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. 

ŞC04.L!l DUMlNECALĂ ŞI INVĂŢĂTORII 
de M. Dumftraeeu. 

Nu~mi amintesc să fi vizitat 
.. o biserică în scopul de a ot·ga

niza, _ sau d0 a da lw.lrtllhări 
pentru şcoala duminccalft, in 

--~are să nu aud: nN 1avem învă
::cfittori pentru şcoala dumine
~ală şi deci nu o putem orga-

-ni~a, sau nu merge aşa de bi
ne şcoala duminecală, fiindcă 
n~are cine să luC'l\~ze în ea". 

Sil. fie oare aşa de sărac po
porul Domnului, inci'tt s<î nu ai
bă în sânul lui astft'l dl' ele
mente. uentru a nutea fi intrc
buin(a(i în lurt·area >;woalclor du 
niineealc? ;\u cred . .\lai curând 
cred că multi nu au în\eles che
marea, iar unii cari au inte
les-o, n'o urmează, părllndu-li
se că chemat•ea de a servi ca 
!nvă ttitor în şcoala dumi
nt?:cală, nu e dt: cine ~tie 
câtă importantă. :i\lai cur<lnd 
ar~ primi să conduc~;\ un ~f'rvi
ch! al tineretului, un servi
ciu· de evanghclizare, sau de 
zidire sufletească, dat• si\ fip în
vlitător la şcoala duminecală, 
nu. ·e cine şti<' ce, asta o poate 
!ace oricine. Cei ce gândesc şi 
vorbesc în ft•lul acesta, greşesc 
~r se lnşah1 mult. 

·rn rândurile ce urmează, cu 
ajutorul Domnului, voiu l'iiuta 
s~ arat ceva despre chemarea 
şi'. pregîifirea !nvătătorului 
ş<!oalei dunilneraiP şi far a
ceasta eu SJWl'anta că C<'i ce 
pîHJă azi n'au dat impor
tantă acestei chemări, vor 
int<>lege · · care este voia Do
mnului şi vor zice: .,lată-mă, 
Doamne, sunt gata M-(i ;;Ju
je~c Tie şi poporului Tiin". 
C:hemoreo de o 11 lnfiiliifor In 

Ş(OIJIII dUmlne<CIIii. 
'O'ri cine, fie credincios sau 

necrt>dincios, este un învătător 
prin vorbele şi via~a sa. lnvătă-

tura lui poate fi bună sau rea, 
dar este înviitătmă. Ori care 
credincios este chemat şi însă!'- ; 
dnat de Domnul să predea ht- · 
vat,Uura bună, fie In pubJi(\ 
fie In particular. 
Hotărîrea de a urma Indemnul . 

şi chemarea ca învătator In 
~coala duminecală, st1l în vointa 
şi îndcmânarca noastră. Voinţa 
depinde de noi. Noi suntem stă
pîtni pe vointa noastră şi prin
tr'o gândire mai serioasă şi ru
găciune, ne hotăr!m pentru a
cest lucru. Tndemânarea de a 
preda, ne-o pulem însuşi. Uce
aicii n'au fost învăţători când 
au fost găsili şi chemati de 
Domnul, da1· în scurt timp, au 
căpătat îndemânarea în aşa fel, 
încât multă lume li asculta eu 
plflccre şi interes. Chemarea 
Domnului către ei a sunat: 
,.Veniti după Mine şi vă voiu 
face pescari de oameni". Cum 
aveau să pegcniască ei oameni 
peutt·u Mântuitorul? Prin !n
vătătură. Oare nu sună şi pen
tru noi aceeaşi chemare şi nu 
trebuie s'o indeplinim predîmd 
altora Cuvântul Domnului? 

Când DumnezPU a chemat pe 
Ghedeon să conducă poporul 
Evreu, la biruin{ă asupra lui 
:\fadian care-I asuprea, î-a spus 
când el şovăia: "Du-te cu pute· 
rea aceasta care o ai... oare 1111 
te trimit Eu?'' Cfi li tineri ~~ ti
nere şi alti de alte vârste din 
poporul Domnului nu stau ne
păsii!ori fată de lucrul Domnu
lui, lfmcezintl de pe o zi pe al~ 
ta, fiiră să-şi dea seama cii in 
d sunt talente care, dacă le-ar 
pune In slujba Domnului. a.r 
duce la mari şi minunate bi~ 
ruinţi a adevărului DumnezP
iesc. Motivele cn care eăutăm 
să ne lndrPplătim nepii~ar!'!r, 
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sau şovăirea noastră, aşa cutn 
a făcut ŞI Ghedeon (Judec. 
6:14-16), sunt acoperite de pl o
misiunC'a. Sa: "Eu voiu 1< eu 
tine". Oare nu Pste acea~ta de 
ajuns? In acea~tii prornishn1c 
stă !nţelepciunea, priceperea, 
lndemânal'ea şi putcfca <le a 
preda altora cunînllll Domntl
lui. RcnmoaştPm micimea, nc
pri('eperca, lh'ÎlHlemilnnr~a şi 
că ~untem miiJ·giniţi în cuno
ştin(tl. dar faptul că El este r11 
noi, ne îndeamnă să primim şi 
să urmiim ehemarea de a JH'<'
da alim·a cuvttnlul St1u V<'~nic. 
Domnul Isus a zis: ,.Durc•(i-vă 

