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Roma Sfântului Petru
Pescarul simplu, aflat
de Isus lângă mreaja lui,
înainte de tofi a ştiut şi a
mărturisit: „Tu eşti Hristos,
Fiul lui Dumnezeu celui viu."
Si credinţa aceasta, şi-a
aflat răsplata în puterea
ce i-a dat D o m n u l ,
atunci când pe veci 1-a
făcut pe Sf. Petru şi urmaşii
lui capi vizibili ai Bisericii.
Ce s'a petrecut în su
fletul lui Petru în acest
moment, de importantă
nemăsurată nu ştim. Pro
babil că şi el a fost pă
truns în acest moment de
ideea lui Isus. S'a văzut el
însuşi şi a văzut pe urmaşii
săi în fruntea Bisericii.guvernând pe aceea, vestind ade
vărul şi numai adevărul Iui
Hristos. Şi a ştiut, că din
acest moment, când spune
adevărul
lumii
întregi,
nu poate greşi, căci Hris
tos este cu el şi va fi cu
urmaşii Iui şi cu Biserica.

Intr'o viziune luminoasă
a văzut oraşul credintii
noastre, Roma eternă, de
unde vine toată nădejdea,
unde convergează razele
iubirii noastre, acel focar,
în care se aprind îoriile
dragostei şi jertfei noastre.
Roma, din care şi azi şi
mâine şi peste o mie de
ani neschimbat se vor
vesti vorbele blândului Nazarenean, ca în schimba
rea ameţitoare, ce caracte
rizează lumea, să aibă omul supus aceleia, un fir
conducător, o axă de orientare.
Iar până când ne vom
orienta după cuvintele Ro
mei, ale Sf. Petru, ale Pa
pei, cari sunt toate cuvin
tele lui Isus, — vom fi fe
riciţi. Căci trebue să ştim
că afară de Biserica lui Isus,
care este Biserica Romei,
nu este pace, mângâiere
şi adevăr, nu este fericire.
Să ne rugăm mult, din

adâncul inimii noastre şi
cu tot sufletul, ca şi fraţii
noştri despărţiţi de noi în
credinţă, să fie luminaţi de
razele cereşti, ce sosesc la
noi prin intermediara Ro
mei şi numai prin a ei.

Extravagante germano-păgâne. Tribunalul din Waldbraitbrach a judecat pe părintele
Epifanie, franciscan la 5 ani
muncă silnică şi 350 mii mărcii
amendă, pentrucă a cutezat a
plăti dobânzile tmprumutului
olandez contras in anul 1925.
Tot cu aceasta ocazie a judecat
2 călugărite la câte câte 5 ani
muncă silnică, pentrucă au în
drăznii a ajuta opere de cari
tate străine. — Gazeta păgână
„Nordland" scrie : Nimic n'avem
cu Hristos, care — afirmative —
a murit pe cruce. Pentru gloria
Germană neasemănat mai mult
au făcut eroii răsboiului mon
dial.

Onoraţii frati preoţi
din districtul Sighetului
sunt invitati a scoate foto
grafiile făcute cu ocazia
sinodului protopopesc de
primăvară, dela fotografis
eli Szabó din Sighet.

