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DOCUMENTE PROVENITE DIN ARHIVE 

I. Arhivele Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei1 

Pastorala episcopului ortodox român al Aradului, Oradiei Mari, Jenapolei Hălmagiului şi al părţilor anexate din 
Banatul Timişan, adresată tuturor credincioşilor din această eparhie, în care, printre multe altele, subliniază importanţa 
încheierii primului război mondial, suferinţele aduse participanţilor la război, jertfele făcute, dar şi pentru faptul că „a 
venit vremea de a ne uni cu România şi sub coroana ei toţi românii să formeze o singură formă sub unul şi acelaşi 
păstor”. Pastorala episcopului de Arad are un conţinut plin de sentimente patriotice, de adâncă mulţumire şi satisfacţie 
pentru minunea Dumnezeiască care s-a împlinit prin unire tuturor românilor. Pe lângă poveţele de învăţătură creştină, 
pe care le adresează tuturor românilor credincioşi, îi să respecte şi să preţuiască pacea. Odată cu sfârşitul războiului 
oamenii să treacă la munca bine rânduită şi sa se respecte unii pe alţii. De la un capăt la altul Pastorala este plină de 
învăţămintele trecutului de luptă pe care l-au parcurs românii, de suferinţele şi opreliştile pe care ungurii le-au aşezat ca 
jug pe poporul român. Pentru ca să se înţeleagă pe deplin însemnătatea şi bucuria acestei sfinte sărbători, la a cărei 
praznic s-au adunat în lăcaşul lui Dumnezeu, şi pentru ca să îşi dea seama înainte de toate de faptul că trăiau de veacuri 
pe acest pământ împreună cu neamurile conlocuitoare, ca istoria, numită şi cartea vieţii, n-a întrelăsat a înregistra şi 
eterniza pe paginile ei toate evenimentele de însemnătate, precum n-a întrelăsat înregistra şi eterniza pe aceleaşi pagini 
atât schimbările abvenite în persoanele domnitorilor, ce s-au perindat în decursul veacurilor pe tronurile împărăteşti-
regeşti, dar cu siguranţă evenimentul Unirii a marcat viaţa tuturor românilor şi a generaţiilor următoare. 

 

Nr. 4430/19182 

1918 decembrie, Arad. 

Ioan 

Din îndurarea lui Dumnezeu dreptcredinciosul, episcop al Aradului, Orăzii Mari, Jenopolei şi al Hălmagiului, precum şi al 
părţilor adnexate din Banatul Timişan. 

Iubitului cler şi tuturor credincioşilor din eparhia Aradului, dor şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi Domnul nostru Isus Hristos, 
împreună cu salutarea noastră Arhierească! 

„Când a venit plinirea vremii, a trimis Dumnezeu pre fiul său cel născut din muiere, care s-a născut sub lege, ca pre cei de sub 
lege să-i răscumpere, ca să luăm moştenirea fiiască”, Galateni 4,4 

                                                           
1 Depistare, selectare şi ordonare documente: prof. Ioan Aurel Popovici, Col. r. Dr. Constantin Moşincat 
2 Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, Bihorului şi Sălajului, fond Consistoriul Ortodox Român Oradea, Act nr. 2627/1918, f. 1-2, 
tipăritură 
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Iubiţilor enoriaşi şi fii sufleteşti! 

După darul şi nemărginita a lui Dumnezeu Tatăl şi nemărginita îndurare a lui Dumnezeu Tatăl nostru cel ceresc, 
învrednicindu-ne a ajunge şi noi această nouă pomenire a Naşterii Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, folosesc acest 
prilej cu dor aşteptat să mă pogor iarăşi cu duhul meu la ieri, cu scopul şi dorinţa de a prăznui cu noi împreună această sărbătoare 
fără pereche în tot trecutul îndepărtat al neamului nostru creştinesc. Vin să prăznuiesc cu voi această zi de întreită însemnătate, 
această zi de adevărată mângâiere, de înălţare sufletească şi de întărire în nădejdea de bine pentru noi cei de acum şi pentru 
nepoţii şi strănepoţii noştri din veacurile viitoare. 

Este fără pereche marea bucurie şi de întreită însemnătate sfânta noastră prăznuire de astăzi, pentru că nouă ni s-a dat să 
ajungem nu numai această nouă pomenirea a Naşterii Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, dar dat ne-a fost şi dat ne este 
să ajungem şi încetarea luptei sângeroase de patru ani şi mai bine, care a doborât fără milă şi a rănit fără cruţare zeci şi sute de mii 
de bărbaţi, tot atâţia nobili şi roditori din grădina vieţii neamului nostru românesc.   

