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învierea lui Hristos
îmbrăcată în frumoasă haină de sărbătoare
firea întreagă prăzriueştq astăzi ziua învierii
Domnului, ziua în care Hristos, D-zeu-OmuI
crucificat pentru a spăla cu nevinovatul Său
sânge păcatele lumii,a sfâriinat legăturile mor
ţii şi a redat omenirii o viaţa nouă şi' plină de
har d-zeescl
Astăzi? Fiul lui D-zeu, din al cărui sânge văr
sat pe cruce a ţâşnit izvorul nesecat al mân
tuirii omeneşti, săvârşeşte minunea minunilor
şi se înfăţişează oimeniritj în toată puterea şi
mărirea Sa. Şi în faţa acastei minuni, care nu
poate fj tăgăduită de nimlei, orice murmur de
îndoială şi necredinţă împotriva persoanei şi
învăţăturii lui Hristos trebue să amuţească.
Oine cu puteri proprii biruiaşte moartea şi cu
mărire suprafirească se înalţă diln mormânt, nu
poate fii uin om simplu, ci numai însuş stăpânul
vieţii şj al morţii, D-zeu adevărat, şi d-zeească
e învăţătura ce-o propovădueşte şi la El ajunge
cine-i urmează.
Pentru a elibera omenirea de păcate şi a o
împăca cu D-zeu cel ofewzat de protopărinţi,
Fiul lui D-zeu s'a întrupat. El, D-zeul adevărat
s'a făcut şi om adevărat. A luat asupra Sa
toate datoriile şi drepturile omului, şi întreaga
Sa viaţă pământească, începând cu naşterea
în ieste şi încheind cu moartea pe cruce, a fost
o neîntreruptă Umilinţă. In întruparea şi ră
stignirea lui Hristos, D-zieu în dragostea Sa de
oameni se umilise până la extreto, deci în acelaş Hristos trebuia să se înalţe şi mărească.
D-zeu cel nemuritor, Hristos stăpânul viaţii şi
al morţii murise, dar tocmai de aceea trebuia
să învie.
Mântuirea omenirii o înfăptuisei Hristos cu
moartea Sa, dar cât timp trupul Său zăcea ne
însufleţit pe cruce sau în mormânt, cu tot drep
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tul! se putea îndoi despre d-zeirea persoanei şi
învăţăturii Sale. Cine poate da: crejzare cu
viinţelor unui om, care a murit pe cruce moar
tea cea mai ruşinoasă, moartea de tâlhar? în
viind însă, Hristos a dat dovada dea' mai pu
ternică, că-i cu adelvărat Rjul lui D-zeu, care
a ridicat păcatele lumii, a restabilit între om
şi D-zeui legătura harică frântă prin păcatul
strămoşesc, şi a sigilat pentru eternitate ade
vărul învăţătuMi Sale.
învierea lui Hristos însamnă pentru omenire
biruinţa asupra morţii, întemelierea unei: noui
împărăţii — împărăţia harului şi păcii d-zeeşti,
înseamnă garanţia cea mai sigură, că la fel,
cum s'a înviat pe Sine, la timpul fixat fin eter
nul plan d-zeesc va .învia şi, pja toţi oamenii,
pe unii sprej viaţă şi feilicire vecinică, iar pe
alţii spre eternă osândă potrivit faptelor fie
căruia. Căci ce dovadă poate f| mai lămuri
toare şi sigură pentru credinţa noastră în
viaţa după moarte decât însaş învierea Dom
nului? „De am murit cu Hristos, ca^e s'a^sculat din Imorţtj, credem că vom şi învia cu El,
ştiind că Hristos, care s'a sculat din morţii, nu
Va mai muri, căci moartea niu-1 stăpâneşte pe
El mai mult" (Rom. 6:8).
Pe învierea lui Hristos se ba.zează întreg
adevărul religiei noastre, se' bazează credinţa,
dragostea şi nădejdea creştinească. învierea lui
Hristos e desăvârşirea şi încoronarea activităţii
Sale! mântuitoare şi deaceea cel mai puternic
sprijin al credinţei noastre, e simbolul învierii
noastre: spiritual-moraile şi prin urmare imboldul
cel mai tare pentru dragostea noastră faţă >de
D-zeu, e siguranţa învierii şj glorificării noa
stre trupeşti şi astfel fundamentul nădejdii creş
tineşti.
Ziua învierii Domnului trebue să {'ie deci pen
tru fiecare creştin sărbătoarea cea mai aleasă.
să fie învierea din noianul păcatelor sa

tru zfiua aceasta mai mult ca oricând creştinul
trejbue să-şi facă bilanţul vierii şi credinţei
sale, să rumpă orice legătură cu păcatul, şi
primenit prim s i taină a mărturisirii şi cumine
căturii să soarbă sucul adevăratei vieţi din
viaţa şi învăţătura Celui răstignit pentru pă
catele! noastre, dar astăzi înviat pentru viaţa
noastră, şi astfel să-şi 'întocmească adevăratul
său rost pământesc Şi să-şi asigure fericirea
vejcrn&că.
Numai în lumina învierfii lui Hristbş', creş
tinul poate înţeilege adevărul, puterea şi divi
nitatea credinţei sale. „De nu s'a sculat Hrii;stos din morţii, deşartă este „credinţa voastră"
(1 Cor. 15:17).
O. Bucevschi.

