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PILAT

(După F.-bte)
Şi pe când şedea el pe sca
unul de judecată, femeia lui a
trimis ca să i se spună: »Să
n’ai nimic a face cu neprihă
nitul acesta; căci azi am suferit
mult în vis din pricina lui«.
Pe femeia lui Pliat o chema
Claudia Procula şi avea sim
patie faţă de evrei. Se poate
că era obosită de serviciul
deşert al idolilor şi a devenit
o proselită a »Nebuniei«. Bi
serica greacă a primit-o între
sfinţi. La tot cazul ea a găsit
pentru Isus o însemnătate fru
moasă: »neprihănitul (dreptul
acesta)«. Mai tîrziu şi Pilat î-L
numeşte aşa. Inse el nu pro
cedează după convingerea sa.
Ea înse da.

Pilat a fost trezit dis de di
mineaţă. Era »denoapte«, când
soborul cel înalt aducea pe
Isus, şi zorea chestiunea. Soţia
sa încă se trezeşte prin larmă
şi aude vociferări şi printre ele
se distinge vocea aspră, a so
ţului ei. îndată dupăaceia se
face din nou linişte. Mulţimea
pleacă, şi soţul ei întră înlăuntrul foarte nervos şi iritat.
»Ce-a fost«! — »O chestiune
de ceartă încontra unui rabinăr
de-al lor, pe care îl pârâu ca
criminal politic şi cereau ca să
fie condamnat la moarte. Eu
încă l-am ascultat şi dela în
ceput mi-a făcut o impresie
foarte bună. Eu cred, că el
este nevinovat«. — »Aşa şi l-ai
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eliberat«?. »Nu«, este ceva cam o alta faţă întristată şi plină
greu, »aceasta nu cred că voi s de durere,' n r ^ '^ ta tă şi dis
pute face — hm — adeca aceia preţuită tiâr’fotuşi de o dem
n’am făcut-o« — »Unde sunt nitate regească. Şi în jurul ei
ei acuma«? — Dincolo la Irod. un vuet de voci ajitate, strigăte
I-am trimis acolo; căci omul şi zornăit de arme. Şi deodată
se preschimbă visul în reali
era din Galilea«.
Dupăce Pilat a fost plecat, tate. Ea se ridică şi aude toate
ea a fost căzut într’o aţipire acestea sub terestra ei; şi peneliniştită, aşa precum este în când priveşte afară, zăreşte în
revărsatul zorilor pe jumătate mijlocul mulţi mei, incunjurat de
adormit. Şi atunci ea visează. masele ajitate, o faţă aceiaş ce
Obsearvă pronunţarea: »Atn su a văzut-o în vis, numai că era
ferit mult azi în vis, din pri- mai frumoasă.
Atunci ea nu mai stă pe
cipa lui«.
gânduri
nici-o clipă. Ea presim
Celea mai multe visuri sunt
nelămurite şi amestecături de te ameninţarea unui pericol
jocuri a creerilor. Inse Dumne grozav, dmcare cauză pe dată
zeu, care cunoaşte orice cale trimite soţului său o veste ur
vorbeşte prin ele; d. p. lui gentă: »Să nu ai nimic de a
Iosif, Faraon, Magilor din Ră face cu dreptul acesta«!
sărit şi lui Iosif şi Măriei. Şi
Pastorul Krag zice: »Ferici
mulţi oameni păstrează amin tul Pilat, care a avut alăturea
tirea unuia sau altuia vis, în de sin o soţie aşa de credin
care ei au auzit vocea lui Dum cioasă şî bună! Săracul Pilat
nezeu. (Vezi Iov. 33: 15— 18.) care- n’a avut curajiul, a duce
Prevederea lui Dumnezeu ce o la îndeplinire atragerea atenţiarăta femeii lui Pilat în vis. I unei soţiei sale bună«. — Ear
se părea, că vedea o mare Spurgheon zice: »Domnul a
mulţime de oameni, toţi erau fost îndurător, pe când El ţi-a
sălbateci şi iritaţi, iar faţa so  descoperit chestiunea Sa ţie,
ţului ei era spăimântată şi de Claudia Procula; ca de pe bu
frică foarte retrasă, şi lângă el zele tale să vină aceasta aten
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ţiune, cu efectul ei înzecit«.
Domnul să fie Binecuvântat
pentru toate soţiile credincioa
se, cari ne pot aduce nouă
sfat dela Dumnezeu, fie acesta
spre mustrare sau spre mângăere !
Pilat a fost silit a-şi aminti
de o alta femeie romană, de
Calpurina, care odinioară într’o
dimineaţă fatală, îl conjura pe
soţul ei, Julius Cezar, să nu
meargă în senat, unde îl aştep
tau conjuraţii, căci ea a avut
o presimţire, în vis, ce îi ară
ta o nenorocire. Cezar n’a dat
ascultare soţiei sale şi a fost
asasinat,— ce avoit acuma Pilat
se facă? Grabnica atragere de
atenţiune, l-a făcut cu totul atent. Dar el se afla deja pe
drumul înclinat, el se lăsa tîrât
fără putere de rezistenţă, mai
de grabă silit decât de voie,
el n’avea putere a se elibera
de acestea lanţuri. Acesta: »Ce
este adevărul«!, Scepticismul
său încurcat, i-a paralizat toată
puterea. Aceasta este şi în zi
lele noastre nenorocirea la mulţi;
aceasta chestiune trebuie privi
tă din multe părţi, »priceperea
însemnează iertare«, noi trebuie
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să fim umani. Şi urmarea este,
că ideia morală adoarme, şi
nimenea nu îndrăzneşte, să lo 
vească în masă şi să numească
cei alb alb, şi cei negru negru.
Pilat avea bunăvoinţă, înse
n’a putut primii sfatul soţiei
sale precum zise Shakespeare
despre Hamlet: »Vorbirea ho
tărâtoare a tinereţei, veştezeşte
ofilită în pustiul meditaţiunei«.
Se zice, că femeia lui a de
venit o femeie credincioasă,
pecând Pilat în exilul său stator
nic în remuşcările conştiinţei
sale era chinuit. El a fost în
lăturat de Tiberiu în anul 36,
după trei ani dela acestea întîmplări. Se spune, că niciodată
n’a mai putut uita aceia faţă
încoronată cu spini din V ine
rea Mare şi că în sfârşit şi-a
făcut capăt vieţii, ori că sa înnecat în râul Ron, ori că sa
aruncat în prăpastie de pe
muntele din faţa lacului, din
apropierea oraşului Lucerna (în
Elveţia). Acel munte şi pînă
astăzi poartă numirea de Mun
tele Pilat.
Prelucr. de P. BOŞOROGAN.
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CHRISTOS
A ÎNVIAT!
(de EM. ELEFTERESCU)
Acestea au fost cuvintele cu cari
mironosiţile, în ziua învierii Domnu
lui, au predicat lumii că : „Mântui
torul neamului omenesc a înviat“!
Sunt aproape douăzeci de secole
de atunci. Dela străbuni am moşte
nit si noi cuvintele mironosiţelor si
în tot anul dela Paşte până la înăl
ţarea la cer a Domnului, ne salutăm
unul pe altul cu cuvintele: „Christos
a înviat". Datină creştină strămoşeas
că-foarte bună, căci poporul român
trebuie să mulţumească mai mult re
ligiei şi moravurilor sale că şi-a
păstrat individualitatea şi limba.
La un popor a cărui biserică este
naţională, religia nu-i numai sanc
tuarul credinţii dar şi izvorul şi
apărătoarea culturii lui.
Dacă vom păstra cu sfinţenie datinele noastre religioase, vom avea
în viaţă un reazim temeinic.
Morala numai prin educaţie creş
tinească se poate însuşi şi păstra; de
aceea dar trebuie ca educaţia să fie
în legătură cu religia pentru că nu
mai acea morală este statornică care
se bazează pe virtutea sfintei Scrip
turi.
Să muncim dar în via Domnului
să dăm copiilor noştri o educaţie în
spiritul religiei naţionale să fim cin
stiţi şi patrioţi, cultivându-ne limba
i

