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Apare în fiecare Dumineca.

Dumineca V. d. In. Sf. Cruci.
Săracul L a z a r şi bogatul îmbuitat.
Viata lui Lazar a fost o neîntreruptă
deprindere de răbdare, prin care a câştigat
deplină sfinţenie. Era plin de bube tot trupul
aşa că nu se putea mişcă — ci zăcea îna
intea uşii bogatului, — dar boala asta o
suferia cu răbdare — lăsându-se în voia
lui Dumnezeu. — Era lipit de sărac, şi aşa
de amărît — încât poftia să se sature măcar
din sfărmăturile, cari cădeau de pe masa
bogatului. — Era atâta de bolnav, slab şi
neajutorat încât şi cânii veniau şi-i lingeau
bubele lui — iar el nu-i putea alungă, şi
dacă o samă de înşi îi alungau din milă,
aceasta măria durerea sa văzând că oamenii
erau mai puţin miloşi ca acelea dobitoace,
. ca şi câinii! Bietul şi săracul Lazar a
închipuit pe Hritos, care a suferit tot felul
d e chinuri! Suntem şi noi aşa năcăjiţi ?
Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea darul
răbdăiii creştineşti.

*

*

Moartea lui Lazar — nebăgată în samă
înaintea oamenilor — e scumpă
înaintea
iui Dumnezeu. Pentru că nu numai un înger
ci mul{i îngeri au dus sufletul lui în sânul
lui Avram!
sufletul lui era acum nespus
de fericit şi se bucurau îngerii împreună cu
el, dar diavolii dimpotrivă se ruşinau. De
ar da Dumnezeu ca sufletul nostru să
moară
cu moartea drepţilor, şi sfârşitul
nostru să fie asemenea lor. Num. 23. 10.
De câtă mărire se bucură acum acel sărac
în ceriu ! . . . Acum vede limpede că năcazu
rile ce le'a suferit pe pământ — au fost
curund trecătoare şi uşoare — şi acela i-au
dobândit vecinică şi peste măsură mare
mărire . . . 12 Cor. 4. 17. Bubele, sărăcia,

Preţul unui exemplar : 1 Leu.
supărarea, năcazul amărăciunea, toate au
trecut . . . şi în locul lor au urmat bunătăţile
cari sunt mai pe sus de mintea şi priceperea
celor muritorii . . .
* *
*
Cinstea ce-o i-o face Dl. N . I. Hr. lui Lazar.
1° A vestit numele lui spre vecinică
pomenire, tăcând numele bogatului. Să
priceapă cei drepţi, că ei deşi sunt despretuiti de oameni, sunt foarte plăcuţi înaintea
lui Dumnezeu, carele la vremea sa îi va
cinsti. — Unde ar fi acum njmele lui loan
Gură de aur, Vasile, Grigore, Nicolae . . . şi
a altoru — dacă nu i-ar fi înălţat sfinţenia
înaintea lui Dumnezeu ? 2° D. N. Isus Hr.
a canonizat pe Lazar ca să fie cinstit ca
un Sfânt. Iară mie foarte sunt
onoraţi
prietinii tăi, Dumnezeule,
Ps. 138. 17. Şi
aceasta a făcut'o "în deosebi ca răsplată
pentru minunata lui răbdare, care este săn>
nul cel mai de frunte al sfinjăniei. Pentru-că
cel ce se supune lui Dumnezeu, aşa că din
iubire cătră El sufere cu răbdare ori ce,
cum să nu asculte de Dumnezeu şi în
celelalte toate ? Aşa dacă în Sfinţi avem să
socotim şi să cumpănim aceste trei lucruri L
viata, moartea, şi cinstea ce le-o dă Dum
nezeu.
* *
*
Viata bogatului era cu totul potrivnică
vieţii lui Lazar. Căci el era om fălos, măre{,
trufaş şi desmierdat; se îmbrăcă în porfiră
— de arătare, şi în vison — pentru gingăşie.
In toată ziua făceu banchete împreunate cu
cheltuieli mari, împlinindu-şi astfel necumpătul şi poftele sale trupeşti. Era sgârcit şi
aspru cu cei săraci, aşa erau şi curteni lui,
slugile l u i . . . cari mai răi decât cânii
înşişi — nu dădeau bietului Lazar nici

sfărmăturile ce cădeau de pe masă. De
aceea D. N> Isus Hn blăstărnând pe acel
bogat, n'a vrut nici să-i spună numele, pe
cum este scris: Numele păcătoşilor se va
şterge. Inf. 1. Sirah. 41. 14.
* * *
Ticăloasa

moarte a

bogatului.

