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Apare în fiecare Dumineca.

Să iubim
pe Domnul Nostru Isus Hristos!
PARTEA I.
(Urmare.)
§i dacă atâ{ia păgâni nu primesc cre
dinţa si legea lui Isus Hristos, aceasta se
întâmplă, fiindcă nu voesc să se lapede de
pornirile şi plăcerile patimilor păcătoase, cari
porniri şi plăceri le sunt îngăduite în legea
păgânească. — Pentru aceea zicea într'o zi
împăratul Iaponiei — cătră preoţii misionari
(cari sunt trimişi să vestească Evangelia):
„Credinţa voastră despre Isus e bună şi
sfântă, dar eu nu voesc să o primesc, din
pricina că ea nu-mi este comoadă, nu-mi e
spre îndemâna mea." — Dacă atâţia păgăni
nu cunosc pe Isus, aceasta se întâmplă pentrucă nu voesc să-şi deschidă ochii Ia lumina
acelei credinţe, care lor nu le place, pentrucă ei cunosc, că aceea credinţă le-ar îm
prăştia şi risipi întunerecul greşelilor, ce lor
le plac, şi pe cari le iubesc. — Ce mirare,
că nu vede soarele acela, care pentru ca să
nu-1 vadă, îşi tine ochii închişi?
Şi cei necredincioşi cunosc pe Isus, şi
peste tot nu este adevărat că ei nu văd şi
nu recunosc în Isus pe Omul-Dumnezeu. —
Ei trebue înşiraţi în numărul acelor păgâni,
mai sus pomeniţi, cari îşi închid ochii ca
să nu vadă aceea ce ar trebui să vadă, şi
nu voesc să vadă, adecă un adevăr foarte
incomod pentru ei, ba chiar înspăimântător,
îngrozitor . . .
Iată cum grăeşte întru sine necredinci
osul : Dacă eu cred întru Isus, adecă în
religiunea sau legea sa trebue să cred şi
aceea, că vieţuind eu rău, în păcate, voiu
ajunge în iad . . . . Dsr eu nu voesc să-mi
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Preţul unui exemplar: 1 Leu.
părăsesc felul meu de viată rea, pentru plă
cerile ce le gust în lumea aceasta, apoi nici
inima nu mă lasă să mă gândesc la aceea,
că trăind eu astfel, voiu ajunge la o neferi
cire vecinică. Aşadară îmi vine mai bine să
nu cred în Isus, să socot că religiunea sa
nu e cea adevărată . . . Acesta e singurul
mijloc, ce-1 am eu, ca să alung dela mine
ori ce frică şi spaimă. —
De aceea nu e adevărat, că necredin
ciosul, peste tot vorbind nu ar cunoaşte pe
Isus, ci se încearcă şi se osteneşte tot mereu
ca să nu-1 cunoască. — A . fost o doamnă
bătrână cu o judecată bună, care a avut o
rană mare la un picior, şi aceea rană a şi
dus-o la groapă. îndată ce a cunoscut rău
tatea şi primejdia ranei, ca să nu se îns
păimânte de ea, nu a vrut să o mai vadă
toată vremea cât a mai trăit. — Acelaş lucru
îl face necredinciosul: îşi închide ochii dina
intea credintii, pentrucă credinţa îi arată iadul
deschis nesmintit pentru cel ce petrece o
viată păcătoasă, ca şi el. —
De fapt se întâmplă foarte des, că ne
credincioşii aflându-se în fata morţii, şi cunos
când că acuma toate amăgirile unei vie{i
destrăbălate — se sfârşesc pentru ei, cup
rinşi de groaza că trebue să treacă din lumea
aceasta în ceealaltă, îşi deschid ochii, şi văd
limpede ceeace s'au năzuit tot mereu în
viată să nu vadă . . . Atunci cunosc adevărătatea credintii acelui Isus, la a cărui
judecată trebue să se înfăţişeze îndată, şi
din necredincioşi se fac aproape credinci
oşi . . . Aceasta s a adeverit de mai multe
ori chiar şi în cei mai vestiţi necredincioşi,
cari ajungând în ciasul morţii, ori au căzut
în desnădejde turbată, ori cu umilinţă au
cerut milă şi iertare. —
însuşi vestitul Voltaire a murit înfuriat,
pentrucă prietinii lui nu au lăsat să-i aducă

