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PRTETEN, VESTIT0R $l APARAT0R

AL OASTEI DOMNULUI

DIN BIRUINTELE OASTEI DOMNULUI
Ce spune pirintele arhimandrit I. Scriban - o binuiall ce

s-a spulberat

Migcarea cu Oastea Domnului se afld in plin avdnt' Acest

lucru il spune in foaia <cultura Poporului> unul dintre pufinii

nogtri cdrturari care urmiresc ai cunosc migcarea: pdrintele

arhimandrit Iuliu Scriban, un male prieten 9i vestitor al Oastei

Domnului.
,,Cu mare pdrere de bine - scrie pirintele Scriban - ve-

dem cum migcarea cu Oastea Domnului sporeqte mereu gi cu-

prinde poporul de la sate. Ziarul <<Propdqirea> din Ploiegti ne

udn." tupott despre frumoasa serbare a sfinfirii steagurilor

oastei Domnului ce s-a finut la Slon - Prahova, unde oastea

Domnului, prin rdvna pdrintelui I. St. Vasilescu, are 150 de

membri ostaqi. Serbarea s-a linut in cadrele cercului pastoral,

prezidat de protoiereul judelului". Se aduc 9i cfiteva minunate

am[nunte despre ce a putut rcaliza Oastea in com' Slon' Le

vom da la foaie in numdrul viitor, pe larg'

tn timpul din urmd, Oastea Domnului a awt peste 30 de

sfinliri de steaguri , care toate s-au fdcut in cadrele unor m6-

refe serbdri bisericeqti. Este qi lucrul acesta cel mai grditor

rdspuns la ridicola binuiald cd Oastea ar fi o sect['
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Ostaqii Domnului sunt cei mai devotafi fii ai Bisericii.
,,Noi, ostaqii Domnului - ne scriu chiar acum ostagii din
Cdristdu, jud. Bihor -, mergem regulat la sfdnta bisericd gi pe
lAngi noi vin mulfi la biseric5, mai mult de jumdtate de oa-
meni din comun[".

impreun[ cu pdrintele arhimandrit Scriban, zicemgi noi:
laudd se cuvine acelor preofi care au gtiut - gi qi-au dat oste-
neala - sd facd din migcarea Oastei Domnului un prefios aju-
tor pentru ?ntdrirea Bisericii gi combaterea sectarismului.

[Pr. Iosif Trifa]

<<Lumina Satelor> nr. 39 / 22 sept. 1929, p. t

-_*__

DIN BIRUINTELE OASTEI DOMNULUI
A invi,tat carte in 4 siptimAni, ca si poati citi Biblia

gi cartea cu Oastea Domnului

in foaia <<Cultura Poporului>, pirintele arhimandrit I.
Scriban scrie:

,,Munca pornitd din Sibiu prin infiinfarea tovdrdqiei su_
fletegti Oastea Domnului prinde cheag gi igi arat[ roadele ei
mintuitoare in multe sate. Noi voim sd ardtdm aici cdteva bi-
ruin{e sufleteqti asupra patimilor, a$a cum ni le povestegte pd-
rintele Ioan St. Vasilescu din comuna Slon, prahova.

,,in lupta pe care am pornit-o cu Oastea Domnului - scrie
pdrintele vasilescu - ostaqii de aici s-au luat la o adev[ratd
intrecere de a hotdri gi pe allii sd se lepede de patimile cele
rele. Aqa, nu arareori se intdlnesc c0te doi, trei inqi acasd la
c0te unul din care mai este stlpdnit de patima befiei ori inju-
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rdturilor, ori fumatului, ori de toate laolaltd. Fiecare are cu el
Noul Testament qi cartea Intrali tn Oastea Domnului gi indu-
plecd pe cel stipdnit de patimi de a se ldsa de ele gi a se hotdri
pentru o nou[ viafd, cregtineascd.

