urmă,
nici o dovadă despre tot ce-au suferit şi de tot ce s-au chinuit şiau răbdat, şi-au crezut ei în această mie de ani. Acum noi ne
străduim să refacem din cioburi, din ziduri, din morminte istoria
noastră de o mie de ani, peste care s-a lăsat ceaţa năvălirilor
străine.
Şi aceste năvăliri ne-au păgânizat nouă bunele noastre obiceiuri creştineşti lăsate nouă de la primii noştri părinţi. Băuturile
îmbătătoare, petrecerile murdare, vorbele scârboase... tot ce a
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fost rău şi s-a aruncat o mie de ani ca o plagă şi nefericire peste
taina şi frumuseţea credinţei noastre, de la popoarele păgâne nea rămas.
Când Dumnezeu, după secole de suferinţă şi de jertfă, a ascultat rugăciunile părinţilor noştri şi a primit jertfele lor şi, la 1
Decembrie 1918, după războiul acela cumplit, ne-a adus – ca un
har ceresc şi ca urmare a rugăciunilor şi a jertfelor lor – întregirea noastră naţională, El împlinea rugăciunile acelor părinţi ai
noştri care au trăit şi au murit prin credinţă şi ale căror jertfe
numai Dumnezeu, Care ştie toate lucrurile, le-a cântărit, dar nu
le-a lăsat să se piardă. Şi, când numărul suferinţelor lor s-a împlinit şi anii lor de jertfă s-au împlinit, Dumnezeu ne-a adus nouă, urmaşilor lor, independenţa naţională, în care ne bucurăm
acum. Urlau de bucurie părinţii noştri în ziua comunicatului
strălucit, că, în sfârşit, după atâtea secole, s-a împlinit visul nostru, unirea patriei noastre. Toate regiunile noastre, toate provinciile româneşti, în care strămoşii noştri suferiseră de-a lungul
atâtor ani, Dumnezeu, în sfârşit, le-a adunat într-o singură patrie
fericită şi binecuvântată de El. Se împlineau atunci rugăciunile
multor părinţi ai noştri care muriseră, dar nu văzuseră idealul
acesta – şi l-am ajuns noi.
A fost însă voia lui Dumnezeu ca atunci, la împlinirea
acestui ideal naţional, să se facă pentru noi, în chip deosebit, o
minune şi mai mare: minunea prin care Dumnezeu a căutat să
ne aducă nu numai întregirea, împlinirea idealului nostru naţional, adică dezrobirea patriei noastre de sub jugul atâtor duşmani străini care ne robiseră şi ne chinuiseră poporul nostru şi
neamul, şi părinţii noştri atâţia ani; ci Dumnezeu a vrut să ne
aducă dezrobirea şi de sub tirania celorlalţi vrăjmaşi, care ne
robeau şi mai cumplit fiinţa neamului nostru: păcatul, beţia,
înjurătura, minciuna, ura, lăcomia, zavistia, dezbinările dintre
noi, egoismul, răutatea, crima, toate aceste lucruri rele care robeau sufletul nostru şi sufletul familiilor noastre, şi sufletul
neamului nostru. Dumnezeu a vrut să ne ajute să ne dezrobim
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de sub stăpânirea acestora. Şi, pentru această dezrobire, ne-a
adus Lucrarea aceasta minunată – în credinţa noastră, în învăţătura noastră şi în specificul nostru sufletesc – a Oastei Domnului. Aceasta atunci a fost trimisă de Dumnezeu, îndată după
dezrobirea noastră naţională, ca un mijloc prin care să ne dezrobim duhovniceşte de sub ceilalţi duşmani care ne robeau şi
ne nimiceau fiinţa noastră: de sub duşmanul alcoolismului, al
răutăţilor, al dezbinărilor, al urii, al certurilor, al prostiei, al
întunericului în care domnesc toate păcatele care nenorocesc
un neam şi nefericesc un suflet omenesc.
De aceea a adus Dumnezeu această Lucrare, [care este] din
neamul nostru, din credinţa noastră, din sufletul poporului nostru. Şi noi Îi mulţumim lui Dumnezeu acum pentru această Lucrare. (...)
Neamul nostru românesc a fost binecuvântat de Dumnezeu
totdeauna; a avut mulţi oameni mari. Dar un profet mare ştiu că
a avut. Profetul acela a fost Părintele Iosif Trifa. Poate că suntem
prea aproape de el şi de aceea nu cunoaştem acum marea şi uriaşa lui dimensiune spirituală pe care a avut-o în mijlocul poporului nostru. Nici pe Sfântul Ioan Gură de Aur nu l-au cunoscut
oamenii din vremea lui. Nici pe ceilalţi sfinţi şi părinţi, şi profeţi
nu i-au cunoscut contemporanii lor. Pentru că totdeauna contemporanii oamenilor mari sunt foarte mici. Şi nu i-au înţeles
din cauza micimii lor şi nu i-au preţuit. Marii oameni ai lui
Dumnezeu – chiar şi marii oameni ai poporului nostru – n-au
fost înţeleşi de contemporanii lor şi au murit chinuiţi; cum a murit Eminescu, cum a murit Tudor Vladimirescu, cum a murit Horea, cum a murit Iancu, cum a murit Bălcescu... oameni mari ai
istoriei noastre, cu care ne lăudăm şi se vor lăuda urmaşii noştri.
Ce-au făcut contemporanii lor mici când au trăit [aceştia] printre
ei? Noi zicem: „Dacă ar trăi acum Eminescu... dacă ar trăi acum
Brâncuşi... dacă ar trăi acum Enescu... şi ceilalţi mari, munţi
înalţi ai istoriei noastre, cum am şti noi să ne comportăm acum
faţă de ei!”.
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Aşa s-au comportat şi faţă de Părintele Iosif Trifa. Şi totuşi
omul acesta a fost cel mai mare profet din timpurile noastre. Iată,
lucrarea care aduce roade atât de minunate astăzi este lucrarea pe
care a făcut-o Dumnezeu prin el. Înainte de Părintele Iosif nu erau
astfel de botezuri, astfel de sărbători sfinte la împlinirea Tainei
Botezului în viaţa familiilor noastre. Nu erau astfel de nunţi cum
se petrec astăzi. Nu erau astfel de praznice, de aniversări, de întâlniri frumoase. Chiar şi la parastasele şi la înmormântările noastre,
aduceţi-vă aminte, ce era înainte? Când băuturile otrăvitoare luau
mintea şi murdăreau sufletele şi cuvintele oamenilor. Ce mijloace
de desfrâu şi de dezmăţ sufletesc erau acelea care se petreceau
chiar la cele mai tainice şi mai sfinte dintre evenimentele care însoţesc viaţa unui om şi ale unei familii pe pământ. De la naştere...
ştiţi cum se sărbătoreau botezurile sau cum se mai sărbătoresc şi
astăzi: beţii, îmbuibări, vorbe murdare... Apoi de celelalte evenimente ce să mai spun? Că şi la înmormântări, şi la privegheri,
atunci când familia îndurerată îşi pierdea tatăl sau mama, sau copilul, sau fratele, felul în care petreceau, la privegherile acestor
morţi, înainte de a-L cunoaşte pe Domnul şi înainte de-a cunoaşte
această Lucrare, era un dezmăţ şi-o ruşine pentru toţi.
Mulţi au văzut şi au căutat să împiedice acest fel murdar dea se petrece la privegherile morţilor noştri şi la parastasele noastre, îmbibate şi îmbuibate cu băuturi aducătoare de murdărie şi
de osândă, şi de pierzare, dar nimeni nu le-a putut opri, până a
venit acest profet al lui Dumnezeu, prin care puterea lui Dumnezeu a creat această mişcare sfântă din care facem parte şi noi şi
care a adus pentru prima dată în istoria noastră şi-a Bisericii
noastre aşa botezuri minunate; aşa nunţi binecuvântate; aşa petreceri pline de lucrarea şi de revărsarea luminoasă şi strălucită a
Duhului Sfânt. N-aţi dori oare ca toţi copiii dumneavoastră şi
nepoţii, şi urmaşii să aibă parte, la naşterea lor, de un astfel de
botez, de-o astfel de petrecere binecuvântată, în care sute şi sute
de prieteni, de rudenii, de cunoscuţi, de vecini credincioşi să-şi
unească rugăciunile către acelaşi Dumnezeu pentru copilaşul pe
care-l ţineţi în braţe şi pe care-l legănaţi cu dragoste, dorindu-i
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cea mai fericită viaţă de pe pământ? Ba da! Astfel de botezuri
am dori. Şi astfel de botezuri dorim, şi astfel de botezuri căutăm
şi ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute să vedem în toate familiile
noastre, în toate localităţile noastre, în toată ţara noastră. N-aţi
dori să aveţi astfel de tineri binecuvântaţi? Copii care să se ridice
aici şi să spună în faţa microfonului acestuia şi în faţa lumii, şi în
faţa lui Dumnezeu, şi în faţa tuturor celor ce privesc la ei ca la
soarele de pe cer nişte cuvinte atât de minunate cum ies numai
de pe buzele îngerilor. N-aţi dori să aveţi aşa fete, aşa băieţi binecuvântaţi de Dumnezeu, care, din respect faţă de Dumnezeu,
vă respectă, vă ascultă şi vă vor fi până la sfârşit credincioşi, îngrijind ca, în cele din urmă clipe, să vă închidă cu dragoste şi cu
sărut ochii şi să vă aşeze, cu respect şi cu evlavie, mâinile pe
piept? Şi nu numai în aceste momente. Ci şi cât vor trăi ei şi cât
va mai trăi încă în cimitir semnul crucii care va aminti că acolo e
înmormântată mama şi tatăl lui, să se ducă mereu cu evlavie, cu
rugăciune şi să se roage pentru odihna sufletului aceluia care l-a
crescut în dragoste de Dumnezeu şi-n iubire faţă de patria şi de
credinţa sa. (...)
De aceea dorim ca tinerii noştri să aibă parte de nunţi binecuvântate şi fericite. De aceea dorim, pentru că vrem ca neamul
nostru să aibă mame fericite, copii fericiţi, tineri fericiţi, părinţi
fericiţi şi urmaşi fericiţi. Atunci vom asigura deplin viitorul patriei noastre, când vom reuşi să creăm familii binecuvântate,
mame binecuvântate, taţi binecuvântaţi, pentru că atunci vor fi
muncitori harnici şi cinstiţi, economi şi vrednici; care nu vor trece pe lângă un robinet care curge fără să-i pese, nici pe lângă un
bec care arde degeaba fără să-i pese, nici pe lână o cărămidă care
zace în drum şi este călcată fără să-i pese. Că ne va durea de fiecare strop de apă care se risipeşte, cum ne va durea de fiecare zi
şi de fiecare clipă care se pierde în zadar, pentru că ne va durea
de fiecare suflet care nu-L cunoaşte pe Dumnezeu şi care se
pierde, din această lipsă de cunoştinţă, în cele mai grele şi mai
nefericite dintre păcate şi dintre osândele de pe pământ şi de sub
pământ.
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De aceea, dorim viitorul fericit al patriei noastre. Şi singurul
fel în care-l putem asigura este să ne-ntoarcem noi înşine la
Dumnezeu şi să-i ajutăm şi pe alţii să se-ntoarcă la Dumnezeu.
(p. 398-407)
*
Există două stări în creştinism: dreptul şi faptul. Toţi avem
dreptul să ne facem copii ai lui Dumnezeu prin Taina Botezului.
Dar, de fapt, sunt copii ai lui Dumnezeu numai cei care se fac
prin credinţă şi prin renaşterea duhovnicească. Aici este taina.
Aici este pasul cel mare şi sfânt pe care îl fac foarte puţini. Pe
care îl înţeleg foarte puţini. Şi de aceea explică aşa de greşit – şi
textul de la Ioan 1, 11, şi de la Ioan 3, 3 şi 5 – cei mai mulţi. Cei
mai mulţi spun că botezul este naşterea din nou... botezul din
apă. Este şi aceasta o naştere din nou; dar adevărata naştere din
nou este Taina Pocăinţei, despre care, în cele şapte Taine ale Bisericii noastre, se aminteşte mereu. Asta este taina convertirii,
taina renaşterii noastre duhovniceşti.
Aceasta este lucrarea pe care, în viaţa noastră şi în ţara
noastră, a fost trimisă de Dumnezeu să o facă Oastea Domnului.
În viaţa noastră, a fiecăruia, în familiile noastre, în Biserica
noastră şi-n poporul nostru. (...)
În această Lucrare ne-a chemat Dumnezeu pe noi. Şi în
această Lucrare sfântă mai cheamă şi mai cheamă mereu alte şi
alte suflete, pentru ca să crească tot mai mult ceata celor care părăsesc calea păcatului şi se întorc spre Dumnezeu, ca să se împuţineze până la sfârşit ceata celor care merg spre păcat şi care se duc
la osândă. Să se întoarcă toată lumea la Dumnezeu, pentru că
aceasta este voia Lui. În Cuvântul Său scrie că Dumnezeu vrea ca
toţi oamenii să fie mântuiţi şi nimeni să nu piară. Şi din pricina
aceasta doreşte El şi cheamă şi din pricina aceasta îi roagă şi-i aşteaptă pe toţi cei care vor să asculte îndemnul Lui şi să-şi mântuiască sufletul lor să se întoarcă şi să-L urmeze. Cei care s-au întors
– în cazul acesta, noi –, prin harul lui Dumnezeu, trebuie să devenim ceea ce spune Mântuitorul: un aluat nou în toată frământătura
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societăţii, a Bisericii noastre şi a poporului nostru în care am fost
puşi. Ceea ce se întâmplă cu un aluat, care este o mână, în raport,
în comparaţie cu (...) [toată frământătura, trebuie să se întâmple şi
cu noi, până când] toată frământătura aceasta, din moartă cum era,
din rece cum era, devine vie, devine mare, devine caldă, devine
frumoasă, devine dulce şi, până la urmă, este o pâine plăcută,
gustoasă, frumoasă dorită pe masa stăpânului.
Acesta este scopul Oastei, acesta este rostul Oastei, după pilda Mântuitorului şi după porunca Lui, în mijlocul poporului nostru. Dumnezeu ne-a pus în mijlocul Bisericii noastre, în mijlocul
neamului nostru iubindu-l, lucrând pentru el. Prin harul cel mare
pe care ni l-a făcut nouă Dumnezeu, de a fi şi de a ne face nişte
fermenţi vii şi sănătoşi, şi curaţi, ai unui aluat nou, amestecat cu
toată frământătura poporului nostru şi în mijlocul credinţei şi Bisericii părinţilor noştri printr-o viaţă nouă, printr-o luptă sfântă,
printr-o rugăciune fierbinte, printr-o trăire vrednică şi sfântă, îi
putem ajuta pe toţi ai noştri să ajungă, până la sfârşit, o Biserică
vie, trăitoare, evanghelică, un neam viu, evanghelic, biruitor în
mijlocul celorlalte popoare, prin Hristos şi pentru Hristos. (...)
Dumnezeu ne-a poruncit şi nouă, celor care L-am aflat şi care am gustat cât de bun este Domnul, să n-avem nici noi tihnă şi
odihnă până când nu vom vedea că tot mai mulţi şi tot mai mulţi
din poporul nostru, din familia noastră, vecinii noştri, rudeniile
noastre, copiii noştri, cunoscuţii noştri, prietenii noştri, toţi cei
între care suntem vor auzi şi vor vedea, şi vor cunoaşte şi ei deplin pe Dumnezeu. (p. 446-450)
*
(...) Noi Îţi mulţumim şi mai mult, Doamne, şi din toată
inima dorim să-Ţi aducem mulţumirile noastre înlăcrimate pentru tot marele şi multul bine pe care l-ai făcut faţă de fiecare
dintre noi în parte şi faţă de toţi împreună, că astăzi ne putem regăsi să ne putem uni inima şi gândurile în rugăciune înaintea Ta,
recunoscând bunătatea Ta şi cerând şi mai departe îndurarea şi
mila Ta nemărginite faţă de noi toţi, faţă de sfânta Ta Lucrare,
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familia noastră duhovnicească, faţă de Biserica noastră în care
ne-ai născut şi ne-ai învăţat. Faţă de patria noastră, ţara noastră
scumpă, între hotarele căreia Tu ai făcut să avem părinţii noştri,
să cunoaştem limba aceasta în care putem să ne ridicăm spre Tine rugăciunea noastră. Să-Ţi putem cânta Ţie în această dulce şi
scumpă limbă a părinţilor, a mamei noastre. (p. 454)
*
Mulţumim pentru surorile noastre: mamele, soţiile, fiicele
Lucrării Tale, surorile iubite pe care le-ai chemat să ia şi ele
parte la slujba şi lupta înaintării Evangheliei. Te rugăm, Doamne, să le binecuvântezi; pe mamele Lucrării Tale, să crească copiii credincioşi, să-i crească în frica şi-n dragostea de Tine, pentru ca viitorul poporului nostru să fie binecuvântat. Căci aşa sunt
fiii binecuvântării: binecuvântaţi.
Binecuvântează tineretul Tău, tinerii, tinerele noastre, copiii
noştri, copiii Tăi, copiii Lucrării Tale, viitorul patriei noastre, al
Bisericii noastre, al familiei noastre. Fă-i, Doamne, credincioşi,
plini de Duhul Tău cel Sfânt. Fă-i să Te cunoască pe Tine, să dorească să Te slujească. Şi din mijlocul lor să-Ţi alegi vase pline
de putere şi de daruri ale Duhului Sfânt, prin care să-Ţi duci şi
mai departe Lucrarea Ta în rândul oamenilor care vor veni. Şi
astfel, nici cei care vin după noi să nu fie lipsiţi, Doamne, de
Cuvântul Tău şi de darurile Duhului Sfânt. Pentru ca şi ei, având
Lumina, să poată să umble în Lumină şi să aibă viaţa.
Binecuvântează patria noastră, Doamne, ţara în care ne-ai
chemat şi în care ne-ai făcut să ne naştem. Păzeşte-i hotarele ei
întregi şi libere, Doamne, ca şi noi să putem veni unii la alţii, să
ne putem bucura împreună, să putem sluji şi slăvi Numele Tău
împreună cu fraţii şi cu surorile noastre. Te rugăm să nu laşi să
fim împiedicaţi niciodată în mergerea şi venirea unora la alţii,
pentru că aceasta este bucuria noastră. După dragostea de Tine,
singura noastră comoară pe pământ este dragostea de fraţi şi
dragostea de semeni, pe care Te rugăm să ne ajuţi s-o avem totdeauna şi fiecare în inimile noastre. (p. 454)
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Binecuvântează tineretul Tău, viitorul poporului nostru, viitorul Lucrării Tale şi al Bisericii Tale, cu tineri binecuvântaţi şi
credincioşi, care să ducă, la rândul lor, acest mesaj sfânt, această
solie cerească şi sfântă mai departe, în Biserica şi-n poporul
nostru, pentru ca binecuvântările Tale să nu se depărteze niciodată de neamul nostru şi de urmaşii noştri.
Binecuvântează întreg poporul nostru şi pe toţi conducătorii
lui, pe care Tu i-ai rânduit, Doamne, şi pe care Tu-i rânduieşti.
Fă ca toţi, în temerea şi-n ascultarea de Tine, în dragostea şi-n
mila faţă de popor, să vegheze cu ascultare de Tine şi cu iubire
faţă de noi la bunul mers al vieţii, în aşa fel, încât cu toţii să ne
putem bucura de pace şi de linişte şi să putem lăuda cu bucurie
Numele Tău şi să-l putem cinsti totdeauna. (...)
Binecuvântează poporul nostru şi hotarele ţării noastre.
Păzeşte-le de orice rău, pentru ca în lăuntrul lor noi să putem
duce o viaţă de ascultare, de cinste, de vrednicie şi de credincioşie. (p. 42)
*
Îţi mulţumim din toată inima pentru astfel de miri; pentru
astfel de nuntaşi. Îţi mulţumim pentru astfel de prilejuri şi ştim,
Doamne Dumnezeul nostru, că, atâta vreme cât va arde pe altarul credinţei noastre, pe altarul Bisericii noastre, pe altarul neamului nostru astfel de suflete curate şi se vor petrece în mijlocul
lui astfel de însoţiri binecuvântate, acest neam este asigurat, viitorul lui este asigurat. Pentru că ce binecuvântezi Tu, Doamne,
este binecuvântat. Şi Tu ai promis că totdeauna vei fi acolo şi vei
da deplin binecuvântarea Ta unde doi sau trei se întâlnesc şi se
adună în Numele Tău. (p. 48-49)
*
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Te rugăm să-i răsplăteşti pe mai-marii acestei comune, ai
acestui sat, care au înţeles şi au dat tot sprijinul lor pentru ca bucuria aceasta creştinească şi românească să fie binecuvântată.
Doamne, neamul nostru de la începutul vieţii lui a fost creştin.
Prin toată istoria noastră, Tu ai fost Acela care i-ai sprijinit pe
părinţii noştri şi pe înaintaşii noştri în cele mai grele împrejurări
prin care au trecut. Când a trebuit să stea faţă în faţă cu vrăjmaşi
de multe ori mai puternici şi mai mulţi, Tu i-ai izbăvit. Şi, pe tot
întinsul hotarelor noastre, mănăstirile, bisericile, crucile ridicate
amintesc de fiecare dată că acolo Tu le-ai dat cuiva din părinţii
noştri un ajutor. Şi ei n-au uitat datoria lor de recunoştinţă. Şi ori
de câte ori trecem pe lângă aceste semne care ne amintesc de
minunile dragostei Tale pentru părinţii noştri, noi ne aplecăm
smeriţi în faţa Ta. Şi, făcând semnul sfânt şi scump cu care neam însemnat totdeauna respectul faţă de Tine, Îţi mulţumim şi
noi pentru că Tu i-ai ajutat pe ei atunci şi, prin ei, ne-ai ajutat şi
pe noi astăzi.
Binecuvântaţi să fie copiii care nu-i uită pe părinţii lor! Binecuvântaţi să fie tinerii care nu-i uită pe bătrâni! Binecuvântat
să fie prezentul care nu-şi uită trecutul! Pentru că Tu eşti Acela
care ne faci să învăţăm, din trecut, cum să umblăm în viitor.
Ajută-ne astfel ca, printr-o umblare sfântă şi în viitor, să ne arătăm că suntem vrednici urmaşi ai părinţilor noştri credincioşi şi
sfinţi care, pe locurile acestea, au trăit aşa de frumos. Şi, deşi ei
s-au dus de mult şi putrezesc în ţărâna de sub picioarele noastre,
semnele dragostei lor faţă de Tine şi ale recunoştinţei lor au rămas. Pietrele aceste ne vorbesc şi astăzi că părinţii noştri au fost
credincioşi. Crucile acestea, bisericuţele acestea mai mult pe cer
decât pe pământ ne amintesc cât de credincioşi părinţi am avut
noi. Şi cât de credincioşi trebuie să fim şi noi, pentru ca şi urmaşii noştri să-şi aducă aminte odată de noi cum ne aducem noi cu
respect aminte de părinţii care au trecut. (p. 50-51)
*
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(...) E de mare şi tristă mirare cum poporul nostru, care
este un popor creştin de la naşterea sa, a decăzut atât de mult în
privinţa felului necreştinesc de a sărbători nunta: cu băuturi
îmbătătoare, cu jocuri şi cu cântece păgâneşti, cu tot felul de
apucături urâte şi potrivnice voii lui Dumnezeu. Cum să meargă fericită şi cum să sfârşească bine o astfel de însoţire fără
Dumnezeu? De aceea urmările sunt atât de nefericite în familiile de astăzi.
Dar încă o dată: slăvit să fie Domnul că, în Biserica noastră
şi în ţara noastră, Lucrarea Oastei Domnului a readus şi în privinţa asta felul frumos de a petrece nunţile, ca şi celelalte prilejuri din viaţa omului, într-un fel sfânt şi nou, cum era pe vremea
părinţilor noştri din vremea creştinismului dintâi. În felul acesta,
nu numai botezul şi nunta, dar şi înmormântarea sunt făcute în
chip creştinesc, aşa cum este poruncit de credinţa noastră şi de
Sfinţii Părinţi, în Biserica bună şi străbună. (p. 52-53)
*
Cerem şi-L rugăm pe Domnul să-Şi reverse harul şi pacea
Sa, cu dărnicie şi cu bunătate, peste toţi cei care vor chema
Numele Său cel Sfânt şi-şi vor uni vieţile pentru cauza Sa şi
pentru slava Sa pe pământul acesta şi în veşnicie. Harul şi
ajutorul lui Dumnezeu să ne fie dăruite astfel din plin tuturor,
pentru a avea cât mai multe astfel de nunţi creştineşti, pentru
fericirea neamului nostru cu familii sănătoase şi cu urmaşi
vrednici şi a Bisericii noastre cu fii credincioşi, care să ducă
până la sfârşit solia fericitului început lăsat nouă de către marii
şi sfinţii noştri înaintaşi. (p. 57)
*
Asta este o poruncă lui Dumnezeu: să trăim cinstiţi în mijlocul patriei noastre, să ne rugăm pentru patria noastră, să ne rugăm pentru conducătorii rânduiţi de Dumnezeu în mijlocul patriei noastre, pentru că este scris: „Doreşte fericirea cetăţii tale şi
a patriei tale, căci fericirea ta depinde de fericirea ei”.
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Noi, pe pământ, n-avem altă patrie, n-avem altă ţară, navem alt loc. Aici Dumnezeu ne-a crescut, aici Dumnezeu ne-a
lăsat, aici Dumnezeu ne-a rânduit să avem părinţii noştri, neamul
nostru, fericirea şi bucuria noastră. De aici, Dumnezeu ne-a rânduit, dintre toate sufletele care ne-nconjoară, unul care să alcătuiască partea, jumătatea cealaltă a noastră, întregind astfel fiinţa
noastră şi trupească, şi sufletească în Dumnezeu, după cuvântul
Său care a zis: „...şi cei doi vor fi un singur trup”. Din mijlocul
acestor fiinţe scumpe, Dumnezeu ne-a rânduit una, mai scumpă
decât oricare alta pentru noi, şi care va alcătui împreună cu fiinţa
noastră, cu partea noastră, unitatea noastră duhovnicească în faţa
lumii şi-n faţa lui Dumnezeu. În limba acestui neam ne cântăm
cântările, ne rostim rugăciunile, ne spunem cele mai dulci cuvinte fiinţelor celor mai scumpe pe care le avem. Noi n-avem
altă patrie pământească, decât aceasta. Şi pentru fericirea ei trebuie să lucrăm, să ne rugăm, să luptăm cu toată puterea şi purtarea noastră de fiecare zi. Aceasta este o poruncă dumnezeiască, o
poruncă evanghelică, rostită în multe versete din Sfântul Cuvânt
al lui Dumnezeu. Prin urmare, pe toţi ne îndeamnă să facem
acest lucru pentru fericirea celor din jurul nostru, pentru că, lucrând astfel, lucrăm la propria noastră fericire. (...)
Vom binecuvânta totdeauna şi ne vom ruga totdeauna, şi
vom lucra, şi vom lupta totdeauna pentru binele patriei acesteia,
în pământul căreia sunt strămoşii noştri, oasele sfinţilor noştri
înaintaşi, şi unde vor fi adăugate şi oasele noastre când şi viaţa
noastră de pe pământ se va sfârşi. Şi iubim cerul acestei patrii, în
care odihnesc sufletele părinţilor şi ale înaintaşilor noştri, întru
care mâine ne vom duce şi noi şi-ntru care, dintr-o dată, la venirea Domnului, vom fi înălţaţi cu toţii şi vom fi pentru totdeauna
cu El, în acea Patrie strălucită şi eternă pe care ne-a rânduit-o
Domnul când a zis: „Mă duc să vă gătesc un loc; şi, după ce vă
voi pregăti un loc, Mă voi întoarce, vă voi lua cu Mine, pentru
ca acolo unde sunt Eu să fiţi şi voi”. (p. 88-89)
*
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Îl slăvim pe Domnul că a venit vremea când şi poporul nostru să poată sărbători un astfel de eveniment într-un cadru aşa de
minunat. Că, până la Lucrarea Oastei Domnului, în poporul
nostru nu se putea vorbi despre Cuvântul lui Dumnezeu în felul
acesta în nici o împrejurare. Toate obiceiurile noastre sfinte,
toate ceremoniile noastre binecuvântate şi sfinte erau îmbibate şi
erau spurcate cu alcool şi cu tot felul de vorbe şi comportări
murdare. Ne numeam Biserică creştină, dar eram păgâni în toată
purtarea şi umblarea noastră.
Dacă Dumnezeu a adus acum o vreme în care noi putem
sărbători nunţile tinerilor noştri într-un cadru aşa de minunat, biblic, evanghelic, creştinesc şi sfânt, este datorită numai acestei
Lucrări minunate, făcute de către Dumnezeu prin acela care este
profetul neamului nostru şi profetul vremilor noastre, Părintele
Iosif. Prin el Dumnezeu a făcut această Lucrare. Faptul că noi
ne-am adunat astăzi cu sutele, poate cu miile, e o dovada harului
lui Dumnezeu care lucrează atât de minunat în mijlocul nostru şi
în viaţa noastră, în zilele noastre.
Să binecuvântăm pe Domnul că S-a îndurat să ridice în
mijlocul istoriei noastre, a vieţii noastre, a secolului nostru de
sfârşit de mileniu, S-a îndurat Dumnezeu să ridice un astfel de
profet care să facă o astfel de lucrare. Nu este aceasta o lucrare
omenească. Aşa S-a îndurat de poporul nostru. Şi dovada aceasta
este că în mijlocul nostru se petrec astfel de minuni: oameni care
au fost robi celor mai urâte şi mai grozave dintre păcate se întorc
la Dumnezeu, se nasc din nou şi devin oameni noi, binecuvântaţi
de Dumnezeu.
Adunări de acestea, nunţi de acestea, în care optzeci la sută
sunt tineri, sunt o dovadă că Lucrarea aceasta este o Lucrare a lui
Dumnezeu care trăieşte, o Lucrare de viitor. În mijlocul acestui
tineret sunt atâtea talente binecuvântate! Sunt atâtea elemente
din care Dumnezeu va face oameni de mare valoare (...) în viitor! Şi aceştia vor ajuta la ridicarea minunată şi fericită a poporului nostru pe culmile cele mai minunate ale Evangheliei, ale
trăirii, ale bunătăţii, ale curajului, ale frumuseţii sufleteşti, ale
343

