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Apare in fiecare Dumin&eâ.

zate de alţii, deci nu e ca

cumplit ? I Şi cine este fără

pabil mai mult să caute so

greşeli? Şi ce sunt greşelile

cietatea

să

altora faţă de noi, comparate

Iertarea este acel balsam

aducă jertfe pentru ei. Acest

cu greşelile imense ale noas

miraculos care vindecă ra-^

om nu este nici mărinimos,

tre faţă de Creatorul nostru ? !

nele

nici practic. Nu este

Dacă avem aceste în ve
dere vom fi iertători. Iar
atunci sufletul nostru nu va
fi stâncă neroditoare, care se
cutremură în furtuni de răz
bunare, ci va deveni câmp
înflorit, pe care cresc florile
multicolore şi
binemirositoare ale stăpânirii de sine şi
pe care lacrima iertaţilor e
rouă. Şi dacă iertarea vine
din inimă, între sufletul ier
tatului şi al iertătorului se
va naşte o legătură misteri
oasă, care pe ambii îi va
conduce la Crucea Regelui
iertător, ca să-i raporteze d e
fapta lor. Unul cu lacrimile
părerii de rău va s p u n e :
„Doamne, i-am făcut rău
fratelui meu." Celalalt poate
cu inimă încă sângerândă,
dar cu fericire în suflet va
zice : „ Dulce Isuse, am făcut
cum Tu m'ai învăţat, l-am
iertat pe fratele meu."

Iertarea.
cauzate

de

semenii

altora,

necum

mări

noştri. Ea este şi ultima nă

nimos, căci el numai acelora,

dejde a noastră, când toate

face bine dela care şi el nu

celelalte ne-au părăsit.

mai bine a primit şi

tăcind

In întunericul

Ră
păca

că şi în viitor va primi numai

tului, ca o candelă îndepăr**

^enttmente

tată ni se

recunoştinţă

prezintă

Tatălui ceresc,

iertarea

arătându ne

speră

din aceste

amicale sau de
şi fapte izvorîte
sentimente.

Dar

drumul spre „casă," Dar a-

binele calculat nu este ade

caasta candelă nu o văd de

vărat bine şi nu arată la su

cât aceia, care iartă şi ei pe

flet înălţat. Nici

semenii lor.

este

Iertarea

ne

ridică

din

omul

practic nu

care nu

iartă.

Când spune cuvintele rugă

starea sălbatică, stăpânită de

ciunii învăţată dela

răsbunare,

învăţător divin, care şi în a-

d e iubire a
este resortul

în stare creştină
inamicului.
tuturor

Ea

activi

gonia lui de pe
rugat pentru

dulcele

Cruce

s'a

inamici, şi nu

tăţilor sociale şi filantropice,

iartă mărturiseşte că n'a în

care, privind vanitatea şi ne

ţeles spiritul

recunoştinţa înnăscută a o-

Cuvintele : „Şi ne iartă nouă

mului, ar fi imposibile

greşelele noastre, precum şi

fără

noi iertăm greşiţilor noştri,"

iertare.
Omul care nu iartă

creştinismului.

de

vor fi blestem pentru el. Şi

vine necondiţionat miantrop.

ce va fi din el

El ţine seamă de toate ofen^

nezeu cel milos şi iertător i

sele, de toate necazurile cau

se

vâ

arăta

dacă Dum
ca

judecător

Căci iertarea face nespus
de bine atât iertatului, cât şi
iertătorului.
I. 6.

Generalul Calles.
Cred că nu l-afl uitai! Nici
nu pot să presupun, că-1 ve#
uita vre-odată pe prigonitorul
creştinilor din Mexico, care în
calitatea sa de cap al Mexicoului revoluţionar, a introdus
cele mai barbare omoruri şi
chinuiri.

de aceasta se îngrijesc călugă
ritele, care nu uită nici un mo
ment, că acela pe care î! în
grijesc, a fost un mare păcătos.
Aceste sub perna lui şi pe plapomă aşează medaliile făcătoare
de minuni ale Preacuratei Vergure Măria.