Sf. Apostoli Petru şi Pavel.
După cum Atotputernicul
Dumnezeu, atunci când a făcut
lumea, a dăruit ei doi mari lu
minători, unul de zi şi altul de
noapte: Soarele şi Luna, ase
menea şi Fiul Său Isus Hristos,
atunci, când a venit ca să
răscumpere lumea de păcatul
strămoşesc, atunci când a venit
să întemeieze „Legea Nouă,"
dăruit-a lumii spirituale doi
mari luminători cari să strălu
cească pe cerul Evangheliei
totdeauna, în toate timpurile,
până la sfârşitul veacurilor.
Primul şi cel mai mare lumi
nător este acela, care la prima
chemare a lui Isus, a părăsit
toate până şi umila sa ocupaliune de pescar, numai ca să-i
urmeze Lui şi să nu se mai
despartă de El niciodată; care
a făgăduit învăţătorului său,
că-1 va însoţi în tot locul şi în
temniţă şi la moarte ; este
acela, căruia însuşi Dumnezeu
i-a descoperit, că cine este în
văţătorul lui. — „Tu eşti Hris
tos, Fiul lui Dumnezeu celui
viu" — a fost răspunsul lui la
întrebarea lui Isus adresată
apostolilor: — „ . . . Dar voi
ce credeţi, cine sunt Eu ?"
Este acela, care în tot locul
a fost de fată cu Isus Hristos;
care, la „Schimbarea la Fată"
în muntele Taborului, a rostit
cuvintele : „Doamne bine ne
este nouă aici. Să facem trei
colibe.. ."; care în grădina Getsimani a scos sabia şi a tăiat
urechea ostaşului, vrând să
apere pe Domnul; care pentru
că s'a lepădat de Domnul — în

curte la Caiafa — a plâns cu
amar şi nu numai atunci, ci
ori de câte ori şi-a adus aminte;
este învăţăcelul în care atâta
încredere a avut Domnul şi pe
care atât de mult 1-a iubit; este
piatra de granit pe care Dom
nul o pune de temelie Bisericii
Sate; este acela căruia îi zice
Isus Hristos: „Tu eşti Petru şi
pe această piatră voiu zidi Bi
serica mea . . ." ; căruia Isus
Hristos îi dă înputernicirea cea
mare în cer şi pre pământ:
—„Tie-ti voiu da cheile împă
răţiei Ceriurilor . . ."
Este Păstorul, căruia Isus
Hristos îi încredinţează condu
cerea turmei Sale: — ...„Paşte
oile mele . . . paşte mieluşeii
mei." Este Soarele strălucitor
care în călătoriile lui prin cetăţi
şi oraşe a luminat şi încălzit
mii şi mii de suflete; care a
dus lumina Evangheliei lui Hris
tos până şi în întunerecul cel
mai de nepătruns al păgânătătii: în Roma, inundând în lu
mină şi adevăr sufletele cari
zăceau în întunerecul şi umbra
morţii; care a făcut din aceea
Romă, din acel centru al păgânătătii centrul înflăcărat al creş
tinătăţii fixând acolo odată şi
pentru totdeauna centrul Bisericii
lui Hristos, care să cuprindă
în sine universul întreg şi din
a! cărui isvor de lumină să se
hrănească lumea întreagă ; care
pentru cuvântul lui Isus Hristos.
pe care I-a propovăduit neîn
cetat, a fost prigonit, întemniţat,
bătut, batjocorit iar la urmă, sub
domnia crudului împărat Ne-

rone, condamnat la moarte si
— la rugămintea lui — restignit
cu capul în jos la Roma în 29
Iunie anul 67—68 d. Hr.; este
Apostolul pe care Isus Hristos
îl lasă de locţiitor, de vicar al
Său, de cap văzut al Bisericii
Sale; care — deşi mort — tră
ieşte pururea prin urmaşii săi,
prin Pontificii dela Roma; care
şi azi atât de strălucit guver
nează Biserica Iui Hristos prin
al 261-lea urmaş al său Piu al
Xl-Iea; este primul pontifice,
primul papă; este Sfântul şi
marele apostol-martir: PETRU.
Al doilea luminător pe ce
rul Evangheliei este acel evreu,
care a fost prigonitor înverşunat
al creştinilor, care şi el a luat
parte la uciderea primului mar
tir Ştefan. Este acela care la
întrebarea lui Isus: „Saule pen
tru ce mă prigoneşti?" cade
Ia pământ şi cu frică întreabă:
„Doamne cine eşti ?" iar după
ce primeşte răspunsul: „Eu sunt
Hristos pe care tu îl prigoneşti,"
o rază de lumină întră în întu
nerecul sufletului său şi cu umilinlă se roagă Domnului:
„Doamne învată-mă, ce trebue
să fac?" Este acela pe care învătându-1 Domnul ce trebue să
facă, se lepădă de toate, îşi ia
crucea sa şi urmează Domnu
lui ; este acela care din prigo
nitor înverşunat devine Apos
tolul înflăcărat al lui Hristos;
care pentru zelul şi dragostea
cu care a propovăduit cuvân
tul Evangeliei lui Hristos între
popoarele păgâne, a fost şi este
numit „Apostolul Neamurilor" ;
este acela, despre care a zis
Isus Hristos, că este vasul ales
al Său; care caşi Sf. Petru a

