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VINO

A pare în fiecare lună
R e d a c t o r : P. B 0 Ş 0 R 0 G AN

1
;

LA ISUS
După F. Bte.

Ce fel de invitare veselă şi minu
nată este aceasta! Dumnezeu vor
beşte şi El vorbeşte cătrătine. Tatăl
zice: „Vino!“ Fiul zice: „Vino!“
Duhul Sfânt zice: „Vino!“ Ecoul
îngeresc repetă chemarea: „Vino!“
Mulţi sărmani păcătoşi, cari au respuns la aceasta chemare, se unesc
într’una şi zic: „Vino la Isus!„ Ace
asta compunere, precum şi toate
câte vor fi în acest an cu acest în
ţeles, te roagă, te imploră cu toată
seriositatea şi dragostea, ca să vii la
Isus!
Când a fost El personal pe pă
mânt plin de compătimire pentru
suferinţele şi păcatele oamenilor, pe
cari El le cunoştea atâta de bine,
priveşte El într’o zi mulţimea ce-L
încunjura, de jurîm-prejur şi zice cu
un plăpând consimţemânt: „Veniţi
la Mine, toţi cei trudiţi şi împovă
raţi şi Eu vă voi odihni.“ (Mat. 11,

28-30). Ceiace a zis El atuncia,
aceia zice El astăzi. Invitarea adre
sată în acelea zile oamenilor, o ad
resează, El astăzi ţie iubite păcăto
sule: „Vino la Mine!“ Nu eşti tu
împovărat de păcate? O, atunceia vino
la Isus, şi tu vei găsi odihnă. Vino
la Isus, vino la Isus!
Vino la Isus!
El promite pace. Insă cu mult
mai bună decât pacea trupească,
este pacea sufletească.
A fi în sclăvie, a suspina, a sîngera şi a fi silit a chinui, este o
libertate mizerabilă, însă cu mult
mai rău este a fi trupeşte proprie
tatea satanei, o tristă conştiinţă şi o
inimă turburat). Din astfel de dureri,
numai la Isus putem primi odihnă,
dacă venim la EI. Şi dacă venim
la El, din toate poverile ce ne apa
să El ne scapă. Eşti tu sărac? Vino,
El vrea să te facă bogat pe veci.
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Eşti-tu bolnav? Vino, El vrea să-ţi
vindece şi celea mai rele boale. Eşti-tu întristat? Vino, El vrea, să-ţi
şteargă lacrimile tale. Eşti-tu orfan?
Vino, El vrea, în nenorocire să ţi-se
facă frate, cari nu se înschimbă şi
nu moare niciodată. Te apasă pă
catele ca o povară? O atuncia vino
la Isus şi El ţi-le va lua toate. Ai
tu frică de ziua morţii şi a judecăţii?
Vino, şi aceasta zi îţi va fi zi de
viaţă şi mărire. O, deci vino! Fiind
chemaţi de cătră o aşa persoană, să
ne fie deajuns, că să fim veseli.
Despre un strein, am putea zice:
„Se poate ca să nu aibă gînd bun
pentru mine;“ despre un om sărac:
,,E1 nu-mi poate ajuta, nici dacă ar
avea plăcere;“ despre un egoist:
„cine poate aştepta ceva dela aşa
om?“ Insă când va zice un om bo
gat în blândeţe şi amic al celor susuferinzii, către un suferind: „Vino“
atuncia poate fi chiar sigur, că cel
ce-1 chiamă, are pentru el ceva cu
totul deosebit în gând. Deci cel ce
te chiamă, o păcătosule, este totatâta de în stare pecât şi de voios a
te ajuta.
El Are îmbrăcăminte pentru cei
goi (desbrăcaţi), hrană pentru cei
flămânzi, bogăţie pentru cei săraci,
viaţă vecinică pentru toţi. Singurul
Său cuvânt „Vino“ este deajuns, ca
sa te facă pe tine fericit. Un orb pe
cale auzind că trece Isus pe acolo,
a strigat: „ Ai milă, ai milă!“ Po
porul îi ordona se tacă; însă el stri