Păcătoşii au sfârşii întru bunătăţi viata
lor, şi în odihna iadului au adormit. lob.
21. 13. A murit zice sf. Evangelie — şi
bogatul, şi Iau îngropat...
trupul în pământ,
sufletul în iad. — Acesta este sfârşitul plă
cerilor, veseliilor, bogăţiilor şi sumetiei. D. N .
Isus Hr. a spus în ce fel şi în câte chinuri
şi munci a căzut. 1° In loc de porfiră şi
vison, în loc de mătăsuri era încunjurat de
văpaia focului. 2°. Intru pedeapsa necumpătărilor sale era muncit cu o sete de nesu
ferit. 3° Pentru asprimea şi cruzimea lui n'a
căpătat nici măcar un picur de apă să-şi
răcorească Hmba, să se stâmpere. 4° Pentru
veseliile lui luminate din toată ziua — şi
pentru despretuirea* săracilor vedea acum
pe Lazar fericit în sânul Iui Avram . . .
Să învăţăm de aici, că pedepsele sunt în
conglăsuire cu păcatele . . .
* * *
Dreapta judecată a lui Dumnezeu fa{ă
de unul şi fată de celalalt se vede din
răspunsul lui Arvam cătră bocotan : Fiule,
adă-ti aminte, că ăî primit cele bune ale
tale în viata ta; şi Lazar asemenea cele
rele; deci acuma acesta aici se mângâie,
iară tu te chinueşti. Din răspunsul acesta
se vede că e cu neputinjă a avea în aceasta
viată soartea bogatului îmbuibat, dedat
numai la plăceri neiertată, şi apoi să pof
tească în ceealaltă viată soartea săracului
Lazar, care a trăit în sărăcia şi lipsa cea
mai mare de toate bunătăţile . . . Tu ai
primit cele bune, dar folosîndu-te rău de
ele, {i-ai câştigat chin şi muncă, Lazar a
primit cele rele, dar suferindu-le cu răbdare,
a câştigat, s a învrednicit de mângâiere . . .
Să dorim dară a suferi în viata aceasta, ba
să chiar cercăm prilejuri . . . Dar mai pe sus
de toate să ne însămnăm că aceasta este
judecată neschimbată : Intre noi şi între voi
prăpastie mare sa
întărit, aşa că nu e
slobod în veci să treacă din un loc în altul.
Bogatul se roagă ca cel pufin să fie înştiin
ţaţi fraţii Iui — ca să nu cadă şi ei în acel
loc de muncă, şi asta nu din dragoste cătră

ei, ci pentru că osândindu-se şi ei
i-ar
mări chinurile, fiindcă au fost duşi în
rătăcire de pilda sa ceâ rea. — Aşa celor
ce iubesc pe Dumnezeu, celor buni, toate
li se lucrează spre bine. Rom. 8. 28. Celor
răi toate spre rău. — Nici asta nu i se îngădueşte, pentru că mai mult trebue ei să
pretuiască pe proroci — decât mărturisirea
celor morţi — veniţi* dth cele de desupt,
din iad, şi dacă nu cred Sfintei Scripturi, şi
nu ascultă de Moisi şi de proroci, măcar
de sar şi sculă cineva din morţi nu vor
crede. Să ne tipărim în inimă marile ame
ninţări ale cuvântului lui Dumnezeu, cari
să ne oprească dela păcate . . .

Rătăcirea „Studenţii Bib
liei" cu privire la iad.
Patritiu Bîrlea
(Urmare)
„Studenţii Bibliei" zic mai departe la
pagina 6. „Diferite parabole ale Domnului
nostru, din cari s'ar putea deduce „foc şi
chin", sunt parabole şi nu lucruri literare".
Aceste le spun referitor la iad.
Răspund. Sfânta scriptură ne învaţă
că muncile vecinice la păcătoşi, nu vor fi
suferite la fel, ci după numărul şi greutatea
păcatelor făcute. Mântuitorul spune, că
sluga, care a ştiut voia domnului său şi
totuşi nu a făcut după voia lui, se va bate
mult, iar cel ce nu a ştiut, se va bate puţin.
Luca 12. 47—48. Acel slugă, care ştia voia
stăpânului său, şi totuşi . . . nu a împlinit,
se va bate mult. Acela, care n'a ştiut dar
a făcut fapte vrednice de pedepsit, mai
putină pedeapsă va suferi. Căci cărora sa
dat mult, mult se va pofti. Vedem că tocmai
faptul acesta e încă dovadă, că omul
păcătos după înviere nu se nimiceşte, căci
dacă ar fi aşa, atunci nu sar mai face nici
o deosăbire, intre chinuri şi chinuri.
j
întunericul cel mai din afară, Mat. 8, 12.
i „Fiii împărăţiei întru întunerecul cel mai din
j arafă, — acolo va fi plâns, şi scrâşnirea
I dinţilor" — ne prezintă gravitatea chinurilor.
Aseminea următoarele locuri dovedesc
deosebirea între chinuri şi chinuri, şi nu
nimicirea totală.

