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N A ŞTER EA DOM NULUI
Aproape de XX de veacuri
lumea creştină serbează aceasta
zi, cu aceleaşi pregătiri în fie
care an . . . porc tăiat, vin la
butoi, s’au cei cari nu au vi
nul lor, să îngrijesc ca să-şi
procure din vreme vinul de
crăciun; apoi haine noi şi în
siara de ajun să nu lipsească
din nicio casă, tradiţionala oală
cu varză, care trebuie străgiuită
de toată familia până fierbe,
căci pe când fierbe mai, bine
so sesc şi colindătorii cari v es
tesc că S’a născut Christos
„In O ra şu l V itfla im “ Apoi co
pii cu steaua etc. etc. Aşa şi
iar aşa din au în an.
O bucurie mare umple ini
mile celor mari şi celor mici,
căci crăciunul vine cu multe
bucurii, daruri de crăciun, so-

sesc rudeniile apoi ospătarea
ţine de regulă trei zile. Bucu
ria unui crăciun fără de Christos.
S ’ar putea spune, că aceasta
sărbătoare ca şi multa altele,
pe lângă puţina bucurie ce să
stârneşte prin glasul celor ce
colindând vestesc amintirea N a
şterea Lui Christos; mai mult
ocupă locul unor bucurii cu
totul streine de adevărata în
semnătate ce o are. D e cele
mai multe ori sărbătoarea să
termină ceartă, bătaie şi vai
decâteori, chiar cu moarte. Şi
de ce? Pentrucă cei mai mulţi,
au uitat adevărata însemnătate
a «Naşterii Domnului» şi în
loc ca să pregătească cu o
inimă nouă curată, cu o ade
vărată bucurie sufetească, că
S ’a născut Domnul Nostru I-
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„Pe
pământ pace şi ’ntre oameni
bună învoire“ să pregătesc nu
sus Hristos, ca să aducă

mai şi numai cu bucurii de
şerte, cu înbuibarea cu saţul
mâncărilor şi al beutiirilor, cari
în loc ca să-l facă pe om mai
bun şi gata de a se apropia
cu daruri şi cinste car face bu
curie îngerilor şi Lui Dum ne
zeu îi face să creadă că în de
cursul anului n’a avut destulă
vreme ca să mănânce şi să
bea îndeajuns şi astfel de oa
meni cari de XX de veacuri
şi încă nu s’au deşteptat din
someul păcatului, ca să sărbă
torească cu azime noi, într’o
viaţă nouă; nu numai că nu
vor avea parte de adevărata
pace şi bucurie, dar cu atât
mai mult sunt cu toţi depărtaţi
de Dumnezeu.
Da, Isus Christos S ’a născut.
Atunci, în Betleem, dar bucu
ria a fost numai a acelora cari
s’au dus la El. El să naşte şi
azi, în inimă; dar numai în aceia inimă care aude Glasul
Său şi-l descside. (Apocalips
3 : 2 0 ; loan 14: 23.)
Iubite cititorule, care ai ser
bat de atâteaori Naşterea D o 

