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Actualitatea dragostei.
Nouri mai negri decât oricând întunecă
pacea şi bunele raporturi dintre popoare. Nesi
guranţa, neîncrederea şi viclenia au înlocuit de
mult -relaţiile normale prieteneşti, asigurătoare a
unor reciproce înaintări în cultură şi civilizaţie.
Punţile dragostei creştine între popoare s'au
rupt, fiecare neam a rămas separat cu intere
sele lui, străin sau duşmănos vecinului său mai
puternic; invidios şi gâlcevitor faţă de vecinul
său mai bogat.
Principiile moralei creştine au ajuns, ca şi
tratatele formale de alianţă şi ajutor mutual,
fără obligaţiune între popoare; Dumnezeul odih
nei, păcii şi frăţiei universale este gonit din lumea
din ce în ce mai stăpânită de demonul războiului.
Creştinismul din începuturile sale luptă
contra urei între popoare şi diferenţelor de clasă,
înscăunând legea dragostei între barbar şi elin,
iudeu şi păgân, stăpân şi sclav.
Principiile creştine ale dragostei răstoarnă
pentru totdeauna maxima păgână „homo homini lupus", care stăpânea societatea antică.
Alături urii de clasă, creştinismul cere ra
porturi pline de dragoste între stăpân şi slugă;
alături necredinţei universale, creştinismul cere
credinţa în Dumnezeul, unic Stăpân al lumei
acesteia, de aceea şi Proniator şi Diriguitor al
ei; alături desnădejdei cosmice, creştinismul
pune temelie nădejdei într'o vieaţă fericită din
colo în ceiiuri.
Patria celor ce se chinuesc aici pe pământ
este dincolo în ceriuri; legăturile dragostei sunt
nemuritoare, ele trec peste moarte şi unesc intim
pe membrii Bisericii cu Capul şi Stăpânul ei.
Toţi cei uniţi în Domnul nostru Iisus
Hristos sunt uniţi cu legăturile nemuritoare ale
dragostei, care iartă toate şi uită toate (I., Corinteni, 13).
Indivizi şi popoare formează o Biserică
mare, un trup mistic unitar,
în care domneşte

în

Caransebeş.
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dragostea faţă de duşman şi nu ura, armonia
între popoare şi nu lupta, prietenia între mem
brii şi nu cearta.
Cu cât legăturile dragostei creştine vor fi
mai tari şi mai adânci, cu atât vor dispărea
fără urmă toate curentele contrare şi subversive,
care o minează la temelie. Actualitatea este să
racă în dragoste, legăturile ei au slăbit, membrii
încep cearta între ei şi gâlcevele intestine, po
poarele se pregătesc de duşmănoase porniri şi
de lupte îndelungate în afară.
Armele paşnice ale dragostei creştine au
tost înlocuite printr'o febrilă înarmare războinică
a tuturor naţiunilor. Neîncrederea îşi arată ade
vărata sa faţă; dragostea mare şi mult lucrătoare
nu mai există, raporturile nu se mai pot baza
pe ea, ci trebucsc asigurate prin arme mecanice,
fortificaţii, lupte şi vărsare de sânge.
Lumea a sărăcit în dragoste şi a uitat po
runca creştină a iubirii f!tţă de Dumnezeu şi laţă
de aproapele. Paşii ei se îndreaptă înspre marile
catastrofe din ajunul marilor neprevederi omeneşti.
Dragostea a lăsat locul ei urei între po
poare, care se înscăunează din ce în ce mai
trainic pe vitalitatea omenirii.
In loc de mai multă dragoste creştină, tot
mai multă ură se adună, prevestitoare de mari
căderi şi penitenţe. Iisus Hristos, Mântuitorul
lumii de sub oroarea păcatului, cheamă necon
tenit omenirea în dragostea Sa dela acest demon
ce se organizează din zi în zi mai mult în
actualitate.
Biserica cheamă necontenit la sânul ei pe
cei tulburaţi, înrăiţi şi aţâţaţi asupra seamănului,
propovăduind tot mai multă dragoste creştinească.
Omenirea stă suspendată, însă, de fiecare
eveniment care poate deslănţui zilnic o catas
trofă mondială.
Actualitatea războiului ridică mai mult ca
oricând alături de el, antidotul dragostei făcă
toare de pace şi minuni între popoare.
Proî. Dr. Petru Rezuş,

Explicarea „Fericirilor" de
ioan Gură de Aur.
(Continuare)

T r a d u s e d e pr. Ioan

Nicorescsi.

III „ Fericiţi
sunt cei blânzi,. că aceia vor moş
teni pământul.
Spune, care pământ? Unii zic:
cel spiritual. Aceasta nu se poate, pentrucă nici

nu aflăm în sf. Scriptnră un pământ spiritual.
Care este dară înţelesul acestor cuvinte ? Dum
nezeu pune un preţ de luptă în senz spiritual,
precum zice şi Pavel. După cuvintele: „cinsteşte
pe tatăl tău şi pe mama ta' , el adaugă: „ca
să trăieşti mulţi ani pe pământ" (Efeseni VI,
2—3).
El singur a zis către tâlhar: „Astăzi
vei fi împreună cu mine în raiu" (Luca XXIlI,
43). Pentrucă nu numai cu cele viitoare, ci şi
prin cele de prezent bunuri caută Dumnezeu pe
cei ascultători, cari în neînţelepciunea (stupidi
tatea) lor, caută aceste lucruri mai 'natnte de a
fi, pentru a da un deosebit impuls. Pentru aceea
a zis el mai departe în celece urmează: „împacă-te cu duşmanul tău fără întârziere" şi arată
plata unei astfel de virtuţi prin cuvintele: „ca
să nu te predea duşmanul judecătorului şi ju
decătorul servitorului". Vezi tu, prin ce vrea el
să insufle frică? Prin aceea ce se poate înţe
lege şi ce de regulă se şi împlineşte. Şi iarăşi:
„Cel ce zicea fratelui său Raca! vinovat va fi
sinedriului". Şi Pavel anticipa de multeori plata
luptei, care se poate cunoaşte prin simţurile
omeneşti, cu scopul să poată cu prezentul în
demna. Aşa, când, de exemplu, vorbeşte despre
feciorie. Acolo nu vorbeşte el despre cer, ci
admoniază prin feciorie pentru prezent, când
zice: „Socotesc deci că acest lucru este bun
pentru nevoia de acum" (I Cor. VII, 26) şi „eu
dară vă cruţ" (28), apoi: „şi vreau ca voi să
fiţi fără grijă" (32).
1

