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Veritas de terra orta est,
et justitia de cœlo prospexit.“
Ps. 48, V. 12.

Fraţi români,
Crăcea şi evangelia sunt semnele de
biruinţă ale bisericeî nòstre, drept măritóre, ale némuluï nostru;
prin cruce s’a rëscumpërat întreg ge
nul omenesc, din sclavia pecatuluî ;
prin evangelie s’a întemeiat legea cea
nouă, aşezementul cel nou al luî Christos;
prin evangelie s’a nimicit falşa doc
trină a fariseilor, s’a umilit orgoliul preuţilor legei vechi, s’a confirmat adeverul
şi dreptatea.
Pentru adevër şi dreptate, Isus Christos
a fost crucificat, a fost dat morţeî ;

4
pentru adevër şi dreptate, sângele cel
nevinovat al luî Christos, a curs pe calea
Betleemului, către Golgota;
pentru adevër şi dreptate, atâtea jertfe
ale apostolatului, ale niartyriuluî religiunei
creştine ;
pentru adevër şi dreptate oribilul carnagiu Neronian : arderea corpurilor creş
tine pe pieţele Romei, ca să lumineze în
timpul nopţei, crucificările, decapitările,
catacombele, etc;
pentru adevër şi dreptate, totă lupta
nostră, pe terenul religios şi cel naţional.
Biruit-am şi pe o cale şi pe cea-laltă ;
pe calea religiósa : adevërul a inviai,
crucea făcetore de minuni, a lui Christos’
pe care inamicii religiunei nòstre, o ascunseseră în pământ s’a aflat, semnul
ei strălucit s’a vëzut pre cer cu aceste
cuvinte : « in hoc signo vinces » ;
Pe calea naţională, bravat-am barba
rismul oriental, hordele păgâne, horde
cotropitóre de tătari, huni, etc;
. sfârâmat-am lanţurile sclaviei, dobândit-am indepedenţa, asiguratu-ne-am o
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pace durabilă, realisat-am progrese, din
cele mal uriaşe, conform véculuï de civilisaţiune în care trăim, şi ca atare cată
să avem mândria naţională-religiosă de
a zice cu profetul:

< Veritas de terra orta est,
et justiţia de coelo prospexit.»

Ps. 48, V. 12.

Fraţi român/.
Limpede, pacînică şi fără nici o simptomă de turburare este situaţiuuea nòs
tra, a românilor din marele regat al
României ;
grea şi în afară de orî-ce mesură a
fost şi este situaţia, îndelung răbdătorilor
noştri fraţi de peste munţi, despre ale
căror suferinţe, sine-fine, eată cum se
exprimă D-nu N. Popeea.
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„Dacă ne uităm înapoi la istoria
„poporului nostru şi mai ales la a
„naţiei nostre, din astă patrie dulce,
„care e întêiul legăn al vieţei române,
„pe aceste locuri nordice orientali, mai
„că nu aflăm în seria atâtor mari se
co le , de cât numai sile de lacrime, de
„dureri şi suferinţe de tot felul-, iar
„sile de bucurie, pentru poporul ro„mân şi pentru naţiunea nostră Tran„silvanică, în specie, au fost mai p u 
ţ in e şi mai rare de cât péna de corb
„alb.“
Sunt înăbuşite, verî-ce aspiraţiuni de
progres ale fraţilor noştri, fie cu privire
la religiune, fie la naţionalitate ;
legile statului maghiar, n’au fost nici
o dată şi nici nu pot fi legi echitabile,
legi constituţionale, faţă de români; le
gile lor sunt draconice, leg! după bun
plac, după capriciu.
«Aceeaşi ferbere, aceeaşi turburare,
«zice Barnuţiu, care a domnit în sînul
«fraţilor noştri, către finele secolului al
«17-a, domneşte şi astăzi. Atunci cala-

7
«mităţile întrecuseră cumpëna, poporul
«se încovoia sub jugul cel mal greu, cel
«mai ruşinos ; preuţii erau opriţi de a
«boteza pe creştini, d’al îngropa, cum s a
«întâmplat cu preuţii din Aiud şi din
«alte localităţi ale Transilvaniei. «Clerul era ultragiat, batjocorit, Archi «episcopului Sava i-se aduse un căţel
«spre botez în loc de un copil creştin,
«Episcopii şi Archi-episcopiî români e«rau desbrăcaţî de demnităţile lor ponti«ficale, şi trecuţi în rândul simplilor
*creştini.
«Ca un torent de munte care cade şi
«desrădăcinâză arborii, omóra ómen! şi
«vite devasteză semănături şi sate, duce
«şi restbrnă tot, aşa elementul maghiar,
«tot-d’auna s’a năpustit cu funa-I selba«tică, contra românismului, amenmţân«du-1 cu distrugerea, cu ştergerea din
«cartea vieţel popórelor, cu hrăpirea
«pământului, care este proprietatea na«ţiunel române şi pe care a căştigat-o
«cu atâtea sudori, măcar că poporului
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«’i s’a sters tòte drepturile, ’i s’a ridicat
«töte speranţele.
«O ! timpuri barbare! O! tiranii ne
«mai auzite !
: «O ! cât de adânc sânt sepate urmele
«durerilor românismului, durerile celor
«944 de ani de umilire!!
« 0 ! : aceste dureri se simt îneă, pre«cum simte sclavul despotismul domnu*lui sëü, când lucră de dimineţa şi până
«séra, ars de sete şi bătut.
«Durerile poporului Român, numai a«tuncis’ar putea cunósce, când s’ar scula
«românii din morminte, cu lacrămile pe
«faţă, cu acele lacritne pe care le au
«vfirsat în atâţia ani de robie, In care
«li s’au smuls tòte libertăţile, li s’a ni« miéit tot rodul muncii 1er.
Şi dupe acest lung martiriu, duşma
nul nostru secular, încéreâ acum de o
jumfetate de secol, tòte puterile séle, ca
să ucidă pe acest popor bun şi îndelung
răbdător;
;
.
au mers până a formula, prin legi,
infernalul plan de a înstrăina românilor
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copii, răpîndu’î de la etatea de trei anî,
din sânul familiei lor şi a’i creşte, In
legi străine, in aşa numitele asiluri de
copil.
După acest lung martiriu, încă nu înviază adevărul pentru fraţii noştri, drep
tatea încă nu priveşte din cer, zilele po
porului român sunt tot zile de dureri,
de amare încercări, el este îmbrăcat în
haine de doliu, nu în haine de serbătóre precum suntem noi ; salutarea lui
în aceste măreţe şi sânte zile, în loc de
a fi „Christas a înviat ,“ sau a glăsui cu
biserica : „acésta este ziua p e care a

