DU1II
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Biuroul de distribuire: Librăria Asociatiunei
Apare în fiecare Dumineca.

Dumineca IV. după
înălţarea Sfintei Cruci.
(Dumineca Semănătorului.)
E ş u a semănătorul să
samene sămânţa s a . . .

Ceea ce fac economii, lucrătorii de
pământ primăvara si toamna, când ies ia
câmp să samene sământe deosebite . . . de
grâu, mălaiu, orz, săcară, ovăs şi altele,
este o închipuire a minunatelor lucrări, ce
le face Dumnezeu c i i s u f l e t e l e oamenilor,
cari sunt tot atâtea câmpuri ale lui Dum
nezeu: Eşita semănătorul să samene să
mânţa sa . . . Pe câmpuri nu se face, nu
încolţeşte, nu răsare nici o holdă de samă
— dacă nu este cine să samene. Tot aşa
se întâmplă şi cu omul: dacă nu samănă
Dumnezeu — nu ne poate veni în minte
nici un gând bun, nici un cuget de mântuire.
Dacă noi ştim oare ceva despre tinta noastră
cea din urmă, despre frumuseţea şi stră
lucirea, măreţia sufletului nostru, despre
răul cel mare şi groaznic, ce este oricare
păcat de moarte, despre răsplata ce aşteaptă
pe cei buni în ceriu, şi despre pedeapsa
gătită pe sama celor răi în focul de veci,
acestea noi le ştim şi le credem, fiindcă
Dumnezeu a sămânat în sufletul nosiru
oarecare lumină, le ştim fiindcă El ni le-a
spus sămânând pe pământ cuvântul său
dumnezeesc. Şi iată cum aruncă Dumnezeu
sămânţa sa în om : zidindu-1 îi dă lumini
fireşti ca să cunoască binele şi răul, şi
samănă
în el sămânţa binelui.
Apoi
urmează a arunca în om sămânţa din
lăuntru a inspirat'unilor sale, a şoptirilor sale
din lăuntru. In sfârşit îi grăeşte auzului său
din afară, grăeşte Dumnezeu la urechile
oamenilor prin mijlocirea Bisericii sale, carea
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Preţul unui exemplar: 1 Leu.
vesteşte cuvântul lui Dumnezeu şi al Unuia
născut — Fiului său Domnului Nostru Isus
Hristos. — In chipul acesta noi oamenii
suntem câmpul, Dumnezeu e sămânătorul,
sămânţa e cuvântul lui Dzeu. — Cum pre
ţuim noi aceasta s ă m â n ţ ă ? . . . Vedeţi cum
umblă oamenii primăvară după cele mai
bune, cele mai alese sământe ... .

*
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Să socotim şi mai bine, şi mai deaproape
darul cel mare, ce ni-I face Dumnezeu
când se apropie de noi ca să samene în
noi «cuvântul dumnesseesc»: -?* Dacă anfir.^r
lăsă Dumnezeu de noi înşi-ne, de capul
nostru şi nu ne-ar spune nici el, nici alftî
nimica bun, nu ne-ar spune nici un bine,
noi am fi ca nişte câmpuri sălbatice, nectfltivate, nelucrate, cari rodesc numai iarbă
pentru dobitoace. Dar dacă. sufletul nostru
e sămânat cu sămânţa cuvântului Dum
nezeesc — oh ce seceriş de grâu bun şi
ales se poate face în e l ! 0 singură învă
ţătură din Evangelie — zicea sfântul V i n cenjiu de Paoli — e de ajuns ca să facă
pe oricine sfânt. Unui tinăr stricat desfrânat,
ca să se întoarcă la calea cea bună, i-au
fost de ajuns aceste puţine cuvinte : Tu ar
să te tăvăleşti în tină, şi acoperemăntul tău
vor fi vermii. Abatelui Antoniu, ca să se
facă pustnic şi un mare sfânt, i-au fost de
ajuns cuvintele Evangeliei: De vrei să fii
desăvârşit, mergi, vinde toate câte le ai şi
dă săracilor, şi vino după mine. — Şi în
noi, preţioasa şi scumpa sămânţă a cuvân
tului dumnezeesc — trebue să rodească
roade minunate de o viată sfântă, numai să
ascultăm cuvântul Dumnezeesc, să umblăm
la biserică, să Dorim acel cuvânt, să-1
punem la inimă . . . Şi noi sîmtim lipsa,
trebuinţa acestui cuvânt a lui Dumnezeu,
căci: j&r~aumai cu pane irăeşte omul, ci

/ *

ţ&t.

