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Bunăvestirea.
Viata omenimei, după căderea în păcat,
a ajuns a fi o durere, o plângere. A pierdut
mult, foarte mult. A pierdut pe Dumnezeu.
Omul pătruns, oltuit de suflul infocat al Dum
nezeire], a devenit mlădia sărbatică a pă
durilor milenare. Pe lângă toată ştiinţa pă
gână, s a putut observa pe el lipsa culturei
adevărate. Semnele degenărării s a u arătat
nu numai pe trupul şi sufletul lui, dar între
aga lui fire s a făcut degenerată.
Această mlădită sălbatică din grădina
lui Dumnezeu, a avut lipsă să fie oltuită cu
vită nobilă. Sângele stricat a trebuit reimprospetat şi curăţit.
Harul, care l'a pierdut Eva, l'a găsit
Măria, nu numai pentru sine dar şi pentru
noi, spune sf. Augustin. Omul prin păcat şi-a
pierdut hârtia, diploma de nobilitate, carea
a fost regăsită de Măria.
Iată însămnătatea întrupării veşnicului
Cuvânt.
întruparea Cuvântului, sufletul nostru o
primeşte ca pe cel mai mare eveniment al
istoriei lumei. Pentru aceasta ochii noştri
judecă a vedea sărăcăcioasa căsuţă din
Nazaret in măsură cu mult mai uriaşe ca şi
ori care palat împărătesc din întreaga lume.
America, lefăitoare in cultură ameţito
are, clădeşte curţi, ce zgârie norii, — căsuţa
smerită din Nazaret, aduce cerul pe pământ.
Un mare grăitor din vechime, ţinând
cuvântare peste regele mort, Filip al Mace
doniei, n a vorbit despre talentele lui de
domnitor şi cuceritor, ci in acest mod îşi
spune cugetele sale de preamărire : „Ajunge
să spun numai atâta despre tine Filipe, că
tu ai fost tata lui Alexandru cel mare," iar
noi despre Preacurata Măria spunem: Tu
eşti Maica Fiului lui Dumnezeu.

*

*

Preţul unui exemplar : 1 Leu.
Sufletul nostru pe aripile norilor se
inaltă spre plaiurile verzi ale Galileei. Spre
apele albăstrie ale mării Tiberiadei, cătră
Nazaret intr'o casă, cea mai săracă din acest
oraş. Simţim vâşcare de aripi îngereşti. Sol
ceresc este aici cu veste de bucurie. Un
lucru mare, o intimplare este aici, ce priveşte
întreaga lume. Cădăm in genunchi şi nu ştim
să spunem alt ceva decât: „Bucură-te Maică,
pururea Fecioară !"

Din catehism
106.

Ce

însemnează: aştept

învierea

morţilor ?
învierea morţilor atâta însemnează cât
învierea tuturor trupurilor din morminte şi
unirea acestora iară cu sufletele avute.
Când a predicat Sf. Apostol Pavel in
areopagul din Atena păgânilor filosofi, des
pre învierea morţilor „unii îşi băteau joc,
iară alţii au z i s : te vom auzi de alta dată
despre aceasta." (Fapt. 17, 33). Ştim de la
Tertulian, că toate şcolile filosofice păgâne
au contestat acest adevăr. Dintre evrei secta
saducheilor nu a crezut in înviere : „in ziua
aceea venit'au la el — la îsus — saducheii,
cari ziceau că nu este înviere." (Mat. 22. 23.)
Ştim că Sf. Apostol Pavel a înfruntat
aspru pre acei creştini, cari nu au voit să
creadă învierea : „Şi de vreme ce Hristos se
propovăduieşte. că s'a sculat din morţi, in
ce chip zic unii intre voi, că înviere morţi
lor nu este? Căci, dejnu este înviere mor
ţilor, nici Hristos nu a înviat. Iară de nu a
inviat Hristos, zadarnică este propovăduirea
noastră, şi zadarnică este credinţa voastră,
şi ne aflăm şi noi mărturii mincinoase ale
lui Dumnezeu, pentru că am mărturisit îm-