tn toată lumea şi propovfcdui(i 
EvangJH:lia la orice fflnturli". 
(Marru 16:15). Iar In ' l\Jatei 
28:19-20 zice: "Dnreti-vă ~i fa
ceti uccniri din toate neamuri
le... Şi înviltati-i să păz~ascit 
tot ce v'nrn poruncit. Şi iată că 
Eu sunt cu voi în toa.te zilelP. 
până 1~. sfârşitul veacului. _.,__ 
min". Cred ră este de~tul de 
clarii rhrmarea Domnului ru 
pt'ÎYÎ!'e la însl1rcinarca de a tn
vii.ta sau de a pr<>da oi altnra 
c1n·nntul ~r.u. Dar nu este nu
mai o rhc>marn, ci mai mult, o 
ponHtrfL E o poruncii. fn'-':otită 
dP o f{t~duln(ă: "Eu sunt e1.1. . .. 
VO! ... 

Dr altfel toti dti sunt ndr
Yiil'n(.i fJ'PSfini, t'!'Phnir s.'i cr>n
~idf'rr m1o:n·0n. Oc: ÎlH'":1t;"'itnr rn. 
\0a mai d0 R0A.mi'i onnn1·,._ din 
lJ:lrf 0A.- nor.1nllh1i. 

D!lrtî!Pll I~u~ n fn;;;:t nnm1t 
mai n1111t .Snvătntn~" ft·~J;fl, 
aiflt <10 urrnirL r!H ~i dP ponnr. 
Ţinta J 11i <le ril1w!r·nir 11 fMt 
"frtVăţăh1J':lHY C~Îllrl YÎ('oflim H 
VN1it In Dornnul nort11h ... rL i~R 
7.is: ,.TnY:lUit.orul0, -::thT'I rrî (H~ti 
un lm·iH'itot', venit dela Dm11-
nP?.0n ... " 

Din toat<' ar,.~t~>o '"Nl om Hî
murit că a''Cm ch0n1rn~en de a 

invăţa pe cei mici, ca şi pe cei 
mari, cuvântul Domnului, ur
m•1ud astre! chemarea, pm11nca 
~i exemplul Siiu. 
Dacă Domnul Isus a consi· 

derat aşa de însemnat lucrul de 
ufnvăt;'itorn, de sigur noi nu 
putem sii-1 considertlm mai pu- . 
ţin important. Deci să primim 
chemarea şi. indemnul şi să 
mergPm la lucru, cftci .,El este 
cu noin. 

PREGATIREA INVAŢATO· 
RULUI. 

Orice lucru cere preg•Uirc. 
Unii cred că lucrul în şcoala 
duminecalil se poate face şi fă
ră prcgiitire, dar aceasta este 
o părere greşită. Pentru acest 
l\lcru trebuie o deosebită şi te
meinică pregăt.ir~. Sunt mai 
mu!Le dl.i de pregătire, dintr• 
care amintim trei: 

1. S~u~ 4 i<'t·rr D;i1liei ~i a me
todelor de predare ale Domnu
lui Isus. 

2. Studierea elevilor: hi\rhaţi, 
tin0r! şi copii, ca să ştim ne· 
voile şi inh•resr1e lor. 

3. Stucli<'r0R mdcd?!n,. 1nrre
buin!ntr <le alte şr. dlP!l. şi a
plicarea fi.('Pstnr nv_"'fodn ~ntrn
cflt (•..::1 0 C'l!. pntlntil ~i df> f0~n:::.. 

In alte limbi şi mni rn ~<'a
mrt în Hn1h·1 r:·nr-l07:'L .:::q!1l h1llf

tr rilrti. cnri se oc11pă în arniî.
nHntimc cu tonle prohl<'mc
lr: şr0nlei rluminf>rale şi dacă 
Dnmn-nl nc Yn ~·tfutn. nn y,n ft'f'

ce rnnH ~i vom avP~l ~i noi nn 
n1:'1!1~~~~1 ~1 ~r0nl'"'i duminf"rnle, 
dnr 1'>1nn u!nnci tot trPhnie 
i'ă 1nrr5tn şi ave>m nrvoie 
rl<' pr• .. :rt1tl1·""· P0n! !"J.l 11rc·:l·dă 
pr0rrii!frn vnm ~+~r~li<') mr.fr"lr.l,.... 

Dnmnnlni r~n~ .-un mai multe 
nnr<,.tr de vedere. 
' Dnmnnl T~n.::: f'fl Jp,·'l~l!t~.-.·. fie 
că. a rtYlJf n1nY1:1! n dn<:-r:r1 iV't'
Ronn:1. fie r~ an fost mni m11lt<'> 
tri jurul Său, metoda Lni ne a 
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fnvăţa a fost perfectă. Obser
văm următoarele: 
' 1. El şi-a ales un subiect de 
care uu s'a depărtat, Intotdeau
na EI a avut ceva nou şi inte
resant de spus spre iolosul su
flet<>sc al celor ce-L aseultau. 
Multele Sale învăţături şi sfa
turi, erau clare şi necesare, ca 
lumea cunoscându-le, să Inţe
leagă planul mântnirii peiHru 
care venise pe pămftnt, pentru 
a-1 duce la Indeplinire. Cap. 3, 
din Si. Ev. după Ioan, contine 
astfel de învăţături, pc care în
văţatul Nicodim şi lumea în
treagă, trebuia să le cunoască 
pentru a inţeleg<l planul de 
mântuire. · · 

El s'a ţinut aşa de bine de 
\Ubiect, că oamenii n'au putut 
să-l'!ndepărte:~:e dela ei, cu toa
te că veneau cu felurite ehe
stiuni, cerându-I lămurire. Sunt 
tinii şl In zilele noastre, care 
sunt c.ontra pregătirii cu un 
!J.Ubie~Ct ales ş.i bine. studiat. Ei 
încep cu cartea Face~·ii şi te:J;
mină cu Apoc~tlipsul. 

