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Apare în fiecare Dumineca.

.Dumineca Fiului rătăcit.
Dacă trebue să avem o mare frică de
ne osândi pentru greutatea şi mulţimea păca
telor noastre, trebue să avem şi o mare
nădejde de a ne mântui pentru nemăsurata
milostivire a lui Dumnezeu. Dumnezeescul
Mântuitor ne-a pus înainte un chip icoană
mişcătoare în asămânarea fiului rătăcit . . .
Era un bun tată, care avea doi feciori. Să
ne potrivim nouă înşi-ne o asâmânare atât
de mângăitoare cumpănind în fiul rătăcit:
depărtarea, întoarcerea, primirea.
I.
Depărtarea. Acest tinăr eşi din casa
părinţască : eu păcătuind am întors spatele
cătră Dumnezeu. Ce ticăloşie. El pradă par
tea de moşie ce o căpătă dela tatăl său:
eu am aruncat bunurile firei şi ale darului
pe cari mi le-a dat Dzeu. 11 ajunse o foa
mete care-! sili să se bage slugă la un stă
pân, care-! puse de păzitor la porcii săi . . .
şi-i dădea aşa de putină pâne de pizmuia
soartea porcilor, cari se saturau cu ghindă.
Să nu ne mirăm că după îmbelşugarea atâtor
daruri da cari ne-am folosit rău — acum Dzeu
ne face să simţim lipsă. M a m făcut sluga
diavolului care m'a făcut robul patimilor
mele, doriam plăceri dobitoceşti şi nu le
puteam avea. Nu e starea aceasta la care
am ajuns ? Şi toată vina a cuî a fost ?
II.
întoarcerea. Starea ticăloasă a acelui
fecior îl făcu să vie în ori, şi educându-şi
aminte că cei mai de pe urmă slugi aî tată
lui său trăiau mai bine ca el, se hotărî să
se întoarcă acasă — încrezut că va fi primit
măcar ca unul din ei. îşi recunoaşte nevredniciile sale, dar nu-şi pierde încrederea că

Preţul unui exemplar: 1 Leu.
va afla milă. Ori cât de rău voiu fi' tractat,
purtat, zicea în sine lot îmi va fi mai bine
acolo decât azi. Multămescut-i Doamne Dzeul
mieu, că-mi are{i în pilda asta ticăloşiile
mele. Şi să nu mă hotărăsc dară de a mă
reîntoarce la tine ? Mă tem doară ca nu-mi
vei fi părinte milostiv? Iată că vin ia tine.
Nu mă tem că nu mă vej primi, căci tu eşti
cel ce mă chiema căci glasuri ale îndurării
tale sunt nopţile neliniştite ce le-am petrecut,
visurile tulburate ce le-am avut, frica ce m'a
cuprins, mustrările de cunoştiintă ce m a u
chinuit, cât ce am avut nebunia de a împlini
voia patimilor mele.III.
Tatăl fiului rătăcit văzându-1 venind de
departe în loc să-1 răspingă, îi iese înainte
îl imbrătoşează şi-1 sărută şi pe când fiul se
aştepta să fie dojenit şi mustrat pentru fără ea
delegile sale şi s'ar fi îndestulit cu o haină
mai de rând, şi să fie răbdat într'un col{ de
casă, se văzu cuprins cu dragoste îmbrăcat
cu haina cea mai aleasă, i-se pune inel în
deget, se pune să şadă Ia o masă încărcată
mai sus decât fratele său cel mai mare. A ş a
se poartă Dumnezeu cu păcătosul care se
întoarce din inimă, îl previne cu darurile sale
îi iartă păcatele trecute, Ie aruncă să nu le
vadă, le îngroapă în fundul mării ca să nu-şi
mai aducă aminte de ele îi dă sărutarea
păcii, îl îmbracă cu haina darului său, şi
dacă sufletul ar fi mai roşu ca sângele pentru
răutăţile sale îl face mai alb ca zăpada, şi-l
pune la masă cu el împărtăsindu-1 cu
preasfântă Cuminecătură. Mari păcătoase
au fost
Măria Magd. Afra
d'Augusta,
Măria Egipteana, Margareta din Goriona,
şi îndată ce se întoarseră din toată inimă
câte daruri au primit dela Dzeu. Răpiri, des
coperiri, vorbiri, duh de prorocie, puteri de a
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face minuni şi câte lucruri minunate de sfin.
tenie. Cu tot dreptul nădăjduim şi noi o pri
mire iubitoare din partea acestui bun părinte
dacă tie întoarcem cu inima adevărat pocăită.
Fiul rătăcit părăsi casa şi pradă averea
numai odată. Venitu-şi în ori îi paru rău
pururea de trecut.. . îmbrăcându-se in haine
mândre n'a mai luat pe el zdrenţe urite, de
atunci fu smerit ascultător. Ce e de zis des
pre mine că fiind aşa târziu în a mă hotări
la bine, mai sunt aşa leneş aşa nestatornic
în a deprinde binele . . . a mă feri de rele,
de păcate !