La opt zile tot aşa, dar atunci era şi Toma
de faţă, care auzind despre înviore s'a arătat
necredincios. Esclamareia „Domnul meu şi
Dumnezeul meu" — rostită de Toma de bună
seamă, că a isvorât din deplină convingere şi
a făcut-o numai du pace a pipăit ranele şj locul
cuielor din coasta şi mâinile Hristosului înviat!'
Toma L-a pipăit, Luca şi Clejopa în drumul
spre Emaus împreună cu El au călătorit şi în
Emaus împreună cu El au cinat.
Ce fără temeiu s'a dovedit afirmaţia jidovi
lor, că apostolii L-au furat. Cum adecă? . . ,
Doar mormântul era păzit! Că au: e dormit
străjerii? Dar atunci fariseilor făţarnici pentru
ce mu i-aţi pedepsit, ca pe unii. cari/nu şi-au
făcut datorinţa!
Peste tot — de unde ştiţi că an adormit?
Crede-ţi doar, că dacă dei fapt ar fi adormit,
Pastile
ar fi avut îndrâsncahi a-şi mărturi şi această
Sunit Pastile! Ce frumos cuvânt de salut: slăbiciune a lor -ştiindu-vă atât dfej înverşunaţi?
„Hristos a înviat" şi ce răspiuins mângâetor şi Mai degrabă luau lumea 'n cap;!
Dar dacă dormeau cum au văzut că Apostolii
plin dle înţeles: „adevărat a înviat!"
După patruzeci dfe zile triste, în cari:, ca un l-au furat? Ori strajete voastre vedeau" şi când
,
văl negru se aşezase peste biserica sfântă Pa- dormiau?
Nu
aşa
făţarnicilor!
Recunoaşteţi că Hristos
tim&le Mântuitorului, priviţi cum Biserica azi
înviat şi pe' străjeri i-aţi plătit qu arginţi grei,
se îmbracă în haină strălucitoare şi cât de
voioasă cântă-' „Hristos a înviat din morţi, cu să nuntească că apostolii L-au furat, pientrucă
moartea pe moartea căllcânid şiil celor din mor- v'aţi temut de răsvrătireia poporului în contra
voastă'.
mânturi viaţă dăruind u-Lie".
Cu adevărat Hristos a înviat şi că Hristos
înţelegeţi neamuri această bucurie şi săltaţi,
veseliţi-vă şi voi căci: „aceiasta este ziua, carej S'a; sculat nimenea sn nu fie necredincios...
Apostolul! Pavel zice: „Dacă Hristos nu s'a
a făcut-o Domnul, să nie bucurăm şi să ne ve-j
jfsoulat,
zadarnică este credinţa noastră" (1 Cor.
selim într'ânsa!" Lăsaţi illa oparte, toatji griija
cea. lumească si daţi mărire Fiului lui D-zeu, ¿15:17).
Celui înviat din morţi!
\ H Fiind învierea temelia credinţei noastre e fiînţelegeţi, că Gel-ce, cu câtejva zile mai >' resc ca şi amintirea respective prăzinuirea In'nainte mâhnit suia calvarul Golgotei şi văzând ' vierii să fie praznicul cel mai însemnat dintre
răutatea l'umei acesteia din dure rie a es-clamat: toate câte le ţine biserica.Paştile cele mari şi frumoase sunt: prazni
„întristat e sufletul meu până lla moarte", azi
celor
praznic şi sărbătoare sărbătorilor!
a ruplţ peceţile morţii, căreia s'a supus pentru
Cu ocazuinea prăznuirei acestei sfinte învieri
desroibirea sufletelor noastre; a frânt încuiesă
ne întrebăm: oare înviata Hristos, şi pentru
torile' şi-L vedem eşind din mormânt ca un
noi?
Când ne-am apropiat de acest praznic
mire şi strălucind lumii ca Un adevărat soare
mare primenit une-am oare sufleteşte? Când ve
i
dem
pe Hristos strălucind ca soarele, scutual dreptăţii.
rat-am
jugul păcatelor de pe sufletele noastre?
Hristos — în ciuda tuturor necredincioşilor
Dacă n'am făcut acest lucru.atunci mai multă
— cu adevărat a înviat! Dovezi?... Cetiţi
cum s'a arătat Măriei Magdaleua încă în ziua osândă am câştigat, iar dacă 1'am făcut, atunci
în care S'a sculat din morţi. Cum S'a arătat ou adevărat, Hristos şi pentru noi a înviat.
Intr'un spital doi bolnavi deveniseră fraţi de
învăţăceilor adunaţi, când a întrut în casă, fiind
uşile încuiate şi I-a salutat, cu cuvintele: „Pace suferinţă. Creştinul avea rac la limbă; celalalt
vouă".
a

!

(

o boală mu tocmai grea, dar totuşi Înjura cum
plit la adresa Domnului nostru Isus Hristos.
— Boala d-talc, zise înitfr'o zi, acesta cătră
creştin, e mai gravă decât a mea, dar pare că
nu şuieri aşa rău. Decie?
— Eu fciinecuvintejz pe Cel viu îţi, vecii veci
lor, răspunse creştinai, Şi ideaeeia suferinţa mea
e mai dulce. D-ta huleşti şi deacca suferi amar.
— Cine e acela viu în veci, întreba necredin
ciosul bolnav, aruncând o privire posomorâta
asupra creştinului?
— Domnul nostru Isus Hristos, împotriva
căruia d-ta ai o neîmpăcată ură, zise creştinul.
— Dar acest Isus e mort de aproape două
mii de ani şi d-ta spui, că e viu. De unde ştii
dnta?
— Chiar d-ta i-mi întăreşti această credinţă,
răspunse creştinul. Căci de cineva mort nu-şi
mai aminteşte nimeni, mai cu seamă după
două mii de ani; dar Doimnuil nostru a fost şi
este. Dacă Domnul nostru Isus Hristos ar fi
mort, d-ta n'ai duce atâta luptă împotriva lui".
for sfârşit vine doctorull şi spume creştinului:
„D-ta trebue şă Iii operat. O să-ţi tai limba.
Ce cuvinte ai pentru ultima oară?''
— Creştinul dleişi avea soţie şi şase copii,
răspunse: „Binecuvântat fie Domnul Isus Hri
stos cel din Treime şi de o fiinţă cu Tatăl şi
cu Duhul Sfânt r
Pentru astfel dfâ creştini cu adevărată cre
dinţă tare a înviat Hristos.
Datori suntem deci şi noi învierea lui Hri
stos văzând să ne îmichinăjm Domnului zi
când . . . sfânta învierea Ta o cântăm şi o mă
rim!
Preot Maloş.

Sărbătorirea d-lui Dr. Ion Lupaş
Duminecă în 22 Martie s'au întrunit în Sibiu
colegii, prietenii şi admiratorii d-llui proî. Dr.
Ion. Lupaş pentruca să-1 sărbătore^e cu prile
jul împlinirii a 25 ani de muncă publicistică.
Iniţiatorii serbării l-au revendicat pe d-î Lupaş
pei seama presei, ca scriitor şi colaborator al
gazetelor şi revistelor noastre. D4 Lupaş este
însă o personalitate distinsă.care şi-a sămănat
energiile sufletului său în toate manifestările de
viaţă ale poporului nostru românesc. In calitate
de istoric, om de ştiinţă, dascăl la teologia din
Sibiu şi pe urmia profesor la universitate, de

politician şi mai ales ca preot, protopop al.Săliştii, a dat o contribuţie preţioasă bogată şi
luminoasă la toate problemele de viaţă ale nea
mului nostru. D-1 Lupaş eiste astăzi una dintre
figurile cele mai reprezentative, distinse, şi cla
sice ale patriei noastre, ai cărui nume va rămâneja în 'istoria noastră naţională scris cu
litere de aur.
Noi biserica ortodoxă avem deosebita mân
drie că acest bărbat die o valoare neobicinuită
este al nostru, a fost întotdeauna şi este şi
astăzi unul din stâlpii acestei biserici şi un
apostol intransigent al credinţei, al religiei şi
al tradiţiilor noastre, creştine, un ucenic devo
tat al evangheliei lui Hristos.
Cu cele mai sincère urări de bine ne asociem şi noi la sărbătoarea delà Sibiu şi dorim
sărbătoritului din tot sufletul nostru zile multe
şi putere die muncă pentruca suntem convinşi
că sufletul nobil şi curat, energia şi vasta ..eru
diţie a d-lui Lupaş va da şi de aci îfnainte con
tribuţia cea mai preţioasă la gloria şi mărirea
neaimuluâ pe toate terenele vieţii sale.

Conferinţe

religioase.

La invitaţia comitetului şcolar, părintele pro
fesor Dr. Q. Cristescu, delà Academia teolo
gică din Sibiu, a ţinut trei conferinţe pentru
elevele şi elevii şcolilor normale din "Cluj, în
zilele de 13 şi 14 Martie a,, c.
Subiectul conferinţelor a fost rolul şi chema
rea adevăratului învăţător creştin ca propovă
duitor a veciniCeJlor adevăruri creştine, şi ur
maşi a celui mai mare dascăl, carie â fost Isus
Hristos. O amintire nestearsă a lăsat în sufle
tul viitorilor învăţători şi învăţătoare frumoasa'
conferinţă despre pelerinajul delà Locurile
Sfinte la care a luat parte şi păr. Cristescu.
Descrie'rieă minunată şi aplicarea! iinliiuitiivă a
învăţăturilor luate la -vederea locurilor sfinte,
unde păr. Cristescu a ştiut să scoată şi din
piatră seacă a Palestinei cele mai frumoase în
văţături, a făcut o adâncă impresie asupra
auditorului, între cari au fost mulţi preoţi şi
membrii consistoriului nostru, precum şi stu
denţi ai Academiei teologice.
Suntem recunoscători părintelui Cristescu
pentru rara oeaziunea ce ni-a dat, ascultându-i
frumoasele conferinţe şi predica rostită în bi-