2. Parabolele erau foarte des 
intrebuintata de. El, cu scopui 
ea sii facă mat uşor de price~ 
Jllll, ceea ce vota să, spu:q.ă, p1111· 
tr11 toţi. AşA. şi noi, să ui'.r~
buintăm ihL~traţiuni şi exem
ple pQtrîvite cu subiectul, pen· 
ţru a face pe toti, chiar şi pe 
cei ce tnteleg mai greu, să. tn
teleagll mai 1.):şor ceea ce voim 
să spun<"ml Sunt multe cărti 
In liml)A. romu nă cu o multime 
q,e a~tfel de ilustrnţiuni şi afa. 
I-11 de ac<"asta, revista .,Farul 
Creştin" aduce In fi~care săptă
rnfmn astfel de Uustra.tiuni şi, 
~xemple. ' 

3. Să cunoaştem bine sf. 
Scrtpt11ră. In ea găsim multe 
şj. folm<itonn !nfi\mpll'iri şJ 
exemple pentru viaţa creş.tinu, 

lui. Domnul Isus, imediat după 
Inviere, dtnd lnsotea pe cei tloi 
spre Emaus, le-a spulberat toa
tă Indoiala din inimii ~i i-a pre
gătit să-L poată cunoaşte l!l 
frângerea pâinii, prin e>plica
rea sf. Scripturi, pe care o cu
noştea aşa de hine. 

4. El a ştiut cum să câştlge 
iuteresul celor ce-L ascultau. 
Intotdeauna Domnul începea 
lecţia cu subiectul în care, ceţ 
Ce·L ascultau, aveau interes şi 
apoi Incet, Incet, ajungea la, 
partea spirituală pc care voia 
să le-o predea. Tată cMeva e
xemple: Femeia Samariteancă 
la fântâna lui Iacov. Subiectul 
lecţiunii Lui a fost apa, fiindcă 
interesul femeii era apa, şi de
la apa materială, a ajuns 1a 
apa spirituală. Interesul lui Ni-. 
codim era Intr'o naşţerc fizică. 
El s'a gândit că este mântnit, 
fiindcă n'a născut Evr<m. Dom
imi Isus, cunoscându-i gândul 
acesta a, luat ca subiect naşte
rea, dar nu naşterea firească, 
Ci naşterea spirit<lală -- naşte
rea di.n n\)1,1. Prin această m.e
todă, Domnul a câ~tig-at pe 
mulţi pentru Impărătia lu,i 
Dumnezeu. Tinta nQastră de 
căpătenie In şcoala dunaiRe.-. 
cal.ă trGbuie să fie câştiga,rea 
sufletelor pentru Domnu,! şi 
dA.cll voim să atingem cât mai 
bine această ţintă, trebuie să 
tntrebuinţăm metodele Domnu
lui Isus. · 

Câteva sfatnrl cu privire, J,a 
ptegătirea lecţiunlL 

Pregătirea !ee ţi unii In g1:up 
să nu se Iacă la începutul săp
tămânii, căci tnvătătorii tre
buie să aibă şi ei timp să stu
dieze singuri lectiunea., nici la. 
sfârşitul săptămânii nn este 
bine, pentrucă după pregătirea 
lecţiunii .trebuie să· mai cugete 
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!Şi să restudieze lecţiunea ca sa 
vină bine pregătit în faţa cla
sei sale. 

Se poate ca fraţii conducători 
de şcoala duminecal1, sau fra
ţii luerători, cari fat pregătirea 
lec(iunii- cu învăţătorii ~coalei 
duminecale, să aib{t mult de 
lucru cu cei ce în(eleg mai 
. greu, d.lr trebuie sA cerem de
la Domnul răbdare. 

N'a fost greu pentru filosoful 
cSocrate să formeze din l'lato 
un mare învăţător, pentrucă 
'!l'a născut cu acest geniu, dar 
·credem că ~·a ce1·ut mult lucru 
şi multii răbdare Domnului, ca 
să facă învăţători din Petru, 
Iacov, Toma, etc., care au fost 
aşa de simpli. Şi cu toate ace
stea El a prell"ătit cei mai re
numiti învăţători. Cum a reu
·şit să facă aceasta'! 

1. El a făcut învăţătura Lui 
·a:~a de atrăgătoare, încât uce
nicii au căpătat o mare •lrngo
ste de a o preda. Le-a vorbit 
·d·in inimă şi cuvintele Lui au 
mers la inimile lor. Invăt:ltnra 
Lui nu era o teorie s2arbăd·ă, 
tiwătatil In şcoala oamenilor, 
ei erau cuvintele auzite dela 
"Tatăl". Cuvintele Lui e~au 
"Duh şi viaţă". 