mnului, auzît-ai tu în adev.ăr
Glasul D om nului?? Iubeşti tu
în adevăr pe Domnul ? Deschisuia-I tu inima, ca să poată
intra şi să locuiţi îm preună??
Numai atuncia vei şti şi vei
putea serba adevărata Naştere
a Lui C h ristos!
Lumea întreagă să sbate în
mari şi grele dureri, popoară
se ridică peste popoară, răz
boiul a încetat dar pacea nu
să mai iveşte, ruşinea a pierit
şi dreptatea este călcată în pi
cioare fărătemere de Dumne
zeu. Mulţimea celor fără pâine
şi goi creşte zi pe zi; spitaluri
închisori şi case de nebuni
sunt archipline, cerşetorii şi
tâlhari de toată categoria se
înmulţesc iar bisericile stau
goale. Să ne trezim cu toţi şi
să ne venim în fire, să price
pem şi să înţelegem, că toate
acestea sunt avertismete (mus
trări) dela Dumnezeu, ca să
ne întoarcem cu toţii spre El.
Fericiţi vor fi toţi aceia cari
II vor primii ca să se nască
în inimile lor. Căci mânia lui
Dumnezeu numai atuncia se
va depărta dela ei. Vezi Isaia c. 1.
P. Binginfeanu.
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Pentru (sus
nu este l@c.
„ ...........pentrucă în casa de poposire nu era Ioc pentru ei“. (Luc.
2 :7).
încă odată am ajuns să ne întin
dem mâna unul altuia poftindu-ne
sărbători fericite. Aceasta o facem
însă în vreme grea. Pentru mulţi
sărbătorile nu vor să sosească feri
cite. Foamea cutreeră străzile noas
tre, iar ura rupe societatea omenea
scă. Sunt mulţi cari varsă lacrimi
chiar astăzi. Sărbătoarea ce altădata
era ziua bucuriei şi a mulţumirei,
pentru mulţi, este azi o zi de întris
tare, o zi care aminteşte de vremuri
mai bune, cari au dispărut. Mulţi
nu vor avea hrană şi îmbrăcăminte
îndestulătoare în zilele Crăciunului.
Alţii nu vor avea lemne, iar altora
înloc de Moş Crăciun, le va sosi
Domnul proprietar, care le va spune
că dacă nu vor achita restul de
chirie, vor trebui să părăsească
locuinţa. . .
Cu toate acestea totuşi vor fi şi
bucuriile Crăciunului la locul lor.
„Iată, vă aduc o veste bună de mare
bucurie“ ! Acest răsunet să răspân
dise peste colibele Beţie emului, ca
o săgeată. Dar inima Măriei şi a lui
Iosif fu străpunsă de o alta veste:
„In ospătărie nu era loc pentru ei“ ,
încă dela început istoria vieţii Lui
Isus este o melodie dureroasă. Asu
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pra Luminei De Sus, să aşază o
umbră întunenoasă de jos.
Faptul, că pentru Isus numai in
grajd s’a găsit un loc, a devenit un
simbol, pe care viitorul l-a adeverit.
Nu este loc, aceasta este experienţa
făcută de Isus mai târziu, de care
S’a convins mereu, mereu şi pe
care o face încă şi în zilele noastre.
Faptul că Isus n’a fost primit,
este ceva de neînţeles. Poporul pro
misiunilor nu are loc pentru Cel
promis. Aceasta nu din cauza că nu
avea cunoştinţă, de Cel ce trebuia
ca să vină. Doar conducătorii popo
rului puneau mare pază pe aceasta.
Chiar pregăteau poporul pentru pri
mirea celui aşteptat. Cu toate însă
cu puţină exepţiune, le-a lipsit la
toţi pregătirea internă pentru Isus.
Speranţa în Mesia a fost cultivată
numai exterior, în interior era evre
ul depărtat de Dumnezeu, el trăia
în eul său, în celea pământeşti şi
în păcate. Deaceia i-a fost lui un
Mesia ca Hristos, nesimpatic şi de
nesuferit. Aceiaş impresie asupra lui
Isus, o întâlnim şi astăzi în tot locul.
Pentru diferitele lucruri zilnice, de
interes pământesc să găseşte întot
deauna loc şi interes. Omul de azi
este deschis pentru celea lumeşti.
Chiar sărbătorile Crăciunului arată,
cât de mult dă omul pe celea pă
mânteşti şi cât de puţin pe celea
cereşti: multe mese bogate se vor
servii în sărbători, înse în puţine
cazuri să va ceti istoria Crăciunului
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din Scriptură.
Deci iată dece nu este nici azi,
ca şi atunci loc pentru Isus. Omul
este deschis pentru lume nu pentru
Isus, căci Isus ii este prea incomod
şi cere prea multe. Da, El îi stă în
cale, şi i se împotriveşte cu planurile
lui.
Vezi lupta lui Stalin în Kusia în
contra Lui Hristos! O, dacă lumea
s’ar cugeta, cui închide uşa . . . !
Criza cea mare de azi îşi are cea
mai adâncă cauză în respingerea
Lui Hristos. Cine nu primeşte pe
Hristos, îşi alege drumul ruinării.
Vezi pilda poporului Evreu. Şi tu ?
Fă loc pentru Hristos !
Dar voi Ucenicii Lui Isus ? Are
El loc destul la voi ? Dacă ne cu
getăm bine, se poate să nu mai ai
bă Isus loc destul la ai Săi ?
Nu puţini sunt şi deaceia, la cari
credinţa în Isus stă pe picioare slabe.
Da, în sfârşit demulteori ne vine
înainte că pentru Isus n’avem loc
decât numai în grajd. Iubirea de
lume, ruşinea, puţina credinţă şi
oboseala — cu toţii cunoaştem aceşti oaspeţi. „In ospătărie nu este
loc“, nu este loc pentru Isu s! Ce
cuvânt g reu ! Cu aceasta s’a zis
totodată şi un lucru imposibil. Căci
cu el era puterea de sus. El n’a
făcut voia Sa ci voia Lui Dumne
zeu. Şi el a fost hotărât spre împli
nirea Misiunei Sale chiar dacă-L va
costa viaţa. „Fără vărsare de sânge
nu este iertare“. (Evr. 9 :2 2 ) El a

mers pe calea Sa până la moarte,
până a putut striga: „S’a sfârşit“ !
Da, El a ştiut şi ştie să-Şi găsiască
loc. Cu Maria Mama Lui Isus, să
începe calea biruinţei pe pământ.
Când la vestirea îngerului a răspuns:
„Iată, roaba Domnului; facă-mi-se
după cuvintele tale“,! atunci s’a
câştigat pentru prima dată loc pen
tru Isus între oamenii depărtaţi de
Dumnezeu. Lângă Maria să ataşază
şi Iosif în sinceritatea sa şi să oferă
a ocroti părinteşte pruncul ce era
aşteptat. Al doilea cerc deschis
pentru Isus, au fost oamenii evlavioşi din Israel, ce aşteptau mângâ
ierea lui Israel (Luc. 2 : 25), păstorii,
Simeon, Ana. Mai departe a câştigat
Isus loc la ucenicii Săi. Unul după
altul au fost atraşi la El. Apoi I-au
urmat Iudeii în ziua de Kusali şi
alţi în timpul acela. Trei mii să co
boară într’o zi în apă şi sunt bote
zaţi şi numărul Ucenicilor se ridică
la 5000. îndeosebi unul dintre ei
era Pavel. Cât îşi ţinea el de în
chisă inima, dar Domnul îl câştigă
totuşi.
1
Deatunci calea biruinţoi Lui Isus
cutreerâ lumea. Iubirea de păcat şi
închinarea la idoli înconjura lumea
păgână. Totuşi Pavel este o făclie
aprinsă în mâna Lui Isus. Din sută
în sută de ani, hotarele împărăţiei
Lut Dumnezeu să lăţesc pe pământ.
Dar contrarul cel mare a lui Isus
satana încă a ştiut să pună multe
piedici, în calea celorce duc vestea
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cea bună a Evangheliei. Totuşi Isus
păşeşte din biruinţă în biruinţă,
până odată la sfârşitul zilelor, când
drapelul Său va fâlfăii pe tot locul
până Ia capătul pământului, când
Lui I se va închina tot genunchele.
Ochii profeţilor au prevăzut acestea
înainte şi au zis: „El nu va slăbi,
nici nu se va lăsa, până va aşeza
dreptatea pe pământ“ ! (Isaia 42:4)
Dar Isus ştie să-Şi facă loc chiar şi
în viaţa individuală (personală) căci
El prin Duhul Sân Cel neobositor,
şi astăzi este la lucru. Slăvit să fie
Numele Său, căci el şi în zilele
noastre păşeşte printre noi şi nu în
ceată a mântuii pe oameni.
Deci dacă noi suntem în mâna
Lui Isus ca răscumpăraţi, El are
mijloace şi căi prin care să-şi facă
tot mai mult loc la noi: prin bunuri
şi binecuvântări, prin mustrarea Du
hului Sfânt şi prin suferinţi.
Aşa că deşi sunt vremuri atâta
de grele, totuşi putem sărbătorii
acestea sărbători, întru biruinţa şi
înaintarea credinţei în Isus care cu
prinde tot mai mult teren în toată
lumea. Lăsaţi ca să-L mărească ini
ma noastră pe Isus şi să-I aparţină
cu totul Lui.
Faceţi loc pentru Isu s!
prelucr, de P. B.

