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C R U C E A L U I C H R IST O S
Crucea Iui Christos nu este o
discuţie academică. Ea este un fapt
istoric, în jurul căruia se concentrează
speranţa nostră şi în care avem vi
aţa vecinică. Nu este alt fapt al
istoriei antice care ar interesa astăzi
pe oameni. Marşul lui Xenofon cu
celea zece mii este o istorie intere
santă, dar cu-i îi pasă de grecii lui?
Darea de seamă alui Plato despre
moartea lui Socrate, astăzi nu mai
stoarce lacrimi din ochi. Slava tem
plului lui Solomon a căzut demult
în praf. Paterno-ul cu toată frumu
seţea Iui măreaţă, pare a fi din alta
lume. Gibon şi Ferrero ne-au dat
un tablou intim despre măreţia pe
care a avut-o Roma, dar diplomatul
roman cel mai bine cunoscut astăzi
peste tot pământul, este acela care
a venit în contact cu un iudeu care
era să fie răstignit — Pilat din Pont
Papini a pus bine întrebarea, „Cine
este astăzi înfocat pentru Cezarul
sau în contra lui? Unde sunt Pla-

tonişti ? “ Crucea este singura care
rămâne din ruina societăţii vechi,
care intereseasă în chip vital lumea
modernă.
Cu toate că mulţi nu sunt în stare
a aprecia ce a însemnat Creştinăta
tea pentru civilizaţie, aceasta însă
nu-i distruge câtu-şi de puţin influ
enţa. Soarele încă tot străluceşte
peste cei răi şi peste cei buni deo
potrivă. Ca se aducă foloase peste
cei buni, el trebuie ca să aducă şi
peste cei răi. Crucea, în timp ce aduce foloase celor ce o onorează,
prin însăşi natura ei, ea aduce fo
loase şi celor ce n’o onorează. A-ţi
închipuii o lume fără de un Buda,
un Sofocle, un Shakespeare, un
Newton, un Watt, şi chiar o lume
fără de un Moise este cu putinţă,
dar este cu totul cu neputinţă pentru
noi a înţelege despre o lume fără
de Christos. Ea ar fi o lume fără
de biserici, spitale, aziluri, institute
pentru bătrâni, orfelinate, şcoli publice,
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în multe cazuri o lume fără de Universităţi, pentru-că celea mai multe
din instituţiunile noastre, au fost în
temeiate de oameni creştini, cu
scopuri de-a pregăti păstori educaţi.
Ar fi o lume fără jumătate din
cărţile ei, pentru-că jumătate din
cărţile cari au fost tipărite au aface
cu Christos într’un fel sau altul. Ar
fi o lume fără literatura renumită.
Nu ar fi „Comedia Divină, Raiul
Pierdut, Călătoria Creştinului, Biblia“
Este în general recunoscut că lite
ratura se datoreşte Bibliei mai mult
ca ori cărui alt isvor.
Ar fi o lume fără de arta ei re
numită, fără de vMona lisa “, „Po
gorârea de p e cruce“, „Christos
înainte lu i P ilaf“, fără de tablouri
zugrăvite în capela Sistina. Muzica
şi-ar fi pierdut cea mai mare inspi
raţie a ei.
Pe scurt, ar fi o lume fără cate
drale, fără de crăciun, fără de motiv
de a. trăi, fără de dinamic de drep
tate, fără de o adevărată cunoştinţă
despre Dumnezeu, fără nădejde viaţa
aceasta şi fără asigurare de una
mai bună.
Mulţi socotesc că propovăduirea
crucei este o nebunie, dar ea încă
şi acuma este puterea lui Dumnezeu
spre mântuire. Lumea a avut lipsă
de aceasta putere, ca să învingă
păcatul şi fărădelegea. Dumnezeu a
dat-o.
Glorie Numelui Său Cel Sfânt.
P. JJndrişan.