Tot astfel a turnat Hristos aceasta în omul
spiritual. Pentrucă, precum i se pare celui blând,
că tot ce are poate să piardă, astfel promite El
tocmai contrarul, când zice că tocmai acela care
e sigur despre ce are, care nu-i îndrăzneţ, nici
trufaş, unul ca acela va pierde adeseori averea
părintească şi viaţa sa.
Astfel grăieşte profetul în Testamentul
Vechiu: „Cei blânzi vor moşteni pământul"
(Ps. XXXVI, 11) Astfel ţese El, pentrucă nu
peste tot să se folosească de expresii moi în
vorbirile Saie, ci cu de acelea cu cari erau de
daţi ascultătorii. El se exprimă aşa nu pemru
a hotărî răsplătirea cu cele prezente, ci ca
după aceasta să dăruiască şi aceea. Pentrucă
atunci când vorbeşte El despre cele spirituale,
nu deneagă El aceea ce se află în această

viaţă; şi iarăşi dacă promite ceva în această
viaţă, atunci nu-şi restrânge Ei făgăduinţa. Pen
trucă se zice: „Căutaţi mai înlâi împărăţia lui
Dumnezeu şi celelalte se vor adauge vouă"
(Matei Vi, 33). Şi iarăşi: „Cel ce a lăsat casa
sau pe fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă,
sau femee, sau copii, sau ţarine, pentru nu
mele meu, însutit va lua şi va moşteni viaţa
vecinică" (Matei XIX, 29). '
IV
„Fericiţi
suni
după
dreptate".

cei

ce flămânzesc

şi

înseto-

După ce fel de dreptate?
Ori că înţelege această virtute în general, ori
cea specială, care c opusa avariţiei. Pentrucă
voind El să dea prescripte privitor Ia milostenie,
demonstrează cum treime să ne arătam milos
tivi, ca nu cumva să fericească pe aceia cari
sunt dedaţi la furt şi cuprinşi de avariţie, cari
se ţin pe sine drepţi.

şează

Cumpăneşte însă ce fel de înrâurire a avut
aceasta, pentrucă n'a z i s : „fericiţi sunt cei ce
flămânzesc şi însetoşează după dreptate", pen
tru ca noi să nu ne desinteresâm, ci pentru ca
noi cu toată dorinţa noastră să râvnim după
aceasta. Pentrucă avariţia are acea deosebită în
suşire, că nu avem aşa lipsă de mâncare şi
beutură, ci de mai mare câştig şi posesiune;
de aceea porunceşte El să avem tot mai mare
dorinţă după aceasta, ca să ne putem opune
poziţiei contrare. După care pune înainte iarăşi
plata cerească prin cuvintele: „Că aceia se vor
sătura". Şi fiindcă suntem de părerea că iubirea
de argint face mulţi bogaţi, în faţa acestei pă
reri apare contrastul că bogăţia o face dreptatea.
Pentru aceea nu despera de sărăcie, când
îndeplineşti fapte bune, nici să tremuri de foa
me, pentrucă răpitorii sunt mai ales cari pierd
totul; tot astfel precum omul drept, tot ce are,
posedă cu siguranţă.
Dacă aceia cari nu râvnesc după bunul
străin posed un astfel de sentiment, cu cât mai
mult va afla loc acest sentiment în inima ace
lora cari dăruesc şi ceeace le aparţine lor?
V „Fericiţi sunt cei milostivi".
Aici mi se
pare că vorbeşte El nu numai despre aceia cari
prin fapte fac milostenie. Pentrucă modul şi
felul milei este diferit şi această lege are un
înţeles larg. Şi care este deci plata aceasta?
„Că aceia se vor milui". Plata se pare a fi
aceeaşi — e însă cu mult mai mare decât vir
tutea. Ei practică ca oamenii iertare, pentru
care se milostiveşte Dumnezeul tuturor.
Iertarea omenească şi cerească nu sunt
între sine egale şi precum e diferenţa între rău
şi bine, astfel se deosebesc una de alta.

LEGEA
pentru înfiinţarea Serviciului Social.
CAPITOLUL III
Obligativitatea

Serviciului

Social.