superiorităţii binecuvântate, la care numai puterea lui Dumnezeu
face un popor sau o familie să poată să ajungă.
Mulţumim lui Dumnezeu pentru ceea ce trăim. Să ne rugăm
lui Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toţi conducătorii poporului
nostru şi ai Bisericii noastre prin îngăduinţa cărora ne întâlnim la
astfel de evenimente. Cred că Dumnezeu va încredinţa inimile
mai-marilor noştri despre frumuseţea morală, frumuseţea spirituală, frumuseţea interioară, frumuseţea patriotică a acestei Lucrări binecuvântate prin care Dumnezeu vrea să facă în mijlocul
poporului nostru un salt minunat de la starea de nefericire în care
zăceam cândva, din starea de păcătoşire şi de alcoolism, şi de
întuneric, şi de analfabetism în care zăceam, spre maturitatea
evanghelică a unui popor binecuvântat, care să creeze opere minunate, oameni minunaţi, lucrări minunate spre slava lui Dumnezeu şi spre binele omenirii, şi spre binele ţării noastre, către
care se îndreaptă inima şi gândurile noastre de fiecare dată.
Rugăm deci pe Domnul să binecuvânteze şi această nuntă,
cum ne-am rugat să binecuvânteze şi celelalte familii întemeiate
tot în cadrul unor astfel de sărbători minunate. Şi-I mulţumim lui
Dumnezeu că anul acesta îndeosebi am avut prilejuri şi sărbătorim în chip minunat atât de multe astfel de evenimente. Aceasta
înseamnă că zeci şi sute de familii binecuvântate s-au întemeiat
şi se vor întemeia, creând astfel în mijlocul poporului nostru o
societate înaltă, nobilă, curată, sfântă, binecuvântată, care va
asigura viitorului poporului nostru o generaţie minunată şi fericită. Binecuvântăm pe Domnul pentru toţi cei care lucrează la
aceasta. Să ne rugăm Domnului pentru toţi cei care contribuie şi
ajută la aceasta. (p. 91-92)
*
Faptul că în această seară noi ne putem bucura aici într-un
număr atât de frumos de sfintele cuvinte ale lui Dumnezeu este o
dovadă hotărâtă şi clară că prezenţa Domnului este aici în mijlocul nostru şi că puterea Lui cea mare şi veşnică este aceea care
insuflă această lucrare, care răspândeşte acest sfânt cuvânt şi ca344

re îşi arată această tainică şi cerească iubire faţă de poporul nostru, faţă de Biserica noastră, pentru credinţa şi statornicia părinţilor, a înaintaşilor noştri sfinţi care, de la naşterea poporului
nostru, s-au bizuit pe Dumnezeu şi L-au avut însoţitor de-a lungul istoriei noastre prin toate împrejurările grele şi vitrege prin
care a trecut zbuciumata noastră istorie până astăzi.
Dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, aşa cum spune
sfântul profet şi psalmist într-unul dintre psalmii săi în care nu
ştie cum să-şi arate recunoştinţa faţă de puterea şi ocrotirea lui
Dumnezeu... El spune: „Dacă n-ar fi fost Domnul de partea
noastră, să spună Israel acum. Dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, de când ne-ar fi înghiţit de vii! S-ar fi prăbuşit peste
noi munţii, ne-ar fi năpădit apele şi şuvoaiele. Dar pentru că
Domnul a fost de partea noastră, munţii s-au prăbuşit şi noi am
rămas; şuvoaiele s-au împrăştiat şi noi am [scăpat]”.
Istoria noastră întreagă este o dovadă plină de putere şi
de lumină că prezenţa lui Dumnezeu a fost ocrotirea noastră,
însoţirea noastră, apărarea noastră şi ajutorul nostru. Noi chiar dacă n-am avea Sfânta Scriptură să vedem din ea minunile
prin care a salvat Dumnezeu poporul Israel de la naşterea lui
şi până astăzi, prin toate încercările prin care a trecut acest
popor, chiar dacă n-am avea Sfânta Scriptură să recunoaştem
puterea lui Dumnezeu din felul minunat în care S-a purtat cu
acel popor pe care l-a numit al Său pentru că l-a avut lângă
inima Sa (şi acest popor a căutat să-L păstreze pe Dumnezeu
lângă el prin toate încercările sale, aceasta fiind taina izbânzilor şi supravieţuirii sale), zic, chiar dacă n-am cunoaşte
Sfânta Scriptură să vedem din ea minunile prin care a izbăvit
Dumnezeu poporul Său, dacă ne cunoaştem cu adevărat istoria poporului nostru, jertfele înaintaşilor noştri, felul minunat
în care Dumnezeu ne-a izbăvit pe noi din toate încercările,
de-a lungul celor două mii de ani de istorie zbuciumată, chinuită şi frumoasă prin care ne-a trecut, ar fi de-ajuns să recunoaştem puterea lui Dumnezeu şi minunile Lui arătate direct
faţă de noi şi faţă de poporul nostru.
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Şi chiar dacă n-am citi scrierile celor patru Evanghelişti şi
pe ale tuturor celor care au scris epistolele din Noul Testament
despre lucrările minunate ale lui Dumnezeu arătate poporului
Său, dacă citim scrierile cronicarilor noştri, vedem din ele aceleaşi mari şi minunate lucruri, pe care Dumnezeu le-a făcut faţă
de poporul nostru, cum scriu Evangheliştii şi profeţii că le-a făcut Dumnezeu faţă de poporul Său de-a lungul zbuciumatei şi
frumoasei lui istorii.
Avem, de-a lungul şi de-a latul patriei noastre, semnele dragostei de Dumnezeu a părinţilor noştri: nenumărate mănăstiri,
troiţe, cruci ridicate pe locul unei izbânzi, care fiecare ne aminteşte de-o dragoste faţă de Dumnezeu şi de-o recunoştinţă a părinţilor noştri care au văzut în această izbândă puterea minunată
a Lui, care ne-a izbăvit. La Călugăreni, la Podu Înalt, la Rovine,
la Putna, în atâtea locuri pe care înaintaşii noştri le-au însemnat
cu semnul veşnic al recunoştinţei lor... Ei şi astăzi doresc să ne
spună: „Urmaşii noştri, nu uitaţi pe Dumnezeul nostru, Care nea izbăvit. Am fost în primejdii, au năvălit peste noi vrăşmaşii din
toate părţile, ne-au copleşit cu numărul lor, dar, până la urmă, nu
braţul nostru a învins, ci puterea lui Dumnezeu ne-a salvat. Şi
atât de mulţi dintre cei care au trecut ca tăvălugul de foc peste
istoria şi peste pământul nostru s-au nimicit şi s-au pierdut, iar
noi am rămas în picioare, pentru că Dumnezeul nostru a fost
Dumnezeul cel Atotputernic, Care Şi-a ţinut făgăduinţa Sa faţă
de noi, chiar dacă noi nu totdeauna am fost atât de recunoscători
cât eram îndatoraţi să-I fim, toată viaţa.
Ştefan cel Mare s-a dus. S-a dus Neagoe Basarab. S-a dus
Mircea cel Bătrân. Dar pietrele lăsate de ei ca dovadă a recunoştinţei lor faţă de Dumnezeul Care a izbăvit neamul nostru ne
vorbesc şi astăzi. Mântuitorul nostru a spus odată: „Dacă ei vor
tăcea, pietrele vor striga”. Şi pietrele acestea strigă şi vor striga.
Vor striga în veac nu numai amintirile despre credinţa înaintaşilor noştri şi despre recunoştinţa lor faţă de Dumnezeu, pe Care
L-au văzut lucrând cu adevărat şi real în viaţa lor, nu numai despre acestea! Ci pietrele acestea vor striga blestem şi osândă îm346

potriva noastră, a urmaşilor lor, dacă vom fi nevrednici de pildele
înaintaşilor noştri şi de credinţa lor, ale celor cărora Dumnezeu lea răspuns cu izbăviri atât de minunate, încât existenţa limbii noastre, a independenţei noastre, a obiceiurilor şi credinţei noastre este
dovada că Dumnezeu Şi-a ţinut făgăduinţa faţă de ei.
Neagoe Basarab a tăcut. Sunt sute de ani de când s-a dus. Ce
bine însă că acei care conduc patria noastră nu uită ca, din când
în când, să ne aducă aminte învăţăturile părinţilor noştri. A apărut acum, recent, o carte: Învăţăturile lui Neagoe Basarab către
fiul său Teodosie. V-aş îndemna, când puteţi, mergeţi la oricare
librărie şi cereţi cartea aceasta. Se mai găseşte încă. Costă numai
18 lei. Dar de la cel dintâi rând şi până la cel din urmă, acest
domnitor credincios din poporul nostru îl sfătuieşte pe fiul său
cu cuvintele lui Dumnezeu în cel mai frumos fel. Cel dintâi cuvânt al său, cu care începe cartea, zice aşa: „Fiul meu preaiubit,
mai întâi şi mai întâi de toate, adu-ţi aminte de Dumnezeul tău.
Cinsteşte-L ziua şi noaptea. Roagă-te Lui, închină-te Lui, crede
în El, cere-L pe El să te însoţească în toate căile tale. Că mai de
preţ decât orice pe lume este credinţa ta în Dumnezeu. Şi aceasta
va fi puterea ta, siguranţa ta, sprijinul tău şi izbăvirea ta în toate
zilele tale şi a întregului tău popor până la sfârşit”. Şi de la cea
dintâi pagină până la cea din urmă, acest om al lui Dumnezeu,
îndrumătorul paşnic şi cinstit al poporului nostru de pe vremea
lui, îl sfătuieşte pe fiul său şi pe toţi fiii poporului nostru, de la
cel dintâi şi până la cel din urmă ceas din viaţa lor, să-şi pună
nădejdea şi credinţa toată în Dumnezeul părinţilor noştri, Care
ne-a izbăvit şi ne va izbăvi până la sfârşit.
Nu este un dar mai frumos şi mai de preţ pe care un părinte
care vrea să-şi crească sănătos şi vrednic copilul său să-l poată
face acestui copil.
Părinţi! Dacă vreţi să faceţi un dar de preţ copiilor voştri,
cumpăraţi-le cartea aceasta şi puneţi-le-o în mână, sfătuindu-i:
„Iată ce ne-au învăţat pe noi înaintaşii noştri care L-au cunoscut
pe Dumnezeu şi care au vrut să-L avem ca sprijinitor şi ocrotitor
toată viaţa noastră, până la sfârşit”.
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Aşa că noi, citind şi Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, Biblia, cât şi istoria poporului nostru şi însemnările cronicarilor
noştri, de oriunde am pleca, ajungem la acest Dumnezeu Atotputernic, Care este stâlpul şi temelia istoriei noastre, garanţia şi
izbăvitorul nostru până la sfârşit.
Omenirea a avut mulţi binefăcători. Dar cel mai mare binefăcător al omenirii este acela care i-a vestit mai puternic pe
Dumnezeu şi care i-a făcut pe cei mai mulţi să se apropie de
Dumnezeu şi să se ataşeze de El. Pentru că apropierea de Dumnezeu şi ataşarea de Dumnezeu este garanţia biruinţei noastre, a
fericirii noastre şi pământeşti şi a fericirii noastre şi veşnice. A
fericirii noastre şi ca familie trupească, a fericirii noastre şi ca
familie duhovnicească. A fericirii satelor noastre, a oraşelor
noastre, a copiilor noştri, a părinţilor noştri, a istoriei noastre
prezente şi a istoriei viitoare, cum a fost garanţia istoriei noastre
din trecut.
De aceea suntem fericiţi şi-I mulţumim lui Dumnezeu din
toată inima că, spre deosebire de alte neamuri, Dumnezeu a lucrat cu neamul nostru [aşa de minunat]. Noi nu ştim istoria altor
neamuri şi parcă nici nu prea avem nevoie s-o cunoaştem atât de
mult. Dar avem nevoie să ne cunoaştem propria noastră istorie.
Pentru că niciodată n-am fi putut cunoaşte puterea lui Dumnezeu
mai mare şi mai adevărată, decât urmărind cu atenţie şi cercetând cu băgare de seamă, şi pătrunzând cu adâncire şi cu meditaţie istoria noastră şi însemnătatea tuturor întâmplărilor din decursul acestei istorii.
Domnul Iisus ne-a făcut două făgăduinţe: una la începutul
Evangheliei şi una la sfârşitul ei. La început ne-a spus: „Oriunde
veţi fi doi sau trei adunaţi în Numele Meu, voi fi în mijlocul
vostru”. Ca o certitudine, ca o garanţie, ca o încredinţare deplină
că tot ce începi cu El, tot ce continui cu El şi sfârşeşti cu El are
totdeauna garanţia izbânzii şi a biruinţei.
Istoria noastră a început cu Dumnezeu. Cei dintâi fii ai poporului nostru au cunoscut credinţa în Domnul Iisus şi au primit
botezul în această credinţă.
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De-a lungul anilor (…), Dumnezeu a avut în mijlocul nostru
oameni mari, părinţi credincioşi, domnitori credincioşi. Despre
Ştefan cel Mare se spune că, înaintea oricărei bătălii, petrecea
ceasuri întregi îngenuncheat în rugăciune înaintea lui Dumnezeu.
Şi de la genunchii rugăciunii, de la lacrimile acestei rugăciuni, a
pornit, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, să-şi apere sărăcia, nevoile şi neamul. El a spus: „Eu apăr aici nu numai fiinţa neamului meu. Apăr credinţa în Hristos”. Şi Acela a cărui credinţă a
apărat-o l-a izbăvit.
Aşa părinţi şi înaintaşi am avut noi. Cum nu ne-ar osândi pe
noi mormintele lor, pietrele monumentelor şi mănăstirile lor, care au fost udate cu lacrimi, sfinţite cu rugăciune şi cu jertfă aşezate acolo şi care sunt în mijlocul nostru nu obiecte de admiraţie
turistică, nu monumente istorice cu care să ne împodobim, ci
dovezile dragostei de Dumnezeu şi ale recunoştinţei lor pentru
minunile pe care le-a făcut Dumnezeu în mijlocul poporului
nostru. Acestea sunt mănăstirile noastre! Noi nu trebuie să uităm
niciodată acest adevăr sfânt, să nu degenereze însemnătatea lor
pentru noi, [să ajungă doar] ca nişte obiecte şi nişte monumente
turistice, la care să mergem distrându-ne (...).
Părinţii noştri n-au murit. Nu mor niciodată cei care sufăr
pentru Hristos şi care mărturisesc credinţa Lui. Mor cei care se
leapădă de Dumnezeu şi-L mimează în existenţa lor pe Dumnezeu. Moare poporul care s-a lepădat de Dumnezeu. Mor acei
care au căzut din credinţă şi au ajuns la desfrâu şi la necredinţă, şi la destrăbălare. Aceştia, chiar dacă încă mai trăiesc trupeşte, sunt morţi. Istoria lor a murit atunci când s-au desprins
de Dumnezeu.
Dar cei care au încă în mijlocul lor oameni ai credinţei, părinţi credincioşi, mărturii ale dragostei vii faţă de Dumnezeu,
poporul acesta nu moare; istoria aceasta nu se stinge; izbânda
acelora (…) [e garantată de hotărârea lor de a nu se] lepăda de El
cu nici un preţ şi cu nici o jertfă. Aşa au făcut înaintaşii noştri.
De aceea trăim noi acum. De aceea Dumnezeu ne-a dat o ţară
largă cât o inimă mare, care, fierbinte şi puternică, bate încă,
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aducându-ne aminte că Cel care ne dă viaţa şi menţine această
viaţa este Dumnezeu şi credinţa, şi rugăciunile părinţilor şi ale
înaintaşilor noştri sfinţi, pe care Dumnezeu nu le-a uitat şi nu nea lepădat; pentru că este scris: „Cât este de sus cerul de pământ,
atât de mare este dragostea lui Dumnezeu pentru cei care se tem
de El. Şi cum se îndură un tată de fiii săi, aşa Se îndură Dumnezeu de cei care Îl iubesc. Până la al miilea neam, şi de fiii fiilor
săi”. (...)
Dacă astăzi noi ne bucurăm că în mijlocul nostru se petrec
minuni de acestea, când la botezul copiilor noştri, în loc să se
petreacă cu cântece destrăbălate şi cu bancuri murdare, se petrece în Cuvântul lui Dumnezeu şi în binecuvântarea Duhului Său
cel Sfânt,
dacă, la trecerile dintr-un an în altul, revelioanele noastre nu
se petrec cu destrăbălări, cu beţii, cu chiote şi cu bătăi, şi cu ucideri, cum se petreceau cândva, şi putem să petrecem trecerea
dintr-un an în altul într-o sărbătoare atât de minunată cum este
starea noastră de acum, când trecem dintr-o zi în alta în miezul
acestei nopţi care pare mai strălucit decât oricare miez de zi,
dacă la nunţile noastre, în loc să se petreacă cu vorbe şi cu
petreceri lumeşti, se petrece în Cuvântul cel Sfânt al lui Dumnezeu, în cântări ca acestea care numai în cer poate că se mai pot
auzi, în astfel de rugăciuni cu care îi însoţim pe mirii noştri care
păşesc cel dintâi pas în viaţa lor plină – cum ştiţi – de atâtea încercări care pot să izbească în luntrea cu care plutesc cei doi pe
marea vieţii, uneori atât de primejdioasă,
dacă noi avem astfel de prilejuri la privegherile morţilor
noştri (căci ne aducem aminte în ce fel păgânesc şi murdar se
petreceau aceste seri într-o familie care-şi ducea spre moarte pe
unul dintre cei mai iubiţi ai lor, când, în loc să fie petrecut mortul credincios cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu cântările Domnului
şi cu rugăciuni binecuvântate, era petrecut în cele mai murdare
bancuri şi prostii, şi jocuri),
zic, dacă acum noi putem să petrecem aceste momente în
felul acesta, ca acesta de astăzi, noi trebuie să-I mulţumim lui
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Dumnezeu pentru că, în mijlocul poporului nostru, acum atâţia
zeci de ani, Dumnezeu a ridicat cel mai mare binefăcător al poporului nostru, prin care Dumnezeu ne-a dezrobit sufleteşte.
Noi cinstim pe eroii patriei noastre care s-au jertfit, care au
luptat atâtea zeci şi sute de ani pentru ca noi, în generaţia noastră, să ajungem la eliberarea noastră naţională, la dezrobirea
noastră naţională de sub jugul atâtor stăpâniri străine care ne-au
dominat şi au robit sute de ani poporul nostru. Şi binecuvântăm
în veci memoria tuturor acelora care s-au jertfit pentru ca să
ajungem noi la eliberarea noastră naţională. Nu vom uita pe nici
unul dintre aceşti eroi; şi, în rugăciunile noastre, să-i pomenim
mereu, că ei şi-au dat uneori toată viaţa lor şi sângele lor pentru
ca noi să ne bucurăm de această libertate astăzi.
Dar cu atât mai mult n-ar trebui să-i uităm niciodată pe acei
de care Dumnezeu s-a folosit ca să ne dezrobească pe noi sufleteşte. În 1918-1919, Dumnezeu ne-a dezrobit patria noastră de
toate stăpânirile care ne robeau trupeşte. Dar îndată după această
dezrobire, Dumnezeu a vrut să ne dea o dezrobire mai completă:
dezrobirea noastră de sub stăpânirea patimilor şi păcatelor, care
ne robeau mai tiranic şi mai nenorocit. Şi această dezrobire a
venit prin Lucrarea Oastei Domnului; şi Dumnezeu ne-a trimis-o
prin profetul Său şi alesul Său, care a fost Părintele Iosif.
Acum prea puţin se poate vedea marea minune şi marea
importanţă pe care a făcut-o Dumnezeu şi ne-a arătat-o Dumnezeu prin acest om. Va veni vremea însă când tot poporul nostru,
când toată Biserica noastră va preamări pe Dumnezeu că, în acel
moment al eliberării noastre naţionale, El ne-a trimis pe acest
om care a venit să ne aducă dezrobirea noastră spirituală. Că în
zadar este o eliberare de sub stăpânirea unui tiran păgân pământesc, dacă ne domină şi ne stăpâneşte un păcat, două păcate, zece
păcate care ne distrug familia, ne distrug sufletul, ne distrug credinţa şi ne distrug viaţa şi neamul. Pentru că în zadar ne putem
noi bucura de o bunăstare materială, dacă suntem orbi şi robi la
nişte păcate nenorocite care ne distrug pe noi, sufletul nostru şi
mântuirea noastră sufletească pentru totdeauna.
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Şi Dumnezeul nostru, Care n-a vrut să ne dea o libertate
naţională fără o libertate spirituală, ne-a trimis-o, îndată după
prima, şi pe a doua. Pentru ca noi, după cum ne bucurăm şi
cinstim pe cei prin care am primit-o pe prima, să nu-i uităm şi
să-i binecuvântăm şi mai mult pe cei prin care am primit-o pe
a doua.
Pentru că libertatea noastră naţională este frumoasă şi fericită şi-L binecuvântăm pentru ea, în ea, pe Dumnezeu. Dar
dacă noi suntem robii beţiei, robii desfrânării, robii patimilor
păcătoase, robii corupţiei, robii lăcomiei, robii certurilor, ai
dezbinărilor şi ai urii dintre noi, la ce ne foloseşte chiar atât
de mult o libertate care ne satisface partea din jos a trupului
nostru, stomacul şi ce-i sub stomac, dacă nu avem o libertate
care să ne elibereze inima, gândirea, mintea şi sufletul nostru
de sub povara păcatului, care nenoroceşte familiile noastre,
nenoroceşte sufletele noastre, nenoroceşte tineretul nostru, îi
nenoroceşte pe părinţii noştri, îi nenoroceşte pe toţi acei care
cad pradă păcatului?
Oastea Domnului a fost trimisă de Dumnezeu, nu de un om,
să aducă în mijlocul poporului nostru această dezrobire, începând cu eu, începând cu individul, începând cu omul, cu sufletul, cu fiecare separat; apoi cu familiile, apoi cu întreg poporul.
Şi binecuvântat să fie Dumnezeu, Care a avut grijă ca noi să putem ajunge o astfel de stare şi la un astfel de adevăr.
Oastea Domnului este o minune, este un miracol, este un
fenomen unic în lume. Dumnezeu S-a îndurat de poporul nostru
în chip aşa de minunat! Şi, prin această Lucrare, vedeţi ce bucurii putem noi avea! Ce frumoase vot fi nunţile noastre, aniversările noastre, privegherile morţilor noştri, înmormântările noastre,
revelioanele noastre, Paştele noastre, Crăciunul nostru, toate
sărbătorile noastre, îmbinate şi îmbibate cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu petrecerile acelea sfinte şi frumoase pe care le-au avut
înaintaşii noştri din primul secol, dar pe care, o dată ce au venit
stăpânirile păgâne, ele au nimicit aceste bune obiceiuri şi au
strecurat în sufletele noastre obiceiurile lor păgâneşti, degradan352

te, murdare, necredincioase, întinând tot ce a fost curat şi frumos
în sufletul nostru de la început.
Acum Dumnezeu a făcut această revelaţie ca o naştere din
nou a întregului nostru popor. Priviţi ce frumoase sunt feţele tinerilor noştri, feţele tinerelor noastre! Ce frumoşi sunt mirii
noştri împodobiţi cu sfinţenia şi cu credinţa! Ce frumoase sunt
aceste nunţi, unice în istoria tuturor popoarelor! Nimeni nu mai
are aşa sărbători frumoase. Şi nouă Dumnezeu ni le-a dăruit în
această Lucrare. Şi cât de aproape simte sufletul poporului nostru căldura dragostei lui Dumnezeu arătată lui prin toate aceste
binecuvântări!
De aceea, alipiţi-vă de această Lucrare. Hotărâţi-vă pentru
Domnul! Căci atunci ascultaţi glasul părinţilor noştri, nu numai
glasul lui Hristos şi glasul apostolilor Săi. Ci acest glas sfânt,
multiplicat şi răspândit prin cronicarii noştri, prin înaintaşii
noştri, ajuns până la noi, mărturisindu-ne testamentul cel sfânt al
lui Hristos lăsat lor de înaintaşii lor şi lăsat nouă de înaintaşii
noştri.
Alipiţi-vă de Dumnezeu! E o binecuvântare cum nu se poate
mai mare această Lucrare a lui Dumnezeu. Sufletul poporului
nostru simte salvarea lui prin această Lucrare. Oameni de răspundere din poporul nostru au ajuns să se convingă că singura
salvare a poporului nostru şi a credinţei noastre este în această
Lucrare care face o renaştere duhovnicească şi evanghelică în
viaţa noastră, începând cu individul. Acesta este omul cel nou pe
care-l preconizează toţi acei care voiesc binele neamului nostru.
Omul cel nou corect, cinstit, demn, vrednic, pe care te poţi bizui
oriunde, care-şi face datoria cinstit la locul său de muncă, nu din
frica maistrului sau a celor care-l supraveghează, ci din dragoste
pentru Dumnezeu, Care ne porunceşte nouă, fiecăruia dintre noi,
să fim şi-n mijlocul pădurii, şi-n mijlocul nopţii, şi-n mijlocul
singurătăţii sfinţi în toată purtarea noastră şi să ne purtăm în chip
vrednic totdeauna, căutând folosul altora, nu folosul nostru. Prin
felul acesta, acest om nou este acela pe care toţi doresc să-l aibă,
pentru că el este acela care va garanta continuitatea fericită a fa353