Ce se facă
păcătosul!!
Psalm 32 : 5. 6.
Notează bine, datorinţa păcătosu
lui este, de a-şi recunoaşte păcatele
şi a se ruga de iertare lui Dumne
zeu. înaintea căruia nici cerul nu
este curat. Ce fel de om evlavios
eşti tu, dacă nu-ţi recunoşti păcatele?
Dumnezeu iartă numai pe păcătoşii
sinceri. Pe mândrii şi pe cei ce se
văd sfinţi în ochii lor, îi păstrează
pentru judecată. Totuşi să nu zici:
Eu vreau să păcătuesc, căci trebuie
ca să am păcate şi să mi le recunosc
căci altfel Mântuitorul r.u are ce
ierta şi ce răscumpăra şi El doar
trebuie să fie Mântuitor şi răscum
părător. Tu eşti păcătos din fire şi
păcătueşti mereu şi fără de aceasta
şoaptă satanică; şi astfel îţi lipseşte
mereu o năzuinţă tot mai sinceră,
după o viaţă adevărată evlavioasă.
Şi numai atuncia vei cunoaşte şi
recunoaşte într’adevăr păcatele tale,
când te vei năzui, (sili) a trăi fără
de păcate.
Oamenii cei mai evlavioşi sunt
cei mai mari păcătoşi în ochii lor:
căci din ce se vor năzui a duce o
viaţă mai sfîntă, cu atâta se vor
simţi mai păcătoşi.
Tot cel ce nu vînează după sfin
ţenie, nu va găsi nici nu va cunoaşte
păcat în sine. Cel evlavios nu va
recunoaşte numai că, el este păcătos,
ci îşi va cunoaşte chiar păcatele lui.
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Mulţi din cei ce se numesc păcă
toşi şi săraci nu voesc a-şi mărtu
risi înaintea Domnului păcatele lor
cu sinceritate şi astfel şi rugăciunea
lor nu este binevenită, nici nu este
la vremea potrivită. Astfel de oame
ni, când li-se face cunoscut păcatul
ei se revoltă, îşi ascund şi tăgăduesc vina, ei voesc a se înfăţişa ca
sfinţi însă a se năzui spre sfinţenie
nu vor.
Păcătosule, nu te ascunde cu pă
catele tale, ci vino înaintea Domnu
lui, aşa cum eşti; spunei Lui şi cunoaşte-ti sincer slăbiciunea păcatelor
tale, roagă-te ferbinte şi mărturiseşte
lui Dumnezeu toate păcatele tale,
promite Domnului îndreptare şi cere
ajutor la aceasta în numele Fiului
Său Isus Christos. — Altceva nu vei
putea face, decât acestea două lu
cruri, să-ti mărturiseşti păcatele şi
să ceri iertare.
Prov. 28 : 13
Blnfinţeanu.