Fără-Hristos nu este lumină, — şi ceî "
ce cercetează lucrurile în afară de lumină
nu vor obţine nici un rezultat, pentrucă
pururea vor fi orbi, înotând în iniunerecul
şi în vălul nesigur al aşa numitelor hipoteze.
„începutul înţelepciunii
de Dumnezeu".

este

temerea

Vasile Borca

Datorinţele mamelor fată
de prunci.
(Urmare)

Sfânta Scriptură şi des
coperirile ştiinţifice.
(Urmare)
Se pare, că aproape toate principiile
fundamentale ale ştiinţei au fost statornicite
pe baze neclintibile. —- Cine ar fi putut
spune pe timpul lui Darvin că teoriile lui,
dacă le putem numi aşa, mai ales teoria
cu privire la descendenta omului din mai
muţă, atât de crezută pe atunci de multi —
ar fi neadevărată? Şi iată — azi, cine mai
•susţine astfel de teorie?
Iubite cetitor, nu te deda la curentele
necurate ale tristeilor filosofii, nu ascultă de
•afirmaţiunile insolente ale oamenilor necre
dinţei? Dar bucură-te de faptul, că pe
măsură ce lumina Evangheliei lui Hristos
luminează tot mai tare în întunericul neştiinţei. — noi vedem deschizindu-se în fata
noastră regiuni pline de lucruri uimitoare,
unde nu se văd nici limite nici orizont.
La infinit se avântă către cer culmi tot mai
înalte, cari vor înfăţişă indrăsnetilor urcători
privelişti şi mai vaste — încă şi cari vor
da o nouă forţa acelui sim{imânt, al cărui
adevăr e la suprafaţă — şi care din ce în
ce pare mai evident.
Şi acum mă îndrept spré to{i cei cu
pretenţii de cugetări moderne, cărora le
place, în avântările spiritului timpului, să
caute a se inăltă peste culmile adevărurilor
divine de neschimbat şi bine stabilite pe cale
experimentală şi să ajungă Ia acel „dincolo
de odi", mă îndrept şi îi rog — să caute
adevărul aşa cum e descoperit de Domnul
îp Sfintele sale Scripturi, pentru că numai
«,£2.este calea şi adevărul".

Intr'o familie erau numai doi copii, din
pricina — care uşor se poate gâci . . . Cel
mai tinăr — în vrâstă de 15 ani — căzu
din un arbore, pe care se suise, şi muri . . .
Celalalt a fost un tinăr stricat,
desfrânat,
părinţii nu-i puteau zice nici o vorbă, că
era înzădar, nici nu-i luă în samă, părinţii
lui se supără, sunt năcăjiţi de moarte . . ;
Ei pricep că Dumnezeu îi pedepseşte . . .
O h ! cât de fericiţi ar fi dacă ar avea şi
alti c o p i i . . . al treilea, al patrulea etc. Cum
s'ar îndreptă 1 Dar e prea târziu . . .
Oh I lipseşte încrederea în Dumnezeu !
oamenii nu au deplină încredere în Dum
nezeu, nu se lasă în braţele părinteşti alui
Dumnezeu, nu se odihnesc, nu se liniştesc
în Purtarea de grijă a lui Dumnezeu. De
aceea oamenilor nu le plec lucrurile aşa
cum le-a făcut Dumnezeu. — Ei cred că
vor face mai bine, dar într'aceea strică
lucrul lui Dumnezeu. Adeseori zicem şi cu
tot dreptul: Mare este purtarea ta de grijă,
Doamne" . . . Iată în ce trebue să ne liniştim
şi odihnim pe deplin . . . Dzeu se îngrijeşte
de toţi şi de toate ce le face I
Iată vérmele ce roade într'o mulţime
dé familii . . . Da, vă puteţi îngriji ori cum,
vă puteţi zoii trudi şi osteni ori cât, vă puteţi
mânca sănătatea, grijile, nizuîntele şi ostenelele voastre vor fi zadarnice pentru nerânduiala aceea de temelie : Nu este întălepciune şi sfat împotriva lui Dumnezeu. Vedeţi
pe Onan, eî voia bucuriile şi plăcerile căsăT
toriei — dar fără de greutăţile ei . . . în
aceeaş minuta e lovit cu moarte. Oare
pentru ce sfintele Cărţi pomenesc despre
pedeapsa aceasta cumplită şi înfricoşată?
Pentru învăţătura noastră, ca să pricepem

