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PREFA

„Stau lini tit în fa a lui Dumnezeu, în fa a Bisericii, în fa a Istoriei c nu sunt
vinovat de acuzele ce mi se aduc. Mai curând ori mai târziu Bunul Dumnezeu, Biserica,
Neamul i Istoria îmi vor face dreptate.”1
Cuvintele acestea, de o tulbur toare premoni ie, s-au împlinit sau sunt pe cale s se
împlineasc ad litteram. Preotul Iosif Trifa, un mare nedrept it în timpul vie ii sale, avea
s aib parte de reabilitarea postum a Bisericii sale în septembrie 1990, r mânând ca
„Neamul i Istoria” s -l a eze acolo unde îi este locul, printre fiii cei mai jertfelnici ai
ortodoxiei române ti.
Preot de voca ie incontestabil , cu o profund con tiin

a responsabilit ii misiunii

asumate, personalitate de o memorabil frumuse e a sufletului, cu o nesecat putere - atât
de rar

zilelor noastre - de a se d rui se va impune, f r

drept de apel, în fa a

contemporanilor s i impregnând totodat irevocabil mi carea creat de el cu acelea i sfinte
i nobile tr s turi. Caracter complex lipsit de orice contradic ie l untric , iubitor pân la
jertf fa

de fra i dar caustic i intransigent cu opozan ii, ortodox profund în structura sa

l untric dar supraconfesional în metoda sa de propov duire a Evangheliei, va incita mereu
pe cei care l-au admirat sau criticat. Ace tia au pus toat puterea lor pentru a scoate în
relief sau estompa laturi ale aceleia i personalit i minimalizând sau supralicitând anumite
nuan e încât adesea semnifica ia actului subiectiv se pierde.

i doar lungul drum al

posterit ii îi va putea limpezi i reda sensul primar.
Prezenta diserta ie este o modest contribu ie la recuperarea unei biografii i opere
de excep ie, în fapt, o restituire ortodoxiei române ti c reia acest slujitor vrednic al
Sfântului Altar îi apar ine cu prisosin .
Pe lâng arhiva Oastei Domnului am parcurs mai multe din publica iile vremii i
alte izvoare indicate la bibliografie pentru a putea contura un portret spiritual cât mai fidel
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al aceluia care continu s r mân

i ast zi una dintre cele mai controversate personalit i

ale ortodoxiei române ti interbelice. Sigur, demersul este doar un început i inând seama
de vitregia vremurilor care a s r cit arhivele, va trebui continuat cu acurate e tiin ific

i

sistematic asupra altor surse care momentan nu le-am putut avea la dispozi ie.
Am structurat lucrarea în dou mari p r i cum o exprim

i titlul: via a i apoi

activitatea predicatorial , acestea fiind încadrate de o introducere i câteva concluzii asupra
celor prezentate. În expunerea vie ii p rintelui Trifa am c utat s surprindem câteva
elemente definitorii ce au stat la fundamentul acestei personalit i atât de puternice: mediul
socio-cultural, mediul familial, suferin a ca modelator al caracterului s u etc. De asemenea
ne-am oprit ceva mai mult asupra cauzelor conflictului cu Mitropolitul B lan.
Cu privire la activitatea predicatorial am c utat s structur m imensul volum de
predici, medita ii, tâlcuiri etc. aflat r spândit în 8 publica ii ale Oastei Domnului pe
parcursul a 15 ani (1923-1938) i în alte câteva publica ii eparhiale, identificând câteva
tipuri de predici mai reprezentative. Evident ne-au interesat în primul rând predicile la
pericopele evanghelice din Duminicile de peste an, la Praznice sau sfin i, tiut fiind c
acestea pot constitui un bun material ajut tor pentru orice predicator.
Sumarul diverselor tipuri de predici nu este exhaustiv dar cuprinde pe cele mai
semnificative. N d jduim c lucrarea va fi o provocare pentru cei care sunt interesa i de
predica româneasc în prima jum tate a secolului XX i un imbold pentru a descoperi noi
valori ascunse de una din cele mai interesante biografii de propov duitor al Sfântului Altar
din Biserica noastr Ortodox .
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INTRODUCERE

Perioada în care a tr it i a activat p rintele Iosif Trifa a fost una cu profunde
transform ri pentru Biserica Ortodox Român , atât pe plan organizatoric-administrativ,
cât i pe t râm pastoral-misionar.
Unirea Transilvaniei cu România a dus la constituirea Statului Na ional Român
determinând mai multe schimb ri i în via a bisericeasc . Aceste schimb ri au vizat în
primul rând unificarea bisericeasc

i organizarea unitar a Bisericii sub conducerea

Sfântului Sinod de la Bucure ti. În 1925 datorit cre terii prestigiului României pe plan
european, dar i al Bisericii Ortodoxe Române, s-a hot rât înfiin area Patriarhiei Ortodoxe
Române. În aceast perioad B.O.R. a trebuit s fac fa
generate de situa ia nedreapt

de inferioritate fa

unor fr mânt ri deosebite

de Biserica Catolic

impus

de

Concordatul cu Vaticanul i legea cultelor. De asemenea invazia sectarismului, mai ales în
eparhiile din Vestul

rii, a determinat luarea unor m suri de combatere i prevenire a

r spândirii acestora prin metode mult mai eficiente aduse de genera ia nou de teologi i
ierarhi. Organizarea clerului a fost un alt obiectiv important al acestei perioade. Cele dou
asocia ii ale clerului - cea din Ardeal „Andrei

aguna” i cea de peste mun i numit

„Asocia ia general a clerului”, militau pentru un rol tot mai eficient al Bisericii în
asanarea moral a societ ii române ti i afirmarea deplin a valorilor cre tine ale neamului
românesc. În Ardeal, primele patru congrese preo e ti, prin tematica abordat , constituiau
un adev rat preambul al lucr rii misionare pe care preotul Trifa avea s-o inaugureze la
Sibiu. Dac primul congres din 1919 a fost unul organizatoric, deja cel din aprilie1921 - sa intitulat „Congresul Biblic”, aducând în discu ie o problem de mare actualitate: accesul
maselor mari de credincio i la Sfânta Scriptur - Cuvântul lui Dumnezeu. Înc de la
începutul secolului XX multe voci de teologi sau oameni de cultur au pus ap s pe aceast
cerin

de mare stringen . Un mare teolog I.G. Savin cerea r spicat înc

din 1908

„fondarea unui Institut Biblic Românesc unde s se poat tip ri i împ r i pe pre uri mici
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Biblia tuturor.”2 El vedea necesitatea înf ptuirii acestui demers dat de câteva argumente
deosebit de realiste: în primul rând exista nevoia religios-cultural motivat

i de exemplul

altor popoare (englez i german) „care aveau la baza întregii lor culturi Sfânta Scriptur .”3
Consider mult mai benefic prezen a Bibliei în casa

ranului român decât a „atâtor

caricaturi ce î i zic icoane cump rate pe pre scump (...) de prin târguri i iarmaroace la
care se mai adaug

i mul imea aceea de c r i bogomilice ca Visul Maicii Domnului.”4 Un

alt argument pentru r spândirea Bibliei în popor e dat de nevoia „prefacerii sufletelor. (...)
S nu ne mir m c mul i sunt aproape str ini de adev ratul în eles al cre tinismului pe care
ei îl aseam m cu atâtea forme i credin e foarte pu in cre tine! Da i-le izvorul i vor afla
adev rul.”5 „Biblia ar mai putea fi i abecedarul celor ne tiutori de carte, i singura carte de
lectur a ranilor (...) pentru sufletul lor i pe în elesul lor.”6
Nu în ultimul rând Biblia ar asigura unitatea de grai al neamului. „ Înainta ii no tri
au murit pe aceast cale i au asigurat bisericii numele de p str toare a graiului i noi avem
acum str lucitul prilej de a înt ri i men ine acest titlu de glorie, dar avem i datoria de a
face acest nepre uit bine pentru neamul nostru (...). Se cere editarea Bibliei, - Biblia pentru
neam.”7
În 1910 Sfântul Sinod cerea comisiei pentru revizuirea textului biblic s urgenteze
lucrarea pentru „ a se tip ri cât mai curând o edi ie a Sfântului Sinod a întregii Biblii...”8
Dr. Nicolae B lan, pe atunci profesor la Institutul Andreian Sibiu, era de p rere c
din „Motive pedagogice i etice” se pot da în mâna poporului doar anumite p r i din Sfânta
Scriptur . „Pe lâng aceasta trebuie ca Biblia pentru popor s fie prev zut cu ilustra ii
frumoase.”9
În 1915 sub conducerea Egumenului Inocen iu Stefaniuc de la M n stirea Sfântul
Ioan cel Nou din Suceava s-a înfiin at „Societatea Institutului Biblic Ortodox Românesc”.
„Ea are menirea de a tip ri numai cu aprobarea unei autorit i biserice ti orientale p r i din
Sf. Scriptur

(...) în limba cea mai u oar

poporal

în eleas

de neamul nostru de

pretutindeni (...). Când vom ajunge s avem i noi românii 9/10 de cititori ai Bibliei?”10
2
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Desigur toate aceste preocup ri aveau s - i g seasc finalitatea abia dup Marea
Unire din 1918. La Congresul Biblic din aprilie 1921 tema a fost „Preotul i Cuvântul lui
Dumnezeu”. Sub acest titlu preotul Trifa, a deschis congresul cu un referat ce a
entuziasmat asisten a i a cules cuvinte de deosebit apreciere din partea dr. Ioan Lupa .
i urm toarele congrese s-au p strat în aceea i tematic , semn c problema era una
de stringent

actualitate. Cel din 1922 a fost unul catehetic ce a pus accentul pe

„catehizarea în coalele noastre începând de la cele primare pân la terminarea coalelor
secundare.”11 Genericul acestui congres a fost „L sa i copiii s vin la Mine” pronun at de
însu i Mitropolitul Nicolae B lan.12 Al treilea congres al preo imii din Ardeal, organizat
în Asocia ia Clerului „Andrei aguna” s-a inut la Arad în 10-11 (23-24) a X-a 1923 fiind
un congres misionar având drept tem : „Cum putem aduce pe Hristos în mijlocul
credincio ilor no tri”?13
În 1928 a avut loc la Arad primul congres al preo ilor misionari sub patronajul P.S.
Grigorie Com a – episcopul locului. Acest congres avea s

elaboreze un „Statut al

Asocia iei preo ilor misionari pentru a fi trimis Sfântului Sinod spre aprobare, p r. I. Trifa
fiind ales în comitetul de conducere.”14 Toate aceste preocup ri pastorale ale teologilor i
ierarhilor ardeleni i nu numai, aveau s - i afle exponentul în personalitatea ,deosebit de
fecund , a preotului Iosif Trifa care va fi adus din mun ii Apuseni (Vidra de Sus) la Sibiu
ca redactor ef al nou înfiin atei foi populare „Lumina Satelor”.
Metodele pastoral misionare folosite de preotul Trifa nu f ceau not discordant cu
duhul misionar al Ortodoxiei române ti a acelor vremuri.
faptului c

i aceasta poate i datorit

majoritatea ierarhilor i teologilor erau forma i la institute i universit i

apusene f r a c dea îns în ispita „scolasticii” teologiei de acolo. Astfel patriarhul Miron
Cristea studiase la Budapesta;15 Mitropolitul Nicolae B lan absolvise pe lâng facultatea
de teologie din Cern u i i pe cea protestant

i catolic din Breslau;16 Episcopul Grigorie

Com a studiase i el la Budapesta17 iar episcopul Nicolae Colan î i completase studiile la
Facultatea de teologie protestant din Berlin.18
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Dintre teologii renumi i ai vremii care au colaborat cu p rintele Trifa apreciindu-i
foarte mult activitatea predicatorial
Facultatea de teologie catolic

amintim pe Arhim. Iuliu Scriban cu studii la

i protestant din Strasbourg i filozofia din Heidelberg19,

profesorul Grigorie Cristescu cu studii la Institutul Catolic din Paris i Facultatea de
Toologie Protestant din Paris20, preot doctor Ioan Lupa cu doctorat la Berlin, doctor
Eusebiu Ro ca cu studii la Budapesta etc. Apropierea de biserica anglican

i taton rile

privind recunoa terea validit ii hirotoniilor anglicane aveau darul de a permite o lucrare
misionar ce punea în centrul ei propov duirea Scripturii i rena terea prin Cuvântul lui
Dumnezeu a maselor de credincio i ortodoc i, dup modelul mi c rii de la Oxford f r a fi
interpretat ca sectar sau str in Ortodoxiei. Într-un astfel de context istoric i religios s-a
derulat via a i activitatea predicatorial a aceluia ce face subiectul prezentei diserta ii.
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CAPITOLUL I
VIA A P RINTELUI IOSIF TRIFA

Preotul Iosif Trifa s-a n scut în ziua de 3 martie 1888, în casa p rin ilor s i din
Certege jud. Turda, în locul numit Borle ti. Ace tia erau Dumitru Trifa, venit în Certege
din Sc ri oara - de lâng Albacul lui Horea - i Ana Trifa, n scut Bota. Iosif era al
patrulea copil al so ilor Trifa, care vor mai avea dup el înc doi. Matricola boteza ilor
bisericii gr.orientale Certege indic , prin semn tura parohului Constantin Comi el, în
tomul 1 la num rul 6/1888 c pruncul Iosif a fost botezat în ziua de 6 martie 1888.
Primirea tainei Sfântului Botez la numai trei zile de la na tere s-ar putea explica prin
constitu ia firav a noului n scut, fapt ce impunea o asemenea hot râre din partea unor
p rin i evlavio i care doreau ca, în cazul în care copilul nu ar fi supravie uit, s poat intra
în Ve nicie încre tinat.
Locurile natale, oamenii din preajm , atmosfera c minului p rintesc vor avea un rol
determinant în trasarea configura iei caracterului copilului Iosif. Casa natal din culmea
Borle tilor oferindu-i priveli tea ampl a Apusenilor, cu orizontul str juit de Biharia,
G ina, Vulcanul, îl vor fi format a privit totdeauna în perspectiv , dincolo de evenimentele
i st rile prin care pa ii vie ii sale îl vor purta mai târziu. Va mo teni i caracterul
neînduplecat al mo ilor s i, c lit în luptele de veacuri cu vr m ia naturii i a vremilor. Un
factor determinant în formarea sa spiritual va fi i dragostea plin de c ldur a mamei, a
unui caracter la rândul s u deosebit de nobil. Dup

ani i ani, rememorând clipele

binecuvântate din leag nul de pe culmea Borle tilor, p rintele va nota cu venera ie:
"Cre terea bun din casa de lâng Ierihon... mama... în eleg c mo ternirea mamei e mai
scump ca toate. Dac -a fi pierdut-o nimica s-ar fi ales de toat înv

tura mea. Înv

tura

mea a intrat în albia cea adev rat a credin ei pe care mama mi-a croit-o. tiin a mi-a
adâncit-o. Mama - contururile ce le-a f cut au ap sat urma credin ei în ceara tân r a
sufletului meu, a inimii mele. Mam , numai apte ani am avut norocul s gr iesc acest
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nume scump. Parc o v d pe patul suferin ei cu ochii ei, graiul stins m chema i m
strângea la sânul ei de mam . Parc v d pe mama, pe tata... Mi-a dat o carte cu scoar e
groase, veche... Era Psaltirea. N-am în eles darul ei - azi îl în eleg."21
Momentele evocate avuseser loc în data de 10 noiembrie 1895, când mama
p rintelui, fiind lovit de un t ura furios, î i d dea sufletul, la numai trei zile dup aceast
întâmplare nefericit . Aflat în preajma marii sale plec ri, mama îi las cu "gur de
moarte" lui Iosif, fiul ei cel mai drag, o Psaltire b trân "pentru mântuirea ta i-a multora".
Neîndoios, ne afl m în fa a unui moment ce va marca decisiv evolu ia viitoare a micu ului
Iosif, abia trecut de 7 ani ori. Evenimentul va c p ta dimensiuni i semnifica ii deosebite
pentru via a preotului de mai târziu. B trâna Psaltire apar inuse lui Nicoale Trifa, bunicul
p rintelui. Acesta f cuse parte din garda lui Avram Iancu, la cartierul general al acestuia de
la Câmpeni, i primise în dar aceast Psaltire de la marele erou, cu dedica ia: "Mângâiere
pentru durerile mo ilor".22 La rândul s u, craiul mun ilor, Avram Iancu, o primise de la
întâiul Mitropolit al românilor din Ardeal, marele
vrednicului s u tovar

aguna, i nu pregetase a o d rui

de arme, ca semn de aleas pre uire.

R mas v duv cu ase copii, Dumitru Trifa, dup trecerea timpului de doliu, destul
de tân r fiind, se rec s tore te cu Ruxanda Toc din Vidra. Aceasta, cu adev rat mam
pentru cei ase copii, va continua frumoasa lucrare de modelare a caracterului copilului
Iosif, hot rând în inima ei s -l dea la coli pentru a-l face preot cu orice pre , fiind gata
pentru aceasta la orice sacrificii.
Tot în aceast perioad se furi a în via a lui un alt "dasc l", ultimul dar nu cel din
urm ca importan , din a c rui coal va ie i în noaptea spre diminea a de 12 februarie
1938, ca unul din absolven ii de excep ie ai acesteia. "Sunt 30 de ani de când boli
nesfâr ite rod în trupul meu. Sunt 6 ani de când dou boli care nu iart rod în pu inul lut
care a r mas pe mine... Treizeci de ani de boal

i suferin e. M uit înd r t peste via a mea

i v d aceast aniversare frânt în dou . În mai bine din jum tatea ei vedeam în suferin
un demon negru, un blestem, o soart vitreg de care umblam s scap. Abia dup 15 ani am
aflat c demonul era un înger i blestemul o binecuvântare. Suferin a este cea mai scump
i mai dulce binecuvântare de care Domnul m-a învrednicit... Dac este ceva ce place în
c r ile Oastei, apoi acel ceva Duhul Sfânt l-a pus acolo prin suferin ... Suferin a este
mierea care a uns c r ile Oastei... O, sfânt suferin , înso e te-m pân la marginea
21
22
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mormântului, trimite-m neîncetat mai lâng Domnul meu, mai lâng El, pân în clipa
când m vei preda cu totul i pentru totdeauna în bra ele Lui."23
În ambian a favorabil creat de cadrul familial-social, de cel natural, i de cel
l untric în care ac iona acel deosebit de eficient catalizator pentru formarea de caractere am numit suferin a - copilul Iosif va porni la drum pentru preg tirea sa cultural-spiritual
pe parcursul a cincisprezece ani de coal . Între anii 1895 i 1899 urmeaz clasele primare
la coala din Certege. Urm torii patru ani va înv a la Brad la gimnaziul înfiin at de
mitropolitul

aguna înc din 1868. Certificatele de absolvire a anilor de gimnaziu ne

prezint un elev silitor la care calificativele de "bine" i "foarte bine” erau predominante.
Urmeaz al i patru ani la liceul românesc "Samuil Vulcan" din Beiu în perioada 19031907. Liceul din Beiu era singurul institut din Ungaria recunoscut i în Austria de atunci
ca echivalent cu institutele secundare de acolo, fiind la începutul secolului XX una din cele
mai bine aranjate coli din Ungaria, f r ca acest stat s fi dat vreun ajutor din v rs mântul
de impozite al celor patru milioane de români.24 La venirea la Beiu a t n rului Iosif, în
liceu domnea o atmosfer ap s toare. O ordonan

a ministrului Instruc iunii Publice din

Ungaria nr. 24335/2 iulie 1889 dispusese ca în clasele superioare ale liceului românesc din
Beiu "toate materiile în afar de religie i limba român s se predea în limba maghiar "
Tot în acea perioad se dezb tea furtunos proiectul de lege ini iat de Appony - ministrul
Instruc iei Publice - pentru maghiarizarea înv

mântului, dezbatere ce luase caracterul

unei adev rate lupte pentru supravie uirea colilor române ti. Iat c

în acest lupt

teribil , un tân r de optsprezece ani, elev al liceului românesc din Beiu , Iosif Trifa, va
înscrie o pagin memorabil printr-o atitudine curajoas revelând o alt necunoscut latur
a acestui tân r i frumos caracter. Este vorba de o scrisoare adresat de elevul Iosif Trifa
din clasa a VII-a a gimnaziului din Beiu (Belenyes) la 1 martie 1906 elevului Leon
George (viitor subsecretar de stat la Ministerul de Industrie i Comer din România) din
clasa a VII-a a Liceului Na ional din Ia i: "...Str inii pân acolo au mers încât i din acest
s rac institut au scos limba româneasc . (...) Cât despre mine, afl c sunt fiu de

ran

român din ara i satul lui Iancu i Horea. inutul în care m-am n scut e curat românesc.
De i în coal m-am întâlnit cu o limb

i o cultur str in , eu am r mas pe lâng dulcea

limb vorbit de mo ii i str mo ii mei, i pe cale particular am studiat i studiez cu

23
24

O.D. nr. 1/1933, pg. 3
Dr. Constantin Paver – colile din Beiu – Beiu 1928, pg. 212
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pl cere literatura noastr .(...)" - elev Iosif Trifa - Beiu .25
În toamna anului 1907, urmând dorin a mamei sale, se înscrie la Institutul Teologic
"Andreian" de la Sibiu. Pentru studentul de atunci, coala nu trebuia privit ca un scop în
sine - fie el de a acumula cuno tin e sau a dobândi diplome - ci ea trebuie s se constituie
ca un deosebit de activ exerci iu al personalit ii, un mijloc de formare de caractere, de
edificii l untrice. El caut s aplice de atunci în via a sa ceea ce i se împ rt ea în coal ,
re inând pentru temelia structurii sale suflete ti îndrum ri ca acelea date de profesorul s u
de Pastoral , Dr. Eusebiu Ro ca, i notate semnificativ pe marginea unui caiet de curs: "Se
pretinde, din punct de vedere al caracterului, de la preot curaj, în elegându-se sub aceasta
facultatea cu care st ruim în convingerile noastre, a nu ne l sa ab tu i de nimic, de nici o
autoritate, presiune etc. S nu se poat altera, pururea s simt

i s aib în vedere c numai

i numai la Dumnezeu e r spunz tor pentru activitatea sa. În comun , poate cel mai
p c tos e primarul, un om bogat cu multe neamuri, e datoria mea s -l înfrunt pentru
p catele sale, s nu m las intimidat de nici o amenin are".26 Tot astfel, de la cursul de
Catehetic predat de Dr. Nicolae B lan, viitorul s u ierarh, va p stra frânturi dintr-o
prelegere a acestuia din care î i va face un adev rat crez pastoral în metoda sa de
catehizare din mi carea Oastei: "Trebuie s împ rt e ti poporul cu realit ile supreme ale
vie ii spirituale, s -l aduci în leg tur cu Hristos, cu via a în Hristos. Cerând oamenilor
întruna cutare lucru s -l fac , cutare s nu-l fac - de la o vreme toat vestirea aceasta de
reguli morale li se va p rea deplasat ori, lucru firesc, nu le va s tura setea religioas . E ca
i când ai sta în mijlocul unei gr dini cu pomi s lbatici i i-ai îndemna continuu s produc
poame bune, nobile - în loc s altoie ti mai întâi acei pomi i apoi de la sine vor face
poame bune. Întocmai a a trebuie s altoie ti i omul cel vechi cu p catele lui i s -l faci o
ml di a lui Hristos, apoi de la sine va produce roadele vie ii celei noi dup Hristos.”27
În afara activit ii de la cursuri, studentul Iosif Trifa se va implica i într-o serie de
alte activit i, extra colare la prima vedere, dar care relev în germene o voca ie i un
talent ce vor irumpe deplin în foile Oastei de mai târziu. Astfel în fiecare an este ales
membru în comisia literar a societ ii de lectur “Andrei aguna” din Sibiu dup cum
anun au ziarele “Biserica i coala" din 11 nov. 1908 pg.36 i "Tribuna" nr. 193 din sept.
1909. Tot din vremea studen iei se impun a fi men ionate colabor rile la diverse gazete i
reviste ale vremii. Memorabil r mâne articolul "America în poezia noastr popular "
25
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publicat în trei numere consecutive, pe prima pagin , de ziarul "Tribuna" din Arad, nr.
110-112/6,8,9 iunie 1909 i preluat de ziarul "Conservatorul" din Bucure ti, (cf. "Tribuna"
nr.94/13 mai 1911).
Semn tura studentului Iosif Trifa apare pe prima pagin aici unde semnau de obicei
corifeii marii noastre Uniri de mai târziu: Vasile Goldi , Octavian Goga, Ioan Rusu
irianu, Ilarie Chendi, Ioan Slavici, eseul s u constituind o pertinent

i profund analiz a

fenomenului emigra iei ce luase la începutul secolului dimensiuni îngrijor toare în rândul
popula iei române ti din Ardeal. "Din vaierul strunelor doinelor noastre a început a se
desprinde i a se ridica plângerea tot mai l murit a unui nou psalm de jale r s rit din
durerile i fr mânt rile sufletului românesc de aici din Ardeal... Nici o fr mântare, o
schimbare mai mare sufleteasc din via a neamului nu se poate furi a printre valurile
vremii f r ca s nu se spovedeasc în glasul ei... Ea însemneaz pentru totdeauna în slove
pline de lacrimi o jalnic pribegie printr-o lume str in a unor oameni nec ji i. Din veac în
veac va povesti doina celor ce vor veni c ne-au st pânit odat vremuri a a de vitrege i
fl mânde pe care nu le-a mai putut s tura bog ia p mântului i a plugului nostru. În stihuri
pline de jale va cânta doina aceste vremuri grele în care multe pluguri au în epenit în
brazda p mântului negru iar st pânii lor birui i în lupta cea grea i zadarnic a traiului au
pornit cu gr mada pe calea cea neagr a pribegiei nemaiputând tr i aici în vechea lor ar
pe care au br zdat-o cu plugul lor i au stropit-o cu sângele lor. <<Frunz verde lat -n
dung , / toate plugurile umbl / numa-al meu ade la umbr . Plugul ade în ocol / i casa-i
plin de dor>>”.
Absolvent al Institutului "Andreian", viitorul preot ob ine, pe lâng "Atestatul de
califica iune" nr. 4047 / 22 iunie 1910, semnat de mitropolitul Ioan Me ianu, i "Decretul
înv

toresc" nr. 9191 / 13 aug. 1910 pentru postul de înv

tor la Vidra de Sus28 În

toamna anului 1910 se c s tore te cu Iulia Iancu, tân r vl star al unui bogat arbore
genealogic ce cuprindea între ramurile sale pe marele erou Avram Iancu.
La 24 aprilie 1911 este ales preot la Vidra de Sus, satul lui Avram Iancu. Ziarul
"Românul" nr. 94 din 30 april./13 mai 1911 pg.6 - ce ap rea la Arad - consemneaz c cei
trei candita i pentru acel post ob inuser urm toarele voturi: Iosif Trifa 186 voturi, Alexe
Lati 6 voturi i Traian Tomu 1 vot.
În data de 15 iulie 1911 este hirotonit preot pentru parohia Vidra de Sus de c tre
mitropolitul Ioan Me ianu. Se apropie de aceast misiune cu team
28
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toat fiin a sa la lucrul din ogorul în elenit al parohiei sale. Este demn de remarcat c pe tot
drumul preo iei sale din Vidra, ca dou fire de urzeal , se vor împleti cele dou laturi ale
misiunii sale sacramentale: slujba de înv

tor i cea de slujire a semenilor s i. În predica

sa "La zece ani de p storire" va m rturisi c al turi de preocup rile sale pentru dezv luirea
adev rurilor de esen

ale vie ii de credin , s-a angajat ca prin faptele lui s duc virtu ile

acestei vie i în mijlocul parohienilor s i. "To i s racii tiu i m rturisesc cum casa mea a
fost i este deschis totdeauna pentru ajutorul i lipsurile lor. Carul, caii i boii mei de câte
ori i-au cerut s racii i-am l sat f r plat pentru lipsurile lor".29
Înfiin eaz în Vidra de Sus o Cas Cultural , chiar în locuin a sa, pe care o
înzestreaz cu gazete, c r i i materiale pentru luminarea min ii i sufletului s tenilor s i.
Creeaz în comun cooperativa "Vidreana" pentru ajutorarea celor n p stui i în acele
vremuri grele din timpul i dup primul mare r zboi.
Se angajeaz activ în sus inerea public a cauzei coregionalilor s i atât de n p stui i
de vitregia timpurilor i mediului natural prin deschiderea unei rubrici permanente în ziarul
"Românul" de la Arad, intitulat "Din durerile mo ilor". O simpl parcurgere a titlurilor de
articole publicate în aceast rubric relev un spirit militant, curajos, adânc cunosc tor al
problemelor social-economice i spirituale ale mo ilor s i, în ap rarea i pentru drepturile
c rora î i va pune f r contenire pana i talentul s u deosebit: "Din durerile mo ilor", "Mai
mult democra ie în administrarea rural ", "Din durerile mo ilor de sub G ina i Biharea",
"La Ziua învierii Domnului i neamului" etc. În febra preg tirilor pentru Marea Adunare de
la Alba Iulia de la 1 Decembrie 1918 va duce o campanie deosebit în alegerea delega ilor
comunei Vidra de Sus pentru marele eveniment. Astfel ziarul "Românul" nr. 19 din 1 dec.
1918 pg.2 consemneaz sub titlul "Organizarea Mun ilor Apuseni" c s-a inut o mare
adunare la Vidra de Sus în 12 nov. 1918 unde 2000 de mo i au pus jur mânt de fidelitate
Sfatului Na ional Român, cei patru preo i locali sfin ind tricolorul la casa lui Iancu.
Toate acestea sunt numai probe, doar o repeti ie general , înaintea intr rii pe scena
m re ei lucr ri spirituale pentru care Dumnezeu îl preg tea. În acest context, aceast
perioad

îi va creea primele elemente "de cadru" pentru cutremur tor de responsabilul rol

ce i-l va asuma deliberat. Asemeni lucr torilor viei recruta i în ceasul al unsprezecelea
(Matei 20,6-7), p rintele Trifa va fi preg tit minu ios spre a fi trimis la lucru în via
Domnului, St pânul viei trebuind s -l g seasc "netocmit" de nimeni i nimic - disponibil
total pentru o misiune total .
29
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Între anii 1913-1915 î i va pierde pe rând doi copii, iar în 1918 gripa spaniol îi va
r pi so ia i a doua feti , Augustina. Ca odinioar pe Horeb, un nou Moise sta gata preg tit
s i se vorbeasc din rug spre a putea porni peste pustie ducându- i neamul spre Canaan...
Cu o tulbur toare premoni ie, p rintele Trifa î i intituleaz prima sa carte de predici ce va
apare la Arad în anul 1920: "Spre Canaan".
O ultim

ov ire la o r spântie de trei drumuri avea s fie dep it curând -

p rintele alegând hot rât pe cel "al Damascului" unde îl a tepta spre luminare noaptea de
Anul Nou 1923.
Fostul s u profesor, dr. Ioan Lupa , ajuns profesor universitar la tân ra Universitate
clujean , viitor academician, îl invit

la Cluj considerându-l h r zit unei cariere

universitare. R spunsul p rintelui publicat i în revista "Biserica i coala" nr. 37 din 26
sept. 1920 poate fi socotit o mostr de felul cum în elegea i sim ea el r spunderea pentru
chemarea sa de preot: "De zece ani port lâng numele meu cuvântul "preot" i cu fiori m
gândesc la diminea a aceea în care numele meu ar ap rea f r acest cuvânt, s

terg

cuvântul "preot" de lâng numele meu i s scriu altul în locu-i, hot rât e o solu ie fericit
pentru un trai tihnit, dar nu pentru suflet, c ci pentru mine cuvântul "preot" înseamn un
har, un dar, o m rire a r spunderii, i nu o sarcin care se poate l sa i schimba oricând.
(...) Eu, drag , vreau s r mân cu aceast numire sfânt de "preot" i nu este suferin

i

nici mizerie, nici durere, putere sau am gire în aceast lume care m-ar putea desp r i de
ea.(...)"
O a doua cale se îndrepta la acel început de deceniu spre Câmpeni, unde numirea de
protopop i-ar fi asigurat pe lâng o carier str lucit , un viitor lipsit de griji materiale.
Dar mai ap ruse un drum pe care i-l deschidea proasp t instalatul Mitropolit al
Ardealului - Nicolae B lan - ce-i fusese profesor la Academia "Andreean " i care îl
aprecia foarte mult. Acest nou ierarh v dea de la început o fire dinamic
îndr zneal , animat

plin

de

de proiecte novatoare menite toate a scoate din iner ie via a

duhovniceasc a Bisericii Ortodoxe din Ardeal. Via a acestei biserici, imediat dup r bzboi
fusese adus într-un adev rat impas, determinat de noile condi ii sociale, economice i
politice în care se g sea ara. Pauperizarea maselor, degradarea vie ii morale, invazia
sectelor i politicianismul steril creaser cadrul pentru o iminent catastrof na ional .
Toate aceste mari nenorociri amenin au primejdios tân rul stat român ce ap ruse timid pe
harta Europei dup veacuri de lupt

i suferin i... Min i luminate î i puneau cele mai

fr mânt toare întreb ri c utând cele mai diverse i grabnice c i i metode spre a ie i din
14

acest impas. Pe aceast linie, noul mitropolit al Ardealului oganizeaz în prim vara anului
1921 un Congres biblic la Sibiu pentru a discuta asupra m surilor ce se impuneau a fi luate
de Biseric

pentru salvarea na iunii. Printr-o scrisoare, datat

31 decembrie 1920,

Mitropolitul Nicolae îl invit pe P rintele Trifa la Sibiu: "(...) Am publicat concurs pentru
un preot misionar i credem c sfin ia ta nu vei lipsi dintre concuren i. Mie mi-ar p rea
bine s te am aici, fie la acest post de preot misionar, fie la altul, dar nu te-a angaja
bucuros în administra ie ci la o chemare mai duhovniceasc . Cred c

i pentru dezvoltarea

spiritual a fr iei tale Sibiul i-ar fi un mediu mai prielnic.”30
P rintele Trifa particip la congres prezentând referatul "Preotul i Cuvântul lui
Dumnezeu" apreciat fiind de Dr. Ioan Lupa .31Congresul hot r te printre altele, i
scoaterea unei reviste pentru poporul de la sate - c ci majoritatea covâr itoare a popula iei
României acelor vremuri o constituia popula ia satelor. Perspectivele deschise de congresul
mitropolitan erau deosebit de frumoase i promi toare, dar pentru atingerea lor era necesar
omul care s fie capabil a se înh ma con tient la acest jug i care, mai ales, s poarte
pecetea acestei apostolii voluntare.
În ziua de 1 septembrie 1921 el sose te împreun cu fiul s u Tit la Sibiu, unde vor
locui pe strada erpuit nr. 12.
În perioada 1 sept. 1921 - 1 oct. 1922 este duhovnic la Academia Teologic .
La 1 oct. 1922 este numit director al Orfelinatului Arhiepiscopiei Sibiului i se
mut în cl direa orfelinatului aflat în fosta cazarm a honvezilor din Pia a Lemnelor (azi
Cibinului).
La 2 ianuarie 1922 apare primul num r al foii s pt mânale pentru popor "Lumina
Satelor" avându-l ca redactor ef pe preotul Iosif Trifa. Pe lâng slujba de preot al
Catedralei, care îl solicita în fiecare duminic

i s rb toare, i se oferise acum “amvonul”

acestei gazete de unde putea predica prin fiecare num r la mii i mii de suflete.
Nu tim ce resorturi intime, ce mecanisme l untrice aveau s declan eze energiile
acelea latente p strate ascuns pân atunci, i care precum apele stâncii lovite de Moise la
Cades, aveau s se reverse de acum în uvoiul uneia dintre cele mai rodnice lucr ri de
propov duire a înv

turii Mântuitorului, din istoria Bisericii noastre. P rintele Trifa

aminte te trei nop i din via a lui a c ror intimitate duhovniceasc profund a t lm cit-o în
cea mai jertfitoare dintre vie i. Ni se amintesc astfel nop ile de 1 ianuarie 1923 în c m ru a
30
31
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de la Orfelinat, noaptea de 14/15 septembrie 1925 la Ierusalim pe locul R stignirii, i
noaptea de 25/26 ianuarie 1935. Partea v zut a primei nop i este num rul 1/1923 al foii
"Lumina Satelor" i tot ce a urmat de aici înainte, adic na terea Oastei Domnului.
"Subsemnatul... gândindu-m

cum a putea intra în anul cel nou cu folos i

mântuire sufleteasc , m hot r sc prin aceasta cu începere de la Anul Nou s scot din traiul
meu sudalma i be ia... M leap d cu ur

i scârb de aceste p cate... Intru prin aceast

hot râre în rândul acelora care se vor hot rî ca i mine ca astfel to i împreun ca ni te buni
osta i ai lui Hristos s începem lupta cea sfânt a cur irii vie ii noastre de p catele noastre
cele multe i grele. În fruntea O tirii noastre st Mântuitorul Hristos i El ne va duce la
biruin . Pe Mântuitorul meu Isus Hristos rugându-L s m ajute i pe mine ca s lupt în
Oastea Lui, isc lesc aceast

hot râre ce s-a f cut pentru binele

i mântuirea mea

sufleteasc .
Dat în.......... la Anul Nou 1923
abonat al gazetei "Lumina Satelor".
Timp de ani de zile va fi singurul care va crede în mi carea pe care Dumnezeu îl
inspirase s o porneasc . Chiar i în anul 1927 putea s apar în gazet urm torul anun :
"Redactorul foii, P rintele Trifa, plecând în concediu dup istovitoarea munc de la aceast
gazet , începând cu acest num r ea va fi redactat de profesorul preot Gh. Maior. (...) Pân
la întoarcerea p rintelui Trifa rug m pe cei din Oastea Domnului s nu a tepte nici un fel
de r spuns la întreb rile ce ni le trimit. Noi nu ne amestec m în treburile acestei
societ i."32
În alt parte se confirm acela i total dezinteres pentru Oastea Domnului i cu
urm toarea ocazie: "Sfin irea clopotelor catedralei din Sibiu se va face în 16 mai anul
curent. În leg tur cu aceast

sfin ire, I.P.S.Sa Mitopolitul Nicolae a luat în eleapta

hot râre de a se face primul pelerinaj la catedrala din Sibiu. La acest pelerinaj este invitat
a lua parte societatea "Sf. Gheorghe" din parohiile noastre.”33 Mitropolitul nu crede în
existen a Oastei Domnului i pentru a nu se expune unei situa ii jenante nici nu pomene te
de ea.
La pu in timp dup apari ia revistei, apreciat prompt de marele înv at Nicolae