M ER SUL LA
B I S E R I C Ă .
Ştim că biserica este edificiul con
sacrat cultului religios, adunarea
credincioşilor; se mai numeşte şi
casa de rugăciune, unde poporul se
adună ca să se închine lui Dumne
zeu. Deci Biserica este un loc spe
cial unde omul se întâlneşte cu
Dumnezeu, comunică cu El, şi pri
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meşte ceva răspuns dela El. O, ce
loc minunat, ce loc sfânt este acela
unde doi sau trei se adună în nu
mele lui Isus, pentrucă e de faţă în
mijlocul lor. Nu e mirare că servul
Domnului a scris cătră Evrei: „Să
nu părăsim adunarea noastră, cum
au unii obicei“.
Câţi sunt, însă cari a părăsit casa
lui Dumnezeu, „adunarea noastră“ !!
Câţi sunt azi cari numai de biserică
să nu le vorbeşti, cari mai bucuros
vor petrece ziua Domnului la poveşti
şi minciuni, în localuri unde numai
numele lui Dumnezeu nu se măreşte,
decât o oră în casa de rugăciune! !
Ei zic că se pot ruga şi acasă şi în
lucru şi ori unde. Alţii zic că şi bi
serica este un lucru numai de interes
bănesc. Şi acolo trebue numai bani
şi iară bani. „Deci, decât să dau
bani, mai bine stau acasă“.
Considerând faptul acesta din tot
punctul de vedere, eu mi-am tras
concluzia că sminteala este în oa
menii de acest soi şi nu în Biserică.
Ei nu iubesc pe Salvatorul Isus
şi nici nu-L urmează. Iar Biserica
lui Christos, care e şi o şcoală de
pregătirea vieţii pentru împărăţia lui
Dumnezeu, nu numai că ei nu-o supoartă, ci însuşi au părăsit-o. Dacă
era bine şi practic ca creştinii să
trăiască independenţi unii de alţii,
fiecare să facă ce vrea, Christos şi
Apostoli Săi nu organizau Biserici.
Dar Apostoli Domnului au ştiut bine
că Biserica este un institut de cea
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mal mare importanţă; ei au ştiut că
unde se adună mai mulţi laolaltă, cu
un scop şi cu un cuget, să se în
chine lui Dumnezeu, acolo creşte
puterea spirituală, bucuria în Dom
nul e mare. Cel ce merge regulat la
Biserică creşte zilnic în Har cunoş
tinţă şi puterea spirituală. Iar cei
cari părăsesc adunarea, răcesc din
zi în zi, până când devin chiar ne
credincioşi în Dumnezeu. Omule,
mergi la biserică, căci ea este locul
hotărât de Dumnezeu pentru întru
nirea credincioşilor Săi. Lasă-te con
dus şi învăţat de Dumnezeu şi vei
fi fericit. Preţueşte Casa lui Dum
nezeu şi nu o părăsi. Ea este una
dintre cele mai puternice mijloace
prin cari păcătosul află calea care
duce la ceriu. Prin Biserică te-a
binecuvântat Dumnezeu pe tine; Bi
serica lui Christos trebuie se predice
Evanghelia lui cea măreaţă si să nu
fie biruită de porţile iadului. Deci
iubeşte-o, ajută-o cu financialul tău,
cu rugăciunea ta, cu prezenţa ta.
Luminătorul.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Im presii d ela
conf. baptistă din
J u g o s la v ia .
de A . Bălgrădean.

Cu zece zile înainte de conferinţă
1
primesc legitimaţii de călătorie cu
reducere 50°/o pe C. F. pentru de
legaţii ce vor lua parte la conferinţă.
Conferinţa e hotărâtă în oraşul Za

greb capitala Croaţiei, oraş aşezat
pe râul Sava, departe de aici din
Strază, 531 Km. La oara 238 noaptea
plec cu trenul din Strază şi sosesc
la Pancevo la oara 7 dimineaţa. La
730 vaporul pleacă cu noi pe Dunăre
şi plutim 1 oară şi 25 minute până
la Belgrad. In apropriere de port
trecem pe sub măreţul pod ce s’a
construit peste Dunăre care e încă
ne gata de când Germania a refuzat
să plătească datoriile de răsboi, (fiind
că acest pod Germanii îl lucrau). Ne
apropiem de port când în faţa noas
tră să ridică zidurile sfredelite de
gloanţele de tun din războiul 1914-18
Deasupra lor se ridică falnic în bă
taia vântului măreaţa statuie a Fran
ţei, care e ridicată in amintirea ţâ
rei amice ce a spriginit-o în timpul
răsboiului. Belgradul e un oraş ce
să clădeşte din nou, un oraş care se
înfrumuseţează mereu. Acolo stăm la
mal la gura râului Sava, urcăm
treptele ni-se face revizia şi plec în
oraş să întâlnesc pe fr. A. Erlich,
fost preot şi actualmentul predicator
al bis. bapt. din Beograd şi Preşed.
U. Tineretului din Iugoslavia. L-am
găsit acasă şi bucuria ne-a fost mare
văzându-ne pentru a 2-a oară. Vor
bim despre conferinţă şi după câteva
oare vizităm o familie bolnavă care
e conpusă dintr’un tată rus, femeie
română şi un băiat. O casă sărăcă
cioasă şi mizeria se descria în coliba
întunecată a acestei familii. Am
vorbit româneşte, însă spre marea
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mea mirare, că nu poate un cuvânt
să vorbească româneşte. îmi spune:
„Sve razumim, aii ne mogu da govorim“ „Totul înţeleg însă nu pot
să vorbesc“. îmi spune că e din
România şi de 12 ani e măritată în
Jugoslavia şi a uitat limba românea
scă in întregime. Am întrebat-o de
părinţi şi fraţi, dar nu mi-a putut
răspunde fiind-că lacrimile îi umplură
faţa şi suspinul nu o lăsa să vor
bească. Am vorbit cu fr. şi el mi-a
spus că de loc e din Ucraina şi are
un frate ce e predicator şi e exilat
în Siberia din cauză că a predicat
Evanghelia poporului său. Plâng
amândoi, văzându-se 2 străini în
ţară străină, însă nimeni nu-i în
ţelege şi nu-i poate pricepe, decât
poate acela ce e ca ei, străin, sărac
şi bolnav. O farfurie cu cireşe şi o
bucată de pâine e pe masă, aceasta
e amiaza lor azi, iar mâine dacă
vor lncra, vor putea să-şi cumpere,
(va urma)

