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8 Septemvrie.
Când într'o familie e ziua de naştere
a mamei, copiii o felicită, o sărbătoresc, îi
aduc daruri. Când omenirea întreagă sărbă
toreşte ziua de naştere a Mamei ei, solem
nitatea zilei trebuie să ia proporţii uriaşe.
Si într'adevăr întreagă lumea creştină, simte
o nespusă emoţie în ziua de 8 Septemvrie
şi îşi ridică sufletul plin de recunoştinţă la
cer, ca să-I mulţumească bunului Dumne
zeu, c ă i-a dăruit de „apărătoare şi puru
rea mijlocitoare în nevoi" pe Mama lui, pe
:Sf. Fecioară.
Căci pentru noi are enormă importantă
ziua de naştere a Prea SfânteJ Fecioare. Dela
ziua aceasta au înflorit iarăşi nădejdile ome
neşti vestejite de păcatul strămoşesc şi blestemul vechiu a început să se risipească. A
venit femeea care era sortită, ca să calce
pe capul şarpelui şi să nimicească planurile
lui. Aniversarea acestei zile mari trebue
sărbătorită şi sărbătorirea aceasta va pro
duce îh sufletele noastre reculegere şi ridi
care peste grijile zilnice.
Trebue să ne aducem aminte în 8 Sep
temvrie, că Sf. Maica Fecioară are trei me
rite nespus de mari. Ea este Mama lui Isus,
Mama lui Dumnezeu. Ar putea spune ci
neva, că aceasta a fost voinţa lui Dumne
zeu şi nu s'ar fi putut întâmpla altfel, dar
Fecioara Măria are meritul ascultării, supu
nerii, căci ea a înţeles intenţia dumneze
iască şi fără vorbă a luat asupra ei o da
torie, de care o fată cu suflet ori cât de
ales, — dar nu cu sufletul Măriei, — ar fi
dezertat.
Neînchipuit de frumos şi neînchipuit
de îmbucurător e pentru neamul omenesc
faptul umilinţei Măriei. Neînchipuit de mult
înseamnă umilinţa şi supunerea Fecioarei;

Preţul unui exemplar: 1 Leu
care spune arhangelului: Iată roaba lui
Dumnezeu, să fie mie după cuvântul tău.
In cuvintele aceste e întâiul merit al Prea
Sfântei Fecioare.
Al doilea merit al Mamei lui Dumne
zeu este de a fi şi mama noastră. Isus de
pe Cruce ne-a dat pe noi Mamei lui prin
cuvintele: Iată fiul tău. Dar Sf, Maică încă
mai nainte a fost fată de apostoli ca o
mamă bună, sfătuitoare şi mângâietoare. Şi
în toate vremurile Măria a fost cea mai bună
mamă a fiilor şi a fiicelor ei. Şi azi, să fim
înconjuraţi de inamici, ori de pustietate, nu
suntem singuri şi părăsiţi, căci Mama noastră
e pururea eu noi, ea ne ajută şi ne apără.
Nimeni nu e orfan, căci toii avem o Mamă,
o Mamă care e mai bună, rriai milostivă şi
mai iertătoare decât marnele pământeşti,
precum idealul e totdeauna mai desăvârşit
decât fiinţele şi lucrurile cari tind să se
apropie de el. Noi putem avea nemărginită
siguranţă, dacă avem încredere în bunăta
tea Mamei cereşti. Şi aceasta siguranţă va
lorează mai mult decât toate comorile lu
mii.
Dar Măria, afară de aceste merite are
încă un merit însemnat: Ne serveşte de
exemplu în întreaga noastră viată. Ea, în
toate cugetele, sentimentele şi acţiunile ei a
fost aşa de desăvârşită, aşa de preciz a
împlinit voinţa lui Dumnezeu, că e un
exemplu strălucitor pentru oamenii tuturor
vremurilor. Acest exemplu ca un luceafăr
conducător ne străluceşte şi ne arată dru
mul spre cer ; dacă-1 urmăm nu ne putem
rătăci, numai să nu uităm a-1 privi!
Dacă asemenea idei şi sentimente ne
vor însufieii în 8 Septemvrie, ziua aceasta
nu va trece Jără ca să aducă mari mângâ
ieri în sufletele noastre. Şi Sfânta Fecioară.
ne va umplea viata noastră cu veselie sfântă

şi ne va da energia necesară, ca să putem
trăi neprivind nici înainte, nici înapoi, ci
totdeauna sus, spre cer, în aceste timpuri
grele.
Dr. Irina Berinde.