serică. Srinţia-Sa s'a prezentat peintm primadată .în Cluj şi ceice am avut prilejul să-1
ascultata ani rămas cu impresia, că părintele
Cristescu este unul dintre cei mai distinşi teo
logi ai bisericei noastre ortodoxe. Pregătirea
frumoasă, precum şi scrierile de mare; valoare
apărute până acuma rue îndreptăţesc a crede că
Sfinţia-Sa va trebui să ocupe o catedră într'unul
din centrele noastre universitare, fie în Cluj,'
ori Bucureşti, unde în frământările şj luptele
între credinţă şi ştiinţă păr^ Gristescu cu dem
nitate va reprezenta biserica ortodoxă creş
tină.
Ar fi de dorit, oa astfel ûe conferinţe să se
ţină la toate şcolile noastre, mai ailieis în postul
mare şi' suntem siguri, că ele ar aduce foloase
reale nu numai bisericei, ci şi neamului. înce
putul este bun şi nădăjduim, că pilda dată
de directorii şcolilor normale dini Cluj, D-ş.
Ioana Gabor şi Dr. P. Roşea, vor fi imitate în
curând şi dë alţii.
Amintim, că tot în acele zile a ţinut şi păr.
Dr. Cbltor delà Blaj, trei conferinţe frumoase
pentru elevele şi elevii gr. oath. deta şcolile
normate.
• ,
' Conferinţele s'a ţinut în capelele şcolilor şi
au fost deschise de cătră d-1 prof. universitar
VI. Ghidionescu, preşedintele comitetului şcolar
delà Şcoala normală de fete, arătând" rostul
educaţiei religioase în formarea caracterului
moral.

Memento.
Radiotelefonia. Dintre invenţiile cele mai
proaspete desigur cea mai însemnată *este
aceasta. Cu'n aparat, făcut de mână omeniască
să poţi asculta convorbiri, cuvântări, concerte,
etc. din depărtare de sute şi mii de chilometri,
fără altă legătură, decât undele aerului.
Ca preot, mă cuget, că>Şi această descope
rire serveşte, nu, ca să se slăbiiască credinţa
în suprema putere D-zeiasică, ci dimpotrivă ca
argument îli cercetările noastre teologice.
Dacă mintea omenească mărginită a putut
descoperi un astfel de aparat, încât să se poată
prilnde din aşa diepărtări cuvinte omeneşti, pe
cari le transmite aerul, cu atât mai vârtos pu
tem fi siguri, că Tatăl ceresc, care cearcă ini
mile şi ispiteşte rinichii, caret ne ştie Şi firele

de păr de pe capul nostru, ne aude tot cuvân
tul ce zboară de pe buzele noastre, ba ne ştie
şi gândurile ce ne frământă sufletul.
Pe valurile mării. Ziareile au adus ştirea, că
pe marea Atlantică viforul groaznic a adus
spre perzare un mare vapor şi pe călătorii de
pp e(î. Alt vapor venit spre ajutorarea celuilalt
a ancorat aproape de cel îri primejdie. Căpita
nul vaporului venit pentru salvare se adre
sează personagiului: să se anuniţă aceia, cari
au curajul să coboară pe valurile, înviforate,
cu luntrea şi se aducă pe nenorociţii oameni
din primejdie. Răspunsul personalului: toţi.
Unii dftnitre salvatori sunt înghiţiţi de- valuri, pe
când de-^pe vapor, braţul unui episcop îi bineciuvîintea'ză. Altora le succede a salva pe ne
norociţii dle* pe vaporul în primejdie.
Cât de altruişti sunt oamenii pe valurile mă
rii! I-şi expun suprema avere: viaţa, numai săpoată da ajutor deaproapelui nenorocit. Acolo
doar se mai poate auzi de dragostea adevărat
creştinească. • Peut mec nu se? vede acest al
truism pe pământ, care şi dacă nu-i cuprins de
valurile mării, „Marea vieţii înălţându-se de
viforul ispitelor" însă a suferinţelor, al năca
zurilor şi al ilpsurilor este pină. Undte sunteţi
salvatorii ou luntrile voastre?! Ajutor puteţi
da fără rizicul marinarilor, de-a fi prinşi de va
lurile ucigătoare. Şi dacă valurile ar fi să vă
înghită, iată cel mai mare Arhiereu^ Mântuito
rul îşi ridică braţul său spre binecuvântare:
„Veniţi, binecuvântaţi Părintelui meu, etc."
Nelegiuiţii. Aşa sunt numiţi prin satete noa
stre acei creştini', cari trăesc viaţa conjugală
fără binecuvântarea bisericească. Această
floarea păgânească, delà razboiu încoace a
avut pământ roditor pe meleagurile • noastre.
Ba neputinţa de-a se legiui, neştiindu-sle moar
tea sigură â unor bărbaţi morţi în razboiu. a
fost scuza multora dliintre cei nelegiuiţi. Legea
cu declararea morţii celor dispăruţi a ajutorat
cauza, însă n'a solvă t-o, fiindcă celor cari ani
dea rânduri s'au' învăţat a trăi astfel!, cam greu
s'au putut smulge din mocirla păcatelor.
Având între credincioşii mei câteva convie
ţuiri de acest fel unii după venirea legii, ascul
tând! cuvântul preoţesc s'au legiuit, dar alţii
au perzistat în păcat. Zadarnică a fost acesto
ra, orice cuvânt. Dar iată că, în şedinţa con
siliului comunal, la statorirea budgetului comu-

nai din acest an, consiliul ou unanimitate ă
votat o taxă de 500 lei ca taxă anuală pentru
fiecare păreche nelegiuită.
Această măsură a adus rezultat şi la înce
putul Sf. post, toţi s'au legiuit.
Câte nu s'ar putea face, dacă toţi cei che
maţi s'ar gândi, că legile sunt făcute şi cu acel
scop, că oamenii să vine la „împărăţia lui Dum
nezeu''.
Cornel Georgea.

Pregătirea propedeutica şi psihologica pentru
posibilitatea aprofundării Noului Testament.
,,Ce ştii tu despre t i n e ? " , zicea Tiresias
regelui Oedip. Aceiaşi întrebare se poate
pune şi omului modern. Spiritul anticreştin
care-1 caracterizează în miare măsură, este
rezultatul clutuirei luată din cărţi. Cu cât va
succede mai mult, ca Omul modern să fie în
apoi lumea nu numai după formele aparenţei
cu atât caracterul anticreştin al Sufletului lui
se va întuneca, creşitinisrnul îi va apărea ceva
viu, şi va abandona pe viitor de a mâi găsi
viaţă unde nu este şi invers.
Să punem deg. misterul mântuirii în faţa
omului mlodern. Cum; va putea ajunge la sim
ţământul necesităţii mântuirii, când el nu are
un tablou intuitiv despre situaţia diríuilui, când
trăeşte în ¿onceptia modernă de a diviniza
propriul său eu, fără o etică mai înaltă şi con
secventă.
„Este mai uşor a converti înţelegerea unui
sălbatic pentru evanghelia lui Hristos, zicea
un misionar întors din Africa", decât a unui
om cultivat modern".
Peste tot tinerimea modernă cu oare care
pretenţie de cultură, mai bucuros primeşte
un tratat psihologic realist asupra naturii omulu', decât câteva povestirii de un conţinut
din Noul Testament.
Aceste triste fenomene se explică numai şi
numai, prin presupunerea existenţei unei ro
bii în care este încătuşat sufletul modern.
Tînăra generaţie absolut inconştientă de
propria-i robie, fiind în epoca când tinde după
independenţă ¡mai lesne poate fi • câştigată,
dacă i se înrcedinţeiază domnia străină adânc înrădăcinată în suflet, fie prin proprie
tăţile trupeşti fie prin puSterea de influenţă a
societăţii.