Art. 5. — Absolvenţii de ambe sexe ai uni
versităţilor, ai şcolilor şi institutelor superioare
sau speciale, sunt obligaţi să împlinească Servi
ciul social la sate şi să prezinte, pentru a-şi
primi diploma, un certificat doveditor.
De asemenea diplomele obţinute în străină
tate nu pot fi echivalate şi valorificate decât după
prezentarea acestui certificat.
Certificatul de împlinire a Serviciului Social
este obligator la numirea într'o funcţie publică,
precum şi la acordarea liberei practice.
Durata Serviciului Social nu poate' fi mai
mare de un an.
Serviciul Social se împlineşte în tot cursul
anului.
Serviciul Social obligator se face la sat după
prevederile cuprinse în regulamentul de organi
zare şi funcţionare al Serviciului Social.
Art. 6. — Inspectoratul general al Muncii
de Folos Obştesc, precum şi taberile de muncă,
organizate de acest inspectorat şi de Inspectora
tul Pregătirii Premilitare, cu tinerii elevi sau stu
denţi, precum şi cu tinerii săteni din formaţiile
premilitare, vor sta sub autoritatea Serviciului
Social.
Art. 7 — Autorităţile de Stat şi în deosebi
Ministerul Educaţiei Naţionale, Administraţia
Casei Şcoalelor şi a Culturii Poporului, Ministe
rul Cultelor şi Artelor, Ministerul Sănătăţii, Mi
nisterul Agriculturii şi Domeniilor, Ministerul
Apărării Naţionale, Ministerul Economiei Naţio
nale, Ministerul Internelor şi Propaganda, cărora
le corespund ramurile principale de activitate ale
Serviciului Social, sunt obligate a da tot spri
jinul, atât al puterilor publice cât şi al mijloa
celor materiale, pentru aplicarea acestei legi.
CAPITOLUL IV
Căminul

Cultural.

Art. 8. — Serviciul Social se execută prin
Căminele Culturale.
Art. 9. •— In acest scop se înfiinţează în
fiecare sat un cămin cultural, iar la oraşe cămine
culturale orăşeneşti.
Art. 10. — Căminul Cultural este o unitate
de lucru, alcătuită şi condusă de localnici, să

teni, intelectuali şi fii ai satului plecaţi din sat.
El este organul de execuţie al Serviciul Social.
Scopul Căminului Cultural este de a ajuta,
întări şi adânci acţiunea Bisericei, a Şcoalei şi
a autorităţilor de Stat.
El va coordona şi unifica toate activităţile
desfăşurate în sat de organele de Stat şi sociale,
prin desvoltarea armonică:
1. A culturii sănătăţii, prin preîntâmpinarea
şi combaterea bolilor, precum şi prin educaţia
fizică a poporului.
2. A culturii muncii, prin
către o mai bună producţie.

îndrumarea

ei

3. A culturii minţii, sufletului şi de educaţie
naţională, pe toate tărîirurile vieţii obşteşti.
Căminul Cultural este persoană juridică, el
este condus de un sfat cultural, cu un preşedinte
ales şi un director numit.
Directorul Căminului Cultural face parte de
drept din consiliul comunal.
Un statut, un regulament, precum şi instruc
ţiuni speciale vor arăta chipul cum se organi
zează şi administrează Căminul Cultural.
Unităţile de lucru la sale ale Instituţiilor
de Stat pentru educaţia tineretului şi ale Socie
tăţilor care şi-au însuşit programul Serviciului
Social vor lucra prin Căminele Culturale.
Clădirea Căminului Cultural va adăposti,
în despărţiri distincte, cele trei secţii: 1) Sanitară
(dispensar şi farmacie, bae, maternitate); 2) Eco
nomică (cooperative, brutărie, măcelărie, remiză
de unelte agricole, «te.); 3) Cultură (sală de
festivităţi, conferinţe, radio e t c , bibliotecă cu
sală de lectură, muzeu, sală pentru şcoli ţără
neşti, cu ateliere de ţesătorie şi meşteşuguri
ţărăneşti).
In localul Căminului Cultural îşi vor avea
sediul de asemenea unitatea locală a „Străjii
Ţării", formaţiile locale ale Inspectoratul Pregă
tirii Premilitare, formaţiile post-militare, organul
local al Inspectoratului Muncii de Folos Obştesc,
precum şi orice organizaţie de cultură, educaţie
şi muncă obştească, încadrate în programul Ser
viciului Social.
Comunele sunt obligate a pune la dispoziţia
Căminului Cultural, în centrul satului sau lângă
instituţiile comunale, terenul necesar pentru con
strucţia localului său.
Comitetele muncii de Folos Obştesc şi ale
Pregătirii Premilitare, pe ţinuturi, judeţe, muni
cipii şi comune, prevăzute de Legea Muncii de
Folos obştesc şi Legea Pregătirii Premilitare,
se contopesc în sfaturile Căminelor Culturale
respective.

Art. 11. — Preoţii, membrii corpului didac
tic, funcţionarii administrativi (notarul, secretarul
comunal, primarul, pretorul), precum şi orice
profesionişti salarizaţi de Stat, ţinut, judeţ sau
comună, sunt obligaţi să-şi încadreze activitatea
de muncă obştească în Căminul Cultural.

Art. 15. — In ţinuturile în care funcţionează
o societate culturală, cu ramificaţii pe tot cu
prinsul lor şi cu activitatea prevăzută de această
lege, ea poate fi însărcinată cu aplicarea Servi
ciului Social în ţinuturile respective, statutele ei
rămânând neschimbate.

Cei ce se sustrag acestei obligaţii vor fi supuşi
la sancţiuni disciplinare, la cererea Serviciului
Social, către şefii autorităţilor respective.

Celelalte societăţi culturale, persoane juridi"
ce,
sunt datoare să-şi însuşească programul de
activitate al Serviciului Social şi să colaboreze
cu Căminul Cultural ca o secţie a lui, fiind li
bere, în acelaşi timp, să-şi urmărească scopurile
speciale înscrise în statute. Nerespectarea acestei
prevederi, care ar duce la stingherirea activităţii
Căminului Cultural, atrage după sine o interven
ţie motivată pentru retragerea personalităţii juridi
ce sau a aprobării de funcţionare.