„Recunoştinţa" popoarelor;
De-o vreme, lumea se sbate tot maj
înfrigurată şi mai neputincioasă sub pqvoara
încercărilor. Un suflu de adâncă nelinişte,
de ură tot mai aprinsă şi mai neînpăcată şi
gândul celei mai cumplite răzbunări păgâneşti străbate pământul. Intru toate, — după
cum este scris de Profetul-Impărai, care ne
lămureşte (Ps.. X L V ) : „Tulburatu-s'au nea
murile, mişcatu-s'au împărăţiile, dat-a vier
sul său şi sa clătinat pământul". . . Şi ca
să cunoaşteţi pricina: „Veniţi şi vedeţi lu
crurile lui Dumnezeu, care face întristare pe
pământ". . . C ă c i : „Celce domneşte cu pu
terea sa în veac, ochii lui spre neamuri pri
vesc, potrivnicii nu se vor înălţa întru sine". . .
4Ps. XLV) „Că ne-ai cercat pe noi Dumne
zeule, lămuritu-ne-ai precum se lămureşte
argintul". . . (Ps. LXV) Şi iarăş : „Afla-va
•mâna ta (Doamne). pe toii inimicii tăi, dre
apta ta va afla pe toji cei ce te uresc pe
4ine . . . Că vei pune pe ei ca un cuptor
de foc, în timpul fetei tale; Domnul întru
mânia sa va tulbura pe ei şi-i va mânca
pe ei focul". . . „Trupul lor de pe pământ
îl vei pierde şi sămânţa lor din fiii oameni
lor. Că au plecat asupra ta rele, cugetet-au
sfaturi, cari nu vor putea să stea . . . Că-i
vei pune pe dânşii semn şi săgeţile tale le
vei îndrepta asupra fetei lor". . . (Ps. X X )
Ş i : „Ochii mei peste credincioşii pământu
lui, ca să şadă ei împreună cu mine, cel
c e umblă în cale fără pată, acela-mi va servi
mie . . . Nu Va locui în mijlocul, casei mele
cel ce face viclenie, cel ce vorbeşte min
ciuni nu va sta înaintea ochilor m e i . . . I n
dimineţi voiu pierde pe toti făcătorii de rău
a i pământului, căci pierd din cetatea Dom
nului pe toti cei ce lucrează fărădelege".. .
(Ps. C)
Şi nici că se poate altfel. Dupăce în
durarea Domnului atât de mare şi îmbelşu
gată fusese peste neamuri, ele îşi uitaseră
cu atâta neruşinare şi nepăsare de Tine
Sioane . . . Precum atât de învederat şi' cu
atâta îndreptăţire vesteşte pentru toate vea