Orice manifestare a omului modern este
dependentă. d eaprobarea cercului mai larg.
sau măi îngust în care se mişcă.
Pependenţa omului de societate până la
robie este cunoscută chiar şi lui Plato, care
evidenţiază prin exemplul : „Dacă am avea
un cerc, care să ne facă nevăzuţi, câte din
cele ce ce facerii: azi le-ami întrelăsa şi invers"Indreptată fiind atenţiunea asupra relităţii robiei interne şi asupra posibilităţîî de emancipare, va putea fi înţeles şi senzul adânc
al cuvintelor ap. Pavel : „Voi sunteţi răsculmpăraţi, nu sunteţi servi ai- oamenilor" .
Acest avertisment adus de ap. Pavel refe
ritor la frica omenească în faţa pretenţiilor,
consimţământului, sau desaprobării colecti
vităţii ameninţătoare, nu poate fi înţeles de
orrîul care a fost educat numai prin false coinsideraţuni' sociale.
La alimentarea şi întărirea acestei robii con
tribue în mare măsură, mândria personală
care este socotită de Nietsche ca'parţinând
capitolului „Gemeinschaft -macht gemèin"
care este de mare valoare psihologică pentru
organizaţia masselor şi pentru vechimea co
lectivităţii şi care se bucură de multă auto
ritate între tinerime.
Omul mândru este în absolută dependenţă
de sentinţa schiimbăcioasă a contimporanilor
săi. Egoismul îl face să-i fié frică de propriaimpresie, pune o deosebită îngrijire în a-şi evidenţia cât mai mult propriul său eu.
Mândria deci este un motiv şi mai adânc.
care-1 împiedică pe omul modern de a-şi ve
dea propria lui-robie.
Îndrumătorul de suflete nu poate trece cu
vederea mei această proprietate, care este
ţinută ascunsă cu atâta dibăcie mai cu seamă
de tinerime. Din contră robia mândriei să fie
? dusă în rândul apariţiilor externe. Trebueşte înfăţişată în adevărata ei esenţă şi com
bătută prin exemplul vieţii sf. părinţi, cum
in viaţa lor eul propriu dispare în dosul sa
crificiului. 'Desigur numai o bună impresie
poate produce asupra tinerimii, dacă a r fi
privite dl nacest punct de vedere vieţile apostolilor şi martirilor. Să poată oricine ve
dea cât este de rară opera care să nu as
cundă o tainică plăcere proprie a autorului,
şi cât de grea e mărturisirea fără înfrumu
seţări, ca astfel să cnostate greutatea robiei
1

•$to&et^''&s&$tfâezaream&-- fctfev&îSrtiăf* liber
tate a personalităţii lud , , •••
Tocmai această metodă inductivă, care ne
ridică de jos în sus ar putea! trezi în oamenii
de azi tendinţe noui spre o luîrne superioară.
Omul miodern şi înainte de toate tînăra; ge
neraţie nu are voinţa, necesară ca să poată
privi viaţa omenească în lumina revelaţiei
pentru o conducere dreaptă în viaţă.
Să priviim n*ai cu atenţiune numai la mân
dria noastră şi vom constata cât de mult ne
atrage în cercul celor dependenţi de părerea
altera. Cuta în toate ce facem şi spunem ne
însoţeşte ca o Umbră. Cum cele mai bune intenţiuni exteriorizate în fapte şi cuvinte, cele
rrţai nobile sentimente le deformiează, scăzân
du!->& 4in valoare.
•
iar apoi privind la Hristos, prin paiangenul
robiei noastre ne apare pentru prima oară în
lamina desăvârşirei sale. Faţă în faţă cu con
ştiinţa tare a unei întregi lu|mi, el singur re
prezintă adevărul. Şi totuşi'mei urmă decuSt
propriu. Nici unde în cuvintele «ale nu se O r
gilndează pe s'ne, ci pe tatăl.
Acesitfei de înălţare de jos în sus, de a
lumina conştiinţa robiei noastre prin pro
prietăţile
corporale
vizib'l'e, coresunde
metodei aplicate de marii cunoscători ,ai su
fletului omenesc, d e g :
In „Divina Comedie'.' a lui Dante omiul prin
•cunoştinţa lui-de viaţă o dus mai întâi prin
lumea de jos, pentruca să vadă adevărata si
tuaţie a om'a'ju!'; şi urm;ăriic ei, pentruca omul
prin impresiile câştigate î:: lumea de jos sa
se dorească după elberarea sulfetului său şi
după o luimte superioară.
In acest fel oamenii pot ajunge la anumite
, eonsatări cani contrazic direct optimismului
culturei raţionaliste moderne, întărind cu
noştinţe vechi.
Nu este potrivit a socoti pe unii tineri li
beri cugetători, cât timp ei nu pot da răspun
sul unor întrebări c a : Tu, cel ce te numeşti
liber cugetător, cum stai cu libertatea gân. dirii t a l e ?
Nu este la tine numai dorinţa de a gândi li
ber ? Eşti tu stăpân pe Idcriîiţeie tale pentru
a putea cugeta obicetiv ? D a c ă pretinzi că
te-ai emancipat de sufe marile presupuneri ale
• credinţei creştine, nu cumva ai căzut pradă
altcr p r e s u p u n e r i c a r i îţi ţin spiritul sub o
%

;
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tutelă şi mai rea, făcând ca gâhdwiie tale li
bere să servească suferinţelor tale nedesle*
gate.?
Având o generaţie, care să fie călăuzită în
preocupările-ei spirituale, *;.-de- adevărurile
scoase din realitatea vieţii omeneşti,' ar fi itoposibil să nu înţeleagă religia creştină.
Cât timp însă priceperea intelectualilor mo
derni în luminarea misterelor religiei creştine
este caracterizată prin cuvintele lui Haeckel
din opera „Lebenswundern" privitoare la Isus nu ne poate vorbi despre o independenţă
sufletească. „Această moarte, dureroasă a
fndurat-o Hristos împreună ou atâtea miii de
martiri, pentru convingerea în adeveritatea
credinţei şi învăţăturilor sale,ii o înţeleaptă
legătură cauzală a aceluia ou aşa zisa mân
tuire, n'a putut-o dovedi nici unui dintre mi
lioanele de teologi cari în fiecare Diuninieâ
au predicat şi predică. Acest întreg ansamblu
aî mântuirii, al credinţei creştine a izvorît din
concepţia etică veche şi sclavă a-popoarelor
barbare, în special al credinţei neroade în
puterea de împăcare a jertfei omeneşti'-.
Dacă ei siint obicinuiţi în acitvitatea lor să
pornească dala propriile existenţe, ş r obser
vări ale vieţii, fără ca să rezolve cea mai apropriată problemă a oimutoi intern, cum vor
şi putea recunoaşte adeveritatea şi impor
tanţa misterelor, când mai apar şi în haina
religiunei?
Din potrivă om ul care voeşte să se pre
gătească pentru mântuirea creştină trebue
să pornească nu numai dela activitatea severităţei sufleteşti, ci dela pracsele psihologice,
cari dovedesc că o putere de voinţă neobici
nuită "acţionează asupra celor slabi întărin
du-i, şi o suferinţă voită şi nevinovată acţio
nează asupra caracteruloi.
Din aceste observări şi experienţe risihiee
va răsări ideea mântuirii din sfera numita
de unii mistică, care se referă la cele pămân
teşti.
Idei a realizată cu atâta putere de Mântui
torul. Deci tocmai dela adevăratele observări
ale vieţii suntem duşi în sfera misterelor di
vine. Aceste adevăruri! psihologice sunt aduse la expresie-şi în opera,,,Tannhaeuser"Ideea mântuirii în Tannhaeuser nu este ce-î _
drept identică eu conţinutul mânuirii creştine
ci este aproape conţinutul unei legende reilif