*

•

şi literatura naţională.
Să ne unim spre a răspândi lu
mina adevărului ca să străbată în
tunericul timpului şi atunci luptându-ne prin învăţătură şi stăruinţă să
fim mai luminaţi în concertul popoa
relor civilizate.
Plini de mândrie şi de bucurie
sufletească vom răspunde în ziua
învierii culturale si spirituale, tuturor
fraţilor creştini: „Christos, a înviat!“.

Un document roman despre
Mântuitorul Isus Christos
In biblioteca „Lâzariştilor“ din
Roma s’a găsit nu de mult o scri
soare care, dacă va fi veritabilă, are
un mare preţ istoric. Este o episto
lă pe care ar fi scris-o Publius Ventulus. guvernator din Iudeea, Ceza
rului, în care vorbea despre Mântui
torul Isus Christos.
Epistola este scrisă în limba latină
din timpul în care a predicat Isus
Csristos pentru prima dată înaintea
poporului. Scrisoarea sună astfel :
„GUVERNATORUL DIN
„PUBLIUS VENTULUS,
„CESARUL ROMAN

IUDEIA,
CĂTRE

„Am înţeles, Cesare, că ai dori să
„ştii despre bărbatul plin de virtute
„cu numele de Isus Christos, pe care
„poporul îl ţine de profet iar învă
ţăceii lui zic, că el este fiul lui
„Dumnezeu, creatorul cerului şi al
„pământului. Iu adevăr. Cesare, în
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„fie care zi se aud despre acest
„bărbat lucruri minunate, în scurt
„zis: El înviazâ morţii şi vindecă
„bolnavii. Esle de statură mijlocie,
„faţa lui e plină de bunătate şi
„trădează o demnitate înălţătoare,
„astfel că privind la el, te cuprinde
„fără să vrei simţiminte de teamă,
„dar si de iubire. Pârul lui până la
„urechi are culoarea nucilor coapte
„şi de acolo până la umeri este de
„culoare deschisă, blondă, străluci
to a re . II poartă după datina Naza„rinenilor, cu cărarea la mijloc.
„Fruntea netedă,faţa fără încreţituri
„şi pete. Barba de culoarea părului
„capului, creaţă dar nu prea lungă
„şi împărţită în mijloc. Privirea este
„serioasă şi are puterea razelor
„soarelui. Nimenea nu-i poate privi
„drept în ochi. Dacă mustră, inspiră
„frică, dar îndată ce a mustrat,
„plânge. Deşi e strict dar este şi
„amical şi amabil. Se zice că, nime„nea nu l-a văzut râzând niciodată
„adesea ori înse plânge. Mâinele şi
„braţele sunt frumoase; toţi află
„petrecerea cu el plăcută şi intere
s a n ta . Kar îl vezi în public, dar
„dacă se prezintă undeva, se arată
„foarte modest. Are o ţinută foarte
„frumoasă şi maestoasă. Mama sa
„este cea mai frumoasă femee în
»,aceste părţi.
„Dacă doreşti să-l vezi, Cesare,
„precum mi-ai scris o dată, atunci
„mă înştiinţează, şi eu ţi-1 voi trimite
„îndată. De şi n’a studiat nici o dată,
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„cu toate acestea cunoaşte toate
„ştiinţele. El umblă desculţ şi fără
„acoperemânt pe cap. Mulţi râd
„dacă îl văd din depărtare, dar în„dată ce vin în aproprierea lui tre„murâ si totdeodată îl admiră. Se zi„ce că în aceste părţi nu s’a văzut
„nici odată un asemenea bărbat. Ji„dovii afirmă, că n’au mai auzit de
„un învăţământ ca cel primit dela el.
„Mulţi zic că, el este Dumnezeu,
„alţii că este amicul lui. Aceşti Jidovi
„răutăcioşi îl supără în tot felul. Se
„zice că, el nici o dată nu este
„multămit si caută să îndestulească
„pe fiecare. In tot cazul stau gata
„Cezare, a împlini orice poruncă re
feritoare la el.
„Ierusalim , ziu a a şap tea, lu n a a
„u n sp răzecea“.

