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Apare în fiecare Dumineca.

Să iubim pe Sfântul Iosif.
(Urmare).
Să ne propunem, (să ne hotărâm) mai
încolo, că atunci când vom vedea că medi
cul vine să ne cerceteze mai des, când vom
vedea că suntem îngrijiţi şi străjuiţi şi noap
tea, cu atât mai vârtos când vom vedea că
irebue să se adune doi ori trei medici ca să
se sfătuiască asupra boalei noastre, să ne
hotărâm că atunci noi de noi — fără să ne
îndemne cineva, noi singuri vom cere îndată
să vină preotul — păstor sufletesc: să ne
mărturisim lui — şi să ne cuminece, luând
astfel merindea pentru viata de veci; apoi
îndată să cerem să ni se facă Maslu, adecă
să primim Taina Ungerii de pe urmă. . .
Toate aceste să ni le propunem de pe acuma,
«au să ne hotărâm că le vom face atunci,
iar sosind aceea zi mare — să ne aducem
aminte a ne împlini făgăduinţa, sau hotărâ
rea. — In chipul acesta, dacă Dumnezeu ne
va da darul de a avea vremea cuvenită
înainte de moarte pentru a primi aceste preasfinte Taine, nu vom avea nefericirea de a
muri fără de a fi împărtăşiţi cu dumnezeeştile Taine, ori de a le primi cu mai putină
roadă. Astfel moartea noastră va fi cea mai
bună şi cea mai scumpă moarte, ce o poate
avea un creştin, şi Sfântul Iosif va fi foarte
îndestulii
In sfârşit să ne rugăm tot mereu Sfân
tului Iosif, ca să ne dobândească darul, ca
astfel să fie într'adevăr moartea noastră. —
Să-1 rugăm să avem şi noi o moarte dulce
şi fericită — cum a avut dânsul, stând lângă
patul lui de moarte Isus şi Măria.
Acesta este fructul ce trebue să-1 aştep
tăm din evlavia sau cuceria noastră cătră
Sfântul Iosif. — Şi ce ne-ar putea ajuta toate
lucrurile din lumea aceasta, dacă în sfârşit

Preţul unui exemplar: 1 Leu.
noi nu am avea o moarte bană ? Dacă ne
luăm bine pe seamă, în lumea aceasta nu
este nimica ce să ne poată într'adevăr inte
resă, decât a avea o moarte bună şi sfântă,
un capăt creştinesc vieţii noastre, fără de
patimă, neruşinat, cu pace . . . . ceea ce înse
amnă a ne ajunge scopul (ţinta) pentru care.
ne-a zidit Dumnezeu. — 0 moarte bună şi
singur numai o moarte bună ne poate face
să dobândim şi să moştenim pe veci Raiul.
Să iubim pe Sfântul Iosif, să dorim a
ne vrednici să fim înşiraţi în numărul cucer
nicilor săi osebiţi; în chipul acesta ne vom
face vrednici de darul ca să avem o moarte
bună, şi nu numai bună, ci vom avea cea
mai bună moarte, ce o poate avea un creş
tin ; şi acest dar ni-1 va dobândi marele şi
preamăritul nostru Sfânt, Sfântul Iosif, Logod
nicul Fecioarei Măria.
Oh Sfinte losife 1 ce frumoasă şi sfântă
moarte ai avut tu ! De o parte lângă patul
tău era Isus, de ceealaltă lăture Preasfânta
Măria. — Acela era Unul născut Fiu alui
Dumnezeu, care s a smerit pe sine a te so
coti ca pe un Tată; aceasta era Mireasa
Spiritului Sfânt, care s'a făcut mireasa sau
logodnica ta, pentru ca să fii mărturie şi
păzitor al fecioriei sale neprihănite. — Cât
de dulce, cât de plăcută şi ce frumoasă a
fost moartea ta, o Sfinte losife ! Pentru darul
acela mare care a fericit moartea ta, dobândeşte-ne şi nouă darul — ca şi moartea
noastră să fie fericită, în darul Iui Isus, fiind
lângă patul nostru de moarte preasfânta
Fecioară Măria, sub scutul şi acoperemântul
tău, Sfinte losife 1 —
Sfârşit