Dar de deosebită bucurie şi însemnătate este această mărită şi sfântă zi, pentru ca dat ne este să vedem cu ochii şi să simţim, 
cu inima, că după atâtea veacuri de restrişte, de asupriri şi împilări a tot ce a fost românesc, a venit vremea de a ne uni cu România, 
ca sub coroana ei, toţi românii să formăm o singură turmă şi sub unul şi acelaşi păstor. 

Iubiţilor creştini şi fii sufleteşti!    

Pentru ca să înţelegem pe deplin însemnătatea şi bucuria acestei sfinte sărbători, la a cărei praznic ne-am adunat astăzi în 
acest veșnic lăcaş al măririi lui Dumnezeu, trebuie să ne dăm seama înainte de toate de faptul, că trăim de veacuri pe acest pământ 
împreună cu neamurile conlocuitoare, iar dându-ne seama de aceasta, să ne dăm seama şi de aceea, ca istoria, numită şi cartea 
vieţii, n-a întrelăsat a înregistra şi eterniza pe paginile ei toate evenimentele de însemnătate, devenite în sistemul de guvernământ 
al popoarelor, precum n-a întrelăsat înregistra şi eterniza pe aceleaşi pagini atât schimbările abvenite în persoanele domnitorilor, ce 
s-au perindat în decursul veacurilor pe tronurile împărăteşti-regeşti, cât şi celea abvenite în persoanele miniştrilor, care au avut în 
mână frânele guvernării, cu puterea de a dispune de soarta cetăţenilor statului nostru ungar, în fruntea căruia i-a aşezat încrederea 
coroanei. 

Este bogată această carte în expunerea întâmplărilor, dar ori cât de des şi oricât de amănunţit am frunzări şi spicui paginile 
ei, nu aflăm şi nici altul, oricine ar fi acela, nu va afla urmă, că un Domnitor oarecare, ori sfetnicii lui din cutare timp, să se fi cugetat, 
precum trebuia să se cugete şi să-şi fi dat seama de faptul, că noi, neamul românesc încă suntem odraslele din rădăcina acelor 
strămoşi, cărora le-a zis Dumnezeu prin glasul alesului său Moise: creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l stăpâniţi pre el, deci 
stând şi noi pe această bază, pe care au stat şi stau neamurile conlocuitoare – fără deosebire de limbă şi credinţă, ne credeam de la 
început şi ne credem şi acum în dreptul de existenţă, de participare şi afirmare în viaţa publică de stat ca şi naţiune română, egal 
îndreptăţită cu naţiunile din patrie. 

Dar nu numai de acest drept divin nu aflăm urmă să-şi fi dat seama Domnitorii statului ori sfetnicii lor de pe vremuri, ci nu 
aflăm urmă să-şi fi dat seama nici de aceea, că biserica noastră naţională română este una dintre acele biserici creştine, care de la 
început a dispus şi porunceşte şi astăzi credincioşilor săi: „să se roage pentru cei ce sunt în stăpânire” şi nu şi-a mai dat seama nici 
de acel fapt, că preoţii noştri, slujitori la sfintele altare atât la sfintele liturghii de paşte au, cât şi la toate alte funcţiuni religioase, au 
înălţat, împreună cu poporul, rugăciuni evlavioase şi cu osârdie „pentru îndelungata viaţă şi sănătate a Domnitorului şi pentru oaste 
şi ostaşii lui”, şi astfel clerul şi poporul nostru, chiar şi numai pe baza acestor servicii, a fost şi este în drept să aştepte, precum a şi 
aşteptat sprijinul călduros şi ocrotirea binevoitoare a protestării lumeşti în toate năzuinţelor sale spre cultură şi bunăstare, ca 
naţiunea română, în măsura sprijinului dat altor naţiuni conlocuitoare. 

Dar cu mai mult am nădăjduit şi am contat la sprijinul acestei prelestăţi şi stăpâniri lumeşti, secondate totdeauna în clasa 
boierilor de viţă, cu atât mai tare ne-am înşelat în aşteptările noastre astfel că oricât am spicui paginile istoriei, nu vom afla urmă că 
vreun Domnitor ori vreunul din sfetnicii lui, să-şi fi dat seama de trebuinţele milioanelor de suflete, ce numără neamul nostru 
românesc, ori măcar de jertfele lui multe, mari şi adânc simţite, jertfe aduse în proporţiunea neamului său, spre dovedirea 
proverbialei sale credinţe către Tron şi a neclătitei sale alipiri către glia strămoşească, numită patrie, pe care în toate timpurile şi 
între toate împrejurările a cultivat-o cu toate mâinile şi braţele sale, a apărat-o cu viaţa şi averea sa şi a îngroşat-o cu sângele şi 
cenuşa oaselor sale. 