făcut-o Domnul să ne bucurăm şi să
ne veselim într’ânsa“ este cel din urmă
suspin al lui Christos : „întristat este su
fletul meu până la m òrte!“ ;
românimea de peste munţi a uitat, i

părăsit calea Bisericel, se găsesce în
drumată pe calea temniţei, duce pe u
merii sei sarcină fără-de-legilor ungu
rescî;
umilinţa, tortura, ultragiul, jaful, vaetu
şi jalea adâncă, este partea poporulu
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român, prigonit şi nedreptăţit de vécurï ;
el nu află dreptate, nici pe calea Bisericeï, a publicităţii, sau a instanţelor
judecătoresc! ; mult înduioşaţi! noştri!
fraţi, când cer dreptate sunt persecutaţi,
pedepsiţi, în modul cel ma! barbar, pre
cum a fost: fratele Lucacî, d-nií Ión Sla
vic!, Doctorul Popovicî, Aurel Popa Necşa, Ion Rusu Şireianul, Andreiu Baltes
şi alţi!, precum au să fie pedepsiţi şi
ce! 25 român!, fruntaşi, pe cári ungu
rul barbar a pus mâna sa pătată de atât sânge nevinovat, care a curs în con
tinuu în timpul celor 900 de an! de ro
bie, înainte de 48 şi după 48.

Fraţi români,
îndelungatele suferinţe, durerile, ra
nde morale ale fraţilor noştri, sunt în
delungate suferinţe, durerile şi ranele Iu!
Cristos ;
I culpa Iu! Isus era că demascase ipoprisia cărturarilor, le umilise orgoliu] ;
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culpa fraţilor noştri este că au îndrăsnit
să se plângă, să cérâ tronului dreptate.
«0 cohortă de soldaţi, mulţime de
«servitori, ducea pe Isus legat de la Ana
«la Caiafa,înnaintea scribilor şi fariseilor,
«unde erau adunaţi bătrânii, unde se afla
«tot Synedrinul şi unde toţi erau cu gura
«căscată spre calomnie, toţi, cu inima
«înveninată de ură, toţi de un cuget, cu
«toţi vociferau: „culpabilul să moră.“
Cohorte de unguri têrâsc pe nefericiţii
noştri fraţi înaintea tribunalelor din Sibiu
Cluj etc., apoi îl pornesc încatenaţl la
temniţe şi totă ungurimea este la o vorbă,
la un cuget însufleţită de cuvintele Iul
Koschut : „să pâră némul românesc“
Setea de resbunare a ungurilor, este
setea de resbunare a saeerdoţilor şi
fariseilor, planul ungurilor este pre cât
se potè de infernal, el făuresc catene,
împletesc cununi de spini, ca Iudei Iul
Isus, cu care voesc a sângera frun
tea celor 25 de fraţi, cari se află în luptă :
în ura şi urgia némulul celui mal feroce,
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mai ingrat şi maï setos de sânge de cât
tòte némurile pământului.
Lupta fraţilor noştri, este lupta lui
Ghristos, din grădina Oliviilor, sângele cel
nevinovat al fraţilor noştri, este sângele
lui Christos, versat din corpul seu prin bă
tăi, din capul seu prin spini, din còsta
sea prin lance, din plagele mâinilor şi
ale piciorelor.
Petru a negat pe Cristos, Iuda l’a
vândut, poporul român óre nu va fi
negat, nu va fi vândut chiar de către
unii din capii Bisericei, asupra cărora
tribunii din Sibiu arunc grave bănueli
când zic ? :
«Câtă deosebire între acum 30 — 40
de ani şi astă-zi!
«atunci întreg poporul era grupat in
«jurul archiereilor sèi, cari erau înainte
«mergători şi conducători în tòte luptele
«şi lucrările naţionale; astă-zi am ajuns
«acolo, că trebue să ne pară bine când
«archiereii se mărginesc a ’şîvedea de tre«bile Bisericeşti şi scólare şi ne lasă cel
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«puţin în pace, ca să ne vedem noi cestì
«•lalţi de trebile naţionale.
Iuliu Cesar, când a vëzut între con
spiratorii cari veniseră în senat să-l omóre şi pe fiul seu Brutus, a zis: Şi
tu fiule ? ! şi ’şl-a acoperit faţa cu toga
ea së nu mai vadă atâta ingratitudine,
care l’a înspăimântat maî mult de cât
mórtea.
Când fraţii noştri se vor convinge, că
printre eî sunt şi vânduţi ungurilor, şi
Iucji, se vor înspăimânta şi vor striga cu
Cesarul : si voi fraţi noştri de sânge ? ! !
«A descins fiul lui Dumnezeu pe creş
tetul Calvariuluî, pe muntele golgota,
după ce a fost luat din pretoriul luî
Ponţius Pilatus, după ce a fost purtat pe
stradele Ierusalimului, apăsat de greu
tate, încovoiat de fatigă, vor ascinde şi
fraţii noştri pe noua Golgota a Clujului,
vor fi torturaţi, străpunşi de lăncile
ungurilor, adăpaţi cu venin, dar; „V e