DEL A CREŞTINISM
LA B U D H I S M .
După Teuf. Bte.
Aceasta mişcare prinde rădăcini
tot mai întinse în jurul său. Cunos
cutul agent politic internaţional în
ţările accidentale Trebits Sincolm,
născut în Paks Ungaria, studiază în
Germania şi Canada teologia în anii
1888 —1901 şi devine duhovnic în
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Anglia, în scurt timp devine Monah
Budhist.
El zice: „Eu am pătruns prin
viaţă cu ochii deschişi şi văzători.
In jurul meu n’am găsit altceva de
cât suferinţi, decât grijuri şi iar grijuri mai mari, cari inundă o generaţiune întreagă cu origiile sălbatice
de iazuri şi cu o tot mai mare tur
mentare de egoism.
Deci precum şi eu sunt un om ca
alţii, aşa m’am dat şi eu să caut
după fericire, îndată dupăce am
păşii afară în lume, întocmai ca şi
alţii, n’am putut să o găsesc. Un
timp îndelungat am fost duhovnic,
înse cu cât medităm mai mult, cu
atâta putem crede mai puţin şi în
sfârşit am păşit afară din biserica
creştină.
Am căutat calea fericirei la Plato,
Socrate, Kant, Nitsce şi Schopenbauer. Am căutat fericirea în goana
după bani, după glorie şi putere.
Inse din ce mă oboseam mai mult,
dince constatam nestatornicia tuturor
acestor lucruri. Viaţa mea era nefe
ricită: şi am ajuns la idea, că viaţa
este o tragedie şi aşa am întors
vieţii spatele şi am devenit budhist“.
Aşa buchinând numai foarte puţini
vor trece la budhism, însă idea
budhistă câştigă intrare la mulţi.
Când toată plăcerea lumei moderne
nemulţumit fiind o părăseşte, crede
că va găsi fericirea în dispreţul lu
mei budhiste. Trebits Lincoln zice
chiar: „Se poate spune cu siguranţă,
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că lupta cea mare dintre budhism
şi creştinism în Accident este deja
Introdusă şi tot aşa de sigur se poate
aştepta, că aceasta luptă va fi dusă
până când creştinismul va fi stîrpit
cu totul. De sute de ani creştinăta
tea trimite misionari în China, ca să
aducă chinezilor o învăţătură, care
a condus ţările europene la cele mai
crîncene războaie, la vărsări de sânge,
la ură, la o luptă de prăbuşire a
întregei organizaţii economice. Astăzi
este sosit ceasul pentru budhiştii
chinezi, de a trimite misionari în
Europa şi America, ca să răspân
dească între popoare învăţătura ade
vărului budhist, că avaritatea, zgâr
cenia, egoismul şi brutalul lor
materialism le vor aduce numai
stricăciune“. Aceasta învăţătură însă
nu va prinde, căci „Creştinătatea“
Accidentală tot aşa de puţin o va
îmbrăţişa, precum a îmbrăţişat şi
învăţăturile lui Isus, că a învăţat cu
mult mai lămurit şi mai mult decât
atâta, El singur a trăit învăţătura cea
propagat-o.
Lumei nu-i lipseşte o învăţătură
nouă, ci o înnoire, spre o viaţă
nouă: „Mântuire” .
Tr. P . Boşorogan.

