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Despre antihrist.
xn.
Văzând toate aceste antihristul se înfuriează. Perseveranta creştinilor remaşi cre
dincioşi până în cele din urmă lângă Isus
Hristos, îl îndeamnă ca să isprăvească în
definitiv cu biserica catolică. In acest scop
merge cu armata in contra Romei, pustieşie
împrejurimile oraşului etern, cuprinde sfânta
cetate şi răstigneşte pe cel din urmă papă
pe Petru II.
Iar când vede, că după regăsirea cor
tului întrunirii evreii au primit credinţa în
Isus Hristos, mania lui se întoarce în contra
lor. In Ierusalim şi împrejurimi ordonă un
teribil măcel, sângele curge in şiroaie. Mulţi
cred că acei una sută patruzeci şi patru mii
sfinţi din apocalips ceri s'au spălat în sân
gele mielului, sunt acei mucenici, cari au
căzut victima celui din urma măcel al anti
hristului. Căci aceasta furie a lui, este şi cea
din urmă. Când vede rezultatul predicilor lui
Henoc şi Ilie se hotăreşte să-i nimicească pe
ori ce cale. De oarece însă nimeni nu îndrăsneşte să pună mâna pe ei, merge el însuşi
în Ierusalim şi — espirând cei trei ani şi
jumătate a imunităţii lor — străpunge cu mâna
lui 'profeţii lui Dumnezeu. Aşa devin ei mar
tirii lui Hristos, precum au prevestit aceasta
poporului.
Acest succes neaşteptat aduce o însuf
leţire de nedescris în tabera antihristului.
Corpurile sfinţilor martiri, remân neîngropate
pe străzile Ierusalimului, ca să se convingă
lumea despre strălucita biruinţă a antihris
tului.
Din toate părţile lumii, chiar şi cu avi
oane vor veni in Ierusalim cei cari se închină
antihristului, şi se va întâmpla ceea ce a

Preţul unui exemplar: 1 Leu.
profeţit sf. Ioan Evangelistul: „Şi vor vedea
trupurile lor din popoare, şi din sământii şi
din limbi şi din neamuri în trei zile şi o
jumătate ; şi nu vor lăsa trupurile lor să ie
pună în mormânturi. Şi cei ce locuesc pe
pământ se vor bucura de ei, şi se vor veseli
şi-şi vor trimite daruri unul altuia, pentru că
aceşti doi proroci au chinuit pe cei ce locu
esc pe pământ (Apoc. 11. 9—10.)
Dară nu se vor bucura multă vreme,
căci precum ne spune Evangelistul în aceîaş loc : „Şi după acele trei zile şi o jumă
tate, spirit de viată dela Dumnezeu a întrat
în e i ; şi au stat pe picioarele sale, şi frică
mare a căzut peste* cei ce se uitau la ei. Şi
ei au auzit glas mare din ceriu, zicând lor :
„Suiii-ve aici" ! Şi s a u suit în ceriu pe nori
şi i-au văzut pe ei vrăşmaşii lor. Şi în cea
sul acela s'a făcut mare cutremur pe pământ;
şi a căzut a zecea parte din cetate (Ierusa
lim), şi întru acel cutremur de pământ au
fost omorâţi şapte mii de oameni ; şi ceialaiti s a u înfricoşat, şi au dat mărire Dum
nezeului ceriului." ( A p o c . 11, 11—13.)
Aceasta nouă minune umple din nou
cu încredere oamenii, Şi creştinii cari au fost
până acuma ascunşi, îndrăsnesc se ieasă
între oameni.
(Va urma.)
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Biserica
Domnului Nostru Isus Hristos.
(Urmare.)
Biserica lui Solomon. Figura Bisericii
catolice. împăratul Solomon a primit porunca
să zidească o mare biserică în cinstea lui
Dumnezeu. — El ştia, că tocmai pentru ca
să săvârşească acest lucru însemnat, 1-a pus
Dumnezeu pe tron. — Pentru aceea s'a înd
reptat cătră împăratul Tirului, cu numele
Hiram, vechi prietin şi aliat al lui David,
tatăl său, ca să ceară dela el lucrători şi
material pentru casa Domnului Dumnezeu. —
Hiram împlini cu mare plăcere cererea Iui
Solomon, şi-i puse Ia îndemână toate lem> nele de cedru şi toii muncitorii, de cari avea
trebuinţă. — Solomon îndată se apucă de
lucru.
A folosit treizeci de mii de oamenii ca
să taie lemnele şi să pregătească materialul
de zidire. — Ii trimitea pe unii după alţii în
muntele Libanului, adecă zece mii de oameni
pe lună. — Optzeci de mii de oameni au
fost rânduiţi să taie pietrile, şaptezeci de mii
ca să poarte greutăţile şi erau trei mii de
inspectori peste lucrători, cari puneau la rând
lucrările. — Toate pietrile se tăiau şi se lucrau
înainte de a fi aduse la'fata locului unde
trebuiau numai puse peste olaltă. — In bise
rică uu s'a auzit nici ciocan nici săcure în
vreme ce se zidea. —
Fundamentul acestei pompoase zidiri s'a
pus în anul al patrulea al domnirei lui Solo
mon, la 480 de ani după ieşirea din Egipt,
cu o miie de ani înainte de naşterea Dom
nului Nostru Isus Hristos.
Aceasta biserică întru toate era întoc
mită după forma cortului celui sfânt al lui
Moise, pe care 1-a fost ridicat în deşert, în
pustie, şi pentru care însuş Dumnezeu îi
dăduse lui Moise planul. — Dar toate păr
ţile din cari era alcătuit, era cu mult mai
întinse şi mai bogate.
Biserica avea patru părţi: 1. atriul lui
Israil sau porticul extern (din afară), locul
unde sta poporul şi unde putea întră, 2. por
ticul (pridvorul) intern (din lăuntru), unde
preoţii junghiau jertfele. 3. Sfânta sau locul
sfânt, unde era masa pentru pânile punerii
înainte, altarul pentru jertfă şi sfeşnicul de
aur cu cinci lumini. — 4. Sfânta Sfintelor,
partea cea mai sfântă şi mai înfricoşată din
biserică, unde era Sicriul legii, cei doi Heru