;

•jgfease. Căci de o*te©M'- $tifl^«a'creştHi-¿e "im
primă nu în filozofie, ci în legendă.
in Tannhaeuser este înfăţişată lupta între
creştinism şi păgânismi. Tannhamiser este
mântuirea prin Elisabeta un adevărat suflet
creştin.
Activitatea personalităţii creştine asupra
sufletului prins în legăturile ilusiei naturale
este ceva înălţător, care activitate se poate
atribui în m a r e măsură darului divin. In cea
ce priveşte poziţia tinerimlii faţă d'e persoana
Mântuitorului, trebue să se simtă cuvintele
lui Napoleon • „Eu m ă înţeleg a fi peste oa
meni, dar nu şi peste Hristos, qafe nu fu nuţnai ora¡" deci ineompar abilitatea fiilor oa
rutenilor, faţă de fiul lui 'Dumnezeu. învăţă
tura lui I'sus Hristos a trezit Irripresia despre
acel supraomenesc în apostoli şi urmaşii lorToţi cari într'o clipă de înalită sfinţenie su
fletească au văzut mărirrtea de uriaş a Mân
tuitorului n'au găsit cuvinte în deajuns pentruea să poată exprima Impresia lor.
Orrtful ¡rrfodern însă nu poate cuprinde cu
privirea figura lui, fiindcă, nu pricepe în ce
contrast plin de mister, nepătruns nici de oa
menii riepbicinuit stă totul oeeace încorpo
rează pe Iisus cel real. Şi cute. l'ar şi putea
vedea, când amlul modern nrici nu cunoaşte
pe omul adevărat- Câţi dintre noi caută să
străbată suficient în firea lucrurilor, chiar şi
a celor simple ? Cine îşi dă silinţa să conver
tească cu adevărat moraliceşte fie şi nurnai
un seinlen de-al nostru?
Găsitu-s'a un poet de valoare cu toate fru
museţile scrierilor lui să abată un singur cţm
déla o acţiune urîtă ?
Cum se va şi putea compara omul modern
eu cel ce a adus adus atâtea binecuvâ)ntări.
a înoit viaţa cu propriile-i suferinţe.
Hristos nu éste un simplu idealist strein de
iuttre,- ci un ager observator şi cunoscător al
vieţii armeneştii, o notă care deasetmenea nu
trecută cu vederea de omlul modern. Căci
amintească-şi oricine din viaţa practică, unii
idealişti totdeauna s'au separat de oameni,
presupunând şi la alţji propria lor însufleţire
şi desinterés, trăgând concluzii false, privind
mai de aproape la câţiva aderenţi confundă
cu aceştia mass'a oamenilor de rând fără
ea să cântărească greutatea ei.
Cât de diferit este Iisus1

El ştie de nlaf maîatè ©i; va fi răstignit,
nu poate fi amăgit când e vorba de opera re
ală a oamenilor, ştiind sigur că unul din ei îl
va -vinde. Cunoaşte slăbiciunea lui Petru Get
semani şi Golgota nici când n'au acţionat
cu atâta putere mai cu seamă asupra acelora
cari aveau să lupte mai mult cu lipsă reală
a vieţii şi naturii omeneşti.
Puteau fi popasurile sufeririţei ale unui
simpilu fantast ? Nu. Omul plin de suferinţe
instictiv simte, că acest druta fie făcut de' un
compătimitor, care a străbate la terrAelia con
flictelor şi grijilor omeneşti.
Se miră azi totuşi mulţi de preţul vieţii lui
adusă jertfă.
Cine face acest lucru, n'a străbătut întreagă realitatea cuprinsă îrî evanghelii, n a cu
noscut triumful diri întrega lume, isvorît toedin 'moartea 'lui pe cruce.
•
In dosul fiecărui cuvânt al lui este o Gol
gota, o învingere desăvârşită peste tot ce
mişcă voinţa omenească. învingătorul • lumii
triumfa nu numai asupra germenului de viaţă
si creaturilor, ci este şi stăpânul desăvârşit
al tuturor pornirilor sufletului oimiencsc
DruirM spre moartea pe cruce, nu este alt
ceva decîlt cea d.in urtriă desăvârşire a unei
pili d'e; ;icare stăpâneşte vjiiaţa ofmenească în
înteeiVrte îşi o 'luminează.
Cel ce adâiiceşt ecu luare aminte cuvin
tele rostite de Mântuitorul în drulmlui sufe
rinţei, va înţelege că Golgota, nu> este numai
o jertfă de sânge omenesc, ci manifestarea
vieţii divine, în nClj-Ocul slăbiciune lucrurilor
create, în iriiij locul tragediei cauzate de or
birea şi patima omenească. In martiriul lui
nu vedem- nijmiic din martiragiul pur olmienesc.
o desconsiderare a contrarilor, o Imânie, un
zgcinict, care să arate măreţia faptei, dlin
potrivă sufletul celui răstignit este izvorul
păcii. Nici ufmră d'e acel eu pământesc exa
gerat, care se crede şi' mai mare în mijlocii!
jertfei. MoarteaLui este tot atât de suprao
menească precum fu şi viaţa lui.
Oricine privind obiectiv jertfa Mântuitoru
lui puâtes constata că aci nu-i vorba numai
de triumful unuii erou ce moare, ci de jertfa
allusă din iubire faţă de oaim'eni, cu tendinţa
de a readuce sufletul omenesc căzut, la adevărata-i viaţă.
M. '
v
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Sifilisul
Sifilisul e'ste o boală grea, molipsitoare şi
care este zămistlită de nişte,vermultiţi mi
titei, pe cari cu ochiul liber nu-i puteim
vedea.
Vermuleţii aceştia se încuiba în corpul şi
sângele omului, se îniiuilţese şi roşesc în sân
ge ca furnicile sau ca în coşniţă albinele.
Vermuleţii aceştia ştiinţa doftoricească îi
nunleştespirocheţi.
. Omul îmbolnăvit de sifilis de multe ori nici
nu ştie că este molipsit de această boală
grea şi periculoasă. Nunta i rănile şi nenoro
cirile mari carii se arată la 5—20 ani după
niolipsirc dau boala pe faţă.
Geranenuîi sifilisului intră îh corp mai uşor
unde află,loc deschis (bube, răni).
Trebue să ştie oricine, că sifilisul nu intră
în trupul Omului numai pe calea părţilor ru
şinoasă (organe sexuale), ci prin toate deschiizăturile, prin piele, gură, limbă, nas, ochi:
maţul şezutului, e t c te poţi deci molipsi cu
-sifilis şi fără să fi avut împreunare sexuală.
Sfilisul nu este deci numai o boală ruşi
noasă, nici numai boală venerică, ci este o
boală generală a întregului corp. Şi este o
boală bolipsitoare ca oricare altă boală de
acest fel.
E adevărat că mai uşor te poţi infecta (mo
lipsi) prin împreunare, sexua'iă cu o femee
bolnavă (femeea dela bărbatul bolnav) dar
'tot ati.4, de uşor te poţi mlolipsi şi sărutând
o persoană bolnavă, sau atingând haineHe.
sărutând icoanele pe cari le-a sărutat îna
inte un bolnav ; dacă bei din acelaş pahar,
(ulcior, cană),, cu un bolnav sifilitic, dacă
fee razi cu briciul folosit de bolnavi, dacă fo
loseşti aceleaşi albituri pe care le foloseşte
un bolnav sifiliticGermenul intrând în corp face la trei săp
tămâni după intrare, ulceraţie (rană, bubă),
căreia doctorii îi zic şancru sifilitic, iar po
porul îi zice şancăr sau freanţ.
Şancrul acesta sifilitic nu e dureros!
Dacă bolnavul nu caută scăpare prin le
cuire cinstită şi serioasă atunci vermuleţii la
10—12 săptămâni după molipsire ajung în
sânge şi acesta se împrăştie în tot corpul,
aici face apoi mari stricăciuni, mai cu seamă
în oase, inimă, vasele de sânge, în plămâni,
stomac, ficat, rinichi, etc.
1

