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D»pâ apropiatele judecăp care v in peste tafreaga l n m e (Apoc 3 .0) 
T ~ ^ urmează ' ' ' 
I m p a r a t l a D o m „ „ 1 „ i l S a S > p ă „ „ „ t e a S c 8 , d e „ m . e d e a „ i . ( A p o c 2 0 , , . 3 ) 

„... Atunci lupul va locui împreună cu mielul, si leopardul se va 
culca la un loc cu iedul; viţelul, puiul de leu şi vitele îngrăşate vor îi 
împreună şi un copilaş le va mina; vaca şi ursoaica vor paşte la un loc, 
şi puii lor se vor culca laolaltă. Leul va mînca paie ca boui, pruncul de 
ţiţă se va juca la gura bortei năpîrcii şi copilul înţărcat va băga mîna 
în vizuina viperei. Nu se va face niciun râu şi nici o pagubă. .. Căci 
tot pâmintulva fi plin de cunoştinţa Domnului, ca fundul mării de apele 
cari îl acopere. In ziua aceea, Vlăstarul lui Işai va fi ca un steag pentru 
DODoare: naţiunile se vor întoarce la E l . si slava va îi locuinţa Lui . . ." 



f a m i l i a jf€reş|î»MiJwî w 

Dragodana-Dîmboviţa 
//Iubiţi fraţi ! Veţ i şti d in partea noastră că pînă acum avem linişte 

şi pace. Domnul ne=a împlinit dorinţa în ce priveşte aprobarea cimitirului pen= 
t ru noi . Nădă jduim că ni se va aproba. să avem şi o casă anumită pentru 
adunări. In ijiua de £o M a i , am avut aici înmormîntarea rămăşiţelor pămîn= 
teşti ale unui Copil âl fr. nostru G h . Lnescu/ cu care prilej/ totul s'a făcut în 
linişte.../' 

fraţii din Dragodana 
Baloteşti-Ilîov 

//..vpînă acum este linişte la noi/ şi ne bucurăm vădind dorinţa mai 
multor suflete" noui de a cunoaşte adevărata Cale (Ioan 14/6) Sora noas= 
tră L ixandra Spirache -* singură întoarsă la Dumnezeii/ în familie — a tre= 
cut prin o grea încercare. Dînsa s'a hotărît pentru Domnul/ prin moartea tru= 
pească a fiului ei care acum patru ani/ pe patul de boală s'a predat Domnului/ 
iar cînd şi=a dat duhul a strigat: Doame Isuse, să ai milă de mine!.... 
A c u m de curtnd/ sora a trebuit să vegfiie^e lingă fetiţa ei în vîrstă de 15 
ani/ care răcind la plămîni a £ăcut timp de o săptămînă. In tot acest timp/ 
bolnava plină de o încredere deplină/ spunea : Mamă! eu SUtlt pocăita, 
iubesc pe Domnul Isus, ştiu că merg la El şi voi fi fericită acolo! R 
plăcea să spună psalmul 23 şi se ruga chiar şi cînd era vizitată de multă 
lume cuprinsă de mirare faţă de încrederea şi siguranţa ei în faţa morţii/ (pe 
cari lumea nemîntuită nu le cunoaşte). Ginerele sorei noastre a început şi el 
să se trezească/ şi cercetează N o u l Testament. Fata şi=a dat duhul după 
ce a mai spus vers. 5 d in cap, 53 din cartea proor. Isaia : „El era Stra-
puns pentru păcatele Vetei , zdrobit pentru fărădelegile V e t e i ! Pedea
psa care îmi d ă pacea a căzut peste El şi prin rănile Lui eu sunt t ă 
mădui tă " (Numele fetei era Veta/ 'adecă Elisaveta/ şi în locul cuvintelor d in 
citatul amint i t : „pentru păcatele noastre; pentru fărădelegile noastre"; 
ne dă pacea; spunea : //pentru păcatele Vetei ; pentru fărădelegile V e t e i ; îmi 
dă pacea; eu Sunt tămăduită" . fr. Stelica 

Nota Red. — Duminică 11 Sept. a. c. a avut loc la Bucureşti, bo= 
te^ul în a p ă //pentru numele Domnului Isus" a cîtorva suflete din această 
comună/ Baloteşti/ cari mai întâi s'au întors Ia Dumnezeu şi au primit iertarea 
şi mîntuirea prin dredinţă în sîngele vărsat pe Golgota. Le dorim multă bine-
cuvîntare în viaţa lor de luptă/ de credinţă şi stăruinţă ! 

Red. 
Holbav-Braşov 

//...seceriş mult şi lucrători puţini! D. notar şi preotul ni se împotrivesc 
la facerea actelor* pentru schimbarea cultului/ cerută de şapte suflete întoarse 
la Dumnezeu. La 26 Iunie am avut aici botezul în a p ă .a trei suflete mîn= 
tu i te : doi din corn. Ş inca-Nouă şi unul din Holbav. Rugaţi=vă şi pentru n o i ! . . . 

fr. Alexe Stânişor 
Sibiu 

//...prin harul Domnului/ am făcut o frumoasă călătorie Ia Cugir 7 Simeria/ 
Banpotoc/ Deva/. Lugoş/ Nădrag/ Timişoara/ Oradea/ A r a d / Salonta/ Satu= 
Mare/ Crasna/ Stîrei/ Nuşfalău/ Cincea/ , Cluj/ Mieăsas, Peste tot este mult de 

Romani 13,12. 



Timpul este bine socotit şi bine fixat în calendarul dumnezeiesc, cu 
privire la răpirea credincioşilor, la răpirea Bisericei lui Dumnezeu. 
Oare suntem noi cu toţii pregătiţi ca să-l întîmpinăm pe El — pe 
Domnul nostru Isus — în văzduh, cînd va veni în curînd ca să îm
plinească ce a făgăduit? 

Să ne desbrăcăm de faptele întunericului şi — aşa cum cetim 
sfatul — să ne îmbrăcăm cu armele luminei. La arme!.... In locul 
unor fapte ca acelea, să luăm armele lui Dumnezeu, armele luminei! 

Poate că în curînd, foarte curînd, ca nişte credincioşi ai lui Isus 
Hristos, ca Adunări ale Sale şi martori ai lui Dumnezeu în lume, va 
trebui să trecem prin încercări, — poate prin cele din urmă lovituri 
ale Vrăjmaşului îndreptate împotriva Bisericii, după care minunea 
răpirii să se facă. Suntem noi oare cu toţii pregătiţi să facem faţă 
marelui eveniment? adecă să întîmpinăm pe Domnul nostru în văzduh, 
venind neaşteptat şi nevăzut de lume? (1 Tesal. 4,14-17; 5,6). 

* 
Se apropie ziua!... Şi se poate ca în ajun să fim chiemaţi la 

un examen! Să fim chiemaţi să dovedim ce ştim, să arătăm ce am 
învăţat pină acum, în timpul de pace şi linişte în care ne-am bucu
rat oarecum de libertatea de a ne aduna pentru a ne închina laolaltă, 
pentru a cînta frumos Domnului, pentru a predica şi a asculta liniştiţi 
predica. Poate vom fi chiemaţi să arătăm, dacă cu adevărat suntem 
„marinari" vrednici să înfruntăm valurile sărate şi amare ale înfuria
tului ocean răscolit de uragan, sau suntem numai nişte „marinari" 
de apă.... dulce, numai nişte credincioşi de adunare, de cîntări şi de 
zile însorite! 

Ei, da ! Noi vedem bine v că se apropie ziua, fraţi, surori şi Adu
nări . creştine ! Timpul harului este pe sfîrşit. De aceea, cu atît mai 
mult să privim ţintă spre „Luceafărul strălucitor de dimineaţă" spre 
„Căpetenia credinţei" prin harul şi puterea Căruia să-L putem aştepta, 
fiind gata, stînd în picioare, îmbrăcaţi cu armele luminei „având mij
locul încins şi făcliile aprinse". (Apoc. 22,16; Evrei 12,1 ; Luca 12,35). 

Se apropie ziua!... Să nu uităm lucrul acesta! 
„Creştinul" 

„ In vremea aceea nu era rege în Israel, şi fiecare făcea 
ce i se părea lui drept. Şi era un ttnăr în Betleemul lui Iuda, 
oraş al seminţiei lui Iuda; el era Levit şi de o vreme locuia 
acolo. Şi omul acela a plecat din oraşul său, din Betleemul 
lui Iuda, pentru a locui acolo unde ar fi găsit..... Mergtnd, 
a ajuns la muntele lui Efraim, până la casa lui Mica. Şi Mica 
i-a zis: De unde vii tu ? El i-a răspuns: Eu sunt un Levit 
din Betleemul lui Iuda, şi mă duc să locuiesc unde voi 
găsi..... Şi Mica i-a zis: Să rămîi la mine, şi tu vei fi pentru 
mine un tată şi un jertfitor (preot); îţi voi da zece arginţi 
pe an, un rind de haine şi toată întreţinerea. Şi Levitul a in
trat, primind să rămtnă cu omul, şi tînărul fu pentru el ca 
unul din fiii lui. Mica a sfinţit pe Levit, şi tînărul fu preotul 
lui " (Judecători cap. 17 vers. 6-12). 

Desigur, istoria lui Mica, evreul efraimit, evlavios dar rătăcit 
(pe care 1-a mai împins şi mamă-sa la idolatrie) este cu atât mai 
interesantă, ca cât Levitul tocmit şi sfinţit de omul acela, ca să-i fie 
preot, ţine în ea un loc de frunte. Insă noi nu voim să ne ocupăm 
aici, nici de Mica, nici de maieă-sa, nici de „casa lui.... Dumnezeu" 
înzestrată frumos cu un chip turnat, cu un eiod preoţesc şi cu terafimi 
(Idoli de casă, mici statuete şi icoane) pentru cari Mica sfinţise mai 
înainte ca preot pe unul din fi i i săi, — nici despre cele ce au mai 
urmat, povestite toate în cap. 17 şi 18 din cartea Judecătorilor. Ceeace 
ne interesează este cu totul altceva 

In adevăr, ceeace ne descoperă cuvîntul lui Dumnezeu într'un 
chip atât de izbitor este că, un Levit — Levitul acela venit la Betleem, 
cine ştie de unde — şi-a luat lumea în cap şi a pornit mai departe 
prin ţară, încotro vedea cu ochii; sau cum citim în originalul Sf. 
Scipturi: „pentru a locui acolo unde ar fi găsit....." Acel Levit, nepo
tul de fiu al lui Moise, erea un pribeag. Neputând să trăiască ca 
Levit pe unde se afla, venise la Betleem, de unde desamăgit a tre
buit deasemeni să-şi ia drumul mai departe Ce trist lucru! Dar, 
pe lângă lipsa Iui de credincioşie şi stăruinţă în păzirea Legii Dom
nului, vina cea mare o avea şi poporul în mijlocul căruia Leviţii erau 
opriţi să stăpînească moşii şi să aibă moştenire; ei trebuiau să tră
iască din toate zeciuielile datorite de popor, precum şi din jertfe, 
după porunca lui Dumnezeu (vezi: Numerii 18, 20-24; Deuteronomul 
18, 8-9; etc). 

Da. Poporul, care foarte curând după intrarea lui în Canaan 
uitase rânduiala Legii lui Dumnezeu şi decăzuse până .la idolatrie, 
purta o mare vină. Astfel, sărmanul Levit se afla cum era mai r ău ! 
Pe deoparte Legea îl lipsea de moştenire în Israel, iar > pe de altă 
parte poporul care făcea Legea uitată, îl lipsea de sprijinul material 
poruncit de Dumnezeu. De aceea şi urmările nespus de dureroase, n'au 
întârziat să se arate pentru toţi. 

...Dar ce legătură să fie între cele întâmplate Levitului din Ve
chiul Aşezămînt şi titlul „Ce păcat mare printre noi!" pus deasupra 
mulurilor de faţă? se va întreba cineva. Răspund: Legătura e strînsă 
şi asemănarea foarte mare. Căci, din nefericire, prin o mulţime de 
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Adunări creştine se petrec acelea-şi lucruri cu acelea-şi urmări triste 
ca şi pentru Israel în timpurile lui de decădere (vezi: proor. Maleabi 
3,7-10). Domnul, care vede şi aude, cercetează totul şi răsplăteşte..... 

Oare nu trebuie să vorbim noi adevărul şi în privinţa aceasta T 
Oare nu trebuie să recunoaştem că o sgîrcenie cumplită domneşte în 
o mulţime de Adunări creştine, printre credincioşi, cari atît de des şr 
atît de frumos cîntă împreună din toată gura: 

„Cu Isus deapururi.'" e lozinca mea 
„Cu Isus deapururi!" tu inima mea (cânt. 138) 

Şi această sgîrcenie blestemată cu care ei .necinstesc pe Dum
nezeu şi care îi păgubesc vecinie de răsplată, are multe înfăţişări urî-
cioase. Dintre ele, una — chiar cea mai urîcioasă — este aceea care 
nesocoteşte nevoile lucrului viu, care se împotriveşte lucrării de m i 
siune, adecă vestirii Evangheliei harului printre oameni şi zidirii du
hovniceşti (prin vizite, călătorii, cuvînt, scrieri, etc.) a Adunărilor 
creştine născute din propovăduire. 