miliei. Un soţ care-şi iubeşte familia, care-şi aduce banul muncit
pentru întreţinerea copilaşilor săi în chip cinstit. Un om care se
supune stăpânirii nu din frică, ci din îndemnul cugetului; căci
Cuvântul lui Dumnezeu spune: „…supuneţi-vă stăpânirii, fiindcă nu este stăpânire decât rânduită de Dumnezeu”; „Rugaţi-vă
pentru mai-marii voştri, ca să puteţi duce o viaţă paşnică, liniştită şi frumoasă în mijlocul lor”; „Cinstiţi şi rugaţi-vă pentru cetatea voastră, căci fericirea voastră depinde de cetatea voastră”.
Lucrarea aceasta a Domnului ne-a făcut să iubim pământul
ţării noastre, să-l muncim cu dragoste şi să rămânem pe el şi
lângă el orice s-ar întâmpla cu el. Noi n-avem alt loc nicăieri,
decât aici. Dumnezeu ne-a aşezat aici. Asta este patria noastră.
S-o iubim!
Un cuvânt frumos a spus Domnul de trei ori în decursul istoriei omenirii. O dată, când l-a făcut pe om şi a zis: „Creşteţi şi
vă înmulţiţi, şi stăpâniţi pământul”. Altă dată, când i-a scos, ca
dintr-o altă naştere, din potop. I-a spus lui Noe cel dintâi cuvânt:
„Creşteţi, vă înmulţiţi şi umpleţi pământul”. Şi Mântuitorul a lăsat în Cuvântul Său această voie: „Creşteţi!”. Asta înseamnă, în
primul rând, creşterea noastră spirituală, naşterea noastră în
Domnul. Fiecare creştere presupune o naştere întâi. Naşterea
noastră în Domnul, naşterea noastră prin credinţă, naşterea
noastră din nou, apoi creşterea noastră: creştere în dragoste,
creştere în cinste, creştere în respect, creştere în punctualitate, în
demnitate, în tot ceea ce este frumos, vrednic şi preţuit înaintea
oamenilor şi înaintea lui Dumnezeu. În toate acestea să creştem.
Şi după aceea să creştem în jurul nostru copii ai noştri, trupeşti
şi sufleteşti, generaţii de credincioşi, care să ducă mai departe,
până la marginile ţării sau lumii şi până la marginile istoriei, mesajul acesta al lui Dumnezeu, Care vrea să vadă fericit fiecare
individ şi întreg poporul. În primul rând poporul nostru şi după
aceea să ne folosească pe noi la mântuirea şi la fericirea altor
popoare.
Acesta este sensul nunţii şi acesta este înţelesul cel minunat
al prezenţei lui Hristos în mijlocul nostru. Am dori din toată
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inima ca aceste suflete minunate şi frumoase pe care Dumnezeu
ne-a adunat în această seară împreună aici şi cărora ne-a spus
aceste adevăruri să ni le însemnăm… să ni le însemnăm. Să le
scriem, cum spune profetul, pe tăbliţa inimii noastre şi să le punem în fruntea noastră, şi să-i învăţăm pe copiii noştri şi pe copiii copiilor noştri aceste adevăruri, cum a spus Neagoe Basarab
fiului său Teodosie: „Învaţă tu, fiul meu, şi învaţă pe fiul tău şi
pe fiii fiilor tăi aceste adevăruri, pentru că ele vor garanta fericirea voastră, independenţa voastră, mântuirea voastră şi ca individ, şi ca familie, şi ca neam”.
Pe acestea am vrea şi noi să vi le lăsăm. (...)
De aceea, bucuraţi-vă de aceste lucruri! Primiţi în inimă pe
Domnul Iisus! Hotărâţi-vă şi mai puternic pentru El. Iar cei care
v-aţi hotărât înnoiţi-vă legământul, să-l ţineţi mai frumos, mai
curat, pentru ca venirea Domnului să vă găsească credincioşi.
Aceasta, la venirea Lui. Dar până atunci, să ajutăm la fericirea
poporului nostru, la ridicarea demnităţii noastre ca popor credincios şi creştin. Să fim o pildă de credincioşie, de ascultare, de
curăţie, de smerenie, de hărnicie, de economisire, de supunere
mai-marilor noştri şi de purtare demnă în mijlocul tuturor celor
între care suntem.
Aceasta este porunca lui Hristos şi aceasta este învăţătura
Oastei.
Binecuvântăm pe Domnul acum, după atâţia ani, când ne
vedem atât de mulţi. Însă cel mai frumos lucru este ca, în ziua
sărbătorii, să-ţi aduci aminte de cei care ţi-au pregătit-o. În ziua
eliberării, să-ţi aduci aminte de cei care s-au sacrificat pentru ca
tu să poţi ajunge să te bucuri de această eliberare. În ziua când
noi numărăm cu miile adunările noastre, binecuvântăm stăpânirea patriei noastre care înţelege că noi, în mijlocul societăţii
acesteia, suntem ca o sare care ferim de putreziciune şi care căutăm să salvăm această societate de la tot ceea ce este rău şi putred, şi murdar. Suntem nu numai o lumină în mijlocul pământului, ci suntem o sămânţă necesară prin care Dumnezeu vrea să
ridice mereu alte şi alte generaţii, până când tot poporul nostru
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va fi născut din nou şi nu se va mai pomeni de corupţie, de furt,
de necinste, de murdărie şi de păcat în viaţa noastră, ci vom binecuvânta pe Dumnezeu de la o margine a ţării la cealaltă,
privindu-ne unii pe alţii ca nişte fraţi.
Aşa vrea Dumnezeu să ajungem. Aşa ţinteşte Lucrarea
Oastei să renască întreg poporul nostru. [Să fie] o sămânţă care, în mijlocul credinţei părinţilor noştri, în mijlocul Bisericii
noastre strămoşeşti, aduce nu o schimbare, cum s-a mai spus, a
învăţăturii, a dogmelor, a canoanelor. Nu aceasta! Ci înnoirea
vieţii. Trăirea Cuvântului. Dacă noi cântăm la biserică: „Toată
viaţa noastră lui Hristos s-o dăm”, apoi să I-o dăm! Şi dacă
spunem: „Câţi în Hristos v-aţi botezat, toţi în Hristos v-aţi îmbrăcat”, să ne îmbrăcăm în Hristos! Să nu fie cântarea noastră
o minciună, în cele două ceasuri de Liturghie. Ci să fie o realitate în toată săptămâna noastră, şi afară din biserică. Să nu fie
Hristos un prizonier, un închis în biserica noastră, la Care să
mergem la vorbitor o dată sau de două ori pe lună, un ceas sau
două, să-L aşteptăm. Şi, după ce am ieşit, să-L lăsăm pe Hristos închis în altar, închis în biserică şi să ne ducem fără Hristos
la munca noastră, la comerţul nostru, la preocupările noastre şi
la toate celelalte.
Hristos să fie în mijlocul nostru şi-n mintea noastră şi El să
ne controleze calitatea muncii noastre. El nu ne lasă să dăm nici
un rebut.
Hristos nu ne lasă să punem mâna pe nimic şi să ascundem.
Hristos nu ne lasă să falsificăm nici un act.
Hristos nu ne lasă să luăm nici un picur şi nici un strop, şi
nici un ban care nu-i cinstit şi nu-i binecuvântat al nostru.
Aşa ne învaţă Hristos. Ăsta este omul cel nou pe care-l creează Hristos; este omul cel nou pe care-l creează Oastea Domnului. Omul cel nou de care are nevoie Biserica noastră, ţara
noastră, lumea întreagă. Şi pe acest om numai Hristos îl poate
face. Pentru că El face o operaţie pe dinăuntru. El nu face un
transplant de inimă, să aducă o inimă din altă parte şi s-o pună în
om. Aceasta este o înşelăciune şi, de multe ori, o amăgire. Hris356

tos schimbă inima aia rea dinainte. (...) Ăsta este omul cel nou,
căruia Dumnezeu i-a schimbat mintea, felul de a judeca, şi i-a
schimbat inima, felul de a simţi. El altfel vorbeşte, altfel se
poartă, altfel lucrează. Şi de acest om nou are nevoie nu numai
lumea, ci şi Dumnezeu. Prin acest om nou, Dumnezeu a schimbat şi va schimba lumea. (...)
Vă rog să mă iertaţi că poate am lungit prea mult această
stare de vorbă. Dar adevărurile acestea pe care am simţit că trebuie să le spun, Dumnezeu mi le-a dat. Şi simt că-i nevoie să ni
le împrospătăm unii altora. (...)
Asigurăm pe conducătorii noştri, cu orice ocazie, că noi ne
dăm din toată inima silinţa să fim oamenii noi după voia lui
Dumnezeu, spre binele societăţii şi al poporului nostru iubit, în
mijlocul neamului şi al fiinţelor printre care trăim. (p. 96-106)
*
(...) Lucrarea aceasta este o lucrare vie, trimisă de Dumnezeu poporului nostru şi Bisericii noastre. În această Lucrare se
cultivă tot ce-i mai sfânt în simţământul neamului nostru, rămas
de la înaintaşii noştri; şi în învăţătura şi trăirea Bisericii noastre,
rămas de la bunii şi străbunii noştri înaintaşi.
Noi dorim din toată inima să cultivăm acest sfânt tezaur,
această moştenire sfântă rămasă nouă de la înaintaşii noştri. Şi
de aceea ne rugăm lui Dumnezeu ca numărul celor care se adaugă mereu la acest curent sfânt să crească, până când tot poporul
nostru va fi cuprins de această sfântă revărsare a Duhului Sfânt,
Care a născut Biserica creştină într-o zi ca asta şi Care a binecuvântat neamul şi poporul nostru tot într-o zi ca asta, cu această
binecuvântată sămânţă cerească, care este această Lucrare.
Din toată inima Îi mulţumim lui Dumnezeu şi ne rugăm să
binecuvânteze mai departe patria noastră, conducătorii ei rânduiţi de Dumnezeu în mijlocul nostru, Biserica noastră şi păstorii
rânduiţi de El în mijlocul nostru. Şi nouă să ne ajute, de la cel
mai de jos până la cel mai de sus, de la cel mai dintâi până la cel
mai din urmă, să-L iubim pe Dumnezeu, să ne naştem din nou şi
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să trăim o viaţă sfântă cu adevărat, pentru ca să se statornicească
total şi definitiv în viaţa noastră această atmosferă sfântă pe care
a vrut-o Dumnezeu şi care dă fericirea şi viaţa fiecărui individ,
ale fiecărei familii, ale fiecărei generaţii şi ale tuturor, până la
sfârşit.
Credem că Dumnezeu, Care a trimis poporului nostru
această Lucrare minunată – a cărei dovadă minunată o vedem cu
ochii noştri în mic aici şi-n mare peste toată ţara (şi nu numai
peste ţara noastră, ci până la marginile pământului) – va continua această Lucrare sfântă şi o va desăvârşi până la venirea Sa,
ca nimeni să nu rămână afară din Împărăţia lui Dumnezeu. Şi pe
acest pământ binecuvântat al patriei noastre să rodească nu numai sămânţă trupească, ci sămânţă sufletească binecuvântată, aşa
cum se roagă sfinţii noştri din acest cer binecuvântat al patriei
noastre.
Noi credem şi suntem convinşi că mântuirea neamului şi
a Bisericii noastre va veni prin această Lucrare pe care Dumnezeu, de jos, o ridică atât de minunat, până la margini. Şi că,
dacă nu va veni prin această Lucrare binecuvântarea lui
Dumnezeu şi mântuirea noastră – şi a multora prin noi –, s-ar
putea să nu mai vină niciodată. Dar noi credem că tot ce a început Dumnezeu va duce la bun sfârşit. El nu începe un lucru
care să dea faliment şi pe urmă să se piardă. Ci, dacă a început această Lucrare, vedem că ea creşte şi va creşte mereu. Şi
se vor convinge cu toţii odată cât de frumoasă este această
Lucrare... Cât de românească, de creştinească, de umană, de
cinstită, de necesară, de sfântă este această Lucrare, care aduce însănătoşirea sufletească, în primul rând, şi după aceea şi
trupească a tuturor. (p. 119-120)
*
Să înnoim legământul nostru, că şi-n anul care vine, şi-n
toţi anii viitori nu vom uita datoria de recunoştinţă faţă de
înaintaşii noştri, nici hotărârea cea sfântă şi porunca cea sfântă
de a continua opera lor, pilda lor, viaţa lor, trăirea lor, până
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când tot neamul nostru va cunoaşte pe Dumnezeu. Până când
toată Biserica noastră va deveni o Biserică vie, plină de puterea
evanghelică a mântuirii şi a slavei lui Dumnezeu. Până când
toţi conducătorii noştri binecuvântaţi de Dumnezeu, pentru care ne rugăm, vor fi înţelepţiţi de harul lui Dumnezeu şi de lumina Lui. Până când toţi preoţii Bisericii noastre vor fi nişte
apostoli sfinţi ai lui Hristos. Atunci şi noi, credincioşii lor, cetăţeni cinstiţi ai patriei noastre, vom putea binecuvânta pe
Dumnezeu în vremi de pace, de libertate, de bucurie, în care
cei de sus vor fi una cu cei de jos şi cei de jos aşa cum Îşi doreşte Dumnezeu, aşa cum ne învaţă sfânta noastră Evanghelie
şi sfânta noastră Biserică. (p. 123)
*
Pe fraţii şi surorile noastre tineri binecuvântează-i, Doamne.
Şi Tu, Care i-ai ales şi i-ai chemat din frageda lor tinereţe, alege
din mijlocul lor bărbaţi şi surori plini de Duhul Sfânt şi de credinţă, temelii şi stâlpi de bază şi de nădejde pentru neamul şi viitorul poporului nostru. Alege din mijlocul tineretului Tău scriitori, poeţi, cântăreţi, vestitori înflăcăraţi, suflete înţelepte, conducători binecuvântaţi, preoţi binecuvântaţi pentru Biserica Ta,
îndrumători binecuvântaţi pentru generaţiile care vin. Că de
multe are nevoie poporul în lumea aceasta, dar de Tine şi de
vestitori ai Tăi are cea mai mare nevoie. Mulţi sunt binefăcătorii
omenirii, dar cei mai mari sunt cei care i L-au adus pe Hristos şi
care au făcut să afle viaţa veşnică. (p. 124)
*
Nu ştim cum să atragem mai puternic atenţia. Nu ştim cum
să tragem mai puternic şi mai grabnic acest semnal de alarmă, să
se oprească înaintarea spre păcat şi spre pierzare a neamului
acestuia şi a sufletelor noastre, a familiilor noastre şi a tuturor
celor care depind de noi. (...)
Să vă binecuvânteze căsnicia, viaţa în viitor. (...) Şi aceasta
ne rugăm pentru toţi cei care au făcut acest pas şi pentru toţi cei
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care îl vor mai face, în Lucrarea lui Dumnezeu. Până când tot
neamul nostru se va bucura de astfel de nunţi şi de astfel de binecuvântări. Atunci vom fi fericiţi, pentru că vom fi asigurat poporului nostru cea mai mare şi mai fericită binecuvântare: prezenţa lui Dumnezeu şi belşugul Său şi-n viaţa aceasta, şi-n viaţa
cealaltă. Pentru că fericiţi sunt numai cei care-L iubesc pe Dumnezeu şi-L ascultă şi cei care trăiesc după voia Lui şi-aici, şi-n
veci. (p. 170-171)
*
Binecuvântează neamul nostru, poporul nostru, ţara noastră
scumpă şi pe toţi cei pe care i-ai rânduit Tu conducători şi îndrumători în ea. Biserica noastră, la fel. Ajută-ne să fim o turmă
plăcută şi ascultătoare Ţie, pentru ca vremile de binecuvântare să
se întoarcă fericite asupra noastră şi fiecare casă să fie plină de
copii fericiţi, sănătoşi şi credincioşi. Şi fiecare biserică să fie
plină de ascultători şi împlinitori cu fapta ai Cuvântului Tău.
Pentru că atunci Te vei putea bucura şi Tu de noi, cum putem
noi totdeauna să ne bucurăm de Tine. (p. 182)
*
Noi am fost un popor creştin de la naşterea noastră în istoria
lumii. Moşii şi strămoşii noştri, cei dintâi care au pus temelia
poporului nostru, au fost creştini. Oameni care au fost aduşi aici
de departe, din pricina credinţei lor şi a dragostei lor faţă de
Dumnezeu. Şi, prin harul lui Dumnezeu, acest simţământ sfânt
s-a păstrat mereu în poporul nostru, căci ce a zidit Dumnezeu
rămâne şi ce a unit Dumnezeu nu mai poate să despartă nimeni.
Deşi au trecut peste noi o mie de ani de stăpâniri barbare şi
străine, deşi ne-au robit neamul nostru popoare străine fără
Dumnezeu şi fără milă, Tatăl nostru cel ceresc, din pricina părinţilor noştri credincioşi, n-a lăsat să se piardă neamul nostru,
pentru că ei n-au pierdut credinţa în Dumnezeu. O mie de ani nu
ne cunoaştem istoria. De la plecarea romanilor de-aici sub năvălirea poarelor barbare, în secolul al III-lea, până în secolul al
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XIII-lea, noi abia acum ne refacem istoria, din morminte, din cioburi, din hrisoave, unde s-au mai putut păstra. Dar şi după ce a
trecut această noapte de o mie de ani, noi ne-am trezit tot în locurile acestea în care ne-a aşezat Dumnezeu de la început prin
părinţii noştri şi tot în aceeaşi credinţă sfântă în care au trăit şi au
murit ei şi prin care, de-a lungul a o mie de ani, nepărăsindu-L ei
pe Dumnezeu, nu i-a părăsit nici Dumnezeu pe ei. Pentru că, dacă noi nu-L lăsăm pe Domnul, El niciodată nu ne lasă pe noi.
Dacă noi ne ţinem de El, şi El Se ţine de noi. Pentru că El a
spus: „Îţi voi păstra dragostea Mea pentru totdeauna”. Şi El aşa
ne-a păstrat-o. Din pricina părinţilor noştri, noi am fost binecuvântaţi şi vom fi până în veci binecuvântaţi, atâta vreme cât şi
noi vom urma credinţa părinţilor noştri.
M-am înfiorat la fiecare pas şi la fiecare privelişte de peste
dealurile şi peste văile acestei binecuvântate regiuni, ale acestei
binecuvântate Bucovine. Şi m-am gândit câţi sfinţi martiri şi
mucenici, de-a lungul a o mie de ani în care nu ne cunoaştem
istoria, au trăit şi au murit aici, păstrându-şi credinţa în Dumnezeu, până când s-a ridicat puţin vălul acesta, negura aceasta deasă şi am început să ne privim unii pe alţii şi s-au putut ivi aici
oameni despre care s-a putut păstra o mărturie. Şi atunci ne-am
cunoscut şi ne-am recunoscut, că am rămas aceiaşi, cum ne-a
vrut Dumnezeu prin părinţii noştri aici şi [cum] ne-a aşezat El
pentru totdeauna.
S-a dus Neagoe Basarab... s-a dus Ştefan cel Mare... s-a dus
Mircea, s-au dus toţi cei care au clădit aici locuri nemuritoare şi
ziduri care ne aduc mereu aminte şi care ne grăiesc nouă atât de
minunat despre istoria şi faptele credinţei lor. Când am fost la
Putna şi am auzit clopotele rostind, cu durere şi cu dragoste nemuritoare, numele lui Ştefan, mi-am adus aminte, privind zidurile acestea sfinte, de Cuvântul Mântuitorului când a zis: „Când
vor tăcea ei, pietrele vor striga”. Ei au tăcut. Domnul i-a dus la
răsplătirea veşnică, pentru că au fost credincioşi, cum a zis Ştefan: „Eu nu apăr aici numai fiinţa neamului nostru. Apăr credinţa!”. Credinţa în Hristos, prin care are fiinţă neamul nostru. Şi
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atâta vreme cât va trăi în fiinţa neamului nostru credinţa în
Hristos şi-n Dumnezeu, chiar de vor veni, nici o furtună, nici un
cutremur şi nici o nenorocire nu vor nimici fiinţa neamului nostru, fiinţa sufletului nostru, mântuirea noastră şi lumina pe care
ne-a adus-o Dumnezeu.
Da, acum ei au tăcut... Au tăcut ei, dar pietrele lor strigă,
propovăduiesc, cheamă, vorbesc pentru noi. Am mai spus şi altă
dată acest lucru şi trebuie să ni-l repetăm mereu, pentru că acesta
este un fapt atât de evident şi atât de important, încât nici unii
dintre noi nu trebuie să-l uităm. (...)
Noi ne lăudăm cu părinţii credincioşi – şi bine facem, şi trebuie să ne lăudăm totdeauna, pentru că fericit este acela care a
avut nişte părinţi credincioşi. Dar de o mie de ori mai fericit este
acela care, având aceşti părinţi credincioşi, a învăţat să-i respecte
nu numai cu cuvântul şi cu amintirea, şi cu câte un parastas la
câţiva ani, ci cu urmarea adevărată a trăirii lor, trăind şi el după
voia şi după exemplul arătat lui de părinţii săi.
Acest lucru se întâmplă cu noi şi faţă de părinţii neamului
nostru, şi faţă de sfinţii Bisericii noastre. Noi nu trebuie numai
să respectăm anumite zile din calendar care ne aduc aminte de
sfinţii noştri sau din istorie, care ne aduc aminte de înaintaşii
noştri mari şi sfinţi, şi, cu aceasta, cu câteva cuvinte frumoase
scrise din când în când la câte-o scadenţă istorică, pomenindu-le
numele în câte un articol de ziar sau cu câte un prilej de sărbătorire, am terminat datoria faţă de ei. Ci adevărata noastră preţuire
faţă de părinţii neamului nostru, ai istoriei noastre şi ai Bisericii
noastre este să le urmăm faptele, după cum spune Sfântul
Apostol Pavel în epistola sa, când zice: „Aduceţi-vă aminte de
mai-marii voştri care v-au vestit vouă Cuvântul lui Dumnezeu.
Uitaţi-vă cu băgare de seamă la sfârşitul felului lor de vieţuire şi
urmaţi-le credinţa”. Aceasta cuprinde obligaţiile noastre atât faţă
de părinţii noştri trupeşti, care ne-au crescut pe noi în lumina şi
în teama de Dumnezeu, cât şi faţă de părinţii Bisericii noastre,
sfinţii martiri şi mucenici, înaintaşii noştri care, în această Biserică sfântă şi în această învăţătură bună şi străbună, ne-au lăsat
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nouă adevărul mântuirii şi ni l-au propovăduit nu numai prin cuvântul lor, ci prin exemplul lor: „Trăiţi şi voi aşa! Credeţi şi voi
aşa! Umblaţi şi voi aşa! Rămâneţi şi voi aşa! Şi veţi avea şi voi
mântuirea, după cum şi noi, umblând după voia lui Dumnezeu,
am ajuns la mântuirea sufletului nostru. Şi am ajuns, prin harul
lui Dumnezeu, să vă lăsăm o patrie liberă, un pământ sfinţit de
sudoare şi de lacrimi, stropit cu sânge, dar binecuvântat de
Dumnezeu, pe care şi voi, umblând şi lucrându-l, veţi fi binecuvântaţi cu o viaţă fericită. Şi în ţărâna căruia, când va veni chemarea lui Dumnezeu, veţi [avea] şi voi o odihnă liniştită, până
când va veni ziua cea mare a lui Hristos pe care o cerem în Crezul nostru sau în rugăciunea Tatăl nostru când spunem: «...vină
împărăţia Ta»; sau: «...şi iarăşi va veni, cu mărire, să judece viii
şi morţi» şi va întemeia Împărăţia care nu va mai avea sfârşit”.
Până atunci, noi trăim pe pământul acesta sau odihnim sub pământul acesta sub care odihnesc oasele înaintaşilor noştri; dar
sufletele noastre se vor ridica în cerul acesta în care odihnesc sufletele părinţilor noştri credincioşi.
Dacă noi dorim să fim cu adevărat lumina lui Dumnezeu şi
să ne bucurăm de fericirea Lui, atunci trebuie să împlinim măcar
această a cincea poruncă, ce cuprinde toate datoriile noastre atât
faţă de părinţii noştri trupeşti, cât şi faţă de părinţii noştri sufleteşti, ca oameni. Şi faţă de părinţii neamului nostru sau părinţii
Bisericii noastre, ca fii ai acestui popor şi ca fii ai acestei Biserici şi credinţe.
Binecuvântat va fi de Dumnezeu acela care nu-şi trădează
niciodată părinţii săi şi familia sa. Dar osândit va fi întotdeauna
de Dumnezeu – şi pe pământ, şi sub pământ – acela care-şi poate
părăsi părinţii săi şi-şi poate trăda familia sa. Şi, cum se întâmplă acest lucru cu cei care-şi părăsesc părinţii trupeşti, cu atât
mai mult se întâmplă şi se va întâmpla cu cei care îşi pot părăsi
şi trăda părinţii sufleteşti, istoria lor, neamul lor, ţara lor, credinţa lor. Dumnezeu a făcut şi a întocmit lucrurile în aşa fel, încât fericirea adevărată, şi pe pământ, şi în cer, s-o avem numai
împlinind Cuvântul Său. (...)
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Nu ştiu cum va putea fi mântuirea pentru alte neamuri...
pentru alte adunări... pentru alţi oameni. Dar pentru noi, Dumnezeu a pus mântuirea în credinţa asta, în Biserica asta, în adunarea
asta, în Lucrarea asta! De aceea ne-a chemat El la această taină
şi minune care este Lucrarea în care suntem noi chemaţi, Lucrarea Oastei Domnului, născută în poporul nostru, din sufletul
acestui neam, născută în Biserica noastră, din învăţătura acestei
credinţe, prin puterea Duhului lui Dumnezeu, Care a făcut-o. Că
toată această Lucrare este o minune a puterii lui Dumnezeu făcută în zilele noastre de revărsarea Duhului Sfânt şi de taina minunată a Voii Sale. (...)
Mulţumim lui Dumnezeu că, prin lucrarea Lui tainică, a
adus sărbătoarea dezrobirii noastre de sub stăpânirile străine
atunci când, la întregirea patriei noastre, Dumnezeu a ascultat
rugăciunile cu care părinţii noştri, de-a lungul atâtor secole, s-au
rugat stropind şi plătind cu jertfe ziua eliberării noastre naţionale. Noi ne bucurăm astăzi de o patrie liberă şi binecuvântată. Ne
putem vorbi unii altora cuvintele de iubire pe care le spunem soţiei, copilaşului, mamei în limba noastră, neîmpiedicaţi de nimeni şi ne putem bucura de atâtea avantaje ale libertăţii pentru
că, de-a lungul atâtor secole, părinţii noştri s-au rugat şi au suferit pentru această zi minunată şi pentru această epocă binecuvântată în care putem să ne împărtăşim unii altora simţirile calde
şi dulci (...).
(...) Poate a trebuit să mai fie suferinţe şi după aceea. De ce?
Pentru că şi libertatea duhovnicească se plăteşte tot cu jertfe,
cum a fost plătită libertatea noastră naţională. Pentru că, deşi
Dumnezeu ne-a dat eliberarea noastră naţională de sub jugul popoarelor păgâne şi străine care ne-au asuprit şi ne-au chinuit, noi,
şi după această eliberare din 1918, am rămas tot robi la păcatele
şi la duşmanii noştri sufleteşti, care erau: beţia, alcoolismul
acesta nenorocit, care aduce după el ceartă, ură, dezbinare, vrajbă, divorţuri, crime, furturi, nenorociri şi aşa mai departe. Ce
folos de libertatea noastră, dacă noi suntem robii acestor ticăloşii
şi patimi care ne înrobesc şi ne nimicesc pe dinăuntru fiinţa
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noastră naţională, fiinţa familiei noastre, pacea şi bucuria căminelor noastre? Ce bucurie poate fi în lucrurile din afară şi-n condiţiile din afară, dacă înăuntru, în familia noastră, nu-i dragoste
între soţi, nu-i respect faţă de părinţi, nu-i milă de semeni, de
bătrâni, de neputincioşi şi n-avem în noi credinţa în Dumnezeu,
care ne face să privim printre lacrimi de dragoste semenul nostru
care are nevoie de ajutorul nostru şi să ne împărţim pâinea cu cel
flămând, şi să ne împărţim lacrima cu cel care suferă, şi să ne
împărţim bucuria cu cel care se bucură şi durerea cu cel care este
în suferinţă?
Când această dezrobire o vom avea noi deplină, când vom fi
dezrobiţi de robia urii, de stăpânirea alcoolismului, a păcatelor, a
lăcomiei, a lenei, a corupţiei şi a celorlalte păcate care ne macină
fiinţa noastră trupească şi sufletească, atunci Dumnezeu întradevăr ne va face să simţim bucuria adevăratei eliberări.
La aceasta a lucrat Dumnezeu prin Lucrarea Oastei Domnului, care a venit în mijlocul poporului nostru şi-n Biserica
noastră îndată după eliberarea noastră naţională. Pentru ca să
completeze această eliberare şi prin dezrobirea noastră sufletească de sub povara păcatelor care ne asupreau şi ne nimiceau
mai mult decât vrăjmaşii păgâni care ne-au asuprit istoria
noastră mii de ani. Păgânii aceştia nu ne-au putut nimici fiinţa
neamului şi a credinţei. Dar păcatele, ticăloşia păcatelor ne
poate distruge. Şi iată cum distruge familii, cum distruge suflete, cum distruge tineretul prin tot felul de lucruri urâte şi
prin neascultare. Cum se înmulţesc hoţiile, stricăciunile şi ticăloşiile, din cauza păcatului.
Când noi, prin harul lui Dumnezeu, vom face ca acest aluat
frumos care s-a pus de către Dumnezeu în frământătura neamului nostru – care este Lucrarea aceasta de renaştere duhovnicească, de însănătoşire spirituală în Biserica noastră şi în neamul
nostru – când această Lucrare, acest aluat sfânt va dospi toată
frământătura neamului nostru, gândiţi-vă ce frumos va fi atunci!
Când, pe orice drum vei merge, vei auzi despre dragoste şi despre pace între semeni! Când nu vor mai fi ochi care să se oco365