preot, care să-1 împace cu Isus Hristos, pe
care dânsul 1-a înjurat şi blăstemat până la
vârsta de 84 ani. — Necredinţa este un bun
şi comod paravan, până când omul e sănă
tos şi vrea să petreacă o viată dobitocească ;
dar în fata morţii omul e silit să se lapede
de ea, cu ori ce împotrivire. . . .
Noi, din darul şi milostivirea lui Dum
nezeu, nu avem nefericirea de a închide
ochii dinaintea credintii în Isus, ci Dumne
zeu ne arată Pe Isus să-1 vedem şi să-1 cu
noaştem ca pe Soarele lumii, care umple de
o strălucire nespusă însuş Raiul, după cum
ne spune Sfântul Apostol şi Evangelist Ioan
1. 9 : Era lumina cea adevărată, carea lu
minează pe tot omul ce vine în lume, iar în
Apocalips cap, 21 st. 23 : Lumina ei (a ce
tăţii — sau a Raiului * — Mielul — adecă
îsus Hristos. — La o astfel de cunoştinţă —
ce o avem despre îsus, să răspundă şi o
iubire cât se poate de mare fată de E l : să
iubim pe Isus . ,.
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§ 5. Dreptatea, sfinţenia şi plăcerile iubirei lui Isus.
Numai binele este vrednic să fie iubit,
bunătatea singură are dreptul la iubire, şi
cu cât bunătatea este mai mare, cu atâta
are drept la iubire mai mare. — De aceea
e lucru limpede că e cu dreptate aceea iu
bire, dacă e bun lucrul spre care se îndre
aptă iubirea, şi cu cât acest lucru este mai
bun, cu atâta iubirea este mai dreaptă, cu
mai mare dreptate. — Insă cunoscând noi
că în Isus Hristos este tot binele, că El este
însaş nemărginita Bunătate, ba mai mult:
că Isus este Bunătate nemărginit de binefă
cătoare, nu ne putem îndoi nici clecum —
c ă n'ar fi foarte cu dreptate iubirea fată de
Isus Hristos ; ci dimpotrivă trebue să zicem
că e cea mai mare dreptate a iubi pe îsus,
cât de mult putem să-1 iubim. — Aceasta
este cea dintâi dreptate, ca noi să iubim pe
Isus. —
însuşirile apoi ale lucrului iubit, sunt
acelea, cari hotărăsc şi aicătuesc natura sau
firea iubirei; aşa că dacă lucrul iubit este
urât, urâtă e şi iubirea; dacă lucrul iubit
este josnic şi de puţin pret, josnică şi de
puţin pret este şi iubirea ; dacă lucrul iubit
este nobil, măreţ, nobilă şi măreaţă va fi şi
iubirea, dacă lucrul iubit e sfânt, sfântă va
fi şi iubirea. — Iubirea tinei, a noroiului, ar
fi o iubire urâtă, iubirea pietrîlor ar fi o

iubire josnică, iubirea înţelepciunii ar fi o
iubire măreaţă, nobilă, iubirea sfinţeniei ar
fi o iubire sfântă. — Acuma fiindcă Isus
Hristos este însaş sfinţenia, sfinţenie fără
seamâji mare şi nemărginită, de aici urme
ază că sfântă şi foarte sfântă este iubirea
lui Isus. — însemnaţ,i-vă bine : iubirea lui
Isus este nu numai o iubire sfântă şi prea
sfântă în sine însaş, ci este şi o iubire sfintitoare, care sfinţeşte pe creştinul ce o are,
aşa că nu poate fi creştin, care să iubească
pe Isus, fără ca să fie în aceeaş vreme şi
el un creştin sfânt. — Creştinul, care iubeşte
pe Isus, va putea avea scăderi, va avea
unele nedesăvârşiri, greşele, dar nu se va
putea întâmpla nicioeată, ca să nu fie un
creştin sfânt, cum nu se poate întâmpla ca
un lucru pus înaintea soarelui să nu fie
luminat, ori aruncat în foc să nu se încăl
zească. — Creştin care iubeşte pe Isus, şi
creştin sfânt — este unul şi acelaş lucru. —
Dacă voim aşadară să iubim cu sfinţenie, şi
şă ne sfinţim în iubire, să iubim pe Isus
Hristos.
(Va urma.)

