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Apare în fiecare Dumineca.

Să iubim pe Măria Maica
iui Dumnezeu.
V . Cel c e iubeşte pe Măria ureşte păcatul.
Năzuinţa şi străduinţa cea dintâi a unei
persoane iubitoare, care iubeşte, este aceea :
ca să nu fie neplăcută persoanei iubite. —
De aceea cel ce iubeşte pe Măria, trebue să
se năzuiască mai pe sus de toate să nu fie
neplăcut Măriei. — Dar nu încape nici o
îndoială că singurul lucru care nu place Mă
riei — este acela — care nu place nici lui
Dumnezeu, si acest lucru este păcatul. —
Precum Dumnezeu ureşte mai pe sus de
toate păcatul tot aşa şi Maica Domnului
Măria — ureşte foarte mult păcatul. — De
aceea dacă noi ne vom păzi — pe cât e cu
putinţă— curaţi şi scutiţi de păcat, vom sco
ate din noi tot aceea ce nu place Măriei. —
Dar pentru a ne păzi aşa curaţi şi nepătaţi
trebue să urâm păcatul. — Cel ce nu
ureşte păcatul, nu poate trăi scutit de păcat;
pentrucă după ce în noi este o mare şi pu
ternică plecare spre păcat, singură numai
ura, urgisirea, şi încă o mare şi puternică
ură ce o purtăm faţă de păcat, ne poate
mântui şi scăpă de a nu face păcate. —
Pentru aceea, dacă iubim pe Măria, să urâm
şi să urgisim cu toată tăria păcatul, mai ales
să urâm şi să urgisim păcatele cele mai gre
ţoase, — pe cari mai tare le ureşte Măria,
Maica lui Dumnezeu. Măria, Împărăteasa
Fecioarelor, Fecioara Preacurată : să urâm şi
să urgisim păcatele necurăţiei, cari n'ar tre
bui nici să se pomenească între creştini. Să
urâm dară mai pe sus de toate păcatul,
ca să ne păzim curaţi şi nevinovaţi — pe
cât este cu putinţă. — Să ne curăţim de
orice pată, de orice întinăciune păcătoasă,
mai ales de păcatele cele mai spurcate şi
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Preţul unui exemplar: 1 Leu.
mai urâte — prin o Spovedanie bună şi sfântă,
ca aşa să se poată zice cu adevărat, că
noi iubim, pe Măria.
VI. Cel c e iubeşte Pe Măria, iubeşte vir
tuţile creştineşti.
Pe cât de tare să năzuieşte persoana
care iubeşte, să nu facă nici o neplăcere
persoanei iubite, pe atât de mult se năzuieşte
să îi facă bucurie şi plăcere. — De aceea
dacă iubim pe preasfânta Fecioară Măria,
trebue să ne năzuim să plăcem Măriei. Dar
în scopul acesta trebue să cercăm, ce poate
plăcea Măriei în lumea aceasta. — In cer
carea aceasta nu avem să ne ostenim mult. —
Căci precum în lumea aceasta Măria urăşte
cu adevărat păcatele cari spurcă sufletele
noastre, aşa Măriei îi plac şi iubeşte mai
pe sus de orice virtuţile cari împodobesc şi
sfinţesc sufletele noastre. — Pentru aceea
dacă iubim pe Măria, şi iubindu-o cum se
cuvine, voim să-i facem plăcere, noi trebue
să iubim virtuţile creştineşti, năzuindu-ne din
toate puterile să deprindem aceste virtuţi. —
Deprinderea virtuţilor creştineşti ne va face
cu adevărat plăcuţi Maicii Domnului, aşa că
Dânsa îşi va afla adevărată bucurie şi des
fătare întru noi. Deosebită plăcere şi desfătare
apoi vom face M ă r i e i , dacă ne va
vedea strălucind în virtutea aceea, care este
steaua cea mai schinteitoare între cele două
sprezece stere, cari încununează Capul ei în
Raiu, adecă virtutea curăţeniei. — Şi dacă
pentru iubirea lui Isus şi a Maicii sale Măria
vom păzi nepătată şi desăvârşită — această
virtute, pe cât e cu putinţă. în chip înge
resc, — atunci preacurata Fecioară nu ne
va mai socoti ca pe nişte făpturi pământene,
cum suntem, ci ne va privi ca pe nişte zidiri
aproape cereşti, cari sunt a se înşiră între
îngerii cari se îndesuesc la treptele tronului
ei, pentruca să-i sărute sfintele picioare, şi