potriva lui Dumnezeu, că a inviat pe Hrîstos, pe carele nu l'a inviat, dacă nu invie
morţii. Căci de nu invie morţi, nici Hristos
n a inviat. Iară dacă n'a inviat Hristos, za
darnică este credinţa voastră." (Cor. I. 15,
12-17.)
Tot acest apostol spune: „dintre cari
este Imeneu şi Filet, cari dela adevăr au
rătăcit zicând, că învierea s'a făcut* şi tur
bură credinţa oarecărora." (Tim. II. 2,17, 18.)
învierea trupurilor noastre este un ade
văr pre care mintea omenească de la sine
aiici nu poate să-1 cunoască, nici să-1 păt
rundă, cum spune Lactantiu, lucrurile lui
Dumnezeu sunt incomprehensibile, aceasta
însă nu însemnează aceea că mintea nu
ne-ar poate furnîza motive puternice de a
ne arăta că acest adevăr este in conformi
tate cu însuşirile dumnezeeşti. Fiind Dum
nezeu atot ştiutor, El ştie cu o perfectă
precizitate unde se găsesc atomele trupuri
lor omeneşti cu atotputernicia lui cu un
.simplu act al voinfei le va aduna, dându-le
forma care au avut-o, unindu-i cu sufletul
î-i va reînvia, nesfârşita bunătate a lui să
arată prin faptul, că EI va revărsa şi asup
ra trupurilor noastre fericirea de veci, s e '
vede dreptatea lui răsplătind el nu mai suf
letul, dară şi trupul, instrumentul sufletului
atât la fapte bune ca şi la acele rele.
A m arătat deja Ia un alt loc, că şi
cei buni împreună cu cei răi, deodată vor
învia. Acuma ne v o m ocupa cu acel ade
văr, că toii oamenii — in trupurile lor in care
a u trăit — vor învia.
0 de-ar fi scrise suvintele mele in carte,
de-ar fi săpate cu condeiu de fier, de ar
fi tăiate in plumb, in stâncă în etern, dar ştiu
că Răsbunătoriul meu trăeşte şi de va fi
•cel de pe urmă tot se va arăta pre pă
mânt, şi de şi aceasta piele este spercuită,
tot voi privi in carne pre Dumnezeu, pre
dânsul îl voi privi spre binele meu, ochii
mei îl vor vedea, şi nu al altuia, de asest
dor se consumă rărunchii mei in sinul meu
(Jov. 19, 23, 27.)
Acelaş om care moare, acela va învia,
nu este deci destul că nu mai sufletul să fie
acelaş, fără trebuie că şi trupul, care era
împreunat in aceasta vieajă cu sufletul, să
invieze.
Insă trupurile noastre, şi până trăim
sunt supuse schimbărilor continue prin in* Ziceau, că omul invie numai prin botez, si nu
•după moarte.

