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Preţul 1 Leu împreună cu „Dumineca".

Despre exerciţiile spirituale.
Cercetându-se vremurile de demult tre
cute, s'au constatat atât în cursul astrelor
c a şi în istoria omenire', revenirea unor eve
nimente catastrofale cari se repetau şi să
repet după o lege supra naturală, cari cu
putere omenească şi fiind chiar vorba nu
mai de oamenirea nu pot fi împiedecate
sau barem înconjurate, nici cât de puţin
micşorate.
In viata omenirei o astfel de catastrofa
era şi potopul, din care numai prin gratia
lui Dumnezeu, Noe cu ai săi
şi cu
vieţuitoarele toate cu el în barcă şi-au putut
mântui viata, pentru a fi începutul şi conti
nuarea unei vieJi noui.
Revenirea regulată a acestor eveni
mente le aduce a aminte întotdeauna că
omenirea s'a uitat nu vroia să cunoască,
sau chiar că neagă existenta lui Dumnezeu.
0 altă asemănătoare catastrofă era şi
prăbuşirea imperiului Roman motivele căreia
trebue nă n e i n t e r e s e z ă
cu atât
mai mult, că era prăbuşirea acelei societăţi
şi acelei civilizaţii ale cărei urmaşi ne ţinem
cu atâta fală şi mândrie şi cu care epoca
e etât de esemenăîoere viata noastră de
azi.
S ă luăm bine seama, că aceasta pră
buşire nu venea ca şi cum vine furtuna de
vară cu tunete şi fulgere, nu să pregătea nici
cu o ploaie continuă de 40 de zile şi tot
atâtea ncpji şi nu prin puterea forţelor na

turale a fost executată, dar venea insuşi din
slăbiciunea, morală şi forţa distrugătoare a
imoralităţii. Cum li sa zis evreilor: Perirea ta,
din tine Israele !
Cetind numai cele petrecute în ultimi ani
în Rusia Sovietică, în Spania, în Mexico pu
tem avea o prea mică idea despre prăbu
şirea civilizaţiei păgâne Romane, când Alaric, — puternicul şef al Vizigoţilor barbari
dela Dunăre, — după ce pustiiseră cumplit
partea de sud a peninsulei balcanice jefuia
chiar Roma în anul 410 a. Hr. Năvălesc
apoi asupra. Imperiului Roman Ostrogotii,
Hunii, Francii, Vandalii. Aceştia întră sub
Genseric în Roma (455) şi o prada în mod
cumplit, se zice de atuncea în mod „vandalic" cum zicem noi azi în mod „bolşevic."
Imperiul roman devine jucăria barba
rilor. Odată cu desfiinţarea imperiului roman
de apus, se încheie şi istoria antică — 5000
în. de Hr. — 475 ani d. Hr. — şi cu renaş
terea moralităţii ce urmează după groaznice
suferinţe de sute de ani intârinduse creştinizmul şi biserica st-itele europene trăiesc
iarăşi epocă liniştită şi fericită, în evul mediu.
Iar cauza suferinţelor şi prăbuşirilor şi
catestrofelor ? Imoralitatea generală atât Ia
cei mari cât şi la cei mici, între cei săraci
ea şi între cei bogat '. Dispreţuirea a tot c e
era nobil, bun şi sfânt şi urmărirea depra
vată a tuturor relelor.
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Era însă târziu chiar prea târziu

apoi

a plânge şi a să tângui de toate nefericirile
ce apăsau omenirea după astfel de catas
trofe. Acestea nu pot fi înconjurate decât
numai prevenind prin o viată contrarie caşi
aceea care a dus la astfel de prăbuşiri, şi
catastrofe.
Aceasta viată este viata după rânduiala şi legile lui Dumnezeu şi omenirea
numai aşa poate preveni astfel de nenoro
ciri dacă să reîntoarce la acela pe care a
lăsat.
Dacă ne-a depărtat dela Tatăl atot ţi
pătorul, trebue să ne apropiem de El, altcum
nu va fi scăpare.
înconjurând Casa lui — biserica — nu
ne vom apropia de El. Trăind în societăţi
zgomotoase unde nu să vorbeşte decât po
ate numai în mod uşuratic despre Dumne
zeu, nu ne vom apropia de El. Cetind gaze
te şi cărţi murdare în loc să ne apropiem,
ne vom depărta şi mai mult. Ba nici cetind
chiar sf. Scriptura şi cugetând că noi înţe
legem cele scrise acolo mult mai bine ca
şi cei carii o studiau ani de zile, în loc să
ne apropiem de El, ne vom încurca numai
şi ne vom rătăci.
Deci ce să facem ? Cât e de simpla în
trebarea, e atât de simplu şi remediul. Să
ascultăm de biserica lui Hristos, şi să urmăm
cuvântul ei, vestit şi tălcuit de cei autorizaţi
a o vesti şi a o tălcui.
Cetitai sau barem auzitai iubite ceti
tor despre viată simplă chiar al Mamei Mân
tuitorului Nostru acum 1934 de a n i ? S'au

ceva despre viata liniştită — de şi între grele
suferinţe — a Sf. Terezie a Pruncului Isus ?
care în epoca noastră a trăit şi a devenit
sfântă?
Ea ascultă de părinţii ei, acasă şi de
învăţătorii şi profesorii ei când era mai mare,
de superiorii ei la Mănăstire. Totdeauna nu
numai că făcea ba chiar căuta lucrurile cele
mai obositoare şi neînsemnate acasă şi Ia
Mănăstire, umbla regulat la biserică, se purta
acolo
cum trebue, şi convingându-se
de deşertăciunea lum'îi în care trăia s'a
retras — deşi la prima încercare nu îi s'a
admis — intrarea în Mănăstire unde suporta
morbul ei între suferinţe mari fără a se
plânge.
Nu suntem cu toii chiemati de călugări
sau de călugărite — ei sunt elita credincio
şilor, — dar cel care s'a depărtat dela Dum
nezeu, nu-1 poate regăsi decât numai cautându-l şi ascultând de chiemarea lui prin
Părinţi noştri sufleteşti.
Părintele nostru Papa Piu XI în circu
lara „Mens nostra". încă în anul 1930 ne
e chiemat la exerciţii spirituale şi tot mereu
ne chiamă Părinţii Archierei noştri şi preoţii
la astfel de exerciţii şi misiuni, trebue să ne
folosim de toate ocaziunile acestea. S ă ur
măm chiemarea lor şi a caută şi a ne ap
ropia de Acela, pe care am lăsat, ca numai
aşa vom scăpa de suferinţa. Ori dacă nici
cum nu vom scăpa dar vom primi harul a Ie
putea suporta cu răbdarea lui Ioob.

Vă rugăm să achitaţi abonamentele!!