32
33
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Iorga,34 r mânea la conducerea acestei grele i importante lucr ri un singur truditor,
harnicul i statornicul ei redactor de la început, preotul Iosif Trifa. O revist pentru popor
era tentant pentru orice forma iune politic doritoare a- i atrage sufragiile maselor, dar
înc din prima zi de redac ie P rintele Trifa i-a fixat clar câmpul s u de ac iune inând s
sublinieze c nu va face jocul nici unei grup ri politice ci se va situa deta at deasupra
oric rei politici de partid.
Este interesant de semnalat faptul c mul i dintre bârfitorii lucr rii Oastei Domnului
i ai conduc torului acesteia vor fi din rândul politicienilor ce se sim eau leza i de faptul c
revista p rintelui Trifa nu g zduia propaganda nici uneia din grup rile politice ale vremii.
To i ace ti politicieni du m no i se vor erija peste noapte în vajnici "ap r tori" ai
Ortodoxiei care, ziceau ei, este amenin at de r t cirile gornistului de la Sibiu: “o veste de
uimire am aflat s pt mâna trecut . Domnul Ministru de interne (Al. Vaida Voievod –
greco-catolic n.n.) a dat un ordin confiden ial prefec ilor din jude e prin care le cere
rapoarte despre <<secta Oastea Domnului>> (…) iezui ii – de care în timpul din urm
mi un ministerele – i-au pus ochii i pe Oastea Domnului. Vor s discrediteze aceast
puternic mi care prin ordine i circulare <<politice>> (vai vou iezui ilor, cu astfel de
apuc turi crede i c pute i împiedica lucrul Domnului!?)”35 Intransigen a de care va da
dovad pe linia refuzului oric rei aserviri politice a lucr rii Oastei Domnului, îl va aduce
pân la urm în conflict chiar cu confra ii s i clerici ademeni i i ei adesea de cântecul
tulbure al vreunei "sirene"-demagog.
Din anul 1923 locuie te pe strada Mitropoliei unde redacteaz foaia.
În toamna anului 1925 particip la pelerinajul de la Locurile Sfinte, împreun cu o
delega ie condus de Mitropolitul Nicolae B lan. Însemn rile din aceast c l torie vor
constitui miezul unei frumoase c r i publicat în 1926.
Din “amvonul” de la "Lumina Satelor" va începe rodnicele i ziditoarele tâlcuiri din
Evanghelie, ce vor constitui o adev rat hran sufleteasc pentru num rul din ce în ce mai
mare al cititorilor. De la un tiraj de 500 exemplare, în 1922, se ajunge la 12 mii de
exemplare în 1924.
De la postul s u de veghere va ine sub observa ie întregul câmp sufletesc al masei
cititorilor s i, iar deosebita sa putere de intui ie îl va ajuta s discearn orice manifestare
str in de spiritul neamului, pe care imediat o va înfiera. Este remarcabil faptul c P rintele
34
35
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Trifa a fost unul din pu inii care au sesizat, de la început, pericolul mi c rilor de dreapta,
fiind poate primul care trage semnalul de alarm asupra acestora, i aceasta într-o vreme
când multe personalit i politice i religioase ale vremii neavând putere de a în elege esen a
acestor mi c ri st teau fie indiferente fie cochetau cu ele, mergând pân la a se angaja
militant în rândul acestora. În "Lumina Satelor" nr.43/3 nov. 1924 înfiereaz asasinarea
prefectului Manciu de la Ia i de c tre C.Z. Codreanu, scriind: "Nu ne putem ascunde marea
durere sufleteasc când vedem între studen i astfel de ie iri care nu fac parte din firea
neamului nostru (...). O astfel de crim cum este cea de la Ia i unde au r mas trei mor i i
trei familii în doliu, r ce te dragostea i stric mi c rii studen e ti. Cine ucide î i pierde
temeiul i temelia moral de sub picioare."
Mai târziu, când falsul patriotism afi at de partidele de dreapta va lua forme tot mai
ovine i mai violente, degenerând într-un iredentism agresiv - cu tristele de aducere
aminte tulbur ri de strad - p rintele Trifa va înfrunta curajos demagogia na ionali tilor
cerându-le, f r drept de replic , s nu mai ating cu manifest rile lor s lbatice - ce in mai
mult de lumea instinctelor animalice - curatele înv

turi i orient ri ale Evangheliei.

Cu ocazia tulbur rilor studen e ti de la Oradea i Cluj din toamna anului 1927, când
au fost provocate pagube de peste o sut milioane lei, P rintele Trifa scria: "Noi nu ne
amestec m în r fuielile lor de strad . Dar osândim cu toat puterea un lucru urât. S-au
devastat în chip barbar sinagogile (bisericile evreie ti). Este o mare gre eal , un mare
p cat, i un mare r u sunt astfel de fapte urâte. Credin a i biserica oric rui neam de pe
p mânt trebuie respectat

i cru at . A devasta l ca urile de credin

i de rug ciune ale

unui popor, oricare ar fi el, înseamn o barbarie i un sacrilegiu. (...) Cu regret trebuie s
spunem c din mi carea na ional pe care a pornit-o tinerimea noastr , lipse te Evanghelia.
Din mi carea i din duhul tinerimii noastre universitare lipse te ceva ce ne umple de
îngrijorare... Lipse te o parte a sufletului românesc: Credin a i Evanghelia. "Na ionalcre tin " se cheam mi carea, dar firma de "cre tin " trebuie dat jos. Nu corespunde
realit ii. Din mi carea tinerimii noastre lipse te Evanghelia i de unde lipse te Evanghelia
lipse te biruin a”36 Mai târziu va scrie iar i: ”Nu demult o seam de studen i mai tineri în
frunte cu Z. Codreanu au înfiripat liga “Arhanghelul Mihail”. Dar au dat-o i pe aceasta de
râp . Z. C. i al i câ iva ligi ti l-au b tut grav pe inginerul Jejan cu ni te sape. (…) Din
toat treaba asta trebuie scos îns negre it numele Arhanghelului Mihail. E un nume sfânt

36
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i nu trebuie amestecat în b t i i lucruri urâte.”37
Paralel cu acestea, lucrarea Oastei Domnului se dezvolt în chip frumos. În 1926 ea
num r deja 20.000 membri i prime te în rândurile ei primii membrii din Jugoslavia.
Oastea Domnului î i dovede te i rolul ei de punte de înfr ire între na ionalit ile
conlocuitoare. Ungurii i sa ii î i manifest dorin a de a intra în Oastea Domnului.38
Se înte e te campania pentru îns n to irea moravurilor poporului prin sus inute
atacuri împotriva unor spectacole teatrale triviale ce înveninau sufletul tineretului.
Evanghelia cere îns sacrificii fie de ordin material (c r ile se vând în pierdere), fie de
ordin uman (în august 1927 p rintele Trifa sufer prima opera ie dintr-un ir de mai multe
interven ii chirurgicale din care apte vor fi foarte grele.)
Apar din ce în ce mai des elogii aduse p rintelui Trifa i lucr rii întemeiate de el.
Acestea poart

semn tura unui Nicoale Iorga, dr. Ioan Lupa , Gala Galaction, Ion

Agârbiceanu, arhim. Iuliu Scriban etc. Acesta din urm va deveni unul dintre cei mai
vajnici i competen i ap r tori ai p rintelui Iosif Trifa i ai lucr rii Oastei Domnului.
În 1928 tirajul gazetei "Lumina Satelor" cre te la 15.000 exemplare, iar din paginile
ei r zbat tot mai deslu it chem ri spre o via nou

i o transformare total a întregii vie i a

poporului românesc. Sunt anun ate i primele roade pe aceast linie: cârciumi închise ale
c ror localuri au fost transformate în coli, eliminarea alcoolului de la petrecerea unor
evenimente de familie - nun i, botezuri, privegheri, înmormânt ri - refacerea multor
c mine dezmembrate din cauza alcoolismului etc.
În 1929 p rintele Trifa începe campania pentru cump rarea Tipografiei Oastei
Domnului, element considerat de el esen ial într-o ac iune de evanghelizare pe calea
scrisului. Î i va vinde modesta parte de avere mo tenit de Tit - singurul fiu r mas în via
- i astfel în noiembrie 1929 tipografia va fi cump rat de la Leipzig-Germania i va fi
pus în lucrare în 2 decembrie 1929. Duminic 29 decembrie 1929 tipografia s-a inaugurat
f cându-se sfe tania de c tre arhim. Policarp Moru ca (viitor episcop al românilor din
America) asistat de protopopul Emilian Cioran (tat l celebrului gânditor Emil Cioran) i
p rintele Gh. Maior.
Anul 1930 debuteaz cu o reorganizare la redac ia Luminii Satelor. P rintele Trifa
scoate suplimentul "Oastea Domnului". În caseta redac ional a "Luminii Satelor" este
cuprins i pr. Gh. Maior. Acesta îns nu va r mâne la redac ie decât pentru 11 numere de
37
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gazet , dup care totul va cade din nou în sarcina p rintelui Trifa. Totodat , anul 1930 este
pentru P rintele Trifa anul lungii intern ri de la Geoagiu. Internarea are loc la 4 iunie 1930.
“S-a întâmplat ceea ce era de a teptat. Istovit de munca uria , am c zut pe front i am
plecat în << coala>> de la Geoagiu. Medicii cl tinau din cap. Eram într-o stare grozav .
Numai schelet."39
Al turi de suferin ele fizice, presiunile psihice vin s -i agraveze starea i a a f r
speran e. Mitropolitul, care nu privea cu ochi buni tipografia Oastei, va impune i va
pretinde mereu taxe tot mai mari pentru dreptul de folosire a cl dirilor, apoi dobânzi
majorate asupra creditelor acordate etc. Se începe totodat o vast campanie ini iat

i

condus de Mitropolitul B lan pentru fuzionarea foilor "Lumina Satelor" cu "Libertatea"
care ap rea la Or tie i era editat de protopopul Ioan Mo a. În spatele acestei manevre sta
îns hot rârea nem rturisit de a angaja lucrarea Oastei Domnului pe un teren politic
periculos, anexând-o mi c rii de extrem

dreapta al c rei însufle it sus in tor era

protopopul I. Mo a i mai ales fiul acestuia, Ioan I. Mo a. Fuziunea are loc la sfâr itul
anului 1930. P rintele Trifa, grav bolnav în sanatoriul de la Geoagiu, î i va da un acord
formal, dar se va eschiva permanent de la aceast

colaborare. Aceast

trecere în

expectativ nu i se va ierta de c tre Mitropolit i va fi demis din postul de preot misionar
cu decizia nr. 218/1931.
Mult mai târziu, când fuziunea aceasta, for at , se va fi dovedit un amar fiasco,
Mitropolitul, dându- i seama de gafa comis , îi va acorda p rintelui Iosif - în compensa ie titlul de protopop onorific.
Odat înf ptuit fuziunea, pr. I. Mo a folose te adresele celor 25 mii de abona i
pentru a- i livra subproduc iile ideologice producând o adev rat criz în rândurile atât de
înviorate înainte ale lucr rii Oastei Domnului. Num rul abona ilor scade vertiginos, dintr-o
dat , mul i cititori î i exprim în scris refuzul de a înnoi abonamentul dac p rintele Trifa
nu mai scrie la foaie.40 Falimentul este iminent atât pe plan spiritual-moral cât i financiar.
Articolele pline de via

i putere ale p rintelui Trifa fuseser înlocuite de editorialele

demagogice pentru chemarea la guvernarea

rii a partidelor de extrem dreapt

i de

prosl vire a ac iunilor antisemite ale L.A.N.C.-ului etc. Dar aceste periculoase manevre nui vor afla nici un ecou în sufletele i con tiin ele trezite la o via

duhovniceasc nou

printr-un cu totul alt duh, i care a teptau acum hran s creasc în aceea i înv
39
40
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trezise din noaptea p catului. P rintele Trifa privea cu groaz spre pr pastia aceasta spre
care erau împin i de ac iunile celor mai mari de la Sibiu. Prev zând c e ecul nu poate fi
evitat, protopopul Mo a se retrage ru inat, dar preg tind o r zbun toare r fuial asupra
p rintelui Trifa pe care îl considera direct r spunz tor de faptul c masa celor peste 30 de
mii de osta i refuzase a se l sa manevrat spre o orientare str in de duhul i inta ini ial
i permanent a Oastei Domnului. Nu va ezita s loveasc în p rintele Trifa atunci când,
dup ruptura cu Mitropolia, îl acuz , nici mai mult nici mai pu in decât c "introduce
bol evismul în biseric "41 Odat cu retragerea de la conducerea gazetelor din Sibiu a
protopopului Mo a, acestea vor începe din nou s str luceasc sub conducerea vrednicului
redactor de la început în duhul pe care acesta li-l imprimase. Primul num r din "Lumina
Satelor" dup plecare lui Mo a se deschide, semnificativ, cu un elogiu adus marelui b rbat
Nicolae Iorga care împlinise vârsta de 60 de ani. De la prosl virea ideologiilor de dreapta,
dup plecarea lui Mo a, se trece la analiza idealurilor "Democra iilor de azi i de alt dat "42
Elogiul adus lui N. Iorga este i un r spuns la articolul publicat de I.G. Opri an în ziarul lui
N. Iorga - "Neamul românesc pentru popor" nr. 3/1 feb. 1929 i intitulat: "Sfaturi cu
prisosin " - un om al lui Dumnezeu: "La Sibiu pe lâng Mitropolia noastr ortodox
lucreaz de ani de zile cu mult râvn un preot. El este redactorul unei foi pentru popor
care se împr tie la s teni, o foaie pentru norodul cel mare al satelor. Are în ea fel de fel de
tiri folositoare. Dar mai ales are o parte pe care nici o alt publica ie de la noi n-o are a a
de minunat i de bogat tâlcuit : e partea sufletului, e partea cre tinului. Ea poart numele
"Lumina Satelor". Cine se va abona la ea este în câ tig. E o datorie a revistei noastre s
ar t m ce este bun pentru zidirea sufleteasc . Dar preotul de la Sibiu mai are o sumedenie
de c r i din care se vede c darul lui Dumnezeu a fost din bel ug rev rsat peste inima
acestui minunat slujitor al Lui. Are bun oar : Citiri i tâlcuiri din Biblie, Oglinda inimii
omului, Din pildele Mântuitorului, Corabia lui Noe, Mai lâng Domnul meu, La picioarele
St pânului meu, Povestiri morale, Oastea Domnului, Însemn ri din c l toria la Ierusalim
etc. Le recomand m c lduros pe toate. Dar mai ales pe urm toarele: Oglinda inimii omului,
La picioarele St pânului meu, Oastea Domnului, Însemn ri din c l toria la Ierusalim, loc
pe unde scriitorul i-a purtat pa ii dup cei ai Domnului S u. Numele preotului e bine s
fie pus la inim ca o pild rar de ucenic al Mântuitorului. Însemna i-l bucuro i ca o
descoperire - preotul Iosif Trifa. - I. G. Opri an”
41
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Consecvent cu sine însu i, p rintele Trifa nu va accepta nici o subordonare politic
a publica iei pe care o conducea. De subliniat faptul c în 1936 însu i nepotul s u, Viorel
Trifa, cade victim acestei intransingen e, fiind concediat pentru simpatiile sale fa

de

mi carea legionar spre care fusese atras de anturajul Mitropolitului. Ulterior Viorel î i va
alege singur drumul r t cit, împotriva sfatului p rintelui Iosif i, ca urmare a acelei nefaste
influen e inspirat asupra lui de cercurile Mitropolitului, rupându-se pentru totdeauna, cert
i irevocabil de lucrarea Oastei Domnului i de unchiul s u. Urmându- i drumul, voit ostil,
el î i va duce întreaga existen spre un sfâr it dureros.
Revenind la anul 1931 putem spune c a fost unul dintre cei mai zbuciuma i ani din
via a p rintelui. Dovad c acesta este singurul an din perioada sibian în care nu-i va
ap rea nici o carte.
Din momentele de referin

ale anului 1931 trebuie amintit

întâlnirea dintre

P rintele Trifa i p rintele Vasile Ouatu din februarie 1931 la sanatoriul Geoagiu.43 Aici se
va lega o fierbinte fr ie duhovniceasc exprimat într-una din cele mai sincere i oneste
colabor ri pe t râmul evanghelic al Oastei. P rintele Ouatu va fi unul din colaboratorii de
marc ce-l vor sprijini pe p rintele Trifa pân la cap t. În 27 iunie 1931, p rintele Trifa
revine la Sibiu dup

un an de internare la Geoagiu. El trece acum cu hot râre la

alimentarea fronturilor Oastei care începuser s lâncezeasc în lipsa lui, i aduce o nou
hran duhovniceasc .
De i în plin criz economic , p rintele Trifa face eforturi supraomene ti spre a
putea tip ri c r ile de înv

tur atât de necesare curentului duhovnicesc care îl ini iase.

Pre ul de vânzare al acestor c r i va fi sub costul lor real, pentru a putea fi accesibil marilor
mase de cititori s raci lovi i crunt de rigorile crizei.
La Rusaliile anului 1932 propune ca pe viitor, în fiecare an la Praznicul Duhului
Sfânt s se in adun rile anuale ale Oastei Domnului - adun ri generale pe toat

ar .44

Rândurile Oastei se l rgiser considerabil atingând cifra de 60.000 i cuprinzând pe lâng
masele largi de

rani sau muncitori, o mare parte din intelectualitatea ora elor. Dup

scriitorul Al. Lascarov Moldoveanu, av. I.Gr. Opri an, lt.col. Coman Ionescu vor mai intra
în rândurile Oastei avocatul Pavel Mali a-Oradea, poetul Constantin Goran i mul i al i
înv

tori, medici, ingineri etc.
Fr mânt rile pentru statute vor lua o întors tur grav în momentul când, la

43
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Oradea, conduc torii locali vor elabora i aproba prin tribunal ni te a a-zise statute f r a
consulta sau cere permisiunea conduc torului de fapt i de drept al Oastei - preotul Iosif
Trifa - peste ale c rui considerente i îndrum ri spirituale se trecea acum în modul cel mai
grosolan. "Eu am r spunderea în fa a lui Dumnezeu pentru aceast mi care i înainte de a
mi se închide ochii i graiul voi inea s -mi spun cu ap s cuvântul pe care trebuie s -l
spun... Oastea de la Oradea nu este Oastea Domnului. Nu este Oastea pe care eu am
conturat-o duhovnice te priveghind nop ile în rug ciune lâng Cuvântul lui Dumnezeu...
M-ar lep da Cerul i m-ar înghi i iadul dac a t cea (...). Pr. Iosif Trifa - ini iatorul i
îndrum torul lucr rii Oastea Domnului."45
Supus priva iunilor de tot felul, adept al unui mod de via

deosebit de auster i al

unui regim de munc ce dep ea cu mult resursele sale fizice, p rintele Trifa î i va istovi
curând trupul i ce mai r m sese s n tos în el. În noaptea de 25 octombrie 1932, boala de
piept va recidiva. "Pe la miezul nop ii o tuse grea m treze te din somn. i când aprind
lumina m înfrico ez. Perna i patul meu erau pline de sânge. Se deschisese cu putere rana
din piept. Am trezit pe fiul meu Tit i am plâns împreun . Sângele îmi spune c trebuie s
plec iar pe drumul spitalului (...). S -mi las munca, copilul, tipografia."46
Într-adev r a a se va i întâmpla. La data de 24 ianuarie 1933 pleac la Davos în
Elve ia pentru tratament. În câteva luni înva

limba german , lucru ce îi va permite s

parcurg un mare num r de c r i din literatura religioas de limb german . Primea regulat
foile Oastei dând indica ii asupra con inutului i modului de prezentare al acestora. Acolo
afl

i de moartea socrului s u - Iosif Iancu - petrecut în 28 iunie 1933. Lucrarea Oastei

strânge acum în rândurile ei peste o sut de mii de lupt tori.47
La 20 iulie 1933 are loc marea adunare a Oastei Domnului din Bucure ti, prilej cu
care p rintele Trifa î i exprim - în mesajul adresat celor peste 1000 de osta ii aduna i în
“catedrala” Oastei Domnului din 18 jude e - speran a c va veni vremea când lucrarea
Oastei Domnului va trebui îndrumat

i condus din capitala

rii pentru a- i putea aduce

roadele ei pe cuprinsul întregii patriarhii i nu numai la Sibiu.
La 16 august 1933 este supus din nou unei interven ii chirurgicale la pl mân în
sanatoriul "Solsana" al dr. Vogel Eysern din Davos-Dorf.
În data de 26 semptembrie 1933 revine în ar pentru a se interna din nou la
sanatoriul Geoagiu unde, cu câteva întreruperi, va sta pân la 2 august 1934.
45
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În decembrie 1933 este adus de urgen

cu o ma in la Sibiu unde la sanatoriul

"Martin Luther" din strada Bari iu nr. 3, dr. Eitel, acela i din 1927, va interveni chirurgical
a doua oar asupra tumorii de la intestinul gros. Tot în decembrie 1933 încearc s - i pun
în aplicare gândul de a scoate un num r din "Oastea Domnului" la Bucure ti cu inten ia de
a trece sub jurisdic ia direct a Patriarhiei, în scopul l rgirii pe ar a activit ii mereu
crescândei lucr ri a Oastei Domnului. Dar Mitropolitul B lan, c ruia acest lucru nu-i
pl cea deloc, s-a împotrivit puternic, oprind difuzarea foii.
Începutul anului 1934 îl afl pe p rintele Trifa în sanatoriul "Martin Luther", din
nou sub cu itul dr. Eitel, unde sufer a patra grea opera ie. Imediat dup Pa ti, se interneaz
din nou la Geoagiu, astfel c la Praznicul În l rii Domnului peste 500 de osta i din zona
Hunedoarei fac un adev rat pelerinaj la patul p rintelui Trifa, într-o manifestare sincer a
dragostei i recuno tin ei fa de acela prin care fuseser trezi i la o via nou în Hristos.
Dup tentativa de mutare la Bucure ti, Mitropolitul B lan devine deosebit de
suspicios i îns rcineaz cu supravegherea strict a p rintelui Trifa pe preotul Gheorghe
Seca . Acesta va depune mult zel în misiunea nefericit încredin at , dep indu- i cu mult
îns rcin rile, insinuându-se abuziv în pozi ia de lider, la care jinduia, îngr dind orice
ac iune a p rintelui Trifa i informând deformat pe Mitropolit despre starea lucrurilor de la
Oaste, inten ionat sfâr ind prin a arunca pe "masa Oastei" m rul discordiei. Ac iunea lui,
coordonat cu a celorlal i du mani ai p rintelui, din anturajul Mitropolitului, a reu it s -i
aduc la o stare conflictual pe cei doi, punând între ei problema statutelor, asupra c rora
aveau p reri diferite, pornindu-i astfel pe direc ii diametral opuse. P rintele Trifa intuind ce
se ascunde în spatele manevrelor cu statutele Mitropoliei, va c uta s - i apere crea ia
spiritual pentru care se jertfea necontenit i care era din ce în ce mai plin de roade,
lucrarea Oastei Domnului. Într-o scrisoare adresat în aceste împrejur ri Mitropolitului el
scrie printre altele urm toarele: “Vreau îns s am i eu ceea ce trebuie unui om care
munce te i creaz : dreptul de a nu fi stingherit cu condi ii jignitoare i umilitoare. În
asemenea condi ii orice continuare i colaborare de munc pentru mine este imposibil .
Am formulat punctele de al turi pentru restabilirea dragostei dintâi i pentru reînceperea
activit ii cu puteri îndoite. Vom concentra din toate categoriile Oastei. Am schi at un
program de l rgire a cadrelor de munc pe care îl voi discuta cu I.P.S. Voastr , iar la
praznicul Oastei de la Rusalii vom pune în Sibiu o nou p ire a Oastei, o nou avântare
spre culmile biruin ei. I.P.S.St pâne! V rog s ave i toat încrederea în acela pe care
Domnul vi l-a ar tat s -l chema i la Sibiu. V rog l sa i Duhul Domnului s lucreze ceea ce
24

mai are de lucrat prin vasul acesta slab. Rugând pe Domnul s - i coboare darul p cii i
iubirii Sale peste noi, am r mas
al I.P.S. Voastre
pr. I. Trifa

Geoagiu-Sanatoriu, 27 ian.193448

În februarie 1934 va cere transcrierea tipografiei la Registrul Firmelor pe numele
s u ca proprietar, acest demers constituind formula normal de legalizare a unei st ri de
fapt existente în privin a tipografiei Oastei, demers impus de legisla ia în vigoare la acea
dat . Transcrierea se va face în octombrie, acela i an.
În august 1934 sufer o nou interven ie chirurgical .49
Sesizând inten iile Mitropolitului B lan de a fixa cu orice pre lucrarea Oastei
Domnului în Sibiul s u, spre a de ine astfel monopolul spiritual asupra acesteia, P rintele
Trifa scrie în nr. 50/9 dec. 1934 al foii "Oastea Domnului" memorabilul i în acela i timp
programaticul articol: "Oastea Domnului este aflarea i vestirea lui Isus Cel R stignit": (...)
“Sunt în untrul Oastei” - scrie el – “unii care î i bat capul ve nic numai dup organizare,
dup

efie, dup dorul de comand în loc s - i bat capul cu un singur lucru: copiii Oastei

s -L aib tot mai mult pe Isus Cel R stignit (...). Fra ii mei! Înapoi la picioarele Crucii! În
genunchi cu to ii la picioarele Crucii! Cu to ii strân i în jurul Crucii - aceasta este Oastea
Domnului!"50
În data de 30 decembrie 1934 se prezint

în audien

la Mitropolitul B lan

împreun cu doi din colaboratorii s i de la Bucure ti: pr. Vasile Ouatu i av. I. Gr. Opri an.
Atmosfera audien ei e rece, tonul agresiv al Mitropolitului nu admite replic

i astfel

ruptura se produce.
Problema conflictului dintre p rintele Trifa i Mitropolitul Nicolae B lan a aprins
numeroase pasiuni i a f cut s curg mult cerneal . Procesul caterisirii a debutat la
începutul anului 1935 finalizându-se cu o prim sentin

de caterisire în februarie 1935 i

va continua pân în 1937, odat cu confirmarea sentin ei de c tre Sf. Sinod care amenin
pe fostul preot Iosif Trifa cu excomunicarea dac nu sisteaz apari ia publica iei "Isus
Biruitorul".
Abordarea problemei conflictului de c tre unii dintre colaboratorii i urma ii
p rintelui Trifa poate avea a anumit doz de subiectivism în explicarea i interpretarea
datelor istorice. Prin reabilitarea de c tre Sf. Sinod al B.O.R., se recunoa te îns o anumit
48

Osta ul Domnului" nr. 3-4/15 febr. 1935, pg. 6
O.D. 32/5 aug. 1934, pg. 1
50
O.D. nr. 50/1934, pg. 3
49

25

realitate surprins

i de cei care au cercetat istoria Oastei Domnului.

Traian Dorz este de p rere c

"printr-o fatal

neaten ie, un mic diferend

administrativ între cei doi ini iatori principali de la Centrul Oastei i al Bisericii din Sibiu,
i anume: Mitropolitul B lan i preotul Iosif Trifa - diferend alimentat veninos i adâncit
deliberat de c tre ter i interesa i - a degenerat într-un conflict ireparabil.
Acest conflict îns , de i de natur pur administrativ la început, a c p tat ulterior
un aspect indisciplinar de ordin canonic. El nu avusese niciodat un temei dogmatic în
sensul unei abateri de la dogmele i înv

turile Bisericii a preotului Iosif Trifa sau a

colaboratorilor s i, nici în timpul vie ii p rintelui Trifa i nici pân azi."51
În lucrarea sa "Profetul vremilor noastre", Moise Velescu crede c

la baza

conflictului a stat refuzul p rintelui Trifa de a accepta "Statutele, aceste m suri ucig toare
de duh", ce îi fuseser impuse de Mitropolie în vederea oficializ rii Oastei. "Astfel a fost
preg tit Mitropolitul B lan cu lung timp înaintea întâlnirii de la sfâr itul anului 1934 când i
s-a pus în fa

p rintelui aceste condi ii cu ultimatum: Prime ti sau nu prime ti?