Să ne înţelegem bine! Misiunea creştină nu însemnează altceva 
decât împlinirea nobilei şi slăvitei lucrări de vestire a Evangheliei şi 
zidire duhovnicească, la care toţi credincioşii în Isus (Biserica întreagă) 
sunt chiemaţi de Dumnezeu să o sprijinească cu rîvnă şi din toate 
puterile, nu numai din toată..... gura, ci din toată inima, — nu nu
mai în măsura darurilor duhovniceşti primite, ci deasemeni şi în mă
sura bunurilor materiale (pământeşti) încuviinţate la fel de acelaş S tă -
pîn binecuvîntat în veci. Nu cum făceau evreii, eu Leviţii, după 
intrarea lor în Canaan, pe vremea când „nu era rege în Israel, şi' 
fiecare făcea ce i se părea lui drept....1). 

Dacă este adevărat că sunt şi credincioşi (uneori destui) necali
ficaţi, adică fără o chiemare de sus şi fără vrednicie de a fi vestitori: 
ai Cuvântului (şi totuşi voiesc să fie), iar alţii sunt făcuţi de vreun* 
centru sau din vre-o şcoală oarecare (şcoli biblice, seminare, facul
tăţi teologice, etc. cari se ştie că fac lucrului lui Dumnezeu, mai mult 
rău decît bine) de unde sunt numiţi „ păstori, predicatori, etc." ; — 
apoi nu este mai puţin adevărat că sunt şi lucrători adevăraţi, anume 
chiemaţi de sus, având darul trebuincios, credinţa şi destoinicia la 
fel. Faţă de aceştia din urmă, Adunarea (sau Adunările) credincioşi
lor în care slujesc bine, are o datorie de împlinit şi o mare răspun
dere înaintea Domnului. 

Cari sunt semnele unui adevărat slujitor care s'a dat cu totul în 
slujba lui Dumnezeu, după voia Lui ? Mai întâi de toate, acela tre
buie să îi simţit o chiemare a Duhului şi un îndemn lăuntric născut 
din dragostea şi recunoştinţa lui pentru Mântuitorul, sau din grijă şi milă 
pentru sufletele pierdute ca şi dânsul altădată. Apoi, a urmat hotărîrea 
de a sluji fără nici o condiţie şi fără niciun apel făcut oamenilor — 
oricari ar îi ei — cu privir^fe la viitoarele sale trebuinţe, ci încrezîn-

1) Acelaş duh de sgîrcenie/ la fel prinsese de inimă şi pe Iudeii întorşi de curînd 
în ţa ră , din robia de 7o de ani, sub cîrmuirea lui Ezra şi Neemia. După ce se rînduise 
solemn să se dea darea cuvenită a zecimilor după Lege (Neemeîa 10,32=39) leviţii şr cei= 
lalţi slujitori ai «Casei Domnului» trebuiră „sâ fugă, fiecare în ţinutul M" pentru a=şi 
câştiga hrana/ de oarece în nădejdea poporului care îşi uitase datoria şi făgăduinţa,, 
aveau să moară de foame (l3,6,lo«12). 
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•rîu-se deplin în Dumnezeu, pentru toate lucrurile. In sîîrşit, semnele 
pentru credincioşi, sau mai bine zis dovezile că un slujitor pus cu 
totul în slujbă e după voia lui Dumnezeu, este în primul rînd viaţa 
lui intimă, precum şi (dacă e căsătorit) a îamiliei sale, în Biserică şi 
faţă de cei din afară; apoi, credincioşia, darul, destoinicia în slujbă. 
Lipsit de aceste dovezi, oricine pretinde că este un slujitor al Dom
nului, pus cu totul în slujba Evangheliei, greşeşte. Iar faţă de unii ase
menea, nici o Adunare creştină nu are îndatorirea să-i ajute mate
rialiceşte; aceştia trebuie să-şi câştige singuri plinea. 

Adevăratul slujitor al lui Dumnezeu, pus cu totul în slujbă, fără 
ca pămînteşte să îie asigurat de cele trebuincioase vieţii acesteia, 
trăieşte prin credinţă, adecă se încrede în voinţa Domnului şi se a ş 
tepte numai la El pentru toate lucrurile. 

Insă, cum Duhul Domnului lucrează în Adunările Domnului (în 
Biserici) şi le vorbeşte lămurit prin Cuvîntul său, Domnul face răs
punzătoare acele Adunări, cari din duh de sgîrcenie rămîn nepăsă-
toare faţă de suferinţele adevăraţilor Săi slujitori, îndurate din pricina 
lipsurilor materiale. De sigur că sunt şi destule Adunări, destule B i 
serici cu slujitori „făcuţi" sau „făcîndu-se" (deci îără chiemarea şi 
aprobarea Domnului) care cresc în afară în chip artificial şi lu
mesc. Insă. nu este mai puţin adevărat că sunt şi Adunări — nu pu
ţ ine — lipsite cu totul de binecuvîntări, cari lîncezesc şi chiar dau 
înapoi din pricina sgîrceniei care stăpîneşte pe membrii lor, atunci 
când este vorba ca din bunurile lor pămînteşti, vremelnice — multe 
sau puţine — să jertfească, dând în chip vrednic de Dumnezeu. 

_... Credincioşi de o foarte ciudată sinceritate! vai, atît de 
mulţi la număr, spre paguba lucrului lui Dumnezeu şi spre paguba 
lor vecinică, în ce priveşte răsplata lor. O, câţi din aceştia sunt auziţi 
repetînd pe dinafară — ca nişte rugăciuni — acele câteva citate din 
Cuvîntul lui Dumnezeu, pe cari le înţeleg foarte bine....; pe când, 5 

întreaga învăţătură privitoare la dărnicia creştină — dărnicie urmată 
de atît de mari binecuvîntări şi răsplătiri vecinice pentru creştinii cari 
o înfăptuiesc în viaţa aceasta — o cam ocolesc 

_ Oh, cât de drag le este lor cuvîntul apostolului Pavel, scris cre
dincioşilor Tesaloniceni: „....căci n'am mîncat pâine nimănui degeaba x) 
•ci ostenindune şi lucrînd, muncind ziua şi noaptea, pentru a nu fi 
povară nimănui dintre voi...." (2 Tes. 3,7-12; I Tes. 2,9). 

Deasemenea le este drag cuvîntul spus de acelaş apostol, la 
despărţirea lui de fraţii bătrîni din Adunarea din Efes: „N'am rîvnit 
riici argintul, nici aurul, nici hainele cuiva. Singuri ştiţi că mînile 
acestea au lucrat pentru trebuinţele mele şi ale celor ce erau cu mine„ 
(Faptele 20,34). 

Le mai este drag şi de cuvîntul care ne spune că, în Corint, 
apostolul lucra corturi împreună cu gazda lui, iar în zilele de sabat 
vestea în sinagogi, Evanghelia (F. Ap. 18,1-4). 

l) Nu însemnează că apostolul nu a fost chiemat şi nu a mîncat niciodată pela 
credincioşi. Când spune că nu a mâncat pâinea nimănui degeaba, înţelege să adeverească 
•a nu fi căutat el însuşi lucrul acesta, pe deoparte pentru a se da pildă credincioşilor (II 
Tes. 3,9) iar pe de altă parte pentru a scoate Ia iveală pe aceia dintre ei cari nu făceau 
mmic şi cari «se amestecau în toate" (cum stă scris în Originalul Scripturii) făcând/ se 
vede/ şi pe predicatorii, etc. pentru a trăi pe gratis, pe ici, pe colo (3,lo=12). 
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Drag le este şi de acei „numai doi pitaci" aruncaţi de văduva 
din Evanghelie, în cutia de daruri a templului din Ierusalim, şi de 
cari Domnul Isus s'a arătat mulţumit (Ev. Luca 21). 

Insă, o întrebare: Oare credincioşii aceştia, iau ei aceste citate 
din Sî. Scriptură şi se folosesc de ele, spre slava lui Dumnezeu şi d in 
o dorinţă sinceră de a vedea lucrul Său înaintînd din toate punctele 
de vedere? Le iau ei fiind plini de duhul jertfirii şi umblînd după o 
cât mai bogată răsplătire cerească, vecinică, neperiloare ?.... Hm! Nu 
cumva ei le iau atât de bucuros, numai pentru a-şi îndreptăţi sgîrcenia^ 
drăceasca dragoste de înşelătoarele bunuri pămînteşti, spre necinstirea 
Domnului şi în paguba viitoarei lor răsplătiri vecinice ?.... Nu cumva 
le iau, crezînd că ele se potrivesc cu gândurile lor?.... Dureros lucru 
este să cauţi singur să-ţ i ascunzi un păcat atât de mare, printre câ
teva versete din Scriptură, şi să uiţi bucuros toată Cartea care lumi
nând ca soarele, te face să vezi păcatul şi să-ţi cunoşti inima! 

...Ei nu citesc — şi de ce nu oare? — că, dacă apostolul Pavel 
nu a mâncat degeaba pâine nimănui dintre Tesaloniceni, în schimb 
a primit cu recunoştinţă ajutoare materiale din partea Adunării creş
tine din Filipi (vezi: Filipeni 4,10-19). 

Ei, pare-mi-se, uită că dacă apostolul a avut aceeaşi purtare 
la Efes şi la Corint, în schimb creştini răsleţi şi alte Adunări — cari 
fiind rare şi uneie la mari depărtări, nu puteau să ajute ori de câteori 
voiau — îl sprijineau după putinţă. (îndată ce Sila şi Timotel au 
venit din Macedonia la Corint, Pavel s'a lăsat de a mai lucra corturi 
şi „s'a dedat cu totul propovăduirii" datorită ajutoarelor aduse de 
dânşii : vezi, Faptele Apost. 18,1-5 şi II Coiint. 11,7-9; Rom 16,l-2„ 
13; etc). 

Tot astfel şi aceia cărora le place să creadă că, dacă cei „doi 
pitaci" ai văduvei au fost bine preţuiţi de Domnul Isus, însemnează 
că este totuna pentru ei dacă dau puţin, când pot să dea mult, — 
uită că, pentru ca Domnul să preţuiasă darul lor la fel ca darul ace
lei văduve, ar trebui ca şi dânsa să dăruiască tot ce au ea să tră
iască. Cum spune Mântuitorul: „....căci toţi aceştia au aruncat din pri
sosul lor în cutia de daruri, pe când ea a aruncat din sărăcia e>, tot 
ce avea ca să trăiască" (Ev. Luca 21,1-4). 

Ei uită!.... Dar ce nu uităm noi când suntem lipsiţi de dorinţa 
de a sluji Domnului, nu numai cu gura cu care cîntăm atât de des 
şi atât de frumos: 

Ca şi îngerii Tăi, Doamne, 
Vreau să te slujesc; 
Tot ce'n lume îmi rămîne 
Vreau să - ţ i . .dăru iesc !.... (cânt. 168) 

dar şi cu fapta: cu tot ce suntem şi (dacă nu cu tot ce avem, aşa 
cum se cuvine) măcar din tot ce avem cum din nefericire nici atîta 
nu se face, spre ruşinea noastră şi necinstirea Domnului. 

Uităm, de pildă, că pentru marele şi truditul apostol, era o slujbă 
de mare cinste ca să ducă la Ierusalim, sfinţilor în nevoie (de sigur,,, 
între ei toţi, şi Apostolilor) daruri materiale din partea credincioşilor 
dintre Neamuri (vezi: Romani 15,25-28; II Corint. 8 ; etc). 

Uităm că „ Tot astfel şi Domnul a rînduit ca ceice propovădu
iesc Evanghelia (cu totul în slujba e i : Nota Red.) să trăiască dim 

Evanghelie" precum ş i : „Vrednic este lucrătorul de plata lui" (nu 
vrednic de făcut averi pămînteşti: N. Red.) = vezi: I Corint. 9,7,11, 
14; Ev. Luca 10,7; I Timotei 5,17-18). 

Uităm că „Cine primeşte învăţătura în Cuvînt, trebuie să facă 
parte din toate bunurile lui şi celui ce-l învaţă" (Galateni 6,6) = 
bineînţeles, dacă slujitorul a lăsat totul pentru slujbă, dacă este cre
dincios Domnului, destoinic în lucru şi vrednic de ajutat. 

Uităm că cine samână puţin, puţin va secera; iar cine sa-
mănă mult, mult va secera" şi „pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte Dum
nezeu" (vezi: II Corint. 9,6-7). 

In sfîrşit, ce mai uităm ? Uităm că, niciunei Adunări de cre
dincioşi nu-i foloseşte la nimic să ştie că un adevărat slujitor al 
Domnului, pus de El cu totul în slujba Lui şi chiemat să trăiască prin 
credinţă, propovăduieşte Evanghelia sau dă învăţătură de zidire, fiind 
flămînd; că face călătorii încoace şi încolo, rău îmbrăcat în timpul 
iernei sau ştiindu-şi copiii goi, copleşit de lipsuri, fără să aibă drep
tul decât să ceară în secret Stăpînului pe care îl slujeşte, supunîn-
du-se în totul voinţei Sale. Mie mi se pare că, cu privire Ia un ade
vărat slujitor al lui Dumnezeu, faţă de care credincioşii nu-şi fac 
datoria, aceştia se aseamănă oarecum cu preoţii cari privind nepăsă
tori la Domnul Isus răstignit, îşi ziceau unii altora: „S'a încrezut în 
Dumnezeu!.... Să-l scape acum Dumnezeu, dacă îl iubeşte...." (Ev. 
Matei 27,43) sau ca Iudeii cari pentru a nu-şi ajuta părinţii la ne
voie, se mulţumeau vicleneşte să zică: „Corban" (dat lui Dumnezeu) 
după care se socoteau deslegaţide porunca Legii şi astfel batjocoreau 
Cuvîntul lui Dumnezeu (Ev. Marcu 7,6-13). 