Cine nu-şi aduce aminte de
P. Pro, Libre loachim, Melgaero
Samuil, Iunipero Vera, Humic
de Martinez şi alţii mii şi mii
de martiri, cari au căzut jertfa
acestui seibatec călău al lui
Hiistos.

Pe peretele — alb ca ză
pada — din fata bolnavului un
Crucifix mare îi arată, cât e
ziua de mare, ranele însânge
rate, piroanele lungi, cununa de
spini, fata crispată de durere,
mişcările convulsive ale trupului
răstignit.

Dar să vedeţi! Paul din Saul
a devenit apostolul neamurilor I
Şi el prigonitor a fost, care caşi
Cailes. voia să stârpească totul
ce a fost creştinesc — pe atunci — frageda Biserică a lui
Hristos.
Se vede, că şi pe Calles 1-a
ejuns lumina orbitoare a ade
vărului, sau poate suferinţele
boalei sale au făcut ca să pri
ceapă marea sa greşală şi că
creştinismul este operă dumne
zeiască, deci cel care lucrează
împotriva lui, cu Dumnezeu se
războieşte, care poate să trimită
suferinţe mântuitoare de suflete
chiar şi celor mai puternici din
lume.
Azi acest general Calles zace
bolnav într'un spital din LosAngelos. Spitalul este sub con
ducerea călugăritelor sfântului
Vincentiu. Doi medici mexicani
supraveghează starea sănătăţii
lui şubrede, iar pentru siguranţă
este păzit de şase detectivi.
Ca să se întâmple şi cu el
minunea întoarcerii lui Saul, —

auzit întrebarea: Calles ce aifăcut ? Şi Calles meditează, o,
are obiect de meditare 1
Şi nu este departe timpul,
când va auzi din nou şoapte
Crucifixului: „Calles, pentru c e
mă prigoneşti?" Şt ochii Iui
Calles se vor deschide şi va
vedea şi va întreba: „Cineeşti
Doamne ?" Şi atunci va auzi a
treia bară glasul Crucifixului:
„Eu sunt pe care-L prigoneşti,
care pentru tine şi pentru top*
am răbdat moarte." Atâta va
ajunge, ca Calles prigonitorul
să devină Calles apostolul.

$

aşa va fi 1

Şi Calles parcă deja a şi

Titu Berinde.

Actualităţi.
Lumea se agită; dacă doi
se întâlnesc prima întrebare
este: cine va fi mitropolit sau
cine va fi vicar: La tot cazul
sunt chestii mari: aceea a mi
tropoliei pentru întreaga Biseri
că unită, iar a vicariatului pentru
Maramureş. Pe aceste două
teme au pornit o sumedenie de
discuţii, ba chestia mitropoliei
a făcut să apară chiar si arti
cole în gazete . . . politice (care
atât de frumos au fost puse la
punct de „Unirea")
Se vorbeşte mult, morile de
vânt nu se mai opresc, caşi
cum numirea persoanei, care
va trebui să ocupe înaltul post
de Arhipăstor al Bisericii unite
sau — fată de acesta — umi
lul post de vicar al Maramure

şului, ar depinde dela împreju
rarea, dacă se vorbeşte mult
sau mai puţin. Se fac prognos
ticuri, se manifestează simpatii
şi dorinţe diferite şi aceste toate
degeaba.
Căci organizaţia Bisericii
noastre prevede ca directivă
în cazuri similare nu simpatiile
şi antipatiile omeneşti, nici apa
rentele, nici popularitatea câşti
gată de multe ori pe căi pie
zişe, (care dealtcum atât de uşor
se schimbă în contrarul), ci
singura directivă sigură, care
nu se poate înşela . . . prooidenta dwnnezeească,
care va
şopti în urechia membrilor co
legiului electoral pentru mitro
polie numele celui mai potrivii
pentru acest înalt post de grea