Publius Ventulus.
Guvernator al Iudeii.

Două epistole ale lui Pilat
către împăratul Tiberiu
în t â ia e p is t o l ă

‘P ontié Pilat salută pe Claudiu!
S’a întâmplat în zilele trecute şi
chiar eu însumi am dovedit, că ji
dovii s’au pedepsit, cum şi pe ur
maşii lor, prin o aspră condamnare.
Fiindcă s’a promis părinîilor lor că
Dumnezeu le va trimite din cer pe
sfântul său care cu drept cuvânt se
va numi regele lor, şi că-1 va trimite
pe pământ prin o fecioară, şi fiind
că Dumnezeul Evreilor l’a trimis în
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ludeea pe când eu mă aflam guver
natorul ei, şi am văzut că el a dat
vederea la cei orbi, a curăţit pe le
proşi, a vindecat paraliticii, a gonit
demonii din cei oe-i aveau, ba a în
viat chiar şi morţii, a poruncit vân
turilor, a umblat cu picioarele pe
d’asupra mărei şi a făcut şi alte
multe minuni, tot poporul jidovilor
zicea că el era fiul lui Dumnezeu.
Insă jidovii prinzând ură asupra lui,
puseră mâna pe el, îl aduseră îna
intea mea, pârându-1 cu o mulţime
de pâre mincinoase, încredinţâudu-mă
că el era un amăgitor şi că lucra în
contra legei. Am crezut că pâra lor
era adevărată, şi puind să-l lege,
l-am dat în mâna lor spre a face ce
vor voi ei cu dânsul. Ei l’au răstig
nit pe cruce, şi după aceia au pus
strejeri ca să-i păzească mormântul.
Dar pe când îl păzeau ostaşii mei,
el a înviat a treia zi din morţi. Insă
răutatea jidovilor, aşa de mult să
întărită, încât deteră bani strejarilor
spre a-i îndupleca să zică că, uce
nicii lui i-au furat corpul din mor
mânt. Dar cu toate că luasără bani,
ostaşii nu putură să tacă şi să nu
spuie ceiace s’a întâmplat; căci ei
mărturisiră că la-u văzut înviind, şi
că jidovii le-au dat bani. Drept aceasta v’am scris şi eu despre acea
stă întâmplare, temându-mă ca nu
cum^a să vă facă altcineva vre-o
arătare în alt fel descrisă: şi nu
trebuie să daţi crezământ la min
ciunile jidovilor.

A DOUA EPISTOLĂ
P liat salută pe Tiberie Cezar!
V’am declarat lămurit în cea din
urmă scrisoare a mea, că prin com
plotul poporului, Isus Christos a su
ferit în cele din urmă o tortură
foarte crudă, fără voia mea, şi fără
ca să fi putut cuteza a mă opune la
aceasta. In nici un se. ol nu s’a vă
zut, nici se va vedea un om aşa
pios şi aşa sincer; dar tot ce este
minunat in această înverşunare a
poporului şi această unire a tuturor
cărturarilor şi bătrânilor, este că pro
feţii lor, cum şi sibilele noatre au
prezis răstignirea acestui tălmăcitor
al adevărului si semnele supranaturei ce s’au arătat, pe când el era
pe cruce, şi cari au inspirat frica de
peirea bunei, după zisa filozofilor.
Ucenicii lui. în loc de-a da de ru
şine pe învăţătorul lor prin faptele
şi prin traiul lor, făcu din contră
mult bine în numele lui. Dacă eu nu
m’aş fi temut de răscoala poporului
ce sta gata să izbucnească, poate că
acest gentilom, ar fi trăit încă şi
până acum între noi. Insă îndemnat
mai mult de credinţa Măriei-Voastre
decât de voinţa mea, nu m’am opus
din toate puterile mele, spre a opri
ca, sângele celui drept, curat de orice acuzaţiune, să nu să dea şi să
nu se verse pentru saţiul crudei rău
tăţi a oamenilor.
Sănătate.
In patru din nonele lui Aprilie,
adică întâiu.
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aflat plin de oase omeneşti până la
tavan, numai Ia fund era un strat
de pământ gros de doi metrii.
Cunoscutul arhiolog de Schik a
Sir Charles Wilson, maior în
dovedit
că mormântul este în adevăr
armata engleză a dovedit, că mor
vechiu
evreesc,
boltit şî numai în
mântul în care a fost îngropat Mân
tuitorul Isus, nu este acela uude se urmă l’au întrebuinţat creştinii pentru
află acum Biserica Sfântului mor a pune în groapa părăsită de mult
mânt, ci afară din oraş, lângă Ba- timp oasele morţilor desgropaţi. Mor
bel-Amud, dincolo de poarta Damas mântul este înalt de 7 picioare, lung
cului, în apropiere de mormântul lui de 14 V„ şi lat de 11.
E săpat în stângă şi pela mijloc
losif din Arimateia, nu departe de
peştera lui Ieremia, intr’o grădină la îl desparte în două o gâtuitură. In
poalele unui deal în formă de căpă- trarea se face prin partea de apus,
ţână de om, ceeace ar fi dealul în cea de răsărit se află în părete
Golgota, care în limba ebraică în o deschizătură îu formă de ferestruie.
Această deschizătură e o dovadă că
semnează craniu sau căpăţână.
Comitetul de cercetători din care mormântul este în adevăr cel căutat.
face parte o mulţime de oameni în Evanghelistul Ioan istoriseşte în Cap.
văţaţi, între cari arhiepiscopul de XX, vers 3 —8; lucruri cari se pot
Cantemburg şi episcopii din Ripon, pricepe numai ţinând seama de
Cashel, Salisburg şi Durham, au această ferestruie. Când Maria Magcumpărat locul cu 256 de mii de dalena aduse lui Simon Petru şi
celorlalţi apostoli vestea că mormân
franci.
Se lucrează pentru a-i se da o tul este gol, atunci Petru şi Ioan
înfăţişare la fel cu aceia ce o avea au alergat la mormânt, iar Ioan a
pe timpul restignirei şi îngropărei mers mai repede decât Petru şi a
ajuns înainte la mormânt, s’a uitat în
Mântuitorului Isus.
Mormântul, se potriveşte în toate lăuntru şi a văzut giulgiurile zăcând,
cu spusele Evangheliei lui Ioan 19, dar n’a intrat.
41—42. De secoli a stat acoperit cu
Nici într’o groapă regulată şi fă
o pătură groasă de pământ şi nimeni cută ca de obiceiu nu s’ar fi putut
n’a făcut acolo nici o cercetare vedea de afară locul unde se afla
ba nici după 1867 când a fost des pus trupul; dar în această groapă
coperit nu i s’a dat nici o atenţiune, se putea vedea lesne chiar dela in
până ce generalul Gordon a crezut trare, si Petru a trebuit să între
că acela trebuie să fie mormântul chiar în groapă, ca să vadă că înlui Isus. După ce l’a curăţat l’au velitoarea capului nu era lângă giul