Mitropolitul fusese bine preg tit i infiltrat pentru acest moment: P rintele Iosif îns s-a
pomenit dintr-o dat

i pe nea teptate i el i Oastea Domnului - în fa a unei pr p stii cu

dou guri. Trebuia ori s se dea legat i aruncat, cu Oaste cu tot, în cea din stânga, pentru a
fi sugruma i pentru totdeauna de c tre litera uciga

a formalismului oficial, ori s aleag

lupta inegal pentru supravie uire în Numele lui Hristos, al Adev rului i al vie ii lui.”52
Nicolae Marini abordeaz

i el tema conflictului într-o "Istorie documentar a

Oastei Domnului" - Conflictul dramatic P r. Trifa-Mitropolitul B lan, 1923-1947",
Bucure ti, 1999, pg. 329.
Marini crede c "prin procesul de caterisire mai marii bisericii urm reau nu numai
s scape de un preot incomod, cât mai ales de lucrarea lui. Mobilul acestui proces este
ar tat pe larg de cel osândit, în cuprinsul c r ii, ca fiind o fars judec toreasc .”53 Posibil
ca la sursa conflictului s fi stat câte ceva din toate cele inventariate mai sus.
Pornind de la contextul mai larg istoric religios al perioadei interbelice

i

parcurgând mai multe publica ii religioase i laice ale vremii ne permitem s complet m
lista cauzelor conflictului cu o nou abordare.
În foaia "Osta ul Domnului" nr. 3-4/10-15.II.1935, p rintele Iosif public "Istoria
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unei jertfe" în care descrie începuturile Oastei Domnului i activitatea sa la Sibiu.
Amintind despre apari ia foii "Lumina Satelor", p rintele Trifa face o afirma ie ce merit
re inut : "<<Lumina Satelor>> era pe atunci un organ cu ve ti politice, economice, sociale
(mai târziu i anumite indica iuni politice i confesionale)”54. Dorind a avea un organ de
pres ce se adreseaz maselor, Mitropolitul spera c pr. Trifa s r spund idealului s u de a
face din acesta o tribun de lupt religioas împotriva unia iei i sectarismului, iar pe de
alt parte o tribun a na ionalismului pe linia cultivat de pr. Ioan Mo a cu revista
“Libertatea".
În ceea ce prive te lupta confesional , p rintele Trifa g sea cu cale c numai
combaterea pozitiv

prin propov duirea Evangheliei lui Hristos poate avea rezultate

rodnice.
"Evanghelizarea e singura combatere cu succes a sectarismului. Combaterea
negativ , batjocurile, apelurile la jandarmi, violen ele, duc tocmai la rezultatul contrar (de
aceea noi nu le folosim)"55
Intrarea uni ilor în rândurile Oastei nu era de natur a-l mul umi pe Mitropolit, iar
binecuvântarea dat de episcopul Hosu osta ilor uni i avea s umple deja paharul. Dup
caterisirea p rintelui Trifa, "Lumina Satelor" se va dezl n ui, dealtfel, într-o furibund
campanie contra Bisericii Unite, ceea ce va atrage repro urile lui Gala Galaction: "Atât ne
mai trebuie, dup multele i feluritele necazuri care apas
(...). Eu socotesc c

datoria noastr

elementar

i întristeaz traiul nostru laolalt

este s

fim solii p cii unii în fa a

celorla i."56
Nici pe plan na ionalist politic, p rintele Trifa

i activitatea lui publicistic nu au

avut darul s corespund idealurilor Mitropolitului.
Ner spunzând a tept rilor, ba mai mult decât atât, luând pozi ie împotriva
exceselor extremei drepte române ti, p rintele Trifa este supus unor presiuni din ce în ce
mai mari, pentru a subscrie la planurile Mitropolitului. Începând cu nr. 1/1930, "Lumina
Satelor" se reorganizeaz prin introducerea în colectivul de redac ie a pr. Gh. Maior. Pe
pagina întâi a acelui num r se fac taton ri pentru fuzionarea foilor "Libertatea" de la
Or tie, condus de pr. Ioan Mo a i "Lumina Satelor". Preotul Maior se va retrage dup 11
numere (16.III.1930), fuziunea revistelor având îns loc în toamna aceluia i an. Primul
num r, în tiraj de 25.000 exemplare pleca spre cititori cu urm torul angajament: "Voia lui
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Dumnezeu

i porunca vremilor (...) au socotit c

"Libertatea" de la Or tie s

se

contopeasc cu gazeta sor "Lumina Satelor" de la Sibiu (...) Un steag na ional cre tin era
cel pe care îl fâlfâia "Libertatea" de la Or tie, i un steag cre tin na ional e cel pe care îl
fâlfâie "Lumina Satelor" de la Sibiu. Deosebirea dintre ele e doar aceea c una d mai
mult deosebit luare aminte uneia din cele dou laturi suflete ti iar a doua celeilalte
laturi."57
P rintele Trifa anticipase aceast mi care a Mitropolitului i scosese suplimentul
"Oastea Domnului", afirmând c o veche dorin

a sa se împlinea prin aceast fuziune:

"dorin a de a sc pa cu totul numai în lucrul Domnului. Bunul Dumnezeu mi-a ascultat i
dorin a aceasta. Având pe fratele de la Or ie la "Lumina Satelor", eu voi putea tr i numai
pentru lucrul lui Dumnezeu. M voi putea ocupa special numai cu foaia i cu mi carea
Oastei Domnului (...). Poate c am ajuns iar i la o r spântie unde Dumnezeu vrea ceva.
De apte luni Domnul i Mântuitorul meu m-a chemat iar i în coala cea mare i tainic a
suferin elor. Poate c Dumnezeu vrea ceva i eu m rog st ruitor zi de zi s se împlineasc
voia Lui..."58 Noua conducere se pune pe treab speculând i faptul c p rintele Trifa era
internat la Geoagiu. Nemaiavând

hrana cu care se obi nuiser , abona ii renun

la

abonamente i determin cvasifalimentul financiar al revistei. În aprilie, preotul Mo a
renun

i pleac la Or tie. "Ajutând Dumnezeu p rintelui Iosif Trifa s - i recâ tige

s n tatea a a de mul umitor încât a început a lucra iar i la foile d-sale iubite - iar
subsemnatul neputându-mi afla o a ezare la Sibiu a a fel ca slujitor la aceast foaie încetez dup acest num r fuziunea (contopirea) ce f cusem între aceste foi i preg tesc
editarea "Libert ii" iar i de sine."59
Plecarea lui Mo a nu va r mâne f r urm ri. P rintele Trifa este demis din postul de
preot misionar cu decizia 218/1931. De la Arad, episcopul Grigorie Com a porne te un
atac împotriva p rintelui Trifa prin publicarea în cadrul unui serial intitulat "Ac iunea
catolic

i ortodoxia activ "60 a câtorva observa ii critice asupra unei c r i ap rute cu 5 ani

înainte i reeditat dup aceea în patru edi ii succesive: "Intra i în Oastea Domnului Isus"
(1926). Reac ia dur a Vl dicului de la Arad atât de tardiv , este mai degrab determinat
de retragerea lui Mo a, petrecut cu câteva zile mai devreme, dup numai 7 luni dela
fuziunea impus de Mitropolie. P rintele Trifa va r spunde în "Oastea Domnului" nr.
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21/31.V.1931, pg.1, dar adev rata l murire a lucrurilor vine din partea arhim. Scriban în
articolul s u: "A a-zisul protestantism al O tii Domnului" publicat în “Revista teologic ”
nr. 8-9/1931, pg. 294.
Atitudinea p rintelui Trifa din anii 1930-1931 este interpretat

i de arhimandritul

Policarp Moru ca tot ca o eschiv de la obiectivele impuse de Mitropolitul Nicolae B lan:
“primul num r din <<Oastea Domnului>> acum 5 ani pornise pe acela i drum pe care a
ie it acum la lumina zilei <<num rul de prob >> <<Isus Biruitorul>>. În ceasul primejdiei
de atunci, în tiin at de un om de bine, am fost la timp acolo i foaia <<Oastea Domnului>>
tip rit aproape întreag ca s fac atunci ruptura a ap rut ca adaos sau supliment la
<<Lumina Satelor>>.61
În 1933, p rintele Trifa scoate un num r din "Oastea Domnului" la Bucure ti (52
bis/1933), urm rind a trece sub jurisdic ia Patriarhiei.
Mitropolitul r spunde prompt, îns rcinând pe pr. Seca

cu preluarea întregii

administra ii a foilor.
"Rug m pe to i iubi ii abona i s - i înnoiasc cât mai f r întârziere abonamentul,
trimi ând paralele i toat coresponden a pe adresa: Lumina Satelor, Sibiu, str. Mitropoliei
nr. 30. Coresponden a privitoare la Oastea Domnului, la lucr rile de pe fronturile ei i la
alte informa ii privitoare la ea, se va adresa de aici înainte ori pe adresa <<Lumina
Satelor>>, ori pe adresa p rintelui Gh. Seca , Sibiu, str. Mitropoliei nr. 30. <<Lumina
Satelor>> i <<Oastea Domnului>> numai din Sibiu pot s ias

i numai de aici se pot

trimite."62
Metoda pastoral a p rintelui Trifa, era foarte apreciat peste mun i i el ar fi dorit
ca s - i desf oare activitatea în Capital , unde numero i intelectuali îi erau deosebit de
favorabili. La hot rârea p rintelui Trifa de a pleca în vechiul Regat i a se trece sub directa
jurisdic ie a Patriarhiei a contribuit i starea de tensiune existent între cele dou asocia ii
ale clerului din acea vreme: Asocia ia "Andrei aguna" a clerului din Ardeal i "Asocia ia
general a clerului ortodox". Tensiunea fusese provocat de cererea asocia iei din Vechiul
Regat adresat

Ministrului Cultelor, de suprimare în mare m sur

a posturilor

administrative i misionare din centrele eparhiale i a celor mai multe protopopiate
ardelene ceea ce egala “cu dezorganizarea vie ii noastre biserice ti din Ardeal."63
De asemenea, starea de animozitate dintre patriarhul Miron Cristea i mitropolitul
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Nicolae B lan înclina balan a spre în elegerea jertfelniciei p rintelui Trifa i recunoa terea
meritelor acestuia de c tre Patriarh. Însemn rile personale ale Patriarhului denot o stare
conflictual de notorietate public între cei doi ierarhi.
"Dar asta era de prisos. U ile erau deja deschise de mine. Deci for a o u

deschis

ca s scrie gazetele: De nu era Mitropolitul Ardealului, Congresul nu se inea, episcopii nu
se alegeau (vezi Calendarul 1933 dup Congresul electoral din oct. 1933. De altfel,
directorul ziarului, Nichifor Crainic, era ajutat i cu bani de la Sibiu".64
Cu ocazia funerariilor organizate pentru legionarii c zu i în Spania la
Majadahonda, la care au participat 4 ierarhi: I.P.S. Nicolae al Ardealului, I.P.S. Gurie al
Basarabiei, P.S. Vartolomeu i P.S. Pocitan - vicar patriarhal, apare în ziarul "Dreptatea"
sub semn tura pr. Gh. Popescu (din Arhiepiscopia Bucure tilor), un virulent atac împotriva
fe elor biserice ti participante (200 preo i i 4 ierarhi).
“Acolo Mitropolitul B lan a citit o rug ciune creat ad-hoc care, drept s spunem
nu are nimic ortodox în ea i care aseam n pe r posa ii Mo a i Marin cu martirii primelor
veacuri cre tine.”65
Pentru acest fapt, preotul amintit mai sus - aflat, în treac t fie spus - sub jurisdic ia
Patriarhului cere nici mai mult nici mai pu in decât "sanc ionarea celor patru arhierei".
Datorit acestei tensiuni între cei doi ierarhi, confirmarea caterisirii este amânat un
an de zile, mai mult, Patriarhul pronun ându-se verbal în favoarea cauzei p rintelui Trifa.
La întrebarea dr. Samson (un apropiat al p rintelui Trifa) despre p rerea ce o are cu
privire la confictul de la Sibiu, Patriarhul a r spuns: "Mitropolitul Nicolae s-a pripit. Când
va veni chestiunea p r. Iosif la Sinod vom face totul ca s -l salv m (...). Tat l
Mitropolitului a murit de boal de ficat mama a murit de inim . i el a r mas bolnav de
ranchiun ."66
Cu alt

ocazie, Patriarhul transmite prin acela i I.Gr.Opri an p rintelui Trifa

temerile pentru modul necre tinesc în care Mitropolitul B lan î i rezolva disputele cu
adversarii.
“I.P.S. Patriarh, probabil în urma celor publicate în <<Isus Biruitorul>> cu privire
la vorbirea sa de la Bu teni, fiind terorizat de cei de la Sibiu, ne-a rugat s nu mai d m
rapoartele noastre cu organizarea Oastei în Arhiepiscopia Bucure tilor la foaia <<Isus
Biruitorul>> întrucât îi în sprim rela iile cu Mitropolitul care crede c

îl lucreaz
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<<Ierarhul nostru.>>”67 Mitropolitul va r mâne consecvent atât resentimentelor fa

de

p rintele Trifa cât i metodelor folosite pentru a-l îndep rta.
Farsa procesului de caterisire va fi demascat peste ani i ani prin m rturisirea
public f cut de pr. Pavel Borzea, nimeni altul decât pre edintele Consistoriului Spiritual
Eparhial Sibiu, care emisese sentinta de caterisire a p rintelui Iosif Trifa: “Se mai afla cu
noi, p rintele protopop Pavel Borzea, din Vi tea de Jos, parohul bisericii din F g ra , care
la Ocnele Mari era duhovnicul tututor, oficiind Sf. Liturghie în fiecare duminic cu soborul
preo ilor de inu i. Era prad unor cumplite mustr ri de con tiin

pentru c , ascultând

îndrumarea Mitropolitului Nicolae B lan a caterisit pe colegul s u întru preo ie, Iosif Trifa
i acolo în închisoare s-a m rturisit cu lacrimi preotului f g r an Ioan Bursu din Ucea de
Sus.”68
La 1 ianuarie 1935 apare foaia "Isus Biruitorul" prin care p rintele Trifa, înl turat
de la conducerea foilor Mitropoliei, va ine în continuare leg tura cu fronturile Oastei
Domnului pe care le va alimenta prin aceast foaie înc doi ani i jum tate. Ruptura de la
centrul Oastei nu se resimte în rândul maselor de osta i, semn c lucrarea intrase deja pe un
f ga s n tos i stabil, iar mâini harnice i cugete curate se îngrijeau de toate trebuin ele ei.
În planul conflictului, aceast perioad este o nesfâr it h r uial în scris cu lu ri de
pozi ie, demasc ri i atacuri, uneori furibunde, ale diver ilor revan arzi, ilustrativ în acest
sens fiind ie irile protopopului Mo a de la Or tie în "Oastea Domnului: nr. 9/24 febr.
1935 pg.3, în care scrie printre altele: " i nu vede i, fra ilor, c preotul Trifa vâr în biseric
cel mai resping tor bol evism..." (sic) În ianuarie 1936 moare Dumitru Trifa, tat l
p rintelui, în vârst de 86 de ani, dup ce fusese pentru o s pt mân la Sibiu s revad
pentru ultima oar pe vrednicul s u fiu.
În 26 febr. 1936 Mitropolia înainteaz dosarul cu caterisirea p rintelui Iosif la
Sfântul Sinod.69 În edin a sa din 13 martie 1936 Sfântul Sinod confirm sentin a de
condamnare la caterisire cu nr. 4/1935 a Consistoriului Mitropolitan din Sibiu. În
întâmpinarea acestei confirm ri, p rintele Trifa, de i bolnav, se deplaseaz la Bucure ti
depunând Cancelariei Sf. Sinod o cerere de gra iere la data de 16 martie 1936. Este
semnificativ faptul c la aceast cerere Sf. Sinod va r spunde abia dup un an, în edin a
din 9 martie 1937, probabil sperând într-o împ care la centrul Oastei din Sibiu. Pe parcurs
se vor oferi mai mul i mijlocitori în acest conflict i chiar se vor face pa i spre o real
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aplanare a sa. În aceast atmosfer însufle it de o oarecare n dejde a unei reconcilieri la
Sibiu, anul 1936 se va dovedi unul dintre cei mai plini de roade. Talentul plin de har al
p rintelui se arat deosebit de prolific. Va scoate numai în acest an 9 c r i i va retip ri
altele 6. Vor avea loc dou adun ri generale ale Oastei: la Bucure ti i la Alba Iulia
(Congresul Tineretului) i “alte 1120 adun ri locale cu fra i din 4785 comune la care au
participat aproape 50 de mii de fra i i al i 60 de mii ascult tori. S-au predat Domnului
3964 suflete, 21 dintre ace tia revenind în Biseric de la diferite secte.”70
Tot pe drumul în elegerii cu Mitropolia, p rintele Trifa va porni o ac iune de
organizare a fronturilor Oastei pe jude e, numindu-se în cadrul unor adun ri interjude ene
"fra i de leg tur ", fra i ce vor reprezenta adun rile respective la centrul de la Sibiu:
Târnava Mare, Alba, Hunedoara, Sibiu, Târnava Mic , Some etc.
În august 1936 p rintele cade din nou la pat i este supus celei de-a cincea grele
interven ii chirurgicale în Bra ov. Urmeaz 40 de nop i cu temperaturi ce vor oscila
permanent în jurul valorii de 40 grade, sec tuind ce mai r m sese viu în pu inul s u trup.
În decembrie 1936 este internat pentru o nou opera ie - a asea - de data aceasta la
sanatoriul "Waxmann" din Sibiu - Friedenfelsstrase (Strada Stânca P cii), dup care i se
instaleaz o sond vezical permanent .
Pe lâng toate aceste suferin e trupe ti, va fi din nou lovit, brutal, i suflete te, în
audien a din 21 decembrie 1936. Se vede c harnicii ostenitori din umbr , a â tori i
instigatori, au fost foarte st ruitori în asmu irea geloziei i urii Mitropolitului împotriva
p rintelui Trifa. Din nou tonul Mitropolitului e dur. Din nou se dau termene, din nou se rup
pun ile împ c rii, din nou “brum peste florile p cii”. De data aceasta lucrurile se vor
precipita i mai nefericit. La interven ia Mitropolitului, Sfântul Sinod respinge, dup exact
un an, cererea de gra iere a p rintelui, amenin ându-l i cu excomunicarea dac
suspend

imediat apari ia foii "Isus Biruitorul". P rintele Trifa nevoind s

nu

împing

lucrurile pân acolo, suport cu durere i aceast mare nedreptate i foaia "Isus Biruitorul"
se suspend , leg tura cu fronturile fiind men inut prin intermediul altor foi: "Osta ul
Domnului", "Ecoul". "Alarma", "Glasul Drept ii".
În ziua de mar i, 27 iulie 1937, la sanatoriul "Waxmann" din Sibiu P rintele Trifa
este supus cele de-a aptea interven ii chirurgicale pentru extirparea unor noi por iuni
bolnave din intestinul gros i a unei p r i din osul de la partea inferioar a colonei, atacat
acum i el de cancerul deja extins.
70

I. B. nr.3/1937, pg. 2

32

O ultim încercare de împ care cu Mitropolitul va avea loc în aceast situa ie în
ziua de 12 septembrie 1937. O delega ie de cinci osta i trimi i de o consf tuire pe ar a
Oastei Domnului, convocat în acest scop, au mers în audien

la Mitropolitul B lan spre

a-i prezenta "Mo iunea" acestei adun ri, de peste 500 de osta i veni i din toate col urile
rii, cerând rezolvarea pa nic , grabnic

i fericit a conflictului de la Oaste. Delega ia n-a

fost primit iar singurul r spuns al Mitropolitului, ce le-a fost adresat lor i întregii adun ri
a Oastei a fost: "R zvr ti ilor!"71 Dup acest cuvânt u a Mitropolitului s-a închis i atât cei
cinci trimi i cât i cei 500 de delega i care a teptau împreun cu p rintele Trifa un r spuns
în elept la Mo iunea lor, au a teptat în zadar. De i f r a fi ob inut rezultatul scontat,
adunarea din 12 sept. 1937 a avut meritul întocmirii Mo iunii care va constitui apoi pentru
totdeauna adev ratul testament al p rintelui Trifa i hot râre a întregii mi c ri cu privire la
pozi ia i rolul Oastei Domnului în biserica i poporul nostru.
Împlinind i acest act, via a p rintelui Trifa intr pe ultima linie dreapt spre
sfâr itul ei... Între 12 i 15 ianuarie 1938 este internat din nou la sanatoriu "Martin Luther"
din Sibiu unde medicii g sesc necesar o nou opera ie. Trupul îns , istovit de aceast
lung tov r ie a suferin ei, nu va mai putea suporta aceast ultim încercare - i medicii
renun .
În 6 febr. 1938 în pg.2, "Lumina Satelor" anun a c Oastea Domnului de sub
conducerea Mitropoliei a fost recunoscut în fa a legii ca persoan juridic . P rintele Trifa
scrie de pe patul mor ii o ultim medita ie “Oaia s racului de la 2 Samuel capitolul 12” din
care las s r zbat întreaga durere i am r ciune pricinuit de confiscarea tipografiei
pronun at de Tribunalul Sibiu în 28 I 1938, durere ce-i va gr bi sfâr itul. Trece în ve nicie
în noaptea spre diminea a zilei de 11 spre 12 februarie 1938, “ascuns sub voalul sub ire i
alb - ca o arip de înger - al primei ninsori din acea iarn sibian .”72
Mitropolitul B lan refuz

s

trimit

preot pentru înmormântare, pân

când

r posatului nu i se sfâ ie reverenda de c tre doi ciocli de la pompe funebre. Abia dup
aceea protopopul Cioran prime te încuviin area s fac o scurt slujb de înmormântare.
“ i s se trag pentru el o singur dat clopotul de la Catedral …"73
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CAPITOLUL II
ACTIVITATEA PREDICATORIAL A PR. IOSIF TRIFA

Sosit la Sibiu i instalat ca redactor ef al foii „Lumina Satelor” p rintele Iosif Trifa
î i ia rolul în serios dându- i seama c aceast foaie avea s fie „amvonul” s u de unde va
predica în fiecare duminic . Punând accent pe reconsiderarea rolului Cuvântului lui
Dumnezeu în iconomia mântuirii („prin urmare credin a este din auzire iar auzirea prin
Cuvântul lui Hristos – Rom. 10:17) activitatea predicatorial a p rintelui Trifa va constitui
o apari ie insolit dar nu singular în peisajul misionarismului ortodox dintre cele dou
r zboaie. Un adev rat curent biblicist coagulase eforturile multor teologi i ierarhi spre a
pune Biblia în mâna poporului. Desigur exista o varietate de exprim ri a acestui deziderat
i din aceast pricin au putut exista i anumite opinii diferite.
Având handicapul unei constitu ii fizice precare, element important pentru persoana
predicatorului, a predicat doar de dou , trei ori în Catedrala din Sibiu – vocea
nepermi ându-i s predice în a a fel ca s fie auzit de masa credincio ilor. Se va îndrepta
îns cu tot elanul spre cuvântul scris care îi va permite s se adreseze miilor de cititori de
pe tot cuprinsul

rii. „Am i predicat de dou ori în Catedral , dar s-a adeverit de la

început c nu era pentru mine treaba aceasta. Vocea mea era prea slab . Aici trebuiau
oameni care strig mai tare. În schimb îns am predicat la foaie s pt m n de s pt m n
de s-a auzit în ara întreag .”74
Avea un adev rat cult al cuvântului scris. Prin pivni ele Mitropoliei a g sit i le-a
pus în lucru cli eele tipografice folosite de Mitropolitul aguna „Preafrumoasele chipuri
religioase din Biblie pe care le d m la gazet ca s ajut m cu ele Evanghelia Domnului i
mântuirea omului sunt toate cump rate i aduse de aguna de prin Germania. aguna le-a
folosit acum 60-70 de ani pentru împodobirea Bibliei pe care a tradus-o în române te.
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Dup 60-70 de ani cât au stat aceste chipuri frumoase aruncate prin fiece locuri i roase de
rugin <<Lumina Satelor>> a început acum s le împ r easc în popor ca pe o pâine
sufleteasc ce a stat atâta vreme încuiat .”75 La fiecare num r de revist avea cel pu in 3
sau 4 contribu ii sub form

de predic , tâlcuire, medita ie, istorioar moral etc. În

perioada 1922-1938 a editat sau întocmit 7 publica ii dup cum urmeaz :
Lumina Satelor 1.I 1922- 31.XII 1934, 676 de numere 8.788.800 exemplare
Oastea Domnului 25.XII 1929 – 31.XII 1934, 261 de numere 2.529.000 de exemplare
Isus Biruitorul 1. I 1935 – 18. IV 1937 , 120 de numere 1.098.000 de exemplare
Tineretul Domnului (Supliment la I.B.) 5.I. 1936- 4.IV 1937, 61 de numere, 565.000 de
exemplare
Ecoul 1. VIII. 1937 – 19 IX 1937, 7 numere, 70.000 de exemplare
Osta ul Domnului 17.X.1937 – 7. XI 1937, 3 numere, 30.000 de exemplare
Glasul Drept ii 25.XII 1937 – 13.II 1938, 8 numere, 80.000 de exemplare
Totalul foilor tip rite a fost de 13.160.800 exemplare
Tirajul acesta impresionant a permis acoperirea unei mase largi de cititori iar
sistemul de difuzare prin „nazireii” Oastei i al i voluntari a dus aceste publica ii în toate
col urile rii. Foarte multe din predicile r spândite prin aceste publica ii vor fi adunate sub
33 de titluri în 44 de c r i (vezi mai jos).
A în eles de la început importan a tiparului pentru r spândirea cuvântului scris. Va
milita cu toate puterile pentru achizi ionarea unei tipografii – era idealul vie ii sale:
„Fiecare om are în via a lui un ideal (...) În anii din urm am avut i eu un ideal evanghelic:
s am o tipografie proprie pe care s-o pun cu totul în slujba Domnului.”76 În alt ocazie
vede împlinind prin cuvântul scris porunca Mântuitorului: „ Mergând înv a i” (Matei 28:
19). „O mare putere a vremilor noastre este tiparul, slova tip rit . Tiparul este un amvon, o
biseric ale c rei predici se aud în toat

ara ba chiar i peste grani . Noi predic m cu

Lumina Satelor s pt mân de s pt mân la 15.000 de abona i i la al i zeci de mii care
citesc foaia de la cei abona i iar prin c r ile religioase predic m la sute de mii.”77
Am c utat s structur m imensul volum de predici i medita ii dup anumite criterii
reu ind s le grup m pe anumite tipuri f r a avea preten ia de a fi epuizat întregul
material.

75

L.S. 26/1923 pg. 4
Osta ul Domnul 3-4 1935, pg. 7
77
L.S. 5/1929 pg.3
76

35

2.1. PREDICI, TÂLCUIRI, MEDITA II BIBLICE
Înc din anii studen iei p rintele Iosif Trifa î i d seama c în misiunea preo easc
va avea nevoie de o profund

cunoa tere a Cuvântului lui Dumnezeu. Avea s

m rturiseasc acest lucru în articolul „Cum am cunoscut eu Biblia” publicat în RT 8-11
1921. În timpul studiilor teologice apropierea de Sfânta Scripur i-a fost îngreunat , a a
cum m rturise te, de „haina atât de nepotrivit a slovelor cirile în care e îmbr cat limba
atât de frumoas a Bibliei ce se folosea în seminar - edi ia aguna (...). Ie it din seminar nu
cuno team a adar Biblia a a cum trebuia s o cunosc i faptul acesta m-a p lmuit cumplit
îndat la începutul carierei mele.”78
Acest lucru nu l-a descurajat ci luând-o pe cont propiu i-a procurat câteva edi ii ale
Scripturii cu litere latine i a început studierea lor. Rezultatul muncii a fost un vast material
compus din însemn ri, medita ii, reflexii pastorale, texte subliniate, o adev rat min de
aur pentru un predicator. Dar dincolo de materialul informativ necesar elabor rii unor
predici, p rintele Trifa m rturise te c

prin citirea Bibliei „am dat peste o comoar

neb nuit , am dat peste comori pe care niciodat nu mi le-a fi putut închipui c le are
Biblia dac nu le aflam eu.”79 Scriind despre rela ia sa cu Cuvântul lui Dumnezeu, autorul
articolului purcede la una dintre cele mai patetice m rturisiri despre dragostea fa

de

Sfânta Scripur ce s-au scris vreodat în Biserica noastr : „Toat t ria i toat valoarea
mea de cre tin i de p stor am scos-o din Biblie i mi-o d Biblia (...). Ea îmi d
însufle irea, avântul i iubirea din inim pe care nimic nu mi le poate terge (...) Ea îmi d
fiorul, m rirea i r spunderea slujbei i darului ce mi s-a încredin at. Ea îmi d c ldura
inimii i lumina min ii ca s binevestesc neîncetat Cuvântul (...). Acum dup ce am
cunoscut Biblia simt c ea este, ea face parte din fiin a mea, ea este o parte întregitoare a
vie ii mele. Acum nu o mai citesc ca s o cunosc ci o citesc pentru c o simt ca pe o lips ,
ca pe o cerin

sufleteasc . O simt ca pe „o sete” (Amos 8:11) care m mân ca pe cerb

(PS. 41) s m ad p la izvoarele apelor cuvintelor ei. O simt ca pe o „foame” care m mân
s caut cuvintele ei i s „m hr nesc” cu ele (1Timotei 4:6) (...) Biblia este raportul, este
leg tura mea zilnic cu Mântuitorul. De câte ori o deschid i citesc în ea parc simt un ceva
ce trece din ea în mine i îmi înfioar toat fiin a: Duhul Domnului (...). Am înaintea mea
cartea sfânt : Biblia. Tot ce sunt i tot ce am este al ei. Lua i-mi aceast Biblie i mi-a i
78
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luat totul, mi-a i luat toate „calit ile” mele! Lua i-mi tot i îmi l sa i Biblia – n-am pierdut
cu nimic. Opri i-m ca s nu citesc în ea câteva zile numai i mi-a i dat cea mai grea
pedeaps

i tortur sufleteasc . O comoar am aflat în Biblie, o comoar sfânt ; pentru

aflarea i câ tigarea ei deplin tr iesc. Nu ascund aceast comoar , i fric nu port pentru
pierderea ei; nimeni i nimic nu o poate lua sau fura de la mine. Când moartea va veni s mi închid pleoapele ostenite i s sufle odihna de veci peste ostenelile i fr mânt rile mele
– mi carea mea cea din urm va fi aceea care va strânge Biblia la pieptul meu. Cu ea voi
trece în cealalt lume c ci cu ea i pentru ea am tr it în aceasta de aici.”80
De remarcat c din lecturile sale biblice p rintele Trifa nu a scos doar ni te simple
sfaturi morale pentru cititorii s i. Împropriidu- i mesajul scripturistic p rintele „tâlcuie te”
,mai corect spus,transpune Scriptura în via a cotidian a credinciosului tiind s dea astfel
o mângâiere, o pova

potrivit pentru fiecare suflet poten ând în chip de-a dreptul

miraculos lucrarea înnoitoare de suflete a Cuvântului. Este lucrul pe care îl remarc

i dr.

Nicolae Colan, viitorul episcop al Clujului, la recenzia unei c r i a p rintelui Trifa:
„Hot rât, p rintele Trifa e un minunat psiholog. El tie între altele ce fel de lectur îi
trebuie cititorului nostru de la sat (...). Moralizarea seac , d sc lirea încruntat nu prinde.
La umbr

i r ceal nu cre te nici o floare. Floarea virtu ii cre tine ti nu cre te decât

mângâiat de lumina i c ldura sufletului senin. Iat pentru ce p rintele Iosif Trifa a g sit
drumul cel mai nimerit pentru împ rt irea înv

turilor i îndemnurilor bune.”81

Pentru m rirea impactului predicilor i tâlcuirilor sale biblice asupra masei de
cititori, p r. Trifa folose te câteva elemente intuitive de mare eficien . Printre acestea, un
loc important îl ocup imaginile religioase cu scene biblice, recuperate de p r. Trifa din
cli eele abandonate ale tipografiei marelui aguna, ce rugineau în pivni ele Mitropoliei.
„De curând citirile i tâlcuirile din VT i NT au început s apar în bro uri separate. Am
înaintea mea primele dou c r i proasp t ie ite de la tipar. R mâi uimit de ce realiz ri
superioare este capabil un suflet cre tin de p stor exemplar. Elementul plastic i intuitiv
este oferit prin chipurile religioase minunat executate i care preced ca un frontispiciu
textul bibilic i interpretarea lui.”82
Ulterior, prin cooptarea marelui grafician Gilly, p rintele Trifa va ridica grafica
religioas pe o culme pe care aceasta nu fusese a ezat niciodat în publica iile religioase
ale vremii.
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Al turi de imaginile religioase, istorioarele i întâmpl rile culese din istorie, natur
sau via a cotidian , veneau s completeze fericit, gama mijloacelor omiletice i catehetice
folosite de înzestratul propov duitor. „P rintele Trifa este unul dintre cei mai populari
tâlcuitori ai Sfintei Scriputuri de la noi. Sfin ia sa s-a format într-o coal minunat , aceea
a Sfintei Scripturi înse i. Cea mai sigur interpretare a Bibliei e aceea care se folose te în
primul rând de Biblie. i p rintele Trifa mânuie te acest comentariu infailibil cu o rar
competen . Nu se dispenseaz îns de materialul etic intuitiv pe care îl ofer istorioarele
pe care le culege cu h rnicie i le aplic

cu un deosebit talent textului pe care îl

tâlcuie te.”83
Notele caracteristice care individualizeaz predicile i tâlcuirile p rintelui Trifa au
fost date în primul rând de condi ia i suportul mesajului transmis. O predic expus pe cel
mult dou , trei coloane de ziar este cu totul altceva decât o rostire din fa a unui amvon pe
parcursul a 20-30 de minute. Etapele i mijloacele clasice ale predicii sunt convertite de
m iestria predicatorului pentru a r spunde cerin elor dintotdeauna ale predicii. Astfel spre
exemplu, în tâlcuirile biblice ale p rintelui Trifa introducerea este înlocuit cu referirea
expres

la materialul intuitiv ales (o imagine de obicei) dup

progresiv

asigurând o unitate desavâr it

care prezentarea este

predicii, dozând precis i corect adev rul

spiritual divin i uman. Prima fraz dovede te adesea în predicile p rintelui Trifa o
m iestrie deosebit care tie s cucereasc aten ia cititorului din prima clip . În tratarea
subiectelor alese nu lipse te niciodat o exegez sumar a textului, o justificare a alegerii
textului respectiv, argumentat realist iar dezvoltarea acestuia se bazeaz mai totodeauna
pe o nara iune la persoana I. P rintele Trifa î i permite s foloseasc acest gen de tratare
pentru c nu expune decât ceea ce a tr it personal din adev rurile Sfintei Scripturi. „Dup o
lung absen

m-am reîntors iar i în coala acestei gazete. Am trecut prin grele suferin e

trupe ti. Domnul m-a chemat iar i în coala suferin elor. M-a chemat s depun un examen
de credin . M-a pus în fa a mor ii i mi-a zis: „stai lini tit”. Un examen greu a fost acesta.
M-am gândit la israelitenii din Biblie când Domnul i-a scos din Egipet i ajunseser în fa a
M rii Ro ii. În fa a lor erau valurile m rii iar înd r tul lor sosea Faraon cu oastea. Atunci
Domnul le-a zis „sta i lini ti i” (Ie ire 14:20) (...). Aceasta este credin a cea tare i vie când
st m lini ti i în fa a oric rei încerc ri. M cutremur c n-am putut depune acest examen.
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Acest examen numai cu ajutorul Mântuitorului se poate depune. Domnul mi-a ar tat c
sunt o fiin slab : f r de el nu pot face nimic.”84
Încheierea majorit ii predicilor i tâlcuirilor biblice este f cut cu o rug ciune prin
cuvinte proprii adus uneia dintre cele trei Persoane ale Sfintei Treimi. Alteori ultima fraz
concentreaz în ea scopul întregii predici având mare efect asupra cititorului. Un exemplu
edificator ar fi o predic la S pt mâna Patimilor având titlul: „ i s-a jurat Petru zicând: nu
cunosc pe omul acesta” (Matei 26:74), iar ca subtitlu o întrebare ce te oblig s parcurgi
întreg articolul: „dar tu cititorule cuno ti pe omul acesta?” Finalul predicii reia interoga ia
din debut, de data aceasta autorul intervenind patetic: ”cu ochii plini de lacrimi eu te întreb
drag suflete de ce nu vrei s cuno ti pe omul acesta i de ce te lepezi de el?!”85
Succesul incontestabil al predicilor i tâlcuirilor biblice ale p rintelui Trifa s-a
datorat i con tiin ei pe care o avea, aceea c el îndepline te un mandat divin. tia c
Dumnezeu are ceva cu el, ceva cu oamenii c rora le predica. Dumnezeu vrea s le
transforme via a. D ruirea cu care s-a dedicat împlinirii acestui mandat a avut la baz
experien a propriei transform ri a vie ii f cute de Hristos. Putea scrie toate acestea pentru
c toate erau adev rate. El le tr ise...