2. El a găsit o plăcere aşa de 
·mare în lucrul Lyi, incât uce
nicii au fost atraşi de exemplul 
Său. N'a fi\cut lucrul acesta de 
silă sau de formă. ci din dra
goste. O, dacă conducătorii şcoa
lei dnminecale san lucriHorii bi
!!'ericilor cari fac pregătirea lec
ţ!ei cu învăţătorii, ar face la fel, 
tnvătătorii ar fi inRi plini de râv
nă şi viaţă pentru lucrul lor. 

3. Domnul Isus totdeauna a 
dat ucenicilor Săi ceva de pre
dat. El le-a spus şi le-a înfăţi
şat In aşa fel lecţiunea, încât 
n'au putut ţine numai pentru 

ei cele auzite şi învăţate, ci au 
simţit nevoia să le împărtăşea
scă şi altora. Era "un izvor de 
apă izbucni toate", care nu pli
tea fi oprită să curgă. 
Să facem şi noi ca El. N c-a 

dat pild<l, ne-a pus in faţă me
todele Sale şi ne-a dat Duhul 
Său care ne ajută la aceasta . 
Astfel cei ce lucrează în şcoala 
duminecală, ci\t şi cei ce sunt 
membri, vor fi mai vii pentru 
Dumnezeu, gata. pentru lucru şi 
pentru jertfă, asemănfmdu-se 
cu pomul sădit lâ.ngă un izvor 
dB apă. Pe lângă toate cele 
spuse până aici, r~comandăm 
ca ceva minunat de potrivit 
pentru pregi\tirea Iecthmii şc. 
dum., revista "CXLAUZA". In 
ea lectiunile sunt împ:'irţite şi 
explicate la care putem adau
gă observările şi constatările 
noastre asupra' lecţiunii, între
gind astfel studiul eL 
Recomandăm tuturor învăţă

torilor şcoalei duminerale, cât 
şi membrilor să aboneze fieca
re "CĂLĂUZA". 

Ca încheiere, pot spune că 
fiecare credincios, dacrt vrea să 
fie misionar pentru Hristos, nu 
este altă cale mai bună decât 
să fie un învăţător în şcoala 
duminecală. 

In şcoala duminccală aveti 
prilPjul să urmaţi exemplul lui 
HriRtos. pred:\nd Cuvfmtul lui 
Dumnezeu altot·a şi câştigând 
suflete pentru El. 

ŞCOALA DUMINECALA 
trebuie si aib~ în bihliolcdi {Wfltru 
fiecare ele'", cărti d~ cântări, testa

mente şi alte c§rţi bune dela1 

DEPOZITUL DE LITERATURĂ 
Arad; str. Fabricii 20. 
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LE(JIUNILE $COALELOR DUMlNECALE 
CeciJ.•DJie pentru o.du1/l sunt intocmUe de l. Cocut şJ. ce.h! peatru copil 

de Ma.rloara PtiBCM 

Duminec~. 2 Aprilie. 
M:tinluiiorul cel 

răstignit 
Textul: Luca 23:1-26. 

Ctw, <le aur: Ioan 12:32. 
EXPLIGAT!Ul\1: Soborul care a ju· 

dccat pe hus şi cnrc l·a adu:> la Pi~ 
lat, era un fel de parlament al Iudei" 
lor. Acest sobor era compus din 72 
de hăirtmi. 1 nsă nu era in m;lna lor 
toată puterea politică. Iudea era sub 
stăpfnurca mard impără\ii romane. 
De aceea :impăratul din Roma avea. în 
Ierusalim un reprezentant al său, nu
mit guvernator. Acesta avea puh're 
mai mare dcdi.l soLoru1. Intre altele. 
numai el avea dt·(·plul să osândc.a!>Că 
pc dncva 1n moarte. De aceea conrlu· 
cătorîi Iudeilor a :ndus pe Isus la Pi
lat, care era guvernntor pe vremea .a
ceea. Pilat ('r:l un om laş. Trecutul 
său t~ra acoperit de rnultc pUeatr. El 
făcuse multe lucruri cari. dacă ar fi 
ajuns b urcrhilc imp5rr~1ului din Ho~ 
ma, Pilat ar fi fost înh'iturnL Ca să 
sc:lpc d<~ ls!J<;, Pilat L~a lrimis Ja irod. 
Act·sta estr· .acc:a::;i Irod euc a t:l!at 
<"apui lui Ioan notcziîlorul. EJ era fiul 
lui Tn·rl c-.:1 ma1·q. (':U'C ucisl~:'>(' copii1 
din B<>tlccm. ln IcntsaHm cxisln o ma. 
re ctiidirc ronwn?i în C'ate Jo~:ui:1 Pi~ 
lat. Aici a fost adus Isus s:l fie judL'~ 
cat. 

invl1tdturl spirituale 

1. COKDGCXTOH!l IUDEfLOH N'A
VEAU nkio vin~t ~t>rio"l:dî: de ndu~ im~ 
potriva lui Isus. De ar~'rr~, în urn lor 
l!ciga~ii. ci au :..;hici1 riitc\-:1. minciuni 
gro~nlnnc. l:1tă c;Îli"'va d[n ('}r: 

a) Rr'i$c<nala (v. 2). El au aruz.at pc 
hus ră ~1 n fo~t p_i'i..-;t atâHind popo~ 
ruJ la rnscoal!t n(• ~·~t:r :lr'l':-t·.lo: ('ra 
o man' minciun7i, Cki. dimp()tl'!-d'i_. 
l~omnu! hus n lndî'tlmZH pc onm;·ni 
sa ~r:: !Uhc-a~cil uni·i pc alţii :-fi fie 
pn~llit'i si să f<tcti bine ('him· ş( du:::mo
nilor l0r. De ;;km· fl'(l•·!: :111 ,lf.;"'l:F.l 
.şî rt'>ltlzL rnrc arm::1 pe lltf'nki.i D()n;~ 
nu]n! ~:1 !urrf'n:.-~ împotriv::1 :-.lal.uTui. 

