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Apare în fiecare Dumineca.

Dumineca

a zecea după
Rusalii.

Evangelia de astăzi ne spune că s a
apropiat de Isus un om îngenunchind înain
tea Lui şi zicând : Doamne fie-fi milă de fiul
meu, căci lunatic esie, şi rău pătimeşte, de
multe ori cade în foc, de multe ori în apă.
Sfântul Marcu spune, că acel copil avea
duh mut, şi ori unde-1 apucă, îl zdrobeşte
Si face spume, şi scrâşneşte cu dinţii, şi se
usucă. — In acest lunatic vedem cât de săl
batic se poartă diavolul t u cei păcătoşi. Ii
amuţeşte, ea să hu-şi spovedească păcatele
|or cu sinceritate, limpede, deschis; îi amu
ţeşte — cari sj^u sub stăpânirea lui — să
fie surzi, adecă să nu simţească luminările
%pţfmnezeeşti. A fi lunatic înseamnă a fi nestatorhic în bine. Diavolul aruncă pe păcă
toşi la pământ, ca să se lipească cu inima
lor de bunătejile pământeşti: fac spume şi
scrâşnesc cu dinjii, adecă păcătoşii varsă din
gura lor cuvinte spurcate şi greţoase, scrâş
nesc în dinţi de furia mâniei, urei şi pizmei
ce se încuibează în inimile lor. îi usucă,
adecă face pe păcătoşi să fie nesimţitori fată
de lucrurile dumnezeeşti. — Adeseori dia
volul aruncă pe slugile sale — în focul pof
telor necurate şi destrăbălate, de altă dată
în valurile apelor de afaceri şi lucruri lumeşti,
aşa încât ucenicii Domnului, preofii şi păs
torii sufleteşti, nu-i pot tămădui. Iată ce
sălbatecă stăpânie deprinde diavolul asupra
păcătoşilor, cari cad în ghiarele sale încă
în lumea a c e a s t a . . . până pe urmă îi duce
în Iad . . . în focul de veci . . .

Isus uriâ şi urgisiâ nespus necredinţa
Jidovilor, cari erau pricina tuturor relelor, de
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Preţul unui exemplar: 1 Leu.
aceea zise: 0 neam necredincios şi îndărăt,
nic, până când voiu fi cu voi, până când
vă voiu rabdă pe voi ? Pare că Isus se sim
ţeşte ostenit de a mai trăi între acest neam
necredincios şi îndărătnic. Cu toate acestea
i se face milă de acel prunc nefericit şi po
runci să-1 aducă la dânsul. Să nudesnădăjduim aşadară niciodată de bunătatea dumnezească, nici atunci când suntem loviţi şi
pedepsiţi cu năcazuri, boale, nefericiri . . .
Căci Dumnezeu şi când se mânie, şi atunci
este milos fată de noi.
, Tatăl pruncului- rn cum avem la Sf.
Marcu zice cătră Isus: De po[i ceva, fie-ii
milă de noi, şi ne ajută. Iară Isus a zis l u i :
De pofi, crede toate se pot celui
credincios.
Ori cum avem în Evangelia de astăzi: A d e vâr grăesc vouă, de veti avea credinţă, ca
grăunţul de muştar, veti zice muntelui aces
tuia: treci de aci acolo, şi va. trece, şi ni
mica nu va fi vouă cu neputinţă, Oh cât de
minunată este puterea credinţi I Să zicem şi
noi cu tatăl pruncului: Cred, Doamne, ajută
necredinţa mele! Să rugăm pe Isus Hristos
să ne ajute să creştem în credinţă, să ne în
tărească în credinţa noastră tot mai mult; să
nu ne lase să ne amăgească şi să ne
înşele prorocii mincinoşi de azi. Pocăiţii or
alţii, cari vreau să ne zmulgă din suflete
credinţa părinţilor şi strămoşilor noştri! Să
facem tot aceea ce stă în putinţa noastră,
apoi să ne rugăm să facă Dumnezeu întru
noi ceeace nu putem noi face, şi să ne aju
toreze cu nemărginita sa bunătate.
M