ritas de terra orta est, et justiţia de
coelo prospexit.,,
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Fraţi români,
Causa fraţilor noştri de peste munţi,
este causa nostră, causa întregului ném
românesc; fraţii noştril sunt în primej
die, primejdia ne atinge şi pe noi ; ce e
de făcut, ne întrebăm în aceste momente
de grea cumpănă?;
Şi eu păstorul fidel al Biserieei lui
Christ, potrivit înaltei mele misiuni, de
a’mi da sufletul pentru oile ce mi s’a
încredinţat şi de care sunt rëspundëtor
înaintea lui Dumnedeu, îmi permit a
respunde :
să ne ridicăm bărbăteşte, ca un sin
gur om şi să înfruntăm primejdia, să
veghem, să ne rugăm, să lucrăm când
ora pericolului a sunat ;
să nu facem ca apostolii lui Christos,
cari lăsaţi la pólele muntelui Olivilor să
se róge, ei adormiseră, pe când lui Christos
lacrimi de şînge îi uda faţa;
«să nu facem, ca posteritatea să se
«mire de nepăsarea nostră şi să ne
«blesteme, căci am ascultat sentinţa de
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«mòrte şi n’am recurs la cele din urmă
«mijlóce, pentru apărarea némuluï ro«mânesc; nu ne-am ridicat toţi pentru
«unul şi unul pentru toţî, ca să depărtăm
«acéstâ infamie, nemeritata acusaţiunea
«că nu avem dreptul să ne plângem,
« sa cerem dreptate ; maî bine să des«eindem toţi în morminte la părinţii
«noştri, încoronaţi de glorie, de cât să
«lăsăm o atare ereditate, strănepoţilor
«noştri».
«Maî uşor este amarul c e l îndură un
«condamnat la mòrte, în cele treî dile
«de supliciu, de cât amarul pe care o
«naţie îl încércà faţă de prigonitorii
«seî; maî scurtă este durerea unul ne« fericit îngropat de viu, care deşteptat
«în mormênt îşî muşcă buzele şi îşi
«róde mâinile de disperare, pentru că
«nu’î luceşte nicî o rasă de scăpare în
«fundul mormântului, de cât durerea u«neî naţiuni ce merge spre peire. Va
«trece cu istoria din generaţiune în ge«neraţiune ’n secula seculorum, când nu
«se va mal audi nicî o vorbă româ-
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«néscâ între Olt, Mureş şi Tisa, când
« sunetele cele dulci se vor schimba în
«sunete barbariee amorţite, când nu se
«vor glorifica strănepoţii celor de astă-di
«eum că sunt ném de sub eeriul cel
«blând al Italiei, când le va fi ruşine de
«memoria Scevolilor, Bruţilor, Scipioni«lor. Atunci sapa şi aratrul va scòte din
«pământ câte o petră română, ca să
«mărturisască cum că petrile au mai
«multă veneraţiune, către memoria na«ţii celei dintâiü, de cât miliónele de le«gionari pe care ne a lăsat Traian, ca
«să păzim nemuritórea glorie română. >
Să nu lăsăm atâta pată în urma nóstră, să nu ignorăm căldurosul apel, pe
care poetul român l’a făcut întregului
ném românesc, în specie clerului :
„Preuţl au crucea ’n frunte, căci óstea’í ereftină ;
„Davisa’i libertate fi scopul este sânt.“

Să luăm crucea şi evangeiia, noi preuţii,
să ne învesmântăm în haine sacerdotale,
să mergem în fruntea poporului, să ce-

rem dreptate pentru fraţii noştri, ceî atât de asupriţi şi nedrepţăţiţl, şi când
dreptatea nu se va tace dupe atâta vécurî de împilări şi nelegiuiri, să seim a
apăra moşia fraţilor noştri, chiar cu preţ
de singe, să seim a considera că cel ce
nu va fi un harnic apărător al acestei
moşii, cel ce nu va urma pe fruntaşii
poporului, pre cel 25 de representanţî
al sëi, va fi cel mal neîmpăcat vrăşmaş
al némuluï românesc şi vêndut ungu
rilor; «cel ce nu va fi cu românii d8

dincolo, va fi contra lor.»
Clerul nostru unit cu clerul cel sincer
şi devotat de preste munţi, în cugete şi
în fapte, să păşâscă repede pe calea arëtatà de Sava BrancovicI, Inocenţiu
Claiu, Grigoriu Maior, Şuluţ şi Şaguna.
«Audiţî suspinarea mea, zicea Şaguna,
«cu care din adâncul inimel mele strig
«către voi; amar mie, de nu voi bine
re s ti, că datoria me sileşte, dregătoria
«’mï este încredinţată; sunt mişcat aI" «dânc de înfricoşătorele scene, de pusti«irile cele barbare, ce sufere biata na-

«ţiune română, fără nici un sprijin, a«dusă la ruină, de către némul ma
ghiar.» ■
:

Fraţi români,
Troianul de suferinţe ce a căzut peste
mult înduioşată naţie transi!vanică, duicissima nostră soră, plângerile strigătore
la cer, ce se ridică din pepturile tuturor
românilor, plângerile capilor bisericel de
odinioră, căldurosele rugăciuni ce el
sciau a înălţa la cer, să ne mişee adânc
şi sufletele nòstre ; •
să răspundem cu voioşie la verl-ce
chiemare a Ligei Culturale, căria i s’a
dat mult de lucru în sprijinirea unei
cause sânte şi drepte.
«să luptăm pentru numele nostru,
«pentru limba cea dulce a nostră, pen
t r u pământul cel sânt udat de atâta
«sînge şi pe care trebue să’l lăsăm ca
«un deposit sacru urmaşilor noştri ;
«să luptăm cu forţe unite până ce
«vom restaura capitoliul, şi de sigur vom
«li încununaţi cu laurii nemurire!, pen-