2.1.1. Predici la Duminicile de peste an
Am încercat o identificare a tâlcuirilor pericopelor duminicale, pentru c
majoritatea articolelor-predici sunt f cute pe marginea unor texte scripturistice.
Pe lâng medita iile la pericopele duminicale, p rintele Trifa tâlcuie te numeroase
texte biblice legate de starea sa sufleteasc sau de fr mânt rile prin care trecea în leg tur
cu mi carea Oastea Domnului. Num rul tâlcuirilor duminicale este mai mare decât cele
prezentate mai jos. Majoritatea îns sunt relu ri completate cu istorioare sau întâmpl ri din
realitatea cotidian .
Un exemplu este edificator în acest sens: la pericopa evanghelic din Duminica a
XVIII-a dup Rusalii (Pescuirea Minunat ), pe lâng cele 3 tâlcuiri redate în enumerarea
de mai jos, mai apare o tâlcuire la aceea i pericop în "Isus Biruitorul" 40/27.IX.1936,
pg.4, Evanghelia de Duminic : “Ie i de la mine, Doamne, c p c tos sunt eu."
Aceast tâlcuire este o reluare a celei de la pozi ia 3: "De acum ve i vâna oameni!"
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aflat în Tâlcuirea Evangheliilor, Sibiu, 1926, pg.113-114, având în plus 2 paragrafe ce vin
s sus in tema predicii: “smerenia lui Petru”.
“Advocatus diavoli” prezint lucrarea de sanctificare a cardinalilor catolici când un
“avocat” al diavolului se ridic în contra celui propus de a fi trecut între sfin i, atacându-l
cu fel de fel de învinuiri spre a-l smeri.
Al doilea paragraf se axeaz pe o întâmplare personal a p rintelui Trifa când
cineva l udându-i c r ile, scotea în relief talentul p rintelui i sus ine aceea i tem a
smereniei: "P i, dragul meu, s m ier i, dar lucrul aceste mi-l tot spune de mult vreme i
satana, apropiindu-se de mine cu ispita trufiei. Mie nu mi se cuvine, dragul meu, nici o
laud . Eu nu m pot l uda decât cu sl biciunile mele cele nesfâr ite. Eu sunt un mic vas pe
care Domnul îl tot cârpe te i îl tot grije te s nu se strice. Eu sunt un vas mic i slab care
îmi caut puterea c zând mereu la picioarele Crucii.”86
Criteriile care le-am avut la selectarea acestor tâlcuiri au fost de ordin cantitativ i
cronologic. Am re inut tâlcuirile mai extinse i cele dinspre finalul vie ii - acestea fiind
rodul unei sporite experien e duhovnice ti.
"În anul 1925 am scos o carte cu Evangheliile Duminicilor de peste an i tâlcuirea
lor. Atunci eram îns un colar încep tor în coala cea mare a Duhului Sfânt. Tâlcuirea a
trebuit ref cut

i îmbog it ."87

Multe din aceste tâlcuiri au fost adunate în cele 44 de c r i publicate de p rintele
Trifa, dar o mare parte se g sesc înc nepublicate, în foile vremii, atât în foile Oastei
Domnului cât i în altele. Ele toate, îns , au avut un impact deosebit în masele largi de
cititori. Au fost de asemenea receptate favorabil de mul i teologi ai vremii:
"Aproape 10.000 de suflete române ti primesc i se hr nesc s pt mânal cu anafura
Evangheliei pe care le-o tâlcuie te frumos, simplu i adânc p rintele Trifa - aruncând peste
cei 2000 de ani de cre tinism o punte de lumin întru în elegerea i înfrumuse area prin
Isus Hristos a realit ilor vie ii din vremea noastr . E atât bel ug de în elepciune i de
sim ire cre tin în aceast revist cum nu- i poate cineva închipui. Dac ar face cineva un
recens mânt al moralit ii române ti i al sincerit ii cre tine i na ionale a poporului
nostru - în primul rând ar trebui s înscrie pe ace ti 10.000 de

rani care, în frunte cu

preotul lor, au purces pe drumurile spiritualiz rii i ilumin rii prin Evanghelie."88
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Predici la Duminica Sf. Învieri
1. Istoria mântuirii neamului omenesc (L.S. nr. 13/1923, pg. 3 )
2. Înviere (L.S. nr. 13/1923, pg. 1)
3. “La început era Cuvântul…” (L.S. nr. 16/1924, pg. 3)
4. Apostolul Filip tâlcuie te Scripturile (L.S. nr. 16/1924, pg. 5)
5. Înviere – via nou (L.S. nr. 15/1926, pg. 1)
6. “Acum toate de lumin s-au umplut” (L.S. nr. 14/1927, pg. 4)
7. “Acum toate de lumin s-au umplut” (L.S. nr. 6/1929, pg. 3)
8. Înviere (O.D. nr. 17/1930, pg. 1)
9. În mormânt Via pus ai fost Hristoase… (O.D. nr. 16/1930, pg. 2)
10. Hristos a înviat!Un cântec de bucurie i biruin (O.D. nr. 17/1930, pg. 2)
11. Lumina lui Hristos lumineaz tuturor (O.D. nr. 17/1930, pg. 4)
12. Mântuit prin jertfa unui mielu el (O.D. nr. 17/1930, pg. 8)
13. Crezi tu într-un Isus înviat? (O.D. nr. 15/1931, pg. 3)
14. Hristos a înviat din mor i (O.D. nr. 18/1932, pg. 2)
15. Lumina în lume a venit (O.D. nr. 16/1933, pg. 3)
16. Mielul de Pa ti – câ i în eleg însemn tatea lui ? (O.D. nr. 16/1933, pg 5)
17. Hristos a înviat – Adev rat a înviat (O.D nr. 15/1934, pg. 1)
18. Ziua Învierii – bucuria celor ce “mor i au fost i au înviat” (I.B. nr. 18/1935, pg. 1)
19. To i vom învia – dar în dou tabere (I.B. nr. 18/1935, pg. 3)
20. La înviere prin moartea i îngroparea noastr în Hristos (I.B. nr. 18/1935, pg. 6)
21. S pr znuim dar Pa tile (I.B. nr. 18/1935, pg. 6)
22. Prin cruce la înviere (I.B. nr. 16/1936, pg. 1)
23. Un alt cuvânt de ziua Învierii Domnului (“Tâlc. Ev.” ed. 1926, pg. 44-48)
24. Dup înviere Isus se arat apostolilor (“Pe urmele Mântuitorului” ed. 1928, pg. 166167)
Predici la Duminica a II-a dup Pa ti (a Sf. Apostol Toma)
1. Evanghelia din Duminica Tomii – despre credin (L.S. nr. 17/1924, pg. 2)
2. Criza de credin (L.S. nr. 15/1929, pg. 1)
3. Despre îndoial

i necredin (“Tâlc. Ev. “, ed. 1926, pg. 19-50)

4. Ceva despre credin

i necredin (“Tâlc. Ev. “, ed. 1934, pg. 76-77)

Predici la Duminica a III-a dup Pa ti (a Mironosi elor)
1. Apostolia femeilor (“Tâlc. Ev. “, ed. 1926, pg. 51-52)
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2.

Apostolia femeilor (“Tâlc. Ev. “, ed. 1934, pg. 76-77)

Predici la Duminica a IV-a dup Pa ti (a Sl b nogului)
1.

Despre boalele sufletului (L.S. nr. 16/1923, pg. 3)

2.

“Ia- i patul t u i umbl ” (“Tâlc. Ev. “, ed. 1926, pg. 53-54)

3.

Despre boalele cele suflete ti i t m duirea lor (“Tâlc. Ev. “, ed. 1934, pg. 82-83)

4.

La lacul Vitezda – sc ld toarea oilor (“C l torie la Ierusalim”, ed. 1928, pg. 177-

181)
Predici la Duminica a V-a dup Pa ti (a Samarinencii)
1.

Despre apa cea vie – apa vie ii (“Tâlc. Ev. “, ed. 1926, pg. 57)

2.

La duminica samarinencii – despre apa cea vie (“Tâlc. Ev. “, ed. 1934, pg. 84-89)

Predici la Duminica a VI-a dup Pa ti (a Orbului)
1.

Evanghelia din duminica orbului din na tere (L.S. nr. 18/1923, pg. 3)

2.

Evanghelia orbului din na tere (L.S. nr. 21/1924, pg. 3)

3.

La evanghelia orbului (O.D. nr. 22/1930, pg. 1-2)

4.

Ceva despre orbia cea sufleteasc (“Tâlc. Ev. “, ed. 1934, pg. 90-95)

5.

La lacul Siloamului unde s-a t m duit orbul din na tere (“C l torie la Ierusalim”,

ed. 1928, pg. 174-176 L.S. nr. 19/1929, pg. 5)
Predici la Duminica a VII-a dup Pa ti (a Sf. P rin i de la Sinodul I Ecumenic)
1.

Plinirea evangheliei pe p mânt (L.S. nr 22/1924, pg. 3)

2.

Veni i în pustie s -Lvedem pe Domnul (L.S. nr. 30/1928)

3.

Un raport ceresc cu o groaznic r spundere – Isus mijlocitor între noi i Dumnezeu

(L.S. nr. 20/1929, pg. 1)
4.

Dar eu alerg la rug ciune (I.B. nr 13/1935, pg. 1)

5.

Isus mijlocitor între noi i Dumnezeu (“Tâlc. Ev. “, ed. 1926, pg. 61-62)

Predici la Duminica Rusaliilor
1.

“Dac înseteaz cineva s vin la Mine i s bea” (“Cartea vie ii – Biblia” ed. 1938,

pg 32-35)
2.

În coala cea mare a Bibliei – apa cuvântului biblic (“Cartea vie ii – Biblia” ed.

1938, pg. 28-31)
3.

Biblia – o fântân de ap vie (L.S. nr. 20/1924)

4.

Biblia este un izvor de ap vie (O.D. nr. 52/1932, pg. 4)

5.

Ploaia cuvântului biblic (“Cartea vie ii – Biblia” ed. 1938, pg 36-39)

6.

Apa vie ii i apa mor ii (“Cartea vie ii – Biblia” ed. 1938, pg 40-41)
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7.

Evanghelia din Duminica Rusaliilor (“Tâlc. Ev.”, ed. 1926, pg. 207)

8.

“Despre Duhul Sfânt” – ed. 1932

9.

“Vântul cel ceresc” – ed. 1932

10.

“Focul cel ceresc” – ed. 1936

Predici la Duminica I dup Rusalii (a Tuturor Sfin ilor)
1.

La Duminica Tuturor Sfin ilor – s urm m pilda vie ii lor (L.S. nr. 24/1924, pg. 3)

2.

Evanghelia pr znuirii tuturor sfin ilor (L.S. nr. 23/1926, pg. 3)

3.

Despre cum trebuie s -L m rturisim pe Hristos (“Tâlc. Ev.”, ed. 1934, pg. 100-103)

4.

Locurile pe unde au tr it odinioar sfin ii (“Tâlc. Ev.”, ed. 1926, pg. 68)

Predici la Duminica II dup Rusalii(a Sfin ilor Români)
1.

Isus î i alege apostolii la marea Galileii (L.S. nr. 24/1926)

2.

E timpul pescuitului (O.D. nr. 33/1933, pg. 2)

3.

Despre pescuirea cea sufleteasc (“Tâlc. Ev.”, ed. 1934, pg. 104-107)

Predici la Duminica III dup Rusalii(a Providen ei)
1.

Lumin torul trupului este ochiul (L.S. nr. 26/1929, pg. 3)

2.

Voi sunte i lumina lumii (L.S. nr. 29/1929, pg. 4)

3.

C uta i la p s rile cerului i la crinii câmpului (“Tâlc. Ev.”, ed. 1926, pg. 71-74)

4.

C uta i la p s rile cerului i la crinii câmpului (“Tâlc. Ev.”, ed. 1934, pg. 108-113)

Predici la Duminica IV dup Rusalii (vindecarea slugii suta ului)
1.

Suta ul din Capernaum (“Tâlc. Ev.”, ed. 1934, pg. 114-117)

Predici la Duminica V dup Rusalii (vindecarea celor doi demoniza i din inutul
Gadarei)
1.

Nu arunca p catele tale asupra Satanei (L.S. nr. 28/1924, pg. 3)

2.

“ i L-au rugat pe El s plece din hotarele lor” (I.B. nr. 30/1935, pg. 4)

3.

Îndr ci ii din latura Gadarenilor (I.B. nr. 30/1935, pg. 7)

4.

Isus Doctorul i T m duitorul boalelor noastre (“Tâlc. Ev.”, ed. 1926, pg. 78-79)

5.

Îndr citul din latura Gadarenilor (“Tâlc. Ev.”, ed. 1934, pg. 118-121)

Predici la Duminica VI dup Rusalii (vindecarea sl b nogului din Capernaum)
1.

S n tatea sufletului (L.S. nr. 8/1923, pg. 3)

2.

S ne împ c m cu Dumnezeu i vom avea pace adev rat (L.S. nr. 27/1923)

3.

Jubileul meu de 30 de ani de boale i suferin e (O.D. nr. 37/1933)

4.

Furtuna Domnului din marea vie ii noastre (O.D. nr. 51/1934, pg. 3)

5.

Isus Doctorul i T m duitorul boalelor (“Tâlc. Ev.”, ed. 1926, pg. 78-79)
43

6.

Ceva despre boale i încerc ri (“Tâlc. Ev.”, ed. 1934, pg. 122-128)

Predici la Duminica VII dup

Rusalii (vindecarea a doi orbi i a unui mut în

Capernaum)
1.

i Isus vindeca toat boala i neputin a din popor ( L.S. nr.30/1924, pg 2)

2.

Isus vindec doi orbi ( L.S. nr.28/1929, pg. 3)

3.

Isus vindec doi orbi (“Tâlc. Ev.”, ed. 1926, pg. 80-81)

Predici la Duminica VIII dup Rusalii (înmul irea pâinilor în pustie)
1.

Evanghelia cu s turarea celor cinci mii de oameni( L.S. nr.31/1929, pg.2)

2.

Minunea înmul irii pâinii i pe tilor(“Tâlc. Ev.”, ed. 1926, pg. 82-83)

Predici la Duminica IX dup Rusalii (Umblarea pe mare)
1.

Apostolii în furtun ( I.B. nr.34/1935, pg.5)

2.

“Pu in credinciosule, de ce te-ai îndoit”? (“Tâlc. Ev.”, ed. 1926, pg. 85-86)

Predici la Duminica X dup Rusalii (Vindecarea lunaticului)
1.

Evanghelia cu fiul lunatec vindecat( L.S. nr. 33/1924, pg.3)

2.

Cum s sc p m de patimi i de p cate (“Tâlc. Ev.”, ed. 1926, pg. 87-88)

Predici la Duminica XI dup Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv)
1.

Pilda datornicului neiert tor ( I.B. nr.36/1935, pg.5)

2.

Pilda datornicului neiert tor (“Tâlc. Ev.”, ed. 1926, pg. 89-90)

Predici la Duminica XII dup Rusalii (Tân rul bogat)
1.

Evanghelia cu tân rul avut (“Tâlc. Ev.”, ed. 1926, pg. 91-92)

Predic la Duminica XIII dup Rusalii (Pilda lucr torilor celor r i)
1.

Pilda cu via cea roditoare( L.S. nr.34/1929, pg.3)

Predic la Duminica XIV dup Rusalii(Pilda nun ii fiului de împ rat)
1.

Cel ce nu era îmbr cat cu haina cea de nunt (“Tâlc. Ev.”, ed. 1926, pg. 95-97)

Predic la Duminica XV dup Rusalii (Cele dou porunci)
1.

Cele dou porunci (“Tâlc. Ev.”, ed. 1926, pg. 98-100)

Predici la duminica XVI dup Rusalii (Pilda talan ilor)
1.

Pilda cu talan ii (I.B. nr.6/1937, pg.4)

2.

Pilda cu talan ii (“Tâlc. Ev.”, ed 1926, pg. 101-102)

Predici la Duminica dinaintea În l rii Sfintei Cruci
1.

Evanghelia dinaintea În l rii Sfintei Cruci ( I.B. nr.37/1935, pg.5)

2.

“Precum Moise a în l at arpele în pustie…” (“Tâlc. Ev.”, ed. 1926, pg. 107-108)
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Predici la Duminica dup În l area Sfintei Cruci
1.

“Cine voieste s vin dup Mine s - i ia crucea…”( L.S. nr. 38/1924, pg.3)

2.

“ Dac voie te cineva s vin dup mine…” ( O.D. nr. 23/1930, pg. 2-3)

3.

Evanghelia, ce ne d nou crucea ( I.B. nr. 38/1935, pg.4)

4.

“ Cel ce vrea s vin dup Mine” ( I.B. nr. 39/1936, pg. 4)

5.

i vorbea Isus despre Împ r ia lui Dumnezeu ( G.D. nr. 5/1938, pg.1)

6.

Calea crucii lui Hristos (“Tâlc. Ev.”, ed 1926, pg. 109-111)

Predic la duminica XVII dup Rusalii (Femeia Cananeanc )
1.

Femeia cananeanc ( “Tâlc. Ev.”, ed. 1934)

Predici la Duminica XVIII dup Rusalii (Pescuirea minunat )
1.

i ezând în corabie Isus înv a pe noroade (L.S. nr.39/1923, pg.3)

2.

i tu po i fi un pescuitor de suflete ( L.S. nr. 39/1924, pg.1)

3.

“De acum ve i vâna oameni…”(“Tâlc. Ev.”, ed 1926, pg. 111-112)

Predici la Duminica XIX dup Rusalii (Predica de pe munte – iubirea vr ma ilor)
1.

“Ce voi i s v fac vou oamenii face i i voi a i derea…”( L.S. nr.40/1929, pg.3)

2.

Evanghelia “iubi i pe vr ma ii vo trii” (I.B.nr. 16/1935, pg. 5)

3.

“Ce voi i s v fac vou oamenii face i i voi a i derea…” (“Tâlc. Ev.”, ed 1926,

pg.113-114)
Predici la Duminica XX dup Rusalii (învierea fiului v duvei din Nain)
1.

Evanghelia cu învierea tân rului din Nain (L.S. nr. 40/1929, pg. 13)

2.

“ i s-a sculat mortul i a început a gr i” (“Tâlc. Ev.”, ed. 1926, pg. 115-116)

Predici la Duminica XXI dup

Rusalii – Duminica p rin ilor de la Sinodul VII

ecumenic (Pilda sem n torului)
1.

“Ie it-a sem n torul s semene s mân a…” (L.S. nr. 42/1923, pg. 3)

2.

“În vremea aceea mergea Isus printre sem n turi cu ucenicii Lui” (L.S. nr.

28/1929, pg. 4)
3.

Evanghelia cu Pilda sem n torului (I.B. nr. 42/1925, pg. 5)

4.

A doua Evanghelie a zilei – Evanghelia cu ultima rug ciune a lui Isus (“Tâlc. Ev.”,

ed. 1934, pg. 96-99, L.S. nr. 20/1929, pg. 4)
5.

“Ie it-a sem n torul s semene s mân a…” (“Tâlc. Ev.”, ed. 1926, pg. 117-120)

Predici la Duminica XXII dup Rusalii (a s racului Laz r)
1.

Evanghelia cu pilda lui Laz r cel s rac i bogatul (I.B. nr. 45/1935, pg. 5)

2.

Bogatul nemilostiv i Laz r cel s rac (“Tâlc. Ev.”, ed. 1926, pg. 121-122)
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Predici la Duminica XXIII dup

Rusalii(Vindecarea demonizatului din inutul

Gherghesenilor)
1.

Îndr citul din latura Gadarenilor (“Tâlc. Ev.”, 1926, pg. 123-125)

Predici la Duminica XXIV dup Rusalii (învierea fiicei lui Iair)
1.

Evanghelia fiicei lui Iair (I.B. nr. 44/1935, pg. 5)

2.

Ceva despre cei trei mor i pe care i-a înviat Isus Mântuitorul (L.S. nr. 45/1929, pg.

3.

Cum învie un suflet din moartea p catelor (“Tâlc. Ev.”, ed. 1926, pg. 125-127)

Predici la Duminica XXV dup Rusalii (Pilda Samarineanului milostiv)
1.

Pilda Samarineanului milostiv (L.S. nr. 46/1929, pg. 3)

2.

Pilda Samarineanului milostiv (“Tâlc. Ev.”, ed. 1926, pg. 127-128)

Predici la Duminica XXVI dup Rusalii(Pilda bogatului c ruia i-a rodit arina)
1.

Evanghelia vremurilor de azi…”suflete m nânc

i te vesele te” (“Tâlc. Ev.”,

ed. 1926, pg. 129-131)
Predici la Duminica XXVII dup Rusalii (T m duirea femeii gârbove)
1.

T m duirea femeii ce suferea de 18 ani în duhul neputin ei (L.S. nr. 50/1929, pg. 4)

2.

Evanghelia cu femeia ce suferea de 18 ani (I.B. nr. 50/1935, pg. 5)

3.

“Femeie te-ai slobozit de boala ta” (“Tâlc. Ev.”, ed. 1926, pg. 131-133)

Predici la Duminica XXVIII dup Rusalii (Pilda celor pofti i la cin )
1.

“Veni i c iat gata sunt toate” (L.S. nr. 50/1927, pg. 3)

2.

“Veni i c iat toate sunt gata” (“Tâlc. Ev.”, ed. 1926, pg. 133-134, I.B. nr.

51/1935, pg. 5)
Predici la Duminica dinaintea Na terii Domnului
1.

Cu ce preg tiri s a tept m praznicele mari (“Tâlc. Ev.”, ed. 1926, pg. 143-144)

Predici la Duminica dup Na terea Domnului
1.

Ceva mai groaznic decât uciderea pruncilor lui Irod cel tiran (L.S. nr. 5/1926, pg. 3

Tâlc. Ev.”, ed. 1926, pg. 149)
2.

La Na terea Domnului – fuga în Egipt (I.B. nr. 52/1935, pg. 7)

Duminica dinaintea Botezului Domnului
1.

“Iat Mielul lui Dumnezeu, care ridic p catul lumii” (L.S. nr. 2/1929, pg. 4)

2.

Predica lui Ioan Botez torul (O.D. nr. 2/1933, pg. 1)

3.

“Poc i i-v , c ci împ r ia cerurilor este aproape” (I.B. nr. 1/1937, pg. 7)

4.

Evanghelia despre Botezul Domnului i despre Ioan Botez torul (“Tâlc. Ev.”, ed.

1926, pg. 12-13)
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Predici la Duminica dup Botezul Domnului
1.

Evanghelia dup Botezul Domnului (“Tâlc. Ev.”, ed. 1926, pg. 14-15)

Predici la Duminica XXIX dup Rusalii (a celor 10 lepro i)
1.

Evanghelia celor 10 lepro i (O.D. nr. 4/1931, pg. 1)

2.

T m duirea celor 10 lepro i (G.D. nr. 3/1938, pg. 4)

3.

T m duirea celor 10 lepro i (“Tâlc. Ev.”, ed. 1926, pg. 135-137)

Predici la Duminica XXX dup Rusalii (a tân rului bogat)
1.

Evanghelia cu tân rul cel bogat (L.S. nr. 48/1929, pg. 3)

Predici la Duminica XXXI dup Rusalii (a orbului din Ierihon)
1.

Orbul din Ierihon (L.S. nr. 49/1929)

2.

Evanghelia cu orbul din Ierihon (I.B. nr. 49/1935, pg. 5)

3.

“Ce voie ti s - i fac?… Doamne, s v d” (“Tâlc. Ev.”, ed. 1926, pg. 140-142)

Predici la Duminica XXXII dup Rusalii (a lui Zaheu)
1.

Evanghelia lui Zaheu – vame ul din Ierihon (“Zaheu”, ed. 1936, pg. 1-19)

Predici la Duminica XXXIII dup Rusalii (a Vame ului i a Fariseului)
1.

Ce te mândre ti, omule? (O.D. nr. 7/1930, pg. 1)

2.

Evanghelia vame ului i a fariseului (“Tâlc. Ev.”, ed. 1934, pg. 12-13)

Predici la Duminica XXXIV dup Rusalii (a Fiului Risipitor)
1.

Fiul cel pierdut – pilda din Evanghelie (“Fiul cel pierdut”, ed. I, 1930 i a II-a,

1937)
Predici la Duminica l satului sec de carne (a Înfrico atei Judec i)
1.

Evanghelia judec ii din urm (“Tâlc. Ev.”, ed. 1926, pg. 23-25)

2.

Evanghelia despre ziua judec ii din urm (“Tâlc. Ev.”, ed. 1934, pg. 19-23)

Predici la Duminica l satului sec de brânz (a Izgonirii lui Adam din Rai)
1.

Intr m în postul mare (I.B. nr. 9/1936, pg. 1)

2.

Pilda tinerilor postitori de la Daniel (I.B. nr. 9/1936, pg. 3)

3.

Ceva despre postul cel adev rat (I.B. nr. 9/1936, pg. 3)

4.

E vremea postului, e vremea c in ei (I.B. nr. 12/1937, pg. 4)

5.

Despre post (“Tâlc. Ev.”, ed. 1926, pg. 26-27)

6.

Ceva despre postul cel adev rat (“Tâlc. Ev.”, ed. 1934, pg. 25-30)

Predici la Duminica I din Postul Învierii (a Ortodoxiei)
1.

“Veni i dup Mine…” (“Tâlc. Ev.”, ed. 1926, pg. 31-34)
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2.

Despre cum trebuie s -L afl m i s -L vestim pe Domnul (“Tâlc. Ev.”, ed. 1934,

pg. 31-35)
Predici la Duminica II din Postul Învierii, a Sf. Grigorie Palama (Vindecarea
sl b nogului din Capernaum)
1.

Evanghelia de duminic : s n tatea sufletului (L.S. nr. 8/1923, pg. 3)

2.

Sl b nogul din Capernaum (L.S. nr. 11/1924, pg. 3)

3.

“Eu sunt P storul cel bun” (L.S. nr. 4/1928, pg. 3)

4.

T m duirea sl b nogului din Capernaum (O.D. nr. 13/1932, pg. 2)

5.

La duminica bolnavilor (I.B. nr. 11/1936, pg. 1)

6.

“Domnul este P storul meu…” (I.B. nr. 1/1936, pg. 1)

7.

Evanghelia sl b nogului din Capernaum (“Tâlc. Ev.”, ed. 1926, pg. 30-32)

8.

Despre boalele cele suflete ti (“Tâlc. Ev.”, ed. 1934, pg. 36-39)

Predici la Duminica III din Postul Învierii, (a Sfintei Cruci)
1.

Evanghelia de duminic : calea Crucii (L.S. nr. 9/1923, pg. 3)

2.

La duminica Crucii: despre ce inseamn Crucea i ce rost au suferin ele (“La

picioarele St pânului meu”, ed. 1928 i L.S. 12/1928, pg. 4)
3.

Evanghelia de duminic : “Cel ce vrea s vie dup Mine” (L.S. nr. 10/1929)

4.

“Dac vrea cineva, s vin dup Mine…” (O.D. nr. 13/1933, pg. 2-3)

5.

Aceasta este Crucea (I.B. nr. 14/1936, pg. 4)

6.

Duminica sfintei Cruci (“Tâlc. Ev.”, ed. 1926, pg. 32-33)

7.

Despre ce înseamn a purta Crucea (“Tâlc. Ev.”, ed. 1934, pg. 4)

8.

“Ia- i crucea ta” (“Ia- i Crucea”, ed. 1937, pg. 1-40)

Predici la Duminica IV din Postul Învierii (a Sf. Ioan Sc rarul)
1.

Biruin a p catului prin rug ciune (L.S. nr. 44/1924, pg. 4)

2.

Apropia i-v de Domnul i ve i afla fericirea cea adev rat (a doua Evanghelie a

zilei) (L.S. nr. 9/1928, pg. 3)
3.

Veni i în pustie s -L vedem pe Domnul rugându-Se (L.S. nr. 20/1928, pg. 3)

4.

Evanghelia de duminic : “neamul acesta nu se poate scoate decât cu post i

rug ciune” (L.S. nr.11/1929, pg. 4)
5.

În c utarea psalmistului David (O.D. nr. 11/1930, pg. 2)

6.

Ceva despre rug ciune – Oamenii de rug ciune din Biblie (L.S. nr. 14/1930, pg. 2-3

7.

Despre felul rug ciunii adev rate (O.D. nr. 36/1930, pg. 2)
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8.

Evanghelia cu vindecarea îndr citului – Ceva despre darul i puterea rug ciunii

adev rate (O.D. nr. 15/1932, pg. 2)
9.

“Dar eu alerg la rug ciune” (I.B. nr. 13/1935, pg. 1)

10.

Despre rug ciune (“Tâlc. Ev.”, ed. 1926, pg. 36-37)

11.

Ceva despre rug ciunea adev rat (“Tâlc. Ev.”, ed. 1934, pg.1)

12.

Cele patru st ri de boal ale mântuirii din Evanghelia fiului îndr cit (“Adânciri în

Evanghelia Mântuitorului”, ed. 1926, pg. 34-36)
Predici la Duminica V din Postul Învierii (a Cuv. Maria Egipteanca)
1.

Izvorul faptelor bune (L.S. nr. 11/1923, pg. 3)

2.

Despre poc in

3.

E timpul postului, e timpul c in ei (I.B. nr. 16/1935, pg. 9)

4.

E timpul postului, e timpul c in ei i al m rturisirii - c in a lui Petru (I.B. nr.

i m rturisire (L.S. nr. 12/1929, pg. 4)

16/1935, pg. 1)
5.

E timpul postului..., e timpul Psaltirei…Via a lui David i Psaltirea (I.B. nr.

16/1935, pg. 5)
6.

Ceva despre Împ r ia lui Dumnezeu i despre poc in

(“Tâlc. Ev.”, ed. 1934, pg.

56-64)
Predici la Duminica VI din Postul Învierii (a Floriilor)
1.

Despre primirea lui Isus (L.S. nr. 12/1923, pg. 3)

2.

La Duminica Floriilor: noroadele strigau…(L.S. nr. 15/1928, pg. 3)

3.

Cu Domnul spre Ierusalim în Duminica Floriilor (“Însemn ri din c l toria la

Ierusalim”, ed. 1928, pg. 86-94)
4.

La Duminica Floriilor (“Tâlc. Ev.”, ed. 1926, pg. 40-41)

2.1.2. Predici la Praznicele i Sfin ii de peste an
A a cum m rturisea în prefa

la ultima carte de tâlcuiri ale Evangheliilor de peste

an, p rintele Trifa a fost preocupat foarte mult de aceast lucrare considerând c „E un
mare ajutor sufletesc s poat omul citi i el însu i acas , Evanghelia ce o aude la Biseric ;
s judece el însu i asupra ei i s se adânceasc în ea.”89
Interesul p rintelui Trifa pentru tâlcuirea Evangheliilor nu s-a oprit doar la
pericopele duminicilor de peste an. G sim r spândite în foile editate de-a lungul anilor,
89

Pr. Iosif Trifa, „Tâlc. Ev...” – Sibiu 1934, pg. 3
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tâlcuiri la pericopele Praznicelor împ r te ti, sau la s rb toarea unor sfin i de peste anul
bisericesc. F r a fi exhaustivi red m în continuare un sumar al acestora:
Evanghelia de la Praznicul În l rii Sfintei Cruci
1. Înv

turi la Praznicul În l rii Sfintei Cruci (L.S. nr. 37/1922, pg. 3)

2. La Praznicul În l rii Sfintei Cruci (L.S. 37/1937, pg. 3)
3. Ai aflat i tu Crucea lui Isus? (L.S. 37/1924, pg. 2)
4. Crucea i Jertfa Mântuitorului – Izvorul Mântuirii (L.S. 37/1928, pg.3)
5. Toate Scripturile ne arat Jertfa Crucii Mântuitorului (L.S. 13/1929, pg. 3)
6. La Ziua Crucii – Crucea e poarta cea strâmt (I.B. 38/1935, pg. 1)
7. Aceasta este Crucea... (I.B. 14/1936, pg. 1)
Evanghelia de la Praznicul Na terii Domnului
1. La Na terea Domnului (L.S. 12/1922, pg. 3)
2. Se apropie Cr ciunul (L.S. 51/1923, pg. 1)
3. Când va fi pe p mânt pace? (L.S. 52/1923, pg.1)
4. „...C ast zi s-a n scut nou Mântuitor...” (L.S. 52/1923, pg.3)
5. „Unde este Împ ratul?” A a întrebau craii lui Irod (L.S. 52/1923, pg. 3)
6. Iat c ast zi s-a n scut nou Mântuitor (L.S. 52/1924, pg. 3)
7. Ceva mai groaznic decât uciderea pruncilor de Irod cel tiran (L.S. 4/1924, pg 3)
8. Iat vestesc vou bucurie mare (L.S. 52/1927, pg. 4)
9. Pruncul Isus: „Asta-i bucuria cu care a teapt oamenii na terea Mea?” (L.S.
52/1927, pg. 5)
10. Unde este Împ ratul de curând n scut? (L.S. 52/1928, pg. 4)
11. Pentru Fiul lui Dumnezeu n-a fost loc în Vifleem (L.S. 1/1929, pg. 3)
12. „Un prunc vi s-a n scut vou ...” (O.D. 52/1931, pg. 2)
13. „R s rit-a lumii lumina cuno tin ei” (O.D. 52/1932, pg. 1)
14. S-a n scut vou ast zi Mântuitor (O.D. 52/1933, pg. 1)
15. Leul din semin ia lui Iuda (O.D. 52/1933, pg. 5)
16. La na terea Domnului nostru Isus Hristos (O.D. 52/1933, pg. 7)
17. Când s-a n scut Mântuitorul (I.B. 52/1935, pg. 1)
18. S mergem fra ilor la Vifleem (I.B. 52/1935, pg. 7)
19. La Na terea Domnului – Fuga în Egipt (I.B. 52/1935, pg. 7)
20. Pe p mânt pace, între oameni bun voire (I.B. 53/1936. pg. 1)
21. Fiul lui Dumnezeu n-a aflat loc unde s se nasc (G.D. 11/1937)
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22. Ceva despre pacea care ne-a adus-o Na terea Domnului (G.D. 11/1937, pg.4)
23. Evanghelia na terii Domnului i Mântuitorului nostru Isus Hristos („Tâlc. Ev.” –
Sibiu 1926, pg. 147)
24. Iat Vifleemul Iudeii („Însemn ri din c l toria la Ierusalim” – Sibiu 1928,pg.52-61)
Predici i tâlcuiri pentru ziua de Anul Nou
1. Stai pe loc i f - i socoata (L.S. 1/1923, pg. 1)
2. Saule, Saule de ce m prigone ti (L.S. 1/1924, pg. 3)
3. Iat trei ani de când caut rod în smochinul acesta i nu aflu (L.S. 1/1927, pg. 4)
4. Intra i prin u a cea strâmt (L.S. 1/1927, pg. 3)
5. Ceasul vremii (L.S. 1/1928)
6. În pragul Anului Nou (L.S. 1/1929, pg.1)
7. Trecând dintr-un an în altul (O.D. 2/1930, pg. 1-2)
8. Trecut-a vara, trecut-a toamna i noi tot nemântui i (O.D. 1/1932, pg. 1)
9. Iat cele dou u i, cele dou por i (I.B. 1/1936, pg. 7)
10. Anul Nou 1937 – Eben Ezerul Oastei (I.B. 1937, pg. 1)
11. Intrând într-un an nou, f - i examenul fiului pierdut (I.B. 1/1937, pg. 6)
12. i iar i va veni... (G.D. 11/1937, pg. 1)
13. O, nu mai sta i anul acesta tot a a (G.D.1/1938, pg. 5)
14. An nou fericit („Tâlc. Ev.” – Sibiu 1926, pg. 11)
15. Pilda cu cele 10 fecioare („Din pildele Mântuitorului” – Sibiu 1927, pg. 36-43)
16. La Anul Nou („Tâlc. Ev.” Sibiu 1934, pg. 4-7)
17. Calendarul i timpul („Calend. O.D.” pe 1933, pg. 31)
18. An nou fericit („Calend. O.D.” pe 1934)
Evanghelia la Botezul Domnului
1.