r

La porunca lui Isus, ieşi spiritul din
trupul tinărului, strigând şi mult scuturându-1
aşa că s'a făcut ca un mort, încât mulji z i 
ceau : a murit. Asupra acestora trebue să
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cumpănim, cum nu fără mare greutate pă
cătosul se lapădă de diavolul şi de poftele
trupului său. El trebue să se lupte împotriva
acestora în aşa chip încât să omoară toată
pofta potrivnică, şi într'adevăr trebue să arate
că e mort pentru lucrurile lumeşti, că el
aievea vietueşte în Hristos, adecă în harul
său.
Isus apucând de mână pe acel tinăr,
l'a ridicat şi s a sculat, ne spune Sf. Marcu.
Oh de ne-ar apuca Isus Hristos şi pe noi,
şi de ne-ar ridica şi scula astfel, în cât fap
tele noastre toate să fie "îndreptate spre mai
mare mărirea sa, ridicându-ne cu inima şi
cu sufletul mai pe sus decât toate lucrurile
de pe acest pământ!

Alta obiectiune din revista sectei:

„Studenţii Bibliei"
1927.
Patritiu Bîrlea
în revista amintită la pagina 7 în al
2-lea articol se. scrie \_ „Pământul nu va fi
ars niciodată" !
Ca să poată argumenta părerea aceasta,
citează: (Isaia 45. 18) „El a făcut ca să
rămână". Răspund : Nu-i adevărat, căci în
scriptură la locul citat după original aşa
stă scris' „Aceasta o zice Domnul cel ce
a zidit cerul, El e acel Dumnezeu, care a
făcut şi pământul, la şi întărit". Deci e
vorbă că la intărit dar nu ca să
rămână
în veci.
Apoi mai citează (Ecleziastul 1. 4 ) :
„Pământul rămâne în etern". Şi aici nu aşa
stă, în s. Scriptură, deci au falzificat. în
original aşa stă: „Pământul tot acelaş
rămâne". Ici e vorbă despre aceea că cu
toate cu moare o naţie, şi alta vine, pă
mântul tot acelaş rămâne, dar nu spune,
că rămâne în etern.
Apoi mai argumentează cu Isaia 35,
şi Ezechiel 36, 34, 35. Răspund, în ambele
locuri, se profeţeşte că împărăţia lui Iuda
nimicită de Sanherib iarăşi se ridică, apoi
se spune vremea fericită după
prinsoarea
babilonică,
în alta parte vorbeşte despre
vremea fericită când mulţi se vor întoarce
la creştinizm.
Deci nici aici nu e vorbă că
pământul rămâne ne ars.

Până aici tine argumentările lor, după
cum am văzut, tâlcuite greşit.
A ş a se vede, cumcă după părerea lor arfi
dovedit, şi strigă cu triumf. „Teologia despre
arderea pământului, e non senz" adică fără
înţeles! V e z i : pagina 7. Art. 2 C a i rm
interesant e aceea,
cumcă
numai din
Vechiul Testament" citează, din Noul Tes\ament nimic.
Acuma Ia toate aceste răspund : V o i
dovedi atât din Vechiul cât şi din Noul
Testament, cumcă pământul va arde.
La Matei cap. 24, v. 29. „Soarefe va fi
întunecat, luna nu va da lumina ei, stelele
vor cădea din cer, puterile cerului vor fi
zguduite". Tot în acelaş înţeles stă la Isaia
13. 10: „Stelele cerului nu vor da lumina
lor, soarele se va întuneca",
Aseminea şi
la Ioil 3. 3 : „Şi voi arăta semne în cer şi
pământ".
Cetim la Luca (21. 2 5 ) : „Şi vor fi
semne în soare, lună, stele şi pe pământ".
Tot în acelaş senz se scrie 96 Psalm 5.
„Munţii ca ceara se topesc înaintea
Dom
nului".
La Isaia 5 1 . 6 . cetim: înălţaţi
ochii
voştri la ceruri, şi căutaţi la pământ jos,
căci cerurile
ca fumul vor dispărea
şi
pământul ca o haina se va strica". Pe urmă
încă mai aduc o dovadă din S. Scriptură
(II. Petru 3. 7 . ) : „Iară va veni ziua
Dom
nului, ca un fur noaptea, întru care cerurile
cu sunet vor trece, pământul şi cele de pe
el vor arde".
După toate aceste odăogând şi cuvin
tele Domnului isus: „Cerul şi
pământul
vor trece, iar cuvintele mele nu vor trece",
întreb oare învăţătură sănătoasă e aceea
a studenţilor de Biblie când scriu „Pământul
nu va fi niciodată ars, şi că teologia despre
arderea pământului e fără îniăles" ?!
Fieşte care om are minte, poate să
aleagă! Cine are urechi de auzit să audă!
Mat. 13. 9.
(Sfârşit)