ajungând şi noi într'o zi acolo sus, nu vom
fi nevrednici de o soarte atât de fericită. —
D e c i aşadafă voim să plăcerii Măriei, âă ne
deprindem în tdăte virtuţile eieitifieşti, dar
mai ales şi osebit să păzim sfârifa curăţenie :
curăţenie în cugete, curăţenie în vorbe, cu
răţenie în fapte ; şi atunci se va putea zice
că iubim pe Măria. —
(Va urma.)

Din Istoria Biblică
A VECHIULUI TESTAMENT.
4. Oamenii cei dintâi cad in păcat.
In grădina Eden intre alji mulţi pomi,
chiar in mijlocul gradinei, erau, doi pomi
simbolici, pomul vieţii simbolul euharistie al
paradisului, care avea sa conserve trupurile
oamenilor spre nemurire, şi pomul ştiinţei
binelui şi ai răului, simbolul suveranităţii lui
Dumnezeu, şi a supunerei şi a ascultărei din
partea omului. Acest pom in sine nu era
rău ci bun. insă era pus in gradină pentru
om, de a-şi face merite prin supunerea lui
şi prin ascultare fată de Dumnezeu, căci a
zis Domnul: „din pomul cunoştinţei binelui
şi a răului să nu mănânci, căci in ziua in
care vei mânca, vei muri." (2, 17.) De nu
era aceasta oprelişte, omul ar ti potut mânca
din fructul lui, fără ori ce urmări.
Oamenii cei dintâi nu s a u bucurat multă
vreme de fericirea lor in paradis. Diavolul
pismuia fericirea lor, şi pismuia mărirea şi
laudele, cari se vor inălja din paradis cătră
Dumnezeu din partea oamenilor.
Adam şi Eva nu aveau păcat nici încli
nare la păcat, trupul lor intreg incorupt, fără
sensuaiitate, erau dăruiţi cu imbelşugare cu
darul sfintitor, şi cu multe alte daruri natu
rale şi supra naturale, actiunei darului in ei
nu se opunea nimic, din contra, toate sim
ţurile şi toate puterile sufleteşti urmau şi
acompaniau fără esitare indemnul mintii şi a
voinţei lor, care era libera in ei.
Opreliştea pomului din mijlocul gradi
nei, care prin urmare se putea vedea din
toate părţile, a fost pentru ei un simbol şi
un prilej de o continua supunere şi umilire.
Diavolul a hotărit din aceasta parte lo
vitura.
După un plan viclean, se apropia, nu
de bărbat din fire mai tare in suflet, ci de