traducerea elementelor noui in trup, mân
care, băutură, respirarea aerului, inriurirea
razelor solare şcl. şi totuşi noi considerăm
trupurile noastre ca acele trupuri ca mai
nainte, prin urmare nu trebuie să gândim
că părple accidentale a trupurilor noastre
vor fi aceleaş, cum sunt unghiile, părul şcl.
deşi Mântuitorul tocmai despre aceste
spune:" că şi perii capului tău sunt numaraii.
Acest adevăr ne învaţă şi Apostolul:
„Căci se cade trupului acesta stricăcios să
se îmbrace intru nestricăciune, şi celui mu
ritor întru nemurire." (Cor. I. 15, 53.) Dacă
sufletul nu are învia, acelaş trup pre care
l'a avut mai înainte şi care s'a putre
zit, Apostolul nu ar zice adevăr, că trupul
stricăciunei nu s'ar imbreca in nestricăci
une.
A m văzut mai sus, şi Sf. Pavel ne
învaţă că învierea lui Isus este şi motivul
şi modelul invierei noastre, dare Isus in
acelaş trup din carne şi oase a inviat, cu
care a fost răstignit pre cruce: „Vedeţi mâ
inile mele şi picioarele mele, ca însumi
sunt: pîpăiti-mă şî vedeţi, căci spiritul car
n e $i> oase-Tiu -are, * precum rriă -yede|i pe
mine având." (Luc. 24, 39.) Ca să arete
Isus Iui Toma că acelaş trup îl are ca mai
nainte i-a z i s : „adu-ti degetul tău încoace,
şi vezi mâinile mele, şi adu mâna ta, şi o
pune in coasta mea : şi nu fi necredincios,
ci credincios." (Io, 20, 27) „§i le-a arătat
lor mâinile şi picioarele." (Luc. 24, 40.)
§i mintea ne spune că nu ar fi învi
ere, dacă nu aceea sar scula, ce s'a nimi
cit şi a murit. învierea pentru aceea este,
că şi in trup să se răspletească şi binele şi
răul, dacă nu acelaş trup ar învia, alt trup
ar fi răsplătit ca şi cel ce a făcut binele
sau răul.
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D U M IN E C A

Din Istoria Biblică
A VECHIULUI TESTAMENT.
29. Dumnezeu dă cele zece porunci.
înainte de ce ar fi murit Moise, a bi
necuvântat poporul izraelit. El incepe ace
asta binecuvântare cu descrierea apariţiei
dumnezeeşti, ca legislator pe muntele Sinai,
zicând: „Iehova a venit din Sinai, şi a resărit pentru Izrail din Scir, cu strălucire din
muntele Paran, cu miriade de sfinţi ingeri,
având- de-a dreapta focul legei pentru fiii
lui Izrail," (Dt. 33, 2.) insă din aceasta stră
lucire izraeliţii nu au văzut nimica, in acest
chip numai Moise a văzut, fată de poporul
izraelit a remas Dumnezeu un legislator se
ver, sub pedeapsă de moarte nu era iertat
nici măcar să se apropie de muntele, pe
care era să coboare!" vei pune îngrădiri
poporului jur împrejur — a zis domnul
cătră Moise — şi-i vei z i c e : Feriti-vă să nu
vă suiţi pe acest munte, nici să vă atingeţi
d e marginea Iui, că tot cere se va atinge
d e munte, acela se va omori". (19, 12.)
Sf. Augustin spune, că deosebirea intre
legea vechie şi legea noua se poate carac
teriza-prin 4d&u«T icwvilite;"'**- ttmorp amor •—
pe româneşte — frica şi iubire. — In ade
văr toate semnele, cari au premers şi au
insotit coborirea dumneziirei pe muntele si
nai, erau de natura să bage frică in izrae
liţi, a coborit in mijlocul unor phenomene
atmospherice şi seismice îngrozitoare.
„Dimineaţa se făcură tunete şi fulgere
şi un nuor gras pe munte şi un mare sunat de
Irimbită şi tot poporul cel din taberă se
cutremura . . . Iară muntele Sinai fumega
tot, căci Iehova se pogorise pe dânsul in
foc, şi fumul lui se sui ca şi fumul cuptiorului, şi tot muntele se cutremura foarte.
Şi sunetul trimbitei mergea intărindu-se . . . "
(19, 19.)
Şi tot poporul vedea tunetele şi fulgerile şi sunetul trimbitei, şi muntele fumegând.
Şi poporul văzând aceste se cutremura, şi
sta departe. Şi zise cătră M o i s e : Vorbeşte
tu cu noi, şi noi vom asculta şi să nu vor
bească Dumnezeu cu noi ca nu cumva să
murim. Şi Moise zise cătră popor: nu v e
temeţi, că Dumnezeu a venit ca să vă cer
ce pre voi şi ca frica lui să fie intre voi, ca
să nu păcătuiţi." (20, 18-21.)
Muntele Sinai se ridică aproape oblu
*din deşert la o inăliime de peste şase sute
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de metri, înaintea lui deşertul se întinde
intr'un semi cerc cu o suprafaţă de cinci
kilometri pătraţi. Cele zece porunci Ie-a pri
mit poporul cu voace auzită, fără interme
diar, deadreptul de la Dumnezeu, restul le
gilor le-a dat Dumnezeu prin Moise.
Toate aceste legi au fost trecute in
cartea legei, după acea a ridicat Moise un
altar şi a adus jertfe lui Dumnezeu, Jertfa
arderei a simbolizat completa subordonare
a poporului fată de Dumnezeu, poporul cu
aceasta jertfă s'a predat cu toate ale sale
lui Iehova, jertfa păcei a simbolizat veşnica
alianţă a poporului cu Dumnezeu.
Moise luând din sângele jertfelor a
stropit altarul şi cartea legii şi poporul zi
când : „Acesta este sângele legii pe carele
l'a făcut Iehova cu voi după toate aceste
cuvinte." (24, 8.)
Au trecut o mie cinci sute de ani,
când Işus Hristos in foişorul din Ierusalim
a vestit aproape cu aceleaş cuvinte inaugu
rarea noului aşezemândt: „Acesta este sân
gele meu al legei celei nouă. carele se
varsă pentru v o i . . . " (Mat. 26, 28.)
Cumcâ aceste doue vărsări de sânge
au fost in legătură unul cu altul in raportul
de tip şi antifip, de şi acest din urma intr'un
ordin neasemănat superior, a prorocit Isaia
prorocul când a z i s : „Aşa va stropi popo
are multe." (Is. 52,15.) şi aceasta ne învaţă
Sf. Apostol Pavel. El voind să arete jidovi
lor botezaţi, insă ţinând incă pre mult la
cultul mosaic superioritatea legei noui, zice:
„Pentru aceasta este — Hristos — mijloci
torul unei legi nouă, ca prin mortea sa
pentru răscumpărarea greşalelor din legea
dintâiu cei chemaţi să primească făgăduin
ţa moştenirii de veci . . . Pentru aceasta
nici cel dintâiu — testament — nu a fost
fără de sânge sfinţit." (Evr. 9, 15, 20.) Şi in
alt loc tot cătră evrei spune: „V'ati apro
piat de Isus mijlocitorul legii cele nouă, şi
de sângele stropirii." (12, 22, 29.)
De aceasta stropire ne impărtăşim in
mod mistic prin credinţă şi prin sfintele ta
ine, in mod real in sfânta euharistie, prin
care in măsura desăvârşită se perfectuează
uniunea noastră cu Dumnezeu.
Stropirea altarului şi a poporului a avut
ca scop împăcarea şi unirea lui Dumnezeu
simbolizând vărsarea sângelui lui Isus pe
lemnul crucii — altarul suferinţelor lui, prin
care ne-a împăcat cu Dumnezeu prin rescumpărare.
f