vimi şi Catapeteasma toată de aurul cel mai
curat, — In aceasta parte era oprită intra
rea oricui, afară de marele Arhiereii, care si
el, numai odată putea întră în Sfânta Sfin
telor. —
Aceasta biserică era de 60 de coti în
lungime, 20 în lăţime şi treizeci în înălţime,
afară de porticele din jurul ei. — PăreOi din
lăuntru erau de lemn de cedru, în cari erau
scobiţi Heruvimi, finici şi flori frumoase. Toate
vasele sfinte erau de aur. — Preasfânta şi
Sfânta erau împodobite cu lespezi aurite. —
Era zidită pe dealul Moria în Ierusalim. —
Toate aceste zidiri întinse — cari alcătuiau,
ca o cetate mare, purtau numirea de templu,
biserică, sau casa lui Dumnezeu. —
(Va urma.)

Praznicul naşterii Maicei
Domnului la Mănăstirea din
Moisei.
Datina izvorită din sufletul care cu drag
aduce pe I. P. SS. Iuliu in mijlocul poporu
lui pe care îl păstoreşte, şi in acest an l'a
adus — necunoscând nici o oboseală — la
Mănăstirea Moiseiului.
Episcopul a sosit deja in ziua de 6
Sept. venind dela reşedinţa cu maşina prin
Telciu, însoţit de Rdis. Dni dr. Gh. Vidican
canonic, şi dr. Gh. Bob, profesor la Acade
mia Teol. ca ceremoniar şi marechal de drum.
Deşi era incă o zi liberă până la ziua
sărbătoarei Sf. Mărie, credincioşii au început
să sosească, ştiind că spovedaniile au înce
put şi cumcă acuma mai uşor pot să ajungă
in apropierea Arhiereului iubit, ca şi când
sunt deja adunaţi credincioşii cu miile.
Încet cu incetul s'au adunat grupurile
de pelegrini veniţi din cele mai îndepărtate
colturi ale Maramureşului, ba chiar şi din
Maramureşul Cehoslovac, rămas de dincolo
de Tisa, cu permisiunea autorităţilor lor, cu
toţii dornici de a asculta cuvântul drept urma
şului al Apostolilor, pentru că ştiu că epis
copul Iuliu serveşte şi in preziua sărbătoa
rei o liturghie pontificală, iar in presara serbătoarei Paraclisul, ţinând şi o predica oca
siónala. Aceşti credincioşi au înconjurat toata
noapte Mănăstirea in procesiuni, cântând
lauda Maicei Domnului. Preoţii abea au ter
minat cu spovedaniile la ora 2 după miază
noapte.

dincioşi ca şi când ar fi fost înrădăcinaţi p e
loc fără de nici o voarbă şi mişcare, că
nimeni nu a vrut să scape nici un cuvânt
nici un gest din aceasta misa solemnă, la
care au concelebrat 28 preoţi.

I. P. S. S. timpul liber ce i-a mai remas
la dispoziţie, l'a folosit pentru inspectarea
lucrărilor făcute la renovarea Mânăstirei celei
vechi, care s a restaurat pe din afară in com
plect, acoperindu-se din nou, iar interiorul
urmează să fie incă restaurat, astfel deocam
dată s'a mântuit de prăbuşire acest monu
ment istoric al vremurilor şi mai credincioase.