In fiecare an se vor trimete autorităţilor
respective pentru statele de serviciu, fişele de
activitate ale funcţionarilor de Stat, ţinut, judeţ
şi comună, care au lucrat în cadrul Căminelor
Culturale.
Ministerele şi autorităţile ţinuturilor, judeţe
lor şi comunelor, vor da întâietate la numire şi
înaintare persoanelor care au lucrat în cadrul
Căminelor Culturale.
Art. 12. — Pentru coordonarea activităţii
Căminelor Culturale din cuprinsul unui judeţ,
se crează în fiecare capitală un cămin cultural
judeţean; de asemenea, se înfiinţează Cămine
Culturale orăşeneşti centrale, menite să coordo
neze activitatea Căminelor Culturale din oraş.
Directorul Căminului Cultural judeţean, pre
cum şi directorul Căminului Cultural orăşenesc
central, vor fi numiţi.
Directorul Căminului Cultural judeţean este
consilierul cultural al prefectului, iar directorul
Căminului Cultural orăşenesc este consilierul
cultural al primarului.
Prefectul face parte de drept din sfatul Că
minului Cultural judeţean. De asemenea prima
rul face parte de drept din sfatul Căminului
Cultural orăşenesc.
Art. 13. — In toate judeţele ţării sau în
fiecare plasă se vor alege unul sau mai multe
sate care vor fi declarate sate-model.
Ţinuturile, Camerele de Agricultură, precum
şi orice alte instituţii sau servicii publice din
judeţele în care se aleg satele-model, sunt da
toare să înscrie în bugetele lor sumele necesare
pentru realizarea programului de lucru al aces
tor sate-model.
Art. 14. — Ţinuturile vor avea ca organ de
conducere şi coordonare al Serviciului Social din
cuprinsul lor, o secţie anume condusă de un co
mitet şi un director numit dintre personalităţile
culturale ale ţinutului.
Directorul secţiei ţinutului este
cultural al Rezidentului Regal.

consilierul

(Urmează)

Recenzie

Pr, Dr, P. Deheleanii! Războiol, o problemă
de morală şi sociologie creştină.
Arad, 1939 (preţul 35 Lei).
Pr. Dr. P. Deheleanu, prof. la Academia
de Teologie din Arad, într'un studiu de 106
pagini se ocupă de problema războiului, discu
tând mai mult latura religioasă şi morală a
problemei. Bibliografia bogată ne arată preocu
parea intensă ce a avut-o autorul pentru a lă
muri cât mai bine punctul de vedere religios
şi în deosebi atitudinea creştinismului faţă
de război.
Războiul e tot atât de vechi ca şi omul.
Din timpurile cele mai vechi vedem pe om războindu-se cu mediul înconjurător. Pentru unele
state el a fost instrumentul unificator, iar pen
tru altele un semn al unei regresiuni morale.
Astfel pusă, problema are două laturi — apoi
legătura intimă ce există între Biserică şi Stat
iarăşi ne face să ne gândim la datoriile cetăţe
neşti cari sunt în acelaşi timp şi datorii morale,
şi pare a fi un contrast la prima vedere, dar
lucrurile încep să se lămurească atunci, când ni
se explică cuvintele sf. Scripturi în lumina senzului adevărat şi creştinesc. Exagerările deoparte
şi de alta dispar şi Pr. Dr. P. Deheleanu ne
arată drumul ce trebuie să-1 aibă în vedere teo
logul ca şi oricare creştin.
Ne sunt redate pe larg discuţiile ce s'au
dus de atâţia sociologi şi mai ales teologi cari
s'au ocupat de acest subiect atât de interesant

şi actual. Lucrarea are mai multe capitole, în
cepând cu lămuririle referitoare la stat, naţiune,
popor, telurile războaielor, războiul şi morala
Bisericii ortodoxe.
Concluzia constă din formula: „războiul
e
un rău necesar şi inevitabil".
Ultimul capitol este
dedicat tendinţei genereîe pentru pacea lumii.
Formulă adânc grăitoare, pe care Biserica noa
stră o aminteşte atât de des şi pe care atâţia
bărbaţi politici, sociologi, oameni de ştiinţă s'au
nizuit să o realizeze pe atâtea căi. Respectul
persoanei umane, noţiunea justiţiei, dreptul po
poarelor de a dispune liber de soartea lor, toate
acestea poartă pecetea unei sforţări comune a
celor ce se gândesc ca să organizeze lumea
într'o colaborare cât mai pacifică, de aci apoi
nenumărate asociaţii cu caracter pacifist.
Pacea e însă greu de realizat din cauza
duşmanului neamului omenesc, a lui Satan,
care acţionează necontenit cu ajutorul păcatului,
care-1 înlătură pe om dela linişte şi fericire.
Cetită dela un capăt până la celalalt, car
tea Pr. Dr. P. Deheleanu ne face să ne gândim
la o seamă de probleme, care fiecare în parte
poate să constitue o lucrare aparte în diferite
domenii: istorie, arheologie, sociologie etc.
Conflictele dintre indivizi au existat şi vor
mai exista; reglementarea, soluţionarea lor de
pinde însă şi de oamenii cari într'o măsură
oarecare vor înţelege dă în omenire există o
morală, o sancţionare, o justiţie iminentă dea
supra vieţii pământeşti.
Sacrificiile expiatoare din trecut şi răz
boaiele moderne ale statelor civilizate de azi, nu
sunt altceva decât ocazii de manifestări ale rău
lui, ale unor credinţe greşite, de a nimici pe
semenul tău şi de a trăi în egoism: „în ceeace
priveşte războiul, morala creştină nu admite în
nici un chip răzbunarea cu ucidere. Admite
însă legitima apărare; chiar o impune, ca o
datorie. în consecinţă, morala creştină admite
războiul defensiv. .." (pag. 77).
Pr. Dr. P. Deheleanu a făcut un lucru util
publicând şi adunând datele necesare problemei
războiului, fiindcă multe lucruri încep să fie
lămurite:
Zilele noastre pline de frământări, de orien
tări şi de legături pacifiste în senzul evitării
războiului — de slorţări extraordinare de a se
păstra pacea lumii, ne predispun la cetirea şi
meditarea problemei ce o tratează Pr. Dr. P.
Deheleanu. Ea poate fi un îndemn şi pentru
alţii, aşa cum afirmă şi Sf. Sa.
Prof. C. Rudneanu.