. h) llwJt{ Cr::rwnfn!. O nllă acu./aţic 
fWfirc:tpl8, .arJa..,:l C0:JlJ·;o lli! T•;n~. :1 

fD,t dl El nu num<ti <:?i nu înd,•amnil, 
d:n Sl nrH·eqc· pP onmr·ni rl<' a pHHi bir 
C:l't~ndui. Ei au ';,liul riî spun un mn:. 
r~· JH~<~.rh'Y:!r. i'''Hlnwtl :ll17it::f'rK rwrin
tck l111 ~~us: .. Dnţi C~._,zaruluL ('C' c al 
Ccz:;ruiut" ~i ş!iau <'il înl-\nsi Hristos a 
pl~tlt dare. 

c) Impăratul Iudeilor. Ei spuneau, 
că Isus se da drept impărat peste Iu
dei·. Şi aici mintcau cu bună ştiin~ă~ 
căd auziseră cum GaHleenii i~au ofe~ 
rit lui hus tronul de rege, dar Ei l-1< 
refuzat. 

2. PILAT, omul care n'are curajul 
siiwşi m·rncze indemnurile constiintei. 
Pilat nu avea nimic trnpotrh·a lui
l.sus. Dupîi El, Isus nu făcea nimic rău. 
şi at n putut să-ţ>i continue lilwr lu
crart!;î mai departe. El ştia că: toate 
tnvinuirllc aduse de conducătorîi Tu' 
dcilor impotriva Lui, t•rau ncadcvăra .. 
te. Constiinta lui H ind(•mna să-L las• 
pe Isus liber. Mai mult, !cgcn rom:ml 
nu-i dădea voie să-I condamne la 
moarte pc un nevinovat Tolu$i Pilat 
11'a avut curajul ~ă facă binele pc care 
H w•dt•n. I-a fo:-.t tramă că fruntaşii 
Iudeilor vor fi in stare să-J răstoarne 
dm postul său, De a("C{'a l~a dat pe· 
hus loe, ea :>ă fie răstignit. In zadar 
şi-a mai sp!'llat el mUînile, căd ele vor 
r:lmillw nmnlărilc toată veşnicin d~· 
cea mai mare c-rimil rut·e s'a făcut 
vn~od:ll:! in univcr~:, 

:t IHOD. Dt· ct: n\1 vrut Isus ~a spu
nă niciun euv;'tnt în fata lui hod? IaU 
f'x;-ilif':î(ia: Jrod era lt'p<1d:Jt cu torul 
de , Dmnncz('U $1 impirtl"it în fărăde
}cgL lo;~n Botez.i";:torul il C'hrmil.se de 
m;1Hc ori Jn poc:iiut;'i. dar Irnd i~a 
Hi,nt ha 1oan capul şi :,:i-n uds nro~ 
pl"ia sn eon~!i!nt:l Isus n'a vorh[Î cu 
fl·o(l. JH':Jit·urii nu a\'('a ru cîne. El· 
<'l'a mot·t cu totul htfi de cele spiri~ 
tuaie. . · 
~ ·L D,\R.\nA. A('~'sta er-a un udrraş. 

~·J r,·~~rezcnta fărădf'l('_g('~ şi pi:\caln!, 
tnJo~'nl:î:li0:'i ~~ _ î:-tdl!l. Ali'llnrl de c! 
st~ltz':l .Isu•;, cnrc rrprcr.cntn juhirC'~ şi 
;,(oJlt?U<L ,,.Pc .. Dunul("ZP\1 şi cerui. Indl•ii 
d'>.·h'i':l .'::t fiJ('-:J,.;:i pc WJUl d:n d0l. :;ă 
:.<; dr:1 d~· p:nle;l lui numnez::ou snn a 
d1,"1volnhlL Pc cinf' al:~••1i tu? 
, .i. J:;TELl'Sl'L .TE!{ f'I~Ef u:r ISUS. 

l nvtta d!n punct de VP<kn~ plînuîn
h'S{", lt10;1J"!N~ lui Isus ;•-;'" o r.,!JI·' f·-,, " l 1 l • . . ,. ' " . ctln re !H \':. '!i <k P!l:1t Dar :Jrr'n~tll 
~onrff' nrf' o ~;H111:îl mul~ mai ildr'm· 
\a. Isus" tJ!If~n o;ă HU moat'ă, E! n l:n{TS 
<L' f:n~;~l vore In I<'l'us:~Fm, .,_liinrJ cc'L 
a;;h'np::L De t(' :1 filf'lll El ::-~test lu~ 
cru.? L.nmra întreagă f'I':J snh o~inHia 
lcgu hu Onmni'zeu. pC'nlru p:kah~Ic> eL 
hus a l.uat toilft' păr;1h'li: non..;trf' rt.,u
pr~ L!]i. ,A!onci prdi•aps,1, <'i\t'f' lrt~~ 
htna ~:1 Tlna pcslr noî, a r:lzul nC'ste 
EL El a luat locul nostru. A tÎu:.rit 

J 

i 
l 

' 
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pentru noi. Prin jertfa Lui ispăşit~a
re, El a prcgălit ~ânţuirea pentru !te
care din noi. Daca 'VIne la El cu po
căintă şi credinţă, ficctre păcătos poa
te t~ăsi mtmtuirc deplin~ de. păcatele 
lui, şi intrare tn lrnpărăţ1a lm Dumne
zeu. 