Misiuni P o p o r a l e în c o m u n a
Ieud.
Anul acesta, Dumnezeu prin vicarul
său, Preafericitul Părinte Papa Piu Xl-lea,
ne-a învrednicit de un nou an sfânt sub
formă de iubileu universal (drept mulţumită
multelor urări de bine, primite cu ocazia
Jubileului de 50 ani al preoţiei sale,) punând
înaintea tuturor comorile cereşti spre bucu
ria şi folosul acelor ce le doresc. Cu un
cuvânt a sunat din nou chemarea de odihnă
pentru cei rătăciţi pe căile pierdute ale tru
pului. Şi mare va fi bucuria cerului, căci
numărul celor obosiţi este mare.
Un caz demn de remarcat şi care poate
premerge cu exemplu ori cărei parochii, sunt
misiunile poporale din corn. Ieud, unde la
chemarea M. O. părinte sufletesc, Artemiu
Anderco protopop pentru zilele de 20 şi 21
Iulie, iubirei s'a răspuns cu iubire.
A participat comuna întreagă, atingând
minimum numărul de 1200 credincioşi, dintre
cari la sfârşit s'au mărturisit şi cuminecat 829.
Acest rezultat frumos se datoreşte în
cea mai mare parte M. O. părinte sufletesc,
care a instruat poporul, cu o claritate remar
cabilă, în două predici anterioare, despre
indulginte. Amândouă zilele s'au desfăşurat
Intr'un mod sărbătoresc şi adevărată recu
legere sufletească- Au fost împreunate cu
ajun şi post
Aceste misiuni s'au ţinut după urmă
torul program:
In ziua de 20 Iulie ora 8 dimineaţa s'a
servit Utrenia şi Litia dimpreună cu rugăci
unile prescrise de circularul No. 1886—1929,
în biserica din partea de sus a comunei de
unde credincioşii sub formă de procesiune,
au pornit la biserica din jos. Ajunsă aci s'au
făcut rugăciunile prescrise şi s'au rostit pre
dica de introducere, din partea M. O. ptotopop Artemiu Anderco conducătorul acestor
sfinte misiuni. Părintele protopop cu o însuf
leţire Uimitoare, vorbeşte despre pocăinţă,
făcându-te să simţi aievea povara păcatului
c e apasă asupra conştiinţei şi stăruind în
suflete, dorul de a fi eliberate cât mai cu
rând de greutatea păcatului.

Cuhea, Cosma Gheorghe preot Dragomireşti
şi doi Lectori. După Liturghie credincioşii au
fost miruiii.
După masă la ora 4 s'a făcut Inseratul
şi Paraclisul. A predicat M. O. preot Vasile
Dunca despre primatul papal. La sfârşit pre
oţii au mărturisit dela ora 7 până la 10 seara.
In 21 Iulie, fiind biserica prea mică s'a
celebrat sf. Liturghie afară sub cerul liber.
A predicat M. O. preot Gheorghe Cosma,
despre indulginte. Prin exemplele aduse
captivează cu desăvârşire poporul ce ascultaLa sfârşitul Liturghiei se cuminecă 257 băr
baţi şi 466 femei.
După masă la ora 4 s'a fâcut Insera
tul dimpreună cu Canonul Dîui Isus Hristos.
Ultima predică o tine M. O. pr. Gh. Cosma
despre Cuminecătură. La sfârşit iarăşi măr
turisire până seara. S a u mărturisit 106 cre
dincioşi.
In 22 Iulie dimineaţa ora 7 se celeb
rează sf. Liturghie, când se şi cuminecă cei
mărturisiţi din ziua precedentă. La sfârşitul
Liturghiei se cântă Doxologia şi apoi urme
ază puţine cuvinte de mulţumită din partea
M. O. protopop A. Anderco. Şi cu acestea
s'au încheiat misiunile poporale in comuna
Ieud.
Toii acei, cari am fost fericiţi a lua
parte la aceste sfinte misiuni, suntem păt
runşi de adevărată mulţumire sufletească şi
rugăm cerul ca şi de aci înainte, întăriţi cu
darul de sus, să putem da neînsemnatul
nostru ajutor bisericii, care adesea are să
lupte cu mulţi şi înfricoşaţi duşmani. Adu
cem recunoştinţă sinceră M. O. preoţi, cari
ne-au luminat minţile pentru a putea fi îm
părtăşiţi din comorile cereşti.
Şi in urmă ridicăm glasul în rugăciu
nile noastre şi pentru neîmpăcaţii duşmani
ai blândului Mântuitor, să vină şi ei la iz
vorul veşnic, ca niciodată să nu însetoşeze.
Gavril Mariş teolog