Şi cu toate că nici dreptul divin atins mai sus, nici serviciile preoţimii şi nici jertfei noastre cunoscute, n-au putut îndupleca şi 
determina stăpânitorii noştri la îndeplinirea chemării şi dorinţelor lor de a ne recunoaşte îndreptăţirea la viaţa de stat, ca naţiune 
română, în condiţiunile acordate altor neamuri conlocuitoare, popor (al nostru românesc), nu şi-a pierdut cumpătul, ci, blând de la 
fire şi dedat cu suferinţele, a răbdat cu blândeţea drepturilor, punându-şi credinţa în Dumnezeul dreptăţii, carele toate le vede şi 
cunoaşte şi care, deşi nu grăbeşte cu judecata, dar nici nu uita, şi la plinirea vremii răsplăteşte fiştecăruia după faptele sale.  
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Şi noi ne-am întărit în această credinţă din convingerea şi nădejdea tare, că Dumnezeul nostru, Dumnezeul dreptăţii, văzând 
povara jugului, ce o purtăm de veacuri, ne va trimite mângâiere, că adică mai curând ori mai târziu va trimite atari bărbaţi la 
conducerea făptuirii sale de aici, care luminaţi întru lumina cunoştinţei de Dumnezeu şi umbriţi de Duhul Sfânt, vor şti să-şi dea 
seama, că îmbrăcaţi fiind întru Hristos prin sfântul botez şi ca atare purtând numele de creştin, vor înţelege legea morală şi ca atare 
vor păzi şi plini porunca Mântuitorului nostru Iisus Hristos dată în gura unui legiuitor cu cuvintele: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul 
tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău, din toată virtutea ta şi cu tot cugetul tău şi pe de-aproapele tău ca şi însuşi pe tine (Luca 
iov. 27)”. 

Este scrisă în cuvinte această poruncă Dumnezeiască, dar cu atâta era şi este de mare trebuinţă pentru dezvoltarea, întărirea 
şi susţinerea păcii şi a bune-îvoiri între popoarele creştine, deci pentru ajungerea adevăratului scop al trimiterii şi venirii pe pământ 
a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. 

Da! Este scurtă la cuvinte această poruncă, dar cu atât mai plăcută la auz şi mai dulce la grăire şi fiind dată chiar unui 
legiuitor, urmează de la sine, că e obligatorie pentru toţi legiuitorii şi astfel şi pentru capetele încoronate şi pentru sfetnicii lor, cu 
toate acestea nu aflăm urmă, ca pomenitele porunci dumnezeieşti să se fi aplicat faţă de noi în adevăratul lor înţeles creştinesc, din 
contră: faţă de noi nu s-a aplicat peste tot nici anumite legi, croite de sfatul ţării şi sancţionate de Coroană, încât neamul nostru a 
ajuns sub un teasc, care i-a împiedicat răsuflarea liberă. 

Omul singuratic, care de la naştere şi de după familia sa, a avut sărăcia de prieten nedespărţit, se împacă uşor cu această 
soartă născută, precum se împacă cu lipsa de lumină şi orbul din naştere, dar amară este viaţa şi adânc simţită este soarta fiului 
dezmoştenit şi a stăpânului devenit slugă în moştenirea părintească, cum a ajuns şi neamul nostru lipsit de autonomia limbii sale 
materne şi astfel, împiedicat în exercitarea dreptului său de afirmare ca atare.  

Apăsarea acestui text a simţit-o în măsură mai mare, ori mai mică, toate neamurile a căror limbă maternă n-a fost cea 
maghiară, iar dintre oamenii genunchiului nostru de acum, povara acestui teasc am simţit-o în măsură mai mare noi cei de etate 
mai înaintată, noi adică care ne-am trezit şi am participat la viaţa naţională în deceniile zorilor de libertate, urmate după anul 1848, 
deci atunci când graiul românesc răsuna liber în adunările comitatense cu populaţia română în majoritate şi când intonarea imnului 
nostru poporal, îmbrăcarea portului şi folosirea peste sat a insignelor noastre, moştenite de la strămoşii deodată cu limba, erau 
considerate de toată lumea din afară şi în mod sistematic de ceea ce a fost şi sunt într-adevăr adică: de manifestarea nevinovată a 
fiinţei noastre de români, fără nici un scop ascuns ori cuget rezervat, cum ni s-a imputat în deceniile ultime din anumite părţi cu 
tendinţe de răzvrătire. 