Vrednic de scos la iveald - scrie mai departe pir. Va-
silescu - e fapta unui ostag care ainv[lat carte mdnat de dorul
de a putea citi cdrli religioase. Haralambie I. Ogrezeanu, om
de 43 de ani, care - vorba rom0nului * n-a gtiut carte nici o
buche, numai de dragul de a citi qi el Noul Testament gi car-
tea Intrali tn Oastea Domnului, a invdlat s[ citeascd in patru
sdptdmini; numai ci r.nereu md roagd sd scriu undeva sd i se

trimit[ un Noul Testament cu slove mai mari".
tn numSrul viitor vom scrie mai departe despre minunata

intoarcere a unui alt ostaq de acolo, Ioan Iordache Frdncu.

[Pr. Iosif Trifa]

<<Lumina Satelor> nr. 40 / 29 sept. 1929, p. I

--*--

LUCRURILE CELE MARI LE FACE $I AICI
CREDINTA

. Am amintit in numdrul trecut pilda unui ostag din Oastea

Domnului care a invdlat carte in timp de patru sdptdm0ni,

mdnat de dorul de a citi cdrfi religioase. Amintim acum pilda
unui alt ostaq, tot din comuna Slon - Prahova.

Ioan Iordache Frdncu, un om stdpAnit de patima fumatu-
lui, a intrat in cdrciuma lui Ioan Constantinoiu sd-gi cumpere
tutun. Spunea cd s-ar bolndvi dacd n-ar gdsi tutun. intr-aceea,

a intrat in birt qi ostaqul Domnului Peffache Dumitrescu, sd-gi
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cumpere pAine gi pegte. Auzind despre ce este vorba, cumplr5
doud pdini gi un kilogram de pegte gi, punAndu-le pe masd, zi-
ce: ,,Nene loane, dacd d-ta te lagi de tutun, ai de la mine pAi-
nea aceasta qi pegtele. C0rciumarul * un om cinstit - intinde
qi el o cutie de tutun ordinar gi 100 Iei, zicdnd:,,Nene Ioane,
dacd vrei sd fumezi, ai de la mine tutunul acesta, iar dacd, te
lagi, ai 100 de lei".

Omul a qovdit la acest hotar; pe urmd insi a luat pAinile
qi pegtele gi a plecat spre casd, fdgdduind cd intrd in Oaste gi

se lasd de patima fumatului. $i aga a gi fdcut.
in legdturd cu aceste gi alte mdrturii, pdrintele arhiman-

drit I. Scriban scrie foarte frumos in foaia <<Cultura Poporu-
lui>>, arit0nd cd lucrurile cele mari le face gi azi credtn\a.
Toate conferinfele din lard n-ar fi putut face pe un om sd in-
ve{e carte in patru sdptimdni gi pe altul sd-l dezbare de pa-
tima fumatului. insd credinla a putut gi poate face astfel de
lucruri.

Mulfi dintre cei care au inv6{at qcoal5 uitd qtiinfa de car-
te, dar cel cuprins de focul credinfei, de rdvna de a cunoaqte
inv[fdtura Domnului se lumineazd pdnd la aqa in5lfime, cd
rlmOi uimit. R[mdi uimit p0ni la ce deschidere poate ajunge
mintea omului mAnat de focul credinfei.

Pdrintele Scriban intdregte acest adevdr gi cu alte pilde
gi dovezi luate din popor, pe care le vom aminti intr-un alt
numir.

[Pr. Iosif Trifa]

<<Lumina Satelor> nr. 4l / 6 oct. 1929, p. I

__*__
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o ALTA lpAnnnn A oAsrEr DoMNULUI
i. p. C. Sa Pirintele Arhimandrit Iuliu Scriban, preaiubi-
tul nostru vestitor gi apiritor, ii pune din nou la punct pe

criticantii Oastei Domnului

Ca un dar de sfintele sdrbdtori ale PogorArii Duhului
Sfant, Domnul S-a ingrijit sd ne trimitd doud strdlucite apdriri
care pun definitiv la punct toate criticile qi nedumeririle ce

s-au ridicat privitor la miqcarea Oastei Domnului. Prima este

apdrareace ne-a fdcut-o in Sinodul Eparhial din Sibiu i. p. S.