Mormântul adevărat al lui Isus
Christos
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giu, ci înfăşurată Ia o parte.
Afară de groapă în peretele stâncei se vede o adâncătură; aceasta
este locul de unde s’a tăiat piatra,
pe care au rostogolit-o de au închis
uşa mormântului.
EM. ELEFTERESCU
(din Universul)
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

CHRISTO S
T R Ă E S5 T E !
„Atuncia îngerii le-a zis:
Pentruce căutaţi între cei
morţi pe Cel ce este viu?
Nu este aici, ci a înviat:“
Luc. 24:5 b. 6a.
De un timp încoace, necredinţa
începe a se folosi de sărbătorile
creştineşti. Şi acestea sărbători a
paştilor vor fi pentru mulţi o ocazi-.ine
binevenită. Necredinţa se arangează
ca o călătorie.
Cu aceasta păşim noi încet, înse
desigur într’o eră nouă a istoriei lu
mii. Reprezentaţii şi cărţi înferbîntă
ura faţă de Dumnezeu. In veacul al
XX-lea, sunt pentru aceia, ca pe
Christos din nou să-L pironească pe
cruce. Mai aproape, decât putem
cugeta, ne sunt zilele, în cari se va
adeveri dacă credinţa noastră creş
tinească se aseamănă cu diamantele,
cari lucesc pe valurile apelor.
Ce înse ne-ar putea umplea de

un devotament mai profund, pentru
împreună suferinţa cu Christos, ca
faptul: Christos trăieşte ! ? Noi avem
un Christos viu.
I.
C hristos trăie şte , a c e a sta este
sig ilu l de pe ad e v e rin ţa m o rţii de
je rtfă a lu i C hristos.

1. Isus ş’a lăsat viaţa pe cruce.
In ochii lui Dumnezeu El a procedat
ca Mielul, care purta păcatele lumii,
ales înainte de întemeierea lumii.
In ochii amicilor săi, deşi moare ca
un binefăcător, care este răsplătit cu
nemulţumire. Credinţa în „ F I U L
LUI D U M N E Z E U “ devine în
clătinare (Luc. 24:21) Şi chiar în
faţa duşmanilor lui! Mulţi dintre ei
au crezut sinceri, că au pus la o
parte pe un -agitator şi hulitor de
Dumnezeu. Cu mare mulţumire au
depus conducătorii poporului ,,C AZ U L 1 S U S“ la dosar.
2. Dimineaţa învierii a aruncat o
lumină clară asupra morţii Iui Isus
pe cruce. Învierea a descoperit, cine
a fost Isus şi cum sta Dumnezeu cu El.
Isus, Omul fără de păcat, acela pe
care moartea — plata păcatului —
nu L-a putut ţinea ; aceasta a trebuit
ca să vadă toţi cei ce au auzit des
pre înviere.
Cu aceasta a fost îndoiala ucenici
lor şfîrşită, nebunia şi urgia duş
manilor înfrîntă. Ceiace uni cărturari
serioşi, nir'puteau înţelege din căr
ţile profetice, despre persoana lui
Christos, adică căci Mesia ar putea
să fie ambele, Cel mai dispreţuit şi
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precum şi ucenicii numai în aparenţă
au avut drept de a ii desnădăjduiţi.
Ei se plîngeau pentru Cel ce numai
era printre morţi. Aceasta ar fi tre
buit ei se ştie, căci Domnul le-o
spuse-se mai nainte de înviere.
Şi noi avem un Christos viu. El
vrea să-ţi ajute a suporta durerea, iar
păcatele a ţi-le ierta. Lipsa ta. El
vrea a ţi-o umplea cu Darul Său. In
biserică vrea Să se arate prin pute
rea vieţii Sale minunate.
3.
Totuşi cugetarea îngerilor, vrea
să fie mai mult decât numai încu
II.
C h risto s trăie şte , a c e a s ta este rajare. Nu numai ca ei să ştie că
v e ste a în g e re a sc ă c l t i ă inim ile
El trăeşte, dar să vadă ca să se şi
sp ăim în tate
întâlnească cu El. Numai întâlnirea
1. Inimi spăimântate eveau femei cu El, îi va face bucuroşi.
le, când mergeau spre mormântul
Şi noi trebuie ca să avem o ade
lui Ius, Iubirea lor iese afară din vărată îtâlnire cu Christos. Numai
ascunziş. Ele voiesc a unge corpul cu o încurajiare, din aceasta predică
Iui Isus, ultimul fapt al cinstep lor. încă nu este îndeplinită. întâlnirea cu
Inse ele ştiu, ce-i mort e mort. Bu El. Tu trebuie ca să-L rogi singur
curia vieţii lor este zdrobită.
pe Domnul, ca să ţi-se descopere.
Nedumerirea şi desnădejdea, încă Cât va fi inima- ta de bucuroasă
ne sunt binecunoscute, ca consoţi de atuncia!
drum. Grijuri şi necazuri au o aIII.
C hristos tră e şte , a c e a s tă este
păsare grea. Cel mai mizerabil ca m ă rtu ria n o a stră fa ţă de lum e.
pitol este păcatul. Prin el pierdem
1. Lumea zace în răutate—precum
comunitatea cu Isus, aşa că de atunci, aşa astăzi. Înfricoşat a fost
multeori ni se face ca şi când am când restignirea lui Isus, a venit la
aşeza pe Domnul Nostru în groapă. lumină. Nu era inima lui Isus adânc
Câţi se pot vedea că sunt din sea mişcată, prin orbirea duşmanilor săi
mă afară săraci, în puterea învierii aşa că El se roagă pentru ei. Dealui Isus!
ceia ucenicii nu erau obosiţi nici la
2, Totuşi auzim, unele din vorbele rusali, a mărturisi învierea lui Isus
îngerilor: „Pentruce căutaţi între cei la amici şi duşmani. Ce mare lipsă
morţi pe Cel ce este v iu ? “ Femeile are şi lumea de azi, de Christos
totodată claritatea. Golgota a făcut
pe Domnul ca Om al Durerii şi
învierea ca Rege a! Onoarei.
Deatunci este clar în faţa lumii
întregi, că Dumnezeu prin jertfa lui
isus, a privit păcatele lumii întregi
ca ispăşite; aceasta ne-o spune Pas
tile. Toate religiunile, cari sunt afară de creştinism, ştiu despre tot
felul de păreri şi întrebuinţări, des
pre un ales şi un învăţător, chiar
despre un jertfitor şi mijlocitor ştiu
a spune. înse lor le lipseşte sigilul
de sus.
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Cel viu şi de puterea s a ! Şi nu
sunt uni cari aşteaptă aşa după Isus,
ca nufragiatul (cel căzut în apă)
după brîul de salvare ?
Cum crezi tu asupra stărei tale,
amicul meu? Inima ta este rece şi
moartă. Păcatul este domnul tău. Nu
ai vrea să încerci a striga după El?
El vrea şi ţi-se va descoperi.
2. Bine este ca să rămânem noi,
propagatori conştienţi ai învierii,
înţelegem noi ce chemare inaltă este
aceasta? Este cel mai de cinste servici pentru Regele nostru. Ucenicii
Domnului au recunoscut aceasta şi
au depus mărturie, pentru Cel răs
tignit şi înviat, cu rizicul vieţii lor.
Christos vrea ca prin noi, să împa
ce pe oameni cu Dumnezeu. (II. Cor.
5: 20.)
XV. C h risto s trăe ste , a c e sta este
lo zin ca n o a s tră în ca le a viito ru lu i.