La Botezul Domnului (L.S. 1/1923, pg. 3)

2.

La Botezul Domnului (L.S. 1/1924, pg. 5)

3.

Evanghelia despre Ioan Botez torul i Botezul Domnului (L.S. 2/1925, pg. 3)

4.

P catul lui Adam a fost sp lat la Iordan (L.S. 2/1926, pg. 3)

Evanghelia la Bunavestire
1. Cuvânt la Praznicul Buneivestiri (L.S. 13/1924, pg. 3)
Evanghelia la Întâmpinarea Domnului
1. La Întâmpinarea Domnului (L.S. nr. 4/1923, pg. 5)
2. Acum sloboze te St pâne (L.S. 6/1929, pg.3)
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Predici la Praznicul În l rii Domnului
1. La În l area Domnului (L.S. nr. 19/1923, pg. 3)
2. “R mâi cu noi, c ci este spre sear ” (L.S. nr. 21/1924, pg. 3)
3. „Legea gravita iei” în lumea sufleteasc (L.S. nr. 22/1927, pg. 1)
4. Dac Tu Doamne ai fi fost aici (L.S. 21/1928, pg. 1)
5. La Praznicul În l rii Domnului (L.S. nr. 19/1929, pg. 3)
6. Pe locul în l rii Domnului Isus la cer (“Însemn ri din c l toria la Ierusalim”, ed.
1928, pg. 169-170)
Predici i tâlcuiri la Vinerea Patimilor
1. Cu vânzarea lui Iuda încep Patimile Mântuitorului (L.S. 15/1924, pg. 4)
2.

i pogorându-L pe El L-au pus în mormânt (L.S. 15/1924, pg. 2)

3. Una din cele multe (L.S. 17/1926, pg. 1)
4. Tat , iart -le lor (L.S. 15/1928, pg. 5)
5. Îns gloata st tea i privea (L.S. 15/1928, pg. 4)
6. P rinte, în mâinile Tale Îmi încredin ez Duhul Meu (L.S. 29/1928, pg. 3)
7. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea (L.S. 12/1929, pg. 4-5)
8. Eu n-am cru at nici chiar pe Fiul Meu cel iubit (L.S. 16/1930, pg. 6-7)
9. Prooroce te-ne nou Hristoase cine Te-a lovit? (O.D. 17/1932, pg. 3)
10. Atunci Pilat L-a luat pe Isus i L-a biciuit (I.B. 17/1935, pg. 4)
11. „Leag nul” i „Patul” Mântuitorului (I.B. 17/1935, pg. 3)
12. La vinerea Patimilor („Tâlc. Ev.” – Sibiu 1926, pg. 42-43)
13. Cele 14 popasuri din drumul Crucii („Însemn ri din c l toria la Ierusalim” –Sibiu
1928, pg. 120-159)
Evanghelia la Adormirea Maicii Domnului
1. La Praznicul Adormirii N sc toarei de Dumnezeu (I.B. 33/11 08 1935, pg. 4)
Predic la Sfântul Dumitru
1. La Praznicul Sfântului Dumitru (L.S. 43/1922, pg. 5)
Predici la Sfântul Nicolae
1. Nu te închide în casa ta (L.S. 49/1922, pg. 1)
2. Din via a sfântului Nicolae (L.S. 49/1922, pg. 5)
3. Ziua numelui (L.S. 49/1923, pg. 1)
4. Din via a sfântului Nicolae (L.S. 49/1923, pg. 3)
Predici la Sfin ii 40 Mucenici
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1. Ceva din via a celor 40 mucenici (L.S. 10/1930, pg. 4)
2. Sfâr itul celor 40 mucenici (L.S. 11/1930, pg. 3) (Cu istorioara „40 Mucenici – 40
pahare de rachiu”)
Predici la Praznicul Sf. Gheorghe
1. Ceva din via a Sf. Mucenic Gheorghe (L.S. nr. 16/1930, pg. 7)
2. Sf. Mare mucenic Gheorghe (L.S. 17/1924, pg. 2)
3. Ori te biruie balaurul, ori îl birui tu pe el (I.B. 17/1936, pg. 3)
Predici la Sfin ii Apostoli Petru i Pavel
1. Apostolul Pavel (L.S. 26/1922, pg. 3)
2. Via a i moartea Sf. Ap. Pavel (L.S. 26/1923, pg. 5
3. Saule, Saule, de ce M prigone ti? (L.S. 1/1924, pg. 3)
4. Vorbirea lui Pavel în Areopagul Atena (L.S. 7/1925, pg. 4)
5. Citi i pe apostolul Pavel (L.S. 26/1927, pg. 3)
6. Ap. Pavel în fa a împ ratului Agripa (L.S. 26/1928, pg. 3)
7. Ap. Pavel predicând în Tesalonic i Efes (O.D. 26/1930, pg. 2)
8. Cel ce nu iube te pe Isus – anatema! (O.D. 26/1931, pg. 2)
9. Ap. Pavel în lupt cu litera legii (O.D. 12/1932, pg. 2)
10. Noi Îl predic m pe Isus Cel R stignit (O.D. 17/1932, pg. 2)
11. Programul Oastei i al adun rilor Oastei (O.D. 1/1933, pg. 1)
12. Unde te afli tu pe drumul Damascului? (I.B. 27/1935, pg. 4)
13. Sfântul Oastei: Ap. Pavel (I.B. 27/1935, pg. 1)
14. Eu, b trânul Pavel întemni atul lui Isus Hristos (I.B. 27/1935, pg. 5)
15. Oastea Domnului în epistolele ap. Pavel (I.B. 27/1936, pg. 7)
16. La poarta Damascului – „Însemn ri din c l toria la Ierusalim”, Sibiu 1928, pg.
215-216
17. Munca în epistolele ap. Pavel – „Munca i lenea”, Sibiu 1936, pg. 36,39-41,42-45
18. Ap. Pavel – un om des vâr it – „Frico ii”, Sibiu 1936, pg. 24-27
Predici la Praznicul Proorocului Ilie
1. Lec ie biblic : cu proorocul Ilie sub ienup r (I.B. nr. 4-5-6/1935, pg. 9)
2. V duva din Sarepta Sidonului (I.B. 30/1935, pg. 1)
Predici la Praznicul t ierii capului Sf. Ioan Botez torul
1. La t ierea capului Sf. Ioan Botez torul (L.S. nr. 35/1924, pg. 3)
2. Un joc “nevinovat” a t iat capul Sf. Ioan Botez torul (I.B. nr. 8/1937, pg. 7)
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2.2. PREDICI MORALE
Pornit de la începutul activit ii sale pastoral-misionare în direc ia combaterii a trei
patimi foarte r spândite în epoc : alcoolul, sudalma i tutunul, tematica predicilor pr. Trifa
se va dezvolta pe aceast dimensiune, desigur, nelimitându-se la acestea ci urm rind un
deziderat deosebit de curajos: „lupta cea sfânt a cur irii vie ii noastre de p catele cele
multe i grele.”90
Trebuie remarcat îns c predicile pr. Trifa nu se limiteaz la o combatere a
p catelor i viciilor prin expunerea unor principii morale ci vizeaz

înnoirea vie ii

credinciosului i apoi p r sirea tuturor patimilor. El î i d seama c acest demers va fi
foarte dificil de finalizat deoarece: „Celor mai mul i oameni le place Cuvântul lui
Dumnezeu dar cu o condi ie: s nu le tulburi via a i purt rile lor. Le place o evanghelie
care îi las s tr iasc mai departe în toate desf t rile i modele lumii. Îi las s tr iasc

i

cu lumea i cu Dumnezeu i cu lumina i cu întunericul, i cu Hristos i cu Veliar”91.
Prin predicile sale morale el urm re te ca prin dobândirea virtu ilor cititorii s i s - i
redobândeasc demnitatea primit la botez: „E adev rat c to i cre tinii au primit prin
botez numele de osta i ai lui Hristos i au primit i arm tura Duhului Sfânt (Efeseni 6:1118). Întrebarea este: r mân ei în tab ra lui Hristos? P streaz to i i se lupt cu armele ce li
s-au dat de la botez? S-ar putea spune despre cei ce se înjunghie i se omoar pe la
cârciume c sunt bravi osta i ai Domnului i au murit în frontul Lui? (...) Matricola
boteza ilor este plin de osta i ai Domnului dar via a i lumea e plin de dezertorii acestei
o tiri”92.
Într-o predic împotriva p catului sudalmei leag aceast necinstire a numelui lui
Dumnezeu de p catul contra Duhului Sfânt. Dup ce face o trecere în revist a referirilor
vechi testamentare cu privire la p catul sudalmei Isaia 52,5, În el. lui Sirah 23,19 arat
pedeapsa ce se aplic suduitorului în conformitate cu legea lui Moise de la Leviticul 24-1516 „Sub puterea harului legii celei noi rug ciunea noastr trebuie s cear o straj bun
gurii noastre dându-ne seama c din gur iese <<îndreptarea sau osânda>> Mt. 12,37;
<<binecuvântarea sau blestemul>> Deut. 11,26; <<dulcea a sau otrava>>, (Iacov 3,10),
<<moartea sau via a noastr . Amin>>.”93
90

L.S. 1/1923, pg. 1 – Hot râre
O.D. 46/1931
92
Pr. Iosif Trifa, „Ce este Oastea Domnului” – Sibiu 1934, pg. 214
93
Revista Teologic 8/1922, pg. 204 – Despre sudalm
91
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Ravagiile alcoolismului au preocupat genera ii întregi de preo i, teologi, sociologi,
oameni politici care au încercat s g seasc solu ii pentru limitarea efectelor negative ale
acestui adev rat flagel. S-au creat diverse asocia ii i funda ii pentru combaterea acestui
viciu dar rezultatele au fost mai pu in decât modeste.
P rintele Trifa, fidel principiilor i crezului s u pastoral militeaz , ca prin predicile
sale, Cuvântul lui Dumnezeu s se ating de con tiin a celor p tima i determinându-i la
scoaterea din via a lor a acestui p cat. Va aduna într-o carte de mare r sunet, predicile sale
pe aceast tem : „Duhul diavolului – alcoholul”, Sibiu 1936. Într-o tâlcuire la capitolul 9
din cartea Facerii se opre te asupra urm rilor p catului be iei lui Noe. Dup ce se arat
exasperat c majoritatea predicatorilor îl acuz pe Ham c a râs de goliciunea tat lui s u,
p r. Trifa g se te sursa relelor ce au urmat în p catul be iei comis de Noe pentru c „dac
nu se îmb ta Noe nici Ham nu p c tuia. Îndat ce s-a îmb tat Noe, ca dintr-un izvor au
început a curge gre elile i p catele. Ham a început a râde iar Noe a început a blestema.”94
Enumer mai departe urm rile p catului lui Noe „Ham ajunge sluga fra ilor s i i cu asta sa spart iubirea i dragostea dintre fra i (...) pofta popoarelor de a se st pâni i asupri unele
pe altele (...) Prin be ie izvor sc i azi ca dintr-un izvor spurcat tot felul de f r delegi i
p cate: curvi aguri, b t i, omoruri, sudalme, mânii etc. Be ia sparge i azi pacea din casele
oamenilor”95. În final autorul conclude c „n-are dracul nici o slug atât de harnic

i de

credincioas ca b utura i be ia cu ajutorul c reia bogat road culege pentru împ r ia
iadului”96.
Preocupat i îngrijorat de dimensiunile degrad rii vie ii morale, p rintele Trifa
trage un semnal de alarm asupra unor patimi ce tind s amenin e îns i fiin a neamului.
„Eu m gândesc c în ogorul neamului nostru diavolul seam n mult neghin . O astfel de
neghin este spre pild

i patima be iei împotriva c reia <<Lumina Satelor>> duce de ani

de zile o stra nic lupt . Pe lâng aceasta mai este îns în ogorul neamului nostru i o alt
neghin

care cre te i înflore te tare bine în p mântul nostru. E zavistia, pizma i

împerecherile cele multe pe care le avem din bel ug prin satele i ora ele noastre. (...) ara
noastr cea nou nu va da înainte pân nu vom cur i din ogoarele ei suflete ti cele trei
feluri de neghin : zavistia, be ia i l comia de bani i pl ceri.”97

94

L.S. 43/1925, pg. 4
Ibidem
96
Ibidem
97
L.S. 5/1925, pg. 1
95
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Pentru a putea stârpi aceste patimi, p rintele Trifa se adreseaz con tiin ei cititorilor
s i, pe care o consider ca un tribunal l untric: „S aducem toate faptele noastre în fa a
acestei judec torii i s le trecem prin ea. Toate laudele din lume nu i-s bune dac aceast
judec torie te mustr

i iar i nici o laud nu este a a de dulce i pl cut ca cea pe care i-e

judec toria din l untrul t u (...). Când te hot r ti la o via
Domnul ai în tine o judec torie treaz
mai mici lucruri (...). Este îns

nou

i tr ie ti o via

i lucr toare care te cheam la judecat

cu

i pentru cele

i în fa a acestei judec torii un drept de apel (un recurs) dar

nu de cel cu avoca i i cu ap r tori ci de cel f cut prin c in . Judecata i pedeapsa
con tiin ei se îmnoaie în fa a c in ei i a lacrimilor.”98
Din mul imea predicilor morale r spândite de-a lungul anilor prin foile pe care
le-a scos sau la care a colaborat p r. Trifa re inem câteva semnificative:
•

L.S. 20/1923, pg. 1 Doi mor i (Contra alcoolismului)

•

L.S. 14/1924, pg. 1 „Gusta i i vede i c bun este Domnul” (A fi un cre tin adev rat
nu înseamn s faci binele numai de frica iadului ci înseamn mai ales s faci
binele pentru c ai aflat cât este de bun Domnul i cât de mult te iube te Domnul)

•

L.S. 44/1924, pg. 1 „Samariteanul milostiv” (Îndemn la milostenie)

•

L.S. 45/1924, pg. 1 „De Dumnezeu nu m tem i de lege nu-mi pas ” (Înfiereaz
corup ia oficial în „afacerea pa apoartelor”)

•

L.S. 48/1924, pg. 1 „ i noi ne ocup m de pa apoarte” („ i noi ne ocup m cu
pa apoartele dar cu cele suflete ti (...). Se împlinesc trei ani de când Lumina Satelor
a deschis o agen ie care caut s trezeasc în oameni dorul dup o <<Americ >>
sufleteasc , dup

ara f g duin ei i mântuirii suflete ti. Cele mai multe din

pa apoartele de la Bucure ti au fost false. Unii n-au putut merge cu ele decât pân
în Fran a iar al ii s-au trezit prin Cuba i Africa. O avere întreag au cheltuit i n-au
ajuns în America unde se doreau. A a e i în lumea sufleteasc . Cei mai mul i î i
cheltuiesc toat via a în zadar i la urm se trezesc c n-au pa aport pentru ara
vie ii de veci.”
•

L.S. 18/1925, pg. 1 „Cum se stric obiceiurile” („Noi îns p str m azi numai
g ocile acestor datini i obiceiuri i le stric m mereu cu b uturi” P rintele Trifa
este dezam git de obiceiul cu „toaca” din Apuseni ce se practica la Pa ti. Constat
întristat c „Mântuitorul abia înviase i oamenii Îl r stigneau din nou”)

98

L.S. 2/1925, pg. 1
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•

L.S. 19/1925, pg. 4 „Iosif în temni ”. Este o predic

împotriva p catului

desfrân rii pornit de la o medita ie la capitolul 39 din cartea Facerii.
•

L.S. 36/1925, pg. 4 „Cetiri i tâlcuiri la II Macabei 3” Pornind de la minunea
produs în Templu când Eliodor a vrut s r peasc banii v duvelor i s racilor p r.
Trifa condamn printr-un adev rat rechizitoriu speculan ii i îmbog i ii de r zboi

•

L.S. 5/1926, pg. 3 „Ceva mai groaznic decât uciderea pruncilor de c tre Irod cel
mare” (Se scoate în relief r spunderea p rin ilor pentru cre terea copiilor)

•

L.S. 7/1926, pg. 3 „Vi elul de aur” (Ie . 32) ( inte te în p catul l comiei i al
câ tigului necinstit)

•

L.S. 18/1926, pg. 3 „Mustrarea lui David” (2 Împ ra i 12, 1-14) – (O predic
împotriva p catului desfrân rii)

•

L.S. 19/1926, pg. 3 „Lupta lui Iacov cu îngerul” O predic în care p rintele Trifa
arat c

izvorul virtu ilor este ascultarea (robia) fa

de Dumnezeu. „Aceast

înfrângere pentru Domnul ne trebuie i nou . Iacov a primit binecuvântarea dup ce
a fost biruit de Domnul (...) În via a cre tinilor se folose te vorba de <<robul lui
Dumnezeu>>. E o vorb frumoas

i cu adânc în eles dar de cele mai multe ori e

numai o vorb goal , c ci a fi rob cuiva însemn a fi biruit de el si supus întru toate
lui... A fi robul lui Dumnezeu înseamn a fi cople it de dragoste, de mil , de
bun tate, de adev r i celelalte daruri ce curg din Evanghelia Lui... E ti tu biruit de
Domnul sau de diavolul? E ti tu robul lui Dumnezeu sau robul diavolului?”
•

L.S. 15/1927, pg. 1 „Înaintarea în cele suflete ti” (Via a cre tinului este o coal .
Cre terea în aceast

•

coal este o condi ie a mântuirii).

L.S. 22/1927, pg. 5 „S ne rug m pentru unul care ne cere ajutor” (P r. Trifa
propune o aplica ie practic – o rug ciune a tuturor cititorilor foii pentru un p tima
care ceruse ajutor redac iei).

•

L.S. 11/1928, pg. 3 „Însemn ri de sub bra ele crucii” Pornind de la cuvintele
psalmistului care cere sufletului s u <<s nu uite nici o binefacere a Domnului>>,
p r. Trifa relev unele minuni pe care Dumnezeu le face în via a celor credincio i.
Dar dintre ele una este important

i trebuie vestit tuturor „Cea mai mare minune

este na terea din nou despre care vorbe te Mântuitorul la Ioan cap. 3. Cine a trecut
prin aceast minune nu se mai mir de nici o minune din lumea aceasta”.
•

L.S. 12/1928, pg. 3 „Însemn ri de sub bra ele Crucii” P rintele Trifa subliniaz
rolul suferin ei în via a credinciosului plecând de la experien a propriei vie i „Era o
57

vreme când m rugam lui Dumnezeu s -mi dea s n tate, avere i bel ug. Dar de
când tr iesc o via

nou cu Domnul mi s-au schimbat i rug ciunile (...). Ia

Doamne de la mine toate prisosurile lume ti, las -mi numai prisosul cel sufletesc,
prisosul harului i darului Duhului Sfânt. Iar când va trebui, Te rog Preabunule
Doamne taie f r cru are în via a mea cu cu itul suferin elor... Pune pe umerii mei
crucea suferin elor i durerilor ca nu cumva s pierd mântuirea scump a sufletului
meu...”

2.3. PREDICI MISIONARE
În personalitatea preotului trebuie s existe o sintez între lucrarea misionar
de pastora ie. Biserica Ortodox , fidel înv

i cea

turilor Mântuitorului, desf oar o misiune

extern dar i o misiune intern . În misiunea intern intr mai ales preocup rile pentru
interiorizarea vie ii religioase, adâncirea cuget rii i sim irii cre tine, apostolatul faptei.
Misiunea are o sfer

mai larg

decât partora ia. Misionarismul preg te te terenul

pastora iei. Predicile misionare ale p rintelui Trifa se adreseaz unei mase largi de cititori
atât ortodoc i cât i uni i, catolici sau neoprotestan i. De remarcat faptul c acestea n-au
r mas f r urm ri. Mul i neoprotestan i au revenit la biserica mam , iar dintre uni i mul i
intrau în Oastea Domnului supunându-se disciplinei acesteia. Activitatea predicatorial a
p rintelui Trifa r spundea la cel mai înalt nivel preocup rilor Bisericii Ortodoxe din
perioada interbelic . Congresele preo e ti c utau solu ii pentru problemele cu care Biserica
se confrunta. Între solu iile pentru combaterea sectarismului, revista "Biserica i coala"
remarc propunerile p rintelui Trifa: predica, vestirea i tâlcuirea Cuvântului, tip rirea i
r spândirea de scrieri i c r i de combatere; Biblia pentru popor; via a f r prihan a
preotului; ajutorul moral i material al statului."99
Predicile misionare ale p rintelui Trifa nu sunt ni te simple predici apologetice. Ele
vorbesc despre Sf. Taine ale Bisericii dar nu într-o prezentare scolastic a acestora, ci
c utând s ajute cititorul s

i le împroprieze atingând nu numai ra iunea, ci i duhul.

“Cina cea de tain ”100 se ocup de Taina Sf, Euharistii, "taina tainelor prin care Îl
primim pe Domnul în casa sufletului nostru ca s tr im cu El i El cu noi" (Apoc. 3,20).
Despre Taina Sf, Botez, p rintele Trifa va scrie în dou predici importante.
99
100

B.S. nr. 10/1922
L.S. nr. 15/1924, pg. 3
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Referindu-se la o noapte petrecut în Biserica Sf. Mormânt (27 sept. 1925),
p rintele Trifa aminte te de noaptea când "s-a petrecut aici în Ierusalim, întâlnirea i
vorbirea lui Isus cu Nicodim".101 Nedumerirea lui Nicodim la afirma ia Mântuitorului c
trebuie s se nasc din nou, prilejuie te p rintelui Trifa un motiv de a vorbi despre Taina
Sf. Botez i de a descoperi în ea semnele na terii de sus. "A te na te din nou înseamn
taina Sf. Botez prin care ne-am n scut a doua oar . Dar acest Botez înc nu-i de-ajuns
pentru mântuirea noastr sufleteasc . <<Nu e de-ajuns s te na ti cre tin, ci trebuie s te
faci cre tin>>, zice Sf, Ioan Gur de Aur. A te na te din nou înseamn , iubite cetitorule, s
te hot r ti pentru o via

nou

cu Domnul, înseamn

s - i faci o leg tur

vie cu

Mântuitorul, înseamn s în elegi i s prime ti darul Crucii de pe Golgota, i prin acest
dar “omul t u cel vechi s se r stigneasc împreun cu Isus” (Romani 6,6), ca s mori fa
de p cat i s viezi lui Dumnezeu prin Isus Hristos (Romani 6,11). A te na te din nou
înseamn s o rupi dintr-o dat cu trecutul t u cel p c tos a a cum se rupe pomul cel
s lbatic (p dure ul) când îl taie gr dinarul i, prin altoire, îi schimb firea i roadele. A te
na te din nou înseamn s te opre ti din calea r ut ilor i s te întorci la Domnul a a cum
s-a întors Saul pe drumul Damascului i cum s-a schimbat Zaheu vame ul, Magdalena i
ceilal i p c to i, dup ce s-au întâlnit cu Mântuitorul."102
Înscriindu-se pe linia duhovniceasc a Sf. Simeon Noul Teolog, p rintele Trifa va
c uta s impun mi c rii duhovnice ti Oastea Domnului aceea i doctrin teologic : "Odat
ce am fost n scu i prin Duhul, nu prin sânge i voia omeneasc , i ne-am stabilit în mod
con tient l ca ul sufletului în El, din clipa aceasta am contemplat slava dumnezeirii Sale.
Acesta este momentul când devenim cu adev rat cre tini, iar nu atunci când suntem
boteza i prin ritualul botezului. Adev ratul botez se face în inim

i con tiint . Aceasta este

clipa rena terii."103
Doctrina na terii din nou, ca punct central al întregii activit i predicatorialmisionare a p rintelui Trifa este de sorginte pur patristic , manifestarea
momentului fiind exprimat în înv

concret a

tura de la Oaste prin "leg mântul" sau "hot rârea" ce

trebuia s-o încheie fiecare nou membru al mi c rii. i aici p rintele Trifa î i afla precursori
între autorii filocalici. "C ci la început, precum am spus i mai înainte, harul î i ascunde
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prezen a sa în cei boteza i, a teptând hot rârea (subl.n.) sufletului ca atunci când omul se
va întoarce cu totul spre Domnul s - i arate printr-o negr it sim ire, prezen a în inim ."104
Pornind de la o ilustrare deosebit de expresiv , anume cea a altoiului, p rintele
Trifa mediteaz asupra asem n rii Botezului cu o altoire: "Când eram preot la ar mi-am
f cut o gr din de pomi. Am s dit-o cu 10 altoi i pe urm a sosit vremea s plec în lume.
Când am fost mai pe urm acas , am v zut un lucru trist. O altoaie se uscase. Vl starele
cele vechi d duser iar pe dedesubt i neumblând nimeni s le mai cure e, au sorbit puterea
ml di elor altoite. Ml di a altoit

i-a pierdut puterea, i-a pierdut via a. Altoirea s-a întors

iar la firea cea s lbatic (...). Taina Sf. Botez este o altoire a vie ii omului, este o rena tere
sufleteasc , este o t iere i omorâre a firii vechi, a firii celei lume ti i o înviere la o via
nou duhovniceasc . Îns p catul stric aceast altoire sufleteasc (...). Din botezul celor
mai mul i cre tini n-a mai r mas decât numele scris în Matricola boteza ilor i numele de
cre tin pe care-l poart ca pe o firm mincinoas . Omul cel vechi a biruit iar i pe cel nou.
Ferice de cine r mâne în altoirea cea duhovniceasc , în rena terea cea din nou (In.3,10).
Ferice de cel ce are un Gr dinar bun i milostiv care s -l cure e mereu de vl starele
s lbatice ce cresc pe dedesubt din tulpina cea veche. Acest Gr dinar bun este Isus
Mântuitorul. Numai pomul dat în grija acestui Gr dinar poate rodi roduri de fapte bune. În
grija Lui este pomul vie ii tale?".105
În predicile sale misionare, p rintele Trifa se va situa totdeauna pe pozi ii radicale
în ceea ce prive te practicile oculte sau tradi iile p gâne existente din bel ug în lumea
satului românesc. Astfel, relatând un caz mult mediatizat în care cre tinii satului V lioara
(Banat) au dezgropat un cadavru spre a-i arde inima, crezând c asfel vor sc pa de strigoiul
ce le produsese multe pagube, p rintele Trifa intervine cu blânde e dar i cu fermitate,
aducând, ca de obicei, argumentele Sf. Scripturi: "O, în ce mare gre eal a i c zut, iubi ilor
cre tini din V lioara! Voi a i c utat pricina pagubelor voastre într-o inim de om mort, i
trebuia s o c uta i înl untrul vostru, în inima voastr , în faptele voastre. În fa a pagubelor
trebuia s zice i i voi ca Ieremia: “S c ut m c ile noastre s le cercet m i s ne
întoarcem la Domnul zicând: p c tuit-am, p gânit-am i de aceea ne-a ajuns pedeapsa Ta"
(Ierem. 3,40-43). "Cu toat inima voastr trebuie s c uta i pe Domnul" (Ps. 118). Trebuie
s aprinde i inima voastr (Ps. 72,21) i nu a mortului, i atunci paguba s-ar fi oprit în loc.

104
105

Diadoh al Foticeii - Cuvânt ascetic cap. 85 - Filocalia vol. I, pg.459, Harisma, Bucure ti, 1993
L.S. nr. 2/1928, pg. 5

60

E vremea ca poporul nostru s p r seasc odat credin ele cele de arte i s se întoarc la
credin a cea vie i luminat pe care a vestit-o Mântuitorul".106
Predicile misionare ale p rintelui Trifa nu întârzie s - i arate roadele: "Un fost prim
diacon adventist, Gheorghe Catargiu, agent sanitar din Suceava, a p r sit adventismul i a
intrat în Oastea Domnului".107
"La Curtici, foarte mul i bapti ti citesc cu mult pl cere <<Lumina Satelor>> pe
care le-o împrumut drept m ritorii cre tini. Osta ii Domnului din Curtici s-au dovedit de
cei mai buni agitatori ai preo ilor locali în opera lor de propagand antibaptist ".108
"Scumpe P rinte! Eu subsemnatul cât i so ia mea am fost în prezent în secta
numit bapist în timp de 4 ani nu c a fi contra Bisericii Ortodoxe, dar din cauz c nu
g seam o societate care s fie devotat Domnului. Cu mare bucurie am aflat aceasta, prin
cartea "Intra i în Oastea Domnului", c exist o societate de oameni poc i i ortodoc i, i de
aceea venim cu rug mintea s ne primi i i pe noi - Pentelei Cojocaru i so ia Domnica
(Cern u i)".109

2.4. PREDICI DIN ACTUALITATE
Înc de la hirotonire (1911), p rintele Trifa, revenit în mijlocul mo ilor s i, se va
implica cu tot talentul s u scriitoricesc în sprijinirea cauzei acestora, ale c ror dureri le
f cea publice mititând pentru alinarea lor.
Fiind martor la multe momente dramatice pentru supravie uire, p rintele Trifa va da
drum liber condeiului s u care nu numai va mi ca inimile cititorilor în fa a unor realit i
crude, ci va c uta s provoace pe mai marii vremii pentru a rezolva situa ia: "Toat iarna a
trecut cu greut i ce nu se pot descrie, prin neaua i viscolul mun ilor. Va gândi cineva, se
va mira ce leg tur au mun ii cu durerile noastre? Au acea leg tur c pe noi ei ne despart
(G ina i Biharia) de " ara pâinii" - p r ile Aradului. E drept, se poate trece acolo i care au
putere mai trec cu înconjor de peste 100 km (pe la Brad). Cei mai mul i îns n-au nici cai
nici c ru

(...) i transport cu spatele. Toat aceast oaste de fl mânzi i s raci i-au

trecut i î i trec pâine peste mun i cu greut i i osteneli ce te înfioar (...) "Nu-i pâine", iat
în dou

vorbe problema cea dintâi i cea mai arz toare a mun ilor no tri (...). Cer
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limpezirea afacerii alimenta iei noastre. Cer acest lucru de aici din mijlocul celor lipsi i i
nec ji i de unde nu acuz (...) ci constat c nu au fost ajuta i decât cu câ iva picuri într-o
mare de lipsuri".110
A ezat în fruntea unei publica ii destinat maselor largi de cititori din lumea satelor
p rintele Trifa tia c nu va putea avea acces spre sufletele lor decât "b tând" c r rile pe
care ace tia î i preumblau pa ii vie ii lor de zi cu zi. Realitatea social , politic , cotidian
va face obiectul multor predici aflate adesea pe prima pagin a publica iilor scoase de
p ritele Trifa.
Principalele teme ale actualit ii din via a social din sfera politicului sau din lumea
ideologiilor vor fi tot atâtea surse pentru subiectele predicilor p rintelui Trifa. "La
praznicul eroilor mor i în r zboi",111 p rintele Trifa g se te un prilej potrivit pentru a
repro a contemporanilor s i i mai marilor zilei lipsa de recuno tin fa de jertfele eroilor
c zu i în r zboiul reîntregirii i mai ales totalul dezinteres fa de soarta urma ilor acestora.
"S nu uit m c lâng crucile Golgotei noastre na ionale plâng Mariile i Magdalenele,
plâng v duvele i orfanii care i-au pierdut pe scumpii lor pentru învierea noastr
na ional . (...) Peste tot, atât noi c rturarii poporului, cât i statul ar trebui s

inem seam

mai mult de porunca proorocului Isaia ce zice: "Face i dreptate orfanului i ap ra i dreptul
v duvei" (Is. 1,7), mai ales în aceste vremuri când fiecare iube te mita i umbl dup plat ;
orfanului dreptate nu-i fac i plângerea v duvei nici n-ajunge pân la ei (Isaia 1,23) (...) S
ne d m seama c lumea v duvelor i orfanilor i invalizilor e azi lumea celor f r glas, e o
lume din care plângerile, de cele mai multe ori nu se aud, c n-are cine s le dea grai. To i
cei care credem i tr im Evanghelia Mântuitorului s d m grai acestor plângeri oriunde leam afla i s strig m neîncetat dup dreptatea orfanilor i v duvelor de r zboi."112
Lumea plin de tumult i pasiuni a vie ii politice nu va r mânea nici ea în afara
preocup rilor p rintelui Trifa care va c uta prin predicile sale s preg teasc

i s înarmeze

spiritual popula ia de la sate ce devenea adesea o mas u or de manipulat de diver i
aventurieri politici ce nu- i urm reau prin propaganda lor decât propriile interese.
"Despre p catele politicii de partid a putea scrie c r i întregi. Amintesc aici r ul
cel mai mare: politica de partid strânge în taberele ei tot felul de mânc i (...). Dup fiecare
guvern r mân câ iva noi milionari (...). Eu am mai spus-o aici la foaie: politica noastr de
partid i partidele noastre nu reprezint sufletul acestui neam. Poporul nostru este un popor
110
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credincios cu fric de Dumnezeu i de p cat. Îns aceste virtu i nu se prea r sfrâng asupra
vie ii noastre politice. Aluatul Evangheliei va trebui s dospeasc odat

i via a noastr

113

politic ".