Sa mitropolitul Nicolae, cu care ne-am ocupat in numdrul tre-
cut. A doua este strdlucita apdrare pe care o publicd cu titlul
de mai jos i. P. Cuv. Sa Pdrintele Arhim. Iuliu Scriban in re-
vista <Graiul Vremii>>:

De ce nu vi migcafi gi aici, frafilor?

Noi am luat hotdrAt apdrarca Pdrintelui Trifa, cu agezi-
m6ntul sdu Qastea Domnului, impotriva celor care-l necdjesc

cu vorba cd aSezdmdntul sdu n-ar cdlca ?n cdile ortodoxiei.
Dar slrind in ap[rarea Pdrintelui de la Sibiu, ne minunim de

altele: cum se poate cd unii preo,ti sar ca mugcali de qarpe

cdnd vid ci unul din ai lor lucreazi gi stau ca mufii cdnd vdd
aqezdmintele Bisericii noastre inc[lcate?

ln fiecare zi se v[d cdlcdri peste invdfdturile gi rdnduielile
Bisericii, cdlcdri care n-ar fi sau s-ar impulina daci ar fi cine
sd strige indati impotriva 1or. Cu toate acestea, tdcere pe toatd
lihia; iar daci strigi cineva, este din tabere strdine.

Faptul acesta merge neoprit zi de zi. Se calcd rdnduielile
Bisericii, iar gura celor guralivi impotriva Pdrintelui Trifa nu
se aude.

Rdnduiala ca prdvdliile si fie inchise duminica gi-n sir-
bitori e cdlcatd cu nici o pdsare. Cei care se leagd insd de Pd-

rintele Trifa tac. De ce sunt a$a de tari cu gura impotriva unui
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om care nu este prea derz ca sA se apere? Este vitejia lm-
potriva omului bland, pe c6nd nu se mai vede aceeagi vitejie
impotriva consiliilor comunale, impotriva camerelor de co-
mer,t, impotriva prefecfilor, fiindcd acegtia sunt mai tari. Ne e
fricd sd ne lulm lahafid cu cei mari, dar il lu[m la goand pe
Pirintele Trifa!

Acum vreo trei ani era in ziare strigdt cd prefectul de la
Roman, un fost invd!5tor cocoJat unde era prin politicd, ldsase
toate cdrciumile deschise duminica. A[i auzit ins6 glas de
preot impotriva lui? Nici oficial Biserica nu s-a migcat, cu
toatd arm6tura ei pe care o are. Team[ de un biet prefect, pe
care s5-1 r[fuiegti sd-i meargi colbul.

$tiri scurte pinzi din ziare cd in cutare Thrgovigte priv6-
liile au fost deschise duminica. Noi prindem totdeauna aceste
gtiri gi le insemnlm.

Ali auzit glas de preot impotrivd? De unde?

$i acestea sunt doar gtiri chiar de anul acesta!
De cur0nd, la Iagi, Camera de Comer! de acolo gi pre-

fectul Petrovanu - dragd Doamne, profesor - au luat mdsuri
pentru deschiderea cArciumilor dumineca gi sdrbdtoarea. S-a
auzit glas de la cei care strigd impotriva Pdrintelui Trifa, din
care unii se afld chiar in Iagi qi in Eparhia Moldovei? Am
strigat eu, care nu sunt de acolo, prin ziarul <<Lumeo> din Iagi,
dar prigonitorii Pdrintelui Trifa au tdcut.

lr-am cerut sd facd intrunire public[ in Iagi, sd vin gi eu sd

vorbesc acolo ?mpotriva unei astfel de mdsuri. Credefi cd s-a
migcat cineva? Ji-ai gdsit! Viteji imporiva unui preot de care
nu se tem, dar se tem sd se ia la harfd cu ingigi tartorii riutdfii.