fost persecutat în toate părţile;
care opt luni de zile, împreună
cu Sf. Petru, a fost întemniţat
în temniţa Mamertinia din Roma;
care, caşi Sf. Petru — sub acelaş împărat Nerone, în ace
la» an şi în aceeaşi zi — a su
ferit moarte de martir, fiind —
el cetăţean roman — n a fost
restignit, ci i s a tăiat capul, a
fost decapitat; este Sfântul şi
Marele Apostol PAVEL
In acest mod tragic se
sfârşeşte viata celor mai mari
dintre apostoli, cari au înţeles
rostul vieţii lor, cari în marea
lor dragoste fată de Domnul,
pentru cuvântul Lui au jertfit
totul până şi viata lor.
Trupurile lor au fost îngro
pate, de către creştini, în cata
combe, de unde mai târziu osemintele Sf. Petru au fost duse
$i aşezate în biserica din Vati
can iar ale Sf. Pavel în biserica
din calea Ostiei. Iar astăzi ca
petele lor, aşezate în vase de
argint, se eflă în biseriica Sf.
Ioan din Lateran ; o parte din
sfintele lor cseminte sunt aşe
zate în biserica Sf. Petru iar
ceealată parte în biserica Sf.
Pavel. Capela unde se odih
nesc o s e m i n t e l e lor se
numeşte „Confessio San Petri"
sau „Limina Apostolorum."
Mari sunt aceşti sfinţi apos
toli în ceruri, mari şi pre pă
mânt, pentru aceea creştinii an
d e an cu solemnitate prăznuesc amintirea lor. Pe aceştia
sf. Biserică îi preamăreşte în
cântarea : „Cei ce sunteţi între
apostoli mai întâi pre scaun
şezători şi lumii învăţători,
Domnului tuturor ruga{i-vă, pace

lumii să dăruiască şi sufletelor
noastre mare îndurare." Despre
aceştia spune sf. Biserică, c ă :
„în tot pământul a ieşit vesti
rea lor şi la marginile lumii
graiurile lor."
Aceştia sunt cei doi mari
apostoli, pe care atât de mult
îi iubesc si- i onorează creştinii
totdeauna; la mormântul aces
tora peregrinează credincioşi din
cele mai vechi timpuri dând
mulţumită lui Dumnezeu pen
tru darurile mari ce s'au re
vărsat şi se revarsă asupra omenirei prin aceşti doi apostoli.
Şi acum, caşi în fie care an
la serbătoare lor, sute şi mii
de credincioşi din Tera Oaşului,
din Baia Mare până şi de prin
cele mai îndepertate sate ale
Maramureşului, precum şi de
prin alte diferite parii, îşi în
dreaptă pagii lor spre Mănăs
tirea dela Bixad, spre acel sfânt
lăcaş de rugă al cărui patroni
sunt marii apostoli Petru şi Pa
vel, ca acolo, prin mijlocirea
acestora, să cerşească dela in
duratul Dumnezeu milă şi ier
tare, har şi binecuvântare ; ca
acolo să asculte cuvântul plin
de întelelepciune, de adevăr,
de mângâiere şi înbărbătare
rostit cu aceasta ocazie din par
tea Arhiereului Ex. Sa Alexan
dru al Maramureşului, care tine
de cuviinţă ca în fiecare an, Ia aceasta sf. Mănăstire, să prezi
deze măreţul praznic al sfinţilor
apostoli Petru şi Pavel; ca de
acolo apoi să se întoarcă spre
vetrele lor mângâiaţi, primeniţi
şi înălţaţi sufleteşte.
Să ne rugăm deci şi noi Iui
Isus Hristos, ca să ne învred-