In. Preasf. Sa arhiepiscopul din
Bucureşti Alexandru Cisar în zilele
trecute a cercetat în Blaj pe In.
Preasf. Sa Mitropolitul Vasile şi a
făcut o vizită şi la Congregaţia de
surori din Obreja,

Dumnezeu şi Preasfânta
Treime.
(Urmare) •
în Dumnezeu nu este nici trecut, nici
Margareta Măria. Sf. Măria
Margareta Alacoque, ia sfârşitul vieţii sale
căpătase o poruncă dela duhovnicul e i :
să-şi descrie toate darurile, ce le primise
dela Dumnezeu — încă din vrâsta de co
pilă. — La aceasta poruncă sîmti o astfel
de împotrivire, încât multă vremea tot amânat
împlinirea ei, pe lângă toată ascultarea ce
o datoreâ mai marilor ei. — Domnul Nostru
Isus Hristos a mustrat'o pentru aceasta, şi
fiindcă ea credea că se poate escuză cu
aceea, că nu-şi poate aduce aminte de toate
câte i se întâmplase după atâjia ani îi zise:
Nu ştii tu, că eu sunt memoria
(aducerea
aminte) uecinicd a Tatălui mieu, întru carele
viitorul şi trecutul sunt ca şi prezentul
(timpul de fată) ?

viitor. Sf.

Dumnezeu infinit (nemărginit) şi ne
cuprins. Simonide. înţeleptul din vechime_
Simonide, petrecând la curtea regelui din
Sicilia: Gero, a fost rugat din partea acestui
domnitor să-i explice, să-i tâlcuiască, şi să-i
spună limpede: cine este Dumnezeu, ce
este Dumnezeu. — întrebarea ce mi-o pui,
răspunse filozoful, esfe mare şi grea: să-mi
dai răgaz o zi, pentru ca să cumpănesc
bine înainte de a-ti răspunde. — I s a în
găduit o zi, ca să se gândească bine. —
A doua zi se înfăţişa înaintea Regelui, dar
. S i m o n i d e îi spuse că. avea trebuinţă de mai
multă vreme, pentru ca să cumpănească cu
toată grija — ce, răspuns să dea, şi ceru
o nouă amânare de două zile. — Trecând
aceste două zile, mai ceru alte patru zile.
— In sfârşit trecând şi aceste patru zile,
zise regelui: cu cât cumpănesc mai mult
şi mai adânc natura (firea) lui Dumnezeu,
cu atâta aflu şi mai mult de cumpănit :
era o prăpastie ce se făcea tot mai afundă,
pe măsura ce încercă să o măsure; şi pe
cât se încercă mai tare să spună ce es\e
Dumnezeu, cu atâta afla mai puţine cuvinte
de a spune cine este Dumnezeu.
(Va urma)