Tot aqa la Tecuci, prefectul de acolo, dl. Beldie, are ace-
leagi vederi ca qi cel de la Iagi, in materie de deschidere a cdr-
ciumilor. Poate ci gi le-a qi deschis duminica gi sirbdtoarea.
Glas impotriva Pdrintelui Trifa se aude gi acolo, dar nu se au-
de impotriva ocrotitorilor cdrciurnilor.
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Apoi n-am avut eu dreptate sd scriu acum peste 20 de ani
ci,,cumplit5 lifte de om e popa romAnesc"?

IatI acum o gtire proaspdtd, dar ca gi cea de la Iagi, ca gi

cea de la Tecuci, cdci pretutindenea se fese pdnza impotriva
rdnduielilor Bisericii. $i vine de unde? Din Arad, tocmai de

acolo de unde, prin gura Episcopului Grigorie, des se aude

cuv0nt de misionarism cregtinesc. Cum de indrdznegte un

Consiliu Judelean ca tocmai acolo s[ dea dezlegare la 40 de

c0rciumi sd [se] deschidd duminica gi s[rbdtorile?
Este adevdrat, nu putem face Ardealului vina cd ar striga

impotriva Pirintelui Trifa. Acolo, Sf. Sa e mai degrabd ap5-

rat. Ceadin urm[ carte a Episcopului Grigorie, in slujba Mi-
sionarismului Ortodox, scrie cuvinte bune despre Oastea

Domnului.
Dar oricum, e un semn rdu pentru noi, e un semn de s16-

biciune pentru misionarismul nostru cd organele stdpf,nirii nu

se sinchisesc de el. Cum tocmai in Arad, Consiliul Judefean

si dea o asemenea dezlegare, in cetatea misionarismului nos-

tru, dup[ cum tocmai in Iagi, Camera de Comerf qi prefectul
Petrovanu si dea dezlegare la fel, in cetatea Mitropolitului
Pimen, care neincetat, dup[ rdzboi, a strigat impotriva be,tiei?

Acestea sunt dovezi cd sunt foarte indrdzneli oamenii care nu

se tem de nimic, care cred cd nimic nu-i ameninfd. Cdnd gtiu

cd este cineva care pizegte, igi mai iau m[suri.
Dar oare pinim?
Nu pdzim. Pdzim sd vedem ca nu cumva si se ridice vre-

uirul mai harnic intre noi qi atunci, goana pe el, ca sd fie gi el

o apd gi un pdmdnt ca toli qi sd nu miqte.

Nu, frafllor, trebuie s[ md bucur de orice om de seamd

care se ridicd in sdnul Bisericii meleo chiar daci m[ lntrece pe

mine, fiindcd el face, prin aceasta, slujb[ Bisericii.
Un om ca Pdr. Trifa este o podoabi cu care trebuie sI ne

cinstim, cici fapta lui ne scapd de multe rugini. Cdnd vom fi
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intrebafi: ,,Dar ce face Biserica in lupta impotriva befiei?",
vom rdspunde cu mullumire: Dar face mai mult ca voi to1i,
mai mult ca un Minister al S[nitdlii intreg, pentru cd avem un
preot al nostru, Pir. Trifa din Sibiu, care a putut aduna in ju-
rul siu oameni care s-au lepddat de belie qi au alcituit o relea
impotriva beliei care se intinde peste toatd fara romdneascd.
Niciodatd oamenii medicinii n-au putut face acestea. A f6-
cut-o un preot qi ne cinstim cu el. Dumnezeu s5-i dea sinitate
qi mrrlfi ani!