'răspundere, tar clementa (tot
clarul providenţei)
factorului
chemat de a decide asupra
persoanei apte pentru postul
de vicar al Maramureşului si
gur va găsi pe omul. care să
ştie să tină piept cu multele ne
ajunsuri de azi.
Pentru ce dar atâta vorbă
rie? Pentru ce atâtea compa
raţii (acesta ar fi mai bun sau

acela), când — mulţumită Dom
nului — este cine să se îngri
jească de toate aceste.

se înfiinţeze o societate de edi

Datorinta fiecărui creştin este
aşteptarea liniştită a hotărârilor
dumnezeieşti ce se vor lua la
timp potrivit, de aceia, cari
sunt chemaţi şi au datoria sfântă
de a lucra in înţelesul acestor
hotărîri.
Mismar.

tindă

tură, în care cei ce vor intra...
şi vor contribui: 1. Să nu pre
interese după capitalul

vărsat; 2. autorii să nu pre
tindă nici o remuneraţie pentru
munca lor. Astfel să se tipă
rească cărţile cele mai ieftine
posibil: să se scoată din ele
numai spesele efective. Evident
deci, că ne-am îndrepta numai
spre cei ce — având posibili

Un apel stăruitor.
Mântuitorului nostru adesea
îi era milă de de mulţimea de
popor ce flămânzea. Astăzi lu
mea întreagă flămânzeşte nu
după pânea trupească, ci după
cea sufletească, după adevăr,
•după har, după viată, după iu"birea divină. Şi cine ar putea
tăgădui că astăzi, unul dintre
principalele mijloace de a pro
paga adevărul religios dătător
de viată sufletească este presa
religioasă. Si ' vreme ce presa
profană a luat proporţii atât de
colosale şi ruinătoare, presa
religioasă cum stă ? Ţi-se strân
ge inima de durere când vezi
că în cele mai multe librării
afli tot felul de cărţi, dar cărţi
religioase deloc, sau foarte pu
ţine eruncate undeva, ca lucruri
puiin căutate şi de putină va
loare. Da, la noi se citeşte
foarte mult, însă lucruri profane
şi chiar rele, dar cărţi religioase
foarte puţine. Iată, cred, unul
dintre motivele pentru cari nici
nu avem o literatură religioasă
înfloritoare.
Şi pentru ce nu citeşte lu
mea cărji religioase? De sigur
n

că din idiferentă în mare parte,
dar o piedică sau cel puţin un
pretext — adesea foarte just —
ce-1 opun, este preţul mare al
cărţilor religioase
Prin urmare trebue să pu
nem la dispoziţia publicului
cărţile cele mai ieftine posibil,
ca cel pu{in preţul să nu-1 îm
piedece, ci să-1 îndemne la
cumpărarea lor. De altcum ex
perienţa arată că cărţile religi
oase ieftine trec bine. Dar aici
vine problema, cum să tipă
reşti cărji ieftine, când trebue
să-ti goleşti toate buzunarele
pe vreme îndelungată ca să poti
scoate o cărticică mediocră, ca
apoi să-ti poti recâştiga banii
plasaţi „grităreşte" şi în atâţia
ani, încât nu te mai alegi cu
nimic. Şi încă dacă ar fi cât
de mulţi cari ar putea face şi
a ş a ; însă ce putini sunt aceia
cari pot şi vreau „să slujească
cu leafă proprie".
De aceea m'am gândit de
mult la un lucru pe care l-am
şi exprimat cu deosebire pre
dicând exerciţii spirituale în Seminariile noastre. Anume: Să

tate, materială

să ne ajute si

voind să o şi facă — nu-şi fac
din mamona ţinta vieţii lor sau
nu-1 folosesc de mijloc de des
fătări ori trai comod în viata
aceasta. Departe de noi ori ce
gând

de

concurentă cu

alte

case de editură existente, nu
voim decât să facem un pas
inainte in ogorul sufletesc şi
acesta cu sprijinul celor altruişti
şi