GLASUL EVANGHELIEI DORE
ŞTE TUTUROR CITITORILOR SĂI
AN N O U F E R I C I T !!!
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GÂNDURI DE C R Ă C I U N .

CEA DINTÂI B I S E 
RICĂ C R E Ş T I N Ă
BETLEEMUL

AZI.

Cea dintâi şi cea mai veche bise
rică creştină, este biserica ce s’a
clădit asupra"peşterii în care s’a nă
scut Domnul Nostru Isus Hristos.
Intrarea la aceasta biserică să face
printr’o uşe foarte scundă, deoarece
poarta cea larcă a fost închisă cu
zid, ca să împiedece folosirea bisericei la adăpostirea caravanelor călă
toare; care au folosit’o multă vreme
ca loc de poposire. Aceasta Bazilică
a fost renovatăde împăratul Constan
tin cel Mare.
Astăzi biserica este folosită pentru
servicii divine, de către creştinii
Rom. Cat. Ortd. şi Armeni, cari să
perândează întru folosirea ei.
Din biserică coboară în jos nişte
trepte în peştera naşterii. In care
mai multe lampe ce aparţin diferite
lor confesiuni, răspândesc o lumină
ofilită asupra unor picturi vechi şi
afumate şi asupra unui mic altar,
înaintea căruia se află înfiptă în padiment o stea de argint care poartă
inscripţia: „Aicea a fost născut Isusu
Hristos din Fecioara Maria“. Privind
aceasta vizuină, ne putem face uşor
o ideie despre „Taina cea din veci
ascunsă“. Aici jos, S’a coborât Fiul
Vecinicului Dumnezeu, ca să se na
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scă în cea mai umilă locuinţă.
*
Pe când o pereche de oameni bă
trâni în seara de ajunu Crăciunului
înainte de a merge la culcare ceteau
istoria Naşterii Domnului, ochii bă
trânei femei se umplură de lacrimi.
Ea îşi depune ochelarii pe masă şi
plânge. . . „Ce este cu tine“? în
treabă soţul. Bătrâna răspunde: Eu
mă cugetam tocmai la aceia, cum s’a
putut întâmpla aşa o faptă ruşinoasă
că pentru Domnul Isus n’a fost loc
în ospătărie“! Atunci zice soţul: „O,
acea a fost pentru noi tocmai un
mare bine; acela cuget, că Isus a
fost născut într’o peşteră, ne aduce
pe Domnul mai aproape de noi cei
săraci*.
*

A p e l ! „Eu nu oă prom it plată
nici onoare, nici un fe l de răsplată;
dacă veţi merge cv mine, veţi răb
da foam e şi sete, oboseală ş i mar
şuri grele şi m oarte“. Acestea au
fost odinioară cuvintele, cu cari
Garibaldi s’a adresat tinerimei Ro
mână. Şi cu miile s’au înrolat în
jurul lui. Numai astfel de oameni
devotaţi putea el folosi în serviciul
sfânt, de eliberare de sub jugul ro
biei. Tot la fel a fost şi Apelul lui
Isus, către gloatele ce-L înconjurau:
„Lepădare de sine şi umilinţă“. Gata
a-L urma, prin singurătate şi perse
cuţie, printr’un devotament sfânt,
prin trădare şi hulă.
Astăzi este greu, a fi creştin, îu-