femeia, şi prin gura unui şerpe îi zice : „Ce,
se poate x a Dumnezeu să fi zis cătră voi"
— cari sunteţi slâpâfiii grădinii — «să nu
ffiâncaiî din toti pornii grădinii 7" — Eva
jenata ih ambiţia ei zice in gerier&l: „Noi
din toti pomii grădiHei putem sâ mâncăm"
iar la cazul special la care făcea şerpele
aluzia propriaminte repunoaşte opreliştea in
toată întinderea ei, spunând cu un aer de
ironică supărare, ca : „nici să ne atingem de
el" nu ne este iertat, insă in fond — ca să-şi
apere prestigiul de şerpele curios — attenuează gravitatea ordinului denaturând carac
terul categoric al sanctiunei dându-i un inteles numai hipotetic — „ne forte moriamur"
(Vulgata) — „nu cumva să murim".
In acest joc cu cuvântul lui Dumnezeu
era necuviinţa şi necredinţa ca şi când ar
pote să incape vre-o îndoială in eficacitatea
inalterabilă a cuvântului dumnezeesc, mai
departe Eva prin acest răspuns s a arătat
dispusă să intre din nou in discuţia asupra
eventualelor consecinţe a transgresiunei.
Diavolul prinzând numai decât acest
moment al eşitărei sufleteşti, dă ultimul atac:
„Nici decum nu veti muri... ci veti fi ca
Dumnezeu, cunoscând binele şi răul." (3, 1—5)
Mulţumită acestei conversatiuni Eva era
convinsă că mâncând din pomul oprit, dânsa
va câştiga numai: va scăpa de umilitoarea
îngrădire a voinţei sale, va deveni liberă şi
intru adevăr stăpână preste toate ale ei, şi
se va şi mări, făcându-se asemenea lui Dum
nezeu, cunoscând binele şi răul.
Eva a mâncat din pom. a dat şi lui
Adam şi a mâncat şi dânsul.
In acel moment, consumat fiind păca
tul, sufleteşte au murit amândoi.
Sf. Augustin pune intrebarea, ce era
motivul, pentru care Adam ascultând de voacea femeii sale a călcat porunca lui Dum
nezeu, mâncând din pomul oprit ? Dar s'a
inşelat Adam prin fantoma că va fi aseme
nea lui Dumnezeu dacă va mânca din acest
pom. Prin aceasta a impresionat şerpele pe
Eva, insă noi nu putem să credem, că Adam
care era dăruit cu atât de multă înţelepciu
ne, ar fi potut fi inşelat in acest mod ca să
fi crezut aşa ceva. Pentru aceea zice şi
apostolul: „Şi Adam nu s'a amăgit, iară
muierea amăgindu-se, a ajuns la călcarea
poruncii." (I. Tim. 2. 14.) Aşa a şi răspuns
Eva la intrebarea Iui Dumnezeu : „De ce ai
acut aceasta?" (Gen. 3, 12, 13.) cu cuvin-

tele: „Şerpele rria amăgit, şi am mâncat,
însă Adam a respuns Ia întrebarea lui Durnnezeu: „Femeia, pre care mi-ai dat'o să fie
cu mine, aceea mi-a dat din pom şi am
mâncat." 0 avut o aşa de mare iubire şi
alipire fală de soţia lui, ca nu cumva sa o
supere, făcea tot ce dorea dânsa. Aşa era
sedus Adam. Iubirea l'a făcut să rătăcească.
Nu era el invins de sensualilate ori de con
cupiscentă trupească, spune sf. Augustin, că
atunci incă nu era rescoala din partea tru
pului, fără era răpit de iubire pretenească şi
de bunăvoinţă, precum şi noi câte odată, ca
să complăcem unui pretin, displăcem lui
Dumnezeu. Pre aceasta cale a intrat in lume
păcatul, şi cu el împreună moartea, şi tot
răul şi năcazul.
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Din catehism.
Partea V.
Despre Isus c a Dumnezeu şi judecător.
83. Nu v a mai veni Isus pe pământ?
Isus va mai veni pre pământ in ziua
cea mai de pre urmă, sau Ia capătul lumii,
precum mărturisim in simbolul credinţei, că
Isus Hristos : „iarăşi va să vină să judece
viii şi morţii" sau la Mat. (25, 31) „Iară când
va veni Fiul omului intru mărirea sa, şi toti
îngerii cu dânsul, atunci va şedea pe scau
nul măririi sale, şi se vor aduna înaintea lui
toate neamurile."
Timpul venirii a doua alui Hristos şi
capătul lumii este incert precum spune insuşi
Isus: „Iară de ziua aceea şi de ceasul acela
nimeni nu ştie, nici îngerii din ceriuri, fără
numai Talăl singur." (Mat. 24, 36.)
De şi timpul venirei lui Hristos nu este
cunoscut, totuşi insuşi Isus Hristos a prezis
multe semne din cari putem combina tim
pul când se apropie lucrurile cele din urmă :
„Vor fi semne in soare şi in lună şi in stele,
şi pe pământ strâmiorire neamurilor de turburarea sunetului mării şi al valurilor, mai
murind oamenii de frică şi de aşteptarea
celor ce vor să vie in lume, pentru că pu
terile ceriurilor se vor clăti." (Luca 21,25—26.)
„Aşa şi voi când veti vedea acestea toate,
să ştiţi, că aproape este lângă uşa." (Matern
24. 33.)
Semnele acestea pururea remân tainice
şi obscure, numai pentru aceeia, cari vor

