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Apare în fiecare Dumineca.

Vin

sărbătorile iubirei creştineşti

vă

Preţul unui exemplar: 1 Leu.

le facă cât de mică bucurie in ziua

sărbă-

aduceţi aminte deci de porunca nouă, cum

toarei iubirii creştineşti, ori nu sunt în stare

zice Mântuitorul: „ca să vă iubiţi unul pe

să la dea chiar şi o bucăţică de pâine proas

altul; precum v'am iubit eu pe voi, şi

voi

pătă.

să v ă iubiţi unul pe altul. Din aceasta

vor

cunoaşte toii, că

sunteţi

ucenicii mei, de

veti avea dragoste intre voi."

petreumpleţi

de bunătăţi in prisosinţă şi poată de
numai a

multe

sunt

ori fără cumpăt şi de micuţii ne

simţi

de soarte, prindeti-vă pentru o clipă inima

Sfintele Sărbători ale Crăciunului
prilejul cel mai potrivit nu

Aduceti-vă aminte voi carii vă
ceti în saloane bine încălzite şi vă

favorizaţi

aceasta iubire creştinească dară a o şi docu

voastră şi gânditi-vă că fericirea, aşa

menta prin fapte.

a creiat Dumnezeu pe om, nu stă in imen

Aduceti-vă aminte

că

nu e

suferinţă

cum

sitatea multumirei tale, ci mai mult în făşia

mai sfâşietoare, de cât a micuţilor cari n'au

de senin ce ştii să străcori în inimile

apucat încă nimic bun din viată, poate numai

nte şi îndreptăti-vă cu cât de puţin spre copiii

suferinţa părinţilor lor e şi mai

nenorociţi, spre elevii buni şi sărmani la şcoli,

mare,

cari

ama

de

la căminuri, Ia gazde, în odăile joase

fără

cauze cu totul străine de voinţa şi puterile

lumina, fără aer şi fără căldură, unde

atâ

lor, ne putând face

tea vieţi abia răsărite se frământă, se

sbat

se duc, pentru cari voi veti da seamă

cari

îşi văd sforţările şi virtuţile zădărnicite
nimica pentru

bucuria

odrezlelor lor iubiţi.
Aduceti-vă aminte
brazii cu jucării, adesea

când

vă

pentru

încărcaţi
un

singur

copil şi de aceia, cari n'au pe nimenea

să

ati fi potut da o rază de cât de putină iubire
adevărată creştinească şî nici atâta nu
făcut.

ati

Neamurile după trup şi naşterea luilsus.
Sf. Evanghelie a Domnului lsus Hristos delà Mateiu
(Cap. 1. 1—25.)
I . Cartea neamului luilsus Hristos, fiul
lui David, fiul lui Avram.
2.. Avram a născut pe Isac, iară Isac
a născut pe Iacob, iară Iacob a născut pe
Iuda şi pe fraţii lui.
3. Iară Iuda a născut pe Fares şi pe
Zara din Tamar, iară Fares a născut pe
Esrom, iară Esrom a născut pe Aram.
4. Iară Aram a născut pe Aminadab,
iară Aminadab a născut pe Salmon.
5. Iară Salmon a născut pe Booz din
Rahel, iară Booz a născut pe Obed din Ruth,
iară Obed a născut pe lesse.
6. Iară lesse a născut pe David împă
ratul. Iară David împăratul a născut pe Solomon din muierea care a fost alui Urie.
7. Iară Solomon a născut pe Roboam,
iară Roboam a născut pe Abia, iară Abia a
născut pe Asa.
8. Iară Asa a născut pe Iosafat, iară
Iosafat a născut pe loram, iară loram a
născut pe Ozie.
9. Iară Ozie a născut pe loatam, iară
loatam a născut pe Ahaz, iară Ahaz a năs
cut pe Ezehie.
10. Iară Ezehie a născut pe Mânase,
iară Mânase a născut pe Amon, iarăAmon
a născut pe losie.
I I . Iară losie a născut pe Iehonia şi
pe fraţii lui la mutarea Vavilonului.
12. Iară după mutarea Vavilonului Iehonie a născut pe Salatiel, iară Salatiel a năs
cut pe Zorobabel.
13. Iară Zorobabel a născut pe Abiud,
Iară Abiud a născut pe Eliachim, iară Eliachim a născut pe Azor.
14. Iară Azor a născut pe Sadoc, iară
Sadoc a născut pe Ahim, iară Ahim a năs
cut pe Eliud.
15. Iară Eliud a născut pe Eliazar, iară
Eliazar a născut pe Matan, iară Matan a
născut pe Iacob.