Cd ici gi colo un osta$ al Domnului o fi cilcat strdmb, se
poate. Ce? Preo,tii nu calc[ strdmb? ii inveli in seminar gi la
teologie gi tot te plAngi de unii dintre ei, qi voi,ti ca un ostag al
Domnului, un om fdrd carte bisericeasc[, intrat de alaltdieri in
rAnduiala cregtineascd, sd aibi toatd cdldura neqtirbitd?

Cereli prea muit, fra,tilor. indrepta,ti-i pe oameni, cdrmu*
i[i-i, cE, primesc, dar nu-i scdrbifi! Cdci pierdem o mare putere
care ne vine pe de-a gata gi pe degeaba la o slujbd care gi aqa

e foarte grea. Avem de luptat cu jivine, cu fdlarnici, la care ne
trebuie ajutoare: Oastea Domnului ne este un astfel de ajutor.

Nu vedeli cd, via[a obqteascS umbl[ tot pe cdi necre-
qtinegti? Nu vedeli ci stdpdnirea este tot mai necregtinS? Ce
voili sd facem? Trebuie sd ne inmul,tim aceia care lucrdm
creqtinegte. Num5rul ne va da biruinfa. Oastea Domnului este
un adaos la puterile noastre. O, daci ar mai fi gi allii ca eal
Daci am avea la indemOnd zeci de mii de creqtini care si sa-

r5! Atunci sd qtili cd nici prefecfii, nici Consiliile Jude{ene,
nici Camerele de Comer! n-ar mai miqca.

Iatd deci acum prilej pentru cei care strigd impotriva Pd-
rintelui Trifa; sd-i vedem dacd pot face mdcar o parte din ce
face el. Sdriti, dacd suntetj tari, cu lucrul mai mult decdt cu
bdrfeala.

Dar nu ne aqteptdm. Frica de politicieni e mare qi de ace-
ea e mai ugor de tdcut, iar ca sd ne afl5m in treabd, bdrfim gi

22



noi, cdci qi aceasta e u$or. Stim cu ceaiul dinainte, cu taifasul
vesel, tragem c6teva rdnduri impotriva ereticului de la Sibiu
qi treaba e gata. El diavol 9i noi sfinli.

Arhim. Scriban

<<Lumina Satelor> nr. 24 / l5 iunie 1930, p. 3

__*__

,,EU NU LUCREZ DUMINICA"...
O declarafie de mare pref a M. S. Regelui nostru

E vorba de vederile Regelui Carol II in ce privegte cin-
stirea duminicii - scrie pirintele arhimandrit I. Scriban intr-o
foaie din Bucureqti.

Unde a spus M. Sa cum simte gi ce crede in aceastd ma-
terie, n-am aflat, dar gdsim fapta m[rturisitd in ziarul <<Cuvdn-

tul> din 16 iunie a.c., prin condeiul d-lui Nae lonescu. A fost
vorba, se vede, de vreo poftire flcutd M. Sale pentru ziua
duminicii, de vreo lucrare in fruntea edreia sd fie qi M. Sa. La
aceasta insi, noul rege a rdspuns:

,,..Eu duminica nu lucrez.>>

Cu cine s-a intOmplat aceasta, in ce imprejurare, despre
care lucru, sunt fapte care trebuie ldmurite de acum inainte.
Dar chiar dacd nu gtim mai multe amdnunte in acestea, ne
ajunge s5 afl5m cd M. Sa priveqte cu ochi rdi cdlcarca dumi-
nicii; gi pentru noi aceasta este destuld pricind ca sd ne bucu-
rdm. Fapta aceasta a regelui nu trebuie trecutd cu vederea ca
un amdnunt oarecare. Biata duminicd a ajuns a fi atdt de bat-
j^ocoritd il f*u romdneascd chiar de organele autoritdfii. (...)
Iti vine sd zici cd ne afldm in fata unui complot impotriva zi-
Gi Oo*""lui. Parci toli s-ar fi infeles s-o desfiinlezi.
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