lească cu ură unul pe altul, când nu vor mai fi feţe pe care să le
vezi întunecate când te apropii de ele, când vor fi pretutindeni
numai copii ai lui Dumnezeu şi membri ai Bisericii noastre şi ai
neamului nostru cinstiţi în toate, harnici în muncă, statornici în
iubire, respectuoşi faţă de semeni, crescând în această atmosferă
binecuvântată pe care numai Hristos o poate da, cât de fericiţi
vom fi toţi! (...)
Sunt unii care, părăsind credinţa, au părăsit şi ţara. Ce nefericire... Străini sunt şi unde au mers, străini sunt şi aici. Aşa-i şi
cu credinţa. Străini vor fi în vecii vecilor şi de unde au plecat, că
au plecat dintre noi, şi unde s-au dus, pentru că s-au dus nu la
credinţa lor. La un crez al altora! Nefericiţi sunt şi nefericiţi vor
fi în vecii vecilor, pentru că adevărata fericire rămâne numai în
iubirea de fraţi, în iubirea de ai tăi, în iubirea de pământul tău şi
de familia ta – trupească sau sufletească – în care te-a născut
Dumnezeu şi în care te-au născut părinţii tăi.
Dragii mei fraţi şi surori, mulţumim lui Dumnezeu că ne-a
dat ocazia aceasta să reflectăm asupra acestor lucruri. Desigur
că, toată noaptea stând şi ascultând Cuvântul lui Dumnezeu, aţi
auzit multe alte adevăruri, dar care toate vizează acelaşi lucru
şi caută să ne aducă pe noi la acelaşi numitor comun: dragostea
de Dumnezeu, dragostea de semeni, adică de patria noastră;
dragostea de părinţii noştri cei trupeşti şi dragostea de cei sufleteşti. (...)
Cine poate părăsi credinţa, acela poate părăsi şi ţara. Cine
poate părăsi Biserica, acela îşi părăseşte şi patria. (...) Oricât de
nedreptăţiţi am fi noi de către Biserica noastră sau de către ţara
noastră, ele rămân tot unicele şi sfintele valori pentru noi. Vine
vremea când recunosc că au greşit sau că ne-au făcut o nedreptate, cum recunoaşte de multe ori şi mama că a bătut pe nedrept
copilaşul – sau tatăl. Dar, în dragostea care vine după aceasta, ce
împăcare şi ce bucurie este şi ce părtăşie se statorniceşte pentru
totdeauna! Aşa-i şi cu aceste lucruri. (p. 200-212)
*
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În luna iulie, când era în discuţie Clauza naţiunii celei mai
favorizate pentru patria noastră, mulţi dintre cei de-acolo – români de-ai noştri – s-au împotrivit şi au spus: „Statul român îi
prigoneşte pe credincioşi. Iată, de exemplu, cum a prigonit şi
cum prigoneşte Oastea Domnului şi pe Traian Dorz”. Şi au folosit numele nostru ca un motiv să intervină, faţă de comisia aceea
care se ocupa cu acordarea acestei clauze, împotriva acordării.
Atunci nişte prieteni ai lui Dumnezeu şi prieteni ai poporului
nostru şi ai ţării noastre au spus: „Nu-i ascultaţi pe aceştia care
vorbesc de-aici. Întrebaţi-l pe Traian Dorz. Întrebaţi Oastea
Domnului. Şi, în ziua de 15 iulie, m-am pomenit cu un telefon
din Statele Unite, de la unul din membrii Congresului care se
ocupa cu acordarea Clauzei naţiunii celei mai favorizate pentru
poporul nostru. Şi mi-a cerut o declaraţie-interviu: în ce situaţie
se găseşte acum Oastea Domnului? O spun cu toată inima bucuroasă – şi am spus-o şi autorităţilor noastre, atât celor de stat, cât
şi celor religioase, că am dat o declaraţie... (...) Dumnezeu (...),
într-un moment foarte important, ne-a ajutat să dăm un cuvânt
frumos şi bun pentru patria noastră şi pentru binefacerile ei, ca
să arătăm astfel – şi-n faţa străinilor, şi al alor noştri – că dragostea noastră faţă de Biserica noastră şi faţă de poporul nostru
nu-i numai vorbe şi declaraţii frumoase, şi cântări frumoase
sau rugăciuni... aşa cum am făcut şi de data aceasta ca şi de
toate dăţile. Dragostea noastră faţă de poporul nostru şi faţă de
Biserica noastră izvorăşte din adâncul conştiinţei noastre credincioase faţă de Dumnezeu şi faţă de credinţa noastră. Şi am
dorit să se convingă de aceasta şi străinii, şi vrăjmaşii, dar şi
prietenii noştri; şi chiar cei care ne-au judecat nedrept atâtea
zeci de ani. (...)
Dragii mei fraţi şi surori (...), să ştiţi că eu în numele tuturor
fraţilor şi surorilor mele mi-am luat răspunderea şi împuternicirea să dau în faţa mai-marilor lumii acesteia un cuvânt favorabil
pentru patria noastră, într-unul din momentele cele mai importante. Şi atunci, am mulţumit lui Dumnezeu pentru [felul] cum a
întocmit El lucrurile, că noi, cei neînsemnaţi, fără nici un preţ –
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lumeşte vorbind –, am ajuns să avem un cuvânt aşa de important
şi preţuit, pentru ţara noastră şi pentru poporul nostru, în faţa
mai-marilor lumii acesteia. Asta e lucrarea tainică a lui Dumnezeu. Încă o minune, fraţilor şi surorilor, prin care Dumnezeu a
răspuns rugăciunilor noastre şi dorinţei, şi dragostei noastre sincere faţă de poporul nostru, faţă de credinţa noastră şi faţă de
patria noastră.
Nu ne creşte inima de bucurie în noi când vedem că şi noi
putem ajuta la un bine pentru poporul nostru şi pentru patria
noastră? Că, ajutând ţara noastră şi Biserica noastră, ne ajutăm
pe noi înşine, copiii noştri, familia noastră, situaţia noastră,
poate chiar mântuirea noastră.
Noi trebuie să-I mulţumim acum lui Dumnezeu din toată
inima pentru această ocazie fericită pe care Dumnezeu ne-a dato, ca noi să putem arăta în faţa mai-marilor noştri că dragostea
noastră faţă de credinţă şi faţă de Biserica noastră [se arată] nu
numai prin cuvinte, ci printr-o comportare sfântă şi printr-o atitudine demnă şi vrednică, izvorâtă din conştiinţa noastră şi din
obligaţia pe care ne-o impune nouă Cuvântul lui Dumnezeu. (...)
Am plătit cu zeci de ani de suferinţă încrederea în nişte fraţi
mincinoşi. Alţii au plătit cu pierderea mântuirii, pentru că şi-au
părăsit credinţa cea pe care o primiseră mântuire în ziua legământului şi au ascultat de alţii, care au venit să le propovăduiască altfel de crezuri şi să-i facă să renunţe la credinţa cea bună şi
străbună pentru o credinţă falsă, care i-a dezbinat apoi de credinţa lor, de familia lor, de patria lor, de Biserica lor. I-a dezbinat astfel de Dumnezeu. Pentru că, cine poate părăsi credinţa
noastră uşor poate părăsi şi patria noastră. Toţi cei care au părăsit credinţa întâi au putut părăsi şi patria după aceea.
Noi mulţumim lui Dumnezeu pentru toţi fraţii care au rămas
credincioşi în toate încercările prin care Dumnezeu ne-a verificat
credinţa noastră faţă de El şi dragostea noastră faţă de patria
noastră. (...)
Singură Oastea Domnului ar putea crea o astfel de armată
duhovnicească nu numai pentru împotrivirea la învăţăturile rătă368

cite, ci şi pentru educarea în spirit patriotic şi în spirit duhovnicesc a tuturor membrilor societăţii noastre. [Şi aceasta] ar fi salvarea poporului nostru şi a credinţei noastre. (...)
[Să ne rugăm] pentru binele patriei noastre, convinşi fiind –
aşa cum spune Cuvântul lui Dumnezeu – că fericirea noastră şi a
copiilor noştri depinde de fericirea patriei în care locuim. De
aceea muncim pentru ea, o iubim, ne rugăm pentru ea şi dorim
din toată inima fericirea ei. De aceea v-am citit acea declaraţie
pe care am dat-o, ca să vedeţi că dragostea noastră faţă de poporul nostru şi faţă de credinţa noastră nu-i numai vorbă, ci-i faptă
şi-i risc în nişte momente foarte importante. Şi am vrut să ştiţi că
cel care a vorbit în numele dumneavoastră şi în numele tuturor
fraţilor din ţară a gândit şi gândeşte exact cum aţi gândit şi cum
gândiţi şi frăţiile voastre. Pentru că nu se poate să fie două adevăruri pentru aceeaşi cauză şi pentru aceeaşi iubire şi credinţă.
Ci fiecare [dintre cei] care au aceeaşi credinţă şi aceeaşi iubire
cunoaşte şi respectă acelaşi adevăr. Şi lucrează potrivit cu porunca pe care i-o dă acest adevăr în slujba căruia dorim să fim şi
pe care dorim să-l slujim. (...)
Am cerut să se prevadă programe religioase, adică adunări
în duminici şi în sărbători, atunci când poporul este liber de la
alte însărcinări, după slujba de vecernie din biserici. Să se ţină
un program religios alcătuit de către membrii Oastei Domnului
împreună cu parohul local, care este părintele şi îndrumătorul lor
spiritual din [acel] loc. Alcătuirea de programe care să aibă în
vedere creşterea duhovnicească, ferirea de învăţăturile înşelătoare, întemeierea pe învăţătura cea sănătoasă, educaţia cetăţenească şi frumoasă cu privire la umblarea noastră în faţa lui Dumnezeu şi în faţa semenilor noştri – lucruri de care toţi avem nevoie
şi mai ales tineretul nostru, care trebuie crescut în felul acesta
frumos, în iubirea de Dumnezeu şi-n iubirea de patrie. Şi a fost
[de acord] cu privire la acest punct. (...)
Noi am dovedit cu cincizeci de ani de suferinţe că nu ne-am
părăsit nici credinţa noastră, nici ţara noastră. Ce dovadă mai
mare decât cincizeci de ani de jertfă, pentru ca să vă încredinţăm
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de acest adevăr? Noi suntem încredinţaţi că Dumnezeu şi istoria
ne vor face dreptate. Dar nu vrem să ne facă dreptate prin străini,
ci prin ai noştri. Să recunoască Biserica noastră şi ţara noastră că
noi le-am iubit din toată inima şi din această dragoste am răbdat
până la sfârşit, deplin încredinţaţi că – fie că vom fi pe pământ,
fie că vom fi sub pământ – Dumnezeu ne va face dreptate. (p.
215-236)
*
Noi ne iubim din toată inima poporul nostru şi ne iubim
credinţa noastră. Câte vremuri vitrege au trecut peste hotarele
noastre, peste strămoşii noştri, peste aceste meleaguri sfinte, care
au în ţărâna lor osemintele sfinţilor noştri înaintaşi şi au în cerurile de deasupra noastră sufletele înaintaşilor noştri sfinţi! În
acest sfânt tezaur şi-n aceste sfinte comori stă secretul mântuirii
noastre, al supravieţuirii noastre şi al izbăvirii noastre şi ca
neam, şi ca credinţă.
Mulţumim lui Dumnezeu din toată inima pentru zile ca
acestea. Mulţumim – şi trebuie să mulţumim neîncetat Dumnezeului nostru – pentru astfel de păstori binecuvântaţi care au
gândit cu atât de adânc simţ de răspundere şi cu aşa de caldă şi
înţelegătoare iubire părintească anume care este mijlocul cel mai
fericit de a cultiva dragostea de Dumnezeu şi dragostea de neam
în sufletele noastre şi ale generaţiilor care urmează.
Sunt fericit şi din toată inima mulţumesc lui Dumnezeu că,
între cei doi, trei bătrâni care mai suntem aici trecuţi de vârsta
biblică, vedem sute şi sute de feţe tinere, ochi inteligenţi, feţe
curate, suflete pline de dragoste de Dumnezeu, în care stă viitorul patriei noastre, viitorul credinţei noastre, viitorul fericit al Bisericii şi al învăţăturii care ne-a rămas nouă de la înaintaşii
noştri. (...)
[Să fim] mai buni, mai credincioşi, mai hotărâţi, mai cinstiţi, mai iubitori de credinţa noastră, mai iubitori de patria
noastră, de munca noastră cinstită şi de aspiraţiile poporului
nostru, să ajutăm mai mult la aceasta. (...)Alegeţi calea virtuţii!
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Să alegem calea cumpătării! Să urâm calea desfrâului, calea
neascultării, calea necinstei, calea lenei, calea tuturor celorlalte
mijloace şi vicii ale păcatului, care dărâmă nu numai un individ,
nu numai o familie... neamul întreg, generaţia, lumea întreagă.
(p. 265-2)
*
Poporul nostru s-a născut creştin – toată istoria lui mărturiseşte acest adevăr. Poporul nostru nu s-a încreştinat după secole
de păgânism de la naşterea lui, ca alte popoare. A făcut bunătatea lui Dumnezeu ca poporul nostru, de la naşterea lui, să îmbrăţişeze credinţa şi dragostea în Jertfa răscumpărătoare a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Toate vechile hrisoave ale poporului
nostru mărturisesc că primii noştri părinţi s-au născut în credinţa
creştină. Ce mare har de la Dumnezeu e acesta! Poate că n-au
fost alte popoare în istorie să aibă acest har minunat să se nască
şi în istorie, şi în credinţă, prin primii lor părinţi, în această minunată şi sfântă cunoaştere a lui Dumnezeu în care, de la început, ne-au scăldat în lacrimi şi-n rugăciune părinţii, mamele, taţii
noştri credincioşi. (...)
Aşa a fost totdeauna nunta: sărbătorită ca un eveniment
sfânt şi ceresc. Aşa au început să le sărbătorească strămoşii
noştri acum aproape două mii de ani. Numai, cum am spus, prin
vitregia istoriei de după aceea, o mie şi mai mult de ani, poporul
nostru n-a cunoscut decât stăpâniri străine, care au adus peste
noi obiceiuri străine. Nunta, la noi, nu s-a sărbătorit de la început
cu beţii, cu jocuri destrăbălate şi cu porniri păgâneşti şi lumeşti.
(p. 271-272)
*
Dumnezeu va duce şi poporul nostru la mântuire! Tot ce a
început Dumnezeu nu dă faliment! El va duce la împlinire. Dacă
nu cu noi, cu alţii; dar paguba noastră va fi mare şi a multora
după noi, dacă noi nu ne facem datoria până la sfârşit. Indiferent
de împrejurările în care trăim, noi trebuie să ştim că avem un
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gând frumos şi un ţel minunat de la Dumnezeu: să ajutăm întreg
poporul nostru să ajungă un popor binecuvântat, un popor biblic,
un popor credincios, unul care să nu mai cunoască numai avorturi, numai alcoolism, numai decădere, numai corupţie, numai
păcat. Ci un popor care să se îndrăgească de Dumnezeu şi să dorească din toată inima să realizeze o viaţă frumoasă, un tineret
binecuvântat, familii binecuvântate; un popor muncitor, cinstit
şi harnic în toate împrejurările. Aşa ne vrea Dumnezeu şi aşa
vrea să facă Lucrarea aceasta din întreg poporul nostru, dacă
noi cu toţii punem inima şi mâna să-L ajutăm pe Domnul să
lucreze prin acest mijloc minunat pe care ni l-a dat. (...) La
Dumnezeu nu contează timpul. Timpul contează la oameni. La
Dumnezeu, o mie de ani sunt ca o zi. La oameni, o zi uneori e
ca o mie de ani.
De aceea trebuie să pricepem voia lui Dumnezeu şi mesajul
acesta sfânt şi să ne dăm toate silinţele să continuăm lucrarea de
renaştere duhovnicească, de naştere din nou a fiecăruia dintre
noi, apoi a familiei noastre, apoi a societăţii unde suntem. Să se
stabilească un climat sfânt în toată acţiunea şi toată purtarea
noastră şi atunci vom vedea cum Dumnezeu binecuvântează întreg poporul nostru. Şi nu numai pe-al nostru; pe multe alte popoare, cu o mântuire veşnică şi fericită. Pentru că aceasta este
ideea lui Dumnezeu şi lucrarea Lui prin care a arătat ce minuni
poate să facă. (...)
Pentru că „noi aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou în care va locui neprihănirea”. Iar dacă aceste lucruri le aşteptaţi –
spune Cuvântul Domnului –, daţi-vă şi voi toate silinţele să fiţi
găsiţi fără prihană, fără vină şi în pace şi să ajutăm la grăbirea
venirii Împărăţiei lui Dumnezeu, pentru că vom ajuta la fericirea copiilor noştri, a urmaşilor noştri, a poporului nostru în care ne-a ridicat Dumnezeu ca să fim nişte elemente frumoase,
vrednice, binecuvântate în mijlocul poporului nostru. De aceea
noi n-am părăsit nici credinţa noastră, nici ţara noastră, oricât a
trebuit să pătimim pentru aceasta, cum n-a făcut nici Părintele
Iosif. A răbdat toate nedreptăţile care i s-au făcut, a suferit în
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toate şi şi-a împlinit datoria, pentru că a spus: „Aici m-a pus
Dumnezeu. Asta-i patria mea, ăsta este poporul meu, asta-i misiunea mea. Aici trebuie să trăiesc, aici trebuie să mor, ca să
pot face pe alţii mai buni; să pot ajuta pe alţii să ajungă în Împărăţia cerească”.
Aceasta e şi datoria noastră. Cine-şi părăseşte credinţa poate
să-şi părăsească şi ţara. Cine nu-şi părăseşte credinţa rămâne şi-n
ţara lui, lucrând din toată inima, cu lacrimile, cu genunchii, cu
mâinile, cu mintea, cu tot ce va putea, la fericirea neamului nostru, pentru că lucrăm pentru fericirea urmaşilor noştri şi pentru
împlinirea misiunii noastre pe care o avem pe pământ. De aceea,
trebuie să ne iubim patria, să ne iubim credinţa, să-i iubim pe
aceia pe care Dumnezeu i-a pus în mijlocul nostru. Şi, dacă uneori găsim greşeli, trebuie să ne uităm mai întâi la propriile noastre greşeli. Şi, văzând că şi noi suntem greşiţi, să ne rugăm pentru alţii, să colaborăm toţi, pentru izbăvirea şi mântuirea tuturor.
Atunci suntem fericiţi toţi, când e mântuită şi mama mea, şi tatăl
meu, şi soţia mea, şi copilul meu, şi slujitorul meu, şi vecinul, şi
rudenia, şi vrăjmaşul nostru. Aşa ne-a învăţat pe noi Domnul: să
iubim şi să ne rugăm, şi să luptăm pentru toţi.
Aşa ne-a învăţat acest mare om al lui Dumnezeu [Părintele
Iosif Trifa], care, pe patul morţii sale (33 de kilograme avea), s-a
rugat totdeauna. Nu s-a plâns niciodată de nimeni şi ne-a învăţat
şi pe noi, care stăteam lângă el: „Orice vi s-ar întâmpla, să nu vă
părăsiţi credinţa voastră şi ţara voastră, şi neamul vostru, şi limba voastră, pentru că aici ne-a aşezat Dumnezeu. Şi să nu vă
mântuiţi singuri. Să căutaţi să-i duceţi la mântuire pe cât mai
mulţi. Aşa cum am făcut eu, aşa cum au făcut înaintaşii mei”, a
spus acest mare om al lui Dumnezeu. (...)
Noi ne-am unit cu Hristos. Slăvit să fie Domnul pentru că
ne-a dat bucuria aceasta şi a fost o clipă în viaţa noastră când am
pus legământul acesta sfânt pe care-l înnoim de fiecare dată când
mai putem ajunge aici.
Dar poate că sunt aici oameni care n-au pus acest legământ;
care n-au avut această clipă hotărâtoare şi categorică în viaţa lor.
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Pe aceste suflete care au auzit astăzi chemarea Domnului aici şi
care doresc să se unească cu poporul Domnului şi cu această
idee strălucită şi minunată a mântuirii neamului nostru şi a tuturor sufletelor noastre, pe cine nu s-a hotărât pentru acest lucru, îl
îndemnăm să aibă curajul şi să facă astăzi acest sfânt pas de
mântuire, care ne dă şi mântuirea noastră personală şi pe urmă
ajută, prin aceasta, întreg poporul nostru şi lumea întreagă să se
întoarcă la Dumnezeu. (...)
Ce minunat va fi atunci când tot poporul nostru va lăuda pe
Dumnezeu din toată inima! Când toată suflarea – cum spune la
biserică – va lăuda pe Domnul! Când toată viaţa noastră ne-o
vom preda Domnului şi când îi vom vedea pe toţi cei din jurul
nostru animaţi de această frumoasă şi fericită dorinţă! Ce fericiţi
vom fi şi noi atunci!... (...)
Să ne ferească Domnul să nu mai păcătuim. Că, dacă noi nu
ne întoarcem la Dumnezeu, ne pot aştepta şi alte primejdii, mai
mari. (...) Să ne rugăm lui Dumnezeu să îndepărteze cataclismul
acesta atomic şi nefericit pentru care se pregătesc oamenii şi de
care numai dacă ne întoarcem la Dumnezeu şi ne predăm toţi
Domnului, şi ne schimbăm purtările rele spre cele bune, atunci
ne va izbăvi Dumnezeu pe noi şi pe copiii noştri. Nu există altă
salvare, decât întoarcerea la Dumnezeu.
Dacă nu v-aţi întors la Dumnezeu, întoarceţi-vă, pentru ca
să vă salvaţi copiii, familia, viaţa, nu numai sufletul. Şi pe urmă
să ne salvăm poporul nostru de la păcat şi de la cădere, şi de la
nenorocire. Dacă ne întoarcem la Dumnezeu, El ne asigură că ne
va izbăvi. (p. 305-309)
*
Binecuvântează-i pe acei scumpi luminători ai Tăi care sunt
în mijlocul nostru călăuzindu-ne pe calea Ta. Binecuvântează
mamele şi soţiile, şi fiicele poporului nostru. Binecuvântează
copilaşii care cresc. Şi pe părinţii lor ajută-i să-i crească după
voia Ta, ca să fie fericiţi. Nu lăsa părinţii să păcătuiască, pentru
ca să nu ispăşească copiii. Fă ca părinţii să trăiască în sfinţenie,
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ca să aibă copii sănătoşi, nu nefericiţi şi nenorociţi. Dăruieşte-le
putere tuturor educatorilor noştri să-i lumineze pe copiii noştri
pe calea voii Tale, pentru că numai în felul acesta vom avea un
viitor fericit, un popor fericit, o familie fericită, o societate binecuvântată. (p. 311-312)
*
Binecuvântează tineretul Tău, aceste odrasle sfinte şi ale Bisericii, şi ale Lucrării Tale, care învaţă. Dă-le o minte sănătoasă
şi inimă curată. Binecuvântează-i pe cei care-i învaţă. Fă-i să-i
înveţe lucruri folositoare şi necesare pentru mântuirea neamului
nostru şi a sufletelor noastre. (...)
Domnul să ne ajute la toţi ca, dacă nu ne mai vedem pe pământ, să ajungem bucuria să ne vedem în cer. Şi să nu ne mântuim singuri! Să lucrăm să se mântuiască familia noastră, vecinii
noştri, neamul nostru, ţara noastră, Biserica noastră. (...) Să nu
ne rugăm numai pentru noi, ci pentru ţara noastră, pentru vecinii
noştri, pentru rudeniile, pentru cunoscuţii, pentru toţi ai noştri.
Şi pentru cei străini. Chiar şi pentru vrăşmaşii noştri. Atunci
Dumnezeu va binecuvânta rugăciunea noastră şi o va primi. (p.
315-320)
*
Părintele nostru, profetul adevărat al lui Dumnezeu, n-a vrut
să se mântuiască singur. S-ar fi putut uşor mântui singur. Ar fi
putut uşor să scape de toate primejdiile, de necazurile împreunate cu slujba minunată a unei profeţii mântuitoare pentru neam
şi pentru Biserică. Dar el a acceptat mai degrabă sacrificiul şi
jertfa propriei sale vieţi, ca să poată duce în poporul nostru şi în
Biserica noastră mesajul lui Dumnezeu: „Ascultă, poporul meu,
ascultă, Biserica mea, Cuvântul lui Dumnezeu. Mântuirea nu
poate fi decât pe aceste două şi minunate căi: calea Oastei, care
înseamnă transformarea şi naşterea din nou, şi calea Bisericii,
care este îndrumarea noastră pe linia sănătoasă a învăţăturii părinţilor”.
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Foarte mulţi profeţi au venit care au căutat să îndrepte poporul nostru pe una din aceste căi. E ca şi cum ai îndrepta un tren
pe o singură şină: fie pe dreapta, fie pe stânga. La prima cotitură
deraiază şi se pierde. Părintele a înţeles. Mersul mântuitor al poporului nostru şi al credinţei noastre este pe aceste două şine
sfinte: învăţătura cea înnoitoare a Oastei Domnului şi învăţătura
cea de bază şi puternică a Sfinţilor noştri Părinţi din Biserica
noastră. Cine a urmărit numai linia din dreapta, a formalismului
– bun, frumos... e adevărat –, s-a pierdut în uscăciune sufletească. Cine a urmărit numai linia din stânga s-a rătăcit în extreme
străine de credinţa noastră. Părintele ne-a învăţat că pe amândouă liniile se poate merge frumos. Părinţii noştri, înaintaşii noştri
ne-au lăsat învăţătura cea sănătoasă şi puternică a Bisericii şi
credinţei noastre, dar Oastea Domnului ne-a învăţat pe noi cele
patru mari adevăruri prin care se face mântuitoare şi desăvârşită
învăţătura părinţilor. (...)
Noi n-am cunoscut aceste daruri şi binecuvântări până ni lea adus Oastea Domnului: adunarea, rugăciunea împreună, ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu şi cântarea. Astea sunt patru
izvoare ale vieţii, pe care ni le-a descoperit profetul Domnului,
înaintaşul nostru în Evanghelie şi în Biserica noastră. Şi ne-a
arătat toate aceste surse de viaţă şi de putere care ne aduc fericire
nu numai nouă, ci sufletelor, familiilor, copiilor noştri, soţiilor
noastre, soţilor noştri, fraţilor şi surorilor noastre. (...)
Să dea Domnul ca, în Lucrarea Oastei Sale, să fie mereu
mironosiţe vrednice care să spună la cetatea lor întreagă despre
Iisus. Să fie Marte şi Marii; să fie Salome şi să fie Susane care
să-L urmeze pe Domnul şi să-L sprijine, şi să fie exemple în
mijlocul familiei şi în mijlocul societăţii. Atunci Dumnezeu va
binecuvânta ţara noastră cu familii binecuvântate. Şi veţi participa la nunţi binecuvântate, cum a fost aseară într-o zonă în care nu cred că sunt nici zece fraţi. S-au adunat peste o mie de
fraţi, majoritatea tineri, cu feţe strălucind de bucurie şi toată
noaptea au slăvit pe Dumnezeu. Aceasta este generaţia garanţiei viitorului poporului nostru. Când vom avea astfel de tineri,
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de tinere, când vom avea astfel de nunţi şi astfel de familii, viitorul poporului nostru va fi asigurat şi viitorul Bisericii noastre sigur.
Dea Domnul ca fiecare dintre cei care ne adunăm în Casa
Domnului şi luăm parte la aceste sfătuiri duhovniceşti să devenim cu adevărat nişte exemple vii şi binecuvântate pentru neamul nostru, pentru Biserica noastră, pentru familiile noastre,
pentru toată societatea. (p. 325-333)