ge tot mai tare: „Ai milă de mine!''
Isus îl chiemă la sine; şi pe când
el putea fi sigur de binecuvântarea
lui, îi ziceau unii: „Îndrăzneşte scoale-te , căci te chiamă! Ei ştiau, că
ci Isus nu chema niciodată pe cine
va la sine, ca apoi să-i respingă
cererea; şi deaceia îi ziceau, ca să
se bucure. Păcătosule, fi îndrăzneţ,
acelaşi Isus te cheamă pe tine.
Precum orbul şi-a aruncat haina de
pe el, ca să nu-i facă vre’o piedecă,
aşa arunca orice păcat, care ar vrea
să te reţină napoi — pătrunde pirn
mulţimea greutăţilor, cazi la picio
arele lui Isus jos şi strigă! „Ai milă
de mine! Eu sunt orb, eu sunt pi
erdut; mântui-mă, ori eu mă voi
pierde de tot.“ Eşti oare un păcă
tos prea mare? Atuncia ai şi mai
mare lipsă de-a veni. Ai tu o con
ştiinţă rea? Vino cu conştiinţa ace
asta rea. Doar o inimă stricată. Vi
no cu această inimă stricată. Nu
ai tu nimica, spre a putea răscum
păra ceva, spre folosul lui? Atuncia,
vino “fără bani“ Bogaţi şi săraci,
domni şi servi, albi şi negri, păcă
toşi din toate categoriile, veniţi!
Ceteşte Is. 55; Mat. 8, 1 17, 11,
28-30; Marc 10,46-52; Apoc. 22, 17.
P. BOŞOROGAN.
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LACRĂMILE
LUI ISUS.
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amne, iată că acela pe care-1 iube
şti, este bolnav.“ Inse Măestrul, ca
re dealtădată era atâta de bucuros
Ioan II, 35; Luc., 19 41; Evr. 5,7. să meargă la Lazar, acuma întârzie,
După D. Frbte. şi pe când soseşte El în sfârşit la
,,Calea Regelui este bogată în Betania, prietenul Său era deja de
lacrimi,“ aşa se tânguia odată Re patru zile în mormânt. Şi pe când
gele Friedrich Wilhelni IV. Dacă au Isus l-şi îndrepta paşii spre Betania,
avut aceasta experienţă regi pămân şi pe când auzea El dureroasa tân
teşti, cu cât mai mult este adevărat guire: „Doamne, dacă ai fi fost aici, n’ar fi murit fratele meu,“ şi
aceasta despre Regele Regilor.
Nu ne-a fost nouă niciodată bă pe când zărea El în ochi tuturora
tător la ochi, că despre Mântuitorul lacrimi de durere, atunci S’a înfiorat
nu cetim niciodată, că El ar fi râs, în duhul Lui. şi S’a tulburat, I-sau
şi numai odată că ar fi fost vesel umplut ochi de lacrimi de compăti
în sine. Cu atât înse mai mult Scrip mire şi a plîns cu cei ce plîngeau.
In aceasta istorie a lui Lazar,
tura ştie spune despre lacrimile lui.
De trei ori cetim noi despre a- Mântuitorul păşeşte ca Fiu a Omu
ceste lacrime a Lui Isus. Mântuito lui ; care poate compătimi cu noi.
Intr’o tradiţie grecească ni se spu
rul I-şi ridică privirea asupra mor
mântului Lui Lazar prietenul Său, ne despre -un erou, care în durerea
şi cu acestea El sfinţeşte lacrimile sa cea mare şi-a găsit refugiul îna
noastre, de compătimire în lipsa şi intea unei zeiţe pe care o ruga cu
durerea altora. Isus plînge asupra po lacrimi, zicând: „Iată doamna mea,
porului Său şi asupra Ierusalimului, lipsa şi durerea mea apărută înain
şi sfinţeşte cu aceste lacrimile noa tea ta.“ şi ea îi răspunde rece şi
stre, de jurîmprejurul nostru. Epis âspru: „ Eu te văd, dar nu pot ad
tola câtre Evrei ne raportează, ci mite ca un zeu se plîngă cu tine.“
El a jertfit lacrimi cu mare strigare, Ea voieşte a zice cu aceia că, ea
în zilele Lui de suferinţă. Şi El plînge vede bine chinul lui, însă zeii nu
ca şi noi să vărsăm lacrimi de au lacrimi, şi deaceia ea nu poate
împărtăşi durerea şi lacrimile ei cu
durere pentru suferinţa Lui.
Lacrimile Lui Isus sunt mai întâi a-le lui.
Tu însă ai un Mântuitor, care
lacrimi de compătimire, precum ve
simte atât durerea străinului cât şi
dem din istoria lui Lazar.
Noi cunoaştem aceasta istorie. a S’a Ia fel.
Aceasta este o mângăere minuna
Surorile prietenului Său din Betania
tă
pentru toţi copiii de pe pământ,
au trimis la El ca să-i spună: „Do
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pentru toţi purtătorii de'cruce, cari
au de-a parcurge drumul lor cu
lacrimi în ochi. Acolo sus la dreap
ta Tatălui şade un Fiu Al Omului,
care este fratele nostru întîiul-născut
şi care nu numai că ştie a se bu
cura cu cei ce se bucură, ci care ştie
şi plînge cu cei ce plâng, pentrucă
El ne înţelege atât în lipsă cât şi
în lacrimi.
Şi lacrimile ce Isus le-a vărsat la
cavoul (cripta) pretenului Său sunt
lacrimi de durere.
Pe când Isus soseşte la Betania
şi vede aicia, că ce a lucrat moartea,
pe când El vede, cum acela, cu ca
re a stat EI de multeori la masă, a
devenit un rob a-1 celui mai din ur
mă duşman, şi cum sta în faţa ca
voului pretenului Său, se tulbură în
duhul Său şi nu-şi mai reţine mult
lacrimile ci plînge dureros asupra
unui preten mort.
Daţi-mi voie ca acestea sa le
trahsform şi să le arăt în înţelesul
spiritual. In faţa a câte cavouri stă
Isus şi aztăzi şi varsă lacrimi de
durere, asupra unui preten ce-a fost
odată plin de viaţă, — iar astăzi
este mort. — Cum câte un copil al
Lui Dumnezeu a făcut odată un în
ceput atât de bun. Casa lui era o
Betanie, în care Isus avea intrarea
şi eşirea liberă. Şi demulteori şedea
chiar la masă cu Măestrul şi avea
împărtăşire cu prinţul vieţii. Iar
într-o zi devine acest preten a Lui
Isus bolnav înlăuntru, şi atunci în