Se dovedeşte din următoarele locuri:
Mat. 5. 23. . . . Cine zice nebun, e vfednic
de gheena focului. La Mat. 13.50. „în cuptor
se vor arunca, alolo va fi plâns şi scrăşnirea
dinţilor". La Marcu 9. 43—44. „Dacă te
scandalizează piciorul taie-1, căci mai bine-fi
va fi şchiop să mergi în viată de veci, decât
având ambele picioare în gheena în focul
nestins. Unde vermele nu doarme nici focul
nu se stânge". La II. Petru 2. 4. „Legându-i
cu lanţurile întunerecului, îi aruncă în iad,
ca acolo să fie spre judecată".
în Apoc.
20. 13—14. . . . Ca toti să se judece după
faptele lor, „se aruncă în locul de foc".
Vedem cumcă chinurile există, şi nu
vom scăpa de ele dacă nu vom fi creştini
adevăraţi. — Că nu se pot lua în înţeles
simbolic chinurile iadului după cum spun
studenţii bibliei la pagina 6. se vede la
Apoc 9. 6. că nu e mormântul iadul.
„Oamenii
caută moartea dar nu-o află,
poftesc moartea, şi moartea fuge de ei".
Dacă ar fi după
trebui

să

steie

aşa

Studenţii Bibliei
în

Scriptură,

moartea şi ea vine şi i-i nimiceşte

ar

caută
în mor

mânt. Vedem, cumcă numai inşală pe bieţii
oameni secta „Studenţii

Bibliei".

(Va urma)

Porunca a Vil a lui
Dumnezeu.
(Urmare)
Furtul e un păcat mare, pentru-că se
împotriveşte tuturor legilor fireşti, dumnezeeşti şi omeneşti. — ' Se împotriveşte legii firei,
care ne opreşte să facem la alţii aceea ce
n'am vrea să ni se facă nouă înşi-ne că de
bună samă nime n'ar vrea să-i se iee ori
să-i se tină bunurile şi averile sale fărâ voia
sa. — Furtul se împotriveşte legii dumnezeeşti care zice : Să nu furî, şi care ame
ninţa cu pedepsele de veci ale iadului pe
cei ce se întina cu acest păcat: A u nu ştiţi
zice sf. Apostol Pavel 1 Cor 69 că nedrepţii
împărăţia lui Dumnezeu nu vor moşteni ?
Nu vă înşălati: nici furii, nici lacomii. . .
nici răpitorii împărăţia lui Dumnezeu nu vor
moşteni. Se împotriveşte legii omeneşti, pentru