se nu din punct de vedere al price
perii, căci doar fiecare om dreptcredincios, trebuie ca în cele din
urmă să debarce la malul lui Hristos.
Dar astăzi este greu, să fi creştin,
din punct de vedere al vieţii. „Căci
cei acri vreau să rămână în dragos
tea Lui, trebuie ca să trăiască aşa
cum a trăit El“ . Omenirea nu voeşte a se lupta încontra cunoştinţei
sale bune, de-a putea vedea pe un
om mai drept şi mai curat decât pe
sine.
Şi astfel dacă vei voii a te înrola
în jurul lui Isus şi dacă vei incepe
a iubi în loc de-a urâ, vei fi hulit
şi persecutat, dacă vei începe a su
ferii în loc de răzbunare, dacă vei
începe a urâ păcatul şi aţi pune în
rânduială trecutul, dacă vei începe
să fi un altul, decât alţii, vei fi
expus la celea din apelul lui Gari
baldi de mai sus. Inrolaţi-vă în jurul
Lui Hristos.
N ■ ■ 1 1
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Scrlsoareat
imul lînâr.
„Eu ştiu, că sunt mântuit prin
sângele lui Isus şi că, prin Mila Lui
sunt răscumpărat din păcatele mele.
Mai ştiu şi aceia, că Isus prin al
Său sânge m’a făcut curat. El m’a
iertat. Aceasta una o ştiu eu şi aceasta bucurie o voiu păstra totdea
una, căci şi eu sunt un ucenic a
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Lui Isus. El m’a răscumpărat şi deaceia eu sunt plin de bucurie şi
voiu fi totdeauna vesel. Eu vreau
să-L rog, sa mă păzească de aceia
ce m’ar putea păta şi de orice ispită.
Eu î-L rog să mă apere de minciună
si de hoţie; chiar dacă este în gră
dină numai un măr căzut în iarbă
dacă eu l’aşi ridica, este păcat, nu-i
iertat“ .
Aceasta este d rep t! Aceasta este
semnul unei adevărate pocăinţă şi
întoarcere, dacă învăţăm a urî pă
catul şi voim a-1 părăsi.
Una să ştim şi să ţinem minte:
nu este păcat atâta de mic care să
nu avem lipsă ca să ni se ierte şi
nu există aşa păcat mare, care să
nu poată fi iertat!

ROB SAU LIBER
A Bălgrădeanu.

Nu tocmai aşa mulţi ani au trecut
când în America se vindeau oameni
şi se cumpărau. Cei ce erau vânduţi
se numeau robi; oameni ce nu pri
meau nici o plată de la stăpânii lor,
orice ar fi lucrat. Avram Lincoln,
un om cu frica de Dumnezeu a cer
cat să desfiinţeze această vânzare
de oameni, luptându-se ca aceşti
oameni să fie lăsaţi liberi. Cu mari
jertfe şi greutăţi s’a câştigat această
libertate. A trebuit multe vieţi să
fie pierdute ca aceşti robi să capete
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libertatea.
Se zice că după moartea lui Lin
coln un soldat de al lui care lupta
pentru libertatea "acestor robi, a în
tâlnit într’un sat pe un rob, trăgând
la o căruţă încărcată cu nisip. Că
ruţa se afundă într’o groapă de nă
mol şi bietul rob n’o mai putu scoate.
Faţa lui era palidă, slab zdrenţeros,
iar pe faţa lui uscată erau urme da
biciu şi palme. Soldatul se apropie
de el şi-l întreabă; „La cine eşti
tu în serviciu“? El răspunse „La
omul cel m ai rău din acest sat“
„ Ş i de ce stai Ia e l dacă e rău“?
„Da, Domnule eu sunt rob din co
pilăria mea. Tatăl şi mama mea
au fo st robi, au fo s t vânduţi, ei
au m urit robi şi tot aşa su n t şl
eu. Viaţa noastpă e o viaţă de
zbucium, ftăbdăm foame, luăm bă
tăi peste puterile noastre, hrană
şi haine nu prim im dela stăpân,
decât dela alţii m a i buni de inimă.
A ş vrea să fiu rob altui stăpân,
dar el nu mă lasă el viea ca să
mor în serviciul lu i“. Soldatul îl
aşteptă cu înfrigurare până vorbi şi
în urmă zice: „ T u poţi f i liber
dacă voieşti“. „Eu lib e r! Oh, ace
asta e prea m u lt pentru m in“.
Soldatul îl prinse de mănă şi-i zise:
„ Dragul meu, eu sunt soldatul lui
jforam Lincoln, ai auzit despre
el ? Robul răspunse: „Nu“. „Acela
a m urit pentru libertatea voastră
şi deci să nu m ai f i trist că el a
m urit şi pentru tine. Eu am venit
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să spun oricărui că poate f i liber
pentrucă stăpâuul meu a m urit
câştigând libertatea“. Robul căzu
la pământ şi zise: „Domnul meu
spune-mi ce să fac şi cum să scap
de stăpânul la care am fost rob atâta vreme ? Soldatul zise: „să-l
laşi ş i să oii cu m ine ş i împreună
vom cerca să liberăm m ai m ulţi
fra ţi ai tăi căci m ai sunt încă în
robie“ Robul zise: ,, Onoare Lincoln
eu ooiu m uri alături de tine pen
tru liberarea fraţilor m ei“. Pa dată
a plecat cu soldatul, lăsând pe ve
chiul stăpân ş i . căruţa acolo unde
s’a întâlnit cu cel ce i-a adus vestea
de libertate.
Şi acum dragul meu cititor caută
şi din aceasta întâmplare scoate-ţi
o învăţătură. Satan e acel ce robeşte
sufletele şi vieţile oamenilor.
(va urma)

