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Apare în fiecare Dumineca.

,Un om oarecare a făcut
cină mare şi a chemat pe
m u l ţ i . . . şi au început toii
într un chip a se lăpăda."
99

(S. Ev. Luca 14, 1 6 - 2 4 . )
împăratul Artaxrexe avea o sutădouăzecişisapte tări, voind să-şi arate puterea,
bogăţia şi mărirea împărăţiei sale. a făcut
un ospăţ mare prietenilor şi mai-marilor diregători a Perşilor şi Midenilor, petrecerea a
ţinut unasutăoptzeci de zile; iar locuitorilor
din capitală Suza şapte zile le-a dat de băut
gi de mâncat, ca să fie fericiţi şi îndestutili.
Acest împărat nu şi-a împărţit domnia
şi împărăţia sa cu cei chemaţi, deoarece
el ar fi rămas sărac, ci numai Ie-a oferit
chemaţilor şi oaspeţilor puţine zile de ve
selie, când după terminarea ospăţului fie
care se întoarseră la diregătoria sa,- ba
încă şi ospăţul acela sa terminat cu scandal,
fiindcă împărăteasa Vasti n'a voit a participa
la acel ospăţ pe lângă toate ameninţările so
lului împărat.
împăratul care a gătit cină mare nea
mului omenesc este: Domnul Domnilor,
împăratul împăraţilor, este Făcătorul şi Zi
ditorul nostru, este Tatăl nostru cel ceresc,
este Dumnezeu.
Sub ospăţul, sub cina cea mare, la
care a fost şi este chemat neamul omenesc
se înţelege: împărăţia cerească, fericirea
vecinică.
Omul, Stăpânul şi Domnul casei este:
Dumnezeu, cel chemat este: tot omul. Cu
adevărat minunată este cina gătită de Dom
nul, care cină durează în vecinicie, unde
sufletul nu va flămânzi şi nu va însătoşa

Preţul unui exemplar: 1 Leu
niciodată, deoarece se va bucura de vede
rea deplină a isvorului tuturor fericirilor,
care este Dumnezeu.
A ştiut şi ştie bine Părintele nostru cel
ceresc, că neamul omenesc trebue avizat,
încunoştintat, invitat, admoniat şi pregătit
aci în lumea aceasta vremelnică, ca să fie
apt şi vrednic apoi a fi părtaş cinei cele
fericite din împărăţia cerului; pentruaceea
a pregătit şi chemat mai întâi neamul evreesc, prin Patriarhii şi Prorocii trimişi la dân
sul, dându-le Legea Sa în Muntele Sina.
L-a adus apoi pe poporul evreesc în
pământul făgăduinjii, le-a dat Dumnezeu
preoţi, judecători, şi împăraţi; prin toate
acestea l-a chemat de a ajuta la întemeiarea
împărăţiei Sale pe pământ. Trimis-a în cele
din urmă chiar pe însuşi Fiul Său, pe Isus
Hristos, Care s'a făcut „sub lege," ca pe cei
de sub lege să-i răscumpere şi să-i facă fiii
lui Dumnezeu, — ne-a întemeiat s. Biserica
Sa, în care Legea Lui cea Nouă să se ves
tească prin servitorii Lui, prin Apostoli în
frunte cu sf. Petru, şi urmaşii lui: Patriarhii
Romei, prin Episcopi şi preoţi, ca tot» cei
ce vor crede şi se vor boteza să fie che
maţi şi pregătiţi a lua parte la „cina cea
mare" din împărăţia cerului."
Dar vai! Ei evreii, dela care avea să
vină „răsăritul cel de sus," Mesia cel făgă
duit, nu vor să-I primească, se scuză în di
ferite forme.
Deci întâiu poporul evreesc a fost che
mat la credinţa lui Hristos şi la Biserica Lui
aci pe lume, că apoi să poată întră la cina
cea mare vecinică şi fericită.. Dar pentrucă
s'au lepădat, înşişi pe sine s'au osândit, iar
Dumnezeu i-a blăstămat şi pedepsit, ca să
nu guste niciodată din aceea „cină mare."
Unii s'au scuzat, „că au cumpărat mo
şie şi caută să meargă a o vedea." Aci se