«tru nestrămutata nostru credinţă, pentru
«bărbăţia şi curagiul nostru. »

D ixi et salvavi animam meam!
să iacem ca adevărul să răsară din
păment, dreptatea să privăscă din cer,
latina gintă să fie tot regină între’ale
lume! ginte mari;
să facem ca visul de aur al româ
nilor să se realisese, totă suflarea ro
manésca să respire cu poetul, liberă şi
voiosă sfărâmând lanţurile tiraniei:
«Respiră Românime dedată’ n suferinţe.
«Vedêad că aspra Hi sórta încep’a së schimba
«Respiră căci pronia ce portă cârma ’n lume.
«Mişcată de durerea şi vechiul teu suspin:
«Trimise atari Români al căror nume,
«Insuflă reverinţă, respect şi la strein.
«Pe el româna gintă ’1 adoră ca pe del,
«RenăscetorI d’un popor înfrânt de jugul greu

Sus inimile !
Trăiască naţiunea română de preste
carpaţî !
Trăiască demnii ei representanţi, mem
brii comitetului naţional !
19 Aprilie, 1894. Craiova.

Pr. E. M. Petrescu.
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Destépiâ-te Române
Deşteptă-te, Române, din somnul cel de morte,
In care te adînciră barbarii de tirani!
Acum, or nicl-o dată croesce-ţl altă sórtá,
La care să se închine şi crudi! tëï duşmani ;
Acum, or nicl-o-dată să arătăm în lume,
Că’n aste mâini mal curge un sânge de Roman,
Şi că’n a nòstre pepturl păstrăm cu fală-un
[nume
Triumfător în lupte, un nume de Traian.
Inalţă’ţl a ta frunte şi veijî în jur de tine,
Cum staű ca braipl în munte volnici sute de mii !
Un semn el mal aşteptă şi sar ca lupii ’n stână,
Bărbaţi, bătrânii, tineri, din munţi şi din câmpii.
Priviţi măreţe umbre, Mihaiű, Ştefan, Corvine,
Româna naţiune, al voştri! strănepoţi
Cu braţele armate, cu focul vostru-în vine,
Viaţă’n libertate, or mòrte cere toţi.
Pe vol vë nimiciră a pismel răutate
Şi òrba neunire la Milcov şi CarpaţI!
Iar noi pătrunşi la suflet de sfînta libertate,
Jurăm că vom da mâna să fimi în secol! fraţi.
O mamă văduvită de la Mihaiű cel Mare
Pretinde de la fiii şi astă-<}I ajutor,
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Şi blestemă cu lacrămî în ochî pe fie-care,
In or care pericol s’ ar face vên4ëtor.
N’ajunse iataganul barbarei Semi-lune,
A cărei plăgi fatale şi a<}î le mal simţim,
Acum se ’ ndâsă cnuta în vetrele străbune,
Dar martor ne e Domnul, că vil nu o voim.
N’ajunse despotismul cu ’ ntréga lui orbiă,
Al cărui jug din secol! ca vitele ’l purtăm,
Acum se’ncercă, crucii, în òrba lor trufiă
Să ne răpâscă limba, dar morţi nu mal o dam !
Români din patru unghiuri! acum or nicl-o-dată
Uniţi-vë în cuget, uniti-vë în simţiri ;
Strigaţi în lumea largă, că Dunărea-e furată
Prin intrigă şi forţă, dolóse mijlociri !
Preoţi cu crucea în frunte ! căci óstea e creştină,
Devisa e libertate şi scopul el prea sfânt,
Murim mal bine-în luptă cu gloriă deplină,
De cât să fim sclavi iarăşi în vechiu-ne pă[mânt !

TATAL NOSTRU“
prelucrat după

„TATAL NOSTRU“
prelucrat dupé W. Guettée

Ce este rugăciunea?12
)
«Rugăciunea este cheia tuturor bu
nătăţilor, stâlpul fundamental al sân
ţ ilo r virtuţi, scara către Dumnezeii,
<rézimul vëduvilor, amica ângerilor,
<■fondamental credinţei, coróna religio
şilor, uşurarea celor osteniţi;
«însuşi mântuitorul s’a rugat părintelui
«ceresc : Părinte, dacă este cu putinţă
* trécâ de la mine paharul acesta ; *)
1) Amvon.
Matheiu X X V I.-3 9 .

2)

«când voim a ne ruga, să purificăm
«inimile nostre de verï-ce păcat, spre a
«afla chiar înaintea lui Dumnezeu;
«nu este destul să îndreptăm cuvinte
«frumóse şi sânte, trebue să fie fru-

«mosă şi sântă şi inima din care ne
«rugăm, să fie frumóse, şi sânte şi bu«zele cu care ne rugăm;

«îndurarea luì Dumnezeu este un
«isvor nesecat, cel ce va veni la acest
« isvor, cu cel mai mare şi mai curat
«vas de încredere, acela va prim i mari
« bunuri cereşti ;
«plugarul curăţă mai; întăiă pământul
«de spini şi mărăcini, apoi pune sămânţa
«să potă obţine fructul dorit;
«pentru cel cevoeşte să împletăscă o
«cunună, nu e destul să culégá flori cu«rate şi frumóse, trebue să fie curate şi
«mâinile, cu care împleteşte şi încu«nună florile: «inimă curată edifică

«întru mine Dumnezeule şi spirit drept
«înoeşte întru cele din lăuntru ale
« m ele ;