1. Viitorul zace întunecos în faţa
noastră. Dacă am fi întrebaţi: „Ce
va fi cu tine?“, cu greu am putea
da un răspuns adevărat. Totul este
nesigur.
Chiar şi viitorul comunităţii lui
Christos este în unele privinţe
întunecos. Mai putem noi conta pe
o mare trezire? Ne vom mai putea
aduna la Cuvântul Domnului necon
turbaţi mult timp? Când va veni
timpul turburărilor celor, mari, şi
fi-vor mulţi, cari în zilele din urmă
vor slăbi dela Domnul ? Avea vor
putere învăţăturile false ale timpuri
lor din urmă, ca să rupă micuţa
noastră grupă? Acestea sunt întrebări

cari numai cu greu şi tremurând
putem da răspuns.
Cât de întunecată apare lumea
popoarelor, în faţa cerului! Demo
nul neîncrederii, al nesincerităţii, al
urei şi ideilor războinice biciueşte
şi întărâtă popoarele uni contra al
tora. In răsărit din nou se mişcă
pericolul galben şi ne pictează îna
intea ochilor noştri, celea mai în
fricoşate icoane a viitorului. După
toate prevederile aparente, se pare,
că viitorul tinerimei de azi, va fi
zbuciumat de grele încercări.
2. Trebuie însă ca acestea să ne
încărunţiască? Unii cred că da. Ei
se retrag îndărăt ca melcul în casa
lor şi mărturia despre Christos o
depun la dosar. Ei se tem, că nu
vor putea rezista celor ce au se vi
nă şi deaceia şi îmbracă viitorul, în
celea mai picante culori.
O aceasta puţină încurajiare! Nu
este oare Christos întotdeauna Cel
mai mare şi mai aproape de ai săi
îndeosebi când ei vor suferi pentru
Numele Său? Faptele Apostolilor ne
arată nouă, că aceasta a fost experenţa primilor ucenici ai lui Isus. Şi
aceasta va fi toată speranţa celor
mântuiţi de Isus, că El va fi cu ei,
până la Venirea lui; când Va veni
într’u împărăţia Sa.
Da, împărăţia. Şi noi ştim, că
Christos va veni încurând, ca să ri
dice deplina domnie a împărăţiei
Sale. Aşa este privit sfârşitul, de
cătră ucenicii lui Isus. Bucuria şi
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fericirea va fi peste capetele noastre.
Aşa ne cugetăm noi, ca uni cari
sărbătorim pe Cel ce a înviat. Noi
avem un Christos viu! Lui să-I trăim
în adevăr şi puterii Sale de înviere
să-I fim părtaşi; aceasta să ne fie
trebuinţa cea mai mare. Cu îndrăz
neală voim noi a-L propovădui pe
El lumii întregi, şi cu bucurie voim
a-I întâmpina ziua Venirii Sale.
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Părăseşte azi trecutul
Şi tot ce’n lume e păcat,
Predă-ţi întreaga viaţă
Lui Isus Cel îndurat.
Grăbeşte-te iubite suflet
Căci timpul trece ca în zbor
Toate trec în vecinicie
Şi nimic nu-i stătător.

I’relucr. dc P. B oşorogan

Primăwara,
Primăvara cea frumoasă
Inc’odată a sosit:
Pe câmp mii de păsărele
Au început la ciripit.