Strângeţi fărâmiturile, vol. 5
Ce fericit erau înţelese şi împlinite aceste sfinte gânduri ale
lui Dumnezeu în frumoasele vremuri ale credinţei şi dragostei
creştinilor dintâi! Atunci însoţirea tinerilor era pregătită cu rugăciune şi cu sfinţenie; călăuzită nu de gânduri lumeşti şi nici de
dorinţe fireşti, ci de gândul şi dorinţa unei împliniri cât mai credincioase şi ascultătoare a voii şi poruncii lui Dumnezeu. Atunci
desfăşurarea nunţii era, în întregime, o plăcută petrecere duhovnicească, la care lua parte, în primul rând şi în primul loc,
Domnul Iisus Hristos şi ucenicii Săi. Fără băuturi şi fără jocuri
lumeşti, nuntaşii petreceau de la început şi până la sfârşit într-o
bucurie cerească şi sfântă. Astfel nunta era binecuvântată atât
de Dumnezeu, cât şi de rugăciunile şi de cântările credincioşilor. Iar noua căsnicie, începută atât de frumos, se desfăşura până la sfârşit, ca o călătorie minunată sub un cer însorit şi pe
nişte ape liniştite. Părinţii erau fericiţi, iar copiii binecuvântaţi.
Căsnicia era păstrată una, curată şi nedespărţită până la moarte.
Iar ocrotirea lui Dumnezeu îi revărsa belşug şi bucurie în orice
zi, în orice loc.
Din astfel de căsătorii s-au născut înaintaşii noştri care,
deşi au avut parte de vremuri de mari încercări, au fost totuşi
nişte viteji apărători ai credinţei şi ai patriei lor şi nişte vred377

nici fii ai cerului sub care au trăit şi ai pământului sub care
odihnesc. (p. 48-49)
*
Singuri ştim în ce primejdii suntem: înconjuraţi din toate
părţile de tot felul de vrăjmaşi. Puterea lui Dumnezeu i-a oprit la
frontierele noastre. Puterea lui Dumnezeu, Care a ascultat rugăciunile, a păzit nopţile noastre – acestea, mai ales, săptămânile
acestea! –, nopţile acestea liniştite şi zilele în pace. Puterea lui
Dumnezeu a ferit năvălirea acestor oameni fără nimic omenesc
şi ne-a păzit în pace şi în linişte, pentru că au fost ridicate rugăciuni fierbinţi, ca Dumnezeu să păzească hotarele noastre şi să-i
binecuvânteze pe cei care le păzesc, ca, la adăpostul lor, noi să
ne putem bucura de linişte şi să ne putem culca în pace seara, şi
să ne putem scula în pace dimineaţa. Să ne putem face munca
noastră liniştiţi. Acesta este cel mai mare har de la Dumnezeu, în
aceste vremuri în care ţările se prăbuşesc într-o noapte sau
[când] cutremure, cu nimicirea a mii de oameni, pot să vină întro clipă. (...)
Dacă ne iubim pe noi şi-i iubim pe toţi cei pe care îi avem,
trebuie să iubim poporul nostru şi să ne rugăm pentru pacea lui,
pentru ocrotirea lui, pentru ferirea lui de primejdie. Să ne rugăm
pentru conducătorii care ne îndrumă, cărora Dumnezeu să le dăruiască înţelepciune, să ştie în aceste vremuri cât de cumpătat şi
cât de corect, şi cât de bine, şi cât de cu grijă să se poarte. Şi tuturor celor care apără, [să le dăruiască] putere şi ajutor. Şi în
mijlocul datoriilor noastre, să ne silim ca partea noastră să ne-o
împlinim cu toată cinstea, cu toată evlavia, ca unii care Îl cunoaştem pe Dumnezeu şi ştim că tot ce facem pentru Dumnezeu
şi pentru oameni [trebuie] să fie făcut curat, să fie făcut cinstit,
să fie făcut deplin, să fie făcut corect, să fie făcut evlavios şi
vrednic. (p. 109-110)
*
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(...) Am avut un gând (...) când am amintit despre jertfa
Anei şi a lui Manole pentru reuşita mănăstirii Curtea de Argeş.
Am amintit, continuând acelaşi gând, despre jertfa Maicii
Domnului unită cu Jertfa lui Iisus pentru mântuirea omenirii.
Am mers mai departe, amintind despre jertfa Bisericii împreună cu Jertfa lui Hristos pentru mântuirea omenirii.
Şi am mers mai departe, amintind jertfa Oastei Domnului
împreună cu Jertfa lui Hristos pentru mântuirea neamului nostru
şi a Bisericii noastre.
Aş vrea să vă gândiţi la semnificaţia acestor cerinţe şi la
adânca asemănare a acestor noţiuni. (p. 165)
*
Dumnezeu v-a pus pe inimă aceste lucruri. Vedeţi cât de necesară este mântuirea neamului nostru, ridicarea nivelului duhovnicesc al credinţei noastre. (...)
Nu vă împiedicaţi nici de ameninţări, nici de ispite, nici de
nimic ce-i trecător. Alipiţi-vă de Domnul şi descoperiţi care sunt
cele mai frumoase şi mai rodnice munci şi metode de a-i ajuta pe
oameni să se întoarcă la Dumnezeu. Să ajungem noi la mântuirea întregului nostru neam, după cum este scris: „Binecuvântat
este cine se roagă nu numai pentru el singur, ci pentru tot neamul său. Fericită să fie mântuirea celui care nu caută să se mântuiască numai el singur, ci pe tot neamul său”. (...)
Dă-ne biruinţă, Doamne, în această luptă sfântă, că dorim să
lucrăm pentru Tine. Lucrează Tu cu noi împreună şi fă astfel ca,
în urma Ta, să mergem totdeauna din biruinţă în biruinţă. Şi să
vedem, Doamne, cum îngenunchezi la picioarele Tale poporul
nostru şi toată Biserica noastră. Ce fericiţi vom fi noi, de care
Te-ai folosit, când vom vedea că toţi ai noştri au venit la Tine şi
că tot poporul acesta va slăvi Numele Tău! Noi credem în puterea Ta nemărginită. Ajută-ne! Foloseşte-Te de noi în această
slujbă sfântă şi binecuvântează legământul nostru. (p. 172-178)
*
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A fi baptist poate oricine; a fi penticostal poate oricine. Şi,
dacă nu-i place la baptişti şi la penticostali, se duce creştini după
Evanghelie sau sfârşeşte la martorii lui Iehova... şi apoi sfârşeşte
în lume. Dar Lucrarea Oastei Domnului este cu totul altceva. E
un mesaj divin şi special trimis poporului nostru. De aceea,
„ferice de ochii voştri că văd şi de urechile voastre că aud! Că
mulţi au dorit să vadă aceste lucruri”. (...)
Nu-i fără rost toată suferinţa şi jertfa, şi osteneala noastră
pentru aceasta. Nici un picur de sudoare nu-i uitat la Dumnezeu.
Nici o lacrimă, nici o zi de jertfă, nici o picătură de sânge, nici o
durere îndurată pentru grăbirea venirii Împărăţiei lui Dumnezeu.
El, din toate acestea, strânge preţul cel mare cu care trebuie să
răscumpărăm noi bucuria aceasta. Şi, cu cât vom pune mai sincer şi mai hotărâţi toţi părticica noastră puţină de preţ pentru
acest mare şi nobil ideal, cu atâta Dumnezeu îl va aduce mai curând. (p. 188-189)
*
Dă-ne înţelepciunea care să ne înveţe cum să lucrăm ca să
ne împlinim slujba minunată în mijlocul poporului şi în mijlocul
Bisericii acesteia în care ne-ai ridicat, după Cuvântul Tău cel
sfânt şi după testamentul lăsat de înaintaşul nostru prin care am
căpătat lumina Ta şi călăuzirea aceasta.
Te rugăm să binecuvântezi poporul nostru şi pe conducătorii
rânduiţi de Tine în el. Fă, Doamne, ca puterea Ta cea mare şi
sfântă să ne dăruiască tuturor lumina Ta, de la cel mai de sus până la cel mai de jos. Pentru ca, îndrumaţi de Tine, să putem merge toţi pe calea Ta. Că Tu doreşti ca toţi oamenii să fie mântuiţi
şi nimeni să nu piară, ci toţi să ajungă la lumina Ta. (...)
Fă, Doamne, ca această minunată Lucrare a Evangheliei
Tale vii, care este Lucrarea Oastei Tale, să propăşească minunat
şi fericit, aducând în mijlocul Bisericii şi credinţei noastre lumina trăirii evanghelice şi, în mijlocul poporului nostru, saltul
acesta minunat al vieţii trăite cu Tine. (p. 192-193)
*
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Şi am strigat mereu spre Domnul, că am dorit o ieşire la un
loc mai larg, să avem şi noi un timp şi o posibilitate mai frumoasă de pescuit în apele acestea care ne-au fost rânduite şi la care
am fost trimişi, ale poporului nostru şi ale Bisericii noastre. De
la început, Dumnezeu a ridicat Lucrarea aceasta ca un mijloc de
mântuire pentru poporul nostru şi de înviorare pentru Biserica
noastră. Aceasta s-a spus de la început şi nu numai de oameni
simpli, ci de oameni luminaţi de Dumnezeu şi trimişi pentru înştiinţarea aceasta. Mari oameni ai lui Dumnezeu au văzut în Lucrarea Oastei Domnului singurul mijloc de îndreptare a poporului nostru şi de înviorare şi de renaştere duhovnicească a Bisericii noastre. Şi bine au gândit, căci Duhul lui Dumnezeu i-a călăuzit şi i-a înştiinţat despre rostul acesta. (...)
Şi lucrăm după o îndrumare lăsată nouă de înaintaşii noştri,
primii rânduiţi de El şi învredniciţi de El cu această lucrare. Noi
am intrat în lucrul lor. Şi, dacă ei au fost atât de atenţi să asculte
total voia lui Dumnezeu cum au construit, cât de atenţi trebuie să
fim noi, cei care suntem schimbul doi sau schimbul trei în
această lucrare! Că nu ştim câte schimburi vor mai urma. Şi cât
de important este ceea ce zidim noi nu numai pentru cei din trecut, ci şi pentru cei din viitor! Ca, atunci când va fi recepţionată
lucrarea, să se vadă că şi noi am fost încadraţi frumos pe linia
înaintaşilor noştri sfinţi. Ce simţământ trebuie să fie acesta, care
să ne cutremure pe noi în faţa acestor răspunderi... Că nu suntem
singuri. Şi nu suntem întâmplători, şi nu suntem începători.
Suntem dintre cei care am intrat aici. (...)
Şi numai când te legi strâns de înaintaşul tău îl poţi ţine
strâns pe urmaşul tău. Şi atunci se continuă această lucrare minunată, care este eternă, pentru că Dumnezeu este neschimbat.
El este acelaşi ieri, azi şi în veci. O continuitate sfântă şi strălucită răzbate în toată lucrarea Lui, de la început până la sfârşit. Să
nu vă rupeţi de înaintaşi! Să nu vă rupeţi de istorie! Pentru că
atunci nu mai sunteţi nimic, ci plutiţi încoace şi încolo, [luaţi] de
orice vânt.
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Noi am dori, câtă vreme mai suntem aici câteva verigi dintre
cei care am fost de la început cu Domnul şi cu Părintele nostru,
să vă facem foarte atenţi, să fiţi cu foarte multă atenţie asupra
istoriei, asupra legăturii, asupra continuităţii. Nu vă rupeţi de
continuitate! Pentru că nu mai suntem nimeni, când ne-am rupt
de părinţi şi de înaintaşii noştri. (...)
„Va veni vremea când istoria şi Dumnezeu ne vor face
dreptate”. Dar nu prin străini, ci prin ai noştri. Va recunoaşte şi
Biserica noastră, va recunoaşte şi patria noastră că noi am dorit
să fim nişte adevăraţi şi credincioşi fii şi ai uneia, şi ai celeilalte; şi, din dragoste pentru Dumnezeu, le-am iubit pe amândouă. Pentru că aici ne avem familia noastră, aici ne avem
mormintele [părinţilor] noştri pe care dorim să-i cinstim, aici
ne avem leagănele şi copiii noştri; şi să-i binecuvânteze Dumnezeu şi pe părinţii noştri, şi pe copiii noştri, din pricina statorniciei noastre. (...)
Străinii au venit la noi şi au zis: „Fraţilor, voi aveţi valoare
numai cât sunteţi în Biserica Ortodoxă, în Lucrarea Oastei Domnului şi în România. În momentul când aţi părăsit una dintre
acestea, nu mai aveţi nici o valoare”. Şi bine ne-au zis! Aşa este.
Şi în faţa lui Dumnezeu, şi în faţa oamenilor, noi avem valoare
câtă vreme suntem în Lucrarea aceasta, cu toată inima şi cu tot
sufletul nostru [întemeiaţi] pe învăţătura şi credinţa noastră şi
rămânând statornici aici unde ne-a aşezat pe noi istoria şi Dumnezeu: în această Lucrare, în această unitate, în această învăţătură şi-n această credinţă. Spun aceasta pentru că mulţi dintre cei
care s-au rupt de istorie şi de învăţătură au alte credinţe.
Vă rog foarte mult: gândiţi-vă foarte serios la lucrul
acesta. (...)
Că vă spun în faţa lui Dumnezeu şi în faţa neamului, şi în
faţa credinţei, şi în faţa istoriei acest lucru. Ţineţi-vă de învăţătură cu atât mai mult după ce nu vom mai fi noi. (...)Va rămâne
toată răspunderea asupra frăţiilor voastre; va rămâne o răspundere istorică şi veşnică. (...)
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Uniţi-vă total cu Lucrarea şi veţi vedea ce putere ne va da
Dumnezeu, în mijlocul Bisericii, în care El a arătat acum că ne
deschide o perspectivă minunată să mărturisim Evanghelia aici.
Nu vă faceţi vinovaţi faţă de viitorul neamului, faţă de viitorul
Bisericii, faţă de viitorul credinţei, faţă de viitorul Lucrării. Nu
vă faceţi vinovaţi faţă de viitorul propriilor voştri copii, care vor
fi binecuvântaţi din pricina credinţei voastre sincere şi a ascultării voastre de locul unde v-a chemat şi v-a aşezat Dumnezeu. (p.
195-212)
*
„Lucrarea Oastei Domnului a fost trimisă ca un mesager ceresc, ca un mesaj ceresc poporului nostru şi Bisericii noastre.
Dacă poporul nostru va continua să se împotrivească, Dumnezeu
îl va pedepsi cu multe necazuri. Cu năvălirea altor popoare şi cu
multe suferinţe”. Asta era în 1938... înainte de concentrări, înainte de cedări, înainte de război, înainte de toate nenorocirile care au venit peste noi.
Părintele a spus şi a zis aşa: „Dacă Biserica noastră se va
purta rău faţă de această Lucrare şi dacă o va trata rău şi duşmănos, Dumnezeu poate să trimită şi peste Biserica noastră învăţături rătăcite, oameni stricaţi, învăţători răi, care să semene dezbinarea şi tulburarea, şi lepădarea de credinţă, şi abaterea de la
învăţătură. (...)
Am spus – şi ştiţi bine, din toate celelalte pe care vi le-am
spus de ani şi de zeci de ani – că am alergat cât am putut, pe la
toate oficialităţile acestea, să găsim o cale, un strop de înţelegere, pentru ca să putem valorifica această doză şi putere de credinţă şi de naştere din nou, şi viaţă veşnică, pe care Domnul ne-a
dat-o prin cunoaşterea Lui; s-o valorificăm în slujba neamului
nostru şi a patriei noastre. Că am simţit cum Părintele Iosif şi-a
dat viaţa pentru neamul acesta şi pentru Biserica aceasta. Suntem
şi noi datori să ducem mai departe solia lui. Şi am dorit să ne sacrificăm viaţa... şi tot ce am avut mai de preţ şi mai frumos să
punem în slujba neamului nostru şi a Bisericii noastre.
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Şi Domnul ştie că tot ce am scris sau tot ce am lucrat sau am
vorbit am scris mai mult cu lacrimi şi am vorbit mai mult din
genunchi. De aceea lucrările acestea, cântările acestea, meditaţiile acestea şi toate lucrările acestea au putere şi simt că [fac să]
vibreze sufletul şi storc lacrimi: pentru că ele din lacrimi şi din
rugăciune adâncă au fost scrise. (...)
Am înfăţişat şi Sinodului, şi Departamentului Cultelor, şi
Internelor dorinţele noastre de legalizare a Oastei Domnului în
cadrul Bisericii noastre.
Am repetat mereu aceasta, până când au venit şi s-au schimbat şi alţi patriarhi. Şi la celălalt, care murise înaintea acestuia, şi
la acela am fost. Şi acelora le-am înfăţişat. Mi s-a părut uneori că
unii înţeleg şi-şi dau seama ce importanţă are Lucrarea Oastei
Domnului în cadrul Bisericii. Că nu numai un aspect religios are
Lucrarea aceasta, ci şi un aspect social. Că în mijlocul poporului
nostru, unde sunt atâtea păcate: alcoolismul, corupţia, toate celelalte, e atât de mare nevoie de un aluat nou, curat şi sfânt care
să dospească această societate şi s-o oprească de la prăpăd, şi săo întoarcă spre mântuire. Iar Biserica noastră, care era... şi este
tot mai ameninţată de atâtea curente prozelitiste din afară şi de
corupţia celor care o slăbesc dinăuntru, are atâta nevoie de o lucrare curată, sănătoasă, înviorătoare, de renaştere spirituală cum
e Oastea Domnului. (p. 280-284)
*
Noi înţelegem, pe undeva, rezerva arătată faţă de noi, că este
întemeiată pe neîncredere. Dar oare dovada statorniciei noastre
în credinţă faţă de Biserica noastră şi a devotamentului nostru fără rezerve faţă de ţara noastră, în aceşti peste 50 de ani, nu sunt o
garanţie suficientă pentru sinceritatea noastră? N-au constituit
toate acestea oare, în toate privinţele, o dovadă mai presus de
orice bănuială că noi suntem nişte fii adevăraţi şi convinşi atât ai
Bisericii noastre, cât şi ai neamului nostru? Este atât de bine ştiut şi de către toţi prin ce grele încercări a trecut Oastea Domnului atâtea zeci de ani. Şi totuşi, iată că nici unii dintre noi nu ne384

am părăsit, cu toate acestea, nici Biserica şi nici ţara noastră,
deşi am fost de multe ori dureros de împinşi dinăuntru şi ispititor
de atraşi din afară să facem asta, dar n-am făcut-o. Câte zeci de
ani ar mai trebui să treacă, cât trăim noi, ca să aducem definitiv
dovezile acestea, spre a-i convinge pe cei care ne bănuiesc?
Credem din toată inima că a sosit, în sfârşit, timpul unei depline apropieri de Oastea Domnului, cu încredere şi cu dragoste
părintească a maicii noastre, Biserica. (...)
În lumina acestor arzătoare adevăruri prezente şi în perspectiva şi mai importantă a unui viitor pe care-l dorim cu toţii
fericit atât Bisericii, cât şi poporului nostru, iată, cu toată smerenia şi îngrijorarea inimii noastre, supunem înţeleptei bunăvoinţe
şi părinteştii iubiri a Sfântului Sinod al Bisericii noastre, pentru
o deplină apropiere şi colaborare dintre Biserică şi Oastea Domnului, următoarele respectuoase sugestii şi propuneri: (...)
2. Să se recunoască Oastei Domnului meritul activităţii ei
frumoase de 65 de ani, de la înfiinţarea ei până astăzi, atât faţă
de Biserica, cât şi faţă de patria noastră, păstrându-şi curată nu
numai credinţa ortodoxă nealterată şi ataşamentul deplin faţă de
patrie, dar şi lucrând pentru acestea în tot timpul şi-n tot felul, cu
toată puterea ei şi cu toată conştiinţa curată, făcându-şi exemplar
datoria, în toate privinţele, prin fiecare membru al ei, cât şi prin
demnitatea atitudinii patriotice a întregii Lucrări. (...)
Noi promitem din toată inima că, aşa cum este ştiut că am
lucrat şi în trecut, orice condiţii am avut, cu toată credincioşia
noastră faţă de Biserică şi patrie, tot aşa vom lucra, chiar cu
atât mai mult, de acum înainte, în condiţiile unei armonii sincere şi ale unei binevoitoare atmosfere a mai-marilor noştri
faţă de noi. (...)
Cu această puternică încredinţare şi cu o rugăciune fierbinte
către harul lui Dumnezeu şi spre înţelepciunea părinţilor şi conducătorilor noştri a căror răspundere este acum atât de mare, rămânem – cu cea mai smerită şi devotată dragoste atât faţă de Biserica noastră, cât şi faţă de patria noastră – în aşteptarea grabnicei şi fericitei rezolvări. (p. 289-292)
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*
– Înalt Prea Sfinţite, pe mine mă cunosc toţi, că eu nu reprezint numai pe Traian Dorz. Oriunde este numele acesta, se
înţelege şi se ştie de către toată autoritatea noastră, de zeci de
ani, că acolo este ceva în legătură cu Oastea Domnului. Dar
dacă autoritatea Sfântului Sinod consideră că eu nu sunt în stare să-mi iau răspunderea pentru toată comunitatea, atunci vă
rog să-mi daţi memoriul şi facă cine ce vrea după aceea. Rezolvaţi cum ştiţi. Eu am făcut tot ce am putut. De atâtea zeci de
ani mi-am dat viaţa, osteneala, tot... mi-am sacrificat tot, ca să
rezolvăm bine problema aceasta care-i de interes foarte important pentru Biserica şi neamul nostru. Dacă nu mai găsesc
nicăieri nici un fel de sprijin, am şi eu dreptul să mă retrag liniştit acasă, la anii aceştia, şi să mor în pace. Mi-am făcut datoria. Răspundă cei care au putut rezolva şi nu vor să ia nici o
iniţiativă în privinţa aceasta. (...)
Oare [de] cincizeci de ani – şi mai mult de cincizeci de ani –
de când suferim ca să rămânem credincioşi [n-am dovedit că] ne
facem datoria nu numai în ce priveşte rugăciunea noastră şi
mărturisirea noastră, şi lacrima, ci bănuţul nostru şi tot ce-avem,
sprijinind Biserica noastră şi poporul nostru? Şi n-am batjocorit
această Biserică, nici n-am trădat acest popor. Ne-am făcut datoria. Toţi fraţii noştri pot fi luaţi ca exemplu în ce priveşte datoria
faţă de patrie. Avem o mulţime de fraţi la armată. Toţi sunt lăudaţi, toţi sunt premiaţi, pentru că, din convingerea lor duhovnicească, ei îşi fac datoria şi faţă de stat. (...)
„Noi, de ani de zile, de zeci de ani de zile, ne facem datoria
în toate privinţele: şi faţă de Biserica noastră, şi faţă de statul
nostru, la locul nostru de muncă. Atât fiecare dintre noi personal,
cât şi Lucrarea în sine, în întregimea ei, îşi face datoria”. Noi nam ajuns în conflict deschis, cum am zis aici, nici cu Biserica,
nici cu statul. Am răbdat, am suferit... crezând şi ştiind bine că
Dumnezeu va aduce dreptate Lucrării. Dar, cum i-am spus: „Noi
ştim că avem dreptate. Şi istoria, şi Dumnezeu ne face dreptate.
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Dar noi n-aşteptăm libertate nici prin Europa Liberă, nici prin
Congresul american. Dumnezeu ne va face nouă dreptate prin
neamul nostru şi prin Biserica noastră. Când va veni vremea!
Până atunci aşteptăm: fie pe pământ, fie sub pământ. Ştim că va
veni vremea [aceasta] şi că avem dreptate, că am lucrat cu cuget
curat faţă de Dumnezeu, faţă de neamul nostru şi faţă de Biserica
noastră. N-am păcătuit, cum spune Sfântul Apostol Pavel, nici
împotriva Templului, nici împotriva cezarului, nici împotriva lui
Dumnezeu”. (p. 293-298)
*
În aceste câteva clipe care ne-au mai rămas până când vom
încheia cu o rugăciune de mulţumire această parte fericită şi bucuroasă de petrecere a noastră de astăzi, aş vrea să vă împărtăşesc câteva cuvinte privitoare la sfânta Lucrare a lui Dumnezeu,
Oastea Domnului, în care suntem noi chemaţi să-L slujim pe
Dumnezeu în Biserica noastră, în credinţa părinţilor noştri, în
patria noastră şi în mijlocul acestui popor al nostru binecuvântat
în care ne-au născut Dumnezeu şi părinţii noştri. Pe acest pământ pe care l-au sfinţit ei cu lacrimile, cu sudoarea, cu sângele
lor şi pe care ni l-au lăsat binecuvântat de Dumnezeu, şi care
poartă pretutindeni pe faţa lui semnele dragostei şi recunoştinţei
părinţilor noştri faţă de Dumnezeu. Oameni minunaţi cum a avut
poporul nostru puţine popoare din lume au avut. Domnitori credincioşi, oameni care au apărat cu preţul vieţii lor nu numai fiinţa neamului acestuia şi libertatea acestui pământ binecuvântat,
ci credinţa în Dumnezeu, mai presus de orice. Şi această apărare
a credinţei şi această slujire a lui Dumnezeu a fost scutul ceresc
care i-a apărat pe părinţii noştri în decursul atâtor veacuri de suferinţe şi de jertfe, în mijlocul atâtor vânturi şi furtuni care au
trecut cu aceeaşi sălbăticie şi din nord spre sud, şi din apus spre
răsărit peste noi toţi.
Dumnezeu ne-a păzit pentru că părinţii noştri au fost credincioşi şi ne-au învăţat şi pe noi cum l-a învăţat Neagoe Basarab pe fiul său Teodosie: „Mai întâi de toate, fiul meu, să-L iu387

beşti pe Domnul Dumnezeul tău, Care ne-a chemat pe noi de la
nefiinţă la fiinţă şi ne-a făcut să-L cunoaştem pe El şi să fim
fericiţi”. Acest testament l-au lăsat înaintaşii noştri copiilor şi
urmaşilor lor până astăzi. Şi acest testament ne-a rămas şi nouă
de la părinţii noştri – şi fericiţi vom fi dacă ni-l vom ţine până
la sfârşit.
Numai Dumnezeu cunoaşte în ce vremuri tulburi au trăit
strămoşii noştri prin toată istoria lor până astăzi. Şi vremurile nu
s-au liniştit mult... Dar Dumnezeu i-a apărat pe ei pentru că au
crezut în El şi L-au slujit, şi I-au rămas credincioşi; şi, dacă a
trebuit să-şi dea viaţa cum şi-a dat-o Constantin Brâncoveanu –
şi nu numai viaţa lui, ci şi viaţa copiilor săi –, n-au stat la târguială cu Dumnezeu că le cere prea mult. I-au dat totul, pentru ca
şi Dumnezeu să Se arate faţă de ei cu aceeaşi bunătate, păstrând
viaţa şi fiinţa acestui neam binecuvântat, din pricina strămoşilor
noştri.
Noi Îl cunoaştem pe Dumnezeu nu numai din scrierile Sfinţilor Evanghelişti, ci [şi] din scrierile – parcă de aceeaşi valoare
– ale cronicarilor noştri. Şi avem nu numai din istoria poporului
evreu cunoaşterea Bibliei şi Cuvântul Sfintelor Scripturi, ci din
propria noastră istorie cunoaştem toate acestea. Şi, dacă suntem
noi fii credincioşi şi adevăraţi ai strămoşilor noştri, noi nu-L
vom părăsi pe Dumnezeu Care i-a apărat pe ei. Pentru că de
Acela avem şi noi nevoie, să ne apere şi pe noi în vremurile care
vin şi care se anunţă... nu mult mai liniştite. Când toată lumea se
zbuciumă de temere şi de fior, noi ne încredem liniştiţi în Dumnezeul părinţilor noştri. Şi, dacă Îl vom iubi şi vom fi credincioşi, vom vedea că şi pe noi, şi pe copiii noştri ne va apăra El.
Pentru că El are putere să potolească toate valurile şi furtunile,
ca atunci pe Marea Ghenezaretului, şi astăzi pe marea istoriei
popoarelor.
Noi trebuie să-L binecuvântăm pe Dumnezeul nostru din
toată inima că, în mijlocul poporului nostru şi în timpul anilor
noştri, a rânduit să vină în acest popor al nostru un om binecuvântat ca Părintele Iosif care s-a ridicat şi, binecuvântat de
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Dumnezeu şi întărit de puterea Lui, a ridicat solia aceasta şi ne-a
vestit nouă acest cuvânt prin care am ajuns să avem astfel de
sărbători minunate la nunta copiilor noştri; la însoţirea tinerilor
noştri, la săvârşirea Tainei Nunţii dintre cele şapte Taine ale
sfintei noastre Biserici. Care, dacă au fost sfinte de la începutul
lor şi ni le-au vestit nouă nişte părinţi sfinţi, şi noi, copiii şi urmaşii lor, suntem datori să le păstrăm cu toată sfinţenia. Nu v-ar
plăcea să aveţi mereu astfel de nunţi binecuvântate în satul
acesta şi în toate satele şi oraşele patriei noastre? Căci, dacă ne
numim popor creştin şi dreptcredincios, cum se cheamă credinţa
noastră bună şi străbună, atunci trebuie să dovedim cu fapta
noastră că şi merităm să fim urmaşii unor părinţi aşa binecuvântaţi. Dacă părinţii noştri au fost lei, noi nu trebuie să fim pisici. Dacă părinţii noştri au fost eroi, noi nu trebuie să fim laşi.
Dacă părinţii noştri au fost credincioşi, noi nu trebuie să ne lepădăm de Dumnezeul istoriei noastre, Care a apărat pământul
nostru şi cerul nostru din pricina lor.
Pe întinsul patriei noastre sunt însemnate semnele credinţei
şi dragostei lor faţă de Dumnezeu. Numai Ştefan cel Mare, cât a
semănat pe întinsul acestor plaiuri!... Veneam pe drumurile
acestea şi, cu ochii în lacrimi mă uitam spre aceste dealuri şi
spre aceste drumuri pe care... ziceam, vorbind cu fraţii: „Pe aici
au umblat picioarele sfinte ale lui Ştefan cel Mare, apărând ţarinile acestea, munţii aceştia, hotarele acestea”, cum spune Eminescu: „Eu îmi apăr sărăcia şi nevoile şi neamul”. Acestea erau
sfinte prin sudoarea şi sângele, şi lacrimile lor. Aşa strămoşi minunaţi am avut noi. Şi atunci, noi cum să ne putem lepăda de ei?
Dacă Sfinţii noştri Părinţi bisericeşti ne-au învăţat şi ne-au lăsat
nouă dogmele credinţei noastre (că toate săvârşirile Tainelor
noastre sfinte trebuie să le facem într-o atmosferă, într-un mediu
sfânt), atunci cum să nu călcăm noi pe urmele lor? Cum să călcăm noi cuvintele lor, dacă vrem să avem parte şi noi de binecuvântarea de care au avut parte ei când au trăit pe aceste meleaguri? (...)
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[Părintele Iosif Trifa] a fost, aproape zece ani, bolnav de
două boli necruţătoare: tuberculoză şi cancer. O operaţie... două... trei... patru; şapte operaţii, dintre care ultimele trei nu s-au
vindecat niciodată. În ultimii ani ai vieţii sale, purtându-l pe
braţele noastre, adeseori nu mai ştiam de unde să-l prindem,
când îl mutam de pe un pat pe altul să-l pansăm sau să-l primenim, ca să nu prindem cu mâna de o rană deschisă. Adeseori
mâinile noastre se umpleau de sânge din rănile lui. Ajunsese de
33 de kilograme. Îl purtam aşa de uşor pe braţele noastre... pe
acest sfânt al lui Dumnezeu din care rămăseseră numai nişte
moaşte. Dar a rămas credincios Bisericii sale şi patriei sale, şi
poporului său. Şi ne-a învăţat şi pe noi până la moartea sa:
„Fraţii mei şi fiii mei! Rămâneţi până la sfârşit în Biserica noastră, în credinţa noastră, indiferent ce veţi avea de pătimit”. Şi
Dumnezeu ne-a ajutat! De-atunci au trecut peste cincizeci de ani,
peste jumătate de secol de la moartea lui şi de la suferinţele lui.
Şi noi am rămas până astăzi alipiţi de credinţa noastră şi de dragostea poporului nostru, după cum ne-a învăţat el până pe patul
martiriului şi morţii sale.
Acest lucru dorim şi noi să vi-l spunem. Şi, printre toţi eroii
patriei noastre şi binefăcătorii poporului nostru, şi oamenii sfinţi
ai Bisericii noastre, să nu-l uităm niciodată pe acest mare om al
lui Dumnezeu pe urma căruia şi după jertfa căruia iată că şi noi
culegem astăzi bucurii şi binecuvântări.
Nici un popor din lumea asta nu are în sânul lui o lucrare
aşa de minunată, care să ducă viu şi sfânt, şi înflăcărat Cuvântul
lui Dumnezeu prin trăirea, prin lacrimile, prin rugăciunile, prin
viaţa lor ca această Lucrare minunată care a ieşit din acela şapte
răni, ca cele şapte răni ale Mântuitorului de pe cruce... Şapte răni
ale Părintelui Iosif.
Pe marii binefăcători ai noştri nu trebuie să-i uităm niciodată. Suntem nişte urmaşi nevrednici dacă nu ne vom cinsti marii noştri sfinţi şi binefăcători care au făcut pentru neamul nostru
şi pentru poporul nostru lucruri nemuritoare şi eterne. Spune
Cuvântul lui Dumnezeu că un singur om valorează mai mult de390