INTHEIJXRI: 1. Spune tot ce ştii 
dcspn~ sobor! 2. Spune tot ce. ştii ?e
S}Jrc Pilat! ::3. Cari Pra!l at'!uz~ţulc mm
.cmoasc aduse impotriva b1 l<i:Js? 4. 
De ce a osândit Pilat pe Isus la moar
te? 5. De ce n'r~ vorbit Isus cu Irod? 
6. Cine era Bat·aba? 7. Descrie pe larg 
lnţelesul jertfei lui" Isus. 

• Pentru copiii •Ici 
Oamenii cei ri'ti sunt duşmanii lui 

DumiH'zcu. Voi, copiilor, cf1nd faceţi 
"Vreo faptă rea, lucraţi irnpofriva l~i 
Dumnezeu şi Ii sunteţi duşmam. 
Dumnt'zcu c iubire. Lui li placr ordi
nen şi pacea. El vrea ca şi noi să fim 
c• El. 

Dumnezeu Tatăl a trimis pe Domnul 
l~:us pe pilm:.int, să ne învclc cum 
tHhuic :-;?i ne iubim unii pe aJtii, ca 
să fim plrku\i Lui. Dar, mşlc oameni 
tăi cari erau duşmani lui Dumr.<'zcu, 
L-au prins şi L.r1u lcg:1t. Apoi L-au 
dus la judecător. JudecătorUl se che~ 
ma Pilat. Acolo au fnceput s:i-L vor
b(·asc;'i de rău, spunt111d c:i Isus c un 
tnşrliHor. eri vorbeşte minciu_ni şi nu 
buc'lii pc D1.mmt>zcu. Pilnt L-a int1·c· 
lmt pr Dommll d:w:'î c adevăr:1t <West 
lucru. Domnul Isus a zis: "Eu sunt 
Fiul lui Dumnrzrn. Tatăl rerPsc M'a 
trimis tn lumr ca să îm·:lţ pc oa
mrni să trăiasciî frumos, cinstit şi si'i 
~c iubrasdi unii pc :1]t:i. :\tund se 
"\·or ducC' în rPturi". Pilat L-a ~~c,.:l
tat şi a ieşil ;"tfadi din camera dr iu
r'lcrată. Acolo n spu<; du.,rn:milor 
Do11mului. r:l T<>us c filr5" vinrl şi d 
arr ~ă-T ilf':l dr,1mul ~<:~ fi<' sl0hod. 
Dw;;manii D0mnnlui s'n'.! m::"1n'nf .;;j au 
crrnt lui Pilat ~:l-L OTWHlrc. Piln! n 
ascultat ccrf'rf'n lor şi L-a elat pc
Dnmm!l !'ă fie ucis. 

Act•i n:lmC'ni rfii L-nu legat. mereu 
strif~fi!Hl ,; L· :Hl dtt...; JW 1111 ilcnl. un
d.C' L-nn hă!u! in cuie pr o c-rurc ma
re ~i gJ'(·a. Sus p:· cn1c·<>. Domnul n 
·murit in rhir11'r; grr.lc. I.tm~il cruce 
rw1m~ Lni. ~bria, ;)1:1ngrn î'mpi"Ptlllă 
cu :tll!:' fei"nci rrr.rliTwinnsr. 

Inhiti copii! S:l lrilim dup~ voia 
Domnu1ui, a~n cum scrie in Scriptu
ră. C:tci (h(·:i ,•;'iriltuim ~:upiir;lm pc 
Du::11wzcu şi ne farcm du-;;m;~nîi Lui, 
pe-ntrucă El nu iubeste p~catul. 

Duminccă, 9 Aprilie. 

Domnul Inviat 
Textul: Luca 211:13-35. 

Cuu. de aur: Matei 28:20. 
EXPLJCA'f!UNI: Timpul. când cei 

doi ucenici mergeau spre En~aus, era 
D.uminccă după masă. Numai :)umclc 
unuia dintre (:i îl ştim. 11 chema. Clco.: 
pa. Despre celălalt uc·~nic. nu şli~n m 
mic. Se poate ca um~l dtntrc CI, cel 
puţfn, să fi bcUJt în l~maus şi se du
ceau la el acasă. 

lnvdţdturl splrlt•ale 
1. UCENICII $1 CHUCEA. Urmaşii 

lui Isus înr5 nu înl1•lcg~?-u slava _şi 
triumful jn!fri lui Isus. l'.l ,·cdt':-~u m 
moarll'a de pL' Cah·a_r ~uina C_?mp_lcctă 
a Iucdlrii Lui şi IHrumla rau_hu, pc 
când Isus a avut aici C('a mat m?r:~ 
iuviwrcre. Din această cauz5, uceniCII 
erau hfoartc descuraja ii şi sdrob1ti 1 .. ~ 
inimă. Ei plflngcau şi SC' ~ .. ăictau. ~~~ 
îşi vedeau t~atC' v~surilc şi· p~anunl~ 
lor înalte, rmnatc ~~ toaU'i crcdmta lot 
n;nJfragi;llă. In areastfi slarf' se &ăscn_u 
si cei doi pc drumul Uamasculm. Im
ma lo1· cr~l ru totul sdrobiHL 