<5ât e de urgisită aceasta nerânduială
iittea ochilor lui Dumnezeu.
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E mai uşor de crescut cum se cuvine
b familie număroâsă decât una mică. — V o i
.nu aveţi decât un copil ori doi, aceia de
cele mai multe ori vor fi copii răi şi
Hricafi mâdăriţi voi veţi face din ei nigte
idoli, veti închide ochii la toate, ce vor
t a c e ei, nu veti cuteză să-i supăraţi, să-i
dojeniţi, să-i îndreptaţi . . . după câtăva
vreme vor fi năcazul şi amărăciunea sufle^tului vostru.
(Va urma)

M . Pamfilie si cei împreună cu dânsul
— 16 Februarie — Aur şi argint şi piatră
scumpă este ştiinţa, mai ales ştiinţa sfinţită
'ae credinţa cea adevărată, a cărei scop este
^Dumnezeu şi preamărirea lui Dumnezeu.
Pătruns de aceste simteminte şi Sf. M .
Pamfilie, s'a ocupat cu ştiinţele. Dânsu! a
fost preot, filosof şi scriitor bisericesc. De
naştere din Beryt acum Beirut zis Fenicia
«le odinioară. Părinţii lui au fost avuţi şi cu
renume mare.
Deja din tinereţe a învăţat cu diligentă
mare şi câştigând cunoştinţe frumoase ca
bărbat tiner s'a ridicat la diregâtorii inalte.
Insă pre lângă că era avut şi onorat de toii
au s'a sirwtjt fericit. Nu l'a indestulit îilosofia păgână şi liniştea sufletească a dobân
dit*© numai după ce a cunoscut învăţătu
rile creştineşti.
Ajungând la convingerea cumcă numai
in credinţa creştină se află ştiinţa cea ade
vărată a abzis de toate diregătoriile sale, a
studiat scrierile sfinţilor părinţi şi s'a dus in
Cesarea din Palestina, unde s'a hirotonit de
preot. Ca preot a cumpărat pre spesele sale
manuscrisele sfinţilor părinţi, mai ales i-au
plăcut scrierile lui Origine, cari cu mână
proprie le a decopiat. Astfel a adunat o
biblioteca de vre o 30,000 de manuscrise. A
scris şi dânsul mai multe opuri, din cari
insă durere au remas numai fragmente.
Serviciul cel mare l a făcut bisericii cu
aceea, că a cores exemplarele greşite des
crise a Sf. Scripturi a testamentului vechi şi
nou după original şi a descris'o in mai multe
exemplare cu mâna proprie, apoi din bibli
oteca sa avută a dat opurile spre cetire şi
altora, ba a şi donat multe din opurile acele.

A înfiinţat şi o academie, in care cu
amicul sau Eusebiu învăţa pre tinerii dori
tori de ştiinţă, parte îi ajuta pe aceia şi cu
bani ca să poată subsista. Apoi era atit de
darnic cătră săraci, incât a împărţit mai toată
averea sa frumoasă acelora.
Insă nici dânsul n'a putut înconjură
năcazurile şi persecutiunile. In anul 307 sub
impăratul Diocletian fu prins şi chinuit in
mod grozav, apoi după ce n'a voit a servi
idolilor a fost închis cu alţi creştini intre
cari era şi discipului său Eusebiu.
Abia s a u vindecat ranele Slui Pam
filie, împreună cu Eusebin a şi continuat în
temniţă studiarea sfintelor cărţi. Un an şi
jumătate a stat Pamfilie în temniţă, când
iarăşi
a fost torturat cu fere înfocate,
împreună cu el au fost torturaţi şi Eusebie
cu soţii săi: Sf. Valens diaconul bătrîn al
bisericii din Ierusalim, şi Pavel, precum şi
cei cinci călători Sfinţi, anume Ilie, Eremia,
Isaia, SamuiI şi Daniil.
Aceşti cinci bărbaţi au fost consângeni
şi au petrecut pre creştinii din Egipet judecat
la muncă silnică, şi acolo au ajutat lor.
Călătorind cătră casă au ajuns în Cesarea,
unde erau prinşi. Infrebaji că de unde sunt
şi ce nume au, au spus numele lor mai sus
însemnate, insă acele n'au fost numele lor
ci le au luat în onoarea Sfinţilor profeţi.
Adecă dânşii s'au lăpădat de numele lor
cele păgâne şi au primît nume de ale profe
ţilor. Astfel la sf. botez şi creştinii trebue să
ia nume de ale sfinţilor şi nu nume păgâneşti.
Căci iată cât de frumoase sunt numele celor
cinci călători, Ilie, adecă înseamnă Domnul
este Dumnezeu, Eremia : Mărirea lui Dum
nezeu,
Isaia: , Salutea
lui
Dumnezeu,
Samuîl: pus de Dumnezeu, Daniil: judecata
lui Dumnezeu. Aceşti cinci călători au fost
decapitaţi în timpul când a suferit moartea
şi Pamfilie.
Trupurile sfinţilor şi bravilor martiri
s a u păzit patru zile ca să nu Ie fure creş
tinii, dar după ce în acele patru zile nu
s'au apropiat cătră trupurile sfinţilor nici
o fiara şi nici o pasere răpitoare, ostaşii
le-au lăsat, iar creştinii le-au îngropat cu
toată onoarea cuvenită sfinţilor.