cât lumea întreagă. Dar dacă atâtea sute de mii şi poate milioane
de suflete Dumnezeu a scăpat de la moarte, din alcoolism, din
toate lucrurile stricate şi murdare în care trăiesc majoritatea oamenilor, şi pe aceştia i-a scăpat prin jertfa lui, atunci vedem cât
de mare valoare are un suflet prin care Dumnezeu a salvat atâtea
mii de oameni.
De aceea, binecuvântăm pe Domnul că în Biserica noastră,
în credinţa noastră şi în neamul nostru am avut un astfel de sfânt.
El ne-a învăţat să ne iubim patria – şi noi o iubim. Ne-a învăţat
să ne iubim Biserica – şi noi o iubim. Ne-a învăţat să ne iubim
semenii noştri, să iubim munca, să iubim cinstea, să iubim credinţa, să iubim viaţa frumoasă – şi noi le iubim şi aşa îi învăţăm
şi pe urmaşii noştri. Pentru că suntem siguri că numai acel popor
va fi fericit şi va avea un viitor sigur, care va creşte copii credincioşi, mame credincioase, tineret credincios, destoinic, inteligent, harnic, cinstit, vrednic în toate privinţele. Să-şi iubească
patria mai presus de orice. Să-şi iubească credinţa mai presus de
orice. Că în felul acesta ei vor fi folositori omenirii mai presus
ca oricare.
Au trecut mulţi ani de când noi nu ne-am prea bucurat de
atâta preţuire şi de atâta încredere de la mai-marii noştri duhovniceşti cum s-ar fi cuvenit, după munca şi jertfa de care ne-am
străduit să dăm dovadă cu smerenie şi cu tăcere, şi cu răbdare,
de-a lungul atâtor ani câţi au trecut de atunci... peste o jumătate
de secol, până astăzi.
Acum ne bucurăm şi-I mulţumim lui Dumnezeu că vă putem vesti că am fost nu de mult înaintea mai-marilor Bisericii
noastre – începând chiar de la Prea Fericirea Sa, Patriarhul Iustin, şi apoi la toţi ceilalţi (la unii am fost, la alţii urmează să
mergem) – cu această dragoste şi dorinţă a noastră să fim înţeleşi
şi preţuiţi aşa cum suntem: ca nişte elemente care, puse în nişte
condiţii mai favorabile şi [având] mai multă încredere [din partea] mai-marilor noştri, am putea să ajutăm şi mai efectiv la tot
ceea ce este atât de necesar: munca vrednică, cinstită, viaţa cumpătată şi echilibrată, şi credinţa, şi statornicia noastră în dragos391

tea faţă de Biserica noastră şi faţă de patria noastră. Noi, nici
unii dintre noi, nu ne-am părăsit nici patria noastră, nici credinţa
noastră şi dorim să nu le părăsim niciodată. Şi ne rugăm lui
Dumnezeu nu numai să nu le părăsim; dar, lucrând în mijlocul
lor cu toată dragostea şi devotamentul nostru, să putem ajuta mai
grabnic la înflorirea lor, la înfrumuseţarea lor şi la binecuvântarea lor.
Avem promisiuni că foarte curând adunările noastre de
duminica vor putea avea loc în toate bisericile, cu concursul,
cu prietenia, cu binevoitoarea înţelegere a preoţilor noştri. Îi
îndemnăm pe fraţii noştri, [pentru] când vor veni dispoziţiile
acestea, să caute cu toată dragostea şi cu toată preţuirea să se
apropie de preoţii pe care Dumnezeu i-a dat bisericilor noastre
şi să căutăm să-i ajutăm în tot ceea ce priveşte buna stare atât
duhovnicească – în primul rând duhovnicească –, dar şi materială a bisericilor noastre, care ne-au rămas nouă, în grija şi-n
păstrarea noastră, de la părinţii noştri sfinţi care odihnesc în
pământul acesta cu trupurile lor şi în cerul de deasupra acestui
pământ cu sufletele lor. Şi, când şi noi vom merge cu trupul în
pământul acesta, lângă trupurile lor, să ne poată primi liniştiţi.
Şi, când sufletele noastre vor merge în cerul acesta, lângă sufletele lor, să se poată bucura de noi şi Dumnezeu că I-am fost
credincioşi, şi părinţii noştri că le-am fost cu adevărat urmaşi
vrednici. (p. 368-374)
*
Binecuvântează patria noastră, ţara noastră, conducătorii ei.
Fă, Doamne, ca puterea Ta să-i păzească de orice rău. Şi libertatea noastră, şi tot ceea ce ne-ai dat Tu să fie păzite şi ocrotite
de Tine şi de puterea Ta de orice rău care poate veni dinăuntru
sau din afară. Tu Însuţi să ne păzeşti, pentru ca în felul acesta săŢi putem sluji cu o viaţă ascultătoare şi credincioasă, paşnică şi
liberă. (p. 397)
*
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Poporul nostru s-a născut creştin. Ne place totdeauna să ne
lăudăm cu aceasta. Coloniştii romani veniţi aici în Dacia au fost
trimişi din pricina credinţei lor. Au fost surghiuniţi aici. Şi
Dumnezeu a folosit acest surghiun ca să se nască poporul nostru
un popor credincios. Ce minunat trebuie să fi trăit primii noştri
părinţi credincioşi în anii de la începutul creştinismului nostru,
oameni ascultători de Dumnezeu, care au trăit în această sfinţenie, dând naştere la un popor de la început creştin!
Dar dacă a venit peste istoria noastră năvălirea atâtor popoare păgâne, iată în ce stare nefericită a făcut să ajungă şi sfintele
noastre obiceiuri, pe care ar fi trebuit totdeauna să le urmăm cum
le-au început părinţii noştri: la botezul lor, la cununia lor, la înmormântările lor, ferindu-se de tot ceea ce era atingere de păcat
şi de orice era destrăbălare şi păgânism; şi trăind în sfinţenie şi
în curăţie. (p. 413)
*
Iar nouă, celor ce am pornit pe această cale, ajungând şi dorind să ajungem nişte cetăţeni vrednici ai patriei noastre şi nişte
fii credincioşi şi smeriţi, trăitori ai Bisericii noastre, ajută-ne să
ne ducem tot mai cu vrednicie viaţa aceasta, pentru a deveni şi
părinţi credincioşi, şi soţi credincioşi, şi soţii credincioase, şi copii credincioşi. Şi în toate privinţele să fim vrednici copii ai Tăi,
vrednici fii ai neamului nostru şi ai Bisericii Tale. (...)
Aşa Te rugăm să ne ajuţi să trăim frumos, pentru ca să antrenăm pe calea Ta cât mai multe suflete, până când toată ţara
noastră va deveni un colţ de rai, plin de fiinţe sfinte şi curate, care să se privească cu dragoste şi să îşi dea bineţe cântând, şi să se
îmbrăţişeze totdeauna, sărutându-se pe lacrimi de bucurie şi la
întâlnire, şi la despărţire. Atunci abia poporul nostru va fi deplin
fericit, pentru că Tu vei fi pacea şi bucuria inimii lui, de la cel
dintâi până la cel din urmă şi de la cel mai mare până la cel mai
mic. Aşa dorim, Doamne, pentru poporul nostru. Şi Te rugăm
pentru Biserica noastră şi pentru toţi păstorii rânduiţi de Tine în
ea. Dăruieşte-le toată lumina şi puterea de care au nevoie ca să
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poată ajuta cu răbdare, cu blândeţe, cu bunătate pe toţi cei slabi,
până vor deveni tari; pe toţi cei mici, până vor fi şi ei mari; pe
toţi cei bolnavi, până vor ajunge şi ei sănătoşi; pe cei din urmă,
până vor ajunge şi ei înainte; pe cei smeriţi, până vor ajunge şi ei
vrednici, Doamne, să fie pildă şi frumuseţe pentru urmaşi şi
pentru toţi cei care privesc la noi.
Binecuvântează mamele poporului nostru. Ne rugăm îndeosebi pentru mamele tinere cu copilaşii micuţi, cele mai slabe fiinţe. Dăruieşte-le puterea şi ajutorul Tău, ca să-şi poată creşte
copiii vrednici, după voia Ta şi după Cuvântul Tău cel sfânt. (...)
Îţi mulţumim pentru părinţii noştri sfinţi. Acum ei nu mai
sunt, dar pietrele ridicate de ei, mănăstirile frumoase, locurile de
închinăciune, toate aceste pietre ne grăiesc nouă şi ne aduc
aminte [de ei], ca şi clopotele de la Putna, ca zidurile de la
Cozia, ca toate aceste monumente sfinte în care ne sunt păstrate
faptele de credinţă şi de jertfă ale înaintaşilor noştri pentru care
Tu ne-ai adus acum bucuria libertăţii şi independenţei noastre
naţionale.
Te rugăm, Doamne, ajută-ne să ne întoarcem cu adevărat la
Tine, ca să ne scapi, Doamne, şi de sub robia vrăşmaşilor răi care sunt: păcatul, alcoolismul, înjurătura, necredinţa, vorba murdară, lenea, pâra, hoţia, toate celelalte răutăţi care ne asupresc şi
ne nefericesc neamul nostru mai rău decât popoarele păgâne care
ne-au asuprit. Dezrobeşte-ne sufleteşte, Doamne, şi de sub
aceste apăsări nefericite. Fă să devenim oameni noi, credincioşi
şi sfinţi, pentru ca să ne putem bucura de o libertate deplină nu
numai naţională, ci şi duhovnicească, sufletească.
Mulţumim pentru toată bucuria pe care ne-ai dat-o astăzi.
Te rugăm să-i binecuvântezi pe cei care au stat liniştiţi şi au ascultat. Binecuvântează sufletele care s-au hotărât pentru Tine şi
păstrează-le credincioase. Adaugă mereu la numărul lor altele şi
altele, până când toţi vor fi credincioşi şi toată ţara noastră va fi
plină de cunoştinţa Cuvântului Tău cum e plin fundul mării de
apele ce-l acoperă, pentru că aceasta este făgăduinţa Ta pentru
vremile viitoare. Noi dorim să grăbeşti venirea acestor vremuri.
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Şi, în anticiparea lor, Te binecuvântăm pe Tine, Care ni le vei
aduce. Foloseşte-Te şi de noi pentru grăbirea venirii acestei Împărăţii. Pe cei rătăciţi de la credinţa noastră întoarce-i cu dragoste. Fă ca, văzând ei astfel de petreceri fericite, să vadă cât de
frumoase sunt binecuvântările pe care le dai Tu în Biserica
noastră şi în credinţa noastră, pe linia sănătoasă a înaintaşilor
noştri şi în simţământul curat al dragostei faţă de poporul nostru.
(p. 425-427)
*
Domnul Iisus să ne dăruiască lumina ascultării de El, să ne
lumineze ochii, pentru ca să vedem viaţa şi neputrezirea în
Evanghelie. Iar după ce ne-a deschis ochii, atunci să dăm dovadă că vedem, umblând altfel: în mijlocul alor noştri să fim
pildă de curăţie; la serviciul nostru, pildă de corectitudine, de
ascultare, de supunere, de cinste, de punctualitate în toate privinţele; la biserică, pildă de fii credincioşi; la adunare, pildă de
fraţi credincioşi; în familie, pildă de soţii, de soţi, de copii sau
de părinţi credincioşi; în mijlocul tuturor oamenilor, pildă şi
dovadă de oameni adevăraţi. Oameni aşa cum ne-a învăţat pe
noi Hristos şi cum ne cere Evanghelia Lui. Că numai atunci neam putut face cu adevărat datoria de credincioşi în Biserică şi
în Evanghelie şi datoria de cetăţeni în mijlocul poporului nostru şi în mijlocul familiei noastre. Aşa oameni ne vrea Hristos
şi ne porunceşte El să fim toţi. Şi numai când suntem aşa suntem cu adevărat oameni vrednici de El. Altfel, mai bine să nu
ne numim, căci facem de ruşine şi Evanghelia Sa, şi Cuvântul
Său. Dacă ne numim, să ne dăm silinţele să şi ajungem în aşa
fel, încât să facem cinste lui Dumnezeu şi bucurie tuturor celor
din jurul nostru.
Aşa să ne ajute Domnul tuturor, ca, atunci când va veni El
sau când ne va chema la El, să vedem Faţa Lui cu bucurie şi să
moştenim Împărăţia Lui cea sfântă. Aşa oameni ne vrea Lucrarea
Oastei în care Domnul ne-a chemat prin Părintele Iosif şi în care
El ne porunceşte să fim – în mijlocul Bisericii noastre, în mijlo395

cul poporului nostru şi în mijlocul familiei noastre – oameni
vrednici de Numele Lui. Cum au fost marii noştri înaintaşi, oamenii lui Dumnezeu care, şi prin cuvântul lor, şi prin viaţa lor,
au arătat că sunt vrednici să fie şi primiţi înaintea lui Dumnezeu,
şi urmaţi înaintea noastră. (p. 425-427)

Strângeţi fărâmiturile, vol. 6
Noi avem această sfântă datorie, pentru că de-acolo ne putem inspira neîncetat. Pilda înaintaşilor noştri poate fi pentru noi
mijloc de învăţătură, mijloc de putere, mijloc de biruinţă.
De aceea, întorcându-ne mereu privirile spre înaintaşii
noştri care au fost oameni mari de credinţă, de răbdare, de sfinţenie, de evlavie, de stăruinţă, de înfrânare, să ducem în mijlocul
societăţii în care suntem noi o viaţă la fel de sfântă şi evlavioasă,
pentru împlinirea voii lui Dumnezeu.
Aceasta este datoria noastră. Înaintaşii noştri şi urmaşii
noştri ne poruncesc să trăim cu vrednicie orice clipă din viaţa pe
care o avem de la Dumnezeu. (...)
Şi noi facem parte dintr-un lanţ de aur minunat. În mijlocul
poporului nostru au fost oameni de credinţă şi de putere, şi de
îndrăzneală sfântă şi mare... Dacă Dumnezeu a făcut să ajungă
până astăzi fiinţa poporului nostru, a fost pentru că de la început
poporul nostru s-a născut odată cu credinţa şi în mijlocul lui au
fost bărbaţi ai credinţei, oameni de mare preţ înaintea lui Dumnezeu. Ei au luptat să păstreze fiinţa neamului nostru şi credinţa
părinţilor noştri în care Dumnezeu acum ne-a rânduit nouă o lucrare deosebită, prin care să ne trezim, să ne împrospătăm, să ne
îmbărbătăm inimile şi să putem urma astfel credinţa înaintaşilor
noştri cu o vigoare, cu o putere, cu o îndrăzneală şi mai sporită.
Pentru că facem parte dintr-un lanţ de aur, din firul lung al unor
înaintaşi ai credinţei care s-au jertfit până astăzi. Tot pământul
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ţării noastre este presărat de mănăstiri, de troiţe, de cruci, de paraclise şi de tot felul de semne ale credinţei înaintaşilor noştri.
(...) Nouă ni se cere acum ca, pe lângă semnele acestea minunate ale credinţei înaintaşilor noştri, să aducem puterea de
trăire, avântul înflăcărat al unei iubiri nemărginite faţă de Hristos, Care ne-a răscumpărat şi Care ne-a păstrat această limbă în
care să putem citi şi mărturisi, şi împărtăşi cuvintele frumoase
ale sfintei Evanghelii. El ne-a lăsat această limbă şi acest popor
în mijlocul căruia avem fraţi, avem surori. Din mijlocul poporului acestuia a fost mama noastră, tatăl nostru, fraţii noştri. Sufletele cele mai iubite şi mai scumpe pe care le-am avut pe pământ din mijlocul acestui popor sunt.
În limba acestui popor am citit Cuvântul lui Dumnezeu şi în
limba aceasta am cântat cântările Domnului spre slava Sa şi ne
bucurăm acum, înmulţind în limba aceasta rugăciunile inimii
noastre, desfătarea sufletului nostru, spre slava Lui cea sfântă şi
spre bucuria sufletelor noastre.
De aceea trebuie să ţinem la aceste lucruri şi să facem ca ele
să capete tot mai mult preţ şi frumuseţe prin trăirea noastră, prin
umblarea noastră, prin viaţa noastră de fiecare zi, prin neprihănirea, prin sfinţenia, prin hărnicia, prin ascultarea de care trebuie
să dăm dovadă fiecare dintre noi. Că aceasta este porunca Domnului Hristos. (...)
Prin purtarea noastră, să facem cinste Evangheliei în care
credem, cinste Numelui Sfânt al Domnului pe care-l iubim şi pe
care-l cântăm, cinste Bisericii în care ne-am născut şi în care trebuie să fim statornici şi credincioşi, mădulare sănătoase şi curate. Cinste poporului nostru în mijlocul căruia Dumnezeu S-a îndurat să ne naştem.
Aceasta ne învaţă pe noi Hristos. Şi numai în măsura în care
ne dăm silinţele să ajungem să împlinim cu fapta aceste lucruri
suntem într-adevăr vrednici de Numele Său şi ne facem întradevăr vrednici datoria noastră. (p. 9-14)
*
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Binecuvântează tineretul Tău, tineretul nostru, copiii Tăi,
copiii noştri trupeşti şi sufleteşti. Ajută-ne să-i vedem crescând
în orice lucru şi gând bun. Ridică din mijlocul lor talente inspirate pentru Tine, scriitori, cântăreţi, poeţi, vestitori ai Tăi,
Doamne, şi înzestraţi cu toate darurile, pentru ca generaţiile care vin să aibă nişte îndrumători vrednici. Vorba zboară, dar cuvântul rămâne. Ridică scriitori credincioşi în mijlocul poporului nostru. Te rugăm pentru mame şi pentru scriitori, că aceştia
[nasc] creaturi binecuvântate şi opere nemuritoare. Fă, Doamne, ca, în mijlocul poporului nostru, cât mai multe mame...
toate mamele şi toţi scriitorii să fie credincioşi. Ca să plămădească în sufletul generaţiilor care vin credinţa în Tine şi ascultarea de Tine, cum a vrut Neagoe Basarab să-l facă pe fiul
său. (p. 168)
*
Iar noi va trebui să ajutăm cât mai curând să se convingă că
suntem nu numai credincioşi fii ai Bisericii noastre, pe linia sănătoasă a Sfinţilor noştri Părinţi şi a Părintelui nostru Iosif, cum
ne-a învăţat el, ci că suntem şi nişte cinstiţi şi demni, şi vrednici
fii ai patriei noastre, cum ne-a învăţat tot Părintele nostru Iosif.
(p. 192)
*
Măcar mai-marii Bisericii şi mai-marii ţării noastre să cunoască gândurile noastre sincere şi curate faţă de Dumnezeu şi
faţă de ţara noastră. Le-am dovedit în toate privinţele că, deşi am
fost prigoniţi pe nedrept şi am suferit zeci de ani, şi ne-am chinuit, şi alţii dintre fraţi au murit acolo, alţii îndată după ce au
venit acasă, totuşi, nici unii dintre noi nu ne-am părăsit nici credinţa noastră, nici ţara noastră, cum au făcut alţii. Cel puţin, în
aceasta să se vadă cât de ataşaţi suntem noi de patria aceasta şi
de credinţa aceasta. Să nu fim judecaţi pe nedrept. Că dacă suferim pe drept pentru Numele Domnului Iisus, slăvit să fie Domnul! Dar să se ştie punctul nostru clar şi corect de vedere.
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Aceasta ne-am străduit să le înfăţişăm în memoriile cu care am
fost pe la toţi mai-marii. (...)
Noi am dovedit ataşamentul nostru faţă de credinţa noastră
şi faţă de ţara noastră nu numai prin faptul că am suferit atât de
mult... şi nu ne-am părăsit nici ţara, nici credinţa, şi prin faptul
că, iată, nici familia noastră, nici [alţii] dintre ai noştri, nici unii
n-au făcut cereri de plecare în străinătate şi... nu ştiu unde, să-şi
lase familia, să-şi lase casa, să-şi lase ţara şi să-şi lase credinţa...
Şi aceasta cred că este una dintre dovezile noastre de bună credinţă şi faţă de unii, şi faţă de alţii. (p. 199-206)
*
Îndură-Te, Doamne, de întreg poporul nostru şi dăruieşte-i,
Doamne, vreme de pace, de bucurie şi de binecuvântare. Luminează-i şi-i călăuzeşte în ascultare de Tine şi [spre] mântuire
veşnică pe toţi îndrumătorii lui. Pentru ca astfel să putem cu toţii
duce o viaţă paşnică şi liniştită. Şi patria noastră să sporească în
tot ceea ce este plăcut înaintea Ta. (p. 305)
*
Apără hotarele ţării noastre de năvălirea altor neamuri şi-i
păzeşte şi-i binecuvântează, şi-i întăreşte pe cei care le apără,
pentru ca şi noi să putem duce o viaţă liniştită, să putem merge
unii la alţii, să Te lăudăm pe Tine, să lucrăm pentru slava Numelui Tău Sfânt aşa cum ne-au învăţat părinţii noştri prin cuvântul şi prin pilda vieţii lor. (p. 325)
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Din alte lucrări:

Cântarea, ca meditaţie
Iubirea de părinţi, iubirea de ţară, iubirea de lucrurile scumpe, gândul la comorile sufletului nostru ne face pe oricine să
cântăm şi să căutăm alinul şi stâmpărarea cântării. (p. 6-7)
*
Poporul nostru românesc este în chip minunat înzestrat de la
Dumnezeu cu darul şi cu simţirea cântării. Parcă nici un alt popor de pe lume nu are un aşa mare dar al cântării şi o aşa mare
dragoste de cântare ca acest popor. Cântecele lui din iubirea de
soţ, de fii sau de părinţi, cântările lui de dor, de jale sau de bucurie, cântările pentru ţară, pentru libertate, pentru viaţă sunt parcă
neîntrecute. Nici un alt popor parcă nu are atât de adânci şi de
frumoase cântări. În cântările nici unui alt popor nu este atâta
greutate de dor, de simţire, de frumuseţe. De aceea e de mirare
un lucru: de ce oare cântarea duhovnicească era aşa de necunoscută la noi înainte de a veni Lucrarea duhovnicească a Oastei
Domnului? Cum oare poporul nostru, care I-a înălţat lui Dumnezeu atâtea mănăstiri, atâtea biserici, atâtea troiţe minunate, cum
oare nu I-a înălţat totuşi şi nişte cântări tot atât de multe şi de
minunate pentru slava Lui? Cum oare – când, în istoria noastră
atât de zbuciumată, am supravieţuit numai printr-un şir de minuni prin care grija şi puterea iubirii lui Dumnezeu faţă de noi
ne-a păstrat viaţa şi fiinţa – cum oare noi totuşi nu ne-am întrupat recunoştinţa faţă de Dumnezeu în nişte cântări tot atât de
nemuritoare ca Suceviţa, ca Voroneţul, ca Putna, ca Argeşul,
Cozia, Tismana şi celelalte?
A trebuit să vină omul lui Dumnezeu, Părintele Iosif Trifa,
care, ca oarecând Moise în pustiu, să atingă inima poporului
nostru cu toiagul dragostei lui Dumnezeu, pentru ca să înceapă
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să curgă, să ţâşnească şi să izvorască din ea izvoarele nesecate şi
dulci ale unei cântări dumnezeieşti tot fără egal pe lume.
Astăzi – slăvit să fie Domnul nostru Iisus Hristos! –, în frumosul grai românesc şi din profunda iubire a sufletului nostru
faţă de Dumnezeu, au izvorât şi izvorăsc unele dintre cele mai
dulci şi mai frumoase cântări de iubire şi de slavă, cu care-L laudă pe pământ mulţimi tot mai mari şi se adapă întinderi tot mai
largi. Şi cântarea noastră sfântă umple undele cerului şi gurile
pământului cu laudele şi mulţumirile către Dumnezeul părintelui
şi binefăcătorului nostru al tuturor. (p. 7-8)
*
Minunatele noastre colinde sunt încă una din frumuseţile sufleteşti ale poporului nostru. (...)
Iar dintre toate aceste cântări şi colinde prin care sufletul
neamului nostru întâmpină Naşterea Domnului Hristos, cea mai
frumoasă şi mai cunoscută este: O, ce veste minunată. Cântarea
aceasta nespus de frumoasă este izvorâtă cine ştie când, din bucuria cea mai curată, din dragostea cea mai profundă, din credinţa cea mai puternică în misiunea dumnezeiască şi mântuitoare
a venirii lui Hristos Domnul nostru pe lume, din sufletele cele
mai curate care au creat-o.
Cântarea O, ce veste minunată a devenit curând un fel de
imn naţional al nostru, în cinstirea Naşterii Domnului Iisus.
Dintr-o margine a lumii până la cealaltă, oriunde se află pe pământul acesta o suflare de limbă românească şi de credinţă
sfântă în Hristos, răsună şi cântarea O, ce veste minunată, cutremurând de fiecare dată inimile noastre, ale tuturor, şi
umplându-ne ochii de lacrimi. Atât melodia ei, cât şi textul sunt
dureros de frumoase şi de înălţătoare.
Cât de plin de credinţă trebuie să fi fost sufletul sau sufletele
binecuvântate de Dumnezeu care au alcătuit versurile şi melodia
acestei minunate colinde, ale acestui minunat cântec românesc
de Crăciun! Numele lui, al celui care a compus poezia sau textul
– sau ale celor care au compus-o, dacă au fost mai mulţi – nu se
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mai cunosc, nu se mai pot cunoaşte, cum nu se mai pot cunoaşte
numele atâtora dintre cei de demult care ne-au lăsat nouă atâtea
comori de-o eternă frumuseţe şi de lumină sufletească. Oricine a
fost el (sau ei), contopit cu adevărul şi cu dragostea, el a fost plin
de Hristos. De aceea a devenit nemuritor prin ceea ce a creat. S-a
contopit cu adevărul lui Dumnezeu pentru oameni şi cu dragostea oamenilor pentru Dumnezeu – singurele valori care au creat
şi vor crea vreodată frumuseţi veşnice pe pământ. (p. 61-63)