Fraţi şi surori! In lucrarea de mântuire, cu totul deosebită, pe 
care de aproape 2000 de ani o face Duhul Sfînt în lume, El se slu
jeşte la fel de mijloace duhovniceşti şi de mijloace materiale; — şi 
pe amîndouă le cere celor cîştigaţi de El. Această lucrare cere, pe 
lîngă credinţa şi rugăciunile noastre, capete să gândească drept, guri 
să propovăduiască adevărul, picioare ; să alerge în slujbă, mîni să 
poarte sabia duhului. 

Credinţa şi rugăciunile fiecăruia şi ale tuturor sunt mijloace du
hovniceşti, înaintea sau — dacă voiţ i! — înapoia mijloacelor materiale: 
capul, inima, gura, mînile, picioarele, care trebuiesc hrănite, îmbră
cate, îngrijite, astfel încât lucrarea să se facă, scopul să fie atins. 
Aşa se petreceau lucrurile şi în timpul apostolatului Domnului Isus 
(vezi: Ev. Luca 8,1-3) ca şi în timpul slujbei de misiune a sfinţilor 
apostoli (F. Ap. 4,32-33). Şi oricine citeşte Istoria misiunilor creştine 
(această parte, cea mai însemnată din Istoria Bisericii) nu se minu
nează numai de duhul de jertfă al celor duşi să lupte pe cîmpul de 
onoare al Evangheliei, fie departe, fie aproape, fie lucrînd în propria 
lor ţară, ci deasemenea şi de al celor rămaşi în rînduri. Iată cum a 
ajuns adevărul* Evangheliei pînă la Eschimoşi şi Caraibi, pînă la 
Chinezi şi Japonezi, pînă la noi şi pînă la capătul lumii 

„Dragostea lui Hrlstos ne strînge....!" putea să scrie în timpul 
vieţii sale, fericitul apostol Pavel (II Corint. 5,14) pe când astăzi în 



timpul Bisericei a 7-a care nu este „nici rece, nici fierbinte" — căreia, 
Domnul îi spune: „ am să ie vărs din gura Mea....!" şi-i vesteşte 
că El este foarte aproape să v ină : „ Iată, Eu stau la uşă şi bat....!" 
(Apoc. 3,14-20) — pe o mulţime de credincioşi îi „strînge" îngrozi
tor sgîrcenia, dragostea de bani „cire este o închinare la idoli" şi 
care îi cufundă în prăpăd şi pierzare (Efes. 5,5; I Timotei 6,9-11). 

„Ce păcat mare printre noi!" se poate spune cu durere, astăzi, 
în Adunările noastre — ca şi în toată Biserica, în general — cu toate 
că îndemnurile Duhului se fac auzite cu putere în mărturii frumoase, 
ca cele date de apostolii Pavel şi loan, despre Gaiu: „ Gaiu, gazda 
mea şi a întregei Biserici " sau: „Bătrînul, către prea iubitul Gaiu, 
pe care îl iubesc în adevăr Prea iubitule, tu lucrezi cu credincioşie 
în tot ce faci pentru fraţi; şi aceasta chiar pentru aceia (fraţi) cari 
sunt străini, şi cari au mărturisit despre dragostea ta înaintea Adunării. 
Vei face bine să îngrijeşti de călătoria lor, într'un chip vrednic de 
Dumnezeu; căci au plecat pentru numele Său, fără să primească ni
mic dela aceia (creştini: Nota Red.) dintre Naţiuni. Este datoria noa
stră să primim astfel de oameni, pentru ca să conlucrăm cu adevărul...." 
(Rom. 16,23; III Ioan.1-8). 

In sfîrşit, încă ceva de spus în Nr. vi'.tor al „Creştinului", şi am 
isprăvit. 

F . M. 

Ştii tu că a fi „mîntuit prin har" înseamnă că Dumnezeu te-a 
mmtuît fără niciun merit din partea ta, nici în trecut, nici în prezent, 
nici în viitor? (Romani 3,24). 

Ştii tu că a fi „mântuit prin har" nu vrea să zică să trăieşti 
aşa cum îţi place: poate în vreun păcat, poate întrucâtva iumeşte, 
poate iubindu-te pe tine însuţi? (1 Corinteni 5,15). 

Ştii tu că, cu toate că copilul lui Dumnezeu nu este din lume, 
el trebue să se roage şi să veghieze pentru ca să nu se asemene de 
loc cu lumea? (Ioan 17,14—16). 

Ştii tu oare că Dumnezeu nu te lasă în lume ca să-ţ i faci un 
cuib în ea, ci pentru ca să fi i un martor al Lui, — al Lui, care a 
fost respins de lume? (Evrei 13,13). 

Ştii tu oare că eşti răspunzător cu privire la faptul că trebuie să 
răspîndeşti personal Evanghelia şi să cauţi suflete pentru a le aduce 
la Mîntuitorul ? (Romani 1,14—15). 

Ştii tu oare că păstrînd pentru tine însuţi ceeace trebuie să-i dai 
lui Dumnezeu, îl furi, şi astfel zăgazurile cerurilor vor fi închise pentru 
tine? (Maleahi 3,8-10). 

Ştii tu că, sub Lege, Dumnezeu cerea omului una. din zece din 
bunurile lui materiale, iar acum cere creştinului totul, astfel încât nu 
se mai pune întrebarea: Cât ar trebui să dau pentru Domnul? c i : 
Cât aşi putea oare îndrăzni să opresc pentru mine? (Levitic 27,30—32; 
Faptele Apost. 20,24). 

Stii tu că Sf. Scriptura cere să pui deoparte regulat şi cu grijă 

0 parte din salariu sau din cîştigul tău, pentru a i-o da lui Dumne
zeu (pentru lucrul Său) în întâia zi a săptămînei ? (1 Corinteni 16,2 ; 
Romani 12,1—2). 

Ştii tu că un creştin care nu se roagă decît numai câteva mi 
nute pe zi, nici nu trebue măcar să se aştepte ca să fie ascultat? 
El dă totul pentru pămînt şi nimic lui Dumnezeu! (Ev. Luca 18,7). 

Ştii tu că, de fiecare dată când lipseşti dela Adunare, întristezi 
pe Duhul Sfînt şi nesocoteşti slujirea Domnului? (Evrei 10,25). 

Ştii tu că, un creştin care nu doreşte cu înfocare plinătatea 
Duhului Sfînt, este trupesc şi o piedică pentru mîntuirea sufletelor? 
(Efeseni 5,18 ; 4,30 ; Faptele 18,24—25). 

Ştii tu că un creştin care cerşeşte ceva din plăcerile lumeşti, 
trădează pe Domnul Isus? In felul acesta, Demas s'a sinucis duhov-
niceşte (2 Timotei 4,10). 

Ştii tu că o căsătorie a unui creştin cu unul din lume, este o 
mare insultă adusă Domnului ? (Neem. 13,23-26 ; 1 Cor. 7,39; 2 Cor 6,14). 

Ştii tu că, dacă din pricina ta, copiii tăi nu se hotărăsc pentru 
Dumnezeu, vei fi vecinie răspunzător pentru ei înaintea Domnului 
precum şi faţă de cuvîntul: „Şi vei fi Mîntuit, tu şi toată casa ta!" ? 
(Faptele 16,31). 

Ştii tu că, dacă în casa ta nu are loc regulat (zilnic) slujba 
dumnezeiască, te lipseşti de binecuvîntarea lui Dumnezeu şi nesoco
teşti cuvîntul: „Eu şi casa mea, vom sluji Domnului" ? (Iosua 24,15). 

Ştii tu că, acum Domnul Isuş „este la uşă", aproape să vină, şi 
de aceea trebuie „să răscumperi timpul, căci zilele sunt rele" aducind 
roade, mai înainte ca noaptea să cuprindă lumea ? (Efes. 5,16; Apoc. 
3,19—21). 

Ştii tu?.... 

„De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat 
înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor !„ 

(Fapt. Apost. 24,16). 

Apostolul Pavel a fos pârît de popor, dregătorului din Cezarea, 
că a pus la cale „răsvrătiri printre toţi Iudeii". Insă, plin de îndrăz
neală, slujitorul lui Dumnezeu se apără, rostind cuvintele citatului 
pus deasupra acestor rînduri. O contrazicere între două părţi în luptă ! 
Cine are dreptate ? Cine spune adevărul ? 

In toate timpurile, slujitorii împărăţiei Iui Dumnezeu, au trebuit 
să audă această învinuire. Au trebuit s'o audă, proor. Ieremia şi ap. 
Pavel, Luther şi Roger Williams, etc. etc. Desigur, astfel de oameni 
nu sunt „cetăţeni liniştiţi" şi mulţumiţi de starea în care se găsesc, 
ci nişte „răsvrătiţi", nişte „primejdioşi"! Proorocul Ieremia era omul 
neliniştei, iar apostolul Pavel făcea să se nască turburări oriunde se 
ducea. La predicile lui Luther şi ale lui Williams, s'a iscat o puter
nică împotrivire în biserica romano catolică cea plină şi iubitoare de 
tradiţii, precum şi o mişcare printre ţărani. Apoi, Hristos!.... Oare 
n'a pus _ şi El în mişcare poporul şi căpeteniile Iudeilor ? N'a stîrnit 
El o nelinişte în omenire, care ţine pînă în ziua de astăzi ? 
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....Oare aveau dreptate acei oameni cari învinuiau p6 apostolul 
Pavel? Nu! Ei nu aveau dreptate, ci erau nişte mincinoşi neruşinaţi. 
Dar, să începem a ne aminti despre Domnul Isus Hristos. Dacă, m 
adevăr, ar îi răsculat poporul împotriva stăpânirii romane, atunci El 
ar îi îost omul lor (omul căpeteniilor Iudeilor). Dacă ar ii îost un om 
al răsvrătirii — aşa cum înţelegeau e i ! — L-ar îi primit cu osanale. 
Dar, tocmai pentrucă n'a îăcut aceste lucruri, L-au urît. Deci, 
acei oameni îşi dădeau seama de minciuna ce o spuneau. De altfel, 
cercetat ca persoană şi în tot ce îăcea Hristos, se dovedea că ceea
ce voiau ei să adeverească împotriva Lui, era nedrept, pentrucă;în 
totul se arăta îiind Omul păcii. Domnul Isus a îndemnat poporul să 
se întoarcă din calea lui, pentru a-1 atrage din faţă prăpastiei spre 
care mergea. Dar, neascultînd de El, urmarea a fost o prăpădenie 
groaznică... Căci, după ce au făcut să tacă pe Cel ce vorbea adevă
rul, neliniştea nu a mai încetat şi nimeni nu a mai putut aduce vin
decare.... Poporul mergea spre pieire. A venit ziua când Ierusalimul 
a căzut în ruine, în urma năvălirii Romanilor şi a revoluţiei dinlăun
tru, după cari nu a mai rămas piatră pe piatră din Templul în faţa 
căruia Hristos a fost învinuit şi răstignit. 

La fel se petrece şi sub ceilalţi „turburători". Dacă Ieremia proo
rocul, acel om „primejdios" ar fi fost ascultat, regatul lui Iuda n'ar îi 
pierit, şi dacă poporul s'a mai ridicat odată după cădere, a îost da
torită acestui om. Apostolul Pavel a răspîndit Evanghelia în lumea 
veche; deci, datorită lui, lumea a fost ferită să se prăbuşească cu 
totul, iar cultura apuseană a fost scăpată de o cădere deplină. 

Şi reformatorii? (evanghelici, din veacul al 16-lea — N. Red.). 
Oare a cui era vina de starea lumii ajunsă într'o mare fierbere? Nu 
a oamenilor bisericei catolice cari învinuiau pe reformatori de neli
niştea izbucnită? Oare n'au robit şi asuprit ei poporul, împreună cu 
domnitorii feudali 1), pînă cînd acesta s'a răsvrătit ? Deci, nu aceşti 
oameni „periculoşi" — aşa cum sunt numiţi toţi slujitorii adevărului 
Evangheliei — au fost o pricină de neorânduieli,.ci ei au adus lumii 
adevărul care a ferit-o să se prăbuşească în haos, au şcăpat-o de de
sperare şi prăpăd, i-au dăruit lumină şi viaţă, şi i-au croit o cale nouă. 

Dar bine înţeles că, dintr'un anumit punct de vedere, Isus Hristos 
este Revoluţionarul cel mare, şi tot revoluţionari sunt şi ucenicii Săi. 
Fiind „sarea pământului" aceştia sunt neliniştea lumii. Hristos a arun
cat pe pământ: sabia adevărului, focul nădejdei, sămînţa libertăţii, şi 
prin acestea a adus o „revoluţie" fără de sîârşit, adecă, revoluţia 
iubirii împotriva egoismului (împotriva dragostei omului de sine în
suşi). El a pus dreptatea în îaţa nedreptăţii, pe Dumnezeu în îaţa 

*) Rînduiâlâ politică (feudalitatea) începând din veacul ât-8=tea, ţinînd cu putere 
pînă în veacul al l6=Iea şi înlăturată cu totul în veacul al 18=!ea (revoluţia franceză). 
Pămîntul era pretutindeni împărţit (cu populaţia depe el/cu tot) între »domni« mai mari 
şi mai mici (nobili şi persoane mari bisericeşti). Populaţia ţărănească robia, slujea ca oaste 
în desjle şi nesfîrşitele războaie, şi nu avea decît hrana. 