Cele mai mari stricăciuni le face în şira
spinării şi în creer. Bolnavul ajunge să nu
mai poată umbla (tabes), în creer se fac sângerări (guta), boală foarte gravă,-'care poate
omorî momfentan şi chiar să scapi de moarte
te face neputincios (olog, mut) pe toată viaţaOkmenti \mai cu seaaiă tineri, cari mor lo
viri dp gută (apoptexîe) în cele mai multe ca
zuri sunt bolnavi de sifilis şi* aceasta le-m
cauzat imoartea.
.r
La unii dintre sifilitici li se istrică creerul
în aşa măsură în cât ajung nebuni, jpericuţ
Aaşi pentru aii lor şi pentru\societateg'
f
Cei m%â mulţi nebuni au ajuns, nebuni &
urma sifilisului câştigat de ei sau Moştenii
dela părinţii lor.
> .' .
Mare primtejdie e atunci când vermuleţii
jung în oul zămislit' în pântecele imiafmM, ^ ă e i
îmbolnăvesc fătuQi şi-1 nirriicesc.
»
Fembile bolnave de sifilis, imai cu seamă
dacă ioala este proaspătă, nu pot purta sar
cina, ci leapădă fătul.
Dacă sifilisul este«învechit (10, 20, 30 ani)
mamele nasc copiii la termen, dar copiii aoeştia vor fii--şi ei bolnavi de sifilis, 'şi dacă iui
se arată semne pe ei.
.
,-.
Marnele cari perd copffli, sau nasc copiii si
filitici (cu bubfe, răni) sau! d căror copii mfrr
după naştere, >slăbiţî de sifilis, să caute fără
amânare, lecuire, căci se pot vindeca şi vor?
avea copii sănătoşi.
Iar copia născuţi din ntdme sifilitice trebue
căutaţi din bună vreme cu medici, căci lecuiţi
fiind se pot vindeca în 3—4 ani.
Copiii cari se nasc ou sifilis din mame. sifi
litice şi carii nu vor fi lecuiţi, apucă o cale».
greşită în viaţă, din aceştia se recrutează asâsinii, crimlinalii, hoţii, perverşii, epîleptîcîî
şi pe aceştia nici cele mai mari pedepse jriu-i
pot readuce la calea adevărată,- pe care tre
bue să /meargă un, omi cu mfeitea sănătoasă.
Sifilisul 'se Moşteneşte până ta a tmkt-patra
generaţie, făcând multe stricăciuni în corpul
nepoţilor şi strănepoţilor nevinovaţi, cari
jtrebue să poarte ijuguE păcatului săvârşit de
părinţii, im/oşii şi strămoşi lor.
Sifilisul în' familie [este ca un blestem greu
care apasă vinerii acelora, cari nu au nici o
vină, numai nenorocirea i că s\au născut} din
părinţi sifilitici.
Pentru a ne putea feri din calea sifili
sului trebue să ştim următoarele:

x

Sifilisul este boală 'molipsitoare, cauzată
de vermuleţi'i sifilisului pe cari ştiinţa dofto
ricească îi nunteşte spirocheţi.
Este boală generală a întregului corp ome
nesc,
Este boală periculoasă, corpul omului ne
putând singnr s ărăpună vermuleţii,
aceşti verim'uleţi trăesc şi se înrriulţesc în
sângele cjmului,
corpul anului bolnav este plin cu vermu
leţii aceştia,
veimialeţid se transmit delà omul bolnav ia
bel sănătos prin atingere directă ; ca : îm
preunare sexuală, sărut, folosirea oibectelor
•unui bolnav (lingură, pahar, furculiţă, briciu.
haine de pat, albituri-).
Deci :
Nu bea nici câné după altul din acelaş vas ;
Nu ie rade cu briciul unui sifilitic,
mai cu seamă la bărbier cere să desinfecteze
(curăţe) bine briciul,
nu lăsa să-ţi scoată dinţi cu cleşte murdare,
cu care au scos înaintea ta altui bolnav, căci
vermu'eţii sifilisului să lipesc pe cleşte şi te
pot molipsi şi pe tine,
nu pune lipitori Moşite de alţii,
nuintra în crâşma, restaurante, cafenele în
cari nù se pune,preţ pe curăţeriie,
nu săruta pe nimeni despre care nu eşti si
gur că nu e sifilitic,
nu săruta chipuri, cărţi, icoane pe cari îna
inte le-a sărutat oameni străini, sau sifilitici.
nu dormi în acelaş pat cu oameni străini,
sau ou sifilitici.
nu folosi albiturile lor,
fer este-te de fentei sau bărbaţi despre cari
ştii că sunt bolnavi.
m ii p. timbrele cu limb aşi nu umezi de
getul cu limba când numeri bani.
Dacă te-ai molipsit trbue să ştii următoa
rele :
când vezi răni (ulceraţii, erosiuni) vésicule
mici pe trup, pe buze, limbă sau pe piele, ateargă la ambulatoare, policlinice, unde sunt.
sau la medicul de circumscripţie, sau la un
medic practic, să-ţi vadă rana , căci cu cât
mai curând ajunge un sifilitic subţ tratament
(lecuire) cu atât mai curând se poate vindeca.
Căci este miai uşor şă-'l vindeci până n'a pă
truns în tot organizmul. Şi în cazul acesta s e '
poate vindeca cu desăvârşire în scurtă vremeCând ai răni (u!cearţii, şancru) .cari nu sunt