trăi la adoua venire vor fi de totul clare şi
pfecize.
Seninele prezise despre ă doua venire
a lui Islis se pot împărţi in două părţi a)
semne prezise, cari trebue sâ se împlinească,
dară nu imediat înainte de venirea lui Hris
tos, aceste semne ne arată venirea lui Hris
tos ifi mod negativ, până nu se împlinesc
aceste semne, până atunci nu vine Isus, b)
semne prezise, cari imediat inaînte de a doUa
venire sau chiar deodată cu venirea lui Hris
tos se vor realiza.
Semnele mai îndepărtate sunt: vestirea
evangeliei preste intreg pământul, lăpădarea
multora de la credinţa şi venirea Antihristu
lui, şi alte câteva mai puţin însemnate, ca
venirea profeţilor Henoc şi Ilie, increştinarea
jidovilor, diferite catastrofe intre oameni ş.
c. 1. Semnele mai apropiate sunt de ordin
material, fenomene astronomice, in urma că
rora pământul nostru se va transforma prin
flăcări.
Ce priveşte semnele mai îndepărtate,
când au intrebat apostolii pre Isus: „spune
noua, când vor fi acestea, şi ce este sem
nul venirei tale ?" (Mat. 24, 3.) EI a răspuns :
„Şi se va propovădui aceasta evanghelie a
împărăţiei in toata lumea, intru mărturie tutu
ror neamurilor, şi atunci va veni sfârşitul."
(Mat. 24. 14) Cuvintele aceste ale Mântuito
rului se tâlcuesc cu acel inteles că vor fi din
toate popoarele creştini.
Marea apostazie, căderea multora de
la credinţă este de a se înţelege in aşa fel,
cum ca înşelătorii, profeţii mincinoşi şi in
deosebi Antihristul vor duce in necredinţă
popoare şi nsjiuni întregi increştinate, este
de a se înţelege că principiile şi adevărurile
credinţei vor fi scoase din familii, din şcoli
din viata publucă, prin care lucru şi mulţi
oameni individual incă i-şi vor pierde cre
dinţa, cum spune insuşi Hristos : „Şi mul{i
proroci mincinoşi se vor scula şi vor înşela
, pe mul{i. Şi pentru înmulţirea fărădelegii,
dragostea multora va reci. Iară cel ce va
răbda până in sfârşit, acela se va mântui."
(Mat. 24, 1 1 - 1 3 . )
Antihristul, omul păcatului, fiul pierzărei va fi un om anume, o persoană foarte
imorală, va spune ca el este Mesia si că
este Dumnezeu, care va porni o groaznică
persecuţie in contra bisericei, şi va face foarte
multe minuni şi, semne false, ca să intăreasă
învăţătura lui mincinoasă, până când Isus
Hristos cu Duterea lui dumnezeească nu-1 va
nimici. Sf. Ioan spune (Cartea I. cat. 2, 18.)
„precum ati auzit că Antihrist vine" şi tot el
(I. 4. 3) „gi tot duhul, carele nu mărturiseşte
pe Isus Hristos, dela Dumnezeu nu este, şi
acela este a lui Antihrist, de carele ati auzit
că va veni".
Despre Antihrist se pot spune cu sigu
ranţă următoarele 1. că va veni înainte de
a doua venire a lui Isus 2. că este o per
soană reală singulară 3. nu este drac in forma