sfârşit, cu toată viaţa sa, ce odată
arăta numai bucurie, devine un rob
al morţi sufleteşti. Şi Isus stă îna
inte cavoului său şi varsă lacrimi de
durere asupra pretenului Său mort,
Pavel scrie cătră Filipeni: „V’am
spus de multe ori, şi vă mai spun
şi acum, plîngând: sunt mulţi, cari
se poartă ca vrăjmaşi ai crucii lui
Christos.“
Pe când el scria aceasta epistolă
cătră Filipeni, se perăndau toţi pe
dinainte aspritului său, acei ce odată
erau consoţii lui de jug, şi pe când
el cugeta la Alexandru şi la Imeneu,
şi pe când el îşi aducea aminte de
un Demas, i se umplu ochi şi i se
umezeşte faţa de lacrimi ferbinţi, ca
odată Măestrului său, asupra pretenilor morţi
Aşa îşi fac uni călătoria lor, apoi
zac în acest lagăr de boală atâta
timp, până ce li se stânge şi ulti
ma flacără de viaţă, şi în faţa unui
aşa mort sufleteşte sta Isus şi plinge.
Se poate Isus bucura asupra îna
intării din viaţa ta sufletească, sau
doar plînge şi asupra ta, asupra
morţii tale vecinice?
T rd F . BOŞOROGAN.