Numai la Isus se află
Viaţa fără de sfârşit,
Vino şi-o primeşte’n dată
Ca să fi tot fericit.

;

încă astăzi El te chiamă
Tu eşti liber sâ-L respingi,
Dar se baji înse desiamă
Mâine poate o să plângi.
De V. Todosiu.

Acum orice vieţuire
Din culcuşu-i s ’a sculat
Numai tu, iubit suflet
Dormi mereu, încă’n păcat.
Astăzi toate s ’au trezit
Şi măresc pe Dumnezeu,
Numai tu sărmane suflet
Zaci încă’n păcatul tău.
Astăzi Isus blândul rege
Te chiamă la braţul Său,
Trezeşte-te deci odată
Din cumplit păcatul tău.

SINGURA SCĂPARE
Fiecare om are înainte lui Dum
nezeu o mare responsabilitate, pentru
sufletul său. Omul din natura sa
este păcătos şi pentru aceia trebuie
ca sâ se gîndească la mântuire.
Mîntuitorul Isus-Christos, a venit ca
să arate oamenilor adevărata cale,
care duce la mîntuirea sufletului.
El zice prin Evanghelia Sa: „Pocâiţi-vâ şi credeţi în Evanghelie“
(Marc 1: 15.) ,,Dacă nu vă pocăiţi
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toţi veţi porii1' (Luca 13:3-o.)
Oamenii au făcut fel de fel de
formalizări religioase, care insă te
lasă rece şi nemântuit. Adevărul
Sfânt este călcat în picioare şi unii
chiar luptă în potriva lui;' pentru ca
să rămână în picioare invenţiile lor
proprii, nevoind a se lepăda de pă
cat. Egoismul şi răutatea sunt la
culme.
Domnul [sus spune: că dacă voeşte cineva săi urmeze Lui, să se
lepede de sine. (Mat. 16: 24.) Orcine
vine la Isus prin pocăinţă va fi mân
tuit si va scăpa de osîndă. (Marc
16: 16.) Fără pocăinţă, omul este
mai rău decât diavolul, este osîudit
şi pierdut pe veci. Celce vine la
Isus prin pocăinţă, scapă de toate
relele, şi întră în bucuria părintelui
său, ca şi fiul rătăcit, care s’a întors
de pe calea pierzării, napoi la casa
tatălui s ă u ............
Noi vom predica oamenilor, ca să
se întoarcă la Dumnezeu prin pocă
inţă, noi nu chemăm pe oameni să
vină la noi, că noi nu putem mântui
pe nimeni; ci fiind trimişii lui Dum
nezeu, rugăm.pe toţi oamenii în Nu
mele lui Christos, să se împace cu
Dumnezeu. Aceasta este singura
scăpare a celui păcătos. (Fapt. Ap.
2: 38.)
„Dumnezeu nu vrea moartea celui
păcătos ci să se întoarcă şi să fie viu“.
I. M Î R Z A

Păcatul clevetirei.
Fiecare păcat este deosebit unul
de altul prin însăşi natura lui şi este
mai rău unul decât altul. Păcatul
este puterea satanei şi în general
toate păcatele i se atribuesc lui.
Satana este cel mai râu duh şi pă
catul este din domeniul său: cel mai
rău, mai urât şi mai vrednic de toată
osînda. Dar ca Păcatul clcvetirei
nici unu! nu este atâta do scârbos.
Fiecare păcătos, pune vina pe sa
tana, că el ar fi vina oricărui păcat
şi totuşi Dumnezeu nu va pedepsi
pe satana, ci pe fiecare făuritor de
păcat personal. In acestea rânduri,
voesc a arăta, ca păcatul clevetirei
este mai mult răspândit printre fe
mei şi mai puţin printre bărbaţi: aceaste pentrucă femeile vorbesc mai
mult decât bărbaţii. Sfînta Scriptură
arată că cine vorbeşte mult, nu poate
ca să nu păcătuiască. Clevetirea este
o invenţie intenţionată a limbei; flea
curi, neadevăruri mincinoase şi cu
vinte aţîţătoare, care rănesc, vatămă
şi ponegresc pe oameni. Clevetirea
naşte nişte fii foarte periculoşi: ciarta
desbinarea frăţiască, ura, bătaia şi
uciderile. In puterea cuvintelor stă
moartea şi viaţa, dar în cuvintele
clevetitoare stă numai moartea, şi
perzarea, dacă nu se pocăeşte omul
de acest păcat urît. Iacob ne spune
ca mama clevetirii este limba cea
rea şi plină de otravă. Toţi cei ce
clevetesc, să ştie că ei nu sunt
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Sirian Vitelius. El şi-a atras ura în
tregului popor iudeu, prin tirănia şi
viclenia sa.
îndată după păşirea sa la cîrmă,
a adus la Ierusalim in timpul nopţii
statuele romane. Aceasta era pentru
iudei, după legea lor o uriciune (2
Moisi 20:4J Ei dărâmară acestea şi
le căleară în picioare pe străzi şi se
declarară, mai degrabă vor suferi
moarte decât aceasta profanere re
I. MÎ I i Z A ligioasă. După şase zile au fost din
nou înlăturate.
A doua oră a adus oraşul întreg
in mare nelinişte, când a atârnat in
piaţa templului, table de aur cu ins
Procesul lui Isus în cripţii
sare, spre onoarea împăratului
Tiberiu. Din nou se trimite protest
fata
y lui Pilat.
la Roma,- care şi de data aceasta
are efect. ‘
loan 18: 29.
In anul 29 se angajază Pilat a
După D. Hbte.
procura pentru Ierusalim un apaduct.
In izrael era tocmai timpul secer Şi pentru aceasta cauză, ca se afle
un mijloc fără multă obosială; jefuişului, pecând avea loc procesul
eşte sicriul de jerfă din templu, care
Domnului Nostru. Pe lângă preţiosul are ca urmare o rebeliune.
grâu era şi multă neghină coaptă.
Astfel de nepustiri sălbatice in
Răutatea răspândea mirosul celor dreptul şi moravurile poporului iudeu,
mai otrăvite flori a pizmei, în păte- îl fac pe el să fie neiubit deacestia
rile cele mai dese a poporului. In şi nu rămâne nepedepsit. Pe când
a lăsat el ca să fie omorâţi pe Gaacest proces a avut o rolă foarte
rizim o ceată de samariteni, ce se
însemnată dregătorul Roman, Pilat grupaseră in jurul unui nou profet;
din Pont.
fură ca să fie judecaţi după lege
o aspră mustrare din partea
1. Viaţa şi personalitatea obţine
superiorilor lui şi este ameninţat cu
pâră la Roma. Şi ca să se retragă
dregătorului
din faţa unei condamnări sigure, din
partea împăratului Gaius, se sinucide
1.
Dacă voim noi ca să pricepem in anul 39.
raportul dintre acest funcţionar faţă
2. E v a n g h e liile n o a stre
de Isus si popor, trebuie să aruncăm îl înseamnă ca pe un distins, impu
o p riv ire în v ia ţa lui. După Iosep- nător in felul său, dar totuşi nu ca
hus el a cârmuit Provincia Iudeia pe un neindnplicabil; ceiace iudeii
10 ani. El era subordonat Legatului au observat, nu fără pricepere in
creştini; căci îti păcatul clevetirei să
ascunde in cele mai multe rânduri
păcatul contra Duhului Sfânt. Este
deajuns să fi un clevetitor, ca să
ajungi în perzare vecinică. Păcatul
clevetirei este foarte urît şi condemnat de Dumnezeu. Prov. 24: 23;
Ps. 101: o; Prov. 6: 17—19; Ps. 50:
20; 1. Petr. 3: 10; Efes. 4: 31.
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drept şi dreptate, totuşi un aspru
apăsător, scepcic căruia cuvântul
„Adevăr“ era ca un sunet gol de
tinichea. Şi care insfârşil mai mult
se temea de atotputernicia din Roma
ca de Atotputernicia din cer.