Sfântul Părinte Clement Alexandrinul,
(Continuare)

De Pr.

Ioan Nicorescu.

b) Conlucrarea.
„în dar sunteţi mântuiţi
(Efes. II, 5) nu însă fără faptele bune . . . spre
aceasta avem deosebită trebuinţă de Harul
Dumnezeesc, (Mâlista tys theias hry'xomen hâritos. Strom. V, I. Ioan VI, 44) a învăţăturii
adevărate şi a unui suflet curat şi despre tra
gerea la Sine din partea Tatălui".
c) Harul
de aci, răsplata

ridică libera lucrare a omului,
nu se pietde.
„înţelepciunea

şi,

dă
ruită de Dumnezeu, care e o putere a Tatălui,
ne aţâţă libera noastră voinţă, face însă loc cre
dinţei şi răsplăteşte apoi după o socotinţă se
rioasă rezultata consimţire prin înalta comu
niune (cu Dumnezeu)". (Theosdatos toinun 'y
sofia, dunamis o'usa tou Patros, protrepei men
'ymon to autexotision, 'apodehetai de t'yu
pistin, kai 'âmeibetai tyu 'epistasin tys eklogys
'âkra, koinomia,. Strom. V, 13. T. 9, p. 135.)
„Credinţa e Harul, dacă e o consimţire
benevolă a sufletului, precum şi împlinitorul
faptelor bune şi baza exerciţiului virtuţilor",
("ydy de y pistis, ei kai ekoysios tys psyhys
sygkatâ thesis, 'alia 'ergâtis 'agathon kai diskaiopragias themelios. L. c. p. 127.) „Dumnezeu
face vrednic de mântuire pe acela care împreună
lucrează cu Dânsul întru cunoştinţa şi practi
carea binelui" (L. c. VII, 7).
7. Botezul
renaştere

lucrează o
a omului.

adevărată

şi

moraliza

Deodată cu botezul,
primim noi lumina, cu lumina dreptul de prunc,
cu dreptul de prunc perfecţiunea, cu perfecţi
unea nemurirea... Acest rang are multe nume:
darul, iluminarea, deplinătatea, bae, pentrucă în
acela se spală păcatele noastre; iluminare, fiind
că în urmarea botezului vedem acea sfântă şi
de mântuire aducătoare lumină, aceea e vederea
dumnezeirei; perfecţiune numim noi pe cea nedefectuoasă. Ce-i lipseşte aceluia care recunoaşte
pe D u m n e z e u ? . . . Cel nou născut şi iluminat,
precum ne spune însuşi Cuvântul, în momentul
unui întunerec e sustras şi primeşte în acelaşi
moment lumina. Ca şi aceia cari se desmetecesc din somn, de îndată în lăuntrul lor se
deşteaptă, sau, mai mult, asemenea acelora ce
caută să-şi scoată din ochi corpul străin intrat,
nu spre a redobândi lumina necesară, nu din
afara ochiului, ci prin delăturarea din ochi a
obiectului străin, spre a se curaţi pupila:
astfel
avem şi noi botezaţi, când întunecatele păcate
prin sfântul Duh se spală ca şi ceaţa, prin li
berul, sănătosul şi luminatul ochiu al sfântului
Duh.
Numai prin aceasta vedem noi ce e dumtoare

nezeesc, când sfântul Duh de s u s se revarsă
asupra noastră. Astfel c veciilica stea lăsată ca
să ne putem uita la vecinica lumină.
Asemă
narea se împrieteneşte cu asemănarea împriete
nită, e cea sfântă cu izvorul străbun al sfinţe
niei şi aceasta se cheamă lumină" (Praed. 1, 6).
„Aceste cătuşi (ale neştiinţei în necredinţă
şi păcat) se rup de grabă prin credinţa omului
şi darul lui Dumnezeu, când păsurile greşite
slăbesc, prin aceea putere unică: botezul după
Logos. Toate păcatele noastre se vor spăla şi
nu suntem mai mult răi" (L. a ) ,
„Şi, aşa, nu sunt dară unii gnostici, alţii
psihici în Logos, ci toţi suntem, după dezbră
carea de plăcerile cărnei (în urma renaşterii), în
asemenea rang înaintea Domnului şi suntem
pneomatici" (L. a ) .
Despre Euharistie, Clement se exprimă cu
stricta observare e disciplinei arcanice, neînţeles
şi rar. El învaţă totuş prezenţa Domnului într'ânsa şi caracterul jertfei. (Migne, T. 9, pag.
870 sqq. Probst, „Die Lehre des Clemens von
Alex. iiber die Eucharistie als Sakrament und
Opfer" T u b . thcol. Quartalschr. 1868.)
8.