„A. C
U . " in dieceza Lugojului.
După constituirea comitetului diecezan, prin
ordinul sf. episcopii N o . 285—1930.' s'a pus
in' vedere protopopilor şi parohilor, să se
îngrijească de înfiinţarea organizaţiilor paro
hiale, iar parohiile insăş, să intre ca mem
brii
fondatori ori pe viată sau activi
la „ A . G. R. U . "
„Agru"-1 în parohia Lugoj. In ziua de
Anul nou 1 Ianuarie, s'a organizat comite
tul parohial din Lugoj, alegându-se preşe
dinte, dnul Ios. Albon, vicepreşedinţi sunt
d-nii I. Curiac şi C. Bacău, secretar păr. Dr.
Silviu Voştinar, iar cassier d-nul Iosif Miclău.
Pentru întărirea cât mai adâncă în credinţa
catolică, comitetul a hotărît ca în fiecare
Duminecă dela ora 3 p. m. să se tină înt
runire cu participarea tuturor membrilor, în
care să se tălmăcească sf. Scriptură, să se
citească din vieţile unor sfinţi mai cunoscuţi
să se conferenţieze ş. a- Pentru conferinţe,
tălmăcire din sf. Scriptură s'au angajat Revss.
Dr. N . Brânzeu, Revss. Dr. G. Fireza şi păr.
Dr. S. Voştinar.
„Pastorul Sufletesc."
Scrisoarea enciclică a sfântului părinte
Papa Piu X I . despre adevărata unire reli
gioasă îndreptată cătră Patriarhi, Primaţi,
Arhiepiscopi, Episcopi şi al{i Ordinari locali,
care în întreaga lume a produs o adâncă
impresiune, a apărut in broşură separată cu
o precuvântare (Scurtă lămurire) a Preasf. Ep.
Mihail Robu al Iaşilor şi cu un adaus de
Rugăciune cătră Maica Sfântă pentru a obiifiea prin mijlocirea ei întoarcerea bisericilor
despărţite la unitatea credinţei.
O mică cărticică este aceasta şi ar fi
de dorit să se găsească în casele tuturor căr
turarilor fie de ori ce conditiune. Preţul 4
Lei. Se poate procura la Librăria Asociafiun'ei Sighet.
Poşta