A apărut cea mai ieftină carte
de rugăciuni pentru pruncii şcolari
sub titlul: „închinăciunile Creştinului"

Preţul 4 Lei. Se poate comanda la
De aci procesiunea pleacă la biserica
din partea de sus a satului, unde se ser
Librăria Asociafiunei Sighet Plata
veşte sf. Liturghie prin preoţii: Artemiu
Anderco protopop Ieud, Dunca Vasile paroh; itijUnirii 25.

Din catehism.
90. Unde merge sufletul omului după
judecată c e a de o s e b i ?
(Urmare).
După ce încă atât cărţile dogmatice şi
mai vârtos cărţile liturgice şi rituale a bisericei ortodoxe prescriu rugăciuni şi liturgii
pentru morii, precum şi zile commemorative,
şi în ritul lor se cuprind foarte multe rugă
ciuni în cari se cere de la Dumnezeu, ca să
odihnească sufletele morţilor în pace, şi ca
să-i primească în fericirea veşnică, prin acest
rit se presupune credinţa în purgator.
Cum să pot împăca aceste două lucruri ?
Aceeia, cari susţin că biserica ortodoxă nu
admite existenta purgatorului, zic că biserica
ortodoxă face rugăciuni pentru morţii, cari
pentru păcate de moarte au ajuns în iad,
nu mai este tîmp de a face penitentă, totuşi
cred că sufletele unor osândiţi pentru rugă
ciunile credincioşilor vor fi eliberaţi din iad.
Aceia, cari zic, că biserica ortodoxa
crede în purgator, spun că in biserica grece
ască locul unde ajung sufletele acelora cari
nu merg în raiu, se numeşte cu un singur
cuvânt: Hades — iad — ; ei zic că în afară
d e aceeia, cari au fost osândiţi la suferinţe
veşnice, în acest Hades au fost şi sfinţii
părinţi ai testamentului vechi în aşteptarea
bunei vestiri a mântuirei şi tot în acest loc
sunt şi de acele suflete, cari prin rugăciu
nile bisericei se pot elibera. Aceste suflete
şi dacă s a u întinat cu păcate, dacă au
murit în actul părărei de rău şi având darul
lui Dumnezeu au fost osînditi la suferinţe
trecătoare, de cari se pot elibera prin rugă
ciunile credincioşilor, prin urmare nu prin
penitenta lor se eliberează ci prin rugăciu
nile altora.
De fapt în cele mai vechi cărţi rituale
credinţa în purgator şi rugăciunile pentru
morţi se predau ca lucruri cunoscute şi re
cunoscute de to{i.
Prin cinstea, de care să bucură aceste
cărţi în biserica ortodoxă, sau de loc sau
foartea puţine modificări sau străcurat în
acele — din secolul XVII. încoace — însă
cu dorinţa unora de a lărgi cât mai mult
diferintele între biserica ortodoxă şi biserica
Romei, sa produs un echivoc între doctrina
profesată în cărţile simbolice, şi în credinţa
practică manifestată în rit. Dacă s'ar judeca

lucrul după principiul stabilit de sf. Augustin,
ca norma rugăciunei este şi norma credinţei,
am putea spune că biserica ortodoxă din
timpurile cele dintâii şi până astăzi s'a mani
festat credinţa în purgator şi în eficacitatea
rugăciunilor pentru morţi în ritul lor. In faptul
că biserica ortodoxă a păstrat neştirbit ritul
vechi, trebue să vedem o protecţie specială
a lui Dumnezeu, meritată poate şi prin cin
stirea Maicei Domnului în biserica orientală
cu scopul ca prin rit folosîndu-se ca de o
punte de trecere să poată conduce şi biserica
ortodoxă la catedra adevărului, ca acel
adevăr pre care biserica ortodoxă şi astăzi
profesează în rît şi rugăciuni să o recuno
ască şi ca articol de credinţă.