de om, fără adevărat om in contact intim cu
satana, şi cu ajutorul căruia va face semne
si minuni. 4. va avea mare putere pe pământ
§i va duce-o groaznică luptă in contra cre
dinţei noastre. 5. in fine ca acest Antihrist cu
puterea dumnezeească a lui Hristos va fi
nimicit de Hristos.
Din cartea profetului Malachia (4. 5.)
„Iacă eu vă trimit pe profetul Ilie înainte de
ce va veni ziua lui Iehova cea mare şi în
fricoşată" şi la Mateiu (17. 10 11) „Şi l'au
intrebat pe el ucenicii lui zicând: „dară de
ce zic cărturarii, ca Ilie trebue să vină mai
înainte ?" Iară Isus răspunzând le-a zis lor :
„Ilie adevărat va veni mai inainte şi va tocmi
toate." Din aceste locuri vedem ca Ilie ina
inte de capătul lumii va veni pre pământ
iară despre Henoc cetim (Eccl 44, 16.) „Prin
credinţă Enoc s'a strămutat ca să vadă mo
arte". Aceşti doi sfinţi nu au murit şi inainte
de ce ar veni Isus să judece lumea vor veni
pe pământ ca să întărească oamenii in lupta
inpotriva lui Antihrist, şi ca să pregătească
pre oameni pentru a doua venire a lui Hristos.
întoarcerea jidovilor nu trebue să o cre
dem in aşa fel că top jidovii se vor increştina, fără numai aşa că atâta evrei se vor
increştina că se va putea spune că toti au
primit credinţa creştină cum spune Ozea pro
fetul : „După a c e e a fiii Iui Izrael se vor în
toarce şi vor caută pre Iehova Dumnezeul
lor, şi pre David regele lor, şi vor alerga la
Iehova şi la bunătatea lui in zilele de apoi."
3, 5.)
Semnele, cari vor premerge imediat şi
vor acompania a doua venire a lui Isus este
o perturbare in echilibrul sistemului solar,
care va premerge ca un înspăimântător pre
ludiu prăbuşirei generale a universului in
forma !ui de azi. „Soarele se va întuneca şi
luna nu-şi va mai da lumina sa, şi stelele
vor cădea din ceriu şi puterile ceriurilor se
vor clăti" (Mateiu 24, 29) sunt cuvintele insuşi a lui Isus. Sau cum profeţeşte loel
(2, 30, 31.) „§i se vor arăta semne in ceriu
şi pre pământ, sânge şi foc instâlp de fum,
soarele se va schimba in intunerec şi luna
in sânge, mai inainte de a veni ziua lui
Iehova cea mare şi înfricoşată."

Prăbuşirea lumii materiale in flăcări o
va face atotputernicia lui Dumnezeu prin foc
natural şi adevărat, sustantialminte la fel cu
focul de pe pământ ori din iad sau din pur
gator, precum a nimicit cândva oraşele ne
credincioase Sodoma şi Gomora, sau ca la
timpul potopului, care foc mistuitor va stră
bate intreg pământul cu atmosfera impreună
şi va fi ca un instrument in mâna lui Dum
nezeu pentru a curăti şi a transforma uni
versul, cum spune Isaia (51, 6.) „Căci ceriurile ca fumul vor dispărea şi pământul ca
un vesmint se va învechi şi cei ce locuesc
intrinsul vor muri ca muştile." Şi sf. Pentru
(11. 3. 10.) „Şi va veni ziua Domnului ca un
fur noaptea, in care ceriurile vor trece cu
sunet mare şi elementele se vor topi arzind
şi pământul şi lucrurile depe dânsul vor arde."

Asociafiunea pentru Cultura Popo
rului Român din Maramureş publică

CONCURS
pentru postul de conducător al tipog
rafiei şi librăriei precum şi al intregei averii
asociatiunii, pe lângă următoarele conditiuni.
Reflectantul va dovedi :
1. Ce studii a urmat.
2. Unde şi in ce calitate a fost angajat
până în prezent.
3. îşi va fixa conditiunile de plată.
4. Deplină garantă morală eventual şi
materială.
5. Angajamente în alte direcţiuni sunt
excluse, având îndatorirea a se dedica întru
toate serviciului său.
Doritorii îşi vor înainta cererile subsem
natului preşedinte al Asociatiunei (Sighet
Piaţa Unirii 25) până la 20 Mai 1929. Pos
tul are se fie ocupat imediat după încunoştintare.
Sighet, la 30 Aprilie 1929.
Preşedinte : dr. F. MIHALYI
CVITĂM cu mulţumită suma de Lei 500
primită ca abonamentul dela Banca Popuară înfrăţirea Vişeul de sus prin dl. Tomoiaga.

Calendar săptămânal.
1 9 - 2 5 Maiu 1929.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Dumineca. Rusaliile.
Lunia Rusaliilor.
Marti. Constantin şi Elena.
Mercuri. M. Vasilisc.
Joi. P. Mihail t 830.
Vineri. P. Simion t 601.
Sâmbătă. Afl. cap. Ioan.