reoglindeşte îngâmfarea, pizmai şi sumetia
jidovilor, a farizeilor si a cărturarilor; de-ar
fi venit Isus cu mare putere pământească,
ca să zdrobească împărăţia şi jugul Roma
nilor, dacă ar fi împărţit între ei onoruri si
diregătorii lumeşti bine retribuite, desigur, că
s'ar fi îndesat cu duiumul la acestea; aşa
însă au zis cu ironie: „Oare nu este acesta
fiul Măriei" ? Deci l-au disconsiderat pe Isus
pentrucă s*au înşelat în planurile lor nimernice.
Alţii au zis că „cinci perechi de boi au
cumpărat, şi vor merge să-i încerce." Deci
n'au luat parte la cină. Aceştia reprezintă
specia gheşeftarilor lacomi a neamului evreesc, cari spoliind pe alte neamuri şi-au pus
banul şi averea în locul lui Dumnezeu pen
tru aceea nici nu vor lua parte la cină.
A treia clasă de jidovi, cari nu se vor
bucura de participarea la „cina Domnului"
sunt, cari „ s a u însurat şi pentru aceea nu
pot veni," aceştia sunt întruchiparea acelora,
cari numai viata sexuală a plăcerilor tru
peşti au căutat-o, deci nu e de mirat, că
s a u lepădat de invitarea dela cină. Hristos
însă a învăţat: „Cine vrea să vină după
mine, să se lapede de sine şi să vină după
mine," ei însă au urît şi disconsiderat le
gea propovăduită de Isus.
Dintre creştini, cari nu vor putea lua
parte la „ospăţul fericirei cereşti," o parte
sunt acei sumeti, cari nădăjduiesc spre bo
găţie câştigată cu nedreptul, se îmbogăţesc
din osteneala altora, iubesc odihna trupului
şi în dulceti petrec.
Alţii scoşi dela „masa Domnului" sunt
acei creştini, cari cumpără pluguri, boi, oi,
cai şi altele, cum sunt moşierii, plugarii,
economii, ţăranii, cari numai pentru agoni
sită, pentru vitele lor trăiesc, — n'au timp a
umbla la biserică de a asculta s. Liturgii în
Dumineci şi Sărbători; deci de darurile lui
Dumnezeu puţin se gândesc; se lapădă ei
înşişi de agonisirea fericirei cereşti.
Mai este altă parte, a treia, a acelor
creştini, cari numai de faptele fărădelegilor
îşi bat capul, în necurătie trupească vieţu
iesc, în concubinaj trăiesc, în murdării tru
peşti locuesc, în curvii, ca întro mocirlă se
tăvălesc, deci aşa se lapădă, — fiind ei
servitorii diavolului, — de mâncările fericitoare a sufletului gătite Ia cina cea mare
•a Domnului.
D. V.

Lumea şi Isus.
Goethe, cel mai mare poet al poporu
lui german, conform părerilor contimporanilor
lui a putut fi socotit de om extrem de fericit, căci
i-a dăruit viata tot, ce poate da unui om. S'a
bucurat până la sfârşit de o sănătate exce
lentă, a fort prietinul regelui Frederic al IIîea, care 1-a copleşit cu semnele prieteniei
lui şi gloria, care aşa de adese ori consec
vent înconjoară pe mulţi dintre cei talentaţi,
lui i-a zâmbit, numele lui a fost cunoscut
de lumea întreagă. Cea mai mare operă a
lui Faust, se cunoaşte de toii oamenii culţi
de pe fata pământului. Nici bogăţia na fost
mai avară fajă de el, căci 1-a înzestrat cu
belşug, în castelul lui din Weimar trăi într*
un lux regal, înconjurat cu cele mai alese
obiecte de artă. Fredericele şi Şarlottele n'au
putut fi nesimţitoare fată de vraja, ce a
radiat fiinţa lui Goethe şi i-au dăruit inimile
lor fără multă premeditare. Toate le-a avut
acest poet, ce conform părerei lumei l-ar fi
putut ferici. Şi iată, acest om talentat, bogat,
sărbătorit şi iubit la vârsta de şaptezeci şi
cinci de ani scrie unui prietin al lui: Am
trăit şaptezeci şi cinci de ani, dar abia cinci
zeci de zile am fost fericit.
Deci dacă Goethe, care conform idei
lor multimei epicureiste, ar fi trebuit să fie
totdeauna la culmea fericirei, n a gustat feri
cirea decât cinzeci de zile, atunci ce se
spunem noi, oamenii comuni de azi, cari
nici talentul, nici farmecul lui Goethe nu-1
avem şi cari suntem cufundaţi în mizeria
zilelor noastre. Noi poate că nu avem mai
mult, decât o zi fericită, sau poate că nu
mai o oră, sau un minut de fericire. Unilor
dintre noi şi aceste minute fericite le lipsesc.
Viata ne înşeală, ne jefueşte şi ne răneşte.
Şi pentru ce se întâmplă toate aceste ?
Pentrucă aşteptăm fericirea noastră dela
lume, care nu ne o poate da, fiindcă nici
ea nu o are. Ea ne promite marea fericirei
şi ne dă marea amărăciunilor. Pornim Ia
drumul nostru cu capetele ridicate, zâmbind
în tinerescul avânt al nostru şi abia facem
câţiva paşi şi ne aflăm în mijlocul deşertu
lui, singuratici şi desnădăjduiti. Şi desnădăjduiti, ne putem socoti desfiinţaţi înainte
de a muri.
Căci fericirea adevărată nu e din lumea
aceasta. Ea vine dela Acela, pe care lumea
nu 1-a primit Isus e izvorul fericirei tempo
rare şi celei eterne. Căci dacă II ştim apro-