administraţiei. Cvităm cu mulţu

mită suma de Lei: 150 primită dela Dl. Danciu
gore Câtuna Borşa.

Aşociajiunea pentru cu^uţş ponorului
român din Maramureş sub numire de

„Biblioteca poporală creştină
din M a r a m u r e ş "
până in prezent a scos de sub tipar
următoarele cărticele de mult folos :
No.

1. „Marele dar al credinjii." de Părin
tele dela Bistriţa Prejul 6 Lei

No.

„Mărturisirea sau Spovedania" de
P. d. B. Preţul 6 Lei
3. „Duminecile dela Paşti până la Rusa
lii" de P. de sub Munte. Preţ 6 Lei
4. „Datorintele Părinţilor fată de copii
lor" de P. d. B. Preţul 4 Lei
5. „Duminecile după Rusalii până la ziua
Crucii" Prelucrare de P. de sub Munţi
Preţul 6 Lei
6. „Dumnezeu şi Preasfânta Treime"
Prelucrare de P. d. B. Prejul 6 Lei
7. „Porunca a şaptea alui Dumnezeu"
să nu furi. Prelucrare de P. d. B.
Preţul 4 Lei
8. „Duminecile după ziua Crucii până

No.
No.
No.

No.
No.

No.

2.

la Crăciun de Păr. sub M . Pr. 8 Lei
9. „Duminecile după Crăciun până la
Paşti" Prelucrare de Păr. de sub
Munte. Preţul 10 Lei.
No. 10. „Datorintele mamelor fată de prunci."
No.

Prelucrare de P.d:BistriferPret^ Lei
N o . 11. „întruparea Fiului lui Dumnezeu. Pre
lucrare de Păr. d- Bistriţă- PreJ. 10 L
N o . 12. „Adevărata Biserică Creştină". Pre
lucrare de Părintele dela BistriţăPreJ. 12 Lei.
„Să iubim pe Domnul Nostru Isus
Hristos." Prelucrare de Părintele d.
Bistriţă. Preţul 12 Lei.
„Sudalma limba dracului". Preluc
rare de Părintelele de sub mun[i.
Prejul 4 Lei.
„Să iubim pe Preasfânta Măria Maica
lui Dumnezeu". Prelucrare de Păr.
dela Bistriţă Preţul 8 Lei.
„Să iubim pe Sfântul Iosif Logodnicul
Preacuratei Fecioare Măria. Prelucr.
de Părintele d. Bistriţă. Prejul 8 Lei.

Gri-

Calendar săptămânal.
23—29 Martie 1930.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Dumineca III. în Paresemi (Ev. Marc. 8, 34.) C. Nicon t 250.
Luni. P. Zaharie.
Marti Bunavestire.
Mercuri. Arch. Gavril.
Joi. C. Matrona.
Vineri. C. Ştefan.
Sâmbătă. C. Marcu.