2 SX-1 S'Pl"I I.l'l ISl"S OHICE !JU
RERE. Chiar numai în mărturisn·e:1 
întristării noastre înaintea lui Isus. se 
găseşte uşurar~. D~ ~c·~~l:a tH.:cnicii at! 
f5cul foarte bmc ca şt-au spus to~ 
focul inimii lor. Ci't!ă \T<'nw lăctm ~~ 
nu-i spunem i11i hus tot rr n~ apas_~. 
rămfmem împovărati. D(' aceea frcbmc 
să ne dcscărl'ăm inimile ::;i să ~~r~!n' 
c:'lm asupra Domnului toate griJilr. 
noastre. 

3. TIHTSTOS THEHl'IA S.\ SuFEHE. 
Isus începe să mângăic inimile ucr
nic:ilor printr'o cuv:lntar~ strălucit~. 
Toate textele din Vechiul Testament, 
cari vorbeau despre El, sunt tălmă
citc. Prrtutindcni ele invată că Hristos 
lrdli!Îa să sufere. Dar să sE'im şi să 
cugetăm pnlin mai a(l;în~ asupra a
cestor cuvinte. De ce lrch1;n sii snfc
rc? F.r:1 El ,·inoYat? Nu. Era El ohli
'i:ll s:'i moar:i pentru ŢJăr:l(cle no~slrc'? 
Nn. Cilci noi. (le hun5 ,·oic. ne-fim ilrs
nărtit fk Dumnrz<'u si ~rn luat calcn 
nilratulni. Noi lr<'buia să m11rim. Si 
toln<;i Vt>rhiu1 Tr<;tanwnt. t;ilm;)C'it dr 
Domm1I. :1rntă r:!ar di hn" fr·d)[lin sll 
mnn•·i'i. Arrc;t frrhllir ic"r ilin inimn. 
T)lin?i. dr rlragn<;tr n lui Dumnrzru. 
Nnmni inbirra rliYină a fost puterea 
carf' 1-n fln.;; pf' Isus In C:ah·ar. 

1. 1'\D!fTE NE A HOT' Il'. dnil ne 
r'!r<:chifl<':l Snipturil<' btiî. ni-:;tf' inimi 
ilt>srhisr pcntru Cuvântul lui Dumne-
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zeu. Ele sunt mişcate, mângăiate şi 
aprinse la i\uzul proorociilor. Avem şi 
110i astfel de ininu? 

5. HAMJ.J CU NOI. E multă poezie 
şi frumuseţe în 'inlrcagă :intâmphtren 
aceasta, dDr ('Ulmcu eî se găseşte in 
uct:stc cuyînte: 11Hăm!\i cu noi". Ucc~ 
nicii incă nu cuno~leau pe deplin pc 
tovarăşul lor. dar El le dăduse at:tla 
lumină, uşurare şi mângăîcre, încât 
nu mai puteau fără El. Să repetăm 
şi noi această rugăciune: ~,Hămâi cu 
noi. dontnllt' Isuse, căci viata făt·ă Ti
ne, n'are inteles şi bucurie'< 

G. Jn:G21CJCNEA DESCOPEllE PE 
ISC'S. Aici vcd<.•m o itrd:il.i1tură ma!-e. 
Ur:enicii au prÎI!lit tot mai multă cu
lW~tin'N despre I~us. cu rât se <tpro~ 
P'~u; luai mult dt• Emmts, dar ti tn> 
lmH o cliplt de rugăciune, pcntru ca 
să-L vadă în toal5 slava LuL Pn:dî
cilc c;unl hunc1 studiul biblic este bun 
~l ('ântărik sunt bune. InYăUim din 
dl:' mu}t. Dar fără rugăduue inc5. nu 
ajungem la cuno5Un!o. Lui adcvilraUt 

7. O C,\LATOHJE CU ISUS. Căliito
ri~~ uc.t•nicilor cu Isu<> spre Emaus

1 
c o 

pildă a vi'Cţii crrdincio;;:;ulul pc pă
mfint. Isus ne gt\s(•ştc pe drumul vie
tii trişti, descurajati şi cu speranţele 
cde rnaî- Jmne spulberate. Dacă in<)ă} 
Il primim ca tovarăş al nostru, noa~ 
ptea se face :d, trist~tcn devine bucu
rie, jalea se transformă ln V('sclie şi 
viaţa îşi găst'ştc î'nt<'lcsul şi rostul. 

B. S'A ARXTAT LUI SIMON. Aşa 
au spus cd din Ierusalim ucenicilor 
din Emaus. Cuvinlek arr .. ,tr:~ ;_1::::c:md 
o taină mare. Petru se lepădasc de 
Dommll. Poate rt·<>dca că n'are să mai 
fi<' primit nic.iodată ln t.·l'\ndul U<'Ctlici
lor. Dar Isus îi arntă o draAo~le foar
tP mare'. fn dimin<'a(n lnvJerii i SC a~ 
rat;'\ num~i lui pe:t~onal. 