Din catehism.
§. 3. Moartea lui Isus.
70 Pentru ce s'a făcut Fiul lui Dum
nezeu om ?
Fiul lui Dumnezeu s'a făcut om
ca să poată pentru noi pătimi şi muri,
pentru că ca Dumnezeu nici putea
pătimi nici muri.
Dumnezeu a intemeiat Împărăţia
sa aici pre pământ cu cea mai mare
bunătate şi cu o supremă Înţelepciu
ne şi in primul rând pre om i a inzestrat cu atâta dărnicie, că ar fi putut
ajunge la menirea lui sublimă ce era
contemplarea fericită a lui Dumnezeu.
Adam prin păcat a căzut din
aceasta stare supranaturală şi a atras
mânia şi blăstămul lui Dumnezeu,
prin ce ni-a stricat şi nouă, că a atras
asupra noastră păcatul şi pedeapsa
..păcatului, aşa pre toţi oamenii i-a

făcut neputincioşi să-şi ajungă sco
pul supranatural, anume să ajungă
in raiu.
Omenimea îngreunată cu păcat
din puterea lui proprie nu a fost in
stare, nici să şteargă păcatul şi să
îmblânzească pre Dumnezeu, nici acel
dar ceresc darul sfintitor, nu a putut
recâştiga, care ar fi potut deschide
poarta raiului.
Insă Dumnezeu dintr'o nemărgi
nită indurare fată de neamul omenesc
il scoate din acel abis in care s'a
impins, şi il va ridica din nou la aceea
Stare supranaturală. Şi aceasta a voit
să-o facă in aşa mod, ca să se satis
facă atât dreptăţii cât şi indurărei
dumnezeeşti, ca păcatele cu desă
vârşire să se expieze, darurile cari
prin păcat s a u pierdut, precum şi
mântuirea şi bogăţia vietei veşnice
printr'un merit infinit să se poată din
nou recâştiga. După ce insă acest
lucru nici un om nici o alta făptura
după voinţa dumnezeească nu-a fost
in stare să-o facă, Fiul lui Dumnezeu",
din voinţa lui induratoare dumnezee
ască a voit să vină injume, ca luând
asupra sa natura omenească in aceea
şi prin aceea neamul omenesc pre
care l a zidit, să-1 restaureze: „Aşa
a iubit Dumnezeu lumea — zice el
insuşi cătră Nicodim — in cât a dat
pre Fiul său cel unul născut, ca tot
cel ce crede in el, să nu să piardă, ci
să aibă vieata veşnică." (Io. 3. 16.)

CUMPĂRAŢI

„NOUL TESTAMENT"
tradus şi - tâlcuit de păr. dr. B ă l a n
la LIBRĂRIA ASOCIAŢIUNI SIGHET
Piaţa Unirii No. 25.

„Creştinul activ."
In Spania deja in anul 1905 s'a respândit aceasta carte scrisă de Preotul Iesuit
Gabriel Palau, din care Ia inceputul anului
1907 era pe cale de a epuiza ediţia a patra.
Ediţia a treia a fost tipărită in 20.000 exem
plare.
Papa Piu X . prin secretarul său de
Stat Cardinalul Merry del Val cu următoa
rea scrisoare a dat din Roma la 15 Noemvrie 1905 aprobarea pontificală pentru ediţia
primă: Prea Cucernice Părinte, cu plăcere
vă comunic că Preafericitul Părinte a primit
cu vie şi d e o s e b i t ă satisfacţie preţio
asă Dtră cărticică. A apreciat mult marea ei
valoare, Ati condensat in câteva pagini între
agă substanţa virtuţilor creştineşti şi Episcocapul spaniol multă dreptate a avut, când
au aplaudat opera Dtră. Ea va fi lumina şi
călăuza creştinului activ. De aceea Preafe
ricitul Părinte vă mulţumeşte, prin mine,
pentru filialul Dtră omagiu, şi dorind ca
binele produs prin această cărticică să se
reverse asupra piosului ei autor, vă trimite
din toată inima binecuvântarea apostolică.
. . . Părintele Palau a vrut că în ace
asta cartea Creştinului activ, să vorbească
numai Isus, să nu să audă decât glasul din
ceruri.
Pare că ar fi o îndrăsneală, dacă am
atribui cuvintele noastre acelui Isus, care a
vorbit „ca nimeni altul". Procedeul autorului,
că Isus însuş vorbeşte, este o ideie de tot
fericită.
Aceasta nu e evangelie, o ştiu toti dar
e destul de supranaturală, ca suftetul să fie
mişcat şi pentruca să-i deştepte gânduri mai
înalte despre cele dumnezeeşti. Nu este oare
aceasta ce puteam pretinde de la el. Ne
spune acestea P. Jury traducătorul cărticelei
din limba spaniolă pre limba franceză.
Lucrătorii Observatorului — organ cul
tural — social religios din Beiuş îndemnaţi de
ediţiile numeroase pe cari le-a avut în Apus
cartea intitulată : „Creştinul activ" au făcut
un real serviciu publicului nostru traducând
aceasta carte şi in româneşte.
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C ă r t i c i c a aceasta costă 30 Lei
plus porto. Se poate procura
la Librăria Asociatiunei
Sighet Piaţa Un. 25