dureroase, gândeşte-te în totdeauna la sifilis,
căci sifilisul la început nu este dureros, nu
face neplăceri bolnavului, care îşi poate ve
dea în linişte de meseria sa.
Sifilisul dnpăce s'a răspândit în întregul
organism' numai printr'un tratament îndelun
gat şi conştiincios se poate vindeca, durata
tratamenMui e delà 3—6 ani.
Oricine trebue să ştie că sifilisul se poate
vindeca.
Cu cât miai curând caută ajutorul medical,
cu atât mai curând scapă de boală.
Lăsată în grija sorţii boala înaintează făcfhd rriulte şi mari stricăcuni în organele nterne, oase, încheeturi, ficat, splină, muşchi:
plămt'ini, inimă, vase sanguine, nervi, şira
spinării şi créer.
Sifilisul se moşteneşte. O marnlă sifilitică va
naşte copii sifilitici. Cu cât mai proaspăt e siS i sul minimei cu atât mai dese sunt avorturile,
naşterile fără vrt\ne, cu cât se învecheşte si
filisul, ismeea va da naştere la' copii capaf
bili să trăiască, dar bolnavi de sifilisCopii siffitici trebug luaţi miofflentân sub
tratament, căci în 5—W ani se vor tămădui cu
dqcăvârşire şi vorp putea trăi fără frică şi
fără pericol.
Sifilisul numai prin tratament special se
poate vindeca şi trebue să ştie oricine că până
la vindecarea acestei boli trec 3—5 ani, în
care timp bolnavul trebue să-şi facă {mai
rriulte cure (cel puţin două pe an). Fumurile
şi leacurile băbeşti nu vindecă sifilisul, fac
numai să dispară delà suprafaţă semnele boalei, bolnavul crezând că s'a vindecat. De fapt
însă viaţa bolnavului este perdută, sau pe
riclitată.
f/îulţv- bolnavi au murit de fumuri!
Trebue înainte să ştii că fumurile le-au fo
losit medicii înainte ou 200—1300 ani. ;De atunci ştiinţa miedicaia a înaintat uimitor de
irr.Ult, deci nu te lăsa să te trateze babe după
prescripţiunile lînvechite şi azi dovedite ca
neîndestulătoare.
Azi leaoril cel miai bun al sifilisului este neosalvarsaiM, săruri de bisţmut şi hidrargir.
Fără leacurile acestea nu se poate vindeca
sifilisul.
CC care spune că vindecă sifilisul cu alte
medicamente te aţmăgeşte şi nu-ţi vrea bineleci lăcomeşte nWoiai bani.
Nu asculta de babe," vrăjitoare, căci ftoala

aceasta nu se poate tămădui, numai cu leacuile susamintite.
•:
Fiecare să ceară să i se facă analiza sâng&M mai o» seamă femeile cari avortează
• (lapăda) des,* cari nasc fără vreimie, sau nasc
copii slăbuţi, fără de sânge, cu bube pe corpul'
'lor. Trebue să-şi facă analiza sângelui ypmtrueă de obiceiu sifilisul este cauza.
Statul pune la dispoziţie clinicele, spitalele.
dispensariBe, amlbulatoarele policlinice şi la
boratoarele sale pentruca să dea ajutor tu
turor,
Statul trimite echipe de medici specialişti
în 'mijlocul poporului, cari să vadă, caute şi
să dea* ajutor. Medicii aceştia cutreeră sa
tele ducând cu ei medicamentele trebuin
cios^ cari să tămăduiască.
Ascultaţi de medicii aceştia, cari sunt tri
mişi de către Ministerul Sănătăţii tocmai pen- tvu binele şi fepeirea popontluli, alergaţi la
ei şi cereţi ajutorul, cei aflaţi bolnavi şi cei
cari vă simţiţi bolnavi ascultaţi de sfaturile
doctorilor şi faceţi îhtoctmai cum vă spun ei.
prezentaţi*vă totdeauna şi. regulat Ia trataIment în ziua şi ora care v'o indică medicul,
sau primarul, căci numai prin tratămient în
delungat şi serios vă puteţi vindeca de boală,
Alergaţi cu drag la aceştia, spuneţi-vă toate
necazurile voastre, nu aşteptaţi, când sun
teţi bolnavi, ca ei să vină nechemaţi- la voi.
Alergaţi la ei cerând ajutorul încă din vre|ne.
până când boala n'a prins rădăcini în trupul
'vostru.
• i
GândiiS-vămai presus de toate la sănătatea
voastră. Ea e cea mai scumpă Comoară. Ţi
neţi sec nw că păstrarea sănătţii este şi 'un obligamerit faţă de semenii noştri.
Numai aşa cu o largă şi binevoitoare înţe
legere vom putea lupta cu toţii pentru nimi
cirea acestui duşman periculos-.
:

Dr. Doiminic Stanca
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Guvernul cel noii
Corpurile legiuitoare şi-au încheiat în ziua
de: 27 Martie activitatea periodului de patru
ani de fagişfetură. Sâmbătă s'au ţinut ultimele
şedinţe la cameră şi senat, în cari s'a cetit me
sagiu!! regal dle închidere. Seara d-1 prim mi

nistru Ion 1. C. Bratianu a prezentat M. S. Re
gelui dilmisia guvernului. Dimisia a fost pri
mită, rămânând ca actualii miniştri să resolve
afacerile curentei până la numirea noului gu
vern; Duminecă au fost primiţii în audienţă
fruntaşii partidelor politice, iar M. Sa Regele
a rugat pe domni •Averescu, Maniu şi Millalache să prezinte fiecare câte' o listă a persoa
nelor luate în' combinaţie pentru formarea gu
vernului.
Dupăce partidull naţionali şi ţărărtelsc n'au pu
tut ajunge la un acord diefinitiv de colaborare,
M. S. Regele a încredinţat Marţi dimineaţa pe
generalul Averescu cu! formarea noului gu
vern, care s'a compus astfel:
Preşedinte General Averescu, .Ministru' de
interne Octavian Goga, Ministru de externe
Ion Miiilineu, finanţe Ion Lapedatu, agricultură
G. Guroflid, instrucţie P. Negulescu, culte şi
arte Vasile Goldiş, răsfoioi generat Mircescu, ju
stiţie Teodor Cudalbu, industrie şi comerţ ge
neral Coandă, sănătatea, publică şi ocrotirii Dr.
Ion Lupa?, fără pbirtofiu Ion Petrovici, comuni
caţii gen. Văleam, muncii Trancu Iaşi, lucrări
publice Petru Groza, ministrul Bucovinei Dori
Popovicî, al Basarabiei Sergie Niţă.
Noul guvern a depus jurământul Marţi la
amiazi în faţa M. S. Regelui şi în aceiaş zi
şi-au luat în primire portofoliile.
Ou prilejul acesta ţinem să constatăm că
din partea d-'lui Bratiainu şi mai ales a d-lui
ministru Lapedatu în timpul guvernări trecute
am întimpinat multă bunăvoinţă şi solicitudine
îii munca pentru consolidarea eparhiei noastre.
Pentru aceasta nje simţim datori să le esprimăm
şi pe calea aceasta sincera noastră mulţumită.
Salutăm cu deosebită bucurie! noul guvern
câtă vreme la departamentele ministerelor ve
dem Şi bărbaţii luminaţi ai bisericii noastre din
Ardeal, dintre cari dJui Goga şi Lup.a> sunt
membri ai sinodului nostru, iar d-1 Lupaş ase
sor al oonsisitorMiUi nostru. Suntemi convinşi
că soiartea bisericii noastre află în d-1 ministru
de culte V. Goldiş pe omul cu adâncă înţelegere
pentru pnolblemete ei.
Ne simţim datori ca să-i dam toată contri
buţia spirifjinului nostru pentru binele! şi propă
şirea patriei şi a bisericii noastre. \
1

din partea Ministeriului

un inspector

al Cultelor însoţit de maiorul

STIRI

general

de;

jandarmi

Miescu, ca să facă anchetă în cauza plângeri
lor ridicate de uniţi împotriva noastră. Ancheta

NOAPTEA

a constatat

ÎNVIERII-

II
In noaptea mohorâtă se cântă- osanale
Văzdnhu 'l Mioară ş'apoi se pierd departe...
A cerului tărie coboară pe altare
Atâta bucurie ce'n suflete străbate.
III
Părintele bătrânul cu pletele iui ninse,
E luminat la faţă de o divină rază
Pleoapa obosită spre boltă îşi ridică
Fiorul tainei sfinte din ochi îi lăcrimează.
IV
Respiră fericire în astă zi măreaţă
Şi sfântul din perete în haina spălăciiă
Şi moşul şi -copilul cu fată 'nbujorata
E zi de sărbătoare, e zi neprihănită.
0
V
In noaptea învierii e caldă rugăciunea
Ce tremură sfioasă în sufletul curat.
Domol din turn se 'nalţă, în noaptea învierii
Un glas sonor de clopot: Christos a înviat.
A.