că la toate popoarele de pe pământ se
pedepsesc tâlharii, furii cu pedepsele cele
mai aspre, şi a uneori cu moarte. Şi aşa
trebue să fie pentru-că e de lipsă ca fiecare
să se folosască în pace de averile sale,
altmintrelea ori ce tovărăşie omenească ar
fi cu neputinţă. Urmările nefericite ale aces
tui păcat sunt şi ele o dovadă strălucită a
mărimei şi greutăţii acestui păcat sunt şi ele
o dovadă strălucită a mărimei şi grăutătii
acestui păcat şi a groazei ce trebue să o
avem fată de furt; acest păcat este izvorul
nesăcât a judecăţilor rele şi păcătoase a
urei, vrăjmăşiei, de ucideri, răsvrătiri, nerânduieli. . . răsturnări. . .
Mai adaugefi apoi că păcatul furtului
are o deosebită greutate pentru îndoită vătă
mare ce o face lui Dumnezeu şi deaproapelui. Lui Dumnezeu, căruia tâlharul vrea
să-i răpească smulgă stăpânia, prin care
Dumnezeu dătătorul şi împărtitorul tuturor
bunurilor şi averilor a rânduit pentru fiecare.
Dacă omul n'ar fi păcătuit nici odată, ci ar
fi rămas pururea nevinovat cum I a zidit
Dumnezeu toate averile, toate lucrurile ar fi
fost ale tuturor, şi atunci n'ar fi fost lipsă
de porunca Să nu furi. Dar fiindcă păcatul
a stricat toate lucrurile şi a băgat în lume
trufia, fala, desfrânarea, lăcomia, sgârcenia
şi atâtea alte patimi cari pe oameni îi tin
într'o luptă necontenită a fost de lipsă pentru
pacea şt siguritatea de obşte să se facă o
împărţire oare care, adecă să se stătorească
un drept, o proprietate, o parte de avere, de
moşie, aşa că fiecare să poată zice cu tot
dreptul: Ace stae al mieu, şi nu a altora.
Acest drept e recunoscut de Dumnezeu în
suşi şi e întărit în tot chipul dar mai ales
prin porunca aceasta : Să nu furi.
De aici apoi izvoreşte vătămarea ce se
face deaoroapelui, despoindu-I de ceea ce e
al său, împotriva învătăturei aceleia ce e
tipărită de fire în inima tuturor: Ce tie nu-ti
place, altuia nu face. Fiecare din noi doreşte
şi pofteşte pe dreptul ca să nu fie atacat şi
neliniştit în lucrurile şi în averile lui, şi de
aceea nu poate suferi nedreptatea ce-i-o
face cel ce îl păgubeşte în vre-un lucru al
său. Dar dreptul acela ce-1 avem fiecare din
noi, îl au deopotrivă şi alţii, şi de aceea
acest drept trebue să-1 cinstim în uliii cum
vrem cu tot dreptul ca şi alţii să ne cinste
ască dreptul nostru. Aşa dară va fi o ade
vărată nedreptate a-1 vătăma în alţii — cum

socotim < .nedreptate dacă ni sar vătăma
dreptul nostru. Acestea adevăruri sunt. des
tul de» limpezi ca să ne arete greutatea fur
tului.
(Va .urma)

Cărţi de rugăciuni.
1. închinăciunile
Sighet. 4 Lei.

Creştinului.

2. Credinţa Soldatului român.
Dr. luliu Florian Blaj. 15 Lei.
3. Cânteretul. Carte de rugăciuni,
cu răspunsurile, dela Sf. Liturgie cu
troparele intocmit pentru tinerime. Blaj
15 Lei.
4. Domnului să ne rugăm. Dr.
Nicolae Brinzeu Blaj. 20 Lei.
5. Măngăieria Sufletului. Ioan
Gent. Oradea 20 Lei si 28 Lei.
6. Cărarea Fericirii. Gheorghe
Mânzat. Cluj. 135 Lei.
7. Mângâierea Creştinului t loan
Ghent, 80, 140, 180, 250 Lei.
8. Noul Testament. Dr. Ioan
Bălau Oradea. 60 Lei.
Se pot comanda la „Librăria
Asocialiunii" în Sighet (Piaia 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).

Bibliografie.
A . apărut din
„Biblioteca Poporală, din Gherla".
No. 1. „Adevărata, Biserica
a Domnului Nostru Isus Hristos"
de \y
Victor Bojor. 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. „învăţăturipentru
tinerii
feciori." Preţul 6 lei şi 1 leu porto
postai. No. 5. „Învăţături
creştineşti
pentru fetele fecioare." Pre{ul 6 Lei
şi 1 Leu porto postai.
Se pot
procura la Tipografia „Aurora" A .
Todoran în Gherla.
T

A apărut din „Biblioteca Poporală
Creştină din Maramureş". No. 1.
„Marele dar al credinţii" de Părintele
dela 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.
Prejul 6 Lei şi 1 Leu porto. No. 4.
„Datorinţele Părinţilor faţă de copiii
lor" de P. d. B. Preţul 4 Lei şi
1 Leu porto poştal. No. 5.
Duminecile
după Rusalii până la Ziua
Cruci.
Prelucrare de Părintele de sub munţi.
Preţul 6 Lei şi 1 Leu porto. Se pot
procura la Librăria Asociatiunei Sighet,
Piaţa Unirii No. 25.

Calendar săptămânal.
23 — 29 Octomvrie 1927.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Dumineca V . după In. Sf. Cruci (Ev. 6. dela Luca 8, 26) ap. Iacob fr. Dlui
Luni. M. Areta.
Marti M. Marcian.
Miercuri. Muc. Dimitrie.
Joi. M. Nestor.
Vineri. Terentie.
Sâmbătă M. Anastasia.