MULŢUMIRE/
întâi aducem Lui Dumnezeu, pen
tru grija Sa Părintească, cu care
ne-a condus în anul trecut. Domnul
ne-a ajutat în toate lucrările noastre;
pentru care să-I fie cinste şi Mărire
Numelui Său Sfânt.
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Apoi mulţumim tuturor fraţilor, pre,teuilor, cari neau ajutat prin darurile
lor de bună voie, asemenea tuturor
bisericilor şi societăţilor femeilor; ca
ri ne-au trimis ajutoare băneşti pen
tru ca să putem conduce şi susţine
lucrările la cari Domnul ne-a pus.
Iu decursul anului, de multe ori
am ajuns în încercări, cari pare-că
ne ziceau, nu se mai poate, ce vei
mai face ? . . .
Niciodată însă n’am disperat, ci
am făcut cum este scris: „Aruncaţi
asupra Lui loate îngrijorările voas
tre, căci El însuşi îngrijeşte dc voi“.
Aşa s’a şi întâmplat, cănd eram în
greutăţi mari, spuneam Domnului, şi
El lucra. Niciodată Domnul nu a în
târziat a ne trimite prin fiii şi ficele
Sale ajutorul de care aveam lipsă.
Ceiace ne-a dat multe dovezi despre
bunătatea Lui Dumnezeu, şi despre
răsplata celui ce se încrede din toa
tă inima în Tatăl şi în Fiul. (Ioan
14, 1. 2.) Face-ţi si voi toţi aşa.
Numai în aceasta nădejde, păşim
şi în acest an, şi avem toată încre
derea în Domnul; că El ne va purta
de grije şi în aceste grele timpuri
de criză, El este bogat şi va trimite
din darurile Sale şi fiilor Săi, cari
sunt chemaţi a predica în Numele
Fiului Său, Evanghelia dreptăţii Sale.
P. Boşorog-an
preşedinte
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C Â N D EŞTI
C R E Ş T I N .
E
Să
Să
Şi

greu să fi orfan
n ’ai nici iată mamă
vieţuieşti sărman
ne luat in seamă.

Var un creştin supus
Orfan nu e, căci are
Un tată în ceruri sus,
Puternic, bun şi mare.
Dator când te găseşti
Nu scapi de urmărire
Decât dacă plăteşti
întreaga datorie.
Dar orice
Nevrednic
Se roagă
Ş i capătă

păcătos
de ’ndurare
lui Cristos
iertare.