Comunismul de astăzi, în Rusia, este o revenire Ia feudalitate, numai cu deose-
birea că în loc de «domni« şi biserică, Statul (care a desfiinţat proprietatea particulară, 
personală, individuală) stăpâneşte totul. Populaţia robeşte acolo, şi fiecăruia i se dă cu 
porţia. (Nota Red.) 
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lumii.... El a început revoluţia care dărueşte lumii mântuirea, împă
răţia lui Dumnezeu... 

....Pentrucă, această revoluţie doboară acele străvechi s tăpnir i 
drăceşti cari nimicesc lumea; doboară dragostea îngînfată de sine 
însăşi; doboară violenţa; doboară pe mamona; doboară puterea 
morţii.... 

Neliniştea pe care o aduce Isus Hristos, astîmpărâ furtunile lu
mii. Focul pe care 1-a aprins EI, stinge puterile nimicitoare ale celui 
Rău. Sabia aruncată de El pe pămînt, aduce pacea. Pentru aceasta 
a „răsculat'] El poporul.... Pentru aceasta, apostolul Pavel a stlrnit 
pretutindeni „revoltă". Pentru aceasta vrem şi noi să pricinuim 
aceeaşi nelinişte în lume, spre lauda numelui lui Dumnezeu!.... 

de Dr. T. G. Dunning 
trad. de W. Sezonov-Brăila. 

(urmare) 

2. Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi şi pentru co
piii voştri (F. Apost. 2,39). — A doua „dovadă" adusă împotriva 
botezului în apă după Evanghelie este cuvîntul: , făgăduinţa acea
sta este.... şi pentru copiii voştri" rostit de apostolul Petru, Iudeilor 
cari au întrebat: „Ce să facem, îraţilor?" Insă, adevărul este că nu 
există nici o legătură între îăgăduinţa de care este vorba aici şi bo
tezul în apă. Nu, nici o legătură. 

Mai întâi, dovada deplină a acestui adevăr, stă în aceea că, nu 
a îost botezat în apă niciun copil al acelor aproape trei mii de oa
meni cari au rămas străpunşi în inimă şi cari au zis Iui Petru şi ce
lorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să iacem ?...." După cum cetim: „Ceice 
au primit propovăduirea lui, au fost /botezaţi; şi în ziua aceea, la nu
mărul ucenicilor s'au adăogat aproape trei mii de suflete...." Ori, lu
crul acesta încredinţând pe deplin, am putea să punem punct. Insă ca 
o scurtă lămurire adăogăm că, dacă „făgăduinţa aceasta" despre care 
apostolul Petru vorbise Iudeilor, nu are nimic cu botezul în apă, în schimb 
ea priveşte numai aceste două lucruri: „iertarea păcatelor şi primirea 
Duhului Sfînt". După cum cetim lămurit în vers. 38. Iar cînd spune : 
„pentru copiii voştri" apostolul nu se opreşte numaidecât la pruncii 
ascultătorilor Iudei, ci priveşte pe urmaşii, copiii lui Israel, v i i tor i i , 
cei în stare să se pocăiască şi să creadă în Isus Hristos. 

Desigur, aceste lucruri nu pot îi deplin lămurite în o singură 
pagină de revistă. Totuşi, vom adăoga pe scurt că, cum la început 
Petru nu avea în vedere dec t pocăinţa şi mîntuirea lui Israel (vezi 
F. Ap. 11,1—18), cuvintele „....pentru copiii voştri şi pentru ceice 
sunt -departe...." privesc urmaşii p n ă la rămăşiţa aleasă a lui Israel, 
care se va pocăi în ajunul venirii în slavă a Domnului Isus şi care 
va primi îăgăduinţa de care poporul rămas în împietrire de inimă, 



n'a îost vrednic la început 1 ) . Aceştia sunt copiii viitorului îndepărtat 
(astăzi îoarte apropiat) pe cari şi Domnul Isus îi avea în vedere când 
spunea Iudeilor cari din răutate îl învinuiau că scotea demonii cu 
ajutorul domnului demonilor: „....dar fiii voştri cu cine îi scot? De 
aceea ei înşişi vor îi judecătorii voştri...." (Ev. Luca 11,19). Aceşti 
„fiii voştri" — urmaşii acelor Iudei cu inima împietrită de răutate — 
nu vor îi oare toţi acei Israeliţi din timpul din urmă, cari vor crede, 
se vor boteza şi vor îi mîntuiţ i? după care vor îace (cu toţii) sem
nele amintite pe rînd de Domnul Isus, la sfîrşitul Ev. după Marcu, 
dintre care cel dintâi semn amintit este tocmai - scoaterea dracilor ? 
(Marcu 15,16—18). 

Acesta este adevărul cu privire la făgăduinţele de mult îăcute 
pentru Israel, de cari se vor îace părtaşi maicuseamă viitorii (ră
măşiţa proorocită) cari vor păzi poruncile lui Dumnezeu şi vor ţinea 
mărturia lui Isus (Apoc. 12,17 ; 14,11—14). 

Dar ce au de a îace toate aceste lucruri, cu ideia de botezare a 
pruncilor? Căci dacă ar îi ceva, am ceti că odată cu cei „aproape 
trei mi i" cari au îost botezaţi după ce au primit propovăduirea, au 
îost botezaţi şi copiii lor. Insă, nu este nici vorbă.,.. 

3. Lăsaţi copiii să vină la Mine, şi nu-i opriţi....!" (Ev. 
Matei 19,14). — Auzim: Vedeţi? Dacă Mîntuitorul a spus: „Lăsaţi 
copiii să vină la Mine, şi nu-i opriţi...." apoi de bună seamă este 
drept ca ei să îie şi botezaţi !.... 

Ce lucru ciudat! Parcă Domnul Isus ar îi zis: „Lăsaţi copiii să 
vină la Mine ca ....să-i botez!" în loc de aşa cum stă scris atât de 
desluşit. Nu. Citatul amintit este rău chinuit cînd i se pun în spi
nare un înţeles căruia îi stă cu totul împotrivă. Deoarece el cuprinde 
numai o poruncă pentru locul şi momentul acela, dată ucenicilor, 
pentrucă certau părinţii cari îşi aduseseră copiii, voind ca Domnul 
să se atingă de ei. Iar, în înţeles de învăţătură duhovnicească, cita
tul învaţă pe toţi credincioşii să nu-şi oprească copiii de a veni la 
Domnul, printr'o viaţă trăită nu tocmai după Evanghelie şi nedîn-
du-şi destulă osteneală pentru a le deschide calea spre El. 

Deasemenea, nu trebuie de loc uitat că niciunul din părinţii 
cari îşi aduseseră copiii la Domnul, ca să se atingă de ei, nu puteau 
să îie dintre aceia cari îl urau sau nu credeau în El — îarisei, preoţi, 
cărturari, etc. — ci nişte credincioşi. Ba chiar se poate că erau toţi 
credincioşi botezaţi, îie de Ioan Botezătorul, îie de ucenicii puşi de 
Domnul Isus (vezi Ev. Matei 3; Ioan 3,22—24). Cu toate acestea 
nici prin gând nu i-a trecut Domnului să le boteze copiii aduşi la 
El, nici să poruncească cuiva să îacă un astiel de lucru, ci doar i-a 
binecuvîntat. Cum ? Oare s'ar îi putut El contrazice pe Sine însuşi 

*) Să luăm bine seama că, întâia predică a Iui Petru, la Ierusalim, era în legătură 
cu „zilele din urmă" pentru poporul lui Israel, căruia îi este făcută proorocia cuprinsă 
în cap. £ , 1 8 - 3 2 şi cap. 3 din cartea proorocului Ioel (Faptele 2,14 -21) . Dacă Israel.s'ar 
fi pocăit „zilele din urmă" pentru e! ar.f i fost atunci, şi totul ce se cuprinde în proo= 
rocia lui loel s'ar fi întâmplat. Insă, cum poporul evreu şi=a împietrit inima respingînd 
p?ntrU a doua oară pe Domnul Isus vestit de apostoli, Duhul Sfînt şi=a întrerupt lucra= 
r a=i minunată, odată cu uciderea lui Ştefan ( t . A. 7). De atunci EI s'a îndreptat spre 
Neamuri (pentru Biserică), după care în'„zilele din urmă" îşi va incepe din nou,- pen~ 
tru Israel, lucrarea insoţită de semne şi minuni, întreruptă Ia inceput. (F. A. 15,13 -18) . 
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care avea să statornicească: „Mergeţi, propovăduiţi!.... Cine va crede 
şi se va boteza"....! (Ev. Marcu 16,15—16). Nu, nicidecum. 

Aşa dar, singur îaptul că Mîntuitorul n'a botezat pe copiii aceia, 
nici n'a poruncit altora să-i boteze, este dovada dovezilor că citatul 
„Lăsaţi copiii să vină la Mine, şi nu-i opriţi!" este îoarte rău între
buinţat când se voieşte scoaterea din el a unui botez de origine pă -
gînă. Cu privire la aceasta, este bine să ne amintim de următoarele 
cuvinte scrise în veacul al III-lea — atunci când în sînul creştină
tăţii în decădere, începea şă-şi iacă loc, ici-eolo, străina ideie a bo
tezului în apă al copiilor — de credinciosul Tertulian (aşa numit: 
„unul din părinţii Bisericei): Fiindcă Domnul a spus: Nu opriţi 
copiii de a veni la Mine....! de aceea copiii să vină la El atunci cînd 
pot să vină iar voi să nu-i opriţi....!" In adevăr, Tertulian ştia din 
Cuvîntul lui Dumnezeu, că nimeni nu se naşte creştin, ci trebuie să 
se îacă creştin prin pocăinţa şi prin credinţa, în Domnul Isus Hristos. 
De aceea, luptînd împotriva noului şi primejdiosului obiceiu al bote
zării sugacilor, ivi t în Biserică încă din vecul al III-lea, Tertulian 
avea dreptate. 

4. Că „botezul pruncilor se face de un timp îndelungat".— 
Este bun pentrucă se îace de timp îndelungat!.... Această „dovadă" 
pentru legitimarea botezului sugarilor este atât de neserioasă, încât 
aproape nu îace să ne oprim asupra ei. Parcă păcatul, rătăcirea, ne
socotirea şi călcarea Cuvîntului lui Dumnezeu, ar îi în lume numai de 
azi, de ieri sau de alaltăieri! Iar când Duhul şi cuvîntul Domnului 
ni le descopere, cînd ne îndeamnă la pocăinţă şi la părăsirea lor, 
iată că trebuie să le găsim bune pentrucă ele se îac „de timp înde
lungat". Deşi este scris: , cine este născut din Dumnezeu, ascultă 
cuvintele lui Dumnezeu" (Ev. Ioan 8,47) iar nu rătăciri mai vechi 
sau mai noui. 

Desigur! Cum botezul sugarilor îşi are originea în păgînism — 
de unde, începînd din veacul al 3-lea după Hristos a prins să încol
ţească şi în Biserică (iar în veacul al 6-lea a sîîrşit prin a lua locul 
botezului adevărat) datorită tocmai paginilor cari începuseră să treacă 
pe.... gratis şi cu grămada la creştinism — este adevărat că el se 
îace de un timp cam îndelungat. Insă, cum este vorba de veacul al 
3-lea, al 4-lea, al 5-lea şi al 6-lea după Hristos, se înţelege îoarte 
bine că (botezul sugarilor) este o noutate vîrîtă în creştinătate şi o 
mare rătăcire iată de Cuvîntul lui Dumnezeu. 

Nu. După cum vechimea şarpelui de aramă făcut de Moise, în 
pustie, n'a împiedecat pe evlaviosul rege Ezechia să-1 nimicească 
„de oarece, pînă atunci, fiii lui Israel arseseră tămâie înaintea lui...." 
(2 Regi 18,4) tot astfel şi vechimea botezului sugarilor nu trebue să 
oprească pe nimeni să-1 socotească drept ceeace este: o înlocuire a 
botezului adevărat şi o mare abatere dela adevăr. 

5. Că „iştia botezaţi a doua oară sunt sectari....!" — Ase
menea păreri si epitete de oameni înciudaţi, nu se aud rar, ba le mai 
cetim şi prin broşuri scrise anume.... 

„Cînd eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil, 
gîndeam ca un copil; când m'am făcut om mare, am lepădat ce era 
copilăresc" (1 Corint. 13,11). 

http://ar.fi
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Deci, cînd eram copil aveam o răspundere de copil, pentrucă 
puteam să vorbesc, puteam să simt, puteam să gîndesc ca un copil. 
Dar, când la cîteva zile după naşterea mea trupească am îost botezat 
în apă, nu aveam nici măcar acele însuşiri copilăreşti (cari, de altfel, 
nu sunt de niciun preţ pentru a se putea primi botezul în apă, după 
Evanghelie). Aşa dar, eram mai pe jos decît un copil. Ei bine, dacă 
atunci cînd m'am făcut om mare a trebuit —cum stă scris — să lepăd 
cele copilăreşti, apoi cu cât mai mult a trebuit să mă lepăd de cele 
prunceşti!.,.. şi maicuseamă din ceasul cînd am aflat că, sub Noul 
Aşezămînt şi in tot ce priveşte Biserica lui Dumnezeu, orice lucru 
care nu se face dintr'o personală şi deplină încredinţare, nu are niciun 
preţ şi nu se socoteşte nimic. După cum este scris: „Tot ce nu este 
din credinţă, este păcat" (Romani 14,23). 