Lucruri din toată lumea.
Cardinalul Piffl, Cancelarul Seipel şi
danturile moderne. — Viena (Uta) — Acum
câteva -săptămâni s'a organizat în Viena o
serata dansantă de probă, în scopul de a
se decide dacă danturile moderne sunt atât
de imorale cum s'a afirmat adesea. La se
rată au asistat numeroşi 8maiori, iar juriul
era compus din specialişti şi reprezentanţi
de ai diferitelor corporaţii. Un rezultai ne
gativ n'a putut avea această probă, întrucât
dansatorii n'au dansat cum ,se obişnueşte
întotdeauna, ci au evitat multe figuri, aplicând
numai regúlele cu cari puteau demonstra
'moralitatea danturilor moderne. Cum cu puţin

înainte de aceasta cardinalul din Viena lan
sase o pastorală în termeni foarte energici
contra anumitor danturi moderne, dantul d e
probă a stârnit, se înţelege, o sensatie deo
sebită. 0 parte din presa străină a arătat că
acest dani de probă a fost executat; în pre
zenta deci a cardinalului din Viena, Piffl, şi
a cancelarului austriac, Monseniorul Seipel,
cari şi-ar fi dat un aviz favorabil-.
De curând, Pater Ambross Coleman 0 .
P. Black Abbey Kikenny (Irlanda) a adresat
o scrisoare personală cancelarului Seipel,
arătându-i că cele de mai sus s'au publicat
în presa irlandeză şi rugându-1 să-i dea,
pentru catolici din Irlanda şi Anglia, lămu
riri asupra faptelor petrecute în realitate.
Cancelarul Seipel a dat următorul răspuns :
„Articolele de ziare ce mi-ati transmis dove
desc cât de uşor pot pătrunde în presa străina
şi pot fi crezute ştiri neîntemeiate. Se înţe
lege dela sine că riicî Eminenta sa cardi
nalul de Viena şi nici eu n'am asistat vreo
dată la vreun dant de probă şi nici odată
nu ne-am dat vreun aviz favorabil asupra
lor. Dimpotrivă episcopii austriacii, în frunte
cu cardinalul de Viena, au desaprobat ca
tegoric anumite danturi".
Cancelarul Seipel comunică apoi prin
răspunsul său că într'adevăr proprietai ii şco
lilor de dant din Austria au fost odată la ei
spre a-i arăta că în şcolile lor nu se învaţă
danturi imorale şi că danturile moderne se
execută îritr'un mod foarte decent: In schimb
sunt mulţi dansatori şi dansatoare cari exe
cută în localurile de petreceri mai mult j o 
curile indecente. Cu ocazia aceasta, profe
sorii de dans sau oferit să organizeze o
probă de dans, la care să invite diferite per
soane şi cu care ocazie să demonstreze că
danturile învăţate în şcolile lor nu sunt necuvincioase. „N'am participat însă" — scrie
cancelarul Seipel — „nici cardinalul şi nici eu"
„Legile austriace" —încheie cancelarul
scrisoarea sa — „sunt foarte severe fată de
şcolile de dant Profesorii de dant trebuie să
obţină mai întâi aprobarea autorităţilor pentru
exercitarea profesiunii lor şi pierd această
aprobare imediat ce ei s'au chiar şi membri
de al familiilor lor ar da de gândit asupra
moralităţii publice prin danturile lor."
„Universul"

Hirotonire intru preoţi. Prea
sfinţia Sa episcopul nostru Ialiu al
Gherlei în ziua Adormire! Maicei
Sfinte a celebrat sfânta Liturgie la
Mănăstirea din Nicula ţinând cuvân
tare de învăţătură credincioşilor adu
naţi la acest locaş de rugă. Numărul
pelerinilor se poate pune la 10 mii.
Cu aceasta ocaziune Preasfinţia
Sa
! a hirotonit întru preoji mai mulţi tineri
| absolvenţi de T e o l o g i e . Din Mara! mureş a fost preoţit Vasile Vlad fiul
i repausatului preot din Săliş'ea.