-------------- ♦♦♦ ♦ --------------

Misionarii noştri.
Cu nespusă de mare bucurie aducem la cunoştinţa frăţietăţii noas
tre, că Dumnezeu ne-a cinstit cu
mari bucurii în zilele de 3, 4 şi 5

Iulie a. c. când a trimis în mijlocul
nostru pe cei doi misionari iubiţi; în
persoana fr. Valter Creched, misio
nar american în Basarabia şi fr. D.
I. Vranceanu, mare artist de canto,
care a debutat pe scenele ipultor şi
mari centre Europene, ca Neapole,
Roma, Milano (unde ia lecţii dela
marele măestru rus Şaliaplin, la al
cărui sfat pleacă la Moscova apoi
este angajat la Opera Imperială din
Petrograd), cântă înaintea sultanului
Abdul Hamid în Instambul (Turcia),
care îl decorează pentru vocia-i mi
nunată cu decoraţia de argint. După
răsboi se retrage din viaţa artistică
la ţară; în timpul din urmă este an
gajat ca profesor de muzică la Li
ceul din Tichina (Basarabia), în care
timp Domnul îl chiamă; să-l facă un
troubadur al Sionului. După afirmaţiunile D-sale, după ce a cântat aproape un sfert de veac spre slava
deşartă a oamenilor, deacuma va
cânta restul vieţii spre slava Aceluia
care a avut milă de el şi l-a chemat
la Sine în timpul cel mai potrivit.
Comunitatea noastră a avut ferici
rea să aibă pe aceşti scumpi oaspeţi,
în trei zile consecutive, în trei din
centrele ei şi anume: în Sibiu (la
fraţii români şi la germani), la Simeria şi la Alba-Iulia (Partoş).
In toate locurile adunările a fost
cercetate în număr mare, frăţietatea
şi publicul auditor au rămas uimiţi
de darul cu care a fost dăruit acest
frate iubit. Auditorul a rămas însă
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mult edificat şi pentru aceia că
Dumnezeu Şi-a luat pentru Sine pe
acest suflet şi acuma îl foloseşte
spre slava Sa. Credem că în urechile
celor ce au fost de faţă şi acuma
mai vibrează echoul puternic al vocei neuitatului Vranceanu. — Dela
Alba-Iulia cei doi misionari au plecat
la Cluj, unde asemenea au adus
multă cinste Numelui Domnului, prin
lucrarea lor. Dela Cluj am plecat la
Oradea-Mare, unde în decursul zilei
am făcut împreună o vizită fratelui
Dr. Oh. Simonca advocat, care ne-a
primit cu cea mai mare bunăvoinţă
şi dragoste frăţiască; iar siara la bi
serică, Domnul S’a mărit prin lu
crarea şi misiunea sfântă a celor
doi servi ai Săi. De aci am plecat
la şedinţa corn. ţăr. la Dezna, deunde ne-am despărţit, fraţii misionari
fac un turneu de misiune prin unele
centre din ţară, spre a face cuno
ştinţă cu fraţii noştri. Rugaţi-vă
pentru pacea lui Israel.
Bucuraţi-vă în Domnul.
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Dorind ca binecuvântări să vină,
Pe prunc să-l apere de rău.
In rugă tânărul ş i’ndreaptă
Privirea cătră ceruri sus,
De unde el cu dor aşteaptă
Semnul iubirii lui Isus.
In rugă biruit-a Domnul
O lume plină de păcat,
Şi-a îndreptat-o către tronul
Lui Dumuezeu, cel îndurat.
In rugă — apostolii pornita-u
Să împlinească lucrul lor,
Ş i’n gând şi’n cugete uniţi,
Jiu fost lumină la popor.
In rugă afli vindecare
De răni grozave şi păcat,
Deci roagă-te fără ’ncetare
Ş i vei fi, pe veci salvat.
*

*

*

„Păcatul ascunde pe Dumnezeu
din ’naintea omului, însă niciodată pe
Om din’naintea Lui Dumnezeu“ .
Luminătorul.