....Botezat a doua oară? De! eu unul ştiu că am fost botezat 
în apă numai o singură da tă : atunci, după ce m'am hotărît pentru 
Dumnezeu şi prin credinţa în sîngele Domnului Isus Hristos am pri
mit iertarea păcatelor şi mîntuirea. Oare mă întrebaţi de celălalt bo
tez în a p ă ? ....Iacă, vă spun sincer că am auzit pe cineva din familie, 
vorbind ceva, — şi am mai citit privitor la chestiurie, cîteva cuvinte 
scrise în josul buletinului meu de naştere. încolo, vă jur că nu ştiu 
nimic, nimic! 

.... Dacă din două certificate, unul este îalş, neautentic sau făcut 
împotriva legilor Statului, vă întreb ce preţ poate să aibă şi cum poate 
să îie el oare socotit iată de un certiîicat bun, adevărat, autentic, îăcut 
după lege şi drept? El nu preţuieşte nimic; este ca şi cum n'ar î i ; 
o h ;rtie neîolositoare, bună doar de aruncat la coş, — ca să nu zic 
că pune chiar în primejdie de osîndă pe deţinători, ca şi pe cei ce-l 

\ iac!.... In ziua când am aflat adevărul, iată ce am văzut eu în acel 
botez în apă, care, împotriva cuvîntului, voinţei şi planului lui Dum
nezeu, îmi va îi fost dat de, cineva pe cînd eram un prunc neştiutor. 
Pentru ceice sunt in necunoştinţă de adevăr sau nu voiesc să-1 recu
noască, eu pot îi un botezat a doua oară, — însă eu socotesc numai 
un singur botez în a p ă : cel adevărat, acela cerut şi primit de mine 
însumi după ce mai întâi am crezut, după ce mai întâi am primit 
pe Domnul Isus ca Mîntuitor. După cum, în ordine, stă scris: 

1. „Este un singur Domn, 
2. „Este o singură credinţă, 
3. „Este un singur botez,,." (Efeseni 4,5). 

„Iar cînd crezură pe Filip care vestea Evanghelia cu privire la îm
părăţia lui Dumnezeu, precum şi numele lui Isus Hristos, fură bote
zaţi atît bărbaţi cât şi femei" (Fapt. Apost. 8,12). 

Sectari?.... Ei da, pentru lume şi pentru religiunea ei!.... căci 
este scris: „Ieşiţi din mijlocul lor, despărţiţi-vă de ei şi nu vă atin
geţi de ce este necurat....!" precum ş i : „Noi deci, prin botezul pentru 
moartea Lui (Hristos), am fost îngropaţi împreună cu EL..." (2 Cor. 
6,14—18; Rom. 6,1—4), 

Desigur, lumea numeşte „sectari" pe oamenii cari alăturindu-se 
cu totul de Cuvîntul lui Dumnezeu şi despărţindu-se de feluritele ei 
sisteme religioase, alcătuiesc laolaltă, grupe, adunări de închinători 
„în duh şi în adevăr" (Ev. Ioan 4,19—24). Şi, în adevăr, se pare că 

primirea botezului în apă după Evanghelie, i- ar strînge pe aceştia mai 
mult laolaltă (un singur trup) şi i-ar despărţi şi mai mult de lume,— 
cu toate că la temelie lucrurile stau altfel.... 

Dar, din nenorocire, este adevărat că prin lucrarea Satanei, sectele 
(despărţiri, secţiuni) nu lipsesc nici chiar .în sînul Bisericei lui Dumne
zeu, iar multe roiesc în jurul ei. Unele din aceste secte de diferite grade de 
rătăcire dela adevărul de temelie al Evangheliei şi harului lui Dumnezeu, 
înţeleg să îacă botezul în apă al celor ce li se alătură (deşi, chiar 
învăţătura cu privire la botez, diîeră dela una la alta). 

Insă, pentru ce să îie respins botezul în apă după Evanghelie, 
pentrucă l-ar îace şi unele secte rătăcite? Oh, nu! Botezul în apă 
după Cuvîntul Domnului, nu-şi pierde nimic din adevărul şi valoarea 
lui, din pricină că l-ar îace şi unii rătăciţi, — după cum pâinea nu-şi 
pierde gustul şi puterea ei hrănitoare, pentrucă o mănîncă şi leneşii 
sau ceice o fură!.... 

6. Ceice se botează după ce au venit la credinţă, intră 
sub Lege, sub porunci, în formalism. — Ce învinuire stupidă, ve
nită chiar din partea unor credincioşi, oameni pe cari îi credem că 
sunt cu adevărat întorşi la Dumnezeu ! Ca şi cînd botezul în apă ar 
îi îost poruncit în legea poruncilor cu privire la ţineri de zile, jertîe, 
spălări, etc. dată lui Israel sub Vechiul Aşezământ, iar eu mi l-aşi 
îi însuşit! Parcă nu l-ar îi poruncit însuşi Domnul nostru Isus, şi 
parcă nu l-ar ii statornicit Duhul Sfînt, Bisericei, prin sf. apostoli, 
pentru tot timpul harului şi pînă la sfîrşitul timpurilor! 

Apoi, dacă prin săvîrşirea neschimbatului botez îh apă după 
Evanghelie, noi intrăm sub Lege, sub porunci, — atunci sub ce intră 
aceia cari săvîrşesc schimbatul botez în apă, al sugarilor? Oare nu 
sub o lege ? nu sub o poruncă, fără îiinţă în Cuvîntul lui Dumnezeu ? 
nu sub o rînduială de origine păgînă greco-romană, împotriva ori
cărui rost şi înţeles creştinesc?.... Şi dacă botezul în apă săvîrşit 
după adevăr, însemnează o intrare în formalism, apoi cel săvîrşit 
după visurile oamenilor, ce însemnează? Oare nu un formalism îm
prumutat, adaptat şi adoptat"? Nu un „foc străin" (Levitic 10,1—2) 
adus pe altarul Domnului ? Şi nu este oare el (botezul sugarilor) una 
din cele mai rele spărturi făcută dela început în fundul corăbiei cre
ştinătăţii, prin care puhoiul de oameni, nenăscuţi din nou, deci ne-
întorşi la Dumnezeu şi nemîntuiţi, năvălind, a scufundat-o, făcînd-o 
curînd una cu lumea ? (Apoc. 17,1—6, 15). <*••• 

De sigur că, oricine voieşte să cunoască adevărul cu privire Ia 
botezul în apă, îl va găsi numai într'o poruncă asemenea atîtor po
runci din Noul Testament, date nu pentru a îi nesocotite de credin
cioşi, ci împlinite. Ce! Numai Legea şi slujba aducătoare de osîndă 
şi moarte (2 Cor. 3,5—17) aveau porunci date? Nu oare şi Evan
ghelia harului lui Dumnezeu, aducător de viaţă ? (Ev. Ioan 14,15 ; 
15,10; I Ioan 2,1-5; etc). 

Deosebirea stă numai în aceasta: Pe cînd toate poruncile Legii 
Vechiului Aşezămînt mozaic trebuiau ţinute ca să poţi ajunge „să fii" 
— dimpotrivă, poruncile Noului Aşezămînt (Legea lui Hristos: I Cor. 
9,19—21) trebuesc ţinute pentrucă „eşti" sau mai bine zis: numai 
dacă eşti (Faptele 8,36—37; 10,47; I Cor. 11,27; Rom. 11,23). 

Ca şi lui Avraam, cu 430 de ani înainte de darea Legii pentru 
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Israel, tot astfel după trecerea timpului Legii (Galât. 3,17—29; Luca 
16,16) îi sunt date şi Bisericii porunci pe cari este ţinută să le îm
plinească, şi cari sunt în legătură strînsă cu poruncile primite de 
Domnul Isus, dela Tatăl, cărora le-a fost ascultător pînă la moarte 
(Ev. Ioan 10,18; 15,10; Filipeni 2,8). 

Oh, poruncile din Noul Aşezământ! „Acesta este Fiul Meu prea 
iubit.... de El să ascultaţi!" (Ev. Matei 17,5) „Vă dau o poruncă nouă: 
Să vă iubiţi anii pe alţii, cum v'am iubit Eu...." (Ioan 13,34) „....Să 
faceţi lucrul acesta spre amintirea Mea..." (Luca 22,19). „Duceţi-vă... 
propovăduiţi.... Cine va crede şi se va boteza...." (Marcu 16,15—16) 
„Femeia să nu ţină cuvînt în Adunare Ce vă scriu este o poruncă 
a Domnului" (I Corint. 14,34—37). Şi tot aşa mai departe, vezi po
runci : Rom. 13,1 ; II Petru 2,21 ; 3,2; I Ioan 2,7—8; 3,23—24; 5,3; 
II Ioan 6,9; Faptele 1,1—2; etc. etc. 

Formalism? Pentrucă Biserica călătoare şi misionară se află pe 
pămînt (pînă la răpire), Domnul i-a poruncit săvârşirea numai a a-
cestor două simboluri: botezul în apă pentru cei ce-L primesc ca Mîn-
tuitor (mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu: I Petru 3,21 
şi „îngroparea lor împreună cu Hristos: Rom. 6,3—5) precum şi frîn-
gereapâinei (amintirea morţii Sale răscumpărătoare: Luca 22,19—20). 

Oare aceste două rînduieli, sunt formalism ? Ele pot să fie pen
tru ceice fac forme din ele. Dar pentru cei trezi, pentru ceice 
cu cugetul luminat slujesc Domnului, ele sunt lucruri v i i , deopotrivă 
de preţioase, cari îşi găsesc aplicarea în viaţa lor (a credincioşilor). 

7. Apoi, am văzut noi şi dintre ceice s'au botezat! — Eh! 
Este foarte adevărat că o mulţime de credincioşi „dintre ceice s'au 
botezat" — după cum, de altfel, şi o mulţime de credincioşi, „dintre 
ceice nu s'au botezat" — au târît şi tîrăsc în noroi prea scumpul şi 
măreţul - nume al Mîntuitorului, ca şi sfîntul steag al Evangheliei 
Sale. Ce răspundere înfricoşată, în ziua Domnului, înaintea cerescului 
Său scaun de judecată? (2 Cor. 5,10; Evrei 10,29). 

Dar cine aminteşte nevrednicia unor credincioşi, pentru a res
pinge botezul în apă după Evanghelie, spune prostii. Pentrucă bote
zul rînduit de Dumnezeu, Bisericei Sale, nu este cu nimic vinovat 
de necredincioşia de mai târziu a unora, faţă de Acela (Hristos) în 
al cărui nume s'au botezat, după ce au crezut în El. „Nu cumva ne
credinţa lor va nimici credincioşia lui Dumnezeu? Nicidecum!...." (Ro
mani 3,3—4). 

Nu cumva că, botezul în apă după Evanghelie nu-şi mai are 
rostul din pricina vreunui Sirnon vrăjitorul; sau a unor, Imeneu, Filet 
şi Alexandru arămarul, Dema, Figel, Ermogen şi toţi aceia cari au 
părăsit pe apostolul Pavel? (Faptele 8,9—23; I Timotei 1,20, 5—7; 
II Timot. 4,10, 14—16 ; 1,15); sau din pricina lui Iuda vînzătorul şi 
a ucenicilor cari au părăsit pe Domnul ? (Ev. Ioan 6,66). 

Nu cumva, Evanghelia, harul şi dragostea lui Dumnezeu, nu-şi 
mai au rostul şi numai trebuiesc propovăduite, pentrucă atîţia oameni 
le întorc spatele? Sau pâinea, apa, aerul, etc. nu-şi mai au rostul 
fiindcă mulţi din ceice se folosesc de ele, cîrtesc şi batjocoresc — 
spre osîndă lor — pe Dunmezeu-Creiatorul ? 

Nu, nicidecum! Botezul în apă după Evangheliei rămîne în Evan
ghelie, rămîne atîta timp cit va fi Evanghelia şi cît va ţine propo-
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văduirea ei: pînă la răpirea Bisericii, apoi pînă la venirea în slavă 
a Domnului Isus, iar după aceea şi în împărăţia Lui pămîntească de 
o mie de ani. Insă, din nefericire, sunt şi credincioşi adevăraţi — de 
pildă, ca în protestantism — cari se împotrivesc, numai ca să se împo
trivească.... 

8. învăţături începătoare despre botezuri (Evrei 6,1-3). — 
Este un lucru trist să se vadă credincioşi (chiar) căutînd pricini în 
Cuvîntul lui Dumnezeu, pentru a ce împotrivi voinţei lui Dumnezeu. 
Oare nu-i deajuns că Diavolul, Fariseii, Saducheii, făceau astfel? (Ev. 
Matei 4,5-7 ; 22,34). 