Asupra unei op iuni politice a p rintelui Trifa nu puteam avea o opinie clar . Ceea
ce este sigur este faptul c prin lucrarea sa predicatorial , el urm rea ca prin puterea
Evangheliei s duc în rândul maselor acele principii care s poat face posibil ca "Cei care
ne strângem sub steagul credin ei i al Evangheliei",114 s poat s nu dea votul “tot pentru
cei care n-au alt credin decât pântecele i banul”.115
La întrebarea pus de arhim. Iuliu Scriban la Congresul Biblic de la Sibiu (1921)
dac preotul trebuie sau nu s fac politic , r spunsul p rintelui Trifa este tran ant i
constituie crezul s u în domeniu: "trebuie s facem politica, c ci nici un alt factor social nu
d garan ia unei îndrept ri s n toase ca preo imea, dar nu politic exclusivist ci formând
acel front cre tin na ional democrat în în elesul ideilor desf urate de p r. Scriban".116
Sintagma “cre tin na ional democrat” nu constituie pentru p rintele Trifa o
ideologie politic de care s-ar fi sim it atras ci afirmarea unor valori de moral politic în
care credea: “Poate va veni odat vremea când "Lumina Satelor" i "Oastea Domnului" vor
ridica i steagul unui partid cre tin na ional. Când ara aceasta va fi plin de steagurile
celor ce intr în Oastea Domnului apoi vom încerca s dospim i via a politic cu aluatul
Evangheliei (...). Va veni o vreme când în politica acestei

ri se vor ridica cre tinii cei

adev ra i pentru c numai un cre tin adev rat poate fi i un român adev rat (...). Neamul
acesta va fi având el multe p cate pentru care Domnul Dumnezeu ne ceart cu st ri
nes n toase dar neamul acesta are i destule comori suflete ti ca s a tepte sosirea unui
viitor mai bun. i eu cred c va sosi”.117
Na ionalismul agresiv îi repugn p rintelui Trifa i va lua atitudine împotriva lui ori
de câte ori va avea ocazia. Prin uciderea prefectului poli iei din Ia i, Constantin Manciu,
mi carea studen easc d dea dovad c nu este p truns total de idealurile neamului
românesc: "Nu ne putem ascunde durerea când vedem între studen i astfel de ie iri care nu
fac parte din firea neamului nostru".118
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Cur ia cugetului s u i neaservirea politic a foilor pe care le-a condus, îi vor
permite s se pronun e obiectiv înc de la început asupra pericolelor celor dou ideologii ce
vor sta la fundamentul totalitarismelor sec. XX: fascismul i comunismul.
Plecând de la un incident petrecut la Londra, cu ocazia înmormânt rii regelui
George al V-lea i anume pierderea Crucii de la Malta ce împodobea coroana regal , pe
traseul parcurs de cortegiul funerar, p rintele Trifa aduce un elogiu istoriei Angliei care "se
ridicase prin Biblie, prin credin , prin Cruce".119 Evoc personalitatea defunctului rege ale
c rui cuvinte memorabile le reproduce: "Exist numai o singur mare întrebare în lume:
cum s -l putem aduce pe Isus Hristos i Evanghelia Lui în inima poporului. Cu acest
<<program>> s-a creat Marea Britanie. Veacuri de-a rândul Anglia a fost o ar a Bibliei i
prin ea s-a rev rsat în lume cuvântul lui Dumnezeu".120 Spre deosebire de Anglia, pentru
care Biblia constituie temelia moral a unui întreg popor, p rintele Trifa sesizeaz în
Germania apari ia Antihristului: "În form de neop gânism el î i ridic capul chiar i în
Germania care e contra comunismului. Iat , spre pild , citesc în cartea hitleristului
Rosenberg din Germania, care care face defini a hitlerismului (cartea Mitul sec. al XXlea). <<Ne trebuie - scrie Rosenberg - o religie na ional german . Religiunea german nu
e religiunea unui Dumnezeu mort, nici a unui Dumnezeu umilit.; Crucea R stignirii deci
nu poate s -i slujeasc de simbol. Toate icoanele ce reprezint r stignirea vor trebui s fie
înlocuite cu altele care s prezinte un Dumnezeu glorios i biruitor. De asemeni dogmele
vor fi rev zute, noul cre tinism va fi o religiune a orgoliului i a voin ei.>> Spre pr p d
merge omenirea cu astfel de religii noi. Sunt i ele semnul v dit c Antihristul a ie it în
lume (1 In. 2,18)”.121
Pornind de la textul din cartea Faptele Apostolilor (4,32-35), p rintele Trifa descrie
o imagine a "comunismului" apostolic pe care o analizeaz în antitez cu comunismul
sovietelor: "Este o enorm deosebire între acest comunism al Duhului Sfânt i între cel ce
se veste te azi în lume. (...) Acela era un comunism al dragostei, cel de azi este al urii.
Acela era un comunism al lui Dumnezeu, acesta este al unuia ce se lupt contra lui
Dumnezeu. (...) O, dac ar fi r mas lumea i cre tin tatea în acel comunism sfânt - ce bine
ar fi azi în lume. Satan imit totdeauna lucrul lui Dumnezeu. A a a fost i cu comunismul.
Satan a imitat comunismul de la Faptele Aapostolilor. Numai c aceast imita ie e în cele
rele (…). Comunismului de azi îi lipse te vorba de încheiere din comunismul de la Faptele
119
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Apostolilor. “ i nu era niciunul care s duc lips de ceva”. Pentru c în Rusia i oriunde sa înf ptuit comunismul lui Satan to i duc lips de toate. E un comunism cu foamete i
lips ”.122
P rintele Trifa nu se mul ume te s diagnosticheze doar ideologia comunist ci
caut s -i releve cauzele i totodat s ofere metode de combatere. El avertizeaz asupra
unui lucru: “Comunismul a venit pe urma sl birii cre tinismului”.123 Iar metoda de
combatere nu poate fi decât Evanghelia. “Propaganda comunist trebuie comb tut
propagand

evanghelic . Evanghelia

i Biserica trebuie s

i cu o

se coboare în mijlocul

fr mânt rilor sociale i s cear dreptate i justi ie social pentru to i. i s strige f r
cru are dup nedreptate, dup abuzuri, corup ii etc. C ci pân vor fi în lume i în orice ar
st ri sociale putrede i p c toase, otrava comunismului va st rui. i mai presus de toate s l combatem prin tr irea Evangheliei. S lupt m contra comunismului, luptând pentru
Împ r ia lui Dumnezeu. Luptând ca s vin Împ r ia lui Dumnezeu precum în cer, a a i
pe p mânt. Ca to i cre tinii s fie cu adev rat fra i în Domnul nostru Isus Hristos. În
direc ia aceasta lupt m i noi osta ii Domnului. Când ara aceasta va fi cucerit de Oastea
Domnului atunci sc p m definitiv de primejdia comunismului”.124 Din psalmul 84
p rintele Trifa prescrie i leacul acestui flagel: “În PS 84 este un minunat leac contra
comunismului: <<Mila

i adev rul s-au întâmpinat, dreptatea

i pacea s-au s rutat.

Adev rul din p mânt a r s rit i dreptatea din cer a privit>> (PS 84, 11-12) Când se vor
împlini aceste minunate cuvinte, când se vor întâlni peste tot locul mila cu adev rul i se va
s ruta dreptatea cu pacea – atunci otrava comunismului va dispare pentru totdeauna”.125
Alt dat f când o compara ie între dou adun ri ce au avut loc, una a Oastei
Domnului la Câmpulung iar alta electoral la Ia i, p rintele Trifa scoate în eviden
urm rile Evangheliei i cele ale politicii de partid: “La Câmpulung s-a inut cea dintâi
adunare a Oastei Domnului (…). La Câmpulung s-au întâlnit cu Domnul o mul ime de
suflete hot râte s tr iasc o via

nou dup Evanghelie (…). Aproape în acela i timp s-a

inut o mare adunare politic la Ia i (…). A fost o adunare pe urma c reia au r mas i
câ iva mor i i r ni i (…). La Câmpulung a fost seceri ul Domnului, la Ia i seceri ul
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diavolului (…). Mântuirea acestei

ri nu de la politica de partid va veni ci de la

Evanghelia Mântuitorului”.126
La curent cu tot ce se întâmpl în lumea interna ional , p r. Trifa va analiza prin
prisma Evangheliei derularea evenimentelor c utând câte-o înv

tur ziditoare de fiecare

dat pentru cititorii s i.
Când Liga Na iunilor de la Geneva caut solu ii pentru a rezolva, pe timp de r zboi,
via a popula iei civile prin înfiin area unor zone neutre pentru refugii, p r. Trifa afl în
Scriptur prin analogie, cinci modalit i de sc pare: “1. Întâia e cea de la corabia lui Noe
care strig pe oameni s intre în corabie. 2. A doua e u a pe care israelitenii au stropit-o cu
sângele Mielului (Ie ire 12). 3. A treia sunt cet ile de sc pare de la Iosua 20, 1-6. 4. A
patra e poarta cea îngust de la Matei 7, 13-15. 5. A cincea e poarta ce s-a închis dup ce a
sosit Mirele (Mt. 25, 1-13). Dar omenirea n-a intrat i nu s-a mântuit prin aceste por i. De
aceea a venit Mântuitorul care (…) ne-a deschis El u a cea mare a mântuirii (…). Dar
oamenii i omenirea n-au intrat prin u a aceasta, de aceea Liga Na iunilor umbl acum
dup <<locuri de sc pare>>. Omenirea îngrozit caut <<locuri de sc pare>> dar nu
alearg acolo unde este singurul nostru loc de sc pare: La Crucea Golgotei”.127
Realitatea lumii înconjur toare, cu problemele ei de la cele mai mari pân la
banalul fapt divers cotidian va constitui o adev rat min de subiecte de predic pentru
prolificul redactor de la Sibiu. Talentul s u va avea deplin posibilitatea de manifestare
tocmai pe acest teren. Omul obi nuit devine atent la ceea ce se întâmpl în jurul s u când
printr-un har deosebit p r. Trifa scoate câte o înv

tur mult folositoare din fapte cotidiene

în care fiecare se poate reg si ca personaj principal. “Ca o întregire la foaia noastr
religioas , vom da i câte dou pagini cu tiri i întâmpl ri din lume i ar v zute în
lumina Evangheliei. Este mare lucru s vezi lucrurile în lumina Evangheliei. S vezi
mersul vie ii i al întâmpl rilor în lumina Evangheliei. i s -l spui i altora în aceast
lumin . tirile i întâmpl rile a a cum le dau cele mai multe gazete sunt o otrav pentru
lumea cetitorilor. Dar redate în lumina Evangheliei ele sunt o predic vie...”.128
O banal pan de curent va constitui un subiect deosebit de incitant pentru o tem
duhovniceasc

de mare actualitate: leg tura sufletului cu Dumnezeu prin credin .

“Lumina electric vine de la o <<uzin >>, de la un izvor de lumin

i de putere electric .

Aceast lumin o aducem în cas prin o leg tur de drot. Când aceast leg tur e bun
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lumina arde, când se stric lumina se stinge. Întocmai a a e i lumina sufleteasc . Isus
Mântuitorul este <<uzina>> este izvorul cel mare de lumin sufleteasc . <<Eu sunt lumina
lumii a zis Isus>> (Ioan 10, 12). Dar ca s po i primi lumin din lumina lui Hristos î i
trebuie o leg tur de drot sufletesc adic o leg tur de credin
Mântuitorul”.

129

Autorul identific

vie i lucr toare cu Isus

i cauzele “penelor de curent”

remediere. “P catul stric aceast leg tur

i modul lor de

i trebuie s o repari numaidecât prin c in ,

prin rug ciune i lacrimi fierbin i. Eu te întreb iubite cititorule ai tu leg tur sufleteasc cu
izvorul luminii, cu Isus Hristos i î i iei tu lumin din lumina Lui i putere din puterea Lui,
ori p catul i-a stricat aceast leg tur

i tu nu umbli s o mai repari?”.130

Alt dat dup pierderea cheilor de la cas , când un l c tu priceput a venit cu o
leg tur de chei cu care a reu it s deschid toate u ile, p r. Trifa g se te prilejul de a
publica o predic deosebit de expresiv prin asem n rile aduse în fa a cititorilor: “Eu mam gândit în mine c a a e i Biblia în cele suflete ti. Biblia este plin de chei suflete ti.
Nu e nici o înc pere, nici o închiz toare a sufletului pentru care s nu po i g si în Biblie o
cheie potrivit . De e ti întristat, în Biblie afli mâng iere, de e ti în necaz cape i ajutor, de
e ti în întuneric cape i lumin , de e ti bolnav cape i vindec tor, de e ti batjocorit cape i
ap r tor. Nu e nici o stare sufleteasc pentru care s nu g se ti în Biblie o cheie potrivit .
Biblia are chei potrivite pentru toate înc perile i c m rile sufletului t u. Citind Biblia,
g se ti în ea locuri la care te opre ti zicând: aici e scris parc anume pentru mine...”131
Fenomene naturale mai pu in obi nuite sau calamit i naturale de propor ii au
constituit totdeauna subiecte de predici pentru p r. Trifa.
În urma cutremurului din Bulgaria constat c “Tat l Ceresc lucreaz cu dragostea
dar de o vreme încoace dragostea Lui nu mai prinde în noi. De aceea a început a ne vorbi
ca odinioar egiptenilor: prin fel de fel de pl gi i pedepse”.132 Cauza acestor st ri de
lucruri este faptul c “p mântul s-a umplut de stric ciune (…). Cerul sufletesc al omenirii
este înc rcat de norii cei negri ai urgiei lui Dumnezeu. O rev rsare a mâniei lui Dumnezeu
a început s picure din ace ti nori. La o dep rtare de numai c teva sute de kilometri de noi,
p mântul s-a cutremurat”.133 Remediul acestei situa ii nu poate fi decât unul: “S se
cutremure i sufletele noastre. Vremurile noastre au lips de un cutremur sufletesc care s
schimbe înf i area sufleteasc a lumii de azi. Avem lips de un mare cutremur sufletesc în
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care s se pr bu easc mun ii p catelor i ai r ut ilor de azi i în locul lor s r sar <<cer
nou i p mânt nou în care locuie te dreptatea>>, pacea i dragostea evanghelic ”.134
Seceta din vara anului 1928 care a compromis toat recolta de porumb i nu numai,
îi prilejuie te p r. Trifa o medita ie la textul din Ieremia 7,2: “Iat iu imea i mânia Mea se
vars peste tot locul acesta i peste oameni i peste dobitoace i peste roadele p mântului
(…). C va fi cerul deasupra capului t u de aram

i p mântul de sub tine de fier. (…).

Domnul ne ceart pentru p catele i f r delegile noastre. Cerul de sus parc vrea s ne
spun

i el ceva. Vrea s ne spun c Domnul nu mai poate suferi f r delegile noastre. De

ani de zile Domnul ne ceart mereu cu multe feluri de pl gi i pedepse dar noi nu ne
îndrept m: <<B tutu-i-am – zice Domnul i n-au sim it, zdrobitu-i-am i n-au vrut s se
întoarc >>. (Ieremia 5, 3) (…). Numai o singur sc pare avem degrab , întoarcerea c tre
Dumnezeu i poruncile Lui. <<A a zice Domnul: De voi închide cerul i nu va fi ploaie i
de voi trimite moarte în poporul Meu. i de se va smeri poporul Meu i se vor ruga i se
vor întoarce din c ile lor cele rele, Eu îi voi auzi din cer, milostiv voi fi p catelor lor i voi
vindeca p mântul lor.>> (II Cronici 7 13-14) (…). S c ut m c ile noastre s le cercet m
i s ne întoarcem la Domnul. S în l m inimile noastre spre Dumnezeu zicând: p c tuitam, p c tuit-am i nu ne-am întors (Plângeri 3, 40-43)”. 135
Nimic nu poate fi mai nepotrivit i nea teptat decât inunda iile venite la Cr ciun. La
Cr ciunul anului 1925 inunda ii catastrofale au afectat partea de vest a

rii. Mul i au fost

lua i prin surprindere de furia apelor care a l sat în urm multe pagube materiale i victime.
P rintele Trifa scrie o predic avertisment asem nâd rev rsarea apelor cu potopul de
f r delegi al veacului: “De ani de zile avem acest potop sufletesc, râurile vie ilor oamenilor
s-au umplut i s-au rev rsat de potopul r ut ilor celor multe. Râul vie ii oamenilor
umflându-se de f r delegi i-a schimbat cursul. A p r sit matca Evangheliei i alearg cu
apele-i tulburi peste hotarele vie ii ducând pe tot locul moarte i pieire sufleteasc . An de
an cresc apele acestui potop iar oamenii se îneac lini ti i”.136 În fa a acestei primejdii
autorul îmbie corabia mântuirii suflete ti “pe care ne-a câ tigat-o i ne-a f cut-o Domnul
Isus Hristos prin scump sângele S u i sfânt jertfa Sa. (…) Intr în aceast corabie drag
cititorule, intr tu i toat casa ta (…). Pleac îndat drag suflete s intri în corabie. Nu
vezi cum cresc apele? N-auzi cum vuiesc valurile? Nu vezi cum se îneac oamenii în
potopul r ut ilor i tu nu te sp imântezi? Tu stai lini tit? Tu mam stai lini tit în vreme
134
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ce fiica ta se îneac în valurile p catului? i tu tat dormi lini tit în vreme ce fiul t u se
îneac în valurile petrecerilor i be iilor de noapte? O, ce lucru grozav! (…) Domnul strig
neîncetat: scula i-v oameni buni, ie i i din r ut i, mântui i-v sufletul, intra i în corabia
mântuirii. Îns cei mai mul i iau în glum aceast chemare al ii spun c mai au vreme i pe
urm vine moartea i închide f r de veste u a corabiei i tu drag suflete r mâi afar în
potopul pieirii. Eu te întreb înc odat drag suflete, e ti tu în corabie ori e ti afar de
corabie. Dac e ti afar , de ce nu intri?”137
Dar i în binecuvânt rile lui Dumnezeu p rintele Trifa g se te subiecte
deosebit de interesante de predic . La vremea seceri ului imaginea holdelor cl tinându-se
în vânt cu promisiuni de recolt bogat î i îndreapt gândul spre versetul de la Mc. 4:26-29
“P mântul rode te singur: întâi un fir verde, apoi spic, dup aceea grâu deplin în spic; i
când este coapt roada, pune îndat secera în ea, pentru c a venit seceri ul.” Urm rind
parcursul semin ei de la a ezarea ei sub brazd la spicul plin de rod, p rintele ofer o
paralel pentru cre terea sufleteasc a credinciosului: “Tainic este i cre terea semin ei, ea
î i înfinge mai întâi r d cinile în p mânt iar mai apoi soarbe darurile cerului de sus: ploaie,
c ldur

i lumin . Tot a a este i cre terea noastr în cele suflete ti. Mai întâi g untele

credin ei trebuie s p trund în adâncimile vie ii noastre i sufletul nostru s stea ve nic
sub rev rsarea darurilor de sus: sub ploaia, c ldura i lumina harului Duhului Sfânt”.
Seceri ul îns ne îndreapt privirea spre momentul bilan ului propriei noastre vie i. Autorul
caut s ne aminteasc acest lucru: “Când va sosi timpul seceri ului, timpul mor ii tale,
Domnul <<va trimite îndat slugile sale s strâng roadele>> (Matei 21:34). <<Alege i
neghina i arunca i-o în foc va zice Domnul – iar grâul îl strânge i în hambarul Meu>>
(Matei 13:30) Oare în ogorul vie ii tale se va afla grâu sau neghin ?”.138

2.5. PREDICI NA IONAL-PATRIOTICE
Perioada imediat urm toare primului r zboi mondial era marcat de efuziunea
produs de reîntregirea neamului pentru care Biserica Ortodox î i adusese contribu ia ei
însemnat . Totodat racilele socio-politice ce se dezvoltau în societatea româneasc erodau
entuziasmul popular n scând nostalgii periculoase printre românii din Ardeal, dezam gi i
de conducerea de peste mun i. Preotul Iosif Trifa va resim i dureros aceast întors tur pe
137
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care au luat-o evenimentele i sentimentele sale patriotice vor da glas unor lu ri de pozi ie
deosebit de realiste. Prin prisma patriotismului s u el vede ara noastr

ocrotit

i

binecuvântat de Mântuitorul lumii, i de aceea va trebui s ne asum m fiecare crucea
pentru a lupta s scoatem p catul din ara noastr .
Pentru p r. Trifa ziua de 1 Decembrie trebuie s r mân un moment crucial din
care s ne aducem aminte de toate jertfele înainta ilor i s c ut m s ne ridic m la
în l imea vie ilor lor. “Ziua de 1 decembrie va r mânea de-apururi zi de mare praznic în
calendarul neamului nostru. N-a sosit pe nea teptate aceast zi ci a r s rit din fr mânt rile,
din luptele, din suferin ele i a tept rile de veacuri ale unui neam întreg. Înapoia zilei de 1
decembrie st toat Golgota neamului nostru. St câmpia de la Turda cu jertfa lui Mihai,
st <<loag rul>> cu mucenicia lui Avram Iancu, st roata ce l-a t iat buc i pe Horia la
Alba Iulia, st jertfa celor 800 de mii c zu i în r zboi, st toat istoria trecutului nostru. Dar
parc aud îndat pe unii r spunzând c <<Nici un bine nu ne-a venit dup Alba Iulia>>. O,
ce mare gre al este aceasta s tot cârtim f r s ne d m seama c to i suntem de vin
pentru unele st ri rele ce le avem în ar (…). Românilor! Ziua de 1 decembrie 1918 ne-a
l sat o mo tenire câ tigat cu jertfele i suferin ele str mo ilor no tri i stropit cu scump
sângele celor 800 de mii de români c zu i în r zboiul cel mare. S lu m aminte c dup
certurile, p catele i zavistiile noastre de azi strig

i mor ii din morminte.”139

La fiecare Praznic al Învierii p r. Trifa nu omite s aduc aminte c “ i neamul
nostru s-a ridicat împreun cu Hristos. Îngropa i i umili i am stat i noi românii pân mai
ieri alalt ieri (...). Dar noi românii am fost un neam cu credin

tare. Credin a noastr în

Dumnezeu a pr v lit piatra de pe u a mormântului nostru i ne-a înviat (...). Este ceva care
tulbur praznicul învierii neamului nostru: sunt certurile, zavistiile care ne urm resc pe noi
românii ca un blestem de veacuri (...). S iert m toate pentru darul i bucuria învierii
noastre i unii pe al ii îmbr i ându-ne s <<ne zicem fra ilor>> (...). <<S ne zicem
fra ilor>> c ci politica i nesocotin ele ei cearc s ridice iar i Carpa i suflete ti între
<<cei de dincoace>> i <<cei de dincolo>>. <<S ne zicem fra ilor>> pentru c neamuri
zavistuitoare ne pândesc i str juiesc la toate hotarele s pr v leasc iar piatra peste
învierea noastr . <<S iert m toate>> i s l s m toate pentru jertfa i Golgota celor 800
de mii de români pe care r zboiul i-a coborât în „groapa” din care a ie it învierea neamului
nostru”140
139
140

L.S. 47/1923, pg. 1
L.S. 13/1923, pg. 1

70

S rb toarea de la 1 Decembrie nu se va putea îns înt ri cu discursuri demagogice
i manifest ri patriotarde. În viziunea p r. Trifa la reabilitarea praznicului Marii Uniri
trebuie s stea „Evanghelia Mântuitorului c ci aceasta este temelia cea tare pe care se
cl de te viitorul neamurilor (...). La 10 ani dup alipirea Ardealului avem înc multe
greut i. Se vorbe te despre criza financiar , despre criza politic dar criza cea mai mare
este criza moral , este sl birea credin ei în Dumnezeu, este criza stric ciunilor suflete ti.
Aceast criz trebuie rezolvat în primul loc prin concursul nostru al tuturor. Vântul
Duhului Sfânt, vântul prim verii morale s sufle peste hotarele scumpei noastre patrii
întregite”.141
„Au trecut 12 ani de când lupt m din r sputeri s scoatem p catul din ar . i în
lupta aceasta – întocmai ca Mo Roat din istoria lui Cuza Vod – ne-am unit cu Domnul
fra i din Ardeal, Muntenia, Moldova, Bucovina, Banat (...) ne-am unit fra i din toat ara i
ne opintim din r sputeri s scoatem din ar piatra cea mare i grea a p catului (...). Noi
credem într-o Românie nou din care am scos mai întâi piatra i pietrele p catului. Cu un
na ionalism plin de p cate nu se poate crea o Românie nou
va fi creat de via a cea nou , de

i tare (...). România cea nou

r nimea cea nou pentru care lupt m i noi cu Oastea

Domnului”.142
Na ionalismul sterp, g l gios, cu derapajele sale antisemite sau xenofobe îi repugn
p rintelui Trifa, op iunea lui de a pune la temelia iubirii de neam ascultarea de Evanghelia
lui Hristos constituindu-se într-o voce singular chiar i în ortodoxia româneasc a acelei
vremi. „Izvorul relelor i pârghia îndrept rii trebuiesc c utate mai adânc, mai în sus c tre
izvor i izvorul e sufletul oamenilor, e p catul din suflet. De sus pân jos a suferit credin a,
dragostea, bun tatea, mila, dreptatea i în locul lor a r s rit i înflore te trufia, l comia,
zavistia, goana dup afaceri, dup pl ceri, dup îmbog ire f r munc etc. În st rile din
ara noastr e o boal sufleteasc

i aceasta boal poate fi t m duit numai cu îns n to ire

sufleteasc (...). Un aluat nou ne trebuie i noua s dospeasc o <<fr mânt tur nou >> în
st rile din ara noastr

cea nou . Acest aluat nou este Evanghelia

i înv

turile

Mântuitorului nostru Isus Hristos. Numai când acest aluat va dospi sufletul i via a fiec rui
român a conduc torilor ca i a poporului se vor îns n to i cu adev rat st rile din ara
noastr cea nou ”.143
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Dintre cele mai importante predici national-patriotice r spândite prin ziarele la care
a colaborat parintele Trifa re inem câteva:
L.S. 2/1922 - “Pe alt cale”
L.S. 3/1923 pg. 1 - „R zboiul neamurilor”
L.S. 3/1923 pg. 1 - „Ne trebuie i fronturi sufletesti”
L.S. 13/1924 pg. 1 - „ i neamul nostru s-a ridicat împreun cu Hristos”
L.S. 16/1923 pg.1 - „Caut un om”
L.S. 4/1924 pg.1 - „Precum odat ai intrat în casa lui Zacheu”
L.S. 33/1924 - „Ne trebuie un altoi nou”
L.S. 48/1928 – „Contribu ia noastr la praznicul de 1 Decembrie”
I.B. 40/1925 - „S scoatem p catul din ar ”

2.6. PREDICI OCAZIONALE
La diverse cuvânt ri sau la s rb tori ale unor zile na ionale p rintele Trifa
marcheaz adesea momentul prin câte un cuvânt în care bineîn eles însemn tatea s rb torii
este redat din perspectiv biblic , autorul c utând câte un în eles duhovnicesc pentru
fiecare moment important. Pentru el, 10 Mai este ziua care „cuprinde întreag istorie a
neamului nostru, cuprinde îns i fiin a noastr na ional . Acest praznic a r s rit din toate
suferin ele, din toate a tept rile, din toate jertfele, primejdiile

i durerile neamului

românesc. Capul lui Mihai Viteazul, roata de la Alba Iulia, fluierul lui Iancu, Domnul
Tudor, Plevna, M r e ti, toate golgotele i toate jertfele au ajutat la sosirea acestui praznic
al învierii noastre na ionale. Praznicul de duminic ne este un praznic de bucurie.”144 Fa
de o s rb toare a a de important p r. Trifa consider necesar „ i aducerea aminte fa
el. 10 Mai ne este o mo tenire câ tigat

de

i l sat nou cu jertfe mari i scumpe (...) 10 Mai

porunce te s fie pace dragoste i bun în elegere în casa noastr cea nou

i munc ,

omenie, dreptate. 10 Mai ne aduce aminte c la hotar ne pândesc neamuri str ine i
zavistuitoare”.145
Pentru

atingerea

acestor

deziderate

autorul

preconizeaz

m surile

ce-l

caracterizeaz deplin: „pentru ap rarea p mântului românesc ne trebuie pe lâng fronturi
de vitejie i fronturi suflete ti adic st ri de mul umire în ara noastr cea nou . S piar
144
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toate st rile cele bolnave care sl besc aceste fronturi: s

piar

corup ia, mituirea,

nedreptatea, zavistia, abuzul, trufia, tembelismul i alte rele ce ne pasc. Când la hotar vom
fi to i gata de lupt

i jerf pentru ap rarea visului împlinit iar în ar vom avea pace,

dragoste, bun în elegere, dreptate, munc , cinste, omenie

i alte purt ri pl cute lui

Dumnezeu, atunci vom avea 10 Mai ca o mo tenire pe care o chivernisim cu vrednicie”.146
Cu ocazia alegerilor din prim vara anului 1922 p r. Trifa î i îndeamn cititorii la
calm i mai ales la responsabilitate în fa a actului vot rii: „nu l sa i politica s v tulbure
lini tea i bunaîn elegerea din sat. Nu v face i de ur voi întreolalt

i nici cu conduc torii

vo tri din sat. Nu uita i c îndat ce ve i b ga votul în lada de votare to i irozii, craii i
colind torii se vor duce din sat i nu vor mai veni la voi pân la alt „Cr ciun” de
alegeri”.147
Cu prilejul comemor rii a 50 de ani de la moartea marelui erou na ional Avram
Iancu, p r. Trifa particip la parastasul pentru pomenirea marelui înainta pe care îl
consider „un mucenic al neamului nostru”.148 Este convins c Iancu a r mas viu i c , sub
gorunul de la ebea a fost a ezat numai trupul lui cel frânt i obosit dar duhul lui, tulburat
de durere a pribegit mai departe chemându- i neamul la lupt

i r zbunare...”.149 Consider

îns c starea de lucruri existent în ar împieteaz memoria Craiului Mo ilor: „La Vidra
i ebea s-a f cut s pt mâna trecut parastas pentru odihna marelui nostru mort. Ce odihn
ar putea avea Craiul Mo ilor i mun ilor, când mo ii, urma ii l ncerilor lui rabd foame i
<<craii permiselor>> ne fur bog iile

rii? Pr znuirea lui Iancu s ne fie o porunc :

încetarea certurilor i desfrân rilor!”150
Chemarea la reconciliere na ional r zbate din predicile p r. Trifa i cu ocazia
încoron rii regelui Ferdinand în Cetatea Marii Uniri: „Românilor! Toat patima i zavistia
cea lumeasc acum de la noi s o lep d m c ci iat se apropie praznicul drept ii neamului
nostru, praznicul r spl tirii jertfelor noastre, praznicul de bucurie al neamului nostru. La
Alba Iulia ne cheam acum str mo ii no tri ca s vedem noi împlinindu-se a tept rile i
vis rile lor de veacuri: încoronarea celui dintâi împ rat al tuturor românilor”.151
S rb toarea încoron rii regelui Ferdinand îi ofer p r. Trifa prilejul de a medita la
un verset biblic la care face trimitere ca la un memento necesar con tientiz rii unui
146
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moment de reg sire a neamului într-un destin aflat sub controlul unui Dumnezeu
Atotputernic: „... i l-au uns pe David împ rat peste tot Israelul 2 Împ 5:3 - i praznicul
încoron rii noastre de duminic trebuie s fie leg mântul între noi i Dumnezeul neamului
nostru (...). La Alba Iulia (...) va sta i poporul nostru înaintea lui Dumnezeu (...) i va gr i
Domnul: <<S nu uita i Românilor c Eu v-am scos pe voi din mâna împ ra ilor str ini i
v-am p zit cu mân tare i cu bra înalt prin furtunile veacurilor>>”.152
Împlinirea a zece ani de la hirotonie întru preot înseamn

i un bilan pe care p r.

Trifa îl face în fa a p stori ilor s i, este un bilan duhovnicesc care parcurge toate
momentele importante tr ite de tân rul preot venit de la Vidra s - i ia în serios munca i
r spunderea. Venise cu însufle irea de a t lm ci Cuvântul lui Dumnezeu într-o biseric :
„unde se citea numai i se cânta dar nu se înv a”.153 Entuziasmul tân rului preot avea s se
loveasc îns de conservatorismul unor suflete ce ineau la liter iar de duhul slujbelor erau
cu totul str ine: „Slujeam i predicam cu însufle ire de p stor tân r, dar vai mie era de
uitam s v spun din calendar de atare praznic mic i neînsemnat. Praf i cenu

se alegea

de toat predica i însufle irea mea i în cealalt zi tot satul era plin de vorbe c nici
praznicele mici nu vi le tiu spune. O mic cetanie de r mânea pe dinafar , o plecare din
cap, plecare la icoane, i era destul s se vorbeasc pe toate drumurile, nu de înv

turile

mele ci de hulele c <<nu tiu sluji ca b trânii>>. Vede i toate acestea erau dovezi c voi
inea i mai mult la litera legii (care omoar ) decât la Duhul care face viu. Voi inea i i
p stra i mai mult formele i g ocile decât miezul înv

turilor sfinte (...). La praznicile

mari, în vreme ce voi v îmbulzea i s s ruta i crucea i icoanele, un cantor citea din stran
cu glas înalt i ascu it. tia cineva ceva i în elegea ce se cite te acolo sus în stran ? Valegea i din cetania aceea voi cu ceva înv

tur pe care s-o duce i acas

i în traiul vostru?