P. Boşorogan

Preşed. Comunit. Alba-Iulia

Botezuri.

RUGA.
Prin rugă iotul se ’nplineşte,
Tot ce e nobil pe pământ
Din ea de-a pururi isnoreşte,
Doar voie bună şi Duh Sfânt.
In rugă mamele închină
Copilul lor lui Dumnezeu,

In ziua de 19 Iunie în comuna
Sebeşel plasa Haţeg s’a ţinut botezul
a 4 suflete, cari au depus o bună
mărturie despre iertarea păcatelor lor
prin Domnul Isus. Actul sfînt a fost
îndeplinit de cătră presbiterül cercu
lui, fr. D. Cornea.
O mulţime de popor a asistat la
aceasta serbare. Evanghelia a fost
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cetită dela Luca 3 : 1 —3. Biserica
din Ciula-Mare a servit cu cântări.
* * *
In ziua de 20 Iunie Dumnezeu
ne-a cinstit o mare bucurie, în co
muna Nicolinţi (Jugoslavia) unde au
fost botezate 13 suflete în Numele
celui ce a fost mort şi a înviat.
De dimineaţă, au început |să sosiască fraţii şi prietenii din toate
părţile, iar la ora 1 d. m. am plecat
la apă, unde am fost însoţiţi de un
număr mare de popor; care a privit
' actul sfânt şi a ascultat cuvântul
Domnului, predicat după Faptele
‘8 :2 6 —39. Corul vocal din Straja a
servit cu frumoase cântări spirituale.
Botezul a fost îndeplinit prin fr. pre
dicator Bălgrădeanu Avram — Harul
Domnului peste cei noui botezaţi.

Botez în Strafa,
Jugoslavia.
In ziua de 24 Iulie a. c. noi fraţii
din Straja am avut o bucurie cu
ocazia unui botez, când o familie,
asemenea casei Lidiei, a mărturisit
că vor urma Domnului toată viaţa
lor. Această familie -este o mamă,
două fice ale ei şi un jinere al ei.
Cu lacrimi în ochi au privit ascultă
torii când mama a fost botezată
prima dată, a doua oară fica mai
mare, iar a treia oară fica ei mai
mică împreună cu bărbatul ei. Bu
curia acelei mame n-o vom uita
multă vreme şi cuvintele ei(cari le-a
zis în faţa mai multor fraţi: „Mulţu

mesc Domnului Isus că m’a ajutat
să pot primi botezul odată cu casa
mea“. Câte familii sunt, unde acei
ce-s mântuiţi au uitat cuvintele’
Domnului Isus care a zis: „Du-te la
ai tăi şi spune-le ce ţi-a făcut Dom
nul“ ! Această mamă bătrână n’a
ştiut carte, n’a ştiut să predice, ci
a ştiut să se roage şi să plângă
mult, până bucuria ei s’a împlinit
ca ea să păşească prima dată în
apă, iar după ea copiii ei pentru
care s’a rugat.
Cei botezaţi sunt din Bela-Crkva
(Biserica-Albă) însă bărbatul este
din Istria (Italia).
Corul fraţilor din Iann-România
ne-a servit cu cântări spre slava lui
Isus Christos.
Bălgrădeanu Avram.

♦ ♦♦
La fondul casei săracilor. Au mai
donat: Ionica Ioan, Sântimbru 500
Lei, Bis. Hălchiu, 300, Todea Ioan
Balşa 200, Crişan Onesim Rădeşti
100, Eug. Pop Sighişoara 100, Z.
Stoica Cincul 100, Popa I. Lupeni
100, Ranca I. Păjida 100, Soc. fe
meilor Noşlac 50, Oltean D. Lupeni
50, Broscăţan Gh, Blaj 50, Bucşa
Gh. Lupeni 50, Niciu I. Lupeni 50,
Borca P. Lupeni 40, Maier I. Bicău
35, Polhac N. Lupeni 20 Lei.

RUGĂM ,
cin e ştie cum
strugurii?

T ipografia „M ontana“ A b ru d 1932.
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