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).

16. Iară Iacob a născut pe Iosif băr
batul Măriei») din carea s'a născut IsusW
carele se zice Hristos.c)
17. Deci toate neamurile dela Avram
până la David neamuri patrusprezece; şi
dela David până la Mutarea Vavilonului
neamuri patrusprezece ; şi dela mutarea V a 
vilonului până la Hristos neamuri patru
sprezece.
18. Iară naşterea Iui lsus Hristos aşa a
fost, că fiind logodită muma lui Măria cu
losif, mai înainte de a trăi ei împreună, s'a
aflat având în pântece dela Spiritul Sfânt.
19. Iară losif, bărbatul ei, fiind drept şi
nevrând să o vădească, a vrut să o lase
pe ascuns.
20. Şi cugetând el acestea, iată îngerul
Domnului i s'a aretat în vis, zicând: „losife
fiul lui David, nu te teme a lua pe Măria
muierea ta, căci ce s'a născut într'insa dela
Spiritul Sfânt este.
21. Şi va naşte fiu, şi vei cherha numele
lui lsus, căci acesta va mântui pe poporul
său de păcatele lui."
22. Iară acestea toate s a u făcut ca să
se împlinească ce s'a zis de Domnul prin
prorocul ce z i c e :
23. „iată fecioara în pânteca va lua şi
va naşte fiu şi vor chema numele lui Emanuel", ce se tâlcueşte: cu noi Dumnezeu.
24. Şi sculându-se losif din somn, a
făcut pe cum i-a poruncit îngerul Domnului
şi a luat pe muierea sa.
25. Şi nu o a cunoscut pe ea când
născut pe fiul ei cel întâiu născut, ) şi
chemat numele lui lsus.
d

a
a

a ) losif a fost neam de aproape cu Preacurata
Fecioarp, de aceea e pus in cartea neamurilor, unde
nu se puneau muieri. lsus căruia losif i-a fost numai
tată ingrijitor, se spune că s'a născut din Măria spre
deosebire de ceialalti la cari li se numeşte ca năs
cător tată- b ) lsus este nume jidovesc şi înseamnă mân
tuitor ( , . ,„şi vei chema numele lui lsus, căci acesta
va mântui pe poporul său de păcatele lui." Stilul 21
din acest cap.) c) Hristos e nume grecesc şi înseamnă
uns. Pe jidoeşte se zice Mesia.
d) Măria a avut un singur copil, pe lsus. In
limba jidovdască se numeşte înlăiu născut ori ce copil,
care a venit mai întâiu pe lume, şi dacă după el nu
au mai fost allii.