TREI MOTIVE
Un învăţat mare gânditor a zis
cu câţiva ani înainte, că el a cetit
toate cărţile, ca să poată lupta în
contra religiei Lui Isus, şi ar fi de
venit un ateist (ce nu crede în Du
mnezeu), dacă nn l-ar fi reţinut napoi trei motive:
1. Eu sunt un om. Ori încotro mă
voi duce, astăzi sunt mai aproape
de mormânt decăt eri, cu o zi. Eu
am cetit tot ce să poate spune şi
şti. Şi n’am primit nicio rază de lu

mină despre întunecata noastră existenţă. Atuncia deci să nu mi se
ia şi cel din urmă îndrumător, ca
să nu rămân orb ca bâta.
2. Eu am avut o mamă. Şi eu am
privit-o cum cobora în jos în valea
intunerecului, unde şi eu trebuie ca
să merg. Şi ea să sprijinea pe un
braţ nevăzut, ca un copil ce să odichneşte pe pieptul mamei sale.
Eu ştiu: aceia n’a fost vis !
3. Eu am, spunea el cu ochi scăl
daţi în lacrimi, trei fetiţe fără mamă.
Ele nu au pe nime mai aproape
decât pe mine. Mai bine le-aşi sucii
gâtul, decât să le las în lumea pă
cătoasă, dacă ar fi cu putinţă ca
lumea să fie desbrăcată de efectul
soliei lui Hristos. Acestea sunt trei
lucruri simple, însă sunt motive
vrednicie de o cercetare adâncă; în
care să ascunde toată înţelepcianea
adevărată.!!

Pagina Păstorului
Nu fugi din calea greutăţilor.
W. A . Eliot.

in româneşte de Binţinţaanu.

Turburarea nu poate fi în
chisă sau izolată, cum să izo
lează o boală lipicioasă. Instituţiunile de sănătate încearcă a
respinge şi a izola (a separa
de cei sănătoşi) orice boală li
picioasă în deosebite regiuni,
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predicatorul însă trebuie ca să nu este preţuită, ori te doare
facă experienţa, că încă nu s’a că turma ta tinde spre viaţa
găsit niciun mijloc, care să-l lumească şi decade ? — Nu
poată pune la adăpost de gre fugi ! Căci in acesta privinţă
utăţi şi de turburări în biserica nu ai unde scăpa, de greutăţi.
sa. Greutăţile dintr’o biserică, Nu este biserică fără de vânt
să găsesc şi apar sub alta uri turburătoare. Adânceşte-te
formă într’alta biserică. Pără deci în hotărârea răbdării, prin
sirea unei biserici din cauza care te vei putea salva, din
greutăţilor, de celea mai multe- orice situaţie grea. însuşi Hriori ne face să cădem în altele stos a avut parte de aceasta
mai mari, dintr’o alta biserică soartă; deaceia El nu întârzie
pe care n’o cunoaştem.
a veni într’ajutorul trimişilor
Semnul dupăcare să cunoaşte Săi când sunt in nevoi.
Dr. F. B. Meyer zice: „Dacă
omul tare, este capacitate de-a
înfrânge greutăţile şi triumfa- Dumnezeu ţi-a încredinţat o
rea asupra turburărilor. Cclce biserică, nu fugi dela ea, penfuge când să apropie furtuna, trucă diavolul îţi zice: „Pleacă”
este presupus întotdeauna ca Un altul predicator spune: „Pe
un laş (ce fuge dela datorinţă). piatra ce să află la o depărtare
Iţi este lipsa aşa un mare chin, de o milă, de o alta biserică
încât te împunge mereu cu stă un diavol şi zice: „ Eu în
spinii ei ce te împinge adesa că sunt a id a !”
Statornicia credincioasă adesa
în desnădejde şi în calea ta
întâlneţti critică şi iar critică produce minuni in descurcarea
ori unde-ţi vei întinde mâna ? situaţiei grea. Ceiace apare Du
Ai greutăţi din partea unei mineca ca un munte imposibil
diacon sau bătrân, care mereu de trecut, totaceia adeseori se
îti zădărniceşte bunul tău plan ? pare Vinerea că nu-i decât un
Te simţeşte apăsat din cauza muşuroiu. Aceiaş ocaziune, ca
că cei pe care îi serveşti nu re ţi-a întunecat gândurile şi
te înţeleg ? Te munceşte doar serviciul de Duminecă, peste o
gândul acela că osteneala ta jumătate săptămână pare de o
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mică însemnătate. Câtă mizerie
ai fi avut singur de îndurat
dacă ai fi procedat în grabă
neprevăzător! Reţinerea demulteori scoate la lumină lipsa
ce ne înconjoară. Ingădue-ţi
timp! înainte de a zice şi aface
lucruri urâte din pornirea inimei mânioase, nu număra nu
mai până la zece, ci lasă să se
scurgă şapte z i l e !
Focul cel dintâi va trece,
temperatura să înmoaie, soarele
va străbate printre nori şi iar
vor fi toate bune. Tu ie vei
echipa cu putere nouă şi vei în
cepe aţi îndeplini lucrările în bi
serica ta cu un nou curaj.
Jocul durerii la Ilie a fost,
că el a fugit prea curând. El
a fost prea râvnitor, aşa că in
urma să găseşte într’o situaţie
în care nu mai poate răsufla,
care însă nu era atâta de rea
precum o credea el. El fugea,
dar el voia să scape de el în
suşi, ceiace este cu neputinţă.
Descurajarea era mai mare de
cât greutăţile însăşi. Descuraja
rea loveşte de celea mai multeori şi în situaţia profeţilor,
de azi. Cel mai bun remediu
(leac) într’o situaţie grea este

îmbărbătarea personală. Este
mai uşor a sta cu mâinile în
braţă şi aşi da sufletul, decât
a păstorii cu cârja neîndoeli şi
a purta greutăţile unei păstorii.
Dar a muri fugind de datorie,
este ceva lipsit de onoare. Niciun trimis a Lui Dumnezeu,
nu poate dori un astfel de
sfârşit- N u ! Nu fugi de greu
tăţi, căci credinţa noastră este
triunful, ce a biruit lumea !