Cuvinte la Sărbători literare
Încă o dată Te rugăm, binecuvântează pe fiecare dintre cei care
sunt aici. Binecuvântează şi scumpii noştri frăţiori şi surioare mai
tineri sau mai vârstnici, mai mici sau mai mari, mai cunoscuţi sau
necunoscuţi, care ne însoţesc duhovniceşte în toată ţara, din toată
lumea, gândindu-se cu drag şi cu atâta speranţă şi încredere la noi.
Ajută-ne să nu dezminţim speranţele pe care le-ai pus Tu şi le-au
pus surorile şi fraţii în noi. Fă ocazia aceasta binecuvântată în care
să ne cunoaştem şi personal între noi. Să ne apropiem unii de alţii.
Să ne unim mai adânc puterea, inspiraţia, dragostea noastră, pentru
a crea lucrări tot mai frumoase şi de o mai înaltă valoare pentru Tine. Pentru fericirea poporului nostru, pentru transformarea fericită
în Biserica şi Credinţa noastră. Doamne, Tu ştii că iubim aceste valori cu toată puterea sufletului nostru: iubim patria noastră, iubim
poporul nostru, iubim pe toţi acei pe care Tu i-ai rânduit conducători şi îndrumători în mijlocul nostru, pentru că Cuvântul Tău ne porunceşte să ne rugăm pentru ei, să-i preţuim cu dragoste, pentru că
ostenesc în mijlocul nostru pentru binele acestui neam. (...)
Ajută-ne să nu deznădăjduim niciodată, ci cu această nădejde să lucrăm. Cu această încredere neclintită să suferim, să luptăm, să trăim şi să murim, dacă va fi nevoie, fiindcă în Ziua Învierii ne vei ridica şi pe noi să vedem această strălucită realizare
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a gândului pentru care am muncit şi ne-am sacrificat şi noi. Fă
din noi nişte fermenţi sănătoşi care să dospească cu adevărat
aluatul acesta duhovnicesc în poporul nostru şi în ţara noastră, şi
în Biserica noastră, până când toată frământătura aceasta va fi
dospită şi Tu vei putea face pâinea cea dulce, moale, plăcută şi
gustoasă a harului Tău, pe care o doreşti realizată în viaţa duhovnicească a poporului nostru; această înălţare spirituală a
neamului nostru şi a Biserici noastre. (p. 12-14)
*
Preaiubiţii noştri fraţi şi surori, din toată inima noastră dăm
slavă Domnului nostru pentru o seară binecuvântată ca aceasta
în care putem iarăşi să ne revedem feţele iubite şi dorite unii altora. Să ne putem ridica împreună gândurile şi inima noastră
spre Dumnezeul nostru, Căruia şi de data aceasta, ca şi totdeauna, să putem să-I aducem mulţumire şi recunoştinţă pentru tot
marele şi multul bine pe care ni l-a făcut când pe nume ne-a
chemat din întuneric la lumina Lui minunată şi de sub puterea
satanei la Dumnezeu, făcându-ne cunoscut Cuvântul vieţii în
această Lucrare minunată şi sfântă, pe calea credinţei şi învăţăturii părinţilor noştri sfinţi şi a înaintaşilor noştri minunaţi, în
mijlocul poporului nostru binecuvântat, în limba căruia să înălţăm spre Dumnezeu cele mai frumoase cântări, în mijlocul căruia Dumnezeu a făcut să avem fiinţele cele mai scumpe cu care
suntem fericiţi pe acest pământ. (p. 75)
*
Avem în jurul nostru mulţimile. Noi suntem lucrarea cea
profetică al lui Dumnezeu. Oastea Domnului este Lucrarea profetică a lui Dumnezeu, ridicată în mijlocul poporului nostru
pentru a mântui întreg poporul nostru. Ridicată în mijlocul Bisericii noastre pentru a ajuta ca Biserica noastră să ajungă o Biserică vie şi sfântă, şi evanghelică în Hristos. Aşa este Lucrarea
aceasta: un fenomen ceresc, un dar al lui Dumnezeu, un profet în
mijlocul acestei societăţi. Priviţi în jurul nostru şi vedeţi două403

zeci şi două de milioane de suflete de-ale fraţilor noştri, părinţilor noştri; rudeniile noastre, cunoscuţii noştri, prietenii noştri,
vecinii noştri. Fie-vă milă, deveniţi copii ai lui Dumnezeu, ca El
să vă poată folosi pentru mântuirea tuturor acestor oameni.
Acela care caută să se mântuiască numai pe sine şi se izolează de
restul poporului său este un ticălos, este un criminal. Cain a
spus: „Au eu sunt păzitorul fratelui meu? Ce-mi pasă mie? Să
mă salvez pe mine, să-mi caut folosul meu”. Este un proverb în
înţelepciunea evreiască ce spune aşa: „Blestemată să fie rugăciunea aceluia care se roagă numai pentru el însuşi; şi binecuvântată să fie rugăciunea aceluia care îmbrăţişează pe toţi şi doreşte
mântuirea tuturor. Pierdută să fie mântuirea aceluia care caută să
se mântuiască numai pe sine însuşi şi căruia nu-i pasă de alţii; şi
binecuvântată să fie mântuirea aceluia care caută să-i mântuiască
pe toţi semenii”. Hristos Iisus a venit în lume să-i mântuiască pe
toţi cei păcătoşi. Şi de aceea, noi trebuie să îmbrăţişăm cauza lui
Dumnezeu cum a îmbrăţişat-o Domnul Iisus. Să dorim mântuirea tuturor, să ne sacrificăm pentru mântuirea tuturor. Abia
atunci noi am devenit cu adevărat nişte credincioşi după voia lui
Dumnezeu, când vom avea o conştiinţă răspunzătoare pentru tot
poporul nostru, pentru mântuirea tuturor semenilor noştri. Să nu
ne izolăm într-un grupuleţ îngust, între trei, patru suflete şi să ne
lăudăm unii pe alţii, să ne tot învăţăm unii pe alţii, tot timpul
scornind şi scormonind, iar de alţii să nu ne pese; şi fără să avem
durere şi păsare de sufletele celor care se pierd în jurul nostru.
Dumnezeu ne vrea o sare. Sarea nu e păstrată numai pentru
ea. Sarea este anume pregătită să păstreze tot ceea ce este în jurul ei. Dumnezeu ne vrea o lumină. Lumina nu arde pentru ea însăşi. Lumina arde ca să-i lumineze pe toţi cei care au nevoie de
lumină. Dumnezeu ne-a ridicat aici să-L cunoaştem pe Domnul.
Dar misiunea aceasta El a rânduit-o pentru ca tot poporul nostru
şi toţi cei din jurul nostru să ajungă să se mântuiască. Dar cum
să se mântuiască, dacă noi înşine trăim într-o viaţă îngustă, individualistă, egoistă, de nişte oameni care se iubesc numai pe ei
înşişi şi nu caută mântuirea tuturor celorlalţi?
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Oastea Domnului cu scopul acesta a fost ridicată de Dumnezeu în mijlocul poporului nostru, ca de la început să atragă tot
poporul în slujba lui Dumnezeu. Ca toţi să facem acest salt
mântuitor de la starea de oameni fireşti, la starea de oameni duhovniceşti; de la starea de om trupesc, la starea de om duhovnicesc; de la starea de om pierdut, la starea de om mântuit.
Când tot poporul nostru va cunoaşte pe Dumnezeu, când
toată Biserica noastră va fi o Biserică ce va străluci de feţe luminate de harul lui Dumnezeu, închipuiţi-vă ce frumoasă va fi
cântarea noastră! Ce frumoasă fericirea noastră şi bucuria noastră, a tuturor, când tot poporul nostru… cum spune David:
„Când mergeam în fruntea poporului, în casa lui Dumnezeu, ce
fericiţi eram!”. Aşa trebuie să dorim noi, aşa trebuie să vedem
noi scopul nostru, mântuirea noastră şi rostul nostru în lumea
aceasta: de a mântui întreg poporul nostru şi de a aduce la Dumnezeu întreagă Biserica noastră. (...)
De aceea, fraţilor, dacă aţi venit în Lucrarea aceasta sfântă,
pătrundeţi-vă de conştiinţa că Lucrarea aceasta este o Lucrare a
lui Dumnezeu, un profet al lui Dumnezeu ridicat în mijlocul ţării
acesteia, al mulţimii acesteia, al Bisericii acesteia. Noi nu trebuie să ne mântuim fără poporul nostru şi fără Biserica noastră.
Nu trebuie să ne facem niciodată socotelile în afară de grupul şi
familia în care ne-a ridicat pe noi Dumnezeu. Ci toate socotelile
noastre să le facem, şi toate lucrările noastre să le facem în aşa
fel, încât ele să antreneze în întregimea sa poporul nostru şi în
totalitatea sa Biserica noastră pentru o viaţă trăită în slujba lui
Dumnezeu şi spre slava Lui.
Atunci vom fi fericiţi, când vom merge spre Casa lui Dumnezeu înconjuraţi de mulţimea în sărbătoare; slujind lui Dumnezeu şi ducând la fericire întreg poporul nostru. Simţiţi-vă datoria
aceasta şi faceţi acest salt ceresc de la mentalitatea individualistă, la mentalitatea de grup, la mentalitatea de unitate a întregii
Lucrări şi a întregului popor, pentru mântuirea noastră, pentru
mântuirea tuturor. (p. 97-101)
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*
Nu vă rugaţi niciodată fără să pomeniţi neamul nostru şi Biserica noastră la care Dumnezeu ne-a trimis. Să ne rugăm pentru
mântuirea întregului popor şi pentru saltul evanghelic al întregii
noastre Biserici. În felul acesta, noi ne vom mântui pe noi, familia noastră şi pe toţi cei din jurul nostru. Şi vom realiza astfel
voia lui Dumnezeu, care este mântuirea tuturor oamenilor. (p.
103)
*
Eu aş dori neîncetat să vă aduc aminte şi să ne aducem
aminte personal şi permanent că noi nu suntem nişte indivizi separaţi şi izolaţi unii de alţii şi că noi nu avem o chemare izolată.
Că noi avem împreună o chemare strălucită, pentru ca să îndeplinim împreună un scop măreţ, lucrând împreună, cu forţele
noastre unite, pentru îndeplinirea marelui scop pe care l-a vrut
Dumnezeu cu Lucrarea Oastei: să mântuiască tot neamul acesta.
Şi, prin neamul acesta, poate încă multe alte neamuri; toată Biserica aceasta şi, prin Biserica aceasta, poate încă multe alte Biserici. (p. 110)
*
Părintele Iosif spunea plângând: „Ardea inima în mine când
auzeam trecând pe sub geamul meu, în noaptea aceea de An
Nou, cetele de beţivi urlând, înjurând şi vorbind cele mai murdare lucruri împotriva lui Dumnezeu... Şi m-am rugat: «Doamne,
trimite şi în ţara noastră o lumină a Ta şi fă şi aici o renaştere
duhovnicească. Să se nască şi altfel de oameni, cu altfel de cuvinte, cu altfel de comportări, cu altfel de treceri dintr-un an în
altul. Că noi suntem un popor creştin cu numele, dar cu viaţa şi
cu purtarea suntem un popor păgân!»”. Şi a strigat, şi a strigat şi
în jurul lui s-au adunat mereu suflete şi suflete, şi suflete. Şi
Dumnezeu a făcut ca cercul acesta, sfera aceasta, aria aceasta
minunată să se lărgească mereu şi mereu; şi nu numai în întindere, ci şi în profunzime şi în înălţimi duhovniceşti. (p. 171)
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*
Când întreg poporul nostru va fi un popor nou, sfânt şi binecuvântat, când întreagă Biserica noastră va fi plină de slava lui
Dumnezeu şi toţi urmaşii noştri şi tot neamul, şi toate generaţiile
noastre vor fi mântuiţi ai lui Dumnezeu, suflete superioare, care
vor fi realizat în cel mai înalt grad trăirea în Hristos, vom fi fericiţi că şi noi am ajutat, cu slabele noastre puteri, să vină mai curând Împărăţia lui Dumnezeu; în care toţi să-L cunoască şi de
cunoştinţa Lui să fie plin tot pământul, aşa cum spune profetul:
„Şi tot pământul va fi plin de cunoştinţa Domnului cum este plin
fundul mării de apele ce-l acoperă... Şi nu va fi nevoie ca nimeni
să înveţe pe fratele său, zicând: «Cunoaşte pe Domnul!», că toţi
Mă vor cunoaşte”.
Tot poporul nostru să ajungă să-L cunoască pe Domnul. Dar
pentru aceasta trebuie ca noi, cu o inimă şi un gând, să lucrăm
toţi spre slava lui Dumnezeu. Lucrările minunate, creaţiile minunate şi inspirate pe care vi le-a dăruit Dumnezeu sunt o dovadă că Duhul Sfânt este cu noi. Când o literatură întreagă va fi de
această înaltă şi nobilă calitate sfântă, când cântările toate vor fi
pline de această vibrantă şi strălucită inspiraţie cerească, gândiţivă că lumea întreagă va cânta spre slava lui Dumnezeu cântările
noastre; şi nu numai lumea întreagă, ci şi îngerii din cer, după
cum este scris în Apocalipsa, când se spune: „...îngerii cântau
cântarea lui Moise”. Cântarea lui Moise din cartea Exod, când
poporul a trecut prin Marea Roşie şi tot poporul a cântat o cântare de slavă pentru Dumnezeu. Nu numai pe pământ s-a auzit. Îngerii din cer au învăţat cântarea aceasta şi au cântat-o. Sfântul
Apostol Ioan scrie aşa de frumos... Cum cântau îngerii din cer
cântarea lui Moise, Mântuitorul cu apostolii cântau cântările
Psalmilor lui David. Va veni clipa când şi noi vom auzi îngerii
din cer cântând cântările noastre. Pentru că toate sunt realizate
din această vibrantă şi puternică trăire în Hristos, spre slava lui
Dumnezeu. În cea mai frumoasă limbă de pe pământ, care pentru
noi este limba noastră, limba părinţilor noştri, care are cuvinte ca
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dulce, ca dor, ca dragoste cum nu există, cu răsunet aşa de sfânt,
în nici o altă limbă... Cred că Domnul i le-a dat poporului nostru
pentru ca în ele să se cuprindă fiorul cel mai sfânt care poate
înălţa un suflet până la cântarea divină încă de pe acest pământ.
[Şi] pe îngerii din ceruri îi vom auzi cântând acolo când ne vom
duce şi ne vor întâmpina cu cântările noastre. Aşa cum spune
una dintre ele:
Cântările noastre cântate plângând
lua-şi-vor odată aripile-albastre
şi-n soare pluti-vor curate, arzând
de para iubirii – cântările noastre.
Din roua de lacrimi ce-n ele-a rămas,
luci-vor pe ceruri ghirlande de stele,
iar îngerii slavei, cu tremur în glas,
cântând, învăţa-vor să plângă din ele.
(p. 189-190)
*
Când ne gândim, într-adevăr (...) că fenomenul acesta binecuvântat de Dumnezeu este produsul nu numai al unei părţi
dintr-o anumită confesiune, ci este produsul unei generaţii aparţinătoare unui întreg popor, cred şi eu că aceste tinere talente şi
aceste binecuvântate creaţii izvorâte din sufletul acestui minunat
tineret aparţin acum istoriei celei mai minunate a poporului nostru. A credinţei noastre. A tot ceea ce este valoare şi durată în
sufletul nostru românesc şi creştinesc. (...)
Au trecut atâtea secole şi, în poporul nostru, n-a fost ceea ce
este astăzi, după doar câţiva ani de poezie religioasă. Un popor –
cum spunea Părintele Iosif – înzestrat cu aşa minunat dar al
cântării, care are aşa frumos folclor, n-avea până la venirea
Oastei Domnului nici o producţie cu adevărat de valoare în ce
priveşte arta aceasta a poeziei religioase şi a muzicii laice religioase, cum a făcut şi cum a adus în poporul nostru Lucrarea
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aceasta într-un timp relativ scurt. Ceea ce s-a spus aici ca o apreciere a tuturor celor care au scris poezii în acest an, îmbogăţind
lirica noastră religioasă laică, pe drept cuvânt s-au spus. Şi minunate lucrări au realizat. (...)
Am ascultat aici nişte cântări vrednice de antologii. Şi vor
rămâne pentru totdeauna aşa cea mai mare parte din aceste cântări. Ele s-au impus şi le vor cânta în sfere şi în straturi tot mai
largi, în toate limbile şi în toate neamurile, cei care-L iubesc pe
Dumnezeu; din cartea noastră de cântări, din repertoriul acesta
minunat al acestor compozitori binecuvântaţi, fără nici o şcoală
de specialitate muzicală, ci numai inspiraţi de Duhul lui Dumnezeu, cum spune cântarea: „Am scos cereşti acorduri din fluierul
de ţară”.
Totuşi aceste cântări s-au impus şi se vor impune tot mai
larg. Dumnezeu ne va ajuta să le alcătuim şi să le punem pe note. Şi, când aceste cântări pe note îşi vor lua zborul în lumea întreagă, mulţi vor învăţa să cânte şi să plângă din cântările noastre. Pentru că acestea au izvorât din dragoste şi din lacrimi, cele
două coordonate pe care s-a format şi pe care se desfăşoară sufletul nostru. Nu numai al nostru, al Oastei Domnului, ci al întregului nostru popor. Tot folclorul nostru şi tot ce s-a impus, şi
tot ce a rămas etern din tot ce a fost creat frumos de acest popor
se cuprinde şi se desfăşoară în sfera acestor două valori eterne:
dragostea şi lacrimile.
Am plâns iubind... şi am iubit plângând. Aceasta este trăsătura sufletului nostru! Oastea Domnului s-a aşezat definitiv şi
total, valorificând divin aceste două trăsături minunate ale sufletului poporului nostru român şi ale istoriei noastre. Am avut
dragoste şi lacrimi. Am iubit plângând şi am plâns iubind. Înainte n-am ştiut pentru cine merită să plângi şi pe cine merită să
iubeşti. Oastea Domnului ne-a arătat că pe Hristos merită să-L
iubeşti şi pentru El merită să plângi, creând cele mai minunate
cântări şi rugăciuni, şi imnuri spre slava lui Dumnezeu.
În cartea noastră, am spus, sunt scrise şi sunt compuse, şi
sunt aşezate acolo cântări care cuprind toate stările din care un
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suflet omenesc are nevoie şi simte nevoie să cânte şi să plângă
înaintea lui Dumnezeu.
Noi mulţumim lui Dumnezeu pentru aceste minunate şi binecuvântate comori pe care ni le-a dat. În felul acesta, Lucrarea
Oastei s-a suprapus total şi valorifică total aceste părţi frumoase
şi unice ale poporului nostru. Învăţaţi să-L iubiţi, învăţaţi să
plângeţi pentru Domnul şi pentru dragostea lui Hristos. Şi în
aceste sfinte stări compuneţi pentru El cântări, melodii, poezii,
cuvântări, rugăciuni, pentru că acestea sunt cele mai necesare.
Străinii (străini şi de credinţa, şi de învăţătura noastră, şi de
limba noastră) mi-au spus: „Noi ne bucurăm...”. Chiar astăzi mia spus cineva de departe: „Copiii noştri învaţă să cânte din cărţile dumneavoastră. Tinerii noştri cântă şi se bucură. În adunările
noastre nu sunt lacrimi, nici putere, decât atunci când se cântă şi
se declamă din lucrările voastre”. (p. 192-195)
*
Harul lui Dumnezeu să ne inspire mereu opere tot mai frumoase şi mai desăvârşite pentru slava lui Dumnezeu, pentru îmbogăţirea tezaurului etern al poporului nostru şi al credinţei
noastre, pentru delectarea şi strălucirea sufletelor noastre acum
şi în veci. Amin. (p. 197)
*
Nu de mult, săptămâna aceasta care a trecut, noi am făcut o
călătorie cu nişte fraţi şi surori la nişte locuri care ne-au evocat în
alt fel, dar atât de zguduitor, aceste lucruri. Poporul nostru a avut
mulţi profeţi. Între aceşti profeţi a fost şi sculptorul Brâncuşi. Am
mai vorbit noi undeva de el. Ne-am reîmprospătat în inimă aceste
lucruri săptămâna aceasta, când am trecut prin Târgu Jiu şi ne-am
oprit la cele trei mari momente din viaţa lui şi din inspiraţia lui.
Omul acesta a fost un profet. Când am venit aici şi ne-am întâlnit
în seara aceasta aici, ne-am amintit că săptămâna trecută noi am
trecut pe la Masa Tăcerii, pe la Poarta Sărutului şi pe la Coloana
Infinită… Ce viziune biblică a avut omul acesta! Noi am trăit
410

acolo şi ne-am rugat împreună lângă toate aceste trei momente:
Masa Tăcerii – o masă largă, cu douăsprezece scaune nemişcate
împrejurul ei. Ne-a evocat amintirea Cinei celei de Taină după ce
Iuda plecase dintre ucenici. Nu sunt treisprezece scaune, ci douăsprezece… Am trăit noi acolo câteva momente impresionante şi
ne-am rugat împreună cu fraţii şi surorile noastre cu care am fost
acolo. În seara aceasta mi-aduc aminte clar şi despre Momentul
biblic, şi despre momentul evocat de Brâncuşi când i-a spus Masa
Tăcerii, cu douăsprezece scaune… E Cina cea de Taină, unde
Mântuitorul S-a adunat cu ai Săi, numai cu ai Săi, şi unde Şi-a
putut deschide toată inima Lui, să le împărtăşească adevăruri pe
care nu li le mai spusese niciodată înainte; pe care ei le-au simţit
gândind: „Niciodată nu ne-ai mai vorbit aşa”…
Acum le vorbeşte deschis Dumnezeu… Le-a deschis mintea
să înţeleagă momentul profetic şi zguduitor, şi dramatic pe care-l
trăiau, cu care începea săptămâna, zilele, paşii, drumul Patimilor, care vor culmina cu slava veşnică.
De la Masa Tăcerii, au trecut la Poarta Sărutului. Aceasta
înseamnă Golgota, acolo unde Hristos ne-a împăcat şi unit pe
totdeauna cu Tatăl. Fiecare sferă cuprinde două jumătăţi: Hristos şi noi.
Prin Cruce, am fost răscumpăraţi, prin Cruce am fost împăcaţi, prin Cruce a fost înlăturat dintre noi zidul care ne despărţea.
Prin Cruce, cei doi au fost făcuţi unul. Dumnezeu cu noi şi noi
cu El. Aceasta este Poarta Sărutului ceresc: Golgota! Acolo s-a
petrecut unirea noastră cu Dumnezeu, legământul care ne-a unit
pentru totdeauna. Ce minunat a simţit acest om, Brâncuşi, Taina
Crucii, Taina cea Mare şi sfântă a Răscumpărării noastre! El i-a
zis Poarta Sărutului. De fapt, prin aceasta intri în părtăşire şi
comuniune veşnică cu Dumnezeu.
După aceasta, mai este puţin până la Coloana Infinită, care,
privită într-un fel, o vezi, în soare, ca pe o scară de aur… Ca pe
scara lui Iacov, pe care îngerii se urcau şi coborau. Aşa am văzut-o. Am stat de-o parte şi am privit la ea şi, în lumina soarelui,
era ca o scară cu nişte trepte de aur care se sfârşeau în cer.
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Aceste trei momente sunt momentele mântuirii şi răscumpărării noastre. Acest om-geniu le-a simţit şi le-a fixat în piatră. Şi,
ori de câte ori trecem pe-acolo, ne aducem aminte de aceste Trei
Momente prin care noi am fost răscumpăraţi:
Cina cea de Taină – Taina Împărtăşirii, instituirea Sfintei
Împărtăşanii cu Trupul şi Sângele lui Hristos, prin care omul capătă răscumpărarea şi iertarea lui Dumnezeu.
Golgota – prin care am ajuns una cu El: într-un singur har,
ca să alcătuim cele două jumătăţi care sunt întregite pentru totdeauna…
Şi de aici mergem spre Scara Infinitului pe care suim şi
ajungem la Dumnezeu. (p. 204-206)
*
Părintele nostru Iosif, omul lui Dumnezeu, profetul neamului nostru şi sfântul Bisericii noastre, căruia Dumnezeu i-a încredinţat să facă în ţara aceasta această Lucrare minunată, ne-a
spus: „Lucrarea aceasta a Oastei Domnului este trimisă de Dumnezeu pentru mântuirea neamului nostru şi pentru înviorarea şi
înnoirea spirituală a întregii noastre Biserici.
Iată că de atunci au trecut peste cincizeci de ani. Şi ce lucrare uriaşă a făcut în timpul acesta, cu toate condiţiile vitrege prin
care a trecut ea în mijlocul neamului nostru şi în mijlocul Bisericii noastre!
Părintele Iosif ne-a mai spus încă de pe patul martiriului
său: „Biserica are ce are cu mine. Dar eu n-am păcătuit nici împotriva învăţăturii, nici împotriva credinţei noastre. Eu sunt victima nevinovată şi neputincioasă a unei răzbunări şi a unei mânii
omeneşti. Dar şi voi, şi eu trebuie să rămânem până la sfârşit
credincioşi fii ai Bisericii noastre şi ai poporului nostru”. Pe
aceste două valori eterne ne-a trimis Dumnezeu să le câştigăm
pentru El…
Cu acest gând i-a pregătit şi Mântuitorul pe ucenici în seara
aceea: „Voi trebuie să mergeţi până la marginile pământului, să
cuceriţi lumea întreagă pentru Evanghelie, începând de la Ieru412

salim, de la ai noştri, de la cei dintre care v-a născut Dumnezeu
şi părinţii voştri. De la aceştia să porniţi, schimbând întâi viaţa
voastră, iar după aceea ajutându-i şi pe alţii să-şi schimbe viaţa
lor. Până când Hristos va fi cu toţi… până când va fi plin tot
pământul ţării noastre de cunoştinţa lui Dumnezeu ca fundul mărilor de apele ce-l acopăr, cum a spus profetul... (p. 208-209)
*
„Slăvit să fie Domnul, am zis, că, după cincizeci de ani de
luptă şi de suferinţe din partea noastră, dar în care ne-am păstrat
credinţa şi nu ne-am părăsit nici Biserica, nici ţara, nici unii dintre noi, nici nu am vorbit de rău nici pe mai-marii Bisericii, nici
pe ai ţării noastre – fiindcă am vrut să ascultăm Cuvântul lui
Dumnezeu şi cuvântul Părintelui Iosif, care ne-a învăţat: «Fiţi
supuşi stăpânirii, fiţi supuşi Bisericii, că acesta-i scopul nostru,
asta este ţara noastră, asta-i credinţa părinţilor noştri, aici este
locul nostru şi nici nu avem alt loc nicăieri în lume» –, iată că
Dumnezeu ne face dreptate.
Trăim în ţara asta, suferim în ea, ne rugăm cu ea şi pentru ea
şi murim cu ea. Aici sunt părinţii noştri, aici sunt mormintele
noastre, aici vor fi osemintele noastre, aici sunt lacrimile, aici
sunt suferinţele poporului nostru. Noi nu ne putem despărţi de
el. Cine se desparte de Biserica aceasta se desparte şi de ţara
aceasta. Cine se poate despărţi de credinţa părinţilor săi se poate
despărţi de tot şi de orice. Cine n-are aicea rădăcini, acela este
dezrădăcinat pretutindeni. Rădăcinile noastre sunt în pământul
acesta şi în cerul acesta. Aici, în acest pământ, strămoşii noştri
îşi au trupurile lor. Şi acolo sus, în cerul de deasupra pământului
acestuia, sunt sufletele lor! Aici putem şi numai aici trebuie să
putem trăi, munci, lupta şi suferi şi noi, până ce vom ajunge cu
toţii o ţară nouă, o Biserică sfântă, care să-I slujească lui Dumnezeu cu toate suflarea din mijlocul ei. Şi o ţară care să-L preamărească pe Dumnezeu cu hărnicia, cu curăţia, cu economia, cu
tot ce-i curat şi frumos, şi vrednic, pe care Dumnezeu îl dă şi-l
cere unui credincios adevărat. (p. 225-226)
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*
Am scris acest memoriu, în care am înfăţişat în chip istoric
începutul Lucrării Oastei, condiţiile sociale, morale, politice şi
istorice care au necesitat îndată după Primul Război Mondial
ivirea Oastei Domnului. Alcoolismul şi decăderea, şi infiltrarea
străină erau cele două mijloace care necesitau [apariţia] Lucrării
Oastei. Atunci metodele şoviniste luptau nu numai împotriva
credinţei, ci şi împotriva limbii şi sentimentului naţional al poporului nostru. A fost nevoie de Lucrarea Oastei Domnului,
pentru ca ea să lupte în aceste două direcţii, cu aceşti doi mari
duşmani: ai trupului şi ai sufletului neamului nostru. (p. 227)
*
Dar iată că, datorită acestor jertfe şi adevărurilor care ni s-au
cristalizat mult mai mult în suferinţă, am ajuns astăzi aici. Acum
noi, cei care am trecut prin luptele şi încercările grele, prin toate
cernerile, nu numai prin sită, ci şi prin ciur, am fost izbiţi dintr-o
parte în alta ca şi grăuntele când ajunge în ciur. Ştiţi cum am
ajuns: când jos, când sus. Când loviţi de dincolo, când loviţi de
dincoace. Dar a trebuit să se aleagă din noi şi dintre noi ceva care nu se putea alege decât în aceste cerneri grele… Ni s-au cristalizat ideile, ni s-au cristalizat învăţăturile, ni s-au cristalizat conştiinţele, ni s-au cristalizat rândurile şi s-au cristalizat în sufletul
nostru încredinţările prin care am ajuns să vedem că singura noastră cale este aici, în Biserica părinţilor noştri, şi singurul nostru
rost este aici, în patria noastră. Că oriunde am fi în altă parte, noi
suntem străini şi unde ne-am duce, şi de unde ne-am dus.
Aici este locul părinţilor noştri şi noi aici trebuie să luptăm,
să suferim şi să ajutăm prin lupta şi prin lacrimile, şi prin jertfele, şi – dacă trebuie – prin moartea noastră, mântuirea poporului
nostru. În măsura în care Dumnezeu ne-a ajutat, noi le-am dat, în
privinţa aceasta, pe toate. (p. 230-231)
*
În esenţă, am cerut trei lucruri, pentru ca să se poată restabili
frumos toate lucrurile. Întâi şi întâi: Sfântul Sinod să recunoască
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şi să corecteze felul în care am fost priviţi. Să constate că, de
cincizeci de ani, am fost învinuiţi că facem rău, că avem gânduri
sectare şi aşa mai departe. Să se recunoască oficial că a fost greşită această impresie şi această învinuire. Şi să schimbe total felul de a privi Lucrarea Oastei: nu ca pe o Lucrare rea, ci ca ceva
neapărat şi necesar Bisericii şi neamului nostru. Ca un aport
constructiv la zidirea vieţii noastre sociale. Deci o schimbare
totală a felului în care am fost priviţi. Să fim priviţi aşa cum
suntem: ca nişte credincioşi fii ai Bisericii şi cinstiţi slujitori şi
membri ai societăţii şi patriei noastre. Noi ne iubim Biserica
noastră, ne iubim patria noastră, ne cinstim preoţii şi păstorii
noştri şi cinstim şi ne rugăm, şi ne supunem mai-marilor noştri.
În privinţa aceasta, noi n-avem nimic cu nimeni. Noi avem numai cu Hristos şi cu trăirea Lui. Cu naşterea din nou şi cu vieţuirea după voia lui Dumnezeu pentru noi înşine, pentru ai noştri şi
pentru toată societatea… convinşi fiind că numai prin naşterea
din nou facem saltul mântuitor din păcat la har şi din iad în cer.
Numai aceasta este şi vrem să fie chemarea noastră: să-i ajutăm
pe toţi ai noştri să devină adevăraţi fii ai Bisericii şi adevăraţi şi
supuşi, şi cinstiţi cetăţeni ai patriei. (p. 232)
*
Noi stăm acum la această răscruce: ori vrem să colaborăm
cinstit în faţa lui Dumnezeu şi bine pe linia aceasta, ori, dacă nu
ne supunem, uşor îi este cuiva să calce cu călcâiul şi să zdrobească orice. De aceea vă spun: să înţelegem că Dumnezeu ne va
da mari bucurii şi biruinţe numai dacă vom fi pe linia învăţăturii
Părintelui Iosif şi pe linia învăţăturii părinţilor noştri, şi pe linia
intereselor noastre şi ca neam, şi ca credinţă, şi ca Oaste. Dacă
vom lucra în ascultare frăţească unii de alţii... (p. 236)
*
Binecuvântează, Doamne, Biserica noastră în care ai ridicat
acest glas de mărturie şi de înnoire sfântă care este Lucrarea
Oastei Tale. Binecuvântează-i pe toţi cei care sprijină cu temere
415