II. Decurgerea Procesului.
1. D eja de d im in eaţă e ra m are zg o 
m ot în fa ţa casei de ju s tiţie

Când se petrece ceva, nu lipsesc cu
rioşii. lată numai că sosesc conducă
torii şi aduc prinsonerul din palatul
morilor preoţi, la casa de judecată.
Ei însă nu păşesc în casa de judecată,
„ca, se nu se spurce“ Ediftcile func
ţionarilor păgâni erau privite ca ne
curate. Acei ce erau afundaţi în
mocirla -urei şi a pizmei până la ge
nunchi; voiau a-şi păstra picioarele
curate. Intr’adevăr, blestemul fă ţă rn i
ciei religioase, se frăm ânta acuma
înaintea uşei lui Filat. Oare persecuţiunile în contra creştinilor din par
tea, ,,Creştinilor“ nu ne înfăţişează acelaş tablou?
2. în s u ş i P ila t e ra in d im in eaţa
a c e a s ta din seam ă a fa ră indispus şi
irita t.

Abia vorbeşte poporului din afară
şi se grăbeşte iarăşi la prinsoneru
din cabinetul său. „El se temea“ Vor
ba lui Isus îl încurca; tăcerea Domn
ului îi era, incomodă- La aceasta se
mai adăuga şi înainte prevederea, fe 
meii sale înspăimântată în vis. Neli
nişte lui Filat este neliniştea conştiin
ţei. Când Isus trece prin faţa sufle
tul, trezeşte cunoştinţa.
3 . N o i vedem , că d re g ă to ru l s ’a r fi
d e g a ja t bucuros de ac e st proces.

El ştie prea bine, că Isus este
prinsonerul unor duşmani plini de o
ură vicleană, cari doresc ca El să fie
declarat de un mare rebel (răsadător)
politie. Notează numai de trei o ri:. .

„Luaţi-L voi . . .! “ Inse Filat nu
poate scăpa de Isus. Atinge Mântui
torul conştiinţa, atunci începe târgui
ala.
4. P ila t e silit a se târg u ii.

M aduce diferite mijloace, ca se
scape pe Isus, în mod solemn a ade
verit de mai multe ori nevinovăţia.
Lui, î-l lasă să lie biciuit şi în urmă
apelează la Atotputernicul: doar acest
popor plin de duşmănie tot trebuie să
mai aibă o inimă în piept! Totul în2adori
Cel încoronat cu spini, fr u n 
tea însângerată şi rănită nu mişcă
inima maselor turbate spre compăti
mire, Filat condamnă pe Isus la
moarte pe cruce.
& P ila t se tem e de oam eni.

(„Dacă dai drumul omuluia, nu eşti
prüden cu Cezarul!,,) şi fuge dinainlui Isus. Domnul stătea naintea uşii
şi batea. Insă na putut ajunge până
acolo, ca să recunoască: „Eu in mine
aflu toată vina iar iar in Cel pîriii
vineearea“. Cu bucurie ar fi voit el
ca să elibereze pe Isus, dar el era de
parte, de a se alipi de Isus. Deaeeia
pocăinţă păcătosului, nu se putea %ndepâni. Ea nu era din adevăr, nicht
dm sinceritate, acestea aparţin numai
acelora, cari prin acestea să vor năzui a întră în împărăţia cerului.
S fîrşit.

„Fuga din faţa adevărului“, a şi
sună titlul unei scrieri. Adevăare două
laturi: „ Fiu al omului, iu eşti pier
dut!“ Răspunde la aceasta şi apoi
crede, că Cel încoronat cu spini poate
şi FII vrea să te mântuie! Nu mai
sta închis în izolarea nedumerirei
fale ci hotărî şt-1<‘ îtvă astăzi pentru
Isus.
R IN Ţ I N Ţ EA N U.
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Scrisoare din Iugoslavia.