Naşterea Domnului.
C olo'n ţa r a d e p ă r ta tă
In P a le s tin a în tr’un sat,
I n tr ’o p e ş te r ă s ă ra c ă
D o i d ru m e ţi a u în serat.
C ’au u m b la t d e stu l p ’a fa r ă
P e la c a se în trebân d, .
In se nim e n u -i lă s a ră

..

N u m a ’n p e ş te r ă zicân d:
„ P en tru v o i nu s ă g ă s e ş te
L o c în ca să , a ş a târziu ,
D o a r în p e ş te r ă lo c e ste
Ş i s u n t ş i vite, n u -i (p u s tiu “.
A tu n ci fa m ilia C ea S f â n tă
O b o s ită f ii n d d e drum ,
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N e ş tiin d c ă ce s ă ’n tâ m p lă
P e s te n o a p te ’n so m n u l bun.
A u in tra t s ă s ’o d ih n ea scă
In p e ş te r a d e lâ n g ă sat,
N ic i g â n d in d c ’o s ă so se a sc ă
T im p u l B in e c u v â n ta t.
D a r f iin d vrem ea îm p lin ită
C um a z is D o m n u l d e sus,
In B etleem , c e ta te a m ică
S ’a N ă s c u t D o m n u l I s u s !
In co lib a p ă s to r e a s c ă
U n d e n im en i nu g â n d e a ,
V ru t-a D o m n u l s ă se N a s c ă
P r o s lă v itu l m esia .
In a c eia n o a p te m are
In care S ’a n ă sc u t Isu s,
S ’a v ă z u t lu m in ă m are
Ş i g la s u r i s ’a u ze a u d e sus:
„ L u i D u m n e ze u f i e M ă rire
S la v ă în tru C ei d e s u s “,
In tre o a m e n i b u n ă ’n voire
A s tă z i S ’a n ă sc u t I su s!
P. fcţorogan.

PASTORALA
Iubiţi fraţi in Domnul, dacă
în decursul unui an demulteori
poate negligem datorinţa no
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astră de creştini de a medita
(gândi) asupra celei mai mari
probleme, ce suntem, şi încotro
mergem spre ce ţintă ?, acuma
este timpul cel mai potrivit, să
ne oprim puţin din necontenită
luptă pentru existenţă şi să
cugetăm la timpurile în cari
trăim. Dacă cu adevărat voim
a cerceta, nu este nieio greu
tate a constata, că trăim în
timpuri biblice.
Lăsând la o parte orice vină
ce am arunca-o în capul celor
nelegiuţi, cari nu se supun lui
Dumnezeu, ci mereu î-L ne
cinstesc cu înjurături, cu beţii
şi cu totfelul de păcate, urându-se unii pe alţii şi chiar omorânduse; să ne cercetăm
mai bine pe noi înşine, fiecare
pe el singur şi vom înţelege
că trăim în zile fgrele şi nu
numai aceia cari înjură pe
Dumnezeu şi să omoară sunt
vina tuturor greutăţilor din zi
lele noastre.
Ci vina o au toţi aceia cari
să zic creştini adevăraţi, dar
cari nu trăiesc aşa cum i:a în
văţat cele ce-a adus creştinis
mul în lume.
Greutăţile şi criza morală şi
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materială se ţin lanţ de trei
ani, pacea din lăuntru şi din
afară lipseşte şi cine poate asigura lumea de un viitor mai
bun? Oare nu sunt acestea
toate pedepse dela Dumnezeu
«asupra lumii întregi? Dacă ochii lumii stau şi acuma închişi
şi nu văd că orice ar face nu
merge, datori sunteţi voi, cari
aţi fost orbi şi aţi văzut lumi
nă mare, ca să vă deşteptaţi
din somn cei cari poate aţi
adormit şi să ne întoarcem cu
toţii către Dumnezeul Nostru
cu mare pocăinţă, cum a fă
cut cei din Niniva şi Dumne
zeu văzând căinţa noastră ne
va ierta şi va aduce iarăşi
timpuri de reînsufleţire. Fraţi
lor nu daţi loc diavolului să
rupă niciun front. Ci veniţi vă
în fire, fiecare cugetând la Cel
ce S’a născut în Iesle, căci
pentru El nu era loc în case,
îngăduiţi-vă unii pe alţii, iertaţivă unii pe alţii, rugaţivă unii
pentru alţii spuneţi-vă uni al
tora în frica şi în cinstea Naş
terii Lui Hristos. Dacă fiecare
suflet care citeşte Sfânta Scs iptură, va voii să înţeleagă ce
zice Domnul prin solul Său

(2 Petru 3 : 1 0 — 14) atunci cu
siguranţă Domnul va avea milă
de poporul Său şi îi va face
după cum a promis: (mica
4 : 4 —6) Numai aşa ne va
veni scăparea şi unora şi al
tora. Fraţilor, staţi fiecare la
locul vostru, serviţi pe D um 
nezeu cu cinste, daţi Mărire
Fiului, plătiţi Domnului votu
rile voastre şi Pacea Lui D u 
mnezeu se va reîntoarce asu
pra noastră.
P. BtfW OfM I.

Maxime $
1cugetări.
A c e le a o r e in cart a i su fe r it lip s ă
u ită -le , d a r c e a i în v ă ţa t

in

a c e le a

o r e , n u u ita n i c i o d a t ă !

'*
G e lc e

vrea

ca

să

fie

a u z it

de

D u m n e z e u , m a i în tâ i s ă a u d ă e l p e
D um nezeu!