nicească a fi tari în credinţă,
să ne păzească sf. noastră Bi
serică catolică şi pe mai marii
ei; să ne dea darul ca să pu
tem urma în toate zilele vieţii
noastre învăţăturile Sfinţilor şi
măriţilor Săi Apostoli şi ur
mând aceste să ne învredni
cească pe noi a fi părtaşii fericirei veşnice şi moştenii împă
răţiei cereşti în veci vecilor.

In Grecia se agită încă şi
acum pe chestia calendarului.
Trei episcopi ortodocşi din Gre
cia s au răsvrătit împotriva hotărîrii sf. Sinod prin care a
primit şi a pus în aplicaţie ca
lendarul cel nou. Cu trecerea
timpului nesupunerea celor trei
s a agravat, încât sinodul gre
cesc i-a declarat de căzuţi din
rangul lor. Ei însă nu s'au sin
chisit de hotărîrea sinodului, ci
au sfinţit al(i patru episcopi şi
cu aceştia împreună formează
un nou sinod.
Acţiunea catolică împotriva
ştrandului. In Italia politia mo
ravurilor controlează de apro
ape decenta costumelor folo
site pe ştranduri. Totuş abuzu
rile au fost atât de mari, încât
Acţiunea Catolică a trebuit să
ia măsuri, care sunt puse în
praxă prin cercurile guverna
mentale. In urma acestora pe
ştranduri se pot folosi numai
costume de baie confecţionate
după modelul prescris. Proprie
tarii de băi şi de ştranduri sunt
obligaţi şi ei a controla, ca
îmbrăcămintea clienţilor să fie
fără exceptiune. Cei cari fac
baie în locuri libere, sunt con
trolaţi de organele poliţieneşti.

Greşală, neştiinţă sau ce ?
Atacurile îndreptate împo
triva Romei cu ocazia aduna
şi antirevizioniste, încep a
naşte reacţie. Ultimul număr al
.Unirii" aduce un răspuns ar
ticolului din „Universul" sem
nat de Dl. Lungulescu: „Confesionalism'st u Românism," dar
şi mirenii noştri încep e se trezi.
„Farul Nou" deja de mult a
relevat intent'tunile ascunse ale
acelora cari sub taina sfântă a
naţionalismului atacă credinţa.
Acum un alt mirean, Dr.
han Pogăciaş, român bun, pu
blica un articol, pe care îl re
producem din „Apostol." lată
articolul:
Măm sim|it jignit în adân
cul sufletului cu prilejul rolării
Domnului profesor Ghibu la
Satu Mare. Nu ştiu, de ce prin
cipii a fost condus Dl. Ghibu,
cu ocazia conferinţei sale ros
tite în Baia Mare la serbătoarea restauraţiei, clar faptul, că
Episcopul Rusu a fost nevoit
de a replica imediat insinuări
lor, mă convinge, că Domnul
profesor în documentarea afir
maţiilor sale s'a lepădat de ori
ce logică şi bună credinţă. Mai
ales în stabilirea adevărului.
Mă simţesc jignit în simtemintele mele creştineşti şi din
motivul, că eu în aceasta con
ferinţă văd focul, ce 1-a pus
Domnul Ghibu cu nesocotinţă
sub streşina totalităţii românilor.
Nu este creştinesc, ca cineva
să pună fată în fată principii
de credinţă cristalizate în de
cursul secolilor, între fiii aceluiaş neam, numai din motivul,