lubileul Pontificelui. Preafericitul Părinte
Papa Piu XI împlineşte 50 ani, de când a
fost hirotonit intru preot. Pronia cerească i-a
hărăzit să fie locutiitorul lui Hristos pe pă
mânt, cap văzut al Bisericii Lui. Este dar
acest an un iubileu al Papei dar totodată
iubileul intregei Biserici catolice. In legătură
cu acest iubileu de 50 ani ai preoţiei, Sfân
tul Părinte se îngrijeşte a deschide noui iz
voare de daruri pentru sufletele credincioase.
Să-i dea Părintele ceresc viată îndelungată
şi glorioasă intru chivernisirea sfintei Corăbii
alui Hristos!
Reuniune pioasă. Cu bucurie luăm
ştire, că la iniţiativa părintelui Ioan
Bîrlea
profesor de religie la Şcoala-Normală din
Sighet, in zilele trecute şi-a luat fiinţă „Reu
niunea Mariana" având ca membrii pe toii
elevii greco-catolici dela acea şcoală. Astfel
aceşti tineri vor avea ocaziune a trăi şi
munci cu sufletească căldură sub scutul
Maicei Preacurate.
Increstând acest eveniment imbucurător,
însemnăm că elevele noastre dela Liceul de
fete din Sighet deja de mai mult sunt inrolate sub steagul Maicei sfinte, iar elevii dela
Liceul Dragoş-Vodă fac parte la Societatea
Inimei Preasfinte alui Isus. Înainte cu Dom
nul lsus şi Maica Preacurată !
Spor de ore pentru Religiune. Aflăm
cu multă satisfacţie, că Ministerul Cultelor a
dat ordin, că in clasele IV, V. şi VI. dela
şcoaîele secundare pentru studiul Religiunei,
în loc de una oră să se ia câte două ore
la săptămână. O îmbunătăţire este aceasta,
carea a bună seama îşi va avea rodurile
sale binefăcătoare. Ca adaus mult ar fi de
dorit, dacă acest ordin salutar, s a r referi şi
pentru clasa Vil.

Poşta administratiunii.
Cu profundă veneratiune fiască evităm
sumă de 1000 Lei primită in scopul revistei
noastre dela In. Preasf. Traian Frentia epis
copul Oradei.

Asociatiunea pentru cultura poporului
român din Maramureş sub numire de

„Biblioteca poporală creştină
din M a r a m u r e ş "
până in prezent a scos de sub tipar
următoarele cărticele de mult folos :
No.

1. „Marele dar al credintii." de Părin
tele dela Bistriţa Preţul 6 Lei

No.

2. „Mărturisirea sau Spovedania"
P. d. B. Preţul 6 Lei

No.

3. „Duminecile dela Paşti până la Rusa
lii" de P. de sub Munte. Pret 6 Lei

No.

4. „Datorinjele Părinţilor fată de
lor" de P. d. B. Preţul 4 Lei

No.

5. „Duminecile după Rusalii până la ziua
Crucii" Prelucrare de P. de sub Munji
Preţul 6 Lei

No.

6

No.

7. „Porunca a şaptea alui Dumnezeu"
să nu furi. Prelucrare de P. d B.
Preţul 4 Lei
8. „Duminecile după ziua Crucii până
la Crăciun de Păr. sub M- Pr. 8 Lei

No-

de

copii

„Dumnezeu şi Preasfânta Treime"
Prelucrare de P. d. B. Preţul 6 Lei

No.

9. „Durrîiriecile după Crăciun până Ia
Paşti" Prelucrare de Păr. de sub
Munte. Preţul 10 Lei.
No. 10. „Datorintele mamelor fată de prunci."
Prelucrare de P. d. Bistriţa. Pret. 4 Lei
No. 11. „întruparea Fiului lui Dumnezeu. Pre
lucrare de Păr. d- Bistriţă. Pret. 10 L.

Calendar săptămânal.
27 Ianuarie — 2 Februarie 1929
27.
28.
29.
30.
31.
1.
2.

Dumineca Fiului Rătăcit (Ev. Luca 15, 11) Ioan Gură de Aur t 407.
Luni. P. Efrem Şirul t 378.
Marti. M. Ignat t 107.
Mercuri. Vasile Grigore şi Ioan (Trei ierarchi) (Ev. Mat. 5, 14.)
Joi. SS. Ciril şi Ioan
Vineri. M. Trifon.
Sâmbătă. Intîmpinarea Domnului. (Ev. Luca 2, 22.)
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