Viflaîmul,

s'a născut
Hristos.
\ibd&

Orăşelul Viflaim. (casa pâinei), numit
altcum şi Viflaim—Efrata, se găseşte cam in
mijlocul pământului lui Iuda. In vechime se
numea şi oraşul lui David, de oarece regele
David incă s'a născut aici. Oraş mare n'a
fost nici când. astăzi este numai un sat cam
cu 3—4 mii locuitori, insă fiindcă Hristos s'a
născut aici, a ajuns să fie cunoscut numele
lui in toată lumea. Zace la o depărtare de
două ceasuri dela Ierusalim spre miazăzi,
pe laturea răsăriteană a şoselei Hebronuluj
pe o inăltime, de unde pare a stăpâni văile
Şi colinele din acel liunut. Imprejurimea-i
frumoasă şi roditoare cu deosebire in stru
guri şi smochine. La o distanta de 200 paşi
găsim un întreit claustru in formă de cetătuie cu o biserică mare şi frumoasă. In
aceasta biserică se află peştera, in care s'a
născut Isus. Creştinii cei dintâi, asupra graj
dului ce părea ca o peşteră, au zidit o bise
ricuţă. La acest loc vineau credincioşii din
cele mai mari depărtări ca să se inchine mis
terului întrupării Domnului.
împăratul Hadrian vrând să înstrăineze
pe Creştini dela cinstirea acestui loc, a rădicat
statua idolească a zeităţii păgâne Adonis,
poruncind a se face aici slujbe păgâneşti.
Necinstirea in acest mod a acestui loc a ţinut
până a ajuns împărat Constantin cel Mare.
Evlavioasa mamă a împăratului, sf. Elenă a
poruncit să se dărime statua idolească şi în
locul ei a zidit o biserică pompoasă, care
poartă numele Preasfintei Fecioare Măria. In
naia bisericii sunt 44 stâlpi corintieni, aco
perişul construit din grinzi de chedri şi invălit cu metal. Sub altarul de frunte şi sub
sanctuar se găseşte peştera, in care s'a năs
cut Isus, unde, de cătră miazănoapte cobori
pe 16 iar de cătră miazăzi pe 13 trepte. în
săşi peşterea este lungă de 39 coti şi unde-i
mai lată are 12 co{i, este proptită cu 3 stâlpi
polemici de porfir ca să fie scutită de surupare. Pe jos este pardosită cu lespezi de
rnârrridră albă, pereţii şi boltitură sunt căp
tuşiţi cu marmoră şi invăliji cu perdele de
măfasă. < ,
A r e trei altare. Cel din spre răsărit este
o measă • d e mar moră cu 305 lămpi de argint
(cea maţ preţioasă e dăruită de Ludovic
XII. regele Franţei), cari împrăştie pe jos o
lumină orbitoare. Acest loc se socoteşte a fi
;

acele, unde sfântă Fecioară a născut pe
Pruncul Isus, şi este împodobit cu o stea c e
ăre 15 raze purtând inscripţia: „Hie de Vir
gine Măria Iesus Christos hatus est" (Aici s'a
născut Isus Hristos din Fecioara Măria.) De
aici cam la patru paşi, jn câtva mai in jos
de treptele de miazăzi, este o încăpere sco
bită in stâncă, unde a fost iezlea, in care
Maica Sfântă a culcat pe micul Isus. Iezlea
nu se mai găseşte aici (a fost transportată
la Roma), insă in locul ei s'a pus o mar
moră în formă de leagăn.
Domnitorii creştini vizitând acest loc,
au lăsat acolo multe daruri preţioase pentru
a împodobi leagănul. In fată cu acesta este
altarul celor trei Crai dela răsărit, însăşi
peşterea, junde lumina soarelui nici când nu
pătrunde, s e
lumineasă prin 32 lânpi
scumpe. Dovezi istorice adeveresc, că ace
asta peştere este acelaşi, in care s'a născut
Mântuitorul.
Iezlea din peşterea Vifleimului a fost
făcută din lemn şi in veacul al şaptelea s'a
transportat la Roma, unde aşezându-se
intr'un sicriu de argint se păstrează până
astăzi in biserica aşa numita „Măria maggiore." In fiecare an Ia praznicul Crăciunului
se pune la viderea publicului spre a fi ono
rată cu cinste creştinească. De present din
iezle au remas numai vr'o câteva bucăţi
de lemne, cari — pe cum am zis mai sus —
sunt aşezate intr'un sicriu.
Locul, unde s'a arătat îngerul şi a
vestit păstorilor naşterea lui Isus, astăzi este
plantat cu 50—60 de olivi. Stă sub ingrigirea
unui preot grecesc. La mijloc este o peş
teră, unde sf. Elena a rădicat o bisericuţă
frumoasă.

Scrisoarea enciclică a sfântului părinte
Papa Piu X I . despre adevărata unire reli
gioasă îndreptată cătră Patriarhi, Primaţi,
Arhiepiscopi, Episcopi şi alti Ordinari locali,
care în întreaga lume a produs o adâncă
impresiune, a apărut in broşură separată cu
o precuvântare (Scurtă lămurire) a Preasf. Ep.
Mihail Robu al Iaşilor şi cu un adaus d e
Rugăciune cătră Maica Sfântă pentru a obţi
nea prin mijlocirea ei întoarcerea bisericilor
despărţite la unitatea credinţei.
O mică cărticică este aceasta şi ar fi
de dorit să se găsească în casele tuturor căr
turarilor fie de ori ce conditiune. Preţul 4
Lei. Se poate procurata Librăria Asociatiunei Sighet.