că în lipsa armelor mai potri
vite, nu se poate angaja alt
cum de mântuitor de neam.
Să ne scuze Domnul profe
sor, dar noi n'avem nevoie ca
să ne justificăm. Dacă este
vorbă de trecut — şi lumea
vorbeşte despre un trecut de o
mie de ani,
noi o mie de
ani am fost părtaşii acestui tre
cut, om fost si am rămas ca
tolici şi români. Si am fost
atât de buni români, ca Dom
nul profesor şi credincioşii săi.
Nu primim în aceasta privinţă
instrucţiuni dela nimeni şi nu
vom permite, ca cineva să atingă dogmele noastre.
Nu se poate critica modul,
cum Domnul profesor atinge
aceasta chestiune ! Cum lapădă
chiar şi aparentele bunei cre
dinţe în documentarea lucrului,
pentru care a văzut de bine ca
în Baia Mare, într'un pahar cu
apă să tulbure sămânţa acelui
vifor, la al cărui suflu Domnul
profesor cu siguranţă ar dispă
rea, dacă acest vifor odată
întruadevăr ar deveni vifor.
Pentrucă ar trebui să mărturisască, că a păcătuit. A
păcătuit împotriva criteriilor ce
lor mai sfinte ale vieţii sufle
teşti, a păcătuit împotriva uni
tăţii naţiunii . . . !
In conferinţa sa Domnul
profesor s'a nizuit să aducă
logică, cronologice, titluri şi ca
pitole şi aşa a făcut un prim
punct de discuţie din credinţa
noastră, care în cuvântul „rege"
ar cuprinde credinţa, că dom
nia lui Hristos este adevărată,

iar domnia Regelui Nostru Garol II este ceva neadevărat.
Pornind din principiile aceste,
dictează „pereat" asupra capu
lui nostru şi ar dori ca să
pună petic galben pe toga
noastră.
Eu însă în acest prim punct
nu discut cu Domnul profesor I
Cine pune la un rând pe Hris
tos, unul născut Fiu al Tatălui,
Regele sufletesc al tuturor po
poarelor, Regele credinţei, su
fletului, religiei noastre creştineşfi, — cu chemarea şi drep
tul Regelui pământesc — cu
acela nici un moment nu stau
la discuţie.
Primatul papal nu este amestecul puterii streine în afa
cerile interne ale {arilor, cum
nici atotputernicia dumneze
iască — care este de fată în
tot locul şi care pe toti îi si
leşte să se plece — nu este.
Aici este vorbă despre două
lucruri abstracte, cari se mişcă
pe planuri deosebite, deci nu
se pot ciocni. Primatul lăsat de
Hristos lui Petru şi urmaşilor
săi nu este lumesc ci ceresc,
nu-i material, ci spiritual, nu-i
trupesc ci sufletesc nu-i tem
porar, ci ceva perpetuu, din
care nimeni nu poate să de
ducă amestec în puterea lu
mească. Aceasta este a doua
greşală mare sau poate răutate
tendenţioasă.
Primatul papal sub raport
naţional este aceeaş — uzând
de asemănare — ca hotarele
politice ale tarilor şi universul.
Să scoatem iară noastră din
univers şi încetăm de a trăi,
să ne rupem — ca corporaţie
catolică — din totalitatea cato-

lirismului, al cărui garanţie cea
mai sigură este Papa, şi nu mai
suntem catolici. Acest lucru însă
nu poate să poftească dela noi
Domnul profesor.
Dacă Domnul profesor nu-i
îndestulii cu încrederea ce se
poate acorda minorităţilor, să
se silească să găsească alte
căi de a lămuri chestia. Dar a
căuta de a se amesteca în aceea, că omul cum vorbeşte
cu Acela, care întrupează cre
dinţa sa, aceasta încercare uşor
poate să ducă la acte, de care
ar suferi neamul întreg.
Dacă Domnul profesor a ci
tit articolele Domnului Pamfil
Şeicaru cu privire la aceasta
chestiune, articole scrise cu
inimă curată şi cu logică de
fer, — el însuş se va intimida
pentru încercarea dusă fără
răspundere până la aceste li
mite.
Expuneri asemănătoare ce
lei ale Dlui profesor Ghibu ridicolizează însuş principiul, pe
care Dsa îl serveşte cu atâta
osteneală, însă cu prea puţin
tact.