«filomela când cântă, părăsesce pă«mêntul, să urcă sus pe arbori şi de
«acolo răsună cânteciie sale frumóse :
«când noi ne rugăm să părăsim gri«jile lumeşti, să fugim de păcat, sufletul
«nostru să sbőré la Dumnezeii ;
«patriarchul Abraham atât uitase de
«cele pământeşti, când se ruga pe mun
itele Moria, în cât Dumnezeii a trebuit
«sărepete numele sëù spre a-1 deştepta :
« Abrahame ! Abrahame!;
«Antonin, imperatorul roman, după ce
«a omorât pe fratele seti, chiar în bra«ţele mamei sale ca sa ajungă la scaunul
« împărătesc ; dupe ce îşi pătă mâinile
«de un sânge nevinovat, putea să mai
«céra îndurare de la omeni saű de la
«Dumnezeii?
«De veţi îmulţi rugăciunea, nu vë

«vom asculta pre voi, căci mâinile
«vostre sunt pline de sânge».
«Poporul acesta numai cu buzele
<tme onoră ; iar cu inima este departe
*de mine. ;
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«continuă, çjicea un episcop mamei
«sântului Augustin, continuă a te ruga,
«căci nu e cu putinţă să pérá un fiü
«pentru care se face atâta rugăciune şi
«atâta plâns; şi prin rugăciune, mama
«avu fericirea să vază un fiú credincios
«al Bisericei, un adevărat exemplu de
«virtute.
«Rugăciunea aşa dar, formăză basa
«cultului; Isus Cristos ne a învăţat cum
«să ne rugăm, ătă formula care coprinde
«o invocaţiune şi şăpte cereri:
«Părintele nostru carele eşti în ce«ruri!
«Sânţăscă-se numele tău !
«Vie împărăţia ta!
«Fie voia ta, precum în cer şi pre
«pămănt!
«Pâinea nostră cea de tòte filele dă-o
«nouă astăzi!
«Şi ne ărtă greşălele nòstre, precum
«şi noi ertăm greşiţilor noştri !
«Nu ne duce pe noi în ispită !

«Ci ne isbăveşte de cel rëü.
«Amin»,

„Părintele nostru carele eştf în
ceruri.“
Dulce este numele de Părinte , pe
care îl datorăm luï Dumnezeü ;
singur Dumnezeü are dreptul la acest
nume, Isus a dLis : n'a-veţi de cât un
Părinte în Cer ;
Mântuitorul însuşi a pus în gura dis
cipolilor cuvântul nostru , ca sa arate
că omenirea rescumpărată, prin scumpul
seü sânge, nu formează de cât o sin
gură şi aceeaşi familie în faţa luî Dum
nezeii.

„Carele eşti în ceruri.“
In cer se află Eternul Părinte , într-o sferă de fericire şi nemurire, spre
ceruri şi noi să ne îndreptăm privirile
să consacrăm lui Dumnezeü, tòte spe
ranţele, tòte dorinţele nòstre, braţul Sèü
este mare, ochii Lui sunt plini de în
durare, El privighiază peste noi; să
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cePom: bunulpţ .npstfu* Părinte carele
résidé în cer: zile mai senine, drep
tate, pace, libertate ; :.
« Dom ne! braţul tëü cel mare,
« Ţine totul neîncetat,
« Ochii-ţî plini de îndurare ,

«Peste noi au privighiat;
«Dă-ne dite mai senine,
Părintele nostru ceresc,

«Indreptéza tot spre bine
«Pre poporul Românesc.
«Dulcele nostru Părinte,
«Carele reşezî în Ceriu,

«Lasă vocea ta putinte,
«Să resune prin eter,
«Să răsune tot dreptate
Peste toţi cei incelati, ;
»Zi să fie libertate
«Pentru toţi cei apăsaţi. a)

„Sânţescă-se numele tëu.“
Sânt este numele lui Dumnezeu, sânt
prin sine însuşi, totuşi datori suntem a-1
1) I. Grozăvescu.

81.santifica, adecă : : a mi-1 Ina. în deşert,
a-1 respecta, a-1 venera, a-1 adora, a-1
glorifica prin cugetările, prin sentimen
tele, prin vorbele, prin faptele nòstre :
« Glorificaţi, prin faptele vòstre p e

părintele c e r e s o :
să vieţuim într’un chip conform cu
sântitatea lui Dumnezeii, să îndeplinim
legile sale, să fim desăvârşiţi precum şi
Părintele nostru cel ceresc desăvârşit
este ;
să iubim pe Dumnezeű, pentru-că
Dumnezeu ne-a iubit pre noî maî întâia ;
să urmăm exemplul apostolilor, sacrând totă iubirea luî Dumnezeii si vom
primi plată însutită !

«Intru tine avem sperare,
« Căci pre tine te iubim,
« Cu credinţă şi-abnegare,
« Către tronul tëû privim,
« Când ne ştim a fi cu tine,
«Nu ne temem de nimic,
«Pe păment şi p e cerime

«Fie-ţl numele sânţit.
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„Vie împerăţia ta.“
Charul. dreptatea, pacea, bucuria sân
tului spirit, este împărăţia lui Dumnezeű ;
să cerem venirea unei atare împă
răţii, să cerem prea induratului nostru
Părinte să trimită peste noi şi peste
ţara ce avem, raze sânte de lumină, ca
în nópte să vedem, să eunóstem ce este
sânt şi bine, să ştim a lăuda pre Dom
nul şi a chema împărăţia sa:

O ! trimite din Gerirne
«Peste ţara ce-o avem,
«Rase sânte de lumină,
«Ga în nópte să vedem;
«Să cunoştem, ce-î drept, bine,
«Să ştim a te lăuda,
«Pérd rëü din rădăcină,

«Vie împărăţia ta.