curile şi pentru toate popoarele: de Dum
nezeu luminatul Proroc David.
Că se va întâmpla popoarelor înde
părtate de către Dumnezeu. întocmai după
a lui prorocire plină de adevăr şi de mus
trare, ->- astfel s'a petrecut şi în zilele no
astre. Le-a certat Domnul şi certându-le şi-a
zis întru sine: „Pedepseştei-i pe ei Dumne
zeule, cadă din sfaturile sale, după mulţi
mea păgânătătilor lor, lapădă-i pe ei, că
te-au amărît pe tine". . . (Ps. V) Deoarece,
— în acest chip au înţeles neamurile s ă
multumiască pentru nesfârşitele bunătăţi pri
mite deja dânsul. Şi recunoştinţa lor întru
strâmbătate s'a arătat şi întru cea mai păgânească ură s'a s c h i m b a t . . .
Cu toate că, prea bine trebuiau să cu
noască, mai vârtos e l e : neamurile creştine
ale pământului, c ă : Tu Doamne „cercetezi
pământul şi-1 adapi pe dânsul, mult îl în
avuţeşti pe el, râul lui Dumnezeu este plin
de apă, tu le găteşti lor grâu, că aşa I-ai
întocmit pe el. Udând brazdele lui, asemă
nând gliile lui cu puvoiu, îl mişti pe el şi
fruptul lui îl binecuvinji. încununezi anul cu
bunătatea ta şi urmele tale picură grăsime.
Picură câmpii deşertului şi cu bucurie se în
cing dealurile. Tmbracă-se păşunile cu oi şi
văile se acopere cu "grâu; striga-vor şi vor
cânta". . . (Ps. LXIV.)
Şi când colo, — priviţi în lung şi larg
acest pământ, de vedeţi, — cu câtă ură şi
cu cât de mare înlănţuire de patimi au în
ceput popoarele timpurilor noastre să nesocotiască şi să prigoniască Legea Fiului Iui
Dumnezeu. Până şi neamurile crescute la
umbra crucii lui Christos, — s a u abătut şi
înaintează spre peirea lor.
Din inima neamurilor, se pare, că a
secat doar' până şi cel din urmă strop de
recunoştinţă şi aducere aminte de bunăta
tea şi îndelungrăbdarea lui Dumnezeu.
Şi atunci să înţeleagă popoarele pă
mântului de ce se descarcă din greu şi cu
atâta putere, asupra lor, dreapta mânie a
Cerului. Şi să se întoarcă de g r a b ' . ' Y . Şi
să se plece . . . Ca să nu le ajungă aspri
mea judecăţii Fiului lui Dumnezeu. . .