Doamnele şi Dşoarele
Congreganiste, care n'au
dat încă listele de colectă
pentru dejunul copiilor,
care întâia oară au luat
Sf. Cuminecătură, să binevoiască a le aduce. Darea
de seamă despre cheltu
ieli şi încasări va urma
după primirea colectelor
şi achitarea fracturilor.

Cetim în Gazete. învăţaţii
Americani scriu, că în săptă
mâna trecută un mare pericol
a ameninţat pământul nostru.
Anume un meteor de mărime
extraordinară, în căderea sa s'a
apropiat vertiginos de pământ
cu o viteză de 160 km. pe se
cundă. După socotelile învăţa
ţilor ciocnirea ar fi pricinuit pa
gube înculabile de nu nimicirea
totală a pământului nostru. A
fost noroc — scriu gazetele
americane — că în apropierea
pământului blocul oriaş s'a spart
în mii şi mii de bucăţi mai mă
runte, de mărimea meteorului
comun. Aşa scriu gazetele ame
ricane. Noi însă ştim, că afară
de legile fizice ale ştiinţei, mai
sunt şi alte legi incalculabile de
mintea omenească, în virtutea
acestor legi Dumnezeu, susţine
lumea şi o guvernează, deci nu
norocul ci atotputernicia dum
nezeiască a sfărâmat blocul în
sute de mii de părţi, scăpând
pământul de un cataclism.
De alta parte vedem, că în
universul imens pământul nos
tru este cât o nucă. Intre ma
rile corpuri cereşti abia se ză
reşte. Ajunge o abatere cât de
mică dela legile vecinice, ca să
numai fie. Si când ne socotim,
că ce mândrie este pentru noi,
cultura noastră I Ce folos, ce
folos! Tot oameni am rămas,
fiinţe mici ca viermii pământu
lui, casa noastră, globul pămân
tului tot aşa de uşors'ar putea
nimici, ca ascunzişurile vermilor.
Conferinţă socială în Aus
tria. Cardinalul Innitzer din Wiena a iniţiat o conferinţă la
care au participat 40 de orga-

nizatii din 40 de state. Scopul
conferinţei a fost studierea rân
duielii pe corporaţii prevăzut
în enciclica
„Quadragesimo
Anno." S'a discutat mult ches
tiunile sociale arătate în enci
clica pomenită. Cu aceasta oca
zie cardinalul Innitzer a trimis
următoarea telegramă Preaferi
citului, Părinte: Reprezentanţi a
40 de naţiuni pătrunşi de ideile
catolice sociale, adunându-se
la studierea refacerii sociale în
spiritul enciclicei: „Ouadragesimo Anno, trimit omagii fieşti
Părintelui lor."
Anul sfânt în Africa. Mun
tele Foum din Tanganica a de
venit locul de comemorare a
Răscumpărării. Şeful tribului şi
locuitorii Klimei au hotărît. ca
pe acest munte să înfiinţeze o
grădină publică. In mijlocul gră
dinii au ridicat o cruce. Crucea
e aşezată pe un bloc de beton
inalt de 4 metri. Crucea e con
fecţionată din lemn african şi
are o înălţime de 5 metri. Pe
cruce este aşezat trupul Iui Isus
în mărime naturală, turnat din
bronz.
Cu ocazia pertractărilor de
apropiere dintre Biserica Orto
doxă şi cea anglicană, este
bine, ca laicii să fie informaţi
despre starea religioasă a po
poarelor ale căror credinţă se
bazează pe învăţăturile evan
ghelice.
Statistica de mai jos este
scoasă din gazeta „Farul Nou"
şi este o dovadă eclatantă a
debandadei bisericilor „autoce
fale," care în lipsa unei con
duceri unitare nu sunt „una"
în cele de ale credinţei, deci
nici nu sunt adevărate.