DUMINECA
Multămită
publică.
Aducem
celea mai adînci şi vii mulţumiri dlui
primnotar:
Petru Petrovay
pentru
puternicul ajutor dat din al dsale,
atât în anul acesta, cât şi în cei pre
cedenţi, în urma căruia, — am putut
începe şi în cea mai mare parte
isprăvi repararea din afară a s. bise
rici. — Dominus rétribuât! Din şe
dinţa ţinută în Borşa la 31 Iulie 1927
Curatoratul s. biserici române unite
din Borşa, beneficiul superior. (Ne
alăturam şi noi cu sinceră inimă
acestei mulţumite. — Redactiunea.
Bibliografie.
A apărut din
„Biblioteca Poporală din Gherla".
No. 1. „Adevărata, Biserica
a Dom
nului Nostru Isus Hristos"
de Dr.
Victor Boj or. Preţul 15 Lei şi 1 Leu
porto. No. 2. „Datorinţele
creştineşti
ale bărbaţilor"
de acelaş autor.
No. 3. „învăţătură creştinească
pentru
femei".
Preţul 6 Lei şi 1 Leu porto
postai. No. 4. „învăţături centru
tinerii
feciori." Preţul 6 lei şi 1 leu porto
postai. No. 5. „învăţături
creştineşti
pentru fetele fecioare." Preţul 6 Lei
şi 1 Leu porto postal.
Se pot
procura *la Tipografia „Aurora" A .
Todoran în Gherla.
A apărut din „Biblioteca Poporală
Creştină ' din Maramureş". No. 1.
HMarele
dar al credinţii" de Părintele
delà Bistriţa. Preţul 6 Lei şi 1 Leu
porto.
No. 2.
„Mărturisirea
sau

Spovedania",
de P. d. B. Preţul
6 Lei şi 1 Leu porto-postai. —
No. 3. Duminecile
dela Paşti până
la Rusalii. învăţături
şi
gânduri
creştineşti asupra sfintelor Evangelii
din aceste Dumineci, pentru folosul
sufletesc al poporului binecredincios.
Prelucrare de Părintele de sub munţi.
Preţul 6 Lei şi 1 Leu port. Se pot
procura la Librăria Asociatiunei Sighet
Piaţa Unirii No. 25.
A apărut cea mai ieftină carte
de rugăciuni pentru pruncii şcolari
sub titlul: „închinăciunile
Creştinului"
Preţul 4 Lei. Se poate comanda la
Librăria Asociatiunii maramureşene
în Sighet (Piaţa Unirii 25).
Rugăminte! Veneraţii fraţi preoţi
sunt călduros rugaţi a răspândi cărti
celele apărute până acuma în „Bib
lioteca din Gherla", între bunii noştri
credincioşi cărturari dela oraşe şi dela
sate. Prin aceasta vor face un mare
serviciu de colportaj .pentru
Piesa
Bună, iar în sufletele credincioşilor
se va sădi sămânţa salutară a cu
vântului dumnezeesc, care Ia timpul
şău va aduce roade însutite, de cari
se va bucură însuşi preotul — păstor
sufletesc.
Răspândirea cărţilor d e
acest fel ţinteşte la ajutorarea şi uşu
rarea slujbei preoţeşti de păstor suf
letesc ; sarcină înfricoşată şi pentru
umerii îngereşti. La comándele prin
postă să se trimită şi taxa de câte
un (1) Leu de fiecare exemplar,
pentru porto postai.
t

Calendar săptămânal.
21 — 27 August 1927.
21.
22.
23.
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Dumineca 10 d. Rusalii. (Ev. d. Mat. 19, 14.) A p . Tadeu.
Luni. M. Agatonic.
Marti. M . Lup şi Ireneu episc.
Miercuri. M . Eutichie.
Joi. A p . Vartolomeu şi Tit.
Vineri. M . Adrian.
Sâmbătă. C. Pîmen.