Căci, vezi dumneata ? Este ciudat ca pe deoparte să citeşti în 
Carte că M ntuitorul a stabilit El însuşi botezul în apă şi Duhul Sfînt 
1-a consfinţit pe deplin, iar pe de altă parte să vrei să crezi că tot 
Duhul Sfînt (prin condeiul insuflat al apostulului) nu-i mai dă însem
nătatea cuvenită. De fapt, nu este nimic decît dorinţa inimei unor cre
dincioşi (chiar) de a căuta să-şi îndreptăţească punctul lor de vedere 

In adevăr, cuvîntul: „ învăţătura despre botezuri...." (Evrei 6,1-3) 
rău tălmăcit în unele traduceri, ale Bibliei, spune în originalul Sf. 
Scripturi: „ învăţătura despre spălări " întocmai cum cetim în 
cap. 9,10; „ nişte porunci trupeşti cari se cuprind numai în mîn-
cări, în băuturi şi în felurite spălări, pînă la timpul de îndreptare...." 
Apostolul amintia aceste lucruri, anume credincioşilor dintre Evrei 
printre cari de un timp se furişase duhul moleşelii şi al lenevirii du-
hovniceşli, care îi făcea (poate şi din pricina prigonirilor) să privească 
înapoi la „cuvîntul începutului despre Hristos" (vers. 1) adecă la cu
vîntul şi la faptele Legii, cari vorbeau despre Hristos (vezi: 5,11-12 ; 
6,4-12; 10,25-38; etc). 

Oare nu vedem noi bine că, aici — chiar dacă lăsăm aşa cum 
este tradus în Biblia noastră — stă scris despre felurite (mai multe) 
„botezuri" ? pe cnd Noul Aşezămînt nu cunoaşte decît un singur 
botez (Efes. 4,5). 

Dar să zicem că apostolul ar fi pus şi botezul creştin in acele 
„botezuri-spălări". Insă, departe de a-1 micşora, din potrivă îl întă
reşte punîndu-1 alături de „pocăinţa de faptele moarte" alături de 
„Credinţa în Dumnezeu" alături de „învierea morţilor şi de judecata 
vecinică". Iar versetul 1 : „să lăsăm cuvîntul începutului despre Hris
tos..." nu însemnează nicidecum să ne lepădăm de acestea, ci dupâ 
ce ara făcut cu ele un început bun, să mergem mai departe, asemenea 
şcolarului silitor care după ce a învăţat tabla înmulţirii, înaintează 
„spre desăvârşire" fără să se mai întoarcă iarăşi la ea (cum, prin 
asemănare se pare că făceau acei credincioşi evrei). 

9. „De fapt, Hristos nu m'a trimes să botez, ci să vestesc 
Evanghelia" (1 Corint. 1,17). — Oare pot fi şi aceste cuvinte o dovadă 
cu care să se lovească în însemnătatea justă a botezului în apă după 
Evanghelie ? Nu, nicidecum. Căci pentru a înţelege bine cuvîntul: 
„De fapt, Hristos nu m'a trimis sabotez "trebuie să cetim cu luare 
aminte vers. 10-16 unde vedem pricina pentru care a fost scris: Des-
binăriie şi partidele printre credincioşii din Corint, cari se socoteau 
partizanii unora sau altora dintre aceia cari le predicaseră Evanghe
l i a sau de cari poate că auziseră numai. . .., 



Iată pentru ce apostolul le amintia că, Hristos nu 1-a trimis să 
boteze, ci să vestească Evanghelia: Evanghelia îri care îşi au locul 
cuvenit, atît botezul în apă, c.t şi frîngerea pâinei. Că botezul :n apă 
avea pentru Pavel însemnătatea cuvenită, este destul să-1 auzim spu-
nînd în vers. 13: „Oare Pavel a fost restignit pentru voi? sau pen
tru numele lui Pavel aţi fost voi botezaţi ?," După care se felicită de 
a nu fi botezat în apă, la Corint, decît pe Crispu, pe Gaiu şi casa 
lui Ştefana. Apoi încheie, adăogînd : „....pentru ca nimeni să nu poată 
spune că am botezat pentru numele meu...." 

De sigur, apostolul era trimis nu să boteze lumea afundată în 
păcat şi pierzare, ci s'o aducă la Dumnezeu, prin cuvînt. Lucrarea 
de misiune era aceeaşi, atunci, ca şi astăzi: Mai întâi propovăduirea, 
apoi botezul în apă pentru cei veniţi la credinţă şi pocăinţă. Şi cînd 
Pavel scria: „De fapt Hristos nu m'a trimis să botez, ci să vestesc 
Evanghelia" el avea în vedere această rînduială — sigura poruncită 
şi recuuoscută de Dumnezeu — fără să-i fi trecut prin gînd că, unii 
credincioşi (chiar) aveau să-i răstîlmăcească cuvintele 

10. „....propovăduiţi Evanghelia la orice făptură! Cine va crede 
şi se va boteza, va fi mîntuit; dar cine nu va crede, va fi os îndi t" 
(Ev. Marcu 16,15-16). — In sf rşit, iată şi ultima dovadă adusă 
de unii credincioşi (chiar) împotriva botezului în apă după Evanghe
lie! Şi ştiţi D-voastră în ce se cuprinde ea? In aceea că Domnul 
Isus nu a mai amintit încăodată cuvîntul „boteza" („şi nu se va bo
teza") la sîîrşitul versetului 16. Adecă, după ce a spus în vers. 15: 
„ Cine va crede şi se va boteza va îi mîntuit" nu a mai spus şi:. 

dar cine nu va crede şi nu se va boteza, va fi osîndit". 
Dovadă nu gluma!.... O înţelegeţi D-voastră sau ba? Te pome

neşti că dînşii nu vor ii întrebuinţînd şi paharul cu vin, Dumineca, 
la irîngerea pâinei, tocmai pentrucă după cum în Ev. Marcu 16,16 
Domnul Isus nu a găsit de trebuinţa să mai repete, spunînd: „şi nu 
se va boteza" tot astîel şi în Ev. Luca 22,19-20 nu a găsit de tre
buinţă să mai spună odată : „ ...să faceţi lucrul acesta spre amintirea 
Mea" cînd după ce a frînt pâinea, a dat ucenicilor paharul cu v i n ! 
In adevăr, cu capul cu care voiesc să înţeleagă Ev. Marcu 16,16 
ar trebui să vrea să înţeleagă şi Ev. Luca 22,20 şi astîel să amintească, 
Duminica, moartea Domnului, numai cu pâine, — pentrucă Domnul 
numai cînd a rupt pâinea, a spus: „....să îaceţi lucrul acesta spre 
amintirea Mea"; Insă, cînd cu acelaş cap, două citate de acelaş îel sunt 
înţelese deosebit unul de altul, l) eu am dreptul să mă îndoiesc- de 
o sinceră şi dreaptă iudecată. Lucru îoarte neplăcut lui Dumnezeu.... 

Nu. In Ev, Marcu 16,15-16 Domnul Isus nu a socotit că trebuia 
să mai repete botezul în apa (lucru care ar strica şi stilului, atît în 
scris, cît şi in vorbire) pentrucă totul se înţelege în chip desăv.rşit, 
pentru rest, cînd spune: „Cine va crede şi se va boteza...." Căci, care 
necredincios sau vrăjmaş al Domnului Isus, ar vrea oare să se boteze 
pentru „numele Domnului" ? Niciunul. Un om va trebui mai întâi să 
creadă (cel puţin cu capul!) pentru a cere să îie botezat după Cu-

l) Dâm aici aceste două citate, numai ca o pildă de luat in seamă, de oarece 
in Ep. I către Corinteni 11,25 aposqlul Pavel aminteşte - nu j t im cum se face lucrul 
acesta - că Domnul Isus a spus şi pentru pahar, cuvintele: „să faceţi...." ca şi pentru, 
pâine. 
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vîntul lui Dumnezeu. De aceea, Domnul nu a mai găsit de trebuinţă 
să se repete. 

...Numai că, mulţi oameni — chiar şi unii credincioşi! — chinuiesc 
fără milă cuvîntul Domnului, atunci cînd voiesc să-şi pună mai pe 
sus de El, gîndul şi voinţa lor.... Asemenea acelui om care, nu aşa de 
mult, scriea într'o foaie religioasă, că dovada cea mai bună a rindu-
ielii botezului pruncilor şi a nănaşilor, este paraliticul (damblagiul) 
acela din Capernaum, împreună cu cei patru inşi cari l-au adus cu 
patul la Isus Hristos, ca să-1 vindece" (Ev. Marcu 2). Înţelegeţi, vă 
rog, că în mintea omului care a putut să scrie pînă şi o astfel de 
năzdrăvănie, damblagiul acela închipuieşte pe toţi pruncii, iar cei 
patru inşi cari l-au adus cu patul la Domnul Isus, închipuiesc pe toţi 
nănaşii! Straşnică.... teologie! Straşnică, asemenea acelor credincioşi 
— oameni proşti şi flecari — cari spuneau altor credincioşi: Voi cînd 
v'aţi botezat, aţi luat apa şi aţi lepădat sîngele! 

Gînduri rele şi vorbe omeneşti! F. M. 
(urmează) _ 

———-—- Colţul Copiilor 

Micul Aurel lua parte zilnic la adunarea întregei familii pentru, 
cetirea Cuvîntului lui Dumnezeu şi pentru rugăciune. într'o zi, după 
o astfel de adunare în familie— lucru care se iăcea regulat, după 
masa de dimineaţă (la ora 7) ' şi după masa de seară (la ora 8) -— 
Aurel zise mamei sale: Mămică, atît de mult aşi vrea să îiu ca 
proorocul Samuel, care, atunci când era copil ca mine a fost chiemat 
de Domnul, pe nume: „Samuele, Samuele!" aşa cum am auzit ce-
tindu-se astâseară în Biblie (1 Samuel 3,10). Aşi vrea ca Domnul 
să mă chieme şi pe mine: Aurel, Aurel!... îndată i-aşi răspunde ca, 
şi micul Samuel: Iată-mă! şi i-aşi făgădui că-L voi asculta frumos 
totdeauna 

Mamă-sa îi răspunse: Copilul meu! Ori de câte ori vei fi is
pitit să faci vreun lucru rău, să şlii că, dacă vei asculta bine cu 
urechia cugetului tău, vei auzi un glas dulce care îţi va zice; „Aurel, 
Aurel....!" Ei binş, acel glas dulce este glasul Domnului care te Sfă
tuieşte să nu păcătuieşti. Oare nu ştii tu că Dumnezeu ne vorbeşte 
tuturor, în două feluri: în Biblie şi în cuget? 

La cîteva zile după vorbirea avută, Aurel venea dela şcoală, 
iar maică-sa lipsea de acasă. 

— Ah, îmi este atît de foame! zise el femeii care slujea încasă . . 
— Tu te poţi duce Ia dulap, să-ţi iei un măr, căci mama ta 

ţ i-a dat voie! 
Aurel a deschis dulapul, a luat un frumos măr roşu şi voia să 

închidă uşa, cînd deodată zări o tavă plină cu prăjituri proaspete, 
cu un miros aducător de pofte..... 

— Oh! îşi zise dînsul: Ce mai bunătăţi pentru foamea mea de 
lup! Aşi mînca cel puţin zece bucăţi! 

— Tu poţi să iei, căci maică-ta n'are să ştie nimic, dragul meu!: 
îi zicea un glas la inimă.... Şi nimeni nu te vede!..,. 

— Aurel, Aurel! îi mai zicea încetişor, un glas dulce. 
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Aurel a ascultat glasul dulce. A închis uşa dulapului şi s'a de
păr ta t cît a putut de repede, ca de o mare ispită, zicându-şi: „Eu 
nu trebuie să iau niciuna din acele prăjituri, fără voia mămicăi! 
Ar fi un lucru furat! Nu. Eu ştiu că nu trebuie....!" Apoi, silindu-se 
să uite, s'a dus în grădină mîncându-şi mărul, fericit de-a fi ascultat 
glasul dulce. Iar, seara, când mamă-sa — după adunarea în familie 
— îl săruta înainte de culcare, Aurel îi şoptia încetişor la ureche: 
Mămică! Eu cred că Dumnezeu m'a strigat astăzi după prînz: Aurel, 
Aurel! ca şi pe copilul Samuel. Am auzit bine de tot glasul dulce şi 
L-am ascultat 

Aurel este astăzi un băiat mare, care îşi bucură părinţii. Pur
tarea lui dovedeşte că este ascultător glasului dulce care-i vorbeşte 
la cuget, cu credincioşie, ori de câte ori trebuie.... Şi astfel este 
^plăcut (maicuseamă) s i lui Dumnezeu. 

Colţul tinerilor 
Pentru cei întorşi de curînd Ia Dumnezeu (ca şi pentru cei

lalţi !). — De acum, dacă sunteţi ai Domnului Isus, să luaţi bine 
seama, în fiecare zi,' la următoarele şease puncte foarte însemnate: 

1. Să lepădaţi orice păcat pe care-1 cunoaşteţi şi să părăsiţi orice 
cale de care nu sunteţi cu totul siguri că este bună. „....să lepădăm orice 
povară şi păcatul care ne învăluie atît de uşor..." (Evrei 12,1). 

2. Dăruiţi trupurile voastre, cu totul lui Hristos. „Vă îndemn, 
deci, fraţilor....... să daţi trupurile voastre, ca o jertfă vie, sfîntă, plă' 
cută lui Dumnezeu, — lucru care din partea voastră va fi o închină
ciune aşa cum se cuvine" (Romani 12,1). 

3. Să faceţi din Cuvîntul lui Dumnezeu, o cercetare zilnică, „....ei 
primiră Cuvîntul cu multă rîvnă, şi cercetau în fiecare zi Scripturile 
ca să vadă dacă ceeace li se spunea, era întocmai" (Fapt. Ap. 17,11). 

4. Să faceţi din orice lucru un prilej de rugăciune, şi rugaţi-vă 
pretutindeni. „ în orice lucru, aduceţi cererile voastre înaintea lui 
Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri cu mulţumire"(Filipeni 4,6 ; I Tim. 2,8). 