„Fie voia ta, precum în cer şi
pre pământ.“
Legea, consciinţa, care constitue pe
omul moral, este voia lui Dumnezeu ;

în cer toţi fericiţii merg în armonie
cu voinţa lui Dumnezeu, şi nu făptuesc
de cât sub impulsiunea acestei voinţe;
pe păment, cu omul căzut, sub pre
siunea păcatului nu este aşa, totuşi sun
tem datori să restabilim armonia între
lege şi faptele nòstre, Ca să fie voia Iul

Dumnezeii pre pământ ca şi în ceruri :
Apăsaţi de sarcini grele,
Ne rugăm pré aplecat ;
Ceriul nostru cel făr, de stele
Să ne fie mai' cu ra t. . .
Dar primim cu ’ndestulare,
Tot ce drepta-ţi ne va da,
Căci, ce faci, faci în iubire,

Fie Domne voia ta.

„Pâinea nostră cea de tòte zilele,
dă-o noué astă-zî.“
Este pâine spirituală, pâine corporală
şi pâinea Eucharistiei ;
pâinea spiritului este cuvêntu lui Dum
nezeii, elementul vieţei spiritului, pâinea

U
corpului este principalul element al
vieţeî ;
pâinea Eucharistieì învoioşeză su
fletul comunicêndu-ï pe Isus care este
viaţa ;
să cerem de la Dumnezeii, în fie-care
4i, de a ne face demni să participăm
la acéstâ pâine de viaţă ; să cerem
credinţă ca să recunoşteai pe Dumnezeű
de autor al vieţeî vòstre, speranţa în o
viaţă superioră, caritate spre a glorifica
pe Dumnezeii, pace şi fericire :

«Sune cântul de mărire ,
»Sus în cer şi p re pâmênt,
«

Ear întréga omenire
«Să ’nţălegă glasu-ţî sânt;

<Fie pace şi iubire
«Si apoi ura va p eri . . .
« Dă-ne-acestă fericire ,

«Ca şi pâinea cea de zi»

35

„Şi ne értà greselele nòstre, cum
şi noi ertăm greşiţilor noştri.“
Cel ce 4ice că e fără păcat să înşelă
singur el, nimeni nu se potè măguli că
a vieţuit numai pentru Dumnezeű, că a
urmat tòte legile sale ; zilnic aprópe nu
îndeplinim totă datoria nostră religiósa ;
tot zilnic, aşa dar, se cuvine a cere
ertarea datoriilor nòstre, cu hotărîre de
a ne face mai puţin vinovaţi ;
Dumnezeu va fi misericordios către
noi, dacă şi not vom fi către alţii ;
Dumnezeu voeşte ca omenii să-şi erte
reciproc ofensele;
pentru acésta Isus a zis : «de veţi
erta ómenilor greşelile lor, erta-va ş i

voue Tatăl vostru cel ceresc greşelele

vòstre ;
Omul ertând fratelui seű, îndeplineşte
către el caritatea , care este perfecţiunea
legel.

36
«Ne născurăm în pëcate,
«Şi în păcate am trăit,
«Nani' iubit ce-e sânt, dreptate
«Fiul teu Vom răstignit,
»L a r tu Domne p ré înalte!
«Să ne fii mai îndurat . .

«Şi ne èrtâ de pëcate,
Precum noi încă-am er tat »

„Nu ne duce pre noi în ispită“
„Ci ne isbăveşte de cel reu“.
Tentaţiunea expune pe om Ja pericolul
de a păcătui ; tentaţiunea provine din
aplicarea spre reű, din ignoranţă ;
cel ce urmăză inspiraţiunilor diabolice,
perde credinţa, speranţa, caritatea, să
depărtăză de Dumnezeű, să face fiü al
păcatului ;

«a p u n e prea mare încredere în bu«nătatea lui Dumnezeii;»
«a dispera de ajutorul divin;»
«a lupta contra adevărului ;»
«a abjura credinţa;
este a pecătui contra sântului spirit.
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« D i» mândrie să nasce lauda de
sine, vorbirea de rôü, nesupunerea,
neascultarea etc.
Din iubirea de argint, sau, avariţie,
să nasc : furtul, înşelăciunea, p ră 
darea, călcarea jurământului etc.
Sensualităţile nasc: gândurile rele,
cuvinte şi fapte necuvincióse.
Invidia nasce : defăimarea; lăcomia:
viaţa desfrânată-, m ânia: duşmănia
şi chiar omorul ; lenea : aplicarea spre
pëcat.
Am uciderea, asuprirea vëduvilor ş i
orfanilor, proprirea plăţeî lucrătorilor,
sunt pëcate strigătore la cer.
Să evităm păcatul ;
Să cerem charul Domnului care luminăză şi îndămnă spre bine, să preferăm
adevărul contra rătăcireî, binele contra
răului.
Justiţia, adăvărul, binele, să ne susţină
în luptă pentru a triumfa:
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«Dómne protege-ne cu amóre.
«2Ve apără cu charul tëü,

«Lucéscâ-ne sântul sőre...,
*Şi ne scapă de cel rëfl.»

A . M

Ï IV .

Către Maica prea curată
Imn scolar. Poesia de I. Grozescu
Musica de Pr. E . M. Petrescu
I.
« Toţi te adoră cu iubire,

•Toţi cu dor te prea măresc,
•Şi îşi îndreptă a lor privire
« Către tronul teu ceresc,
« Unde stai înconjurată
« Tot de cete îngeresci...
«Maica sfântă prea curată
«Bine-cuvêntatâ esci!»
II.
« Toţi şi tóle te adoră

«Sus în Cer şi pre pâment,
•Căci ca frageda fecioră
•Ai născut pre fiul Pânt ;
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«Lumea înircgă e încântată
«De virtuţile ceresci...

«Maica sântă prea curată ,
«Bine-cuvântată e s d /»
III.