ape de noi, ne tfşneşte izvor răcoritor în
mijlocul nisiposului deşert, şi pustietatea se
schimbă în grădina plină de flori. Fericirea
aceasta învinge năcazurile, mizeria, boala,
căci rezultă din convingerea, că există răs
plată dulce pentru toate chinurile lumii
aceste. Şi deaceea pot fi unele persoane cu
suflete puternice, în mijlocul nenorocirilor
foarte fericiţi. Căci nu trebue să confundăm
expresiile noroc şi fericire. Norocul este în
afară de noi, nu depinde de noi, ci de
alţii şi de împrejurări; fericirea e în noi,
nu depinde decât de noi. Stă în puterea
noastră ca să fim fericiţi, sau nefericiţi, căci
noi ne decidem unde să ne căutăm, ferici
rea, la Isus sau în lume. Şi fiind hotărîti,
pentru Isus, imediat urmează fericirea. Căci
dacă ştim că lumea nu ne poate ferici, toate
năcazurile ei vor fi pentru noi neînsemnate
şi mici, fată de promisiunile dulcelui Isus
* pentru cei umili şi drepţi, care promisiuni
sunt în stare încă înaintea împlinirei lor, în
aceasta viată, să ne deslege de noroiul pă
mântului şi de suferinţele izvorite din el.
Dr. lrina Berinde

A. G. R. U.
Preşedintele Comitetului Diecezan
Eparhia Maramureş.
APEL.
împrejurările ne impun să ne
stringem rândurile.
Al doilea Congres General al
AGRU-lui ţinut la Oradea în zilele
de 21—22 Noemvrie a. c a făcut do
vada că credincioşii conştienţi cato
lici de rit oriental au inteles inteniiunile Preafericitului nostru Părinte Papa
Piu al Xl-lea manifestate în ziua de
15 Noemvrie 1925 în Bazilica Vaticană, când cu ocaziunea comemorării
centenarului al 16-lea (1600 ani) al
conciliului ecumenic dela Nicea a par
ticipat personal şi activ. „La Capella
Papale con Messa Pontificale în Rito
Graeco nella Basilica Vaticana."
A înţelege însă bunele intentiuni
şi a nu face ca şi alţii să le inieleagă,

nu e destul, trebue să şi acţioneze
fieşteeare dintre cei conştienţi, ca în
fine să se deştepte şi cei dormienti.
îndemnat de aceste gânduri şi
văzând datorintele ce ni se impun în
Statutele AGRU-lui, atragem atenţiu
nea tuturor fraţilor noştri din Organi
zaţia Diecezană al Eparhiei Maramu
reş, ca întrucât încă ar mai fi — ce
nu ne vine a crede — parohii şi filii
greco-catolice unde Agruîncă nus'ar
fi constituit, să se conştitue cel mai
târziu încă în postul, sau la Sărbăto
rile sf. Crăciun. Iar acolo unde orga
nizaţia parohială este deja infiintată,
în conformitate cu Art. 28 din Statute
a) să alcătuiască bugetele (ce trebuia
să se facă în înţelesul acestui art.
până la 10 Dec. ca apoi în baza ace
lora să se poată alcătui bugetul co
mitetului diecezan, b) să se dea se
amă de toate datele referitor la înca
sările făcute dela membri şi restante
de încasări.
Rapoartele referitoare la organi
zaţiile din jud. Maramureş, să vor tri
mite Rev. Domn Vicar Ilariu Boroş,
cele referitoare la parohiile din jud.
Satu-Mare şi Sălaj pe adresa dlui dr.
Ionel Pop advocat Baia-Mare, secre
tarul Comitetului diecezan.
Sunt convins că acest apel nu va
fi strigătul celui în pustiu!
Sighet, la 8 Decemvrie 1931.
Secretar

Preşedintele Comitetului

Dr. Al. Filipciuc

Diecezan

Conferinfa preoţească
a tractelor protopopeşti Mara şi Cosău contropite în tractul protopopesc Sighet, cu data
de 26 Nov. a. c. la Sighet, şi-a ţinut prima şe
dinţă festivă cu participarea a lor 20 domni
preoţi.
După desbaterea şi rezolvirea a lor
mai multe cauze de interes pastoral şi mo
ral, conform graţiosului ordin al Excelentei