Din Istoria Biblică
A VECHIULUI TESTAMENT.
11. Chemarea lui Avram.
(Urmare.)
„Eşi din pământul tău, şi din locul
naşterei tale, şi din casa părintelui tău, în
pământul care eu U'l voi arăta Jie, şi te voi
face naţiune mare . . ." (12. 1, 2.)
Cu acest apel dumnezeesc începe perioda nouă. Avram trebue să părăsească
toate, pământele lui, locul naşterei, casa
părintească — unde cum am văzut, intrase
deja idolatria şi ţinta călătoriei necunoscute.
Ajuns în oraşul Sichem în Chanaan,
Dumnezeu spune lui Avram :
Pământul
acesta îl voi da săminjiei tale . . . " (12,7.)
De alta dată „a fost cuvântul Iui Dum
nezeu cătră Avram în viziune zicând : „Nu
te teme Avrame ! Eu sum scutul tău şi resplata ta cea mare . . ." (15, 3.)
Avram cu o reflexiune, resămnată zice
că în butul promisiunilor „nu m'ai dat semânta . . . " (15, 3.) şi Dumnezeu respunde
„Priveşte ceriul şi numără stelele dacă le
poti număra aşa va fi semânta ta. . . " (15, 5.)
Când a fost avram de 99 de ani, Dum
nezeu s'a arătat lui, şi i-a zis: „Umblă îna
intea mea, şi fi desăvârşit. Şi voi întări
legământul meu între mine şi {ine şi te voi
înmulţi foarte, foarte . . . (17, 1, 2.) Şi voi da
tie şi sământei tale după tine pământul unde
tu petreci, tot pământul Chanaan în stăpâ
nirea eternă . . ." (17, 8.)

care va ridica blăsiămul păcatului. Isvorui
darului este localizat în sămînta lui Avram,
însă reversarea lui este generală; nu este
legată nici de o persoană nici de un popor,
lumea întreagă este invitată să profite de
aceasta operă dumnezeească „în sămânţa
ta se vor binecuvânta toate neamurile pă
mântului." (12, 3, 22, 18.)
In timpul, când restul lumii nu mai cu
noştea de cât zer locali, cel mult naţionali,
atunci Dumnezeu,făcând apel cătră Avram,
şi de alegând de popor ales a lui poporul
izraelit în interesul nostru al tuturor ne reve
lează o credinţă universală, la care toii oa
menii şi toate popoarele sunt invitate.
Pentru credinţa cea mare Dumnezeu
face cu Avram un legământ, semnul legă
mântului este tăerea împrejur Dumnezeu din
partea lui reînoeşte din nou promisiunile, şi
îi promite lui Avram că femeia lui Şara peste
un an îi va naşte un fiu.
In anul următor când Avram împlinise
o sută de ani, îi s'a născut dela Şarai fiul
promis, şi l'a chemat Isaac.