*

U n ii o a m e n i c o m it
a

cred e

că

r e g istr u l

ră tă c ir e a ,

de

b is e r ic e i

(în

ca re le e s t e s c r is n u m e le ) e s te C a r
te a V ieţii.

*

N u v o r b i n ic io d a tă 'c e v a

rău

de

u n o m , d a c ă n u e ş ti s ig u r d e c e ia c e v o r b e ş ti, iar d a c ă e ş ti s ig u r ,

în -

trea b ă -te: D e c e s ă v o r b e s c a c e a s t a ?

*
M u lţi n u ştiu c ă iu b ir e a fr ă ţe a sc ă
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este aripa pe care a dat-o Dumne
zeu oamenilor, casă se înalţă spre
ideal.
♦♦♦♦♦♦

Inaugurare.
In ziua de 20 Nov. a. c. în pre
zenţa unui popor foarte numeros, a
fost deschiderea casei de rugăciune
zidită în Câmpia Turzii. Fratele
premer Gh. Cozman deschide ser
barea cu rugăciune, iar serviciul
este deschis de frt. preşedinte al
Comunităţii P. Boşorogan şi urmat
de mai mulţi fraţi din jur.
Fraţii din Cluj cu fanfara au îm
podobit frumosul program al serbării.
Dumnezeu să binecuvinteze pe toţi
cari au ajutat Ia ridicarea acestui
Sfânt locaş.
*
In ziua de 5 Dec. a. c. în comuna
Ohaba jud. T. Mică a fost inaugu
rarea bisericei baptistă zidită într’uu
frumos stil, de antrepr. Drîmbărean
Aurel. Cu aceasta ocaziune au fost
şi fratele C. Adoreanu din Buc. şi
fr. Lucaşa Sezonov de faţă. Popo
rul i-a ascultat cu mare etenţiune.
Au fost şi clipe emoţionate de mare
bucurie; căci biserica fraţilor din acest Ioc a fost închisă o jumătate
de an şi acum Domnul i-a învred
nicit de au zidit aşa o biserică, care
nu se poate vedea în multe locuri.
Domnul a binecuvântat aceia zi, cu
mai mulţi predicatori din jur cari
au vestit cu putere Cuvântul Sfânt.
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Fratele Pred. M. Flueraş a vorbit
despre suferinţele fraţilor din Rusia,
la auzul cărora frăţietatea întreagă a
rupt într’un mare plâns. întreg pro
gramul serbării a fost condus de
frt. preşedinte P. Boşorogan. Pacea
cea Sfântă să fie asupra acestei
biserici.

Serbare.
In ziua de 6 Nov. a. c. Soc. Fe
meilor din biserica Alba-lulia, au
avut o reuşită serbare, cu frumoase
lucruri de mână şi prâgituri. Din
care au avut un câştig 1300 Lei,
pecare sumă au şi împărţit-o: 500
lei la misiune. 500 la Comunitate şi
300 la săraci. Toate cari vor face
asemenea, vor ajuta pe Domnul în
Lucru Lui şi El le va da pace şi
fericire.
♦♦♦♦♦♦

Conferinţă..
In zilele de 28—30 Nov. sa ţinut
conferinţa lucrătorilor din jud. Hu
nedoara, în biserica din Simeria, la
care pe lângă toţi lucrătorii şi con
ducătorii din popor au luat parte
cu noi şi fraţii C. Adorianu şi Lu
caşa Sezonov, cari au servit cu
multe sfaturi bune. Asemenea şi Co
munitatea a fost reprezentată prin
fr. preşedinte P. Boşorogan şi Ca
sierul Corn. I. Oprean cari au pre
zentat conferinţei situaţia comunităţii.
Doamne Binecuvântă Lucrul T ă u !

GLASUL EVANGHELIEI
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Căsătorie.
In ziua de 11 Sept. a. c. s’a ce
lebrat actul căsătoriei frt. Iancu
Ştefan, cu sora Reza, ambi din Râu
de Mori. Actul s’a îndeplinit prin
pred. Dragomir Cornea. Au partici
pat mult popor, între care cu bucu
rie am observat şi pe Onor. Auto
rităţi Şcol. şi Jand. cari fiind invitaţi,
au asistat la serviciu.
*
In ziua de 30 Oct. a. c. în Bise
rica Bpt. din Acmariu jud. Alba, sa
celebrat cununia fratelui Bărjica Ioan
cu sora Duşa Saveta din loc. Actul
a fost îndeplinit de diaconul Goronea Achim. Un popor numeros a
fost de faţa la serviciu. Binecuvân
tarea Domnului peste tînăra pereche.
♦♦♦♦♦♦

Botez.
In ziua de 18 Sept. a. c. în co
muna Râu de Mori s’a botezat 7
persoare, botezul a fost îndeplinit
de fr. P. Boşorogan preşedintele
Comunităţii A. Iulia. Un popor foarte
numeros din mai multe părţi a luat
parte la aceasta mare bucurie. Cina
Domnului a fost servită de fr. D.
Cornea.
*
In ziua de 2 Oct. fraţii din Negoiul Rechit. au avut din nou o
mare bucurie cu ocaziunea când

s’nu botezat 14 suflete, dupăce au
depus cea mai bună mărturisire, în
faţa unui numeros popor. Botezul
s’a îndeplinit prin fr. Drag. Cornea.
Cina Domnului, prin Diac. Iustin
şi Aron.
*
In ziua de 9 Oct. a. c. In comuna
Coroieşti s’a ţinut primul botez a
pocăinţei, botezându-se 5 persoane.
Fr. D. Cornea a îndeplinit actul bot.
iar fraţii diaconi Iustin şi Mihaiu au
împărţit Cina Domnului. Poporul
plângea de bucurie, că Dumnezeu
şi azi iartă pe cei ce-şi cunosc pă
catele şi le mărturisesc prin pocăinţă.
❖
In ziua de 23 Oct. a. c. Biserica
fr. din Haţeg a avut o bucurie mare
cu ocaziunea botezării unui suflet.
Când un păcătos se întoarce la
Dumaezeu se face veselie în cer.
Botezul a fost îndeplinit de fr. D.
Cornea.
♦♦♦♦♦♦