Iubiţi fraţi!
E un timp de când nu v ani tri
mis Ia foaia „Glasul Evangeliei“
noutăţi de aici. Cauza a fost greu
tăţile pe cari le întîmpiiiă aici pe
pământ, ori-ce om ce vrea să slugeascâ lui Dumnezeu.
In ziua de 6 April a. c. am sosit
din nou în această ţară. Ministrul
Iigoslaviei ne-a dat învoirea să stăm
aici un an, iar dacă voim să stăm
mai mult vom face cerere pentru un
alt an. Lucru nostru pe care îl avern de făcut, îl cunoaşteţi foarte
bine.
In întregime, lucrul Domnului face
progres. Uniunea babtistă Iugoslavă
îşi are sediul în Zagreb (Croaţia) la
cundueerea ei este fr. Vacek de na
ţiune croată, iar tineretul îşi Are
preşedintele pe A. Erlicli, fost pre
ot catolic. Dânsul locueşte in Bel
grad unde e şi predicator a bisericei
babtiste de acolo. O mişcare frumo
asă se arată şi slavă Celui sfânt că
prin toată sărăcia şi puterile slabe
ce avem, ne bucurăm în Isus, Cel ce
a zis : „ Nu te teme, crede numai!“
Sperăm că in fiece număr veţi
afla de noi ceva. Dacă nu puteţi
face altcava pentru noi, un lucru îl
veţi putea şi aceasta e să vă rugaţi
pentru noi. Cei doresc să ne facă
bucurii prin scrisorile lor; le dăm
mai jos adresa noastră. Harul lui
Isus Ghristos să fie cu lucrul vostru
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în această ţară Română.
Cu salutări ai voştrii în Christos.
BĂLGRĂDEANU.

Bălgrădeanu Avram
Staza.
Banat, Iugoslavia.

Cauza Istovirilor mele!
— Zilnic am aşa mult de lucru,
încât puterea cu totul mi-se istoveşte,
numai dacă Isus Domnul meu nu
m ar întări cu mila Sa. Dragă frate,
mă întrebi care este secretul aceasta?
lată, pe rând îţi voi arata: trebuie
ca să înfrânez doi şoimi, doi iepuri
să-i reţin napoi, doi uli să-i dresez,
un balaur să-l înving, un leu să-l
înblânzesc şi pe un bolnav să-l în
grijesc. Nu-i aşa iubite frate, că am
destul lucru ! ?
— Oh, aceasta este de neînţeles,
îmi răspunzi că cu aşa lucruri, creş
tinul n’ar trebui ca să se îndelet
nicească.
— Şi totuşi aşa este cu acestea,
la niciun caz eu nu-ţi-am spus ne
adevăruri. Ascultă numai: Cei doi
şoimi sunt cei doi ochi ai mei, pe
cari cu deosebit cuget trebuie ca
sâ-i înfrânez, nu cumva să-şi câşti
ge plăcerea unora aşa lucruri, cari
mi-ar împedeca mântuirea sufleteas
că. Cei doi iepuri sunt picioarele, pe
cari necontenit trebuie ca să le reţin
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napoi, nu cumva se apuce pe calea
păcatului. Cei doi uli, sunt celea
două mâni. pe cari trebuie ca să le
dresez la lucru, ca să-mi pot agonisi
celea trebuincioase de toate zilele !
Balaurul este limba mea, cu care
trebuie să stau mereu în luptă de
moarte, nu cumva să vorbească ceva
lucruri păcătoase. Leul este inima
mea, pe care încă sunt dator a o
îmblânzi tot mereu, ca nu cumva să
prindă putere de îngâmfare şi de egoism. Bolnavul inse este trupul
meu, care este destul de încă patinat
când una când alta cere şi nu în
treabă, că oare .ceia ce pofteşte îi
este spre folos sau spre pagubă ?
Vezi dară iubite frate, acestea mă
istovesc pe mine.
Trd. P. B.

Că : In Holanda trăia în anul 1927
un marinar bătrân de 80 ani, care
în viaţa sa, a scăpat viaţa la mai
mult de 500 de oameni din moarte
sigură. Acest bătrân, a fost în ser
viciul unui vapor de salvare, unde a
servit dela 19 ani piuă la 80, acum
a trecut la pensie. El a declarat
ziariştilor: „A mîntui viaţa omului,
este cel mai măreţ fa p t! Niciodată
nu se poate obosi omul în aceasta...“
Biblia spune: că cei ce „vor învăţa
pe mulîi să umble în neprihănire,
vor străluci ca stelele, în veci de
veci“. Aşa salvator înse poate fi ori
care credincios.
C ă: Dacă ar trăi astăzi Iuda şi
ar fi membru în biserică, el ar mur
mura întotdeauna decâteori s’are
cere bani, pentru Lucrul Domnului.

Mulţi1 nu ştiu
1
NECROLOG.
Că : In Newiorc şi în alte oraşe
americane, reclamele electrice sunt
folosite spre explicarea bibliei.
Aşa că becurile electrice nu reco
mandă cea mai bună bere, sau cel
mai luxos automobil, ci vestesc mă
rirea lui Dumnezeu, în întunerecul
nopţii, Preoţimea catolică protestează
în contra acelui procediu, numindu-1
de profanare de religie. După ei
aşa se vede, că religia este a se
propaga numai în biserică . . .
Că : In Berlin în ani din urmă au
murit pentru avorturi păcătoase,
25.000 femei. — Legea pedepseşte
foarte aspru, pe acei ce comit ast
fel de păcat, dar a schimba aceasta
stare nu poate, numai încrederea in
Dumnezeu şi Evanghelia.

In ziua de 20 Martie a. c. a fost
înmoi măntarea soréi văd. Paraschiva
Oprean în Comuna Şeuşa, jud. Alba.
Din 65 ani, a servit şi pe Domnul
10; încare timp- a fost una dintre
cele mai bune femei creştine. Ser
viciul funebru s’a ţinut de fraţi, P.
Boşorogan şi Diaconii Cristea şi
Schiau. Corul din Partoş a servit cu
cântări.
♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Revista „Glasul Evangheliei“
zice tuturor c i t i t o r i l o r săi,
Christos a înviat.

T ipografia „m o n tan a“ A brud 1932.