«Dimineaţa în zori de (Iile
« Gând Zefiri cei uşori,
«Ga o tainică şoptire

«Se strecoră printre fiori,
«tfe aud^câte-odată
«Nisce acorduri înger esd :
«Maica s f â n t prea curată

«Bine-cuvântată esci/»
IV'.
«De cm seară cană s’alină
«Sgomotul obositor,
« Către casă spre odihnă
«Trage bietul muncitor,
«Pe ă m m sufletul ’şi îndreaptă
« Către cetele cerescî...
«Maica sfântă p re a curată,

«Bine-cuvântată esci/»
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Figuri des
Apen
L a istoria sântă a vechiului
testament, ce am elaborat anul
acesta,pentru clasa Isecundară.

Să numesc figuri despre Messiea , o
ment, saü óre-cari ceremonii judaice care
învierea şi triumful seu; să socotesc 18

Adam
1. Adam este părintele tutor ómenilor după
corp.
2. Adam păcătuind, a fost scos dm paradis
şi condamnat la travaliü, suferinţe şi mòrte.

Abel
1. Abel oferă în sacrificiu ceea-ce are mal
bun în turmele sale.
2. Abel inocent, se omoră de către fratele
sëü Cain.
3. Sângele lui Abel strigă rësbunare contra
lui Cain.
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pre Messiea
dice

urmare de personage din vechiul testarepresintă pe Messiea : naşterea, mórtea,
principale figuri despre M essiea:

1. Isus Christos este părintele tutor ómenilor după graţie.
2. Isus Christos încărcat de păcatele ómenilor, descinde din cer, să condamnă la sufe
rinţe şi morte, pentru a salva genul uman.

1. Isus Christos oferă sacrificiű din sângele
sëü, mal agreabil lut Dumnezeii de cât darurile
lui Abel.
2. Isus Christos inocent să dea morţel de către
Jude! fraţii sèi.
3 Sângele lui Isus Christos cere misericordie
pentru noi de la Dumnezeii părintele sëü.

U:

Noe
1. Noe găseşte graţie înainteâ lui Dumnezeu.
2. Noe, construeşte o arcă pentru a
serva de deluviü.

sepre-

Melchisedech
1. Melchisedech, regele justiţiei.
2. Melchisedech, preut al celui Pré-Inalt, oferă
în sacrificiü pâine şi vin.

Isaac
1. Isaac, fiul iubit al părintelui sêü, este
condamnat a muri.
2. Isaac, urcând muntele unde trebuia a fi
sacrificat, duce lemnele ce urma a’i consuma.

lacsb
1. Iacob, pentru a se supune părintelui sëü
să duce în ţară depărtată.
2. Iacob, de şi tórte bogat, să găseşte în mij
locul unul deşert, unde nu are. de cât o pétrá
pentru a se repausa.
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1.
Isus Christos găseşte graţie pentru no! îna
intea părintelui seű.
Sí. Isus Christos, stabileşte Biserica pentru a
preserva pe ómen! de mórtea eternelă.

1. ls m Christos, Regele just prin excelinţă.
2. ls m Christos, marele Pontif al noului tes
tament, se oferă în sacrificiu sub aparenţele
pâinei şi vinului.

1. Isus Christos, fiul predilect al părintelui
ceresc, este condamnat a muri pentru a rëscumpâra pe omeni.
2. Isus Christos. suindu-se pe Calvariu, duce,
el însuşi Crucea pe care trebuia să fie rëstignit.

1. Isus Christos, pentru a se supnne părin
telui sëü, descinde din Cer pre păment.
2. Isus Christos, stăpânul tuturor lucrurilor,
n’are o petră mëcar pentru a se repausa.
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3.
Iacob, trecând peste tote greutăţile exilului
sëü, să reìntórce aprópe de părintele sëü, aducênd cu sine bogăţiile şi copil sei.

loseph
1. loseph, este maltratat şi vândut de către
fraţii sei comercianţilor streini.
2. loseph, este aruncat în închisore pentru o
crimă de care era inocent, el se găseşte la un
loc cu doi criminal, anunţă unuia scăparea şi
altuia pedepsă.
3. loseph, trece din închisore pe tronul lui
Pharaon.

Mielul Pascal
1. Mielul Pascal trebuia să fie curat.
2 Sângele mielului pascal preserva pe Isra
eliti de mórtea primilor născuţi.
3.
Aceea cari mâncau mielul pascal trebuiaü
să fie ca nişte voiagiorl, gata de a pleca, mij
locul încins, un baston în mână, încălţăminte
în piciére.

Mana
1.
Mana, era o hrană miraculosă care cădea
din cer în tòte dimineţile, pentrű nutrirea Israeliţilor.
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3.
Isus Christos, învingëtorul tuturor inemicilor sëï, să reìntórce către părirtele sëü în Cer,
unde face a intra cu el toţi drepţii.

1. Isus Christos, este maltratat de Iudei, el
este vândut de Iuda şi dat Romanilor cari îl
daü morţel.
2. Isus Oristos, este condamnat pentru cri
mele de care este inocent. Crucificat în mijlocul
a doi făcetorî de rele, unul priimeşte promisi
unea paradisului şi altul mòre în impenitenţă.
3. Isus Christos, învinge mórtea Crucel şi ascinde pe tronul lui Dumnezeu tatălui sëü.

1. Isus Christos, este mielul fără de pëcat.
2. Sângele lui Isus Christos, ne preservă de
mórtea eternelă.
3. Aceia care se comunică, trebuie să aibă
mijlocul încins imaginea castităţel ; un baston
în mână, imaginea forţei pentru a resiste celui
rëü, încălţăminte în picióre, ca voiagiori gata
a merge către Cer.

1.
I.SWS Christos, în Eucharistie este o pâine
vie deschizând din Cer pentru hrana sufletelor.
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! llcetä de a câdea Pênà când
«ebrei! intrară m ţara promisă.

Sacrifíciele
1.
Sacrificiele legeï vechi eraü unele
sanglante
altele nesanglante.