Neputincios când eşti
Ş i fără ajutoare
Zadarnic te trudeşti
Căci nimeni grije-ţi n ’are.
Dar dacă eşti creştin
In orice 'mprejurare
Mângăetorul Duh
’Ţi-aduce indurare
La asta ce-ai de spus
Dece mai>zăboveşti
Dă-fi viaţa lui Isus
Ş i toate le primeşti.
N. N,
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ţia lui Dumnezeu, trebuie ca să aibă
parte şi la ajutorarea Evangheliei
prin fapte, căci Dumnezeu ne va
răsplăti după faptele noastre. Psalm
Ev. Marca 14, 9.
Noi oamenii, mult auzim despre ■62, v. 12.
DKAGOMIK CUHNEA.
Evanghelia Domnului Isus Christos,
care ne-a adus-o din cer şi ne-a
lăsat-o nouă; ca s-o predicăm, să o
Pentru Casa Săracilor
trăim şi să o ajutăm cu fapta. Dacă
Cetind în Glasul Evangheliei No.
nu vom predica astfel Evanghelia, 1, apelul făcut de surorile din cerc.
ne vom trezi alunecând între pro Alba, împreună cu copiii mei:Maria,
rocii mincinoşi, cari predică o Evan facob, Estera şi Ioan, noi ne-am ho
ghelie fără de fapte. In capitolul de tărât şi am votat, că vom da toate
ouăle dela găinile noastre, cari vor fi
mai sus, Domnul spune: „Ori unde toate în fiecare Duminecă din acest
va fi propovăduită Evanghelia, va fi an; pentru casa săracilor din Albaistorisită şi fapta făcută de acesta Iulia Cu aceasta voim şi noi a par
femeie.“ Noi ştim că evanghelia ticipa la ajutorarea săracilor din
este predicată în 576 limbi şi fapta poporul Domnului, care a murit
pentru cei săraci,
unei femeii din Evanghelie este cu
A na Cornea, N&laţi—H aţeg.
noscută tot de atâtea limbi. Dacă
ne-am pune întrebarea, cine poate
predica Evanghelia, fapta sau zgâr O faptă creşti nească.
cenia ??;-am putea deosebi prorocii
Intre multele fapte creştineşti pe
mincinoşi din cei adevăraţi.
cari înţeleg să le facă cei mântuiţi,
Intr’o comună a murit un credin Tit. 2: 14 este şi aceia a fratelui
cios sărac, pe patul morţi el a lăsat Pamfilie Răduţ şi soţia Tavifta din
soţiei lui, cu limba de moarte: „Tu Săsciori. Aceşti copii ai Domnului
după moartea mea, să aibi grije de s’au hotărît să pună de-o parte ceeace a. produs o găină într’un an de
partea mea în Evangelie, tu să dai zile şi unde va auzi că va fi mai
ajutor necontenit la misiune şi la mare lipsă să dăruiască acest pro
comunitate.“
dus. înţelegând deci greutăţile prin
Un alt credincios, avea odată 140' care trece comunitatea noastră a dat
000 lei şi el s’a înţeles cu sora lui, pentru acest scop suma de 600.
(zgârcenia) că oare cât ar trebui
Desigur fratele a înţeles ce spune
ca să facă parte la Evanghelie prin Sf. Scriptură Proverbe 11: 24 „Unul
fapt, au ajuns la concluzia că e des împarte şi mai avut se face, altul
tul o lei la lunâi că doar el nu opreşte mai mult decât se cuvine
poate ajuta la două împărăţii. Cine dară numai spre lipsa sa“.
Dumnezeu să lumineze pe mai
doreşte ca să aibă parte în împără

Predicarea Evangheliei
Prin Faptă.
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mulţi având exemplu în fapta frate
lui Răduţ şi atunci vor înţelege ce
zice Psalmul 1: verset'3.
Io a n D an
Petreşti

MISIUNE.
In zilele de 30—31 Ian. a. c. Noi
fraţii din cercul Sighişoara, am avut
adevărate zile de reinsuflelire şi în
viorare sufletească, când am putut
avea fericirea să avem în mijlocul
nostru pe iubitul frate P. Boşorogan
preşedintele comunităţii noastre din
Alba-Iulia. Celea două zile petrecute
înpreună, la convenirea frăţiască din
oraşul nostru nu vor putea fi uitate
multă vreme, atât frăţietatea cât şi
publicul care a luat parte cu noi la
aceasta bucurie; au fost mişcat până la
lacrimi, la ascultarea măreţelor în
văţături Evanghelice, pe cari scum
pul nostru oaspe le-a infiltrat adânc
în inima noastră a tuturora; iar Şcoala
Biblică, ţinută Duminecă a. m. asu
pra textului: „Fiule, dă-mi inima ta“.
A încununat toată lucrarea fratelui
cu o vie recunoştinţă din parte tutu
rora. Din Alba-Iulia, a mai fost şi
fr. Drimbăreanu A. Care încă ne-a
vorbit despre rugăciune şi a dat în
demnuri ca frăţietatea să participe
la ajutorarea Casei Săracilor şi la
revista Glasul Evangheliei. Asemenea
şi Victor Jaru din Costanţa sosind
la noi ca oaspe ne-a vorbit despre
tineretul creştin, şi ne-a dat multe
sfaturi bune. Binecuvântarea Lui Dum

nezeu, să se reverse asupra poporului
Său şi asupra conducătorilor săi.
E. POP.
*