\

cu tot cuvântul, ce iese din gura lui Dum
nezeu. . . . Sş, preţuim sămânţa aceasta, să
ne-a câştigăm. ŞŞ să ne rugăm lu\ Dzeu să
o samene totdeauna în câmpui sufletului
nostru:
Eşi, Doamne,
si samănă
să
mânţa ia . ..
* *

Rătăcirea „Studenţii Bib
liei" cu privire la iad.

In sfârşit — să cumpănim cum trebue
să ne purtăm noi fală de bunătatea dumnezească— carea a sămânat şi până acuma
şi tot mereu samănă pământul sufletului
nostru. Vai de noi dacă pământul nostru
nu va aduce roadele, ce le aşteaptă Dum
nezeu ! Un pământ sămânat de Dumnezeu
— zice Apostolul, care adeseori soarbe apa
şi nu aduce nici o roadă, e un pământ rău,
şi blăstămat, un pământ stărp. — Pământul
stărp — nu trebue la nime, cu mult mai
puţin Dumnezeu nu poate suferi un suflet
stărp, neroditor, după-ce atâta l a cultivat,
grijit, lucrat. . . Dacă cuvântul Iui Dumnezeu
nu va aduce nici o roadă în viată, atunci
avem să plângem şi sc ne tânguim cu amar
în ziua Judecăţii: Atunci ni se va z i c e :
Tu ştiai cuvântul meu, tu ştiai rânduielile
mele, poruncile mele. Ştiai prea bine că nu
te-am zidit pentru lumea aceasta, ci pentru
Ceriu, tStiai că catea ce duce la ceriu e
•calea cea strimtă, îngustă. . . Pentru ce nai
făcut, ceeace ştiai că ai să f a c i . . . că e
voinţa lui Dumnezeu . . .

Acuma se va dovedi din noul testa
ment, cumcă iadul nu e mormântul. Cetim
la Matei (25. 41) „Ducetivă dela mine'blăstămatilor în focul cel de veci, care e gătit
diavolului şi îngerilor lui." Dacă ar fi iad
mormântul, atunci ar fi zis Isus, ducefr-vd
dela mine blăstămatilor în mormânt,
unde
veti ajunge într'o stare de odihnă, nu veti
şti nimic că ati vătămat pe Dumnezeu ci
veti fi nimiciţi, în mormânt. Vedem cât de
fals se splică din partea studenţilor de bibJ lie iadul, atunci când numai cu mormânt ar
j fi pedepsiţi cei răi, unde ar fi suferinţa lor
pentru păcate ? Dumnezeu e prea drept, şi
nu se presupune ca să nu pedepsească pe
cei răi.
i
|
Cetim mai departe la Matei (25. 46)
„Şi vor merge aceştia în munca de veci, iar
drepţii în viata de veci" In sfânta scriptura
când cetim "întf'o'prbpozffiune -atât* iparte-â
primă cât şi a doaua trebue luat în acelaş
întăles. Aşa ne învaţă şi hermeneotica, adecă
cum trebue a lua întălesul în S. Scriptură.
Studenţii bibliei, admit fericirea de veci
a drepţilor, vezi „Ce spun scripturile despre
iad" ? pagina 69, 97 z i c : „Pedeapsa va fi
atât de durabilă casi răsplata." Deci dacă
spun cum că cei drepţi vor fi în veci fericiţi
iar cei răi morţi, î-şi contrazic, căci dacă în
aceaş propoziţie la Mat. 25. 46 „drepţi în
vieaţa de veci" întăleg fericire vecinică, iar
tot în aceaş propozitiune „Şi vor merge
aceştia în munca de veci., întăleg mormân
tul, atunci î-şi bat joc de scriptură. Dacă
cei drepţi vor fi în veci fericiţi, vor şti puru-?
rea că au împlinit cât au trăit porunca lui
Dumnezou,
deci ca răsplată a dobândit
raiul. Iar dacă s a u osândit atunci după
învăţătura studenţilor vor fi nimiciţi nu vor
şti că a vătămat pe Dumnezeu, şi că sunt
pedepsiţi, ci se vor odihni în mormânt..
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Dar dacă tu eşti cu credinţă fa{ă de
cuvântul lui Dumnezeu, dacă după pilda
Preacuratei Vergure Măria — Maicii noastre
— eşti gata să zici: Doamne, fie mie după
cuvântul tău, Dumn ;zeu ne va binecuvânta,
va sămânâ şi mai mult. şi mai bine pămân
tul sufletului nostru, ne va grăi cuvinte de
acelea, cari să ne sfinţească sufletul nostru,
şi nutrindu-ne cu acest sfânt cuvânt — vom
creşte îngrăşându-ne cu aceasta pâne ce
rească, ce ne nutreşte pentru viata de veci.
Să ne rugăm Domnului Nostru Isus Hristos
să ne grăiască adeseori, iar noi să fim gata
a-1 ascultă : Grdeste Doamne . . . Cuvintele
viefii de veci le ai . . .