2.
Sacrificiele lege! vechi erau oferite pentru
a adora pe Dumnezeű, a-1 mulţămi, a-I cere
graţiile sale, şi a obţine pardonul păcatelor

Sérpefe de aramă
1.
Israeli ţii culpabili de rebeliune sunt
muşcaţl de şerpi care le causeză mórtea.
2. Moise înalţă un sèrpe de aramă.
3. Aceea cari priveaü la şerpele de aramă
sa vindecaü de rane.

Moise
1. Când Moise- se născu, un rege crud, Pha
raon, făcu să moră, fii Hebreilor.
2. Moise scăpă de furia lui Pharaon.
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2.
Sânta Eucharistie, ne va servi de nutri
ment în tota durata pelerinagiuluï nostru pe
pâment.

1. Sacrificiul lui Isus Christas, a fost oferit
de o manieră sanglantă pe Calvariu, şi el este
oferit de o manieră nesanglantă asupra alta
rului.
2. Sacrificiul lui Isus Christas, este oferit pen
tru aceleaşi scopuri, ca şi sacrificiele judaiee.

1. Genul uman culpabil în persona lui Adam,
a fost muşcat prin şerpele infernal, care i-a
causât mórtea.
2. Isus Christas, este înălţat pe cruce.
3. Aceea cari privesc la Isus Christas cu cre
dinţa şi amar să vindecă de ranele şerpelul
infernal.

1. Când Isus Christos se născu, un rege crud,
Herod, făcu să mòra fii din Bethlehem şi din
împrejurime.
2. Isus Christos scapă de furia lui Herod.
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.'í. Moise este trimis de Dumnezeii ca să
scape pe poporul seu din servitutea Egyptuluî.
4. Moise operă mari miracole pentru a do
vedi că este trimisul lui Dumnezeii.
5. Moise dă poporului lui Israel legea scrisă.

losua
1. losua, introduce pe Israeli« în ţara pro
misă.
2. După 10 ani de luptă şi de victorii, losua
vëzu poporul lui Dumnezeii stăpân pe ţara
promisă.

Gedeon
1. Gedeon, cu trei sute omeni merse contra
unei armate nenumărate.
2. Soldaţii lui Gedeon n’aü de loc arme. el
nu portă de cât trompete.
3. Gedeon, şi soldaţii triumfară contra Madianiţilor.

Samson
1. Naşterea
sale printr’un
2. Samson,
mijlócele cele

lui Samson este anunţată mamei
ânger.
învinge singur pe Philistenî prin
mal simple.

3. Isus Christas, este trimes de Dumnezeii
pentru a scăpa pe omeni din sclavia păcatului.
4. Isus Christos. opereză mari minuni pentru
a dovedi divinitatea sa.
5. Isus Christos, aduce ómenilor, legea graţiei.

1. Isus Christos, introduce pe omeni în Cer.
2. După trei secole de luptă, Isus Cristos,
văzu Biserica triumfând şi domnind asupra
lumel.

1. Isus Christos, cu 12 apostoli merge la cu
cerirea universului.
2. Apostolii lui Isus Christos nu întrebuinţa
de cât predicaţiunea, caritatea şi miracolele.
3. Isus Christos, şi apostolii sei triumfă contra
sforţărilor lume! întregi.

1. Naşterea lui Isus Christos este anunţată
Mariei prin ângerul Gabriel.
2. Isus Christos, distruge imperiul demonului
prin singură virtutea Cruce!.
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3.
Samson, duce pe umeriï sëï porţile cetăţeî
Gaza, unde el era reţinut prisonier.

David
1. David născut la Bethlehem.
2. David, armat numai cu un baston şi un
arc. omora pe gigantul Goliath.
3. David fugind de fiul sëü revoltat, traversă
torentul Cedron plângênd.

Salomon
1. Salomon, domneşte în pace, bucurându-se
de lucrările, şi victoriile lui David părintelui şeii.
2. Salomon, Rideste un templu magnific ade
văratului Dumnezeii.

Iona
1. Ionâ primeşte ordinul de a predica Ninevilenilor perilenţa cari erau idolatri şi Ninevitenil să convertesc.
2. Ionâ culpabil:de nesupunere este aruncat
în mare.
3. lonà rămâne trei zile şi trei nopţi în sânul
unul enorm peşte şi iasă plin de viaţă.
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Si Isus Christos, iasă victorios din gropă cu
tòta paza Iudeilor.

1. Isus Oristos, născu la Bethlehem.
2. Isus Christos. armat numai de crucea sa
sdrobi pe demon.
3. Isus Christos, pătruns de durere pentru
păcatele ómenilor, traversă asemenea cedroriul
după agonia din grădina olivilor.

1. Isus Christos, după suferinţele şi viaţa sa
mortală, intră prin înviere, înălţare în repausul
sëü eternei.
2. Isus Christos, schimbă lumea, care era un
vast templu de idoli, intr’ un templu unde ade
văratul Dumnezeii este adorat.

!. Isus Christos, prin organul apostolilor, pre
dică pocăinţa naţiunilor idolatre, cari se con
vertesc.
2. Isus Christos, inocent, dar încărcat de pă
catele ómenilor este dat morţel.
3. Isus Christos, rëmâne péna a treia zi în
sinul gropeî, iasă apoi viű şi glorios, prin în
vierea sa.

Dintre cete 14 opuscule elaborate de părintele
E. M. Petrescu ş i apărute în a n ii 1874, până la
1895, se m aî găsesc

următorele,

care se dau

gratis :

1) Discursuri asupra invidiei şi hypocrisie!
după Bourdaloue.
2) Despre modestia sacerdotale, Massillon.
3) Eşti membru la una din societăţile de asistenţă mutuală ?
4) Necrologul preutulul I. Fulea.
5) Mărirea şi bogăţia lui lob.
6) Cuventărl funebre.