CUMPĂRAŢI

„NOUL TESTAMENT"
tradus si tâlcuit de păr. dr. B ă l a n
la LIBRĂRIA AS0C1ATIUNII S1GHET
Piaţa Unirii No. 25.
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Ruşinea plaiurilor noastre:
profeţii mincinoşi...
Războiul cel mare din urmă, care a răs
colit întreagă lumea, pe lângă grozăviile şi
prăpădul pe cari le-a deslăntuit asupra unei
însemnate părţi a omenirei,— apropiind
popoare din toate colturile pământului, de
felurite credinţe, limbi, moravuri şi obice
iuri, — printre schimbările pe cari le-a pri
cinuit spre nenorocirea omenirei, se ridică
caşi cea mai primejdioasă, fără îndoială:
ivirea si răspândirea unor rătăciri şi încer
cări potrivnice, cari se străduesc să sape şi
să dărâme cele două mari aşezăminte, pe
cari se razimă, caşi pe nişte temelii susţină
toare de viată, orice tară din oricare vreme :
Biserica şi Statul. încă din vremea războiu
lui, au început să se strecure şi să se pripăşiască prin toate tarile, mai ales însă prin
cele din a noastră parte de lume: Europa,
o mulţime de hoinari, de drumeţi fără de
rost şi de căpătâi şi mai ales fără de vre-o
îndeletnicire oarecare, de pe urma căreia să
se poată spune, că ar putea să-şi ducă vi
ata. Când lumea era prinsă în vâltoarea
războiului şi când minţile înfrigurate au înînceput să se tulbure, atunci au străbătut ei,
fără să fie luaţi prea mult în seamă, fără să
fie urmăriţi mai deosebit şi tinuti în-vedere...
'Mai ales dinspre două părţi au dat năvală.
Dinspre apus, din America, din această
"nouă parte de lume, din care pornesc toate
ciudăţeniile şi isprăvile neastâmpărate ale
zilelor noastre — şi dinspre răsărit, din Ru
sia prăbuşită, care s'a. ales cuibultufuror
fărădelegilor, grozăviilor şi ocrotitoarea ne
trebnicilor pierduţi, scuturaţi şi înlăturaţi din
toate ţările lumii, în cari nu Ie prieşte, pentrucă nu caută şi nu văd înţelesul viejii, în :
credinţă, muncă şi ordine.
După „înţelepciunea" adusă de ei pentru
„fericirea" neamurilor, îi putem aşeza în două
mari tabere. Cei dinspre apus, caşi nişte
„vrednici şi aleşi ostaşi" ai Domnului, care
„i-a văzut şi i-a luminat," vin de cele mai
multe ori în chipul unor nădrăgari sfătoşi,
nepricepuţi şi lipsiţi de cea mai neapărată
cunoştinţă de carte şi totuşi nelipsiţi de to
vărăşia „cărţuliei," a Bibliei ciuntite şi schim
bate după plăcerea nebună a cutărei secte
protestante, din a cărei cheltuială s'a tipărit,
pentruca să fie apoi împărţită în felurite
-limbi, — pe nimic, — celor dintâi nefericiţi
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cari vor cădea în mrejile celor plătiţi să-i
pândiască.
<•
Oameni îmbătrâniţi în ştiinţa de carte,
preoţi luminaţi şi adânciţi de zeci de ani în
cărţile descoperirei dumnezeeşti, după cel
puţin 16 ani de şcoală, se muncesc din greu
să înţeleagă cuvintele Scripturei şi a cărţilor
sfinte, fără să le poată pătrunde, decât abia
întrucâtva şi în puţine locuri adevăratul lor
înţeles, care rămâne poate pentru vecinicie
o taină nepătrunsă a înţelepciunii lui Dum
nezeu — şi atunci vki aceşti zăpăciţi întu
necaţi, cari de cele mai multe ori sunt lip
siţi şi de cunoştinţele unui copil din şcoala
primară şi se fac „apostoli şi răspânditori"
de lege, răsărită din capul vreunui pantofar
mărginit din America, unde numărul credin
ţelor deşarte întrece pe acela al zilelor
dintr'un an. Răsfoiesc şi răsucesc şi citesc"
Biblia, caşicum ar fi o carte de povesti, o
răstălmăcesc după cum îl lasă pe fiecare
îngustimea capului şi colindă satele şi stră
zile lăturalnice ale oraşelor, ca să „lumi
neze şi deştepte" cu priceperea unui mun
citor din fabrică, pleava omenirei. Ei se cu
nosc după numele d e : Sâmbătari, Baptişti
Nazareni, pocăiţi, studenţi în biblie şi alte
asemenea numiri dovediţi fiind, că lucrează
pentru bani, sus{inuti fiind de duşmanii cari
sapă la temelia ţărilor, prin răspândiri de
învăţături primejdioase, caşi aceea bună
oară de a întrebuinţa arma. Spre cea mei
mare ruşine şi ocară a Neamului nostru,
s'au vârât şi la noi în tară pe la oraşe
printre unii muncitori din fabrici, iar pela
sate, pela margini printre scăpătaţii şi droj
dia satului. Dintre ţinuturile tării, au răsărit
mai ales prin Basarabia şi Crişana, unde
au întimpinat mai- mulţi neştiutori rămaşi de
lume. încearcă să-şi ridice capul şi prin
Maramureş.
Cei cari vin dinspre răsărit, din Rusia,
îi putem cuprinde sub numirea d e : bolşe
vici, comunişti. Pe aceştia îi socotim mai
mult: „răsturnători de tări," deoarece ei se
silesc înainte de toate să schimbe cu totul
aşezămintele şi rânduelile după cari sunt
conduse statele de astăzi. Şi devremece şi
Biserica, este un stâlp pe care se razimă
puterea ţărilor, ei au început lupta şi în
contra credinţei creştine, a familiei şi în
contra averii. Isprăvile lor sunt cunoscute.
Şi ei lucră din greu cu mari cheltueli, îm
pânzind toate ţările, în cari cearcă să a
prindă şi atâje răscoală şi tulburări prin

Excelentei Sale Preasfintitului Părinte Epis
c o p Dr. Alexandru tftuMţ tăi ntll0etri n&sfftr.
Deşi vizitatiuni canonice ver fi numai
la cele ftei oficii prtfopbpeşti^te^ -în calea
s a apostolică spre sf. Mănăstire a Moiseiului, Excelenta Sa doreşte a vizita toate B i sericele din parohiele situate pe drumul ce
•duce Ia Moisei şi înapoi după următorul iti
nerar :
Sdmbdid (5 Sept. crt.) plecând demineata din Baia Mare, soseşte l a 9 ore a.
m. în Crăceşti, de aici apoi se vor lua în
rând parohiele Deseşti, Hărniceşti (filială),
Sat-Sugatag, Giuleşti, Berbeşti, Vad şi apoi
cam pe la 5Va ore p. m. soseşte la Sighet.
Dumineca (6 Sept. crt.) Demineaja Ia
orele 9 Liturgie pontificală în Biserica noastră
din Sighet, iar d. m. la orele 3 Vecernie în
Biserica ruteană din Sighet.
Luni (7 Sept. crt.) Rozavlea, Şiieu, Cuhea, Ieud, Dragomireşti, Săliştea de sus
(ambele parohii) şi Săcel. In aceasta zi de
cătră seara sosire la sf. Mănăstire a Moiseiului.
Marti (8 Sept. crt.) Excelenta Sa va
prezida serbările dela sf. Mănăstire. După
masă la orele 5 soseşte la Biserica paro
hială din Vişeul de sus.
Mercuri (9 Sept. crt.) Vişeul de mijloc,
Vişeul de jos, Bocicoel, Strâmtura, Bârsana,
Năneşti şi Onceşti.
Cerescul Părinte să dea ajutorul său
iubitului Arhireu în calea sa apostolică.
Bine este cuvântat, cel ce vine intru
numele
Domnului!