Poşta redacţiei; Cviiăm cu mulţumită
M . 0 . Dn. Vasile Ilniţchi în Strâmture
200 lei şi Dl. Ştefan Iuon Cluj 30 iei.

Nou doctor în teologie. Dl Alexandru
Filipciuc fiu al Maramureşului nostru, care
a făcut doctoratul in filozofie la Roma, in
zilele trecute a fost promovat de doctor în
sf. Teologie la Universitatea din Lemberg.
Sincere felicitări!
' O vorbă senzaţională a patriarhului
ecumenic. Cetim în „Vestitorul". In 23 Nov.
1926 patriarhul ecumenic (dela Constantinopol) Vasiie al 111-lea, cu prilejul audentei
acordate d-lui Francois Paris, a zis : „Dacă
sar putea intruni un sinod ecumenic eu aş
merge personal la Roma şi l-aş ruga pe
Sanctitatea Sa Papa ca să-l
prezideze".
Cuvintele după mărturisirea celor prezenţi
sunt autentice. V a să zică în cercurile cele
mai de sus nu e chiar aşa de tare urît
Papa ca în cele de jos. A m reprodus
aceasta ştire, ca să fie cunoscută şi ceti
torilor noştri şi să vadă cum judecă un
patriarh ortodox despre
capul Bisericii
catolice.
Luptă zadarnică împotriva lui Dum
nezeu. Conducătorii revoluţiei ruseşti şi in
contra lui Dumnezeu au pornit război. închid
bisericile şi le prefac in cluburi, muzee ş. a.
Până in prezent 117 epîscopi au fost arun
caţi in temniţele sovietelor. Preoţii prigoniţi
tiranicegte..
Cu acest sistem sălbatic insă, in massele poporului s a u produs efecte chiar cont
rare planului sovietelor. Poporul rusesc pe
zi ce merge tot mai tare tine Ia religie. Bise
ricile incă neinchise, sunt indesuite de evlavioşi, cari tot mai tare se alipesc de condu
cătorii lor sufleteşti de preoji. Pentru comu
nişti este o realitate chinuitoare, că in butul
tuturor prigonirilor creştinii se organizează
în comunităţi bisericeşti, cari apoi in scurtă
vreme se întăresc in măsură admirabilă. In

multe localităţi, in locul bisericilor răpite ori
pustiite, se inalfă locaşuri sfinte din dărnicia
benevolă a credincioşilor. Guvernul sovietic
fiind neputincios fată de massele poporului
nu-i capabil de altceva, de cât să-şi verse
ura şi răzbunarea in contra preoţilor.

;

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).

Cărţi de rugăciuni.
1. închinăciunile
Creştinului.
Sighet. 4 Lei.
2. Credinţa Soldatului român.
Dr. luliu Florian Blaj. 15 Lei.
3. Cântereţul. Carte de rugăciuni,
cu răspunsurile, dela Sf. Liturgie cu
troparele intocmit pentru tinerime. Blai
15 Lei.
4. Domnului să ne rugăm. Dr.
Nicolae Brinzeu Blaj. 20 Lei.
5. Măngăieria Sufletului. Ioan
Genî. Oradea 20 Lei si 28 Lei.
6. Cărarea Fericirii. Gheorghe
Mânzat. Cluj. 135 Lei.
7. Mângâierea Creştinului f Ioan
Ghent. 80, 140, 180, 250 Lei.
8. Noul Testament.
Dr. Ioan
Bălan Oradea. 60 Lei.
{
Se pot comanda la „Librăria
| Asociatiunii" în Sighet (Piaţa Unirii
i. No. 25).
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