S a u pus întrebări şi au so
sit următoarele 700 de răspun
suri :
1. Există Dumnezeu ? Răs
punsuri a f i r m a t i v e 200,
dubioase 0, negative 0.
2. Sunt 3 persoane în Dum
nezeu ? Răspunsuri afirmative
124, dubioase 28, negative 48.
3. Este Dumnezeu atotpu
ternic ? Răspunsuri afirmative
151, dubioase 11, negative 38.
4. Lasă Dumnezeu ca legile
naturii să conducă lumea fără
intervenţia S a ? Răspunsuri afirmative 23. dubioase 17, ne
gative 160.
5. Există diavolul ? Răspun
suri afirmative 69, dubioase 16,
negative 115.
6. Este Dumnezeu o fiinţă
cu atribute personale, deplină
şi desăvârşită în toate calităţile
morale ? Răspunsuri afirmative
172, dubioase 11, negative 17.
7. Este şi va li Noul Tasta-

15. învia-vor trupurile ? Răs
punsuri afirmative 80, dubioase
18, negative 102.
16. Fi-va judecata din urmă ?
Răspunsuri afirmative 77, du
bioase 24, negative 109.
17. Poşte rugăciunea obţine
schimbarea legilor naturii ? Răs
punsuri afirmative 85, dubioase
33, negative 82.
Când se spune că protes
tanţii au o singură Biblie, ne
gândim numai decât la o ca
rieră de piatră de care toti abu
zează şi de unde fiecare nou
reformator îşi tae pietre pentru
ca să-şi construiască propria
lui biserică. Notăm, că aceste
răspunsuri toate au fost date
de persoane bisericeşti. Biserici
soborniceşti!
Doamnele, Domnişoarele şi
Domnii membri al comitetului
Agrului din Sighet sunt rugaţi
a se prezenta în 4 Iulie crt. la
orele 7 p. m. la o consfătuire.
Şedinţa se va ţinea în biroul
Agru-lui. (Piaţa Unirii nr. 25.
Etaj.)
^
Presideniia,

ment ultima revelaţie a lui
Dumnezeu omului ? Răspunsuri
afirmative 84, dubioase 23, ne
gative 93.
8. Născutu-s'a Isus Hristos
dintr'o Fecioară ? Răspunsuri
afirmative 96, dubioase 34, ne
gative 70.
9. Trăit-a Isus Hristos o
viată fără păcat ? Răspunsuri
afirmative 167, dubioase 20,
negative 13.
10. In viat-a Isus Hristos din
morţi ? Răspunsuri afirmative
126, dubioase 31, negative 43.
11. Inăltatu-s'a Isus Hristos
la Cer? Răspunsuri afirmative
129, dubioase 29, negative 42.
12. Există Cerul? Răspun
suri afirmative 68, dubioase 35,
negative 97.
13. Există Iadul ? Răspun
suri afirmative 64, dubioase 26,
negative 110.
14. Există altă vieată după
moarte? Răspunsuri afirmative
186, dubioase 9, negative 5.

Pentru comitet răspunde : Titu Berinde.

Calendar săptămânal
30 Iunie - - 6 Iulie 1935.

30. Dumineca II-a d. Rusalii Ap. Rom.2,
10 Evg. Mat. 4, 18 Şerb. 12 Apostoli.
1.
2.
3.
4.

Luni Cosma şi Damian t 303.
Marii. Vestmânt. Măriei.
Mercuri. M. lacint t 107.
Joi. Ep. Andrei t 720.

Nu da atenţie şi nu sta la discuţie
cu gândurile tale, nici nu răspunde le îndoelile inspirate de diavol.
Ci crezi cuvintelor lui Dumnezeu,
crezi în Sfinţi şi Profeţii Lui şi va fugi de
la tine duşmanul cel viclean.
Adesea e de mare folos că o slugă
a lui Dumnezeu îndură astfel de ispite.
Deci toate cu credinţă simplă şi lip
sită de orice îndoială şi apropie-te cu
simplicitate şi respect de Prea Sf. Taină.

5. Vineri. C. Marta.
6. Sâmbătă. Sisoe.

(Toma Kempis. Urmarea lui Hristos}
tipografia Asociajiunii

nentru Cultura

Poporului Român din Maramurăş,