Nu! Hot rât c nu! Cei mai mul i nici nu asculta i acolo nimic doar a a v pl cea
dumneavoastr s auzi i cum se cite te i r sun înainte Cazania”.154
Truda tân rului preot n-avea s fie zadarnic pentru c peste ani i ani avea s scrie
mul umit: „V d s mân a sem nat de mine cu osteneal r s rind ici colea în rânduri de
fapte bune. V d c sunte i al ii i c mâine când eu m-a duce de aici sau voi intra în
p mânt tiu c de la P storul ce va veni dup mine ve i cere nu numai praznicul din
calendar i slujba din molitvelnic, c p mântul inimii voastre sim ind setea Cuvântului va
152
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cere i înv
r splat

tur . Aceasta este pentru mine i ostenelile mele cea mai sfânt mul umire,

i bucurie sufleteasc ”.155 Îndrum rile cu care el î i încheia bilan ul primilor zece

ani de p storire le adresa inimilor credincio ilor s i: „Pune i-le în p mântul cel bun al
inimilor voastre ca s ias din ele roade de fapte bune în via

i în traiul vostru”.156 i

aceasta nu pentru o r splat trec toare ci pentru „r spunsul bun la înfrico toarea judecat
a lui Hristos” pe care el n d jduia s -l poat da: „A a f când în Ziua Judec ii când
Domnul m va striga pe mine s dau seama despre voi eu voi r spunde: <<Aici sunt
Doamne, am p zit pe cei ce mi i-ai dat i nici unul n-a pierit>> (Ioan 17 12). Eu aici mi-am
îngropat so ia i cei trei copii. Mi-am îngropat avutul i însufle irea mea de zece ani. Cu
acela i dor cu care a tept învierea a doua ca s -mi învieze so ia i copiii, cu acela i dor
sfânt a tept i învierea faptelor r s rirea roadelor mele. Amin”.157
La fiecare hotar de an p r. Trifa aminte te în predicile sale momentul nop ii de
Anul Nou 1923 care marca începutul Oastei Domnului. Privind în urm peste anii trecu i
de atunci ini iatorul Oastei Domnului vede Mâna lui Dumnezeu care a c l uzit i ocrotit
mi carea pe care, prin insuflare de la Duhul Sfânt, o întemeiase. Fiecare an nou este pentru
p r. Trifa o piatr
recuno tin

de aducere aminte, un popas duhovnicesc de mul umire

i de

pentru ajutorul primit. „Biblia ne spune c dup ce israeli ii b tur pe filisteni

în lupta de la Bet-Car Samuel a luat o piatr pe care a pus-o între Mi pa i en i i-a pus
numele Eben-Ezer (piatr de ajutor) zicând <<Pân aici ne-a ajutat nou Domnul>> (1
Regi 7, 12). La un astfel de hotar, la un astfel de popas duhovnicesc am ajuns i noi cu
Oastea Domnului. Pân aici ne-a ajutat i nou Domnul. O piatr de ajutor am avut i noi
în lupta noastr iar piatra, stânca noastr era Hristos (1 Corinteni 10, 14). Pe stânca
Golgotei a fost cl dit casa Oastei. De aceea ea a rezistat la toate valurile i furtunile care
au dat peste ea”. (Anul Nou 1937 Eben Ezerul Oastei)158. Cuvinte patetice, pline de un fior
mobilizator unic – poate – în predica româneasc a acelor timpuri explic extraordinarul
impact avut în rândul maselor de cititori: „Critica i, prigoni i, batjocori i, umili i am luptat
mereu în lupta cea mare contra filistenilor, contra p catelor. Uitându-ne int la C petenia
luptei noastre am r scolit o ar întreag la r zboiul cel mare i sfânt contra diavolului,
Goliat i filistenilor (p catelor). Am intrat într-un r zboi aprig i necru tor cu p catele i
datinile cele rele, n-am cru at p catul în numele Domnului, l-am urm rit peste tot locul i
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l-am t iat cu Sabia Cuvântului lui Dumnezeu. L-am izbit f r cru are oriunde l-am v zut i
oriunde l-am întâlnit. Am p it în lume cu parola: R zboi necru tor tuturor p catelor i
tr irea deplin a Evangheliei. În acest r zboi Domnul a fost cu noi. Noi am luptat, El a
biruit i ne-a purtat mereu în carul Lui de biruin ”.159
Finalul este de-a dreptul apoteotic i cuprinde ca de obicei o rug ciune: „Fra ii mei
cu ochii int la Cel ce ne-a adus pân aici, cu ochii int la C petenia luptei i des vâr irii
noastre. Pân la sfâr it cu ochii int la Isus Cel R stignit. Doamne Isuse Tu tii c am o
singur dorin

pe care inima mea

i-o spune mereu ziua i noaptea. Arat -mi Doamne

voia Ta i porunca Ta. Descoper -mi Doamne voia Ta i d -mi putere s merg pân la
sfâr it pe drumul acesta. <<Vorbe te Doamne i robul T u ascult >> (1 Regi 3, 10). În
Mâinile Tale Doamne îmi încredin ez via a i viitorul meu. F ce vrei cu robul T u. Fac se deplin voia Ta în mine i în via a mea.”160

2.7. PREDICI CU FAPTA
Preotul Iosif Trifa s-a remarcat nu numai prin marele num r de predici, medita ii i
tâlcuiri publicate, i mai ales printr-o via

de jertfelnicie pentru cauza misiunii asumate i

pentru cauza slujirii aproapelui. Tot ceea ce a scris a i tr it. Înc din primii ani de preo ie,
avea s se implice activ i în via a comunit ii parohiei pe care o p storea. Receptiv la
greut ile, suferin ele coregionalilor s i din Apuseni nu numai c le va sus ine în scris
cauza ci va milita cu toate posibilit ile sale s le u ureze traiul i s le însenineze sufletul.
Era con tient c predicile sale nu vor avea efectul dorit asupra s tenilor s i dac ace tia nu
aveau s afle acoperire prin fapte pentru frumoasele cuvinte ce le ascultau.
A deschis în casa parohial , o cas de citire (cas cultural ), punct de citire a
gazetelor, iar sâmb t seara cu tâlcuiri din Sfânta Scriptur c uta s aduc lumin în via a
ascult torilor. Preocupat i de greutatea i „scumpetea” vremilor va organiza Cooperativa
Vidreana pentru ajutorarea mo ilor s i afla i în permanent criz financiar . Ceea ce îl
fr mânta îns cel mai mult era faptul de a putea s împlineasc cu fapta ceea ce în fiecare
duminic predica cu vorba: iubirea de aproapele i mila. A dat din plin pild despre aceast
iubire: „to i s racii tiu i m rturisesc cum casa mea a fost i este totdeauna deschis pentru
ajutorul i lipsurile lor. Calul, carul i boii mei de câte ori i-au cerut s racii, i-am l sat f r
159
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plat , pentru lipsurile lor. i precum casa mea, a a i mintea, i priceperea mea am l sat-o
totdeauna deschis pentru a da sfat, ajutor i ap rare pentru plângerile v duvelor i
s racilor.”161
S-a str duit totodeauna s fie o pild de cur ie sufleteasc

i trupeasc . De i v duv

de la 30 de ani s-a dedicat întru totul cre terii singurului copil r mas în via

i lucr rii

spirituale la care Dumnezeu îl chemase, dând un exemplu înalt de moralitate semenilor s i.
„În via a mea, ti i c m-a ajuns un mare necaz: v duvia. Mul i dinte fiii mei s-au
cutremurat v zându-m c zut în aceast stare i crezând c au pierdut pe pov uitorul i
p storul lor cel curat. i iar i mul i poate s-au bucurat crezând c apuc i eu pe alte c i
rele i scap de neîncetatele mele sfaturi i mustr ri. Nici frica unora, nici bucuria altora nu
s-a împlinit: eu am r mas mai departe curat în purt rile i via a mea tiind i dându-mi
seama c f r de aceast cur ie sufleteasc nici un rost i nici un în eles nu ar mai avea
numele meu de p stor i înv

tor. C ci toate Scripturile ar striga dup mine: <<Doctore

vindec -te pe tine însu i!>>”162
P rintele Trifa recunoa te c nu a fost totdeauna a a. Pornind de la pericopa învierii
fiului v duvei din Nain, el î i aminte te cum: „ i eu eram odat , drag cititorule, un mort
ce mergeam spre groapa pieirii mele suflete ti. i tocmai când ie eam din poarta vie ii, Isus
a ie it în calea mea i m-a înviat. M-am întâlnit cu Isus, Mântuitorul sufletului meu i de
atunci m-am schimbat, m-am sculat i am început a gr i, i voi gr i mereu despre minunile
ce le face Isus în sufletul omului.”163
Mul i dintre „critican ii” s i îl acuzau c s-a îmbog it de pe urma c r ilor vândute
i a revistelor editate. Bilan ul, departe de a fi favorabil, indica mai degarab un deficit
acoperit din greu cu mari jertfe materiale dar mai ales suflete ti: „Demult ni se tot arunc
vorba c am f cut bani cu „Lumina Satelor.” Am pus pe fiul meu Tit s fac o socoteal ,
privitor la administra ia foii, pe timpul cât a fost pe mâna mea (1oct. 1931 – 1aug.1934). i
când colo, ce arat socoteala? C eu am jertfit de la mine (din banii c r ilor mele i ai
Tipografiei) peste 280 mii lei pentru sus inerea foilor. Foile lucrau cu deficit. Nemaiputând
suporta acest deficit am cedat administra ia foii <<Lumina Satelor>> urmând ca pentru
foaia <<Oastea Domnului>> s ni se pl teasc numerele de care aveau lips .”164
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Dup ce cump r Tipografia trece prin mari lipsuri materiale dobânzile, silindu-l s
vând

i partea de avere a fiului s u, iar s n tatea nu-i mai permite s se dedice scrisului

din care ar fi putut s - i asigure veniturile pentru un trai decent. „Adev rat c fusesem
pu in prea r pit de aripile dragostei pentru lucrul Domnului. În cea mai mare parte
tipografia urma s-o pl tesc cu cambii grele de câte 40.000 lei lunar. Dar mi-am zis: Fie!
Voi pune în cump n tot ce am i Domnul nu m va l sa. i au urmat zile grele. Am c zut
pe front. A trebuit s plec la Geoagiu, p rea totul pierdut, dar Domnul nu m-a l sat. Fiul
meu Tit mai avea înc de vândut o bucat de p mânt din averea mamei sale. i am pus-o în
cump n

i pe aceasta pentru salvarea tipografiei.”165

Pre ul cerut de sus inerea unui ideal atât de înalt – propov duirea Evangheliei lui
Hristos – a fost deosebit de mare. Dar i jertfa p rintelui Trifa a fost pe m sur : „Ani de
zile m-am luptat cu greut i, cu mizerii i cu jertfe pe care singur Domnul de sus le
cunoa te, pentru a salva aceast tipografie. Cu pieptul zdrobit scriu mereu, de pe pat c r i i
foi pentru a putea alimenta fronturile i tipografia. i Domnul n-a trecut cu vederea jertfa
robului s u. Cu pre ul s n t ii mele am salvat tipografia achitând i preavenerabilului
Consistor ultima datorie ce o mai aveam acolo.”166
A predicat mult despre smerenie dar a i dovedit c o avea din plin: „Mul i m
îmbl tesc mereu cu cereri s le trimit fotografia mea. Al ii m roag s merg pe la ei s m
vad

i iar i al ii nu m mai sl besc din fel de lel de laude. Tuturor acestora le r spund c

mie nu mi se cuvine nici un fel de laud . În vestirea Evangheliei Domnul se folose te de
fiin e slabe i pl pânde care nu au nici un alt merit decât atât c ascult de chem rile ce le
au de la Domnul (...). V plac înv

turile din <<Lumina Satelor>> i c r ile ei? Da i

m rire lui Dumnezeu i nu omului. Domnul s-a folosit de un asin s intre în Ierusalim.
Domnul se folose te de fiin e slabe i pl pânde s intre în Ierusalimul sufletelor. Slava se
cuvine Domnului i nu asinului.”167
Rolul s u în Oastea Domnului îl consider insignifiant. Puterea Oastei este dat de
rev rsarea Duhului Sfânt i nu de calit ile sau ostenelile ini iatorului ei. Printr-o reu it
metafor el exprim aceast realitate dând înc o dat dovad de m sura modestiei i
onestit ii sale. „La ar am v zut odat o juc rie de care lumea râdea. Lâng roata unei
mori de ap cineva f cuse o p pu

sub form de pitic. Piticul avea mâini umbl toare i era

astfel aranjat încât se p rea c el învârte roata morii. Se opintea piticul ca i când el ar
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purta moara. Dar lumea râdea de spiritele lui pentru c moara umbla prin rev rsarea i
puterea apei. Prin aceasta lumea i piticul (...) se aseam n Oastei, eu sunt piticul care în
aparen

învârte roata morii <<Oastea Domnului>> (...). Dar moara Oastei nu merge prin

spiritele mele, ci ea umbl

i macin prin rev rsarea Duhului Sfânt, prin rev rsarea apelor

vii. Piticul ar fi ridicol s cread c moara umbl prin opintelile lui, i atât de ridicol ar fi s
cread

i al ii acest lucru. În Oastea Domnului totul este rev rsarea Duhului Sfânt.”168
Smerenia nu a însemnat nici o clip îns pentru p r. Trifa renun area la principiile

i idealul propov duirii Evangheliei a a cum credea c a fost chemat de Dumnezeu s o
fac . Tenacitatea i consecven a pe care le predicase altora prin c r ile sale i-au încununat
mereu jertfelnicia vie ii sale de excep ie. Recunoa te c toate roadele seceri ului bogat din
Oastea Domnului apar in Bisericii Sale în care credea i de la care va n d jdui pân în
clipa mor ii c i se va face dreptate. „Dup 10 ani de munc

i jertf eu stau azi cu

con tiin a împ cat în fa a lui Dumnezeu i a oamenilor. Oastea Domnului a copt i coace
holdele. Biserica poate strânge acum în jitni ele sale cel mai bogat seceri (...). Eu am inut
s fac bisericii mele un dar, i gre eala mea poate e aceea c n-am început cu <<litera
legii>> ci am izbit mai întâi stânca pentru apa cea vie i iat apa a â nit, apele curg din
toate p r ile. Bisericii îi revine acum datoria s capteze rev rsarea apelor.”169
Contemporanii s i au confirmat cu to ii identitatea dintre cuvânt i fapt în cazul
ini iatorului Oastei Domnului, iar via a p rintelui a fost perceput de ace ti martori oculari
ca fiind ea îns i o „epistol vie” în care se va putea citi peste ani i ani. „Eu dealtcum
vorbesc prin foaie în fiecare s pt mân cu ascult torii mei din ar . Predica mea de aici e
scurt . Eu însumi sunt o predic vie în fa a mul imii de azi i în fa a Oastei...”170
Ultima lui predic cu fapta a fost trecerea sa la cele ve nice. Lovit din toate p r ile,
p r sit de mul i, nu s-a l sat cople it de ur sau r zbunare împotriva celor ce l-au prigonit.
Un martor ocular al acelor zile va m rturisi: „L-am v zut în mijlocul nemiloaselor i
nedreptelor loviri cu care a fost r spl tit pân în clipa din urm . i nu pot uita senin tatea
cu care le-a primit i le-a îngropat în sufletul lui nem rginit de bun, acoperindu-le cu
lespedea iert rii i a uit rii. Sufletul lui a fost o nem rginit iertare i bun tate. R utatea
oamenilor l-a izbit, l-a doborât, l-a durut, dar nu l-a putut face s urasc . În sufletul lui n-a
fost nici o umbr de ur

i r zbunare. Tot ce a f cut i tot ce a încercat s fac n-a fost

decât un gest slab de ap rare împotriva unei loviri nedrepte i neomene ti. I-a fost luat
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orice mijloc de ap rare, i-au fost l sa i numai ochii s plâng

i inima s sufere. A plâns, a

suferit, dar n-a urât niciodat r utatea lumii i a <<fra ilor s i>>. Nedrept ile care i-au
gr bit sfâr itul, le-a l sat în seama Aceluia care ne va judeca pe to i, în judecata i r splata
Marelui Judec tor de Apoi.”171

2.8. C R ILE P RINTELUI TRIFA
În perioada 1920-1938, p rintele Trifa adun predicile sale într-un num r de 44 de
c r i. Toate c r ile sale le consider o introducere în coala Bibliei, dar afirm r spicat c
acestea nu pot înlocui Cuvântul lui Dumnezeu: "Nici o alt carte, cu oricât me te ug ar fi
scris , nu poate înlocui Biblia, pentru c ea este Cartea lui Dumnezeu scris cu pana
Duhului Sfânt. C r ile de la Oastea Domnului sunt numai o mic

c l uz

pentru

introducerea sufletelor în coala cea mare a Bibliei. Mai bine arunca i în foc toate c r ile
mele decât s v lipsi i de Biblie, cartea lui Dumnezeu."172
Scrisul, predicile p rintelui Trifa sunt profund scripturistice. A iubit Cuvântul lui
Dumnezeu, l-a aprofundat i l-a studiat în toat via a sa p mânteasc . Toate c r ile lui nu
fac altceva decât s tâlcuiasc pe în elesul poporului cuvântul Scripturilor.
Scrierile sale poart , de asemenea, pecetea destinului s u p mântesc: "Suferin a
este cea mai scump

i cea mai dulce binecuvântare de care Domnul m-a învrednicit... Prin

suferin a vorbit cerul cu mine, i prin ea vorbesc i eu cu cititorii mei".173
Priza la mase a acestor c r i este confirmat de num rul reedit rilor i al tirajelor
acestora. Deja la sfâr itul anului 1927 c r ile tip rite pân atunci “ie iser în a doua
edi ie”.174
De remarcat faptul c la tip rirea acestor c r i, p rintele Trifa nu a beneficiat de
nici o subven ie. În 1927 "Lumina Satelor" trimisese maselor de cititori 100.000 c r i i
peste o jum tate de milion de foi, acest lucru f cânu-se cu sacrificii imense la care a fost
sprijinit de mul i osta i cititori ai foilor. “Zilele acestea am încheiat bilan ul anului trecut.
El arat un seceri bogat. Am trimis în popor 100.000 de c r i i peste o jum tate de milion
de foi. Am f cut aceast lucrare uria

f r subven ii i f r nici un ajutor material extern.

Am cerut anii trecu i ajutor de la Guvern. Aveam un deficit de peste 100. 000 de lei i
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pluteam între moarte i via . Dar domnii de la Guvern n-au vrut s ne dea nimic. (…) Cu
ajutorul Domnului am f cut ceea ce am f cut i facem, am f cut mai mult decât al ii cu
subven ii de milioane... <<ASTRA>>, cu un buget de 7-8 milioane (aproape tot de la stat),
n-a realizat pentru lumea satelor ceea ce a realizat <<Lumina Satelor>> f r subven ii de
milioane."175
Din scrisorile trimise redac iei "Lumina Satelor", se poate constata receptivitatea
cititorilor fa

de scrierile p rintelui Trifa. Îns n to irea moravurilor, p r sirea patimilor,

cultivarea virtu ilor, sunt tot atâtea m rturii a ceea ce a putut produce predica scris a
acestui deosebit propov duitor al Bisericii noastre.
Ioan Buiba

din com. Cociuba Mic -Bihor m rturise te c

"de când mi-am

cump rat c r ile de la “Lumina Satelor” am v zut adev rata lumin ce ne-a dat-o Domnul
i Mântuitorul nostru Isus Hristos. Deci, oprindu-m în loc i c utându-m cu groaz c am
ajuns la mijlocul pr pastiei i aflând c Tat l ceresc întreab dup mine, m a teapt cu
bra ele deschise, m-am hot rât i eu ca fiul r t cit s vin la Domnul c am stat destul slug
la diavolul p zind porcii lui cu pl cerile cele p c toase..."176
C r ile p rintelui Trifa sunt prezentate i apreciate c lduros i de alte publica ii.
Astfel, revista B.S. 2-3/13.I.1929, pg. 1 face o larg

prezentare a acestor c r i,

recomandându-le cititorilor s i. “E îndeob te cunoscut râvna misionar a p r. I. Trifa care
redacteaz cu atâta iscusin

a a de r spândita i folositoarea gazet poporal , <<Lumina

Satelor>>. (…) P rintele Trifa a f cut un lucru dintre cele mai folositoare adunându- i i
publicându- i în bro uri explic rile evanghelilor duminicilor de peste an i tâlcuirile biblice
împr tiate prin <<Lumina Satelor>>”177
Poetul Traian Dorz, un fidel discipol al p rintelui Trifa, m rturise te despre prima
întâlnire cu c r ile acestuia, înc din copil rie: “Am fost premiat, iar preotul care ne
predase religia, drept r splat pentru r spunsurile mele mi-a dat ca premiu din partea lui,
cartea <<Corabia lui Noe>>, scris de P rintele Trifa din Sibiu, conduc torul Oastei
Domnului (...) Ceea ce m-a zguduit mai mult au fost ultimele cuvinte care spuneau cam
a a: <<Cititorule, i-a pl cut cartea aceasta? Poate c

i-a pl cut. Poate c prin unele locuri

ai i plâns citindu-le.>> (De unde tia scriitorul c într-adev r plânsesem?) <<Dar dac tu
nu cazi acum la picioarele Crucii Mântuitorului s plângi cu lacrimi amare pentru p catele
tale i nu- i predai via a ta Domnului Isus - cu leg mânt sfânt ca s nu mai p c tuie ti,
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pl cerea ta trec toare nu- i va folosi la nimic.
Sunt numai dou st ri: ori în corabie, ori afar . Dac e ti afar , intr imediat în
corabia mântuirii, ca nu cumva s vin pe nea teptate potopul i moartea i s te afle
nemântuit. Vino chiar acum, înainte de a închide cartea aceasta, i te pred Domnului, ca
s fii pentru totdeauna cu El...>> Sim eam c trebuie neap rat i numaidecât s m arunc
undeva în genunchi i s dau drumul uvoiului de lacrimi pe care nu mi le mai puteam
st pâni. C trebuie s -mi descarc sufletul strigând lui Dumnezeu poc in a mea, întoarcerea
mea, predarea mea, leg mântul meu..."178
Publica ia lui Iorga, "Neamul Românesc pentru Popor", face o cald prezentare a
personalit ii i activit ii predicatoriale ale p rintelui Trifa: "Dar preotul de la Sibiu mai
are o sumedenie de c r i din care se vede c darul lui Dumnezeu a fost din bel ug rev rsat
peste inima acestui minunat slujitor al Lui... Le recomand m c lduros pe toate (...) Numele
preotului e bine s fie pus la inim ca o pild rar de ucenic al Mântuitorului. Însemna i-l
bucuro i ca o descoperire: preotul Iosif Trifa."179
Ion Agârbiceanu era de p rere c "este sosit vremea când i plugarii no tri s
treac de la c rticele cu visuri i zodii, de la epistole mincinoase i nefolositoare la
adev rata hran sufleteasc .”180 Al turi de Sf. Scriptur
recomand "c r ile de înv
Trifa..."

i Vie ile Sfin ilor, marele scriitor

turi cre tine ti cum sunt cele tip rite la Sibiu de p rintele

181

Predicile p rintelui Trifa au fost strânse i publicate sub 33 de titluri în 44 c r i.
Edi iile i tirajele prezentate mai jos se refer la perioada anilor 1920-1938.
I. Spre Canaan - Arad, 1920. Este prima carte tip rit , la Arad, de p r. Iosif Trifa.
Cuprinde 15 predici în care face o adev rat radiografie a societ ii române ti abia ie it
din prima conflagra ie mondial . Surprinde cu acurate e st rile de degradare moral ce
m cinau sufletul neamului românesc i vede ca ultim cale de salvare întoarcerea la
Hristos: "Va trebui dar

i trebuie s

în eleag

oamenii i omenirea c

din viforul

vremurilor noastre numai o cale, o singur cale de sc pare este: întoarcerea cu credin , cu
lacrimi c tre Isus. Pân nu vom în elege i apuca pe aceast cale, marea vie ii noastre nu se
va limpezi deplin..."182
Cartea s-a tip rit într-o singur edi ie în 5.000 exemplare.
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II. Cetiri i tâlcuiri din Biblie ("spicele duhovnice ti") - Sibiu, 1924. Aceast carte
cuprinde predicile publicate în foaia "Lumina Satelor" în perioada 1923-1925. Începând cu
1924, p rintele Trifa a adunat în 3 c r i consecutive aceste predici publicându-le în 2 edi ii,
într-un tiraj total de 30.000 exemplare.
Demn de luat în seam este faptul c cele trei c r i publicate sub acest titlu erau
destinate maselor de cititori având pre uri accesibile pentru popor.
Fiecare tâlcuire este înso it de o imagine pentru a ajuta cititorul s recep ioneze
mai u or mesajul predicii.
Cetiri i tâlcuiri din Biblie - Cartea I cuprinde 19 medita ii înso ite de tot atâtea
imagini adecvate i 37 istorioare morale.
Cetiri i tâlcuiri din Biblie - Cartea a II-a cuprinde 17 medita ii cu 20 imagini i
12 istorioare morale.
Cetiri i tâlcuiri din Biblie - Cartea a III-a cuprinde 17 medita ii cu 17 imagini
adecvate pericopelor i 16 istorioare morale.
"Le avem pe toate trei c r ile la un loc, într-o singur carte mare. Este aceasta o
carte minunat

ce cuprinde 53 cetiri i tâcuiri înso ite de 60 preafrumoase chipuri

religioase i 76 istorioare morale"183
III. Tâlcuirea Evangheliilor Duminicilor de peste an - a ap rut în perioada 1925-1926 în
trei c r i ce au fost reeditate în mai multe edi ii, într-un tiraj total de 27.000 exemplare.
Împ r irea în 3 c r i a fost dictat

de interese financiare, pentru a face posibil

achizi ionarea mai u oar de c tre cititori.
Cartea I cuprinde tâlcuirea pericopelor evanghelice duminicale de la Anul Nou
pân la Duminica I dup Rusalii. A fost tip rit în 3 edi ii (1925,1934,1938) în tiraje de
3.000 exemplare fiecare edi ie.
Cartea a II-a cuprinde tâlcuirea pericopelor evanghelice de la Duminica I-a dup
Rusalii, la Duminica dinaintea În l rii Sfintei Cruci i s-a tip rit tot în trei edi ii (1926,
1934, 1937) în câte 3.000 exemplare fiecare.
Cartea a III-a cuprinde tâlcuirea pericopelor evanghelice de la Duminica dup
În l area Sf, Cruci la Anul Nou i s-a tip rit într-o singur edi ie (1926), în 9.000
exemplare.
"Le avem pe acestea trei i strânse într-o singur carte, Cazanie mare i frumoas
cu toate evangheliile Duminicilor. Se mai afl în ea i evangheliile de la Cr ciun, Pa ti i
183
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Rusalii."184
IV. Din pildele Mântuitorului - cuprinde medita ii la 9 pilde ale Mântuitorului i a fost
tip rit în mai multe edi ii. Fiecare pild

este înso it

de imagini religioase, f când

tâlcuirile atractive i u or de în eles. Dup prima edi ie din 1925 ce cuprindea 8 tâlcuiri
înso ite de 21 imagini, au urmat înc trei edi ii (1927, 1933, 1937), într-un tiraj important,
cu ultima edi ie atingându-se “25.000 exemplare.”185
V. 30 de povestiri religioase (puse în slujba Domnului) cuprinde, cum o spune i titlul,
30 de povestiri i prelucr ri pe în elesul poporului, culese de p rintele Trifa din diverse
publica ii ale vremii.
S-a tip rit în 5 edi ii, în anii 1925, 1927, 1929, 1933, 1936, având i 30 de imagini
religioase. P rintele Trifa o consider

ca un instrument indispensabil pentru cei ce

propov duiesc Cuvântul lui Dumnezeu. “Este o carte mai u oar , un fel de "lapte" pentru
cei ce nu pot mistui mânc ri duhovnice ti mai grele. Pe urma povestirilor putem p i u or
cu cuvântul Evangheliei.”186
VI. Adânciri în Evanghelia Mântuitorului ap rut într-o singur edi ie - 1926, în 5.000
de exemplare. Cuprinde 11 predici la tot atâtea texte evanghelice, înso ite de 13 imagini
religioase în scopuri instuctive. Argumentul pentru apari ia acestei c r i este expus de
p rintele Trifa în cuvântul înainte: "Taina plug riei luminate este ar tura adânc . Numai
când plugarul p trunde la o adâncime de anumi i centimetri se spune c d de a a numitul
p mânt viu i r scolirea acelui p mânt aduce road bogat . (...) Pentru ca s putem tr i o
via

dup Evanghelie, pentru ca via a noastr s poat rodi roade de fapte bune, trebuie s

ar m cu plugul Evangheliei mai adânc în p mântul inimii noastre i al altora. Pentru
ducerea sufletelor la Mântuitorul, noi, preo ii, trebuie s ar m mai adânc. În acest în eles a
ie it i cartea de fa , ca o încercare de ar tur mai adânc în p mântul inimii oamenilor i
în ogorul p storirii suflete ti".187
VII. Intra i în Oastea Domnului Isus, sau Ce este Oastea Domnului este, într-un fel,
cartea de c p tâi a mi c rii religioase Oastea Domnului, ini iat

de pr. Iosif Trifa.

Importan a ei i ecoul ce l-a produs, sunt sus inute de num rul edi iilor i tirajelor în care a
ap rut: 5 edi ii (1926, 1927, 1928, 1931 i 1934), ultima atingând “tirajul de 30.000

184
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exemplare.”188 Tematica este divers , textele sunt expresive, înso ite de 92 ilustra ii
grafice, urm rind toate acela i scop: atragerea cre tinilor într-un front duhovnicesc de lupt
împotriva p catelor i a vr ma ului diavol: "Cartea despre Oastea Domnului iese ca o
trâmbi

ce cheam pe tot omul s ias din r ut i i s se în ire sub steagul crucii lui

Hristos. Este o trâmbi

de chemare a cre tinilor în sus spre culmile Ierusalimului cel

sufletesc al mântuirii noastre... Cartea despre Oastea Domnului iese în lume ca o ofensiv
contra ispititorului".189
VIII. Pe urmele Mântuitorului (Însemn ri din c l toria la Ierusalim) este un fel de
jurnal de c l torie pe un traseu mai degrab spiritual prilejuit de pelerinajul f cut în toamna
anului 1925, la Locurile Sfinte. S-a tip rit în 4 edi ii în anii 1926, 1927, 1928, 1932, cu un
tiraj total de 25.000 exemplare. Ultima edi ie avea peste 140 imagini de la Locurile Sfinte.
"Pentru mine i via a mea, aceast c l torie a fost o r spântie i un hotar (...) M-am silit s
spun i altora ce am v zut i ce am sim it pe acolo, ca prin aceasta s atrag suflete te i pe
al ii pe urmele Lui i pe c ile Lui care duc spre Ierusalimul ceresc".190
IX. Oglinda inimii omului ete o prelucrare a unei lucr ri vechi scris în Fran a de un
anume I. Grosner în spiritul bisericii romano-catolice, înainte de anul 1820. Este esen ial
faptul c , peste jum tate din carte este contribu ia p rintelui Trifa. S-a tip rit în 3 edi ii
(1927, 1931, 1936) cu un tiraj total de 35.000 exemplare. Valoarea catehetic a c r ii este
dat de imaginile deosebit de sugestive folosite, toate având un impact deosebit în masa
cititorilor. “Despre puterea cu care a lucrat aceast carte m rturisesc miile de suflete care sau trezit la o via nou , uitându-se i privindu-se în <<oglinzile" ei>>.191
X. La picioarele St pânului meu este o prelucrare a p rintelui Trifa dup o “traducere din
limba francez ”192, f cut de dr. Grigorie Cristescu în care se prezint aspecte din via a
misionarului Sundar Sing, un tibetan p gân convertit la cre tinism în 1904, a c rui
c l torie misionar în Europa (1922) a produs mare vâlv .
“Cuprinde o convorbire spiritual a lui Sundar Sing cu Mântuitorul în care sunt
cuprinse aproape toate înv

turile mântuirii suflete ti înso ite i ajutate de o mul ime de

pilde i istorioare dintre care unele ilustrate cu chipuri potrivite".193
S-a tip rit în 2 edi ii (1928, 1929), în tiraj de 15.000 exemplare.
188
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XI. Mai lâng Domnul meu, mai lâng El... este o m rturisire personal concretizat în
17 predici cu caracter profund misionar.
"Aceast carte este cea mai duioas

i mai dulce dintre c r ile Oastei. Mii i mii de

suflete au l crimat i au plâns pe paginile acestei c r i, i s-au apropiat <<Mai lâng
Domnul meu>> citind aceast carte...".194
S-a tip rit în 5 edi ii care au ap rut în anii 1928, 1931, 1932, 1934, 1937, cu un tiraj
total de 30.000 exemplare.
XII. Corabia lui Noe "este o carte anume scris pentru vremurile noastre. Ea strig pe
oameni s se lase îndat de r ut i i s intre în corabia mântuirii pân nu este prea
târziu".195
"Corabia lui Noe închipuie biserica Domnului nostru Isus Hristos, pentru c

i

196

temeiul i temelia Bisericii este Crucea i Jertfa Mântuitorului"

S-a tip rit în 2 edi ii (1928, 1930) în tiraj total de 20.000 exemplare, având i 30 de
imagini sugestive pentru tema tratat .
XIII. Sodoma i Gomora readuce în actualitate nefericita istorie a celor dou cet i din
vechime pentru a trage un semnal de alarm asupra degrad rii moravurilor în lumea de azi.
"Cartea aceasta, ca i cea cu Corabia lui Noe, iese în lume ca un strig t de
de teptare a p c to ilor. În numele Domnului ea cheam pe oameni s ias degrab din
Sodoma i Gomora stric ciunilor suflete ti (...) To i cei cu râvn pentru lucrul Evangheliei,
pot avea în aceast carte un bun sprijin pentru sufletul lor i un mare ajutor pentru aducerea
sufletelor la Mântuitorul".197
S-a tip rit în 2 edi ii (1929 i 1937), având un tiraj de 20.000 exemplare i,
consecvent metodei sale intuitive, autorul folose te i aici 15 ilustra ii religioase.
XIV. Tr im vremuri biblice caut s identifice i s interpreteze elemente ale istoriei
contemporane în lumina Sfintei Scripturi pentru a- i justifica demersul - anume acela al
chem rii oamenilor la poc in . "E o carte pe care n-am scris-o atât noi, cât mai ales
semnele i ar t rile vremurilor noastre (...) În noaptea r ut ilor i stric ciunilor suflete ti
de azi, cartea aceasta este ca un strig t de de teptare al celor ce dorm în noaptea pildei cu
cele zece fecioare..."198
S-a tip rit în 2 edi ii (1929 i 1938), în tiraj de 20.000 exemplare. Cele 22 de
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imagini religioase slujesc bine scopului acestei c r i: de trezire a con tiin elor i mântuire a
oamenilor.
XV. Fiul cei pierdut cuprinde un grup de tâlcuiri pe marginea parabolei Fiului Risipitor.
Cele 22 de imagini religioase sus in eficient mesajul deosebit al c r ii. "Milioane i
milioane de suflete a scos aceast pild din c ile pierz rii. Milioane i milioane de suflete
au plâns cu fiul pierdut (...), s-au întors cu el <<acas >> (...) i au c zut cu el în bra ele
Tat lui Ceresc (...) Cu ajutor de la Domnul de sus, în cartea de fa
aceast pild

am tâlcuit pe larg

i o slobozim în lume - tip rit a doua oar - ca pe un strig t de întoarcere la

Dumnezeu".199
Cartea s-a tip rit în 3 edi ii i anume în anii 1930, 1936, 1937, într-un tiraj de
30.000 exemplare.
XVI. Zaheu este prima carte tip rit în colec ia "Biblioteca cea mic a Oastei". Tip rirea
unor c rticele de misiune religioas în tiraj mare i pre uri foarte mici, a constituit un
obiectiv permanent al preotului Iosif Trifa. Achizi ionarea din Germania a tipografiei
"Mireasa Vântului" a permis prolificului redactor de la "Lumina Satelor" s - i împlineasc
i acest deziderat.
Cartea cuprinde tâlcuirea pe larg a Evangheliei din Duminica a XXXII-a dup
Rusalii (a lui Zaheu), "cu întregiri, istorioare, un preafrumos chip religios
rug ciune..."

i o

200

Cartea s-a tip rit în 4 edi ii (1932, 1936, 1937, 1938), într-un tiraj de 20.000
exemplare.
Autorul îl consider

pe Zaheu un model pentru ceea ce înseamn

c utarea

mântuirii. "Pân la sfâr itul veacurilor, Zaheu din Evanghelie va predica mereu despre ce
înseamn a-L c uta pe Domnul, a-L primi cu adev rat i a începe o via nou cu El".201
XVII. S cre tem în Domnul. Este a dou bro ur de propov duire a înv

turii cre tine

din seria "Biblioteca cea mic a Oastei Domnului". Ea “cuprinde o vorbire mai lung pe
care p rintele Trifa a rostit-o la adunarea Oastei din Sibiu. Cuprinde explicarea pe larg a
cuvântului ap. Pavel de la Efeseni 4,13-16.”202
S-a tip rit începâd cu 1932, în 4 edi ii, într-un tiraj de 20.000 exemplare.
XVIII. Dumnezeu Duhul Sfânt. Începând din anul 1929 p rintele Trifa a publicat mai
199
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multe predici având ca subiect lucrarea celei de-a treia Persoane a Sf. Treimi - Duhul
Sfânt. Autorul preconiza apari ia a 7 c r i pe aceast tem , din care îns nu s-au tip rit
decât primele trei. “Aceast carte cuprinde înv
Sfânt: Înv

turi generale despre lucrarea Duhului

torul, Mângâietorul, Vestitorul Golgotei etc."203

"Cre tinii de azi cunosc prea pu in a treia Persoan a Sfintei Treimi. M gândesc în
special la poporul nostru. Poporul nostru cunoa te îndeob te pe Dumnezeu Tat l, pe
Dumnezeu Fiul, iar Dumnezeu Duhul Sfânt, ca pe a treia Persoan a Sf. Treimi, aproape
deloc. <<Prin Sf. Duh izvor sc izvoarele darului carele adap toat f ptura spre rodire de
via >> (Antifon gls.4). Noi cunoa tem prea pu in acest izvor al apelor vii”.204 Cartea s-a
tip rit în 1932 în 6 000 de exemplare având 13 ilustra ii religioase.
XIX. Vântul cel Ceresc este a doua carte ce cuprinde înv

turi despre Duhul Sfânt.