I. P. S. Sa a fost vădit emoţionat de
aceasta însufleţire lăuntrică şi manifestată in
o astfel de tăcere şi nemişcare, incât a şi
repetat şi accentuat credinţa nestrămutată
statornică a bunilor şi nobililor credincioşi
Maramureşeni,

Mănăstirea cea nouă — sfinţită in anul
1911, — s'a restaurat la fel, insă nu numai
pe dinafară dară şi pe din lăuntru, aşa că
azi aceasta biserică este cea mai grandiaosă
clădire bisericească in Maramureş. Văzând
stâlpii cei mari din porticul ei, te reaminteşti
d e Colonada din fata Mânăstirei Mănăstiri
lor din Roma.

Fericiţi sunteţi voi — zice Episcopul in
predica sa — cari cunoaşteţi pe aceasta
fiinţă şi o mărturisiţi pe Măria Maica Dom
nului, fericit este sufletul care cu lacrimi
poate rosti cuvintele cu Arhangelul: Feciooară, bucură-te cea ce eşti plină de dar
Mărie Domnul e cu tine. Umbra strămoşe
ască nu s'a legat de dânsa aşa cum a spus
Arhangelul: Născătoare de Dumnezeu Feci
oară, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru
noi. Spuneţi acest cuvânt cum am auzit
cântând toată noaptea şi toată ziua, credin
cioşi buni Maramureşeni, lauda ei izvoreşte
depe buzele voastre. A m aşteptat cu drag
aceasta zi de revedere şi mă gândesc dacă
atâta mă poate bucura, ce bucurie poate să
fie in ceriu, când din atâtea suflete se ridică
aceasta laudă azi spre ceriu. Fericiţi sunteţi
voi repet cuvântul bucurati-vă şi iarăşi zic
bucurati-vă pentru că Domnul a zis unde 2
sau trei v'aji adunat in numele meu eu sum
in mijlocul vostru, aicea vaji adunat cu miile
bucurati-vă că Domnul e in mijlocul vostru.

Afară de bisericile s'a reparat şi pres
chimbat şi claustrul şi s'a pus in ordine
•exemplară tot jurul Mânăstirei, terminânduse parcul din jurul clădirilor, straturile sunt
tixite cu flori, ce te face se admiri neobo
sita muncă acelui care poate se producă
aceasta pe stâncile Pietrosului.
Mănăstirile împreună cu claustrul cup
rind vre-o 2—3 jugh. de teren, acuma împrej
muit şi sedit cu tei.
Toate aceste lucrări au fost supraveghiate şi găsite in cea mai buna ordine de
1. P. S. Sa.
A făcut o buna impresie altarul rădicat
sub cerul liber in o şatră cioplită din lemn
de brad şi in stilul original Maramureşan,
care stil corespunde atât de bine anturajului
muntos.

Domnul nostru Isus Hristos şi Maica
Domnului să vă imbrătioşeze, cari aii venit
iară la izvorul fericirei. Deschideţi inima
voastră, beti din acest izvor. Luaţi dela ace
asta Maică cu măsura plină, cei cari sunt
bogaţi ca şi când nu ar fi bogaţi, cei săraci
ca şi când nu ar fi săraci şi atuncea vom
cunoaşte cuvintele: fericiţi cei ce plâng că
aceia se vor mângăk. Bucurati-vă şi luaţi
dar dela aceasta Maică, vă imbogăjiti cu
darurile ei luaţi măsura plină şi duceţi la
cei de acasă. Dacă afj venit cu vre-o lac
rimă sau cu o suferinţă a\i venit să vă împăr
tăşiţi, pentru ca să vă întăriţi in lupta de
azi intre bine şi rău. V a r a revăzut pe voi
cu lacrimi şi cu bucurie pe voi statornici in
credinţă.

Acest altar e destinat ca se re mână
permanent pentru aceste ocaziuni când cre
dincioşii adunaţi cu miile nu incăp in biserică.
Şatra aceasta are trei uşi — întocmai ca
iconostasul — înaintea şatrei s'a podit un
spaţiu larg, pentru slujitorii altarului, şi pen
tru ca şi credincioşii cei mai depărtaţi, cari
pentru mulţimea nu au ajuns mai aproape,
săfpoată vedea bine toată ceremonia solemnă.
Fiind astfel tot bine aranjat, cântările
date de corul din Borşa, şatra cu altarul
inprejmuit cu de vre-o 6—8000 de credinci
oşi — putini incă şi de alte confesiuni —
solemnitatea a ajuns culmea.
Sf. liturghia pontificală — in ziua sărbătoarei — s'a început precis la ora 9. a.
m. şi a durat cu predica şi sf. împărtăşanie
cari au cuprins mai bine ca şi 2 oare până
la 1 şi V2 ore p. m. Asistând miile de ere-
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Dela Mănăstirea Moiseiului mulţumesc
Domnului şi rog pe Domnul să facă plată,
rog să împlinească toată rugăciunea voastră,
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piJMiNtfeeA

