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Când va f i pace?
întrebarea aceasta preocupă
astăzi pe toată lumea. In so
cietate nu este întrebare mai
arzătoare: „Când va fi pace?“
Doar pacea, pentru care of
tau milioanele de oameni pe
timpul când ardea lumea în
treagă, a sosit de mult. Şi
totuşi constatăm aceia, că cu
aceia pace lumea încă nici
până astăzi nu s a putut îm
păca. întreaga omenire este
plină de o mare teamă, fie
care să cugetă cu înfiorare
la un nou măcel ce s ar des
făşura asupra omenirei.
Acestea întrebări zilnic ne
tocesc nervi, şi mereu ne pun
înainte întrebarea de sus. Dar
oare în aceste timpuri grele
ne aducem aminte, că cu aproprierea zilelor din urmă
toi mai mare va fi nesigu
ranţa vieţi? Nedumerirea a

cestei vieţi ne consumă pu
terea de judecată limpede şi
sănătatea, însfârşit oricât ne
am sbuciuma cu gândurile,
nu vom vedea zile mai bune
pentru desamăgirea noastră.
Ce poate fi însă provocătorul lipsei de pace azi pe
tot pământul; ce altceva ? —
decât duşmanul cel vechiu al
omului, satana, de care a
ascultat toată lumea aşa în
trecut, cât şi în prezent, el a
pus pe oameni în duşmănie
cu Dumnezeu cu aceia, că
i-a făcut să fie nişte religioşi
făţarnici şi niciodată n ’au îm
plinit porunca Lui Dumnezeu
„Iubeşte pe Domnul Dumne
zeul tău şi pe aproapele tău,
ca pe tine însuşi“ • Omenirea
a voit să trăiască întro cu
loare religioasă fără a ţinea
seamă de aceasta poruncă,
aşa a crezut, că vor putea
înşela pe Dumnezeu, şi omul
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în aceasta stare a ajuns să
devină egoist, invidios, cu
porniri de ură, încăpăţânat şi
cu o viată necurată. Cu acestea l-a înşelat pe el satana
şi aşa şi-a pierdut propria-i
linişte şi pace. In aceasta stare
de înşălăciune, omenirea a
devenit surdă şi oarbă, acuma
în necaz strigă după pace,
dar nu este ocaziune de a o
afla, pânâcând nu-şi va măr
turisi păcatele înaintea Căpe
teniei Păcii a Lui /sus Hristos, până nu va primi îndu
rarea Lui, iar dacă nici acesta nu o va face omenirea
întreagă, nu este exclus dupăcum ne arată vremurile, că
oameni să nu mai aibă pace
pe pământ, să vină Judecata
Domnului.
Caută pacea cu Domnul şi
Dumnezeul tău, şi, pregăteşte-te să poţi sta înaintea Sa,
ca să nu te înfăţişezi înain
tea Lui ca duşman, ci ca bun
amic, înaintea Tatălui tău iu
bit şi aşa pacea va veni pen
tru întreaga ta viată.
După Ig, T.
de P. B oşorogan

... ....... ............... ...... .

Un sărac foarte bogat
(Care ştie să-şi facă singur sărbători fericite.)

»Prin cei mici fără putere
D o m n u l tare S’a r a tă “
In predica de pe munte, Domnul
a vorbit despre uni oameni săraci
şi i-a numit fericiţi. Desigur că
Domnul a vorbit de acei săraci,
cari sunt plini de Duhul Cel Sfânt
a Lui Dumnezeu. Adevărate sunt
aceste cuvinte, că: prin cei mici
şi prin cei săraci cu Duhul, să
susţine şt astăzi împărăţia Lui
Dumnezeu pe pământ şi ei deaceia sunt fericiţi că ei vor avea
parte de ea.
In ziua de Paşti am primit o
scrisoare din partea unui frate să
rac, pe care o dăm spre pildă şi
Altora. Am vrea ca să o înţeleagă
mai ales aceia cari se retrag dela
datoiintele lor, pe motivul că este
criză şi nu au . . . Se poate că
aceasta scrisoare, să fie spre ru
şinea unora bogaţi şi spre cinstea
celor săraci cu Duhul, cari ajută
şi susţin de sărăcia lor cauzele Îm
părăţiei Lui Dumnezeu pe pământ.
Iată scrisoarea :
„Lupeni, la 14. IV. 1933. Iubite
fr. Boşorogan. Ne aflăm, fericiţi că
am ajuns ziua învieri Domnului,
dar nu pot fi liniştit ştiin-dumă da
tor cu 100 lei la zidirea marelui
azil al săracilor, la care am votat
dar fiind şomer (fără de lucru) de
2 ani şi având o familie de 8 per
soane, am tot aşteptat zile mai
bune ca să am bani mai mulţi să
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pot plăti, dar soartea e tot mai
rea şi bani tot mai putini. Cei de
făcut? Cu Isus toate să pot face.
Acum de sărbători am primit aju
tor dela primărie 130 lei şi miam
adus aminte de credinţa lui Avram,
care a iubit mai mult pe Dumnzzeu decât viata sa şi a fiului său.
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Pentru ca să am şi eu pace in
ternă, şi cu totii să avem sărbă
tori fericite, din, darul lui Dumne
zeu şi din suma de sus amintită
vă trimit 100 lei cu poşta, sumă
cu care am fost dator la casa să
racilor. Al d-tale fr. Negrilă Tovie,
col. Ştefan Nr. 228.
Lupeni.

Comunitatea Bisericească Baptistă Română Alba-Iulia
C ir c u la r a

N r.

1. <1t .

p .