generoşi într'un grad

mai

mere I Pentru aceea nu vor avea decât să se bucure de o
nouă

mână de ajutor,

chiar

dacă întru câtva Ii s'ar reduce*
venitele materiale. Vre-o câţiva
suntem deja perfect . de acord
şi suntem hotărîti să şi pornim
acţiunea chiar dacă prin absurd
am rămânea singuri. Iar sub
semnatul ca iniţiator iscălesc
deja de acum 2500 de Iei IUT
nar, adecă jumătate din sala
rul meu, spre acest scop.
Apelăm deci la generozita
tea şi altruismul atâtor suflete,
din darul lui Dumnezeu des
tule, atât între

preoţi cât si

între mireni şi Ie cerem spri

rul şi viata atâtor sufefe moarte

cărui dragoste aprins, creştinul

jinul pentru a putea

înjgheba

prin păcat şi minciunp şi în

ştie să aducă jertfele cele mai

asigurândui

viate prin lectura cărţilor ^reli

mari, până la eroism dacă e

gioase.

nevoie.

plănuita societate

;

c9 nicăeri nu şi-ar putea plasa
mai cu vrednicie înaintea Iui

Pornim la drum în numele

Cu rezultatul acestui apel

Dumnezeu mult-puţinul ce au

Iui Isus Hristos a cărui cauză;

precum şi cu întreaga activitate

putut economisi.

vrem să o servim încredinţaţi

ce o va desvolta noua asocia*

Comitetul de direcţie ce se

că ajutorul său divin ne vasta

fie "••si cu concursul căror 'per

va alege va da seamă până şi

alături căci El a zis: „Unde

soane, onoratul public' se va

de ultimul leu ce i s a încre

sunt doi sau trei adunaţi în

finea în curent spre a fi jude-

dinţat. Iar şi dacă nu vom a-

numele meu; şi eu în mijlocul

cafi,

vea nici un venit material după

lor sunt." Dacă cei cu planuri

ne-am îndeplinit planul propus.

banii plasaţi, nespusă ne va fi

rele se ştiu aduna, cu cât mai

mângâierea în ora morţii când

vârtos e bine şi trebue

vom şti că am dat de mâncare

adune cei cu planuri de rege

si de băut celor flămânzi şi în-

nerare a societăţii.

sătoşati

sufleteşte,

:

să se

mult mai

Lansăm, deci acest apel pe

mulţi la număr decât cei flă

care l-am numit îndrăzneţ pen

mânzi trupeşte. Căci dacă Mân

tru zilele critice prin care tre

tuitorul va aduce la fericire pe

cem,

cei ce au făcut mila trupească,

neală o punem sub scutul, A-

la ce fericire nu ne putem aş

celuia, care a zis: „îndrăzniţi,

tepta noi dacă am dat adevă

eu am biruit lumea" şi de a

dar şi aceasta

îndrăs-

ori când . dacă şi- cum

In numele comitetului

de

inifiativă
P. SIMEON CHIŞIU
director spiritual la
Academia Teologică gr. cat.
Cluj.
(Din „Farul Nou")
s
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Calendar săptămânal.
10 — 16 Martie 1935.
10. Dumineca lăsatului de brânză
Ap. Rom. 13, 11 Evg.Mat.6,14
M. Cuadrat t 258
11. Luni Ep. Şofronie
12. Marii C. Teofan t 818
13. Mercuri Moaşt. C. Nichifor 1847
14. Joi G. Benedict
15. Vineri M. Agapie t 303
16. Sâmbătă M. Sabin t 287.

„Şi aceasta cu atât mai vârtos, ştiind vremea,
că este ceasul ca să ne deşteptăm noi din somn,
căci mai aproape ne este nouă mântuirea acum,
decât am crezut. Căci noaptea a trecut, iară ziua
s'a apropiat: să lăpădăm dară lucrurile întunerecului şi să ne îmbrăcăm cu arma luminii. Ca ziua,
cu cuviinţă să umblăm, nu în beţie, nu întru curvii
şi întru fapte de ruşine, nu în price şi în pizmă, ci
vă îmbrăcaţi în Domnul Nostru Isus Hristos şi plă
cerea trupului să nu o faceţi întru pofte."
(Sf. Ap. Pavel cătră Romani
C. 13. v. 11-14)