şi cu evlavie faţă de Tine orice gând înnoitor care ajută la primenirea sufletească a Lucrării Tale, a neamului nostru, a Bisericii
noastre, a vieţii noastre, a familiilor noastre, spre Slava Sfântului
Tău Nume şi pentru împlinirea scopului Tău mântuitor pe care lai avut cu noi şi cu lumea asta, prin Biserica răscumpărată şi prin
mesajul ceresc pe care l-ai adus printre noi. (p. 255)
*
Tu eşti în mijlocul nostru Harul. Harul este Lumină, este
Putere. Lumină care ne arată o stare din care trebuie să ieşim şi
putere ca să ieşim din ea. Lumină care ne arată starea la care trebuie să ajungem şi putere să ajungem la această stare. Tu ne-ai
izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-ai strămutat în Împărăţia dragostei Tale. Ajută-ne să facem progrese tot mai mari şi
mai strălucite pe această cale, pe această linie de ascensiune superioară: pe verticala dintre noi şi Tine şi pe orizontala dintre noi
şi noi. Aceste două dimensiuni ale Crucii prin care ne-ai înfiat şi
ne-ai înfrăţit, dorim pentru totdeauna să le dezvolţi în noi într-un
mod tot mai înalt, pentru ca prin noi, pe urmă, să-i poţi ajuta şi
pe alţii dintre semenii noştri, din jurul nostru, din neamul nostru,
din lumea întreagă, pentru că aceasta este voia Ta. Dându-ne
Lumina Ta, s-o putem da şi noi altora. În această întrepătrundere
sfântă cu Tine şi unii cu alţii, creezi Tu starea cea mai înaltă a
fericirii şi binecuvântării pentru fiecare dintre noi şi pentru toţi
dimpreună. (p. 329)
*
Acum, mulţumindu-Ţi pentru toate, ne aşezăm la picioarele
Tale. Fii Tu, Iisuse Doamne, Maestrul nostru şi învaţă-ne. Fii
Tu, Duhule Sfinte, Învăţătorul nostru şi îndrumă-ne, şi sfătuieşte-ne. Porunceşte îngerilor să ne însoţească, ocrotind totul prin
puterea Ta. Adu în mijlocul nostru duhurile marilor noştri înaintaşi şi fă astfel să facem această sfântă şi dulce joncţiune a viitorului cu trecutul, cu tot ceea ce a fost nobil, curat şi frumos în
trecutul nostru. Oamenii mari ai Tăi pe care i-ai avut în mijlocul
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nostru, duhurile lor, exemplul lor să ne slujească şi nouă de întărire şi ajutor. Şi puterea Ta să ne ajute să devenim şi noi nişte
modele pentru urmaşii noştri. Pentru ca acest neam sfânt, acest
lanţ de aur să se continue până la sfârşit. Şi, cum am avut înaintaşi sfinţi, să avem şi urmaşi binecuvântaţi. Astfel Tu vei binecuvânta Biserica noastră, poporul nostru, neamul nostru, hotarele noastre. Şi cerul de deasupra patriei noastre, şi pământul de
sub picioarele noastre va fi binecuvântat de Tine prin acelaşi har.
Şi apoi toate neamurile şi hotarele lumii. (p. 332-333)
*
Întâlnirile acestea ale noastre sunt şi ele ca nişte nedei, ca
nişte hramuri, ca nişte sărbători frumoase. Eu am crescut la ţară;
toţi am crescut la ţară. La noi, pe vremea copilăriei mele, erau
aranjate la centrul zonal, acolo, patru târguri pe an. Zilele de târg
pe an – unul de primăvară, unul de vară, unul de toamnă şi unul
de iarnă – erau zile de sărbătoare pentru toţi. Nu mergeau la oraş
oamenii poate pentru nimic, dar atunci se duceau acolo să se vadă. Erau zile de petrecere duhovnicească. Ce se întâmpla acolo?
Acolo se duceau meseriaşii. Atunci nu era clasă muncitoare.
Erau toţi ţărani şi păstori. Ţăranii erau şi meseriaşi. Pe sate erau
tot felul de meseriaşi: cojocari, cizmari, fierari, în sfârşit… şi
geamgii, toţi erau. Vara îşi munceau câmpul lor, iarna îşi făceau
meseria. La aceste târguri mari, toţi creatorii de artă populară se
prezentau acolo cu tot ce aveau mai frumos. Era sectorul îmbrăcăminte: cojoacele lucrate în cel mai frumos fel, curat, îngrijit,
cu gust, cu artă; pe urmă sumane, pe urmă ii şi aşa mai departe,
tot ceea ce trebuia ca îmbrăcăminte. Podoabele cele mai frumoase se găseau acolo expuse atunci de cei mai talentaţi creatori de
artă populară.
Apoi începea sectorul uneltelor gospodăreşti: greble, furci,
care de încărcat, tot ce era mai frumos în gospodărie.
După aceea era sectorul alimentar: toţi oamenii găteau acolo
cele mai gustoase mâncăruri. Ei le pregăteau acolo. Cercetai
sectorul îmbrăcămintei. Te delectai şi sufleteşte, şi trupeşte de
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frumuseţea de culori, de arta care era acolo. Pe urmă, în celălalt
sector, şi aşa mai departe.
Eu asemăn întâlnirile astea ale noastre cu o serie de nedei,
de hramuri şi de târguri din acelea sărbătoreşti de la ţară de pe
vremuri. Acolo se întâlneau prietenii, îşi spuneau multe unii altora, îşi alegeau cadourile cele mai frumoase şi şi le făceau unii
altora. Şi, când se întorceau înapoi, fiecare primise sau dăduse
ceva frumos.
Ca un semn sufletesc, eu preţuiesc aceste întâlniri ale noastre ca pe acele expoziţii minunate care alcătuiau tot ce aveau mai
frumos şi puteau mai bun [cei de atunci]. Şi le făceau cadouri la
ai lor şi primeau în schimb şi ei.
Acolo se plăteau lucrurile. Aici, spre deosebire de acolo,
bunurile duhovniceşti nu se comercializează. La noi aducem
fiecare ce avem mai bun: articole de îmbrăcăminte duhovnicească, de încălzire sufletească; articole şi unelte de gospodărie
duhovnicească şi hrană duhovnicească. Cele trei sectoare ale
vieţii frumoase de atunci se desfăşoară pe plan spiritual acum.
(p. 336-337)
*
Cât trăim în zona dragostei, suntem fericiţi. Iubiţi-vă unii pe
alţii. Ţineţi la Lucrarea aceasta din toată inima. Pătrundeţi-vă de
specificul ei şi alimentaţi-vă adânc toate rădăcinile din seva puternică a acestui pământ sfânt şi binecuvântat pe care ne-a plantat şi ne-a sădit Dumnezeu în Lucrarea Oastei Sale, în Biserica şi
în credinţa noastră, în poporul nostru, în acest loc sfânt în care
odihnesc oasele înaintaşilor noştri, sub acest cer sfânt în care
sunt sufletele lor. În zonele acestea dintre acest pământ sfânt şi
acest cer sfânt ne mişcăm noi sufletele noastre şi din locul acesta
plăcut şi minunat ne vom transpune şi noi şi ne vom transporta
odată în Împărăţia fericită. Acolo vom vedea pe Manole şi pe
Ana, pe Iosif şi pe Iuliana, părinţii noştri trupeşti şi sufleteşti, pe
fiii noştri scumpi şi pe toţi cei pe care îi avem acolo în cerul
acela şi în pământul acesta.
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Să-L iubim pe Dumnezeu şi să ne iubim patria şi credinţa
noastră. Să ţinem la Lucrarea aceasta din toată inima. Să nu le
părăsim nicicum. Să nu ne părăsim credinţa, că atunci ne putem
părăsi şi ţara. În ţara noastră putem fi numai cu credinţa noastră
şi în credinţa noastră putem fi numai în ţara noastră. Cine poate
să-şi părăsească credinţa uşor îşi părăseşte şi ţara, pentru că îşi
părăseşte şi ruinele, şi morţii, şi amintirile, şi rădăcina, ca Israel
în ţara lui. Noi să rămânem în credinţa noastră şi în Lucrarea
aceasta sfântă în care ne-a altoit Hristos când ne-a dat această viaţă nouă şi sfântă în care suntem aşa de fericiţi: părinţi fericiţi,
tineret, fraţi, surori – fericiţi.
În mijlocul acestora, vă rog din toată inima, rugaţi pe
Dumnezeu, cei care nu v-aţi găsit încă un soţ trupesc în viaţă.
Mai ales pe tinerii creatori i-aş ruga, pe cei necăsătoriţi, să nu
vă înstrăinaţi cu sufletul, mai ales în privinţa căsătoriei, de familia noastră, cum a zis Avraam robului său: „Nu lua dintre
fetele străinului pentru copilul meu. Du-te acolo unde sunt ai
mei, dintre ai mei ia-i”. Nu vă căsătoriţi cu fetele străinului.
Aici Dumnezeu ne-a dat atâtea suflete de surori şi de fraţi credincioşi. Nu vă depărtaţi de locul acesta sfânt peste care este
harul lui Dumnezeu. Îmbrăţişaţi-vă, când trebuie să vină vremea aceasta, în rugăciune, ca Domnul să vă călăuzească. Şi El
vă va pregăti un suflet pe care îl veţi simţi pentru totdeauna
parte veşnică din sufletul vostru. Atunci veţi putea continua să
creaţi pentru Dumnezeu. Atunci străina sau străinul nu vă vor
opri să mergeţi la fraţi şi să lucraţi. Atunci veţi avea binecuvântare în soţul sau soţia care vă vor însoţi. Pentru că sunt pătrunşi de acelaşi simţământ şi de aceeaşi dulce dragoste faţă de
cerul acesta şi de pământul acesta, şi de credinţa în care aţi fost
născuţi.
Doresc din toată inima şi mă rog Domnului să vă binecuvânteze şi să ne pregătească un nou şi mai apropiat prilej în care
iarăşi să continuăm întâlnirile noastre. Rog pe cei care nu au
ajuns la rând… sunt atât de multe lucrări care nu s-au putut împărtăşi. Cele mai frumoase poate că au rămas pentru altădată.
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Dar măcar cât am primit să păstrăm cu toată inima şi să ne facă
să ne iubim mai mult fraţii, surorile, Lucrarea, credinţa noastră,
patria noastră, neamul nostru şi idealul minunat spre care Dumnezeu ne-a ajutat şi [pe care] ne-a făcut să-l cunoaştem: mântuirea întregului nostru neam şi transformarea evanghelică a întregii noastre Biserici, când toţi vom lăuda pe Dumnezeu, iar cerul
şi pământul va fi plin de slava Domnului. Atunci Lucrarea
Oastei şi-a împlinit misiunea. (p. 350-352)
*
Iubiţi-i pe fraţii bătrâni. Iubiţi Lucrarea Domnului. Iubiţi
părinţii duhovniceşti şi părinţii trupeşti. Preţuiţi-i, căci prin ei
suntem legaţi de trecut, de istorie. Dacă nu ne preţuim părinţii,
nu ne preţuim înaintaşii noştri, noi suntem ca un fir de iarbă
cosit. Orice vânt poate să-l ducă, orice apă poate să-l ia. Se
usucă şi se pierde sau putrezeşte. Ci noi să ne ţinem strâns de
rădăcina trecutului nostru, de părinţii noştri, de înaintaşii
noştri, de istoria noastră. În această linie sfântă, noi primim
bucurii şi binecuvântări care rămân apoi pentru urmaşi o zestre
binecuvântată. (p. 382)
*
Respectându-i pe fraţii bătrâni, vă respectaţi istoria, vă respectaţi trecutul, vă respectaţi originea, pe voi înşivă; şi aceasta
vă va fi garanţia pe urmă că veţi avea voi şi urmaşi care să vă asculte şi să vă urmeze. Creşteţi copiii în dragostea lui Dumnezeu,
în dragostea de fraţi. (p. 391)

Îndreptar pentru cercurile misionare pe anul 1958
Noi căutăm binele patriei noastre şi al poporului nostru (Ier
29, 7) • Noi dorim să ajutăm pe toţi cetăţenii patriei noastre să
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fie cetăţeni conştienţi, harnici şi supuşi (I Ptr 2, 12; Mt 5, 16) şi
urmărim numai lucrurile care aduc la pace şi zidire (Rom 14, 19)
• Să aducem partea noastră de ajutor la efortul poporului nostru,
pentru un viitor fericit (Deut 28, 2-8). (p. 62)

Eternele poeme
CE-AM FĂCUT?
(...)
Ce-am făcut pentru-acest neam
ce ne-a dat fiinţa,
pentru care ne puneam
sfântă juruinţa,
pentru cei ce ne-nconjor
cât se-ntinde zarea,
căci spre mântuirea lor
ne-am primit chemarea...
Ce-am făcut, o, ce-am făcut
din ce-am spus cu toţii,
să-nzestrăm cu sfânt avut
fiii şi nepoţii,
ce-am lucrat ca să grăbim
sfânta-mpărăţie
unde fericiţi să fim
toţi pe veşnicie?
N-am făcut nici eu, nici tu,
n-am făcut nici unii;
haideţi să luăm de-acu’
calea-nţelepciunii,
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să răscumpărăm frumos
orişice clipită,
să ne poată-afla Hristos
slujba împlinită.
(p. 58-59)

Calendarul «Familia creştină» 1947

ŢARĂ, ŢARĂ, ŢARĂ,
ASCULTĂ GLASUL DOMNULUI (Ier 22, 29)
...Ai fost cernută ca grâul prin ciurul încercărilor şi suferinţelor de tot felul, ţara mea... Ai suferit grozav în ultimii ani. Ni-s
proaspete încă în amintire luptele interne, revoltele şi omorurile
săvârşite de ura şi răzbunarea unora care credeau că trebuie să
facă răul ca să vină binele din el...
Au urmat apoi anii războiului, cu tot felul de crize, lipsuri şi
foamete, văduve, invalizi şi orfani, şi atâţia ochi care mai plâng încă. Ca şi fiul cel pierdut, ai ajuns până la marginea prăpăstiei. Lacrimile şi sângele ţi-au udat din belşug pământul. Cât ai suferit!...
Acum doreşti pacea şi liniştea. Ai vrea ca toţi fiii tăi să se
iubească şi toate rănile tale să fie vindecate. Câte străduinţe nu
se depun pentru aceasta! Câte jertfe nu se cer...
Dar, pe lângă crizele şi nevoile materiale, mai sunt şi alte
crize şi nevoi: cele sufleteşti. Iar pentru aceasta este o singură
cale de vindecare: Dumnezeu şi Cuvântul Său. De aceea a strigat
proorocul Ieremia altădată, când ţara sa gemea sub povara grea a
multor suferinţe: „Ţară, ţară, ţară, ascultă glasul Domnului!”. El
ştie bine că numai Cuvântul Lui o poate scăpa de groapă şi numai întoarcerea poporului la calea Lui îi poate aduce izbăvirea.
Când Ninive se găsea la marginea prăpăstiei şi i s-a vestit:
„Încă trei zile şi Ninive nu va mai fi”, tot poporul, în frunte cu
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regele şi mai marii săi, s-au smerit şi s-au pocăit de păcatele lor,
şi aceasta i-a adus scăparea.
Aşa a fost întotdeauna: calea cea largă i-a pierdut pe oameni
şi a pierdut neamuri întregi. Nelegiuirea îl pierde pe om; credinţa
îl ridică. Aşa spune Scriptura: „Neprihănirea înalţă pe un popor,
dar păcatul este ruşinea popoarelor” (Prov 13, 20).
Vrei să fii fericită, ţara mea? Ferice de poporul al cărui
Dumnezeu este Domnul (Ps 33, 12). Vrei vindecarea şi mântuirea? O, ţară, ţară, ţară, ascultă glasul Domnului, primeşte Cuvântul Lui, primeşte Evanghelia şi întoarce-te la El. Lasă păcatul
şi slujba idolească a beţiilor, petrecerilor şi nedreptăţilor şi învaţă să trăieşti în neprihănire, adevăr şi sfinţenie, prin Domnul
Iisus Hristos. Aceasta e calea vieţii.
Dragostea lui Dumnezeu te cheamă, Cuvântul lui Dumnezeu te îndeamnă. Ascultă şi întoarce-te! Ascultaţi voi toţi, fii ai
României, ascultaţi glasul Domnului şi întoarceţi-vă la dragostea
lui Dumnezeu. Fiindcă El atât de mult a iubit lumea, că L-a dat
pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci
să aibă viaţa veşnică.
Ascultă, ţara mea, Cuvântul Domnului! Căci numai Evanghelia poate schimba inimile oamenilor, numai Evanghelia
Domnului Hristos te poate mântui şi ferici. Numai Fiul lui
Dumnezeu îţi poate vindeca fiii de relele în care trăiesc. Numai
Domnul Iisus, numai El te poate mântui.
O, ţară, ţară, ţară, ascultă glasul Domnului!

In honorem Traian Dorz8
Fratele Traian a mărturisit acest deziderat al său cu toată
puterea, nelăsând nici o urmă de echivoc: „[T. Dorz:] Eu nu do8

CORNELIU CLOP, In honorem Traian Dorz, Oradea, 2014, p. 3.
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resc decât să fiu şi să rămân un membru credincios şi supus al
Bisericii mele, în parohia în care m-am născut şi în care am trăit
până acum şi în care este familia mea. Dar zice [împuternicitul
cultelor]: nu s-ar pune la un moment dat separarea de Biserică
sau dezbinarea. Zic: Dl. inspector, problema aceasta s-ar fi pus
de mult, atunci când eram într-adevăr bruscaţi şi împinşi în afara
Bisericii şi atraşi de secte în toate privinţele. I-am spus: Uite cazul meu, eu aş fi putut să plec din ţară, mi s-a oferit de atâtea ori
ocazia, am ales mai bine să sufăr 7 ani militărie şi front, ca să
arăt că dragostea mea faţă de acest pământ nu e numai poezie şi cuvânt şi cântare, ci este sacrificiu... Aş fi putut foarte
uşor să plec din credinţa şi din Biserica mea, mi s-a oferit de către secte condiţii că aş putea să am leafă de ministru astăzi. Am
ales mai bine să sufăr 17 ani de închisoare şi bătăi şi munci şi
foamete şi confiscarea casei mele şi împrăştierea familiei, dar
n-am putut să trec peste conştiinţa mea şi peste credinţa părinţilor mei...” (ACNSAS, dosar I 4964, vol. 3, ff. 71-72).

Calendarul «Oastea Domnului»
pe Anul Jubiliar 1988
În primii zece ani de la înfiinţarea ei, cu sprijinul mitropolitului Bălan de la Sibiu din vremea aceea şi cu al multor preoţi
buni din toată ţara, Oastea Domnului ajunsese, cu un mare avânt,
la un fericit număr de membri. Peste o sută de mii de suflete
născute din nou se angajaseră pe linia unei vieţi trăite cu Hristos,
formând o masă tot atât de numeroasă de misionari angajaţi voluntar în această frumoasă muncă de aducere a întregii noastre
ţări şi Biserici la o viaţă sfântă, curată, harnică şi iubitoare în
Hristos.
Un salt uriaş se făcuse în toate sectoarele vieţii sociale şi bisericeşti. Oriunde pătrundea Oastea Domnului, încetau înjurătu424

rile, se stârpea alcoolismul, fumatul, certurile, divorţurile, corupţia. Se încreştinau obiceiurile, fiind înlăturat total alcoolul de
la toate ceremoniile religioase şi din tot consumul membrilor
Oastei Domnului. Erau lepădate practicile superstiţioase şi păgâneşti în care bâjbâiau bieţii oameni înainte. Toate acestea fiind
înlocuite cu Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, care înainte era total necunoscută în creştinismul nostru lumesc, dar acum, prin
Oastea Domnului, căpătase dintr-o dată locul de frunte pe mesele, în inimile şi-n viaţa tot mai multor creştini. Sute de mii,
milioane de Biblii şi de părţi din Biblie s-au răspândit de către
Oastea Domnului în mijlocul poporului nostru şi al românilor de
peste hotare.
Cântările lumeşti erau înlocuite cu cântări duhovniceşti de o
tot mai minunată inspiraţie şi o tot mai largă răspândire. Poezia
religioasă, înainte inexistentă la noi, căpătă o naştere şi o înălţime nebănuite, prin Oastea Domnului. Muzica religioasă, melodia duhovnicească, la fel. Oameni simpli din popor căpătă darul
vorbirilor pline de conţinut şi de putere, mărturisind vibrant şi
cuceritor Evanghelia lui Hristos, naşterea din nou.
Toate aceste roade ale Duhului Sfânt, împărţite prin sufletele curate, încălzite de gânduri curate şi însoţite de vieţile şi
jertfele curate ale celor ce le purtau cu înflăcărare şi curaj pretutindeni umpleau ţara de înviorare, inimile de nădejde şi pământul de dragoste.
*
Pentru Oastea Domnului, acesta a şi fost de la început idealul
şi gândul cel frumos: să ajungem la o deplină încredere şi colaborare cu preoţimea Bisericii noastre, pentru împlinirea grabnică şi
fericită a voii lui Dumnezeu şi a marii noastre datorii: mântuirea
neamului nostru şi desăvârşirea Bisericii lui Hristos.
*
Încă de la începutul ei binecuvântat, Oastea Domnului a pătruns cu mare putere şi printre fraţii noştri rămaşi ori plecaţi
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peste hotare în alte părţi, ca urmare a marilor mutaţii şi schimbări din timpul Primului Război Mondial ori chiar dinaintea
acestuia, din cauzele altor necazuri.
Astfel, în ţinuturile româneşti rămase în Iugoslavia, Ungaria, Bulgaria, Rusia şi în alte ţări mai îndepărtate, mulţi fraţi români, luând cunoştinţă prin cărţile şi foile Părintelui Iosif de la
Sibiu despre mişcarea cea nouă şi biblică din ţara noastră, au
primit-o şi ei, s-au ataşat cu toată puterea lor de ea, începând să
formeze adunări ale Oastei Domnului din ce în ce mai mari şi
mai frumoase, în satele şi în oraşele lor.
În felul acesta, ei, cei îndepărtaţi din mijlocul ţării şi al credinţei noastre, îşi aduceau mai calde în mijlocul lor Biserica şi
ţara, fiindcă ei, în Oastea Domnului, le simţeau pe aceste două
comori unice pe lume cel mai aproape de sufletul lor. În mijlocul
străinătăţii copleşitoare, mulţi dintre ei şi-au păstrat prin Oastea
Domnului nu numai credinţa strămoşească, ci şi limba şi obiceiurile frumoase, fiindcă ea le dădea o nouă putere şi viaţă acestora... În multe părţi unde Oastea Domnului nu a fost cunoscută
deloc, românii, copleşiţi de tot ce le era acolo străin, s-au lăsat
înghiţiţi de credinţele, de limba şi de obiceiurile celor de acolo şi
s-au pierdut în marea acelora.
Ce mare binecuvântare a fost totuşi, chiar şi în privinţa
aceasta, Lucrarea Oastei Domnului pentru fraţii noştri de peste
hotare! Ei au înţeles aceasta şi, de aceea, au ţinut şi ţin la ea cu
toată puterea inimii lor. Nu numai pentru că ea i-a ajutat să devină nişte fii ai lui Dumnezeu printr-o trăire vie şi sfântă în Lucrarea Sa, ci şi pentru că i-a ajutat să rămână fii ai patriei noastre
chiar şi acolo între străini.
*
Oastea Domnului are astăzi nenumărate mii de copii şi tineri
credincioşi care fac o slujbă minunată pentru Dumnezeu nu numai în mijlocul familiei lor sau al adunării, ci şi al Bisericii lor şi
al societăţii noastre.
*
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Prin Lucrarea Oastei Domnului, cei mai luminaţi păstori ai
Bisericii au văzut că Dumnezeu ne dă mijlocul cel mai fericit al
unei renaşteri spirituale, al unei salvări sufleteşti, cu cele mai
mari foloase nu numai pentru viaţa duhovnicească, ci chiar şi
pentru cea socială.
*
Noi ne-am rugat zeci de ani de zile cu credinţă şi am aşteptat cu nădejde venirea unor astfel de stări de pace şi colaborare.
Acum mulţumim lui Dumnezeu că ne-a ascultat rugăciunile –
dar trebuie nu numai să ne mai rugăm încă mult şi cu credinţă cu
toţii pentru acest har sfânt, ci trebuie să ştim cum să lucrăm unii
cu alţii cu toată înţelepciunea şi iubirea, şi răbdarea, şi blândeţea,
şi smerenia, pentru ca nu numai să nu mai dăm vreo ocazie ispititorului să zădărnicească acest bun început, – ci să sporim frumos tot mai mult pe acest drum bun, singurul care ne aduce şi
fericirea noastră personală, dar şi fericirea neamului nostru, a
familiei noastre şi propăşirea Bisericii şi credinţei noastre, spre
slava lui Dumnezeu.
*
[De poporul nostru] n-am vrut să ne izolăm, ci dimpotrivă,
unindu-ne cu Hristos, să putem fi veriga de aur prin care tot poporul nostru şi toată Biserica noastră să fie atrasă la Hristos.
Idealul Oastei Domnului este ca poporul nostru să devină un
popor biblic, un popor credincios, care să facă saltul mântuitor
de la o condiţie de mizerie spirituală şi de întuneric la condiţia
unei luminoase înfăţişări în Hristos. Şi toată Biserica noastră şi
credinţa noastră, care de-a lungul secolelor a rămas într-o stare
de uscăciune sufletească, să ajungă altoită în Hristos, vrednică să
aducă roduri mântuitoare şi fericite pentru poporul nostru, în
primul rând.
*
Locul de naştere al Părintelui Iosif se găseşte în vârful unui
triunghi, acolo unde se întâlnesc cele trei localităţi: cea în care s427

a născut Avram Iancu şi cea în care s-a născut Horea, cei doi
mari eroi ai Munţilor Apuseni, care au fost chinuiţi, munciţi,
martirizaţi de vechile stăpâniri pentru că au luptat pentru eliberarea naţională a poporului român.
În mijlocul acestor două localităţi se găseşte Certege, locul
unde s-a născut, la o dată rânduită de Dumnezeu, acela prin care
se va face eliberarea spirituală a acestui popor. (...)
Aici, îndată după eliberarea noastră naţională, după întregirea patriei româneşti, Dumnezeu a făcut prin el începutul unei
eliberări spirituale.
În neamul românesc şi în Biserica Ortodoxă, de sute de ani,
nu s-a născut un profet, adică un om care să se aşeze în faţa lui
Iisus cel Răstignit şi să strige poporului: „Veniţi! Întoarceţi-vă la
Dumnezeu! Noi Îl propovăduim pe Iisus Hristos cel Răstignit,
singurul Care poate salva, nu numai individul şi familia, ci neamul şi generaţia.
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