Şi după

botez este

iertare

de păcate

prin

„Aceluia dară, care a ajuns a i se- ierta
păcatele, nu-i mai este iertat să păcătuiască.
După ce însă Dumnezeu e cunoscător de inimi
şi ştie dinainte ce va să fie şi cunoaşte schim
barea şi nestabilitatea omului şi viclenia ispiti
torului (a diavolului): astfel a dat Dânsul, celce
este bogat în îndurare,, acelora cari au căzut
dela credinţă şi în păcate, o a doua
căinţă"
(Strom. II, 13). Aceasta însă e împreunată cu
osteneală. „Trebuc însă să ştim, că aceia cari
după baia renaşterii recad în păcate, se vor
munci. Păcatele făcute mai 'nainte, s'au iertat
prin botez, acelea trebuesc curăţite (prin că
inţă) (L. c. IV, 2 4 ; II, 12, 13, 15).
căinţă.

9. Căsătoria e „legitima legătură a bărba
tului cu femeia, în scopul procreierii de fii;
aceasta e dela Dumnezeu" (L. c. II, 23). „Că
sătoria se sfinţeşte dacă se leagă după Logos
ori Cuvântul, dacă legătura căsătoriei se su
pune lui Dumnezeu şi dacă se continuă cu inima
adevărată şi întru deplină credinţă" (L. c. IV,
2 0 ; I Tim. IV, 5 ; Evrei X, 22)'.
Căsătoria însă nu se poate desface. „Dacă
însă Scriptura sfătueşte să se căsătorească, nu
aprobă însa şi desfacerea legăturei căsătoriei.
Astfel statuiază clar legea: „Să nu te desparţi de
femeia ta, afară de cazul de adulter".
Ea cons;deiâ mai mult ca adulter, o căsato;ie, când una
dintre părţi e în viaţă". (Moîheian de 'ygeitai
to epigymai xontos thaterou ton kehoris menon.

S t r o m . II, 2 3 . T. 8, p. 1 0 9 0 ;

Migne p.
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o'-UUL-n s.)
Clement este prunul
care a deUnit căsătoria
în
formula
ae .sus şi dela d â n s u l s'a î m p r u m u t a t
a c e a s t ă frază Us a l c ă t u i r e a r u g ă c i u n i i dela lo
g o d n ă , ce s'a snibilit şi t r a d u s astfel: „şi dela

Tine se î m p r e u n e a z ă
ajutor

şi

(Molilfdnic

_

^

spre

bărbatul c u muierea spre

u* m a r c a

neamului

la lOgOdnă).

Ş

omenesc"
(Urmează)
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Ş e d i n ţ e l e S f â n t u l u i Sinod. I. P. S. Mitropolit
Nicodem Patriarh-Locotcnent a convocat pe Luni 26
Iunie a. c. în sesiune ordinar;! pc toţi membrii Sfântului
Sinod. Şedinţele vor continua probabil până Vineri când
înaltul Colegiu va face alegerea noului patriarh.
A d u n a r e a generală a Regionalei Bănăţene
s'a ţinut eri şi astăzi în Logoj cu un bogat
program cultural. La Adunarea generala a participat şi
P. S. Părinte Episcop Vasile al nostru.

a Astroi

Expoziţia internaţională
„ M u n c ă şi Voe
B u n ă " , organizata de Ministerul Muncii, s'a deschis
Marţi în 20 Iunie a. c. în Bucureşti. La această expo
ziţie p a r t i c i p i : Franţa, Italia, Germania, Grecia şi Bul
garia. Au fost totuşi invitate şi Anglia, Polonia, Belgia,
Suedia, Portugalia, Jugoslavia şi Turcia, cari neputând
participa, au anunţat că vor trimite delegaţi, iar unele
din ele material documentar redus, în legătură cu
timpul liber al muncitorului. Expoziţia este aşezată
în Parcul Regele Carol II, pe marginea lacului Herestrău şi se compune din 8 pavilioane şi o pergolă,
fiecare ţară participantă avându-şi pavilionul ei. In pavi
lionul României sunt expuse prin diagrame, machete,
picturi, sculpturi, fotografii etc. rezultatele nrişcării
„Munca şi Voe B u n ă " din primul an de activitate. Ală
turi de acestea, în pavilion separat participă Straja Ţării
şi Serviciul Social, în cadrul Muzeului Statului.
Numeroase grupuri de vizitatori streini şi-au anunţat
participarea la expoziţie, care este însoţită de u n pro
gram de manifestări culturale
concursuri muzicale etc.
Iată o expoziţie care este şi un însemnat prilej de pro
paganda pentru ţara noastră.

-f Preotul îoan Turnea din T â r n o v a a ador
mit şi el în Domnul zilele acestea. Răposatul, în timpul
agitat de frământări sociale îndată după războiul mon
dial, are meritul că, organizând o garda naţională de
peste 6000 săteni, a ţinut piept şi a respins bandele de
comunişti cari au voit să atace şi să devasteze Recita.
La altar a servit aproape j u m ă t a t e de veac în cinste
şi modestie.
D u m n e z e u să-1 ierte !
7 Preotul Alexandru loanoviei din I litiaş a
răposat Sâmbătă iar Luni în 19 Iunie a. c. a fost în
mormântat în cimitirul sfintei biserici u:n Cerna unde a
pastorii mai înainte şi unde cei scumpi ai săi îşi dorm
somnul ele veci. Prohodul i l-au făcut: protopopul tractual P. On. D. loan Geţia şi preoţii loan Ciocoiu - Vucova,
Avram Ciocoiu - Hitiaş, Gheorghe Clecan - Stamora, loan

^lexiu - Saccşul-turccse, Iîie Miciuru - Berini şi Silviu
Miuc - C e m a .
Dumnezeu sa odihnească pe robul sau în pace.