Elementul intuitiv folosit cu prec dere în aceast carte este simbolul vântului. Folosind
asem n ri deosebit de plastice, p rintele Trifa insist pe rolul “Vântului ceresc” în lucrarea
de rena tere spiritual a omului. “Oastea Domnului a ie it din suflarea Vântului Ceresc i
tr ie te prin aceast suflare. Un osta adev rat din Oastea Domnului este un produs al
sufl rii Vântului Ceresc i biruie te numai pân st sub aceast cereasc suflare. Cartea
aceasta ne arat tocmai acest lucru. Ne arat cum lucreaz Vântul cel Ceresc, cum ne
na tem din nou prin suflarea lui i cum biruim prin suflarea lui".205
Cartea a fost tip rit în 2 edi ii, în anii 1932 i 1936, în tiraj total de 5.000
exemplare, având 15 ilustra ii religioase.
XX. Focul cel ceresc cuprinde înv

turi despre Duhul Sfânt, fiind a treia carte cu aceast

tematic . Simbolul folosit este "focul". "Un cre tin adev rat tr ie te i biruie te numai când
<<arde>> i e <<fierbinte>> pentru Domnul. Iar aceast c ldur o face Focul cel Ceresc,
darul i harul Duhului Sfânt. Acest foc ceresc îl arat cartea de fa

prin predici calde,

tâlcuiri frumoase, pilduiri potrivite i rug ciuni fierbin i. Ani de zile m-a preocupat aceast
carte alc tuit special pentru a ar ta cum trebuie grijit focul Oastei i focul din noi."206
Cartea a ap rut în 1936, într-un tiraj de 5.000 exemplare, având i 20 ilustra ii
religioase.
XXI. 600 istorioare religioase. Între anii 1930-1934, p rintele Trifa publica 5 c r i
cuprinzând câte 100 istorioare fiecare. Ultima sut de istorioare este publicat postum, în
203

O.D. nr. 25/1932, pg. 4
Pr. Iosif Trifa, „Dumnezeul Duhul Sfânt” – Sibiu 1932, Cuvânt înainte
205
O.D. nr. 45/1932, pg. 2
206
I.B. nr. 23/1936, pg. 6
204

88

prim vara anului 1938, sub îngrijirea înv

torului Ioan Marini. Tot în 1938, cele 600

istorioare sunt publicate într-o singur carte, astfel c tirajul total al acestei c r i a fost de
40.000 exemplare. Cartea are i 180 ilustra ii potrivite pentru istorioarele relatate. Cea mai
mare parte din istorioare sunt crea ii ale p rintelui Trifa, iar restul culegeri din diferite
surse, dar toate prelucrate în spirit biblic pe în elesul poporului. Istorioarele constituie un
material de valoare inestimabil pentru orice predicator. P rintele Trifa a ar tat o aten ie
deosebit acestui domeniu, dispunând i de o înalt capacitate de a extrage o înv

tur

aleas chiar i din cel mai banal fapt divers cotidian.
"În vestirea mântuirii suflete ti, pildele i istorioarele î i au i ele însemn tatea lor.
Se citesc cu pl cere i r mân în sufletul i în inima cititorilor i ascult torilor. De multe ori
o pild potrivit face mai mult decât o predic întreag (...). Am f g duit cititorilor 1000 de
istorioare, dar Domnul ne-a ajutat s trecem peste aceast f g duin . Avem în preg tire
peste 5000 de istorioare.”207 “Am alergat ca o albin din floare în floare s strâng i cu
aceste istorioare miere pentru hrana dohovniceasc a poporului."208
XXII. Munca i lenea este o carte care cuprinde dou p r i. În partea întâi autorul se refer
în mai multe medita ii la munca i lenea duhovniceasc , iar în partea a doua sunt cuprinse
înv

turi despre munca i lenea trupeasc . A ap rut în 1936 în 10.000 exemplare.
"De ani de zile cu darul i ajutorul Domnului ne silim la Oastea Domnului s

ar t m via a cu toate laturile ei în lumina cea adev rat : în lumina Evangheliei. În special
pentru poporul nostru plugar aceste înv

turi î i au rostul lor, art tându-i poporului munca

i plugul în în elesul duhovnicesc i trupesc. Ele au o aplicare special

i pentru plug ria

noastr de la Oastea Domnului"209
XXIII. C uta i la p s rile cerului cuprinde înv

turi pe marginea versetului de la Matei

6,26, ce face parte din pericopa evanghelic a Duminicii Providen ei. Este o carte de
popularizare a înv

turii Mântuitorului Hristos, continuând seria c r ilor din “Biblioteca

cea mic a Oastei.” “Poporul nostru plugar este un mare iubitor de natur . Iube te codrul,
câmpia, apele, lumina etc. Dar duhovnice te cunoa te prea pu in aceast biseric m rea a
lui Dumnezeu. C ci i natura este o biseric m rea

a lui Dumnezeu. Eu, de câte ori intru

în p dure, am fiorul intr rii în biseric , unde p s rile fac <<slujba>> neîncetat de slav lui
Dumnezeu i unde se pot auzi predici tot atât de minunate ca cele din <<Cazanie>>.
C rticica de fa

cuprinde o astfel de predic . Cuprinde predica cu p s rile cerului pe care
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ne-a l sat-o Mântuitorul."210 Cartea s-a tip rit în trei edi ii (1933, 1936, 1937), în 15.000
exemplare.
XIV. Sabia Duhului este o alt
cuprinzând o serie de înv

bro ur

din seria “Biblioteca cea mic

a Oastei”,

turi pe larg despre Biblie. Autorul consemneaz : “Cuvântul lui

Dumnezeu are multe asem n ri în Biblie. Între acestea este i asem narea cu sabia.
Dumnezeescul apostol Pavel, voind s arate puterea cuvântului biblic, l-a asem nat cu o
sabie ascu it (Evrei 4,12)”.211 Cartea s-a tip rit în 3 edi ii, în anii 1934, 1936 i 1937, întrun tiraj de 15.000 exemplare.
XXV. Ia- i crucea ta este o carte ce cuprinde cuvinte de mângâiere i înt rire sufleteasc ,
potrivit oric rui suflet aflat în suferin . "Un adev rat dar pentru to i purt torii de cruce
(...). Ea se poate duce ca dar i prin spitale, temni e i pe oriunde oamenii suf r, i e prilej
de a-i apropia de crucea Golgotei".212 Cartea s-a tip rit în trei edi ii (1935, 1936, 1937),
într-un tiraj total de 15.000 exemplare.
XXVI. Sudalma este o carte cu înv
înjur turilor. Autorul consider

c

singur

turi morale îndreptate împotriva p catului
Evanghelia este leacul împotriva acestui

adev rat flagel. Este o carte unic în felul ei, i reprezint rodul a 14 ani de experien

în

aceast lupt . "De 14 ani lupt m cu îndârjire contra acestui p cat. i am scos mii i mii de
suflete din pieirea lui. C rticica de fa

pleac prin ar s ajute i mai mult aceast lupt .

Ea pleac s arate tuturor pe tot locul, ce p cat groaznic este sudalma. i s cheme pe orice
suflet s se lepede îndat de aceast pieire."213 Cartea s-a tip rit în trei edi ii (1935, 1936,
1937) a câte 5.000 exemplare fiecare, i cuprinde i 11 imagini religioase.
XXVII. Duhul Diavolului - Alcoholul este o carte cu înv

turi morale menit s -i ajute

pe cei robi i de patima alcoolului. Ca i în cazul celorlalte patimi, p rintele Trifa consider
c doar Hristos poate face, prin puterea Duhului Sfânt, înnoirea unei vie i p tima e.
Este din nou o carte unic de o deosebit eficacitate în lupta contra alcoolismului,
dep ind net în rezultate toate campaniile lansate de institu iile abilitate ale acelor vremuri.
"Cartea aceasta este rodul unei munci de 14 ani. Prin anul 1921, am pornit o
mi care pentru combaterea acoolismului în poporul nostru. Este aceasta o plag grozav de
care s-au ocupat i al ii. Îns în deosebire de al ii, noi am pornit lupta în numele Domnului
i cu puterea Domnului. L-am târât pe vr ma ul alcool acolo unde singur se poate birui:
210
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pe câmpul de lupt

al Evangheliei. Am înfiripat marea cruciad

religioas

contra

alcoholului: mi carea Oastea Domnului - i am secerat biruin e nea teptate (...). Înc o dat
s-a dovedit c alcoolismul i alte patimi rele nu se pot combate cu sfaturi i conferin e, ci
numai cu puterea Evangheliei".214 Cartea s-a tip rit în anul 1936 în 10 000 exemplare
având 90 de imagini religioase din cele mai sugestive.
XXVIII. Spre Canaan este o carte ce cuprinde mai multe înv

turi duhovnice ti legate de

istoria israeli ilor cu robia lor în Egipt, sc parea i c l toria lor spre Canaan. De i poart
acela i titlu cu prima carte tip rit în 1920 la Arad, prezenta este cu totul alt lucrare, fiind
"o carte de c l uz pentru osta ii Domnului i pentru to i cre tinii care vor s o rup cu
diavolul Faraon i s plece spre Canaan, patria noastr cea dulce de mâine".215 Cartea s-a
tip rit în anul 1936 în zece mii de exemplare, cuprinzând 31 de imagini religioase ca
material instructiv.
XXIX. Frico ii (de la Apocalis 21,8) cuprinde în volum o serie de predici i înv

turi

publicate în foaia "Isus Biruitorul" de-a lungul anului 1936. "Frica de la Apocalips 21:8
este cercetat în aceast carte i ar tat în lumina ei cea adev rat . Fie ca aceste înv

turi

s trezeasc în orice suflet curajul i îndr zneala pentru cauza Domnului i lupta Domnului
în lume. i s omoare în orice suflet frica, cl tinarea i c derea"216 Cartea apare într-o
singur edi ie de 5 000 de exemplare în anul 1936.
XXX. Ca o oaie f r glas (Is. 53,7) cuprinde mai multe înv

turi publicate de-a lungul

anilor, având ca subiect comun asem narea pe care proorocul Isaia o face în cap. 53 al
c r ii sale. Cartea pune accentul pe însemn tatea suferin ei lui Hristos la Cruce. Autorul
consider potrivit aceast carte pentru c "poporul nostru se ocup în o bun parte cu
oieritul, cu cre terea oilor. Oaia e doar i animalul cel mai mult legat cu via a poporului
nostru. Iar oaia este o predic vie. În Biblie sunt foarte multe înv
asem narea cu oile i cu via a lor i firea lor (...). Înv
c

turi scoase din

turile i tâlcuirile acestea ne arat

i noi trebuie s st m r bd tori ca o oaie ce nu- i deschide gura sa în mijlocul

încerc rilor i suferin elor din lumea aceasta".217 Cartea a ap rut postum, sub îngrijirea
înv

torului Ioan Marini i a poetului Traian Dorz, la Praznicul Învierii din anul 1938. S-a

tip rit într-o singur edi ie, având un tiraj de 5.000 exemplare i cuprinzând 12 imagini
religioase.
214

Pr. Iosif Trifa, "Duhul Diavolului - Alcololul" Sibiu 1936 - Cuvânt înainte
I.B. nr. 18/1936, pg. 2
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Pr. Iosif Trifa, "Frico ii" – Sibiu 1936 - Cuvânt înainte
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Pr. Iosif Trifa, "Ca o oaie f r glas" - Sibiu 1936, Cuvânt înainte
215

91

XXXI. Ascultarea v zut

în lumina Evangheliei este o bro ur tip rit postum la

Rusaliile anului 1938, într-o edi ie îngrijit de înv

torul Ioan Marini, având un tiraj de

1.000 exemplare. Cuprinde o predic a p rintelui Trifa referitoare la fr mânt rile de la
Oaste din anii 1935-1937, v zute în lumina Evangheliei.
XXXII. La Învierea Domnului este o bro ur

tip rit

postum sub îngrijirea fiului

p rintelui Trifa - Tit - în anul 1938, în 1.000 exemplare. Cuprinde câteva predici despre
Învierea Domnului, ap rute în foile Oastei de-a lungul anilor.
XXXIII. Examenul lui Iov. Este o bro ur tip rit postum sub îngrijirea lui Tit Trifa în
anul 1938, în tiraj de 1.000 exemplare. Cuprinde dou predici ale p rintelui Trifa ap rute
în foaia "Isus Biruitorul" din 1936.
XXXIV. Cartea vie ii - Biblia. A ap rut în 1938 - postum - sub îngrijirea înv

torului

Ioan Marini. Tirajul de 10.000 exemplare a asigurat r spândirea unei c r i ce am putea
spune c a concretizat crezul pastoral al p rintelui Trifa: "De ani de zile ne trudim s
împropriet rim i pe poporul nostru cu Cuvântul lui Dumnezeu din Sf. Scriptur - a a cum
de mult au f cut acest lucru popoarele înaintate din apus. Deschidem aceste înv
atragem un nou val de suflete în coala Bibliei, iar pe cei intra i s -i înv

turi ca s

m cum trebuie s

ceteasc Sf. Scriptur cu folos de mântuire sufleteasc ".218
În aceast carte, p rintele Trifa mediteaz asupra a 10 asem n ri ale Cuvântului
biblic: pâinea, apa, focul, s mân a, scutul, sabia, candela (f clia), ciocanul, aurul (argintul)
i mierea - reg site în diverse locuri din Sfânta Scriptur .
Sintetizând, observ m c în ceea ce prive te c r ile tip rite, sub un num r de 33
titluri ("Spre Canaan" este titlul a 2 c r i diferite), p rintele Trifa a publicat 44 c r i de
predici, medita ii, tâlcuiri i înv

turi dovedindu-se a fi unul dintre cei mai prolifici

predicatori ai Ortodoxiei române ti interbelice. Impactul acestor c r i în rândul maselor a
fost de-a dreptul extraordinar. Apari ia i dezvoltarea mi c rii Oastea Domnului avea s
confirme acest lucru. Pre ul redus al c r ilor i tirajul, impresionant, pentru acele vremuri peste un milion de exemplare - a facilitat p trunderea acestora în masa larg a cititorilor.
În afara acestor c r i, p rintele Trifa a editat în fiecare an din perioada 1927-1938
câte un calendar-carte în 2-3 edi ii, în tiraje cuprinse între 15.000 i 30.000 exemplare.
Calendarul-carte cuprindea dou p r i: partea calendaristic

i partea de înv

tur . În

partea calendaristic se treceau informa ii de ordin economic, cultural, datele de inere a
târgurilor etc. Partea calendaristic era împ r it pe lunile anului. În fiecare duminic era
218

Pr. Iosif Trifa, “Biblia Cartea Vie ii” – Sibiu 1938, Cuvânt înainte
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notat Evanghelia zilei. Zilele aveau trecute numele sfin ilor, conform sinaxarului, iar la
subsolul paginilor erau în iruite versete biblice. Partea de înv

tur cuprindea predici,

medita ii, tâlcuiri biblice, pe scurt, poezii religioase, întâmpl ri în lumina Evangheliei.
"Calendarul este i el un vestitor al Domnului i fra ii au datoria s -l r spândeasc
pe tot locul" scria p rintele Trifa pe coperta interioar a calendarului din 1936. “Tirajul
total a trecut de 330.000 exemplare.”219
Poezia i cântarea religioas erau considerate de p rintele Trifa ca instrumente de
mare necesitate pentru lucrarea misionar . El însu i autor al câtorva poezii cunoscute, va
încuraja permanent pe tinerii creatori. Va strânge crea iile poetice ale osta ilor în 3 c r i de
cânt ri. Prima carte a tip rit-o în cinci edi ii (1932-1937) într-un tiraj de 30.000 exemplare.
A doua carte de cânt ri a fost tip rit în dou edi ii (1933 i 1936) într-un tiraj de 13.000
exemplare. Cartea a treia a v zut lumina tiparului în 1936, în 12.000 exemplare. Tirajul
total al culegerilor de cânt ri tip rite în timpul vie ii p rintelui Trifa a fost de 60.000
exemplare.
Fa

de cifrele avansate de Moise Velescu în "Profetul vremilor noastre" Ed. Oastea

Domnului, Sibiu, 1998, pg.93-96 i Ioan Fulea în "Trecutul mi c rii religioase Oastea
Domnului" vol. III, manuscris, pg.210-213, facem urm toarele remarci:
Din cele 34 apari ii enumarate mai sus, avem de-a face doar cu 33 de titluri,
întrucât "Spre Canaan" este un titlu purtat de 2 c r i diferite: poz. 1 i poz. 28 în
enumerarea de mai sus. Num rul de c r i este urm torul:
1. Spre Canaan.............1 titlu............2 c r i
2. Cetiri i tâlcuiri..........1 titlu............3 c r i. Cele trei c r i au fost legate împreun
într-un singur volum în 1926, acesta fiind doar o reeditare a celor 3 ap rute anterior "într-o
singur carte mare."220
3. Tâlcuirea Evangheliilor de peste an...........1 titlu.............4 c r i. Cele 3 c r i ini iale au
fost legate într-un singur volum în 1926: "toate într-o singur carte mare"221 aceasta fiind
de fapt o reeditare a celor 3 tip rite anterior. În 1934 apare o nou edi ie din Cartea I a
tâlcuirilor, dar a a cum m rturise te autorul în prefa ,"tâlcuirea a trebuit ref cut

i

îmbog it "222 rezultând practic o carte nou .
4. Cele 600 istorioare...........1 titlu...........6 c r i. Istorioarele au fost tip rite în c r i de câte
219

Ioan Fulea, "Din trecutul mi c rii Oastea Domnului", vol. III, manuscris, pg. 214
L.S. nr. 4/1927, pg. 8
221
L.S. nr. 51/1926
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Pr. Iosif Trifa, „Tâlc. Ev....” cartea I, Sibiu 1934, Cuvânt înainte
220

93

o sut . Primele 5 c r i au fost tip rite în timpul vie ii p rintelui Trifa, ultima sut ap rând
postum, dar fiind crea ia p rintelui Trifa, dup cum m rturise te în postfa

Ioan Marini -

îngrijitorul edi iei: "Iubi i cititori i fra i, aceasta e cea din urm carte la care P rintele Trifa
a lucrat pân în ultimile zile ale vietii sale p mânte ti."223
Concluzionând, putem spune c p rintele Trifa a tip rit sub 33 de titluri un num r
de 44 c r i, într-un “tiraj total ce a dep it 550.000 exemplare”.224

2.9. C R ILE CARE S-AR MAI FI SCRIS...
Toate c r ile de predici, medita ii i tâlcuiri ale p rintelui Trifa î i extrag seva din
lectura Sf. Sripturi, altoit pe o via

de excep ie în care întâlnirea cu Cuvântul lui

Dumnezeu a produs o profund emula ie. "Lumina Satelor nu este altceva decât o mic
coal a Bibliei. C r ile de la <<Lumina Satelor>> nu sunt altceva decât o introducere în
coala cea mare a Bibliei. De ani de zile ne trudim s strângem mereu colari în coala cea
mare a Bibliei. De ani de zile strig , mereu din foaia aceasta i din c r ile noastre porunca
Mântuitorului: <<Cerceta i Scripturile, c ci acestea m rturisesc despre Mine i întrânsele
socoti i a avea via a ve nic >>” (Ioan 5,39).”225
Aprofund rile scripturistice ale p rintelui Trifa urm reau deschiderea interesului i
ini ierea în citirea Bibliei a cât mai multor suflete pentru ca mai apoi prin lucrarea Duhului
Sfânt, acestea s se trezeasc la o via nou în Hristos, dobândind mântuirea.
Demersul s u se aseam n cu acela al lui Neemia din Vechiul Testament (I s-a
aplicat p rintelui Trifa chiar apelativul Neemia, ce mai târziu îsi va afla în "calfele" sale,
Ioan Marini i Traian Dorz, doi continuatori fideli ai lucr rii Sale).
" i mai are voluntariatul lui Neemia dou lucruri pe care le are i Oastea Domnului.
Are coala biblic (cap.7 i 8) <<Poporului i se citea deslu it cartea legii lui Dumnezeu i i
se ar ta în elesul c poporul în elegea cele ce se citeau (Neemia 8,8). i dup ce s-au a ezat
la locurile lor li s-a citit din cartea legii Domnului Dumnezeului lor un sfert de zi iar alt
sfert de zi si-au m rturisit p catele lor i s-au închinat Domnului Dumnezeului lor>>
(Neemia 9,3) Prin urmare, iat

i coala noastr biblic în cartea lui Neemia. i noi am

aflat <<Cartea Legii lui Dumnezeu>> - Biblia - i citim în fiecare zi în ea. i am plâns

223

Pr. Iosif Trifa, „A asea sut de istorioare” – Sibiu 1938, Postfa
Ioan Fulea, op. cit. pg. 213
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când am auzit i auzim cuvintele ei, ne-am m rturisit p catele i le strig m de se aude în
toat ara. S ne petrecem mereu în coala aceasta binecuvântat ".226
Din cercetarea Sf, Scripturi, p rintele Trifa a scos s pt mânal pentru foile sale
înv

turi cu adânc în eles duhovnicesc. Aborda de regul

o tem

sau o pericop

scripturistic pe care o dezvolta, iar când încheia subiectul, strângea tot materialul în câte o
carte. Astfel s-au tip rit cele 44 de c r i în peste 550.000 exemplare la care se adaug
înv

turile din cele 12 calendare anuale tip rite i ele în peste 330.000 exemplare.
Trebuie remarcat îns faptul c de-a lungul anilor, p rintele Trifa a început mai

multe medita ii la anumite texte biblice pe care le-a dezvoltat în de-acum cunoscutele
" coli biblice", f r îns a le finaliza în strângerea lor în c r i. Înc de la început, p rintele
Trifa î i propusese aceast strategie misionar , de a publica în c r i ieftine, colec ii
populare de tâlcuiri Biblice. “Cititorilor mei de la <<Lumina Saltelor>> le-am f g duit
înc de demult strângerea învâ turilor suflete ti din acest foaie i scoaterea lor în c r i
ieftine pentru popor. Înv

turile suflete ti ce se public – acum de trei ani de zile – în

aceast foaie, stau ca ni te spice împr tiate i acesta e un mare neajuns pentru cititori i
pentru lucrul Domnului. Acum am început s strângem aceste spice suflete ti în snopi, în
c r i ieftine, pe care s le împr tiem celor ce înseto eaz dup Cuvântul lui Dumnezeu
(…) Fiecare citire e înso it de un chip frumos i o tâlcuire folositoare. Între aceste citiri
sunt pres rate mici istorioare scoase de prin Biblie sau de prin via . Cu ajutorul Domnului
voi scoate mai departe aceste c r i. Voi r scoli toat Biblia ar tând-o în icoane, citiri i
tâlcuiri. Cei ce vor cump ra de la început aceste c r i, pe urm se vor trezi c au o Biblie
întreag în icoane frumoase i tâlcuiri folositoare."227
Iat mai jos o serie de teme ce ar fi putut s constituie tot atâtea c r i pe care, din
motive neelucidate, p rintele Trifa nu le-a finalizat.
1. Lâng Cuvântul lui Dumnezeu. "Lumina Satelor" 41/1923, 42/1923, 46/1924, pg. 1
2. Despre credin

226
227

"Lumina Satelor" 17/4.V.1924

"Oastea Domnului" 46/15.IX.1931

"Lumina Satelor" 19/18.V.1924

"Oastea Domnului" 35/IX.1931

"Lumina Satelor" 15/IV.1929

"Oastea Domnului" 37/IX. 1932, pg. 3

"Isus Biruitorul" 19/1935, pg. 3

"Oastea Domnului" 39/25.IX.1932

"Isus Biruitorul" 35/25.III.1935, pg. 5

"Oastea Domnului" 41/9.X.1932

I.B. nr. 23/1935, pg. 4
L.S. nr. 49/1924. pg. 5
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"Oastea Domnului" 6/2.II.1930, pg. 6-7

"Oastea Domnului" 42/16.X.1932 pg.3

"Oastea Domnului" 40/2.X.1932, pg. 3
3. Despre Împ r ia lui Dumnezeu "Lumina Satelor" 14/1924, 26/1924, 27/1925, 27/
1927, 24/1929 , "Glasul Drept ii" 1/1938, pg. 8, 5/1938, pg. 1
4. În coala Sf. Ap. Pavel - articole din epistolele ap. Pavel, despre via a Sf. Ap. Pavel
"Lumina Satelor" 7/1925, 26/1927, 17/1932, pg.2, 26/1928, 26/1931
"Oastea Domnului" 12/1932,
"Isus Biruitorul" 27/1935, 27/1936. pg.1 i 7
5. Însemn ri din c l toria la Egipet
"Lumina Satelor" 1-9, 11-13, 15,17,22-24, 27,52/1927
"Lumina Satelor" 1-3, 5,7,8,9,10/1928
6. Însemn ri de sub bra ele Crucii
"Lumina Satelor" 11,12,15,17,22,37/1928
7. În coala cea mare a rug ciunii
"Lumina Satelor" 10,52/1925, 41/1927, 12,18,25,30,40,41,42,43,48,49/1928,
8,11/1929:
"Oastea Domnului" 14,36/1930, 51/1934, pg.3
"Isus Biruitorul" 13,15/1935, 51-52/1936
8. Duhul Sfânt - asem narea cu apa
"Lumina Satelor" 18/1929
"Oastea Domnului" 1/1932, pg. 2, 22/1932, pg. 2 i 3
9. Duhul Sfânt - asem narea cu untdelemnul
"Lumina Satelor" 51/1929
10. Duhul Sfânt - asem narea cu porumbelul
"Lumina Satelor" 51/1929
11. Duhul Sfânt - asem narea cu pecetea
"Lumina Satelor" 51/1929
12. R zboiul cel Sfânt ce se d pentru cetatea sufletului
"Lumina Satelor" 51/1929
"Oastea Domnului" 2,4-8, 11-15,17,19,21-24/1930, 44-49,51/1931, 1,3,7,9,23,4548,50-52/1932, 2-8,26/1933
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13. 5.000 istorioare religioase228
14. Psaltirea pentru popor (în c mara psalmistului David)
"Oastea Domnului" 11,13,15,16/1930
"Isus Biruitorul" 16/1935, pg. 5
15. Predici pe urma plugului
"Oastea Domnului" 7/1932, pg.2, 10/1932, pg. 2, 37/1933. "În direc ia aceasta
avem i o carte mai mare: <<Predici de pe urma plugului>>"229
16. Cartea biruin elor
"Oastea Domnului" 12/1932, pg.1, 34/1932, pg.1, 5/ 1933, 1,46,52/1934
"Isus Biruitorul" 10, 30/1936, 10/1937
17. Istoria celor 25 ani de preo ie
"Isus Birutorul" 7-9/1935, pg.1
18. Istoria lui Iosif din Biblie, fiul lui Iacov
"Isus Biruitorul" 6-14/1937
19. O carte din Biblie care cuprinde toat mi carea Oastei
"Isus Biruitorul" 21/1935, pg. 5, 23/1935, pg.4
20. Câteva înv

turi luate din asem narea cu oile

"Oastea Domnului" 23/1932, pg.2, 29/1932, pg.2
21. Tabere
“Noi predic m pe Hristos cel r stignit. Cele 3 tabere care se formeaz oriunde se
predic Isus cel R stignit”230, “Cele 2 tabere din Ziua Cincizecimii”231
22. Cinstirea Duminicii
“Începe un rând nou de înv

turi”232, “Întru început Dumnezeu a f cut cerul i

p mântul”233
23. Via a unui cre tin adev rat e o lupt neîncetat (S ne cunoa tem vr ma ul)
(Un adev rat minitratat de demonologie – n.n.)
“Lumina Satelor” 39/1926, pg.3, 40/1926, pg.3, 41/1926, pg.3, 42/1926, pg.3,
/1926, pg.5, 48/1926, pg.3, 49/1926, pg. 3, 51/1926, pg.3.
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Pr. Iosif Trifa, „O sut de istorioare” – Sibiu 1930, Cuvânt înainte
O.D. nr. 37/1933
230
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231
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232
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CONCLUZII

Sintetizând cele prezentate mai sus putem afirma, cu responsabilitate, c activitatea
propov duitoare a preotului Iosif Trifa se constituie a fi de departe cea mai rodnic lucrare
de misiune a ortodoxiei române ti din veacul XX.
La vremea respectiv , la o popula ie de aproximativ 15 milioane de locuitori (din
teritoriile române ti cuprinse între grani ele României actuale) revenea pentru fiecare
locuitor o foaie sau o carte religioas scoas de acest preot. Dar nu numai tirajele
tip riturilor

sunt importante

i impresionante ci

i uria a emula ie duhovniceasc

provocat de acestea. El vorbea „ca unul care avea putere” (Mt.7,29) este o constatare care,
desigur p strând propor iile, i se poate aplica i înzestratului i harnicului propov duitor de
la Sibiu. Iar acest lucru este confirmat de anvergura i perenitatea mi c rii “Oastea
Domnului” c reia datorit

consecven ei i statorniciei în fa a prigoanei ateiste I se

potrivesc cuvintele lui Gamaliel „iar dac este de la Dumnezeu nu ve i putea s -I nimici i”.
(F.Ap. 5,39).
Via a i activitatea predicatorial a preotului Iosif Trifa ca i mi carea spiritual a
Oastei Domnului – întemeiat de el – sunt concretizarea cea mai fidel a ceea ce ast zi noi
cuprindem sub sintagma “Liturghie dup Liturghie”. Revendicarea i recuperarea acestor
valori de c tre o ortodoxie româneasc actual vie i dinamic , implicat

i prezent din ce

în ce mai mult în via a Cet ii ne sus in afirma ia c preotul Iosif Trifa r mâne i ast zi un
necesar contemporan de a c rui jertfelnic oper avem nevoie mai mult ca oricând.
Principii, orient ri i atitudini exprimate în urm cu trei sferturi de veac, la începutul de
istorie a României moderne, î i afl deplin actualitatea la acest început de mileniu trei.
Refuzul extremismelor de orice fel, respingerea oric ror manifest ri antisemite sau
xenofobe, ecumenismul bazat, în exclusivitate, pe Evanghelia lui Hristos cu sus inerea
demn a propriei identit i ortodoxe, deschiderea aprecierea i sus inerea valorilor general
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cre tin-europene promovate de popoarele civilizate ale vremii: Anglia, Suedia etc. sunt tot
atâtea coordonate pe care s-au mi cat convingerile i lucrarea preotului Iosif Trifa i pe
care le reg sim, în totalitate, în perioada aceasta de preocup ri febrile pentru afirmarea
poporului nostru într-o nou Europ , la temelia c reia va trebui s stea îns Evanghelia lui
Hristos - un rol deosebit de important la realizarea acestui deziderat revenindu-i Bisericii
Ortodoxe Române al c rei fiu i slujitor, dovedit, a fost este, i va fi p rintele Trifa.
“Nu este oper care poate fi mutat de la un popor la altul, f r ca s - i piard
valoarea. Fiecare are o valoare întrucât s-a produs în momentul istoric în care ea a fost
a teptat … Tot astfel la toate popoarele când mesianismul lor e în primejdie, voca iile ies
atunci ca din p mânt. Nu este popor care s nu aib preg tit gata pepiniera lui de martiri
ai voca iei… În nici un suflet nu se reg se te pe sine în mod mai caracteristic sufletul unui
popor ca în acela al omului de voca ie religioas ”.234
Un astfel de om a fost preotul Iosif Trifa….

234

C.R dulescu Motru – Voca ia. Factor hot râtor în cultura popoarelor. Vol. Personalismul energetic i
alte scrieri. Ed.Eminesu, Buc. 1984 pg. 690-699
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Neamul românesc, Bucure ti 1907-1909
Cosânzeana, Bucure ti 1911-1915
ara noast , Cluj 1923-1925
Patria, Cluj 1919, 1922-1923
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„Via a

„Catehetic
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a preotului Iosif Trifa” la specialitatea

i Omiletic ” alc tuit sub conducera tiin ific a Pr. Conf. dr. Constantin Rus

îmi apar ine în întregime, nu a fost plagiat , iar la întocmirea ei nu am consultat alte
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ABREVIERILE FOLOSITE

L.S. – Lumina Satelor
O.D. – Oastea Domnului
I.B. – Isus Biruitorul
G.D. – Glasul Drept ii
R.T. – Revista Teologic
B.S. – Biserica i coala
T.R. – Telegraful Român
D.T.R – Dic ionarul Teologilor Români
Not : Pentru substantivele proprii am reprodus grafia folosit în epoc de publica iile
consemnate. Exemplul: Isus în loc de Iisus, Egipet în loc de Egipt etc. La fel am procedat
cu anumite regionalisme sau arhaisme. Pentru celelalte am respectat normele actuale.
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