oamenii lor plătiţi, cari mişună prin toate
colturile. §i ei se apropie mai mult de pătura
muncitoare încercând să-i încredinţeze pe
curtenii riemuttumiti Ş» nepricepuţi, că toate
năcazurile şi greutăţile vieţii de azi se nasc
din aşezămîntele pe cari se sprijiriesc sta
tele de azi, în afară de Rusia, de aceea
trebue înlăturate. Nebunia lor nu prinde,
decât doar oamenii uşori, leneşi şi fără de
căpătâi se lasă amăgiţi» să le fie „tovarăşi,"
mai mult şi poate numai pentru „argintii
lui Juda."
0 datorie sfântă de creştin şi de ro
mân avem, să luptăm din răsputeri pentru
curăţirea acestei rugini şi pecingini, care se
arată şi ea la rândul său, mai mult Ia oraşe
şi în partea de răsărit a Tării. In timpurile
din urmă, în vremea alegerilor, printr'o apu
cătură mincinoasă, că sunt: „partidul mun
cii," că şi ei sunt: „muncitori" şi luptă
pentru îndreptarea lumii, al căreia mers şi
soartă îşi închipuie, că pot să Ie schimbe,
au isbutit să înşele pentru o clipă buna
credinţă a câtorva lesne crezători şi, — să
le fure voturile chiar şi unora* dintre ţăranii
păcăliţi.
Să încunjurăm deci, să urmărim cu dis
preţul nostru şi să scoatem dintre hotarele
noastre, pe aceşti profeţi mincinoşi ai tim
purilor noastre, asmuta{i cu banii duşmani
lor noştri, asupra aşezămintelor noastre
strămoşeşti, cari sunt: biserica şi întocmirea
Ţării. Faptele şi gândurile lor îi lămuresc pe
deplin. Ţara noastră mare şi frumoasă şi
bogată să o fprim de o astfel de pacoste şi
ruşine, ca să ne dovedim vrednici urmaşi
ai strămoşilor noştri, uniţi în cugete şi sim
ţiri . . . Afară cu argintii trădători ai lui
Iuda şi cu „cărţuliile" otrăvite ale stricăto
rilor de lege . . . fără zăbavă . . .

Vizitatiuni episcopale.
Maramureşul nostru, pătruns de cel
mai sincer şi adânc sentiment al bucuriei
sufleteşti a luat cunoştinţă despre sosirea
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Numiri. Preasfintitul Alexandru al Maramureşului a binevoit a numi administrator
local la vacanta parohie Sârbi pe nouhirotonitul preot Petru Perse, a cărui intr'oducere sc săvârşit în 23 Aug. crt.
Părintele din Berbeşti Romul
Avram,
la cerere proprie a fost numit la parohia Berinţa (distr. C. Mânăştiur.)

Calendar săptămânal.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

6 - 1 2 Sept. 1931.
Dumineca 14-a d. Rusalii. (Ev. Mat. 22, 1.) Minunea Arh. Mihail.
Luni Muc. Sozant.
.
Marţi Naşt. Nasc. de D-zeu. (Ev. Luca 10, 38.)
Miercuri PP. loachim şi Ana.
Joi Mucenita Minodora f 306.
Vineri Cuv. Teodora.
Sâmbătă Muc. Antonom 284—305.