Mulţumită pabHcă. Epitropiî: pnrohiald din comu
na Vucova, protopresbiteratul Buziaşului în numele său,
cât şi al comunei bisericeşti, aduce cele mai recunoscă
toare mulţumiri d-nei preoţesc Ana Cioeoiu, care a
confecţionat un rând de odăjdii noui pentru sărbători, a
reparat odăjdiiie cele negre şi a mai confecţionat 3 pra
pori bisericeşti noui, dintre cari pe cel în coloare de
doliu în s u m a de 2000 Lei 1-a donat sftei biserici întru
pomenirea părinţilor şi socrilor ei decedaţi.
D u m n e z e u să răsplătească această creştinească
faptă cu deplină sănătate şi dania isvorâtă din inimă
curata să fie bineprimită. Iosif Moise. Epiîrop 1.

Nr. 3672 B ex 1939.
Se aduce la cunoştinţă absolvenţilor şi li
cenţiaţilor în teologie, că examenul de cvalificaţiune preoţească, sesiunea ordinară de vară, s'a
fixat pe ziua de Luni j Iulie a. c. şi zilele
următoare.
Cei ce doresc să se prezinte la acest examen,
vor avea să-şi înainteze cererile adjustate cu
următoarele documente:
1. Extras de botez.
2. Certificatul de şcoala secundară ce a
terminat.
3. Absolutoriu despre ascultarea şi termi
narea studiilor teologiei, sau diploma de licenţă
în teologie.
4. Certificat dela Oficiul parohial, vizat şi
de cătră Oficiul protopopesc, despre felul cum
a folosit timpul dela absolvirea studiilor teologice
şi până la prezentarea la examen.
5. Chitanţa dela Casieria Consiliului eparhial
că a achitat taxa de examen.
Caransebeş la 3 Iunie 1939.
Episcopul :

. Consilier referent:

f VAS I L E

Romul G. Ancuşa

judecătoria mixta Caransebeş, secţia c. f.
Nr. 332/1939 c. f.

Puiiiicajiune de licitaţie şi condijiiile de licitaţie.
In cauza de executare pornită de urmăritorul Prima
Cassă de Păstrare din Caransebeş contra urmăritului
.Or. Ionescu Nicolae dom. în Caransebeş, la cererea
urmăritorului.
Judecătoria ordonă licitaţiune execuţională în baza
art. 144, 146 şi 147 din legea LX din 1881, a s u p r a
imobilului înscris în c. f. a comunei Caransebeş (din
circumscripţia Tribunalului Caransebeş) Nr. coalei c. f.
691 s u b Nr. de ord. A. I. 1-2 Nr. top. 1968 casa Nrl
170 în intravilan, Nr. top. 1969 gradină ,în intravilan
1018 s t p . preţul de strigare 295.632 lei, Nr. de ord; A.
III. 1-4 Nr. top. 3779 Păşune în Cotu lui Barbuşi 6 5
stp. Nr. top. 3780 P ă ş u n e în Cotu lui Barbuşi 1042 stp.
Nr. top. 3781 fânaţ în Cotu lui Barbuşi 1005 stp. Nr.
top. 4483 fânaţ în Cotu lui Barbuţi 3 0 3 stp. preţul de
strigare 5.584 iei, Nr. de ord. A. III. 1-2 Nr. t o p . ' 5 2 5 0 .
Casa Nr. S/57 în T e i u ş 24 stp. Nr. top. 5251 Grădină
în T e u ş 3 jugh. 1121 stp. preţul de strigare 130.000
lei, Nr. de ord. A. IV. 1-2 Nr. top. 5252 casa N r . S / 7 7 .
în T e u ş 248 stp. Nr. top. 5253 grădină în T e u ş 5 j u g h .
499 stp. preţul de strigare 63.450 lei, Nr. de ord. A. - j 1 Nr. top. 1972/1 Loc de casă în intravilan 5 6 s t p .
preţul de strigare 8.960 l e i ; imobilul cuprins în coala
c. t. Nr. 1958 a comunei Caransebeş Nr. de ord. A. I
1-2 Nr. top. 1970 casa Nr. 920 în intravilan 119 s t p .
Nr. top. 1971 grădină în intravilan 396 stp. preţul d e
strigare 55.768 lei, pentru încasarea creanţei de 42.600
lei capital, interese de 6 °,' dela 21 Martie 1937, chel
tuieli de proces şi de executare de 2646 lei, fixate p â n ă
acum cheltueli de 1132 lei, fixate a c u m pentru cererea
de licitaţie.
0

Fixează termen pentru ţinerea licitaţiunii pe ziua
de 29 Iulie 1939 ora 9 în localul oficial al Cărţilor
funduare!

•

Caransebeş, la 13 Februarie 1939.
Judecător

Leo Peto.

Dir. c. f.

D. Lăzărel

Pentru conformitate:

D- Lăzărel directorul c. t.
iîjjlÎMJjîjiiM

Judecătoria rurală Teregova, secţia c. f.
Nr. 782/1939 c. f.

Estract din publicajiwie de licitaţie şi condifiunile de licitaţie.

Comunicat.
Nr. 3537 B. 1939.
" Se aduce ia cunoştiinţă preoţilor cari au
fost încredinţaţi a coopera cu organele premilitare în acţiunea de concentrare a sectarismu
lui că li s'a fixat o diurnă de Lei 200, pentru
fiecare şedinţă.
Aceste şedinţe pot fi două pe lună.
Caransebeş, în 15 Iunie 1939.
Consiliul eparhial.