Acestea sunt promisiunile patriarhale,
a treia profeţie mesianică, care apoi a fost
repetit, lărgit şi precizat lui Isac şi lacob.
Promisiunile au un înţeles direct mate
rial şi un înţeles tipic spiritual, în înţelesul
lor tipic sunt necondiţionate; Chanaanul
este prototipul împărăţiei mesianice şi a îm
părăţiei cereşti; aceasta împărăţie o vor
moşteni urmaşii sufleteşti ai lui Avram — în
etern; promisunile în înţelesul lor material
nu au fost promisiuni gratuite ci condiţio
nate : „ . . . şi dacă voi nu mă ve{i asculta,
şi nu veti face aceste ordini. . . voi trimite
preste voi spaima şi lingore . . . şi'mi voi
îndrepta faja mea contra voastră . . . şi voi
sfărîma puterea mândriei voastre . . . şi dacă
voi nici după aceste nu ve{i asculta de
mine ? . . . acest pământ îl voi pustii de se
vor mira de dânşii vrăjmaşii voştri, cari vor
locui întrinsul... vă voi risipi între naţiuni..."
(Lev. 26, 14—33.) Chanaanul făgăduit pe
vecie Iui Avram şi seminţei lui a fost pierdut
vremelnic cu captivitatea din Babilon şi
definitiv cu cucerirea romană.
Avram a arătat o credinţă neţărmurită:
„Prin credinţă Avram chemat fiind, de a
ieşi la locul care era să-1 i-a spre moştenire
a ascultat şi a ieşit ne ştiind unde merge."
(Evr. 11, 8.) Despărţirea dela casa părinte
ască îi s a uşurat prin făgăduinţele strălucite,
însă aceste făgăduin{i au presupus mai multă
credinţă, căci obiectul lor era atât de mare
că împlinirea lor în mod normal nu era de
aşteptat. Promisiunile erau tot mai precise
şi categorice, iară realizarea lor tot mai
puţin cu putinţă.
Dumnezeu i-a promis că îi va da Cha
naanul „dar nu i-a dat stăpânire întrânsa,
nici un paş de picior, dară a promis că-i va
da-o spre stăpânire lui şi sămintei lui după
dânsul, el încă ne având copil" (Fapte 7,5.)
însă Avram „ne fiind slab în credinţă nu s'a
uitat la corpul său cel omorît, mai de o
sută de ani fiind, nici la stărpăciunea Şarei.
In făgăduinţa lui Dumnezeu nu s'a indoit
prin necredinţă, ci fu tare în credinţa dând
mărire lui Dumnezeu" (Rom. 4. 18, 19.) Prin
aceasta credinţă a meritat să fie prototipul
şi modelul ba chiar „părintele tuturor celor
ce cred." (Rom. 4, 11.)
Promisiunile făcute lui Avram însemne
ază un progres însemnat în profeţiile mesia
nice. Mântuirea mesianică apare cu un dar

ţ Văd. Clara Maniu. |

j
I
j
I
I
i
j
j
|
i

In vârsta de 86 ani, la 29 Iulie crt. trece
Ia cele veşnice cea mai venerabilă matronă
a Ardealului văduva Clara Maniu născ.
Coroianu. Suflet generos, însăşi îndrumăto
are a vieţii româneşti, in cursul lungei sale
vieţi a indurat toate suferinţele neamului său.
Individualitatea ei superioară involva no{iuunea a tot ce este sublim in credinţă, dra
goste de neam, jertfă şi abnegatiune pentru
tot ce este românesc şi tipul mamei adevă
rate. Ei i-a fost hărzit după lupte şi sufe
rinţe de decenii să-şi vădă naţiunea liberă,
unită intr'o mare {ară şi la amurgul vieţii pe
fiul său mai mic luliu de primministru al Ro
mâniei mari.
La moartea ei, iubirea şi veneratiunea
întregei Patrii începând dela palatul regal
până la cea mai smerită colibă de ţărani s'a
manifestat într'o măsură atât de mare, in cât
abia i se poate găsi pareche in viata unui
popor.
Când pătrunşi de cea mai profundă
stimă ne împărtăşim in marea durere a ilustrei Familii Maniu, cerem divinei Pronii pentru
neuitata Matronă odihnă veşnică !

Calendar săptămânal.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

11 — 17 August 1929.
Dumineca XII. d. Rusalii (Ev. Mat. 19, 16.) M. Euplu
Luni. M. Folie.
Marti. C. Maxim.
Mercuri. Pr. Michea
Joi. Adormirea Născ. de Dumnezeu (Ev. Luca 10. 38.)
Vineri. M. Diomid.
Sâmbătă. M. Miron.