Oprişiu

stud, univ.

,Fundaţie.

»

*

credincioşilor

lic a servit o liturgic în biserică cerând ajuto
rul lui D-zeu asupra cauzei sale. D a r nedrep
tatea s'a ivit îndată, căci în cuirsujl zilei bise
rica s'a aprins şi a ars cea mai mare* şi mai
preţioasă parte din interiorul ei, cauzând pa
rohiei pagube mari. Poporul consideră aceasta
ca un semn al provedinţei care pedepseşte ceea
ce se zămisleşte cu gânduri necurate.
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C O N C U R S
Peinitiru ocuparea postului de paroh în Baba,
parohie do el. II, protoicria

Lăpuşuhii se pu

blică concurs cu termen de 30 zile dela prima
!

ap|ariţie în „Renaşterea".
Venitele preotului sunt următoarele:
1. Salar dela Stat.

'

2. Saşie parohială 14 jug. cu prospecte! de
întregire prin reforma agrară şi 7 jug. pădure
de focárit.

\

,

3. Dela fiecare familie de sine stătătoare

o

mlerţă mică de porumb sfărmat şi una zi de
lucru.
4. Stolele statorite cu comitetul parohial în
şedinţa din

24/111 1926.

• -

5. Casă parohială nu este, dar comitetul are
în plan acvirarea unor case parohale.
Reflectanţii

îşi vor trilmite cererile de con

curs cu documentele necesare, subsemnatului
oficiu şi cu avizul acestuia sie vor prezenta în

Vrednicul nostru protopop -.Va sile.

Gain din Baia de Arieş a făcut din mijloacele
proprii o fundaţie de 3000 lei sub numirea „fun
daţia încurajărilor" cu menirea ca din aceasta
să se menajeze ridicarea valorilor morale din
tracţ

a

noştri. In aceiaş zi de dimineaţă' preotul cato

1
Bisericuţa mică din vremuri de obidă •
Cu sfintele! icoane şi prapori învechiţi
Se scaldă în lumină; cucernici credincioşii
In straele lor albe, par tot atâţia sfinţi.

»

deplină dreptate

parohie pentruca să facă cunoştinţă cu credin
cioşii.
Tg.-Lăpu'şului, la 24 Martie

1926.

Oficiul prot. în conţelcgere c comitetul pa
rohial.

dând: premii, remuneraţii şi alte daruri

2. Mânu

oltejmentetor cari se disting în privinţa imora

prot.

lităţii., Fundaţia va fi administrată de comitetul
şi sinodul protopopese.

*

Degetul Im D-zeu.
în

urma multelor

No. pp. 449—1925.
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' C O N C U R S
D i n Racşa ni

se scrie că

şicanei din partea

fraţilor

uniţi în ziiua de 4,Martie a ieşit la faţa locului

Pentru întregirea postului de paroh îm pa
rohia din nou înfiinţată

Rişca de Munte

din

tract ul Huedin şă pjuiblică concurs cu termen
2. Una efrdelă de grâu, secară, porumb sau
de -30 zile delà prinia apariţie îh „Renaşterea''. orz de fiecare fum şi una zii de lucru în .natură
Venitele împreunate cu acest post sunt:
sau preţul zilei delà fiecare fum.
1. Locuinţă în natură cu supraediiicateie de
3. 15 jugăre, 530 stâiijqni sesiune parohială.
lipsă deocamdată închiriate, insă ini termen de Pentru întregirea prin reforma agrară s au fă
2 ani se vor edifica de cătră parohie:
cut demersurile cuvenite.
2. Delà, fiecare familie (427) 17 litre grâu,
4. Stoţa obişnuită.
iar în lipsa sesiunei parohiale neintregite, pa
5. Drept de păşunat şi pădure .
rohie mai îmbunătăţeşte pe paroh delà fiecare
6. întregirea delà Stat conform cualifieafamilie cu 13 litre grâu pe timp de 2 ani, din
Oererile de concurs instruit© conform norcari /
parte îi oompete cantorului şi ţiunei.
•
Vio parte îi oompete crainicului.
maior în vigoare se vor înainta m termenul in
3 Della fiecare. famife una H ) zi de lucru dicat subsemnatului oficiu.
în natură, sau în schimb plătită cu bani, plă
Reflectanţii pe lângă observarea prescriselor
tind preţul de jumătate din preţul unei zi de din regulament pentru parohii se vor prezenta
lucru de bărbat (zi de coasă).
în parohie spre a face cunoştinţă cu poporul..
4, hérégirea safarofeâ; deM Stat după recu
ffaedm, la 15 i^tetfe î92§.
noaşterea formală a paraWefc
Oficiul protopresbiteral ort rom. al tractului
5, Sesiunea .parohială se va întregi mm• reL Hueâta.; în conţelegere cu; comitetul pjarohial.
agrară,
Aurel Munieanu protopop.
6. Venitele stolare urcate conform seumpetei
Nr. 263—1926.
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de azi.
CONCURS
7. Dreptull de păşunât şi de lemne de, foc ca
Pentru
ocuparea
postului de paroeh în parooriçari paroliian.
chía
de
clasa
III-a
Qiurcuya de sus, înfiinţată
Parohul ailes va avea să servească alternativ
pçin
accul
ven.
Consiistor
diec.. ort. român • din
la cele două biserici din parohie.
Cererile de( concurs instruite conform nor- Cluj No. 5881-1923 se publică concurs cu ter
meter în vigoare se vor înainta în termenul men de 30 zile delà ziua apariţiei în „Renaş
terea".
indicat subsematniui oficiu.
Venitele împreunate cu acest post sunt urmă
Reflectanţii pe lângă observarea prescriselor
toarele
:
cuprinse în iRegnlamentul pentru parohii sunt
1. Salar > şi competinţe conform coaie i B.
avizaţi a se prezenta în parohie --pre a pre
2. Locuinţă potrivită până se va edifica case
dica, a cânta, eventuali a celebra şi spre a face
parochiale.
cunoştinţă cu poporul.
3. Sesiunea parochială se va întregi prin re
Huedin, la 9 Iulie 1925.
forma agrară.
Oficiul protoprestaiC ort. rom. al tractuiui
4. Delà fiecare familie o vică de grâu, văduvi
Huedin în conţelegere cu comitetul parohial. îşi văduvele vor da o vică de cucuruz (circa 130
Aurel AiiMfeflfiw~jpfamilii).
protopop. i : | 6. Dreptul de paşunat şi focărit.
5. Stola obicinuită.
No. 264—1926.
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Cererile de concurs instruite conform norme
lor
în viitoare, se vor înanta în termenul indicat
CONCURS R'EPETIT
subsemnatului oficiu.
,
Pentru întregirea postului de. paroh în pa-^
Reflectanţii pe lângă observarea prescriselor
rohia die ci. III Buteni din tractuii Huedinului din Reglanientul pentru paroehii, se vor pre
se pbblică a III-a oară concurs cu termen de zenta în parodiie spre a celebra, a cânta şi a
30 de zile dèlia prima publicare în „Renaşte face cunoştinţă cu poporul.
rea".
Hued|in la 15 Martiei 1926.
Venitele împreunate cu acest post sunt:
Oficiul protopresbiteriail ort. român al; trac
1. Uh terilor, de circa un jugăr rezervat pen tuiui Huedin în conţelegere >cu cqmiteteul patru edificarea casei parohiale şi supra edifica rochialî.
Aurel Munteanu
protopop
tele economice, curte
grădină parohială.
1
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