5. Să recunoaşteţi că, tot ce întâmpinaţi este după voia lui 
Dumnezeu. „Nu voia mea să se facă, ci a Ta!" (Ev. Luca 22,42). 

6. Să trăiţi neîncetat cu gândul că, în mai puţin de 100 de ani, veţi îi în vecinicie. „....El a murit pentru toţi, pentru ca ceice trăiesc, să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Acela care a murit şi a înviat pentru ei" (2 Corinteni 5,15). întreg viitorul Patriei se aîla în mîinile tineretului. Patria de mâine preţuieşte întocmai ce preţuieşte astăzi tineretul. Un popor este alcătuit din indivizi. Şi eu sunt unul din aceştia. Mie, deci — pentru a conlucra la binele ţarii mele — mi se cuvine să îac parte din numărul de îrunte al celor ce muncesc cu braţele sau cu mintea; mie, deci, mi se cade să fiu un model de cinste, o pildă de credinţă. Eu pot să iiu astîel, prin puterea lui Dumnezeu al •cărui scaun de domnie are ca temelie: Dreptatea şi Adevărul. „Urîţi răul, ceice iubiţi pe Domnul!..... Lumina este sămănată pentru cel drept şi bucuria pentru cei cu inima curată" (Ps. 97, 10-17). 
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„....Astăzi, în patria noastră avem cel mai bun prilej, nu numai 
pentru vestirea liberă a Evangheliei — cu toate că în străinătate se 
spune din potrivă — ci, deasemenea şi în cele ce privesc pe poporul; 
lui Dumnezeu (pe credincioşi, Biserica). Toţi merg în spre a se unL 

Avem chiar îrumoase adunări împreună, ale ieluritelor denumiri 
de creştini. Desigur că nu va trece mult pînă cînd toate Adunările 
creştine, libere, se vor afla strîns unite. Şi lucrul acesta îl doreşte 
Statul. De pildă, este de notat faptul că, datorită lucrării cu cortul 
pentru vestirea Evangheliei, a fratelui H. din W. — şi care lucrare îi 
este îngăduită de autorităţi — în timp de trei săptămîni, s'au adunat 
într'un oraş, la o cugetare şi îndemnări sufleteşti, mai mult de 100O 
de oameni. Şi multe sute de suflete s'au întors la Dumnezeu. Aceasta 
se poate numi „trezire". (Dintr'o scrisoare a fr. Koeller din Widenest). 

„... pentrucă veţi dobândi, ca sfîrşit al credinţei voastre,, 
mîntuirea sufletelor voastre" (I Petru 1,9). 

„Ca aceste cuvinte de mai sus, vă salut iubiţi fraţi M. şi O. 
precum şi pe toţi fraţii iubiţi din România, în numele scumpului nostru 
Mîntuitor Isus Hristos care ne-a iubit şi ne-a spălat cu sîngele Său.. 
A Lui să fie lauda, cinstea, mărirea şi mulţămita, în vecii vecilor! 

Mult iubiţilor fraţi! Deşi în trup suntem necunoscuţi, totuşi mă 
bucur că în Domnul suntem una, precum suntem una şi în Duhul, 
căci avem un singur Domn şi Mîntuitor, o Evanghelie şi o rînduială 
după „Faptele Apostolilor" cap. 4 vers. 42. 

Cu un mare interes citesc revista „Creş t inul" şi în deosebi mă 
bucur că, la voi, lucrul Domnului merge frumos înainte, deşi prin. 
greutăţi; însă, unde sunt greutăţile, acolo este şi Domnul. Am o mare 
dorinţă să mă întîlnesc în persoană cu voi, să văd pe fraţii mei iubiţi 
din România, deoarece şi eu sunt Romîn. Insă, împrejurările de acum 
nu-mi îngăduie să-mi împlinesc dorinţa, deşi am nădejdea că vă voi 
cerceta cîndva, cu voia Domnului 

Acum voiesc să vă spun ceva şi despre starea împrejurărilor 
noastre de aici. Eu mă aflu în Novi-Sad, şi de profesiune sunt con
tabil. Aici în Novi-Sad avem o adunare frumoasă: 35-40 de fraţi şî 
surori ne str'ngem în fiecare Duminecă, să serbăm amintirea morţii 
Domnului Isus. Avem ceasuri pentru vestirea Evangheliei şi adunările 
sunt bine cercetate. Lucrarea Domnului s'a răspîndit şi în jurul oraşu
lui nostru. Numai din Septembrie, din anul trecut, Domnul a dat mult. 
Har şi s'au înfiinţat Adunări. Aşa în corn. Gospodjinci este o Adu
nare, de 20 de fraţi şi surori. Este interesant cum a început lucrul 
acolo, printr'un fost conducător al Adventiştilor, care a fost timp de 
25 de ani Nazarinean, apoi 32 de ani Sabatist, iar acum întîlnindu-ne 
şi luînd cunoştinţă de Evanghelia harului, a primit-o şi astfel a luat 
fiinţă Adunarea. 



In ziua de 12 Iunie a. c. s'au botezat aici, în Novi-Sad, 14 per
soane. Tot astfel şi în com. Ciurug, 6 persoane au primit pe Domnul, 
în com. Nocaj (în Serbia veche) avem 2 fraţi şi 2 surori. Domnul a 
făcut lucruri mari în Novi-Sad, şi noi îi suntem mulţumitori. Insă, 
prea iubiţilor, avem nevoie de rugăciunile voastre. Nu uitaţi să ne 
aduceţi înaintea tronului Harului! 

In zilele de 9-19 Iunie, a fost în mijlocul nostru, prea iubitul 
nostrn frate Butsher cu fr. Pavlovici din Bratislava. Domnul ne-a dat 
mari binecuvîntări. Cu prilejul acesta, am avut şi un botez în ziua 
de 12 Iunie (Rusalii) cînd 27 de suflete s'au coborît în apă, dovedind 
prin aceasta că au murit pentru lume, şi au înviat pentru Hristos. 
Deasemenea, cu ocazia aceasta am avut bucuria să avem o confe
rinţă locală în frumoasa sală „Sokolski Dom" care ne-a fost dată 
pentru o sumă mică. 

Acum avem şi noi o revistă lunară, cu numele „Veşnik Istnie" 
(Vestea Adevărului) al cărei redactor responsabil este fr. Petar Moiso-
vici, iar eu sunt administrator. Revista aceasta este misionarul nostru 
în Iugoslavia. Vom îi îoarte mulţumitori dacă mi-aţi îngădui să traduc 
unele articole din „Creştinul" şi „Viaţă şi Lumină" din cari — pentru 
aceasta — vă rugăm a ne trimite şi numere vechi Deasemeni, dacă 
aveţi nevoie de revista noastră sârbească, vă trimitem. 

Cu multă dragoste vă salut pe' toţi sîinţii (aleşii) din Bucureşti 
şi România, împreună cu Adunarea de aici şi soţia mea! Al vostru 
frate în Domnul, f r. Kornel Bocân 

A apărut broşura: 

„Unul va fi luat şi altul va fi lăsat" 
tradusă bine şi pe înţelesul tuturor, format 
mare, clişeu, hârtie bună şi bine tipărită. 

Această interesantă broşură se vinde cu 7 lei exemplarul. 
Dela 10 pînă la 50 exemplare cerute, se îace o reducere de 20 la sută; 

iar 50 de exemplare şi mai multe, se vînd cu 5 lei exemplarul 
(poşta nu costă nimic pe cumpărător). 

Dacă se găseşte câte un îrate prin adunări, poate — dacă nu 
este colportaj sau dacă colportajul nu îace comandă — să se folo
sească el, pentru osteneala lui, de cîştigul rezultat din vânzarea acestei 

' broşuri (care merge spre epuizare). 

Plata comenzii se face înainte 

ill*o«a<iaor noştri ? 
Rugăm pe toţi abonaţii noştri care încă n'au achitat costul abonamentului 

pe anul 1938, ca şi pe cei cari mai au rămăşiţe vechi, să ne trimită grabnic sumele 
datorate. 

Este bine să- nu se aştepte sfîrşitul anului pentru achitare, deoarece do
rim ca atunci să se înceapă achitarea abonamentelor pe anul viitor 1939, lucru 
care este drept, pentrucă hîrtia şi tiparul se plătesc înainte, iar nu pe urmă. 

Pentru a nu se face chieltueli cu mandate pentru sume mici de 30, 60 sau 
90 lei, este bine să trimeatâ banii printr'un singur mandat, mai mulţi fraţi, speci-
îicindu-se însă pe dosul cuponului, numele celor ce trimit. 

Cine nu primeşte regulat revistele prin poştă, să ne scrie pentru a reclama 
<celor în drept. De aici totul se trimite regulat. 
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lucrat/ însă lucrători sunt puţini. A m avut bucurii/ iar în unele locurii/ ame* 
stecat. Fr. Prişcu Dumitru a mai rămas la L,u$oş, unde se simte nevoie. 

In şiua întîi dc Paşti/ a avut loc înmormîntarea unui iubit frate/în com, 
'Gura Rîului/ jud. Sibiu, cu care prilej ne=am bucurat de binecuvîntări (Tes. 
5/18). Domnul să fie s lăv i t ! . . / ' 

din scris. fr. /. Severa şi a fr. Georgescu 

//....sora noastră bătrînă/ de aici (din Sibiu : N o t a R.) cu numele Sora 
A plecat la Domnul/ fi ind în vîrstă de 88 de ani/ după ce la vîrsta de 80 
de ani s'a hotărît pentru Mîntuitorul (deci/ timp de 8 ani a slujit scumpului 
ei Mîntuitor/ cu curaj/ plină de sănătate şi cu un puternic duh de rugăciune). 
Nu lipsea dela adunare/ deşi locuia departe. Z i u a , ajutase la gătit/ la sp,\l.\i, 
iar noaptea după două ore de slăbiciune trupească/ Domnul a luat=o la I I . 
Pe un timp minunat/ toţi fraţii şi surorile au luat parte la înmormîntare/ care 
a avut loc sub privirea şi binecuvtntarea de sus. Sora era mama fr. nostru 
Sîntea. . . " 

sora Ani Sîrbu 
Braşov 

Domnul a dăruit fr. nosteu Drăghici (tînărul) şi sorei/ un fiu căruia i " a u 
pus numele Ioan. Domnul să le dea înţelepciune — precum şi nouă tuturor — 
pentru a creşte copiii/.în temere de Dumnezeu.... 

fr. Gh. Ancău 
Sighişoara 

In ^iua de Paşti a avut loc aici înmormîntarea sorei noastre Floarea 
Fere^an. Cu prilejul acesta/ fi ind întîmplător Ia noi fraţii Gîndi lă din Mediaş 
şi Prişcu din Braşov/ s'a vestit cu putere Cuvîntului Domnului Ia o mulţime 
de oameni veniţi să=I asculte. V i z i t a sorei L,upu/ dela Bucureşti/ a bucurat pe 
surori. Salutări! 

fr. Aronică Bumbea 
Cristian-Braşov 

//...Niciun cuvînt al Domnului/ nu este lipsit de putere. Adunarea merge 
binişor şi multe suflete ne vis;itea£;ă; Dumnezeu să le lumineze şi să lucreze în 
inima lor. Mulţumim fraţilor cari ne=au v iz i ta t ! . . . In şiua de 13 Iunie/ a 
avut toc botezul în a p ă a doi fraţi ; în aceeaş %\ am avut şi vizita fr. Iosif 
Băncilă din Tofian şi a fraţilor Wolfes şi W u r e n b r a n d din Bucureşti (aflaţi 
pentru aer în com. Ro^nov. Au au^it şi străini cuvîntul lui Dumnezeu/ cu 
prilejul acela. Salutări..... 

fr. Piştea Dionisie 
Dorohoi 

Fr. Nicolae Ciortan ne scrie: // . . . .Am făcut o călătorie prin A r d e a l — 
vi^itînd com. Mîndra/ TîlmaciU/ Sibiu/ Mediaş/ Alba=Iu!ia/ Clu j şi Bistriţa 
(Sărata) — pe unde am stat cîte 3=4 şfte în fiecare localitate. La Şiret (Bu= 
•covina) am avut împreună o oră de studiu biblic/ unde se găseau şi patru 
fraţi cari tocmai scăpaseră din arestul unde stătuseră două luni . In Bistriţa 
am avut într'o seară o frumoasă bucurie Ia care au luat parte şi do i fraţi 
învoiţi d in arest pentru a dormi o noapte ta un frate Adunarea , d in Bros= 
•cauţi este sigilată. Fraţii au venit aici (la Dorohoi) din prevedere.... Vă sa= 
Iutăm în Domnul ! . . ./ . . ... „. . 

fr. N. Ciortan 
Timişoara 

// . . .Am făcut o călătorie la Bencecul de Jos (26 km. de Timişoara 
N. R.) unde am avut o nespusă bucurie în adunare/ cu fraţii şi surorile. Ina=: 
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poindu=rje, ne=am bucurat întîlnind pe fr. Iosif Bogya din Salonta/ care c ă l ă 
torea spre Lugoj/ în lucrul Domnului . Pe aici holdele sunt coapte. Să rugăm 
pe Domnul/ pentru a scoate lucrători în această Sodomă (Timişoara). Salutări \ 

fr. şi sora Dănilă 
Roman 

//...Pace şi linişte! Se simte nevoie de a lucra.... In şiua de 31 Iulie am 
avut o întîlnire frăţească cu fr. şi surori d in Heleşteni/ şi Muncel/ Alirosloveşti şt 
Elisabeta/ cu care prilej a fost şi fr. N. Ciortan. Ne=a vizitat şi fr. Ilie Har
malaie cu sora.... 