933.

Câire toate bisericile filiale a comuniiăţii Alba-Iulia,
aflătoare pe teritorul judeţelor: Alba, Sibiu, Făgăraş, Bra
şov. Treiscaune, Ciuc, Odorhei, T. Mică,T. Mare, Turda şi
Hunedoara.
In conformitate cu Ord. Nr. 162590114322/ 1933al Onor.
Ministerul cultelor, prin care comunitatea noastră este invitată
să înainteze până la I Mai 933 un nou statut de organizare,
— prin aceasta invităm toate bisericile de mai sus amintite,
ca pe ziua de 28 Aprilie 933 să-şi trimită delegaţii lor (un
delegai la 25 membri, bisericile mai mici se vor uni cu altele)
la sediul comunităţii în Alba-Iulia str. Dorobanţilor Nr 29
pentru votarea noului statut de organizare. Această conve
nire fiind urgentă şi de cea mai mare importantă în viitorul
cultului nostru, rugăm întreaga frăţietate ca să se reprezinte
la ea. Delegaţii cari vin se vor prezenta dimineaţa la ora 9
vor avea provizii pentru o zi. Rugăm asemenea ca, cu aceasta ocaziune, să ni-se trimită şi restul de cotizaţie neplâtită
precum şi resturile. Iu Glasul Evangheliei. Avăndu-se în
vedere că cu aranjarea chestiunilor de fată avem mari
spese. Rugăm pe toii membrii să facă lot ce pot, ca să
putem susţine şi apăra drepturile noastre, în fata legilor
statului■ Comitetul Comunităţii este obligat oficios a lua
parte la această' întrunire. Cu iubire ss- P. Boşorogan
preşedinte.
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Curs biblic
la Bucureşti
Cu ajutorul Iui D-zeu am putut
avea un curs biblic la Bucureşti,
după o pauză prea mare, decând
nu mai luasem parte Ia asemenea
cursuri. De data aceasta cursul a
fost predat cu totul într’un mod
deosebit. Cursul a durat 5 săptă
mâni, cari au trecut însă prea cu
rând. La acest curs au fost invi
tate şi surori, cari au primit bune
instrucţiuni pentru desvoltarea lu
crului creştin între femei şi şcoala
Duminecală. Noi toii cei ce am
luat parte la acest curs, am avut
prilegiul să constatăm că nici oda
tă noi nu ştim preţui îndeajuns,
pe cei ce se ostenesc a împărţi
lumina, dată de Isus- Pentru toate
însă datori suntem a mulţumi lui
Dumnezeu pentru ajutorul Lui, prin
care am putut asculta cu drag, bo
găţia sfaturilor şi descoperirilor Sale
Sfinte. Cursurile au fost mai aglo
merate ca oricând, aşa că fraţii
au muncit ziua şi noaptea. Ziua
ascultau cursurile iar seara până
târziu îşi făceau lucrările în scris.
La sfârşitul zilelor fiecare a trebuit
să dea examen în scris şi verbal.
Rezultatul se va cunoaşte în luna
Iulie. Cu toîii am cunoscut valoa
rea cunoştinţelor pe larg a planu
lui lui Dumnezeu de Mântuire.
Ni sa dat instructii şi cu aparatul
de proiecliunei. Cursurile au fost
predate de fraţii: Dir- Gill (Geo
grafia biblică a Vechiului şi Nou
lui Testament Teologie şi Intuiţie),
Craiched (Evanghelizare, dobândi
rea sufletelor la Hristos), Szenov
(Istoria Bisericească Universală),
Cocut (Homiletica). Mis Dr. Gill şi
Mis Hurley (Şcoala duminecală),

Mis Hester (Societatea femeilor,
higienă, economie casnică) acestea
din urmă au predat surorilor. Mai
larg credem că va da Farul Cre
ştin.
P. Boşoroyan

Rugăciune
Ajută-mi Doamne a-ji servi
In orice loc, în orice zi.
Tu-mi dă putere ş-ajutor
Să es din orice pencol
Susiie-mi a mea tinereţe
După Cuvântul Tău,
Ca şi ai ii să înveţe
Că eu nu-s al meu.
Nu mă lăsa în lume iară
Ca să nu mă pierd pe veci,
C-am stai destul afară
Intre oameni goi şi reci.
De iubirea Ta ferbinte
Eu acum m'am încălzit,
Si-ale Tale Dulci Cuvintel
Din somnul morlii m au trezit2>. popoviciu
Săc.

P o s ta r e d a c fie l
Fr. P. D. în S. înainte avem speranţe
că Domnul Vă va putea folosi în lucrul Său
Fr. B ábut Dionisie. T. II. Am primit
450 lei, pentru săraci; Văd, P. Maigut, V.
Erdős E, şi Simion câte 100 şi Casa săra
cilor s'a trimis toţi
N egrilă T ovie L. S.a primit 100 lei la
Casa săracilor. La Casa săracilor au mai
donat Deducean Drag. Negoi 100, Hobeăn
V. Râu d. Mori 100, Soc. femi Tăuţ 100,
Văd. Boşorogan FI Orăştie 100, Dílertea I
Râu d. Mori 100, Hobean Ap- Râu d. Mori
50. Hanăş L. Tăuţ 50, Dionisie Băbuţ Tălm.
50, Jubas M. Râu d. Mori 20, Iliana Jubaş
Râu d. Mori 20.
Ferice de cei ce îşi fac comori în cer,
unde molia şi rugina nu le srică.
NICOLAE BÂLDEA
casierul casei săracilor
Hăpria, of. Albă-lulitv.