In cauza de executare pornită de urmăritorul Ioan
Heel şi fiul din Cornea contra urmăritului Nicolae Velescu
din Verendin la cererea urmăritorului, reprez. prin Gheorghe
Băcilă advocat.
Judecătoria având în vedere Decretul Legea pentru
modificarea u n o o dispoziţiuni referitoare la executarea
silita publicat în Mon. Of. No. 179/1938 ordonă licitaţiunea execuţională, în baza art. 144, 146 şi 147 din
Legea L X din 1881, asupra porţiunei a urmăritului din
imobilele înscrise în cărţile funduare mai j o s arătate
după c u m u r m e a z ă :
Din c. f. Veredin No. cas. 40 p a g . 79 : 9/24-a parte
din imobilul No. top, 13 „Seliştie" arător 1 jugh. 6 0 0

stjp. în valoare de 6000 lei, No. top. 357 „Orbasch"
fânaţ 8 0 0 stjp. în valoare de 750 lei, N o . top. 358
„Orbasch" fânaţ 8 0 0 stjp. în valoare de 750 ./. intravilan
loc de casă 2 6 0 stjp. în valoare de 9378 lei. Din c. f.
Verendin pag. 7 9 8 : 3/8-a parte din imobilul No. top.
12 „Selişte" arător 8 0 0 stjp. în valoare de 1125 lei.
Din c. f. Verendin pag. 9 0 5 : întreg imobilul No. top.
14 „Seliştie" arător 1000 stjp. în valoare de 5000 lei.
Din c. f. Verendin pag. 9 2 5 : 1/2-a parte din imobilele
No. t o p . 57 „Săvoi" arător 9 0 0 stjp. în valoare de 2250
lei, No. t o p . 57 „Săvoi" arător 1 jugh. 5 0 0 stjp. în val.
de 5250 lei. Din c. f. Verendin pag. 9 6 9 : 4/8-a parte
din imobilul ./. „Gura D u m b r ă v i " fânaţ 6 0 0 stjp. în va
loare de 750 lei. Din c. f. Verendin pag. 1 1 0 9 : întregi
imobilele No. top. 258 „Seliştie" grădină, 125 stjp. în
valoare de 6 2 5 lei, ./. „Ciucioru Moşului" fânaţ 1 jugh.
în valoare de 4000 lei. Din c. f. Teregova pag. 2 1 4 0 :
1/2-a parte din imobilele No. top. 446 „Corcan" fânaţ
1 jugh. 1050 stjp. în valoare de 3312 lei, N o . top. 539
„Corcan" p ă ş u n e 14 jugh. 9 7 9 s t j p . în valoare de 1250 lei.
Din c. f. Teregova p a g . 4 5 8 3 : 3'8-a parte din imobilele
No. top. 4 4 4 „Corcan" fânaţ 2 jugh. 700 stjp. în valoare
de 3655 lei, ./. „Corcan" fânaţ 2 jugh. 200 stjp. în va
loare de 3187 lei, pentru încasarea creanţei de 22.415
lei capital, interese de 3 % dela 7 Aprilie 1934, spese
de proces şi de executare de 578 lei fixate p â n ă acum,
spese de 5 7 5 lei fixate acum pentru cererea de licitaţiune;
precum şi pentru încasarea creanţei de 80.000 lei capital
şi accesorii a „Băncii Poporale" 2 7 1 0 lei a lui Ioan
Szaal 9 0 0 0 lei a lui Pavel Ghimboşa, 1843 lei a lui

Ioan lenea, 1500 lei a lui Dr. Pavel lliescu, 10.862 lei
a lui Horia Ancuiia şi 30.000 lei a lui Robert Halle
declaraţi de aderenţi.
Preţul de strigare se stabileşte în baza §-ului 6 din
Lege în suma arătată care se poate reduce cu 25°,' .
0

Fixează termen pentru ţinerea licitaţiunii,
pe ziua de 14 luna August anul 1939 dra^ 10 în
casa comunală a comunei Verendin, iar în ziua
de 17 la aceiaş oră în localul oficial al cărţii
funduare în Teregova.
în baza art. 150 legea LX din 1881, condiţiunile
de licitaţie s e stabilesc după cum u r m e a z ă :
1. Imobilele s u p u s e la licitaţie n u pot fi vândute
cu preţ mai mic de 7 5 " / din preţul strigării.
2. Cei cari voesc să liciteze sunt datori să depoziteze
la delegatul judecătoresc, drept garanţie 1 0 ° / din preţul
de strigare în numerar, ori să predea aceluiaş delegat
chitanţa de depozitarea judecătorească prealabilă a garan
ţiei ; să se semneze condiţiunile de licitaţie.
Condiţiunile de licitaţie se pot vedea în orele de
birou la instanţa cărţii funduare Teregova.
Teregova, la 25 Maiu 1939.
0

0

Jud. s. s. A. Gheorghiu

s. s. I. Bica dir. c. f.

Pentru conformitate: I. Bica dir. c. f.

ApOStolHÎ

Ediţia de Sibiu
se poate comanda la Librăria Diecezană.

am

Proprietatea
Consiliului eparhiei
ortodoxe r o m â n e a
Caransebeşului.

Vila D o b o s a
din Băile Erculane.
Otel cu bun renume, aproape de centru.
Apaduct, lumină electrică, serviciu prompt pe
lângă preţuri moderate.
Regiune romantică de o frumuseţe rară.
Vila, în fiecare an, stă la dispoziţia oaspeţilor
dela începutul lunii Mai până la sfârşitul
lunii Octomvrie.
— I N F O R M AT 1 U N I

DĂ:

Administraţia Vilei Dobosan în Băile Erculane.