Necrolog.
In ziua de 16 Oct. a. c. a fost
înmormântarea fratelui Iosif Ţebean
în comuna Negoiu-Valea Lupului.
Actul a fost ţinut de fr. Aron.
*
In ziua de 6 Nov. a. c. A fost
înmormântat frt. Ilca S. din comuna
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Cinciş jud. Huned. Actul ceremon.
l-a îndeplinit fraţii D. Cornea, Vancea şi Aron.
♦♦♦♦♦♦

Aviz.
Aducem la cunoştinţa tuturor fra
ţilor din Comitetul Comunităţii Albafulia, că pe ziua de 28 Ianuarie
sunt invitaţi să ia parte la şedinţa
Comunităţii. Cu următorul program;
Darea de seamă a stărei Comunităţii,
a Casei Săracilor, organizarea cer
curilor de lucru, cercetare unor lu
crări noi, eventuale propuneri şi ascultarea şi cercetare plângerilor
cesă vor ivi.
Atragem atenţiunea tuturor lucră
torilor, că până la aceasta dată sunt
rugaţi a incasa şi aduce cu ei toate
taxele resteanţă de până acum, pre
cum şi costul abonamentului din
fiecare biserică.
**
In ziua de 5 Nov. a. c. în comuna
Tiur jud. T. Mică sa ţinut conferinţa
fraţilor din cercul Aiud, la care cerc
este ca premergător fr. Gh. Cozman.
La aceasta, convertire au luat parte
pe lângă un număr mare de fraţi
şi predicatorii P. Oprean şi M. Flueraş precum şi fr. preşedinte al
Comunităţii A. Iulia.
Pe lângă alte sfaturi şi propuneri
bune, uni fraţi au luat hotărârea că,
pe viitor ei vor da a zecea parte
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misiune. Dacă ar face aşa mai mulţi
fraţi, am putea lucra mai bine lu
crul Domnului. Dar este frumos a
promite, dar mai frumos este a înplini ce-ai promis. Decât să nu înplineşti mai bine nu promite căci,
dacă şi Dumnezeu Şi-ar retrage dela
tine ceia ce A promis; nu ţi-ar
merge b in e ..........
*

In ziua de 6 Nov. a. c, noi fraţii
din Oraşul Alba-Iulia, am avut fe
ricirea să deschidem o casă de ru
găciune în str. Reg. 24 Dorobanţi
Nr. 4. O mulţime de oaspeţi ne-a
cercetat cu aceasta ocaziune, dar ce
este pentru noi o deosebită bucurie,
sunt celea 5 suflete cari cu ocaziunea Evanghelizării ce sa ţinut în
noul locaş timp de o săptămână, au
fost dobândite prin puterea Duhului
Sfânt şi au rămas hotărâte, a urma
pe Domnul.
*
In zilele de 20—27 Nov. Biserica
Lupeni a avut deosebita bucurie să
aibă în mijlocul lor pe fratele Lucaşa Sezonov decurând întors din
America, unde a terminat Seminarul
de Teologie; care le-a făcut mari
bucurii dându-le diferite îndrumări
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întru cunoaşterea mai bine a Sfin
tei Scripturi. Binecuvântarea Lui
Dumnezeu să se reverşe peste toţi
sămânătorii de lumină în p opor!
♦♦♦♦♦♦

Un zgârcii mare.
Primim ştirea dela un frate, că
într’o comună a murit un frate care
timp de 2 ani n’a dăruit nimica,
nici un ban, nici Ia misiune nici
Ia Comunitate.
Toată averea a lăsat-o la neamuri,
cari la moartea lui i-au petrecut cu
mare bucurie până la groapă, ba
unii erau chiar beţi de bucurie, că
le-a rămas bună parte dela mort.
♦ i♦W #

Pentru cei săraci
Biserica II. Avram-Iancu ne tri
mite 630 Lei şi o Scrisoare: Fr.

Boşorogan vărog să împărţiţi suma
aceasta, trimisă de biserică pe cum
urmează:
Lui Erdős Em. Lei 100, Daian
Siinion lei 150, Maigut V. 100 lei,
Văd. lui Păcurar lei 150, Ia Comu
nitate lei 100 şi pentru spese la
Dl Ministru Iei 30.
*
Donaţiuni la Casa Săracilor să
vor publica în Nr. viitor.
*
La şedinţa Comunităţii din 28
Ian. 1933 sunt rugaţi a lua parte şi
delegaţi ai bisericilor cât de mulţi,
adeca din biserici mai multe.
Fiindcă situaţia este atacată de
criză, rugăm pe toţi cari vin la aceasta şedinţă, să aducă cu ei în
treţinere pe o zi.
B

„Glasul Evangheliei”
doreşte tuturor citi
torilor săi fln nou fericit
Esa

T ipografia „M ontana“ A brud 1932.