Nu le ating acestea ca şi tânguire, pentru că vremea tânguirii a încetat, ci le ating numai de aceea, ca generaţia noastră 
tânără şi cele următoare, să cunoască generaţiile care ne-au împiedicat şi pe noi cei de acum, de a ne aduna averi şi de a creia şi a le 
lăsa aşezăminte culturale şi filantropice de tot felul. 

Iubiţilor creştini şi fii sufleteşti!   

Suntem un popor creştin şi ca atare am trăit în credinţa moştenită din strămoşi, că în lumea aceasta nu este nici un lucru atât 
de rău, ca să nu aibă şi partea sa bună. 

A fost crâncen războiul şi ne-a cerut multe jertfe de tot soiul în cursul lui de ani patru şi jumătate, dar are şi aceea parte 
bună, că a dat lumii prilejul să ne cunoască, iar luminatul bărbat Wilson, preşedintele Statelor Unite din America i-a dat prilej să-şi 
spună părerea, că războaiele dintre neamuri şi împăraţii vor încita şi pacea pre pământ se va stăpâni numai atunci, ducă se vor 
recunoaşte şi asigura tuturor neamuri drepturi egale. 

Ca această părere, întemeiată pe învăţarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ce răsunet a aflat în inimile acestora, pe care îi 
privea, dovadă este încetarea luptei şi schimbările în sistemul politic de guvernământ, în urma căror schimbări se răstoarnă tronuri 
şi împărăţii se duc astfel: că vedem împlinite cuvintele scripturii „că nu vor fi şi nu-şi vor mai cunoaşte locul lor”. 

Dar nu răsturnarea tronurilor formează bucuria noastră de astăzi, - pentru că noi ca şi creştini şi aşa nu ne bucurăm de 
judecata şi osânda aproapelui nostru, ci bucuria noastră de astăzi urmează din faptul că, cuvintele apostolului „când a venit plinirea 
vremii”, cuvinte citite şi astăzi ca şi la toate prăznuirile de pomenire ale Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, le vom socoti pe 
Hristos nu numai de ceea ce le-am socotit până acum, adică de plinirea prorociei referitoare la mântuirea neamului omenesc din 
robia păcatului strămoşesc, ci le vom socoti şi de plinirea vremii de dezrobire a dreptului limbii noastre de sub teascul ce a apăsat-o 
veacuri de-a rândul. 

Când cugetăm la această dezbinare, urmată tocmai după şaptezeci de ani din viaţa noastră, a celor de acum, ne dăm, precum 
trebuie să ne dăm seama şi de faptul că, tocmai în anul acesta, s-a împlinit şaptezeci de ani, de când neamul nostru, - prin 
reprezentanţii săi legali, adunaţi la Blaj, pe câmpul libertăţii, - a dat expresiune în mod vădit dorinţei sale de a trăi ca naţiune 
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română, egal îndreptăţită cu celelalte neamuri conlocuitoare, şi dacă sămânţa semănată atunci şi-a dat rodul său numai după 
trecerea acestui interval de timp, trebuie să cugetăm şi la adevărul, că poporul evreiesc încă numai după o suferinţă de şaptezeci de 
ani s-a eliberat din robia Vaxilonului, precum a şi prezis prorocul Iesxuria cu cuvintele: „Aşa zice Domnul, când se vor împlea la 
Vavilon 70 de ani, voi cerceta pre voi şi voi pune mâinile mele peste voi” (Iesxonie v. 10 şi 12). 

Am urmat şi noi acestui sfat şi n-am încetat a ne ruga lui Dumnezeu cu cuvintele psalmistului: „Dumnezeule întoarce-ne pe 
noi şi arată faţa ta şi ne vom mântui” (79 v. 4.), şi acum oricât ar ispiti cineva după cauza îndelungării suferinţelor noastre, n-ar 
putea primi alt răspuns, decât acela ce l-a dat dreptul Iov izbăvitorilor suferinţelor sale cu cuvintele: „Nu este dat omului a cuprinde 
cu mintea sa legile, după care ocârmuieşte Dumnezeu lumea”. 

Tocmai de aceea, noi ca şi creştini, să nici nu ispitim după cauzele îndelungatei noastre certări de sus, ci să ne dăm seama că 
înflorările curţilor împărăteşti şi boiereşti se cultivă o plantă numită Alex, care pe lângă toată îngrijirea, pe lângă toată lumina, 
căldura şi umezeala ce i-o dau credincioşii la timp şi de după natura ei, ea totuşi nu înfloreşte înainte de 70 de ani, dar floarea ei, 
deschisă la timp, răsplăteşte aşteptarea grădinarului prin mirosul ei, care înviorează viaţa tuturor pe care îi atinge acel miros 
întocmai, precum concluzia adunării noastre naţionale din Alba-Iulia – referitor la unirea cu România a tuturor Românilor de 
dincoace de Carpaţi, a înviorat şi a dat putere de viaţă nouă neamului nostru românesc de pretutindenea. 