Din catehism.
66, Pentru ce a vrut Isus a fi supus părin
ţilor săi ?
El a vrut a fi supus, ca să înveţe pe
prunci a fi ascultători de părinţi săi.
De vei fi cu ascultare
Faci faptă bună şi mare
Şi Hristos a ascultat
Şi e in cer împărat.
Este important atât pentru înţelegerea
tainei, ca şi pentru învăţătura noastră ca să
ştim motivele vietei retrase a Mântuitorului
în Nazareth timp de treizeci de ani.
Înainte de toate al a împlinit prin ace
asta voia părintelui ceresc (Eu totdeauna cele
ce sunt plăcute înaintea lui le împlinesc.)
Cine face ce vrea Dumnezeu, face destul şi
este înţelept. Multe lucruri mari s'au întâm
plat in lumea ştientifică, politică şi religioasă
în acei treizeci de ani — să ne gândim numai
la domnirea împăratului August Octavîan la
Roma, însă toate aceste nici pe de parte nu
au preamărit pe Dumnezeu, şi nu-ia plăcut
lui ca viata tăcută, înafară ne însemnată a
fiului lui in Nazaret. — Pentru aceea zice
sf. Scriptura: Şi darul — bunapîăcerea —
lui Dumnezeu era preste dânsul (Luca 2, 40)
In afară de aceasta dumnezeescul, Mân
tuitor ne dă prin viata lui ascunsă şi exem
plul unuî trai comun creştinesc şi începând
cu reforma vieţii familiare, pune bazele ori
cărui progres personal şi social şi a ori car©i
bunei stări private şi publice. Aceste baze
sunt rugăciunea şi împlinirea datorintelor
noastre, fată de Dumnezeu şi in respectarea
legei celei mari a ascultarei şi a supunerei,
fată de aceia cari reprezintă aci pre pământ
pe Dumnezeu, in munca trebuincioasă şi
sfântă, într'o smerenia desinteresată şi intr'o
abnegare de ambiţie şi orgoliu, care este
contrar ori cărei virtuţi, contrar pacei şi
ordinei.
Din aceasta putem înţelege, de ce a
trăit Mântuitorul timp atât de îndelungat viata
aceea retrasă cu lucru şi in ascultare in
familia. Viata aceasta ascultătoare este porun
ca vieţii sociale, pe care înainte de ce ar fi
predicat-o o exercitat-o El în sinul familiei
bine cuvântat, din Nazaret.

67. Ce a făcut Isus când a fost

de

treizeci de ani ?
Isus când a fost de treizeci de anî
început a învăţa şi a face minuni.

a

Isus a învăţat prin exemplul vietei lui
şi prin învăţătura cu grai viu, iar minuni a
săvârşit ca să întărească adevărul învătăturei sale,
Mântuitorul a învăţat mult şi de multe
ori in parabole.
Parabola este o icoană, un obiect sau
o întâmplare din lumea vizibilă, ca în ea să
ni se explice lucruri de peste fire şi lucruri
spirituale şi in câteva cezuri erau profetice.
Aceasta era forma obişnuită de a învăţa în
orient, aşa învajâ şi înţeleptul Solomon şi
alţii din testamentul vechiu.
Dar era şi profeţit că precum sămânţa
Efraim a căzut de la credinţi adevărata, aşa
era să cadă şi Izrael de fiu! lui David care
cădere se va realiza prin împrejurarea ca
Mesia îşi va preda învăţăturile sale în para
bole. (Ps 77, 2.) Aceasta împrejurare era prin
urmare pentru poporul Izraelit o încercare,
care era să devină pentru el şi o adevărată
judecată.
Minunile sunt cele mai puternice argu
mente pentru întărirea caracterului dumnezeesc a învăţăturilor lui Isus.
Acesta sau s'o săvârşit direct de Mân
tuitorul Isus Hristos, sau de învăţăceii lui,
s'au săvârşit asupra persoanei lui, sau asupra
bisericei lui. Dacă se vorbeşte de minunile
Domnului, înţelegem sau acelea pre cari
le-a săvârşit el personal, sau Părintele ceresc
le-a săvârşit preste el şi pentru el. Precum
pentru afirmarea caracterului Mesianic s a u
împlinit în el profeţiile testamentului vechiu
şi in afară de acesta profeţii şi el însuşi a
profeţit, — aşa şi părintele ceresc a săvâr
şit minuni, ca să întărească învăţăturile lui
făcând minuni, cu el şi pentru el, dar lângă
aceasta şi Isus Hristos el singur încă a să
vârşit minuni, fiind el cel mai mare tauma
turg — făcător de minuni. —

CUMPĂRAŢI

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

Colindul Crăciunuluj.
Refren: Florile d'albe.
Auzită dela Vartolomei Pricop.
Pr. L Bîrlea.