Duminecă 4 Septembrie, sora AîliCO, DeCUSai'U ne=a părăsit/ pîecînd la 
D o m n u l ; iar în şiua de 6 c. a avut loc înmormîntarea care s'a făcut în cea, 
mai deplină linişte/ lucru pentru care mulţumim lui Dumnezeu. Salutări !....' 

fr. Petre Filip 
Şiret 

" . . . fraţii arestaţi înainte de Rusalii/ sunt încă închişi la Tribunalul mi= 
litar/ iar pe şiua de 8 Iulie a fost judecarea procesului... Eu merg la Cernăuţii 
ca să vorbesc cu advocatul tor. Soţiile lor o duc greu 7 fiind singure acasă cu 
toate greutăţile/ unele şi bolnave. Ea ysecerat va fi şi mai greu (la prăşit po= 
rumbuL Ie=au ajutat credincioşi d in alte sate). Alt fe l/ noi ne. bucurăm la,, 
picioarele Domnului . . . . Salutări! 

\ • fr. /. Hamaliuc 
Colencâuţi-Hotin 

»In şiua de 10 Iulie a. c. am avut căsătoria fr. Ilie Har i ton Popov cu: 
sora Sofia Eeşinski. Au luat parte fr. şi surori din Răchitna/ H o r u şi GroşinţL 
Cu, prilejul acesta/ Domnul ne^a dat o adevărată bucurie. Domnul să bine— 
cuvintele cu bogăţie/ pe cei căsătoriţi. 

fr. V. Lesinski 
Stîrci-Sălaj 

In filele de Paşti a. c. ne=am bucurat avînd printre noi pe fr. N. Ciortan-
d in Ploeşti şi Eenes Francisc din Salonta/ cu cari ne=am împărtăşit d in Cuvântul'. 
lu i Dumnezeu Rugăm pe fraţii în trecere/ să ne vişiteşe,. căci se simte ne= 
voie/ cu atât mai mult cu cît aici este prima adunare ro.mânească de fraţi 
«Creştini după Evanghelie». 

fr. loanoşi M. 
Crasna-Sâlaj 

Fr. I. Pintea ne scrie : , " . . . . A m avut o bucurie bine simţită cu pri lejul 
întîlnirii frăţeşti la care au luat parte şi fraţi veniţi din diferite părţ i : fr. şi. 
sora Geor.gescu (Braşov)/ fr. Gîndi lă (A4ediaş), fr. Benedek Francisc (Vulcan)/-
fr. Ciortan (Ploeşti)/ fr. Kenes. şi Bogya (Salonta)/ fr. Kiss Matias (Sibiu)/ fr., 
lul iu Sşakaş şi I. M o l d o v a n (C[uj)/ fr. H o r w a t Francisc (Ghidea)/ fr. Petrişor 
George (Ciucea) dela fr. baptişti/ fr. Samuel Emerik (Cătăluşa) şi fr. Gone^tt 
Carol (Zalău). Sala plină/ iar tema: „Naşterea din nou, din patru puncte-
de vedere" a fost ascultată cu luare aminte. Domnul şi=a dat binecuvtntarea.. 
El să fie lăudat ! 

fr. /. Pintea 
Corni-Albeşti-Fălciu 

" . . . In t r 'un timp destul de scurt/ ne?am bucurat de viiţita mai multor fraţii 
veniţi de prin mai multe localităţi. Fraţii Păduraru şi Eoîjneanu (Iaşi) şi fratele, 
D a v i d (Ploeşti) cu prilejul facerii actului pentru casa de adunare.; apoi fratele, 
Căpuşneanu ( A d j u d ) şi Ciortan (Ploeşti). Iri ş iua de 8 Iunie/ ne=au vizitat : . 
fr. V i c o l cu fiica/ sora Isacov cu fiica/ sora Ambrozie/ fr. M a r d a r e , Grunts, 

şi Emanuel Stein fostlll rabin pocăit Şl Venit la Domnul ISUS, toţi d in Iaşii 
In şiua de 2o Iunie, au fost aduşi 2o de prunei în adunare/ pentru a se cere 
Domnului ca să=i binecuvinteşe,. cu care prilej fr. Păduraru=Iaşi a avut cuvinte 
bine simţite privitor Ia datoria părinţilor creştini. Ne bucurăm că/ ta Huşi s'a 
statornicit cu locuinţa un credincios din Basarabia/ care în silele de Paşti ne=a 
vizitat. Acesta/ împreună cu un ofiţer (maior) credincios/ au întâlniri frăţeşti 
pentru cetirea şi cercetarea euvi tui Dumnezeu. A m b i i şi=au arătat dorinţa 
de a ne vizita. 

Fraţii din Vutcan i sunt prigoniţi. Două înmormtntări împiedicate/ cîţiva 
fraţi loviţi/ cimitirul distrus/ spargere de geamuri/ apoi şi sala de adunări sigilată; 

fraţii din Corni-Albeşti 
Rachitna-Hotin 

//...Prin îndurarea . lu i Dumnezeu, noi ne bucurăm în pace şi linişte* dă 
dragostea Fiului său. In şiua de 28 August a. c. am avut o mare bucurie ta 
întîlnirea frăţească cu fraţii d in 19 comune. Cu acest prilej am avut şi bo* 
teşul în a p ă a 14 suflete mîntuite. Casa de adunare a fost neîneăpătoare faţă 
de numărul celor veniţi să asculte/ ca şi la a p ă care este la 2 km. departe 
de sat. Totul a decurs în linişte/ pînă Ia sfatul frăţesc din casa fr» Bordeianu, 
la care a luat parte şt fr. Har i ton Popov venit la sfatul dela Braşov. A t u n c i 
au venit jandarmii/ secretarul comunei/ etc. când n'au mai găsit pe nimeni de 
oarece fraţii f i ind înştiinţaţi de cineva, au plecat (era ora 12 noaptea). A 
doua şi , li s'au înapoiat actele celor cîţiva fraţi, cari mai devreme Ie fuseseră 
reţinute la postul de jandarmi. Salutări c u : Titu 3,15. 

fraţii i Sava Izvac, Gi\ Bordianu, Zaharia Chiurescu 
Simeria 

la Banpotoc am avut prilejul să ne bucurăm în Cuvîfitul Domnului 
plin de atîtea îndemnuri. Aceasta, în şiua de 29 A l a i a. c. cînd după amiaşi 
a fost adus Domnului , în rugăciune, pruncul Petru, fiul rn şi sorei A l b u . S'a 
avut ca temă: Ev. Euca 18,15«=17 de folos celor de faţă cari făceau ca sală 
de adunare să fie arhiplină. Domnul să se atingă şi de acest micuţ! Cinci 
suflete s'au hotărît pentru Domniţi Isus, şt doresc a fi botezate în a p ă pentru 
numele Eui. . . Z 7. fr. Loan Dan 

Galaţi 
Af lăm că fr. şi sora Feinstein cari lucrează pentru Domnul Isus, printre 

Evreii din acest oraş, au primit prin naştere o fetiţă căreia t=au pus numele 
Gabriela. Domnul s'o aibe şi pe dînsa în sfînta şi sigura Eui p a ş ă ! 

Red. 
1 

Deşi am trecut şi prin felurite încercări, totuşi Domnul ne dă şi 
bucurii. In şiua de 27 M a r t i e a. c. am avut botezul în a p ă a 9 suflete mîn 2 8 

tuite de El şi cari s'au hotărît pentru a=E sluji. Au luat parte şi fraţi d in 
Cîndeşti şi V lădeni , precum şi fraţii : D. Andruseac din Şiret, şi Rotam din 
Dersca. Ne=am bucurat sub p a ş a Domnului . Salutării... ! 

fr. D. Raranschi 
Craiova 

Fetiţa fr. nostru Burnea, micuţa Ol impia , a trecut d in viaţa aceasta 
la Domnul. înmormîntarea a fost ceva nou pentru locuitorii cartierului, pe 
cari noi ştim că Domnul are puterea că=t lumineze. — Deasemenea şt familia 
fr. nostru Faur Toni din corn. Eaşu=Italieni, a fost lipsită de o fetiţă, nu mult 
după naşterea ei. Domnul să mîngâie pe cei încercaţi! 

A i c i în Craiova a avut loc căsătoria fr. nostru Geniu Faur din corn. 
E a ş u (stabilit în oraşul nostru) cu sora Alexandr ina Foleanu din Craiova. — 



Tot aici s'a făcut şi căsătoria ff. nostru Nicolae Butat din corn. Plosca (stabilit 
în Craiova) cu sora Floarea M ă l ă u din corn. Adunaţ i i dc Geormane. Domnul 
să dăruiască multă înţelepciune în viaţa de familie/ precum şi multe bine= 
cuvîntări/ acestor noui căsătoriţi ! (Ps. 23. Colos 2 / l o ) . 

După multe jertfe ale fraţilor/ făcute din dragoste pentru Domnul/ ne=am 
putut face în Craiova/ casa noastră de adunare/ spre slava lui Dumnezeu 
(mai avem în urmă o sumă ca datorie). Pe de altă parte sunt şi oameni cari 
în loc să ajute la vestirea Evangheliei/ caută s'o oprească şi s'o nimicească; 
însă/ Domnul Isus este puternic şi ne are în vedere (Ioan 16/33). Salutări! . 

îr. Dumitru Tiţă 
Negreni-Ştiubeni-Dorohoi 

In i;iua de 15 M a i a. c, pe o z\ frumoasă de primăvară/ a avut loc 
înmormîntarea răm. pămînteşti ale fr. nostru Const. O la r iu în vârstă de 65 
ani (socrul fr. Gir igan). Lume multă a luat parte/ şi totul s'a făcut în linişte. 
Au venis fraţi şi surori d in Broscăuţi/ Vlăsineşţi şi Săvenî. 

Trei noui suflete au primit pe MîntuitoruL şi voiesc să=I slujească. 

Fr. Petre GhidllC d in corn Avrameni/ ne=a irtprtsit despre viaţa lui 
după ce a venit la Domnul Isus. Ne=a spus că/ av înd o vie- în mărime de 
28 prăjini/ aceasta îi aducea multă suferinţă sufletească/ căci era o pricină de 
vătămare a mărturiei Cuvântului lui Dumnezeu şi pe el îl împiedica să fie ,,o 
lumină în lume"/ de oarece făcea vin şi=l vindea la oameni/ ba chiar îl făcea 
să şi păcătuiască De aceea/ într'o bună ţi (cu adevărat bună !: N o t a Red.) 
s'a repezit să o nimicească el pe ea'/ ca nu cumva' la Urmă să=l nimicea ; că 
ea pe el. C înd auriră oamenii că fr. Ghiduc îşi scoate via din pămînt/ s au 
dus să=i cumpere butucii/ însă el nu a . v o i t să le vîndă nimic pentru, a nu le 
da el însuşi o pricină de păcătuire/ ca să nu aibe.p.ace sufletească şi să nu 
fie cu adevărat o lumină curată în lume-, A c u m v ' a zste arsă/ iar locul folosit 
pentru semănături. Şi fratele doreşte să spună aici : Orice credincios care are 
vie şi=i sufere cugetul din pricina ei/ să facă cum, a făcut dînsuL- şi astfel să 
trăiască după Cuvîntul ' Domnului . (Iată ce însemnează — după Ev. M a r c u 9 / : 

43=47 - ca cineva să=şi taie „lllhiU" sau „piciorul" sau să=şi scoată „OChilil" 
care îl face să c a d ă în păcat ! : ( N o t a Red.). Salutări tuturor ! 

fr. Petre Maftei 
Bucureşti 

Marţ i 23 August a . ca avut loc înmormîntarea rămăşiţelor păm. ale 
sorei noastre M ă r i a . Ioan/ puţin timp după întoarcerea ei la Dumnezeu. 

Duminică 3 Iulie a. ca avut loc botezul în a p ă »pentru Domnul Isus" 
a 9 fraţi şi surori/ oameni-întorşi la Dumnezeu şi mîntuiţi de Domnul Isus prin 
credinţa în sîngele Său vărsat/ pe Golgota/ pentru păcatele lor (Printre aceştia 
este şi fr. nostru"' Ioan G h . Papuc din eom. Mihăieşti=Muşcel/ fost notar în corn. 
alăturată/ Schitul^Goleşti/ şi prigonit pentru^ Evanghelie). 

Duminică 16 Iulie/ a avut loc botezul în apă/ a 7 fraţi şi surori. 
Duminică 11 Septembrie/ a avut loc botezul în a p ă a 5 fraţi şi surori 

(.3 din com. Baloteşti=llfov şi 2 d in Bucureşti). Domnul nostru Isus/ pentru mcartca 
Căruia/ aceştia au fost afundaţi în a p ă (Rom. 6/3=4) să Ie fie neîncetat Mo-
delul în trecerea prin această viaţă seurtă/ spre veeinica fericire ! Credinţă 
şi stăruinţă în luptă, le dăruim tuturor. 

Duminică 4 Septembrie a. c. a avut loc căsătoria fr. nostru Iosif A l d e a 
cu sora Eva D a n (sora fr. nostru D a n din Simeria). Domnul Isus să le fie 
învăţător şi Sprijin în căminul pe care şi l=au întemeiat ! (Ioan 15/5). 

Tipografia Cooperativa „PRESA" Calea Rahovei, 11 BUCUR şti. 
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