Sale, Domnului Episcop al Maramureşului
s'a procedat la constituirea forului protopopesc Sighet de I-a instanţă cu membrii ur
mători :
Preşedinte din oficiu: Reverendisimul
Domn, Ilariu Boroş vicarul Maramureşului,
protopopul tract. Sighet, paroh I. în Sighet.
Asesori aleşi: M, On. Domni protopopi
Simeon Balea paroh în săpânta, Iuliu Dragoş paroh în Vad, Nicolae Doroş paroh în SatŞugatag, Ştefan llnitchi paroh în Budeşti; ase
sori supleanţi, On- Domni: Iuliu Rednic pa
roh în Iapa, Iosif Fucec paroh în Corneşti.
Defensor matrimonial: M. On. Domn,
Dariu Vlad, protopop, paroh II. în Sighet.
F i s c : M. On. Domn Vasile Szabo pro- »
topop şi paroh îh Ocna-Şugatag.
Notar: M. On. Domn Mihai Hoţea, pro
topop şi paroh in Bârsana.
Iar de notarul tractului protopopesc Si
ghet s'a ales m. On. Domn Dariu Vlad pro
topop şi paroh. II. în Sighet.
'
Notarul ad-hoc a şedinţei a fost: On.
Domn Titu Berinde, paroh. III. în Sighet, şi
preotul misionar al Maramureşului.

Şedinţa „ Agrului" din Sighet
In 6 Decemvrie a. c. în ziua de SânNicoară membrii A. G. R. U.-lui din paro
hia Sighet au avut parte de o adevărată
mângâiere sufletească şi anume: In noul
local destinat pentru acest scop, care local
este situat în edificiul „Asociatiunei pentru
Cultura Poporului Român din Maramureş"
întemeiat de inimoşii fruntaşi intelectuali de
pie memorie ai Maramureşului. Zelosul şi
neobositul Domn preşedinte al comitetului
parohial al „Agrului" la ora 4 după masă
printr'o emoţionantă vorbire deschide prima
şedinţă în prezenta a lor circa 100 membri.
Urmează conferinţa mult preţiosului pro
fesor de religie, a Clarisim. Domn Dr. A.

Filipciuc despre activitatea şi datorintele creş
tinului catolic în cadrele „Agrului." Confe
rinţa instructivă, temeinic pregătită şi cu căl
dură predată, a fost viu răsplătită prin aplau
zele auditorilor şi exprimarea multimei ca
recunoştinţă din partea Domnului preşedinte.
Apoi erudita Domnişoară: Dr. Irina
Berinde, profesoară vorbeşte despre „Rolul
femeii creştine catolice în familie ; iar pentru
întărirea moralului servitoarelor şi a tărencelor române din oraşul Sighet propune şi
se angajează la formarea unui curs seral
pentru stârpirea analfabetismului din mijlo
cul acestor servitoare.
In pauză parohul II. din Sighet atrage
atenţia ascultătorilor fată de primejdioasa
propagandă clandestină a pocăiţilor, înde
amnă pe cei prezenţi, ca să combată şi să
demascheze pe aceşti sectari.
La propunerea D-lui Preşedinte numele
celor prezenţi se eternizează prin proces
verbal pe paginele acelei condice, unde fi
gurează şi sunt induşi mecenatii mari şi in- •
temeietori ai „Asociatiunei pentru Cultura
Poporului Român din Maramureş."
După aceea se fixează timpul şedinţe
lor „Agrului" parohial în fiecare Duminecă
şi Sărbătoare după misa solemnă dela ora
11 Va pentru credincioşii economi, iar după
masă la ora 4 separat pentru intelectuali şi
separat pentru muncitori, zileri şi servitori.
înainte de deschiderea acestei prime
şedinţă solemnă, elevii căminului de uce
nici intonează cântarea: Cuvine-să cu ade
vărat."
După terminarea programului şi per
tractarea unor chestiuni în legătură cu in
tensificarea activităţii „Agrului" parohial, Dl.
Preşedinte vădit emoţionat mulţumind celor
prezenţi pentru interesul dovedit cu aceasta
ocaziune, închide şedinţa.
Să dea bunul Dumnezeu, că pentru
viitor sămânţa povetelor şi îndemnurilor re
ligioase morale sămânate în „Agru" să afle
teren roditor în sufletele bunilor noştri cre
dincioşi pentru întărirea şi apărarea dreptei
noastre credinţe catolice şi pentru câştigarea
mântuirei sufletelor noastre.
„Cu ajutorul lui Dumnezeu" înainte!

Calendar săptămânal.
13—19 Dec. 1931.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Dumineca. Muc. Eustraf.
Luni. Mart. Tirzus.
Marţi. Mart. Elefterie.
Mercuri. Prof. Ageu.
Joi. Prof. Daniil.
Vineri. Muc. Sebaştian.
Sâmbătă. Mart. Bonifaţ.