Sus boeri nu mai durmiîi,
Vremea e să vă gătiţi,
Casa să o măturaţi,
Masa să o încărcaţi,
Noi umblăm şi colindăm,
Şi pe Domnul căutăm,
Căci s a născut Domn preabun,
In locaşul lui Crăciun.
S'a născut un Domn frumos,
Numele lui e Hristos.
Nu durmim de astă-seară,
Ci şedem de privigheală.
Din seara ajunului
P'ân intr'a Crăciunului.
Aşteptăm pe Domnul sfânt,
Ca să vie pre pământ.
Căci e fiul cerului
Şi Domnul pământului.
In seara cea de ajun,
Vin coconii lui.Crăciun,
Să cânte, să colindeze,
Viată lungă să dorească,
Tuturor cari sunt in casă,
Şi se veselesc la masă.
Hristos le deie de toate
Şi la mulţi ani sănătate.
Să fii gazdă bucuros,
De naşterea lui Hristos.

Numire. Preasfinjitul nostru Părinte
JSpiscop /uliu al Gherlei a numit pe direc
torul dela Şcoala normală din Sighet păr.
Vasile Pop de protopop onorar. Sincere
felicitări 1
Servicii dumnezeieşti la Crăciun. In
biserica română gr. cat. din Sighet, cu ocazia
sfintelor sărbători ale naşterii Mântuitorului
serviciile divine se vor ţinea după următorul
program:
In noaptea de Crăciun Ia 12 ore se va
servi După cinarul cu itvosul (Litia).
In ziua I de Crăciun la orele 9*/2 a. m.
Sf. Liturgie; iar după miazăzi la orele 3:
vecernia.
In ziua II şi III de Crăciun dimineaţa
la orele 9 : itrosul cu sf. Liturgie. D. m. Ia
orele 3 : vecernia.
Serbări şcolare. La Liceul de Fete
„Domnita-Ileana" din Sighet in pre seara zilei
de sf. Nicolae, elevele au aranjat o serbare
drăguţă cu disertatiune, cântări, dansuri,
declamatiuni şi o piesă de Crăciun. Fie care
rol a fost executat cu preciziune şi frumos.
Elevii dela „Şcoala Normală" din locali
tate la 15 Dec. crt. seara in sala de gim
nastica au dat o productiune bine reuşită.
Am văzut acolc reprezentându-se datinele
de Crăciun aproape din toate provinciele
tării noastre şi o piesă de Crăciun. Ar fi
meritat, ca publicul să fi fost anunţat in
cercuri mai largi despre aceasta Serată.

Poşta redactiunii. Dorim tuturor ceti
torilor şi binevoitorilor noştri sărbători plăcute
şi an nou fericit 1

Calendar s ptămânal.
23 Decemvrie 1928
23. Dumineca înainte de Naşterea
Domnului (Ev. Matei 1,1.) SS. 10
Mart. (Crit.)
24. Luni. M . Eugenia.
25. Mărfi. Naşterea Domnului
26. Mercuri. S. N . de Dumnezeu
27. Joi. S. Ştefan
28. Vineri SS, 20 Mii Muc.
29. Sâmbătă. Pruncii ucişi de Irod.

- 5 Ianuarie 1929.
30. Dumineca după Naşterea Domnunului. (Ev. Mat. 2, 13.) M. Anisia.
Sf. losif logodnicul Preac. F. Mărie.
31. Luni. C. Molania.
Anul 1929.
1. Mărfi. T . împr. (Ev. Luca 2, 20.)
S. Vasile cel Mare.
2. Mercuri. P. Silvestru Papa
3. Joi. Pr. Malachia
4. Vineri. Sin. SS. 70 de A p .
5. Sâmbătă. S. Teop. şi Teona.
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T i p o g r a f i a şi L i b r ă r i a
A s o c i a t i u n e i pentru Cultura Poporului
Român din Maramureş
tuturor cetitorilor „Dumineci" şi clienţilor
doreşte

An nou fericit!
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