In zilele de 1 şi 2 Febr. 1. c.
fraţii din biserica Cergăul Mic au
avut nespusă bucurie, aflându-se adunaţi din mai multe comune, unde
au avut ocaziune de a se întâlni cu
fratele preşedinte al comunităţii care
fiind într’un turneu de misiune în
preună cu fr. Drâmbărean A. le-a
făcut vizita şi mult sau bucurat în
preună. La aceasta întâlnire au ve
nit fraţi şi din alte comune, ca să
cunoască pe fratele preşedinte, iar
alţii ca se depună plângerile lor in
diferite chestiuni religioase. In prima
zi, a mers bine, fraţii au ascultat
Cuvântul Lui Dumnezeu şi se sim
ţeau fericiţi; a doua zi, sosiră mai
mulţi fraţi din jur, dar pecând era
să mergem la casa de rugăciune,
sosiră şi jandarmi, cari au arătat că
au ordin dela pretură, ca să scoată
pe predicator afară din comună şi
să împrăştie adunarea. După ce au
luat declaraţii dela fratele preşedin
te P. Boşorogan şi dela alţii, am
fost opriţi de a mai merge la casa
de rugăciune şi ne-am îndepărtat în
linişte rugând pe Dumnezeu, ca să
deschidă ochii la cei ce sunt puşi
la conducere, ca să vadă adevărul,
şi să nu mai persecute pe cei ce
răspândesc în popor lumina şi pacea;
decare avem mare lipsă chiar acuma
în acestea vremuri grele.
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LA FONDUL
CASEI SĂRACILOR.
Au mai donat:
•Soc. Femeilor. Lupeni . Lei 1500
Soe. Femeilor, Sibiu
.
, 300
Soc. Femeilor, Ampoiţa
„ 200
Maria Opruţa, Poiana .
„ 200
Biserica Avrig (prin P. Opreau)
200
Ieronim Cristescu Bachnea „ 200
Biserica Gurarâului . .
„ 191
Pavel Lazar, Lupeni . .
„ 100
Grigore Ticuşan, Trapold
„ 100
Rotar Nicolae, Avrig . .
,, 120
Oprean Petru, Sibiu . .
,, 100
Fr. Schuster, Sebeş . .
50
Nistor Florea acar în Predeal „
40
(Urmare în Nr. Viitor)

CĂSĂTORIE.
Iu ziua de 7 Februarie 1. c. s’a
celebrat căsătoria fratelui Roşiu loan
cu sora Mitrofan Ana din Hăpria jud.
Alba, în biserica din loc. Serviciul
ceremonial a fost ţinut de către fr.
P. Boşorogan din Alba-Iulia, care a
arătat pe larg originea căsătoriei
precum şi datorinţele soţilor faţă unul de altul şi de Dumnezeu, iar
punerea mânilor, a fost îndeplinită
împreună cu cei doi predicatori ai
cercului: I. Dan şi Ier. Schiau. Ser
barea aceasta a fost mult împodobi
tă prin cântările bine executate de
corul vocal din Partoş.
Dorim tinerei pereche Binecuvân
tarea Lui Dumnezeu.

BOTEZ.
Din Sohodol jud. Alba, primim
vestea că fraţi din acel cerc au avut în ziua de 29 Aug. 1931 un fru
mos botez, cu 17 suflete. Asemeni
se raportează că întâmpină mari
greutăţi din partea celor cari nu
vreau a înţelege, că în România le
gile statului trebuiesc sfinţite, nu
batjocurile. Credem însă că deşi în
târzie, totuşi va veni timpul când se
va face dreptate şi acestui popor
mult încercat,

NECROLOG.
In ziua de 10 Febr. 1. c. a încetat
din viaţă tînăra soră Samfira Mun
tean, din corn. Găureni jud. Alba.
După o grea şi lungă suferinţă a
trecut la celea vecinice, pe patul
durerilor ei niciodată nu şi-a arătat frica de moarte, ci tot
deauna spunea tuturora, că ea nu-se
teme, deoarece este încredinţată că
Dumnezeu primeşte sufletul ei in
împărăţia Sa. A fost una dintre ce
lea mai bune creştine şi devotată cu
totul lui Dumnezeu. înmormântarea
sa ţinut în 12 Febr. Serviciul fune
bru a fost îndeplinit de fr. P. Bsşorogan în prezenţaunui numeros pub
lic. Fericiţi morţii cari mor in Chris
tos.

T ipografia „ISontana“ A brud 1932.