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 (Piala Unirii 25).
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Patriţiu Bîrlea
(Urmare)

Vedem ce batjocură propovăduiesc în
judecăţile lui Dumnezeu ; în aceaş
tiune tălcuiesc, în 2 feluri.

propozi

Veniţi laDomiuil 1

Porunca a Vil a lui
Dumnezeu.
Iubiţilor mei! Dumnezeu zidind pe om
i-a dat deosebite drepturi asupra unor bunuri
preţioase ce le-a primit dela El însuş, şi de
aceea însuş Dumnezeu voeşte ca aceste
drepturi şi acestea bunuri să le cinstească
cu toţii cu cea mai mare credinţă şi să le
pâzască în întregimea lor. Cel d'intâi drept
al omului este păzirea vieţii sale trupeşti,
acest drept Dumnezau voeşte să fie cinstit,
de aceea în cele 10 porunci a statorit în
porunca a cincia: Să nu ucizi, care opreşte
şi sinuciderea, şi uciderea altora. A l doilea
drept al omului este păstrarea curăţeniei
şi Dumnezeu voeşte ca şi acest drept să fie
cinstit, respectat, şi de aceea a statorit în
cele 10 porunci porunca a şesa: Să nu
-cuirveşti, în care se opreşte ori ce necurătie
ce ar face-o omul ori el singur de sine în
trupul său, ori cu alţii, ori cu altele. Dar
Dumnezeu nu s a îndestulit cu păzirea acesi o r bunuri preţioase a vieţii şi a curăţeniei,
ci El a vrut să se mai cinstească şi un alt
drept ce il'a dat omului, pe care-1 pomeneşte
a şer^§a poruncă a Juji,Pupmeze,u care,şunâ .
scurt: Să nu furi, care osândeşte preste tot,
orice încercare împotriva proprietăţiir
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Desfăşurarea acestei porunci e de lipsă
mai ales în vremile noastre când se întâmplă
atâtea nerânduieli.
L Natura speciile şi greutatea păcatului
furtului. Ce e furtul ? Furtul este: luarea şi
tinerea pe nedreptul a lucrului altuia ori
altora, împotriva voinfii lor, când adecă
aceştia cu tot dreptul nu se învoesc.
Ori ce furătură se împotriveşte dreptăţii,
carea voeşte ca fiecare să aibă ce este al său.
Furtul e de deosebite feîiuri: 1. furt
simplu când se iea în ascuns (în taină) luc
rul altuia, cu toată grija, şi băgarea de sama
ca să nu fie descoperit, cu toată viclenia . . .
cum fac tâlharii, de când cari se bagă în
căşi cu chiei falze, ori rumpând zarurile.
Este apoi 2. furt cu de-a tăria, sau răpire
când se iea lucrul deaproapelui cu de-a
tăria şi sub ochii lui, cum fac hoţii de stradă
cari- despoaie pe călători, cerându-le banii,
de nu-îi omoară. Sunt apoi şi alte furaturi:
de apăsare, de lăcomie, de lucruri sfinte, de
înşelăciune, furt de sârdrcenie când nu se
dă la săraci pomana ce li se poate da, şi
care trebue să se dee, pentru că legea firei
şi legea dumnezească — indatoresc strâns
şi aspru pe cei ce au să dee pomană.