rog pe'"Maica Dornnului sa fie , apărăto&reâ
sf. mijlocitoare a voastră, fiind ea prea bogată,
plină de dar, inbogătindu-vă, ca să ieşim
biruitori din lupta intre binele şi rău intre
toate necazurile şi suferinţele voastre, să v ă
dea trup sănătos pentru ca şe puteţi duce
lupta aceasta, pentru ca plata voastră să fie
multă la ceruri.
Spuneţi la ai voştri cari din ori ce pri
cină nu au potut veni aici, cuvântul meu de
dragoste pentru satele voastre, cărările voas
tre cari cu bucurie le am cutrierat, binecu
vântarea Domnului peste voi şi asupra lor
asupra tot Maramureşul, cei de dincolo de
de Tisa, cari aii venit şi cari nu au putut
veni la aceasta dumnezească îmbrăţişare şi
duceţi acest cuvânt al meu să remănem
intreg anul îmbrăţişaţi şi dacă Domnul ne
va dărui incă un an, să ne revedem la acest
praznic. A ş sta cu voi toată ziua, dar cea
surile sunt numărate, insă iubirea este veş
nica şi aşa trece dela moarte la vieată. Remâneti in aceasta pace in care sunteţi şi in
care vă las.
Isus Hristos in rugăciunea sa ultimă a
zis următoarele : Părinte Sf. lumea pe tine
nu tea cunoscut, dară aceştia te-au cunos
cut şi le-am arătat numele tău, şi-1 voi ară
ta, că dragostea, cu care mai iubit, intru ei
să fie. Dragostea ceriului remâie intru voi şi
voi să remâneti intru dragostea Domnului.
Credincioşi nobili, aleşi fii ai Maramu
reşului de aici până ia vetrele voastre să
fiii binecuvântaţii, împreună cu iubiţii voştri,
cu casele voastre cu holdele voastre tot pasul
vostru, şi in aceasta dragoste a Domnului
să ne revedem iarăşi, totdeauna acum şi
pururea şi in vecii vecilor Amin.
Sub impresia acestei predici, deşi erau
aproape 2 oare abea s a u împrăştiat cetele
de pelerini. I. P. S. Sa era petrecut de miile

de credincioşi până ţa' uşa^lacustrului, unde
au inceput indată recepţiile m ordinea obiş
nuită. Curatorii bisericei, apoi preoţii, diferi
tele delegaţii, fruntaşii comunelor, şi intelec
tualii, cari erau adunaţi in un numer remar
cabil, fiind că mulţi s a u grăbit la trenul ce
pleacă din Gara Moisei pe la oarele 4 şi
vremea era înaintată, nu s'au putut prezenta
cu toţii câţi erau de fată la acest praznic
înălţător.
La ora 4 a plecat Ilustritatea sa spre
Sarasău, ca conform itinerarului să sfinţe
ască alta zi biserica din nou restaurată in
Sarasău.
Primind insă ştirea telegrafică in Sighet,
că tata I. P. S. Sale, protopopul Hossu Ioan
în vârsta de 70 ani in Milaş e greu bolnav,
s'a intors indata spre Crăceşti şi după o călă
torie obositoare Dumineca dimineaţă a sosit
la Gherla de unde a continuat drumul spre
Milaş. Interesându-ne de starea bolnavului,
am primit răspunsul din Gherla că dela
Milaş avem veşti tot mai rele.
La Sarasău erau credincioşii deja adu
naţi sub poarta triumfală aşteptând pe epis
copul lor iubit, şi fiind că venau mulţi pele
rini şi dela Bixad, unde asemenea a fost,
mare praznic, precum din comunele înveci
nate Iapa, Săpânta şi chiar din Sighet, aşa
ca in cadre cu ceva mai mici se ar fi repe
tat cele din Moisei. Credincioşii injelegând
vestea tristă pentru ce nu se va Jinea sfin
ţirea biserici, sau pus ia rugăciuni pentru
insănătosarea bolnavului, şi au avut numai
atâta dorinţă ca termenul sfintireî — ce din
porunca Uustritătii sale a fost numai amâ
nată — să li se comunice cu 2—3 zile mai
iute, pentru a se potea aduna iarăşi cu aceaşi dragoste şi evlavie la actul sfinjirei.

Calendar săptămânal.
16 — 22 Septemvrie 1928.
16.
17.
18.
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20.
21.
22.

Dumineca d. înălţarea S. Cruci (Ev. Marc. 8. 34) M. Eufemia.
Luni. M. Sofia.
Marti. C. Eumenie.
Mercuri. M. Trofin.
Joi. M. Eustatie.
Vineri. A p . Codrat.
Sâmbătă. M . Foca.
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