Cunoscând acum însemnătatea şi bucuria acestei prăznuiri, trebuie să ne dăm seama, că precum toate alte daruri, tot aşa şi 
acest dar al înţelegerii ni s-a dat de sus, de la părintele luminilor, - este datorinţa noastră de creştini, ca nu numai astăzi, ci şi în 
toate zilele vieţii noastre, să mulţumim lui Dumnezeu, pentru toate câte le face cu noi după blândeţile sale şi mulţumirea noastră să 
o arătăm nu numai cu buzele şi cu inima, ci şi prin faptele milei şi iubirii creştineşti. 

Să ne mai dăm apoi seama şi de aceea, că îndeplinirea la folosirea limbii, urmată de schimbările aduse de duhul vremii, nu 
îndreptăţeşte pe nimenea la lenevire şi trândăvire, nici la călcarea legii şi a poruncilor şi cu atât mai puţin la atacarea şi răpirea 
avutului de aproapele său, precum au făcut unii sub cuvânt, că au fost pe front, pentru că fiecare şi-a făcut numai datoria de 
cetăţean şi dacă totuşi se crede în drept de a reflecta la răsplată, aceea să o reclame de la stăpânirea în serviciul căreia a stat. 

Nu bucuros ating această coardă gingaşă, dar dragostea mea de neam şi iubirea de adevăr nu mă lasă să refac faptul 
cunoscut, că unii dintre ostaşii noştri, întorşi de la oaste deplin sănătoşi, încunjură orice lucru de câştig şi săturaţi cu idei anarhice şi 
de comunism, idei supte din buzele răzvrătiţilor, contra ordinei şi a bunei înţelegeri între oameni, - atacă şi răpesc avutul vecinului, la 
care fapte păcătoase unii din ei şi-au dus şi băieţii lor de 7-8 ani, prin ceea ce s-au făcut de ruşine, atât pe ei, cât şi părinţii şi familiile 
lor, dând în mâna străinilor armă puternică de a ne batjocori neamul, iar fiilor lor le-au dat o şcoală foarte rea, a cărei urmări le vor 
simţi amar la timpul său. 

De aceea sfătuiesc pe toţi cei daţi pe acest povârniş ruşinos, ca fiştecare să desfacă ce a făcut, fiştecare să lepede de pe sine 
haina păcătoasă a lenevirii şi mulţumind lui Dumnezeu pentru marele dar al sănătăţii, să-şi câştige cu lucrul mâinilor cele 
trebuincioase traiului vieţii, pentru scris este că: cel ce nu lucră, să nici nu mănânce. 

Să ne dăm apoi seama de adevărul, că, dacă pre lângă toate ispitele ce ne-a întâmpinat şi însoţit în cursul vieţii, ne-am 
susţinut ca neam românesc, această tărie a noastră, după Dumnezeu, avem să o mulţumim învăţăturii sfintei noastre biserici 
strămoşeşti, de aceea vă sfătuiesc cu tot liberul inimii mele, ca şi în viitor să ţineţi tare la limba, legea, postul şi datinile strămoşeşti 
şi precum în trecut, aşa şi acum şi în viitor, nădejdea noastră să fie Tatăl, scăparea noastră să fie Fiul, iar acoperământul nostru al 
tuturora să fie Duhul sfânt. 

După toate acestea mulţumind lui Dumnezeu pentru toate câte le face cu noi, după blândiţele sale, îl rog cu umilinţă, dar şi 
cu osârdie dintru adâncul inimii mele să primească întru jertfelnicul său cel mai presus de ceruri rugăciunile ce s-au făcut şi darurile 
ce s-au adus şi s-au sfinţit. Să bine-cuvinteze casele şi familiile voastre, pre bătrânii şi tinerii voştri cu toate darurile sale pământeşti 
şi cereşti şi să vă facă parte de bucurie şi mulţumire pentru toate zilele vieţii. 

Dorindu-vă la toţi sărbători fericite, rămân al vostru tuturor de binevoitor. 

Ioan I. Papp m.p. 

Episcopul Aradului 

Arad la Sfintele sărbători ale Naşterii Domnului din anul 1918. 

 

 
 