In liniştea serii, la ora când razele crepus
culare plutesc la orizont, ne place să auzim
în depărtare, cântând clopotele bisericilor
noastre. Cât de plăcută e voacea clopotelor !
Ce sunete melodioase ridică ele la cer 1 Său
ca ne cântă naşterea veselă, care adjuce feri
cirea în cămin, său că ne fac sâ auzim sus
pinele crudei despărţiri. Aceste sunete melo
dioase şi dulci, plângătoare său vesele,, deş
teaptă în sufletul nostru sentimente d f dra
goste, pace şi speranţă. Dar se întâmplă
câteodată, ca un accident sau o mână bar
bară să falsifice admirabilul instrument pe
care îl iubim. Atunci e nefolositor şi neplă
cut să-1 mai auzim. Armonia cerească rnx
mai există. Nu rămâne decât o reparaţie
posibilă; o refacere complectă a aramei
resunătoare, care-1 va face să-şi regăsească
atracţia de altădată.
Astfel se întâmplă şi cu biata noastră
inimă. Divinul Creator a făcut-o bună, i-a
dat o putere de a iubi, a făcut^o capabilă
de a simţi şi inteiege frumuşelele minunate
ale naturii. Dar intr'o zi, din nefericire, rău*
tatea o falsifică şi de atunci asemănătbarea
bietelor noastre clopote sdrobite, inima noastră
şi-a pierdut drăgălăşenia şi frumuseţea ei
primitivă.
Sau făcut încercări nenumărate spre a
o face mai bună. Filozofii au z i s : „ T e vom
vindecă prin judecată," dascălii: „Observă şi
vei fi perfectă." Munca zadarnică! Inima
omenească, cu toate aceste sforţări, e rea
până la disperare. Pentru ea nu există de
cât un remediu: o refacere complectă de
către Cel care a format-o. Aceasta este opera
pe care Isus a venit s'o înfăptuiască aci jos.
Un picur nou de viată pe care îl pune
în om, face din acela o fiinţă cu totul nouă.
„Nu mai trăeşte

singur,

ci Hristos

trăeşte

în el".
O voi, cari plângeţi greşelele şi păcatele
voastre; voi cari sperat» să vă îndreptaţi
intr'o z i ; voi care doriţi cu ardoare per
fecţiunea spirituală, veniţi la Hristos, marele
doctor al inimelor ! El vă va scoate inima
voastră de piatră şi vă va da una simţitoare,
priincioasă iubirii, capabilă să lucreze şi
doritoare de a-1 urma pe Ei şi a-i indeplini
dorinţa.

S'a regăsit cetatea Iui Abraham.
„British Muzeum" comunica un raport
foarte interesant asupra ultimelor luc
rări de săpături din Ur în Caldeea,
oraşul lui Abraham. Intr'un deal
ridicat de Nabuchodenosar s'a des
coperit, pe o suprafaţă de 65 pe 45
de metri, câteva case separate de
uliti strâmte. Ele aparţin epocii lui
Abraham (1900—2100 ani înainte de
Hristos) şi întru cât au fost îngropate
la 6 metri sub pământ, zidurile sunt
foarte bine conservate.
(Universul)

O frumoasă sărbătoarele la
Beiuş.
Părinţii
Asumptionişti din
Franţa de câţiva ani au înjghebat
aproape în toate eparhiile unite din
Transilvania câte un început de vieată
mănăstirească şi nădăjduesc
să for
meze o puternică ramură românească
de rit oriental a Congregatiunii lor.
La Beiuş au un Noviţiat, unde se
primesc români greco-catolici cari
doresc a se călugări fie ca preoţi fie
ca fraţi laici. La 12 Iulie s'a sărbătorit
aci cu mare însufleţire învesmântarea
a patru tineri români cari au intrat
în această Congregafiune. Insuş I. I.
P. S. Sa Episcopul Orăzii a prezidat
această măreaţă ceremonie.
Dea Dumnezeu ca această ser
bare să iie aurora prevestitoare de
fapte mari din partea acestor smeriţi
călugări pe pământul României.
„Sentinela Catolică" Iaşi.

Bibliografie.
A apărut din
„Biblioteca Poporală din Gherla".
No. 1. „Adevărata Biserică
a, Dom.
nului Nostru Isus Hristos"
de Dr.
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. Ho. A. „învăţături pentru tinerii
feciori." Preţul 6 lei şi I leu porto
postai. No. 5. „Învăţături
creştineşti
pentru fetele fecioare." Preţul 6 Lei
şi 1 Leu porto postai.
Se pot
procura la Tipografia „Aurora" A .
Todoran în Gherla.
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.
| Preţul 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. Dumineci/e
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.
16 — 22 Octomvrie 1927.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Dumineca IV. după înalt Sf. Cruci (Ev. 4 d. Luca 8, 5.) M. Longin sut
Luni. Pr. Osie.
Marti. A p . şi Ev. Luca t 95. d. Hr.
Miercuri. Pr. Ioil.
Joi. M. Artemie. t 391 d. Hr.
Vineri. C. P. Ilarion f 371. d. Hr.
Sâmbătă. P. Averchie.