IN1'REn:\Hl: t Ce ştim Mspre cei 
doi ucenici? 2. Ce ercckau ri desprt 
moart<'a )ni Isus? 3. De re trehuia lsus 
~~ suff•rt? 1. f:c i-au spus ucC'nÎdî lu1 
I:-us dnd mt njuns in Emnus? !S. Ara~ 
tU rnm au descoperit ucC'nlrii pe Hri
stos? O. Ce au fi-'irut uccniC'ÎÎ nflmri'? 
7 Ce le-au spus ur-<'nidi din Ierusa
lim? 

Pentru copiii 1111<1 
Azi sărbătorirn Paştele, ziua când a 

înviat Domnul Isus din morţi. Aţi 
văzut, copii, că Domnul a fost prins, 
bMtut. 1·ăstignit pc o cruce mare, un
tle a mul"it tn- dureri mari, Nişte 
prieteni ai Lui, L~au pus într'un mor~ 
ID5nt. Au pus o piatră gr('a ]a uşa 
mm·m:întuhli şj Pilat a trimis nişte 
soldaţi cari s~ păzeasci morm!lntul. 

Dar Duminecă dimincala, Dumnezeu. 
a tdruis un înger care a ]uat piatra 
de pe mormânt, iar Domnul Isus S'a 
sculat din mor\i. Era viu. Soldatii !>'au 
înspăimântat când L-au văzut şi au. 

·îugit ~ă spună acelor cari L-au omo~ 
rîl pc Domnul, di El a înviat. 

Doi prieteni ai Domnului au 
plecat după masă clin oraş ca 
să se ducă într'un sat apropiat. 
Mergând pe drum~ ei-au foarte mâh .. 
uiţi, Vorbl'aU Q.csprc moartea Domnu
lUI. Domnul Isus merţ;ca ln urma
lor şi i-~ auziL I-a întrebat pcn~ 
trucc sunt necăjiţi; apoi le-u spus: ,,In 
Scdptudi scrie câ Domnul Is-us va fî 
răstîgnit, dar va învia a treia zi". Ei 
ll ascultau cu mare luare aminte, dar 
nu L-.nu recunoscut. Dlumu) era lun~ 
şi plin de prvi. Ei erau -~bos-iti. totuşi 
ascultau cu multă hur-urie pe DomnuL 
Când au ajuns în sat, era noapte. A .. 
tund L~au rugnt pc Domnul să ră .. 
mână cu ci, să Se O(\ihncască şi să 
le ruai spună din Cuvântul Domnu
]ui. Domnul a intrat cu ci in cns.1 şi 
a şezut la masă ca să m;inâncr. Afari 
era întunerec şi· unul dintre prieteni 
a aprins lampa. Apoi a adus pâine pe 
ma.să. Toti trei s'au ~culat să se roa
!!C- Ctmd Domnul a început să se 
roage. ccî doi prieteni s'au uitat ]a EI 
şi L-au recunoscut. Atunci au căzut in 
genunchi şi: 1 s'au închinat Apoi, plini 
de bucurie, s'au lmbrt'icat si au ple~ 
<'at a1unci nonptca în oraş, inapoi, ra 
să ."pun?\ celorlalţi pri-eteni că au vor
bif î'U DomnuL 

Domnu] vorbeşte si azi cu noi. Cu
vint.rlc L11i sunt scrisr în TI!blic. Ru~ 
gati' pe mămka voastră. ori pe fra~ 
t!?'lc: vostru m~i mare. să vă cit~osd( 
rlin ti\rfca sfântă. Veniti regulat la 
scoala rluminecnH\ Bi tnv~tnti C'U bu .. 
curie Cuvânlul Domnu!11i. Atnnri El 
va veni sli loruiasră tn inima voastră 
ml('ă şi voî veţi fi mereu voiosi si 
1nmi. 
Duminecă, 16 ApriHc:. 

SauJ, primul :rege 
Textul: 1 Samuel 9:18-27; 10:1......g; 

11:1-15. 
Ctm. de anr: 1 Snmurl 10:6. 

EXPIJCAŢ!ENJ: Seul f~rca parte 
din sPmintb !ui Beniamin, carP era. 
aşezată tof:mai în inima Palf'stint'i, la 
mi~tzftnoapte de Ierusaiirn. Casele tn_ 
Pnlestina ::n:eau acopt>,rişul lat, asa el· 
puteai locui pe el Pe un astfd de 
ncopcriş a vorbit Samuel cu SauL 
Ghilgal se g~sca la r~sărit de Ierihon> 

J 

1 

1 
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Burdufurile erau nişte ·\'ase făcute din 
piele. E interesant să vedem ce Cel ile 
instrumente folosl~au Israeliţii pc ace
le vremuri: lăute, timpane, fluere şi 
cobze. 

lnvăfdlurJ spJrlluale 
1. NOBLEŢEA SUFLETULUI LUI 

SAMCEL. Când Israel ccrcn rege, a
răta pdn aceasta că c nemulţumit rle 
conducerea lui Samuel. Dar acest 
prooroc a avut o inimă mare. El nu 
::;'a supărat pc popor, ci s'a pus in 
slujba lui, ca să găsească un rege bun. 
Niciodată Samuel n'a pismuit pe S::u.1l 
că i-a luat locul. Dimpotriv~. s'a ru
gat pentru el toat;) virlta. 

2. SAt:L, OM NEVINOVAT, DAR 
FAR.\ EXPERIENŢ~ ŞI FA
nA CREDIN'fA. Primul rege al lui 
Israel a încPput domnia foarte bine, 
dar a sf<'tr~it-o foarte rău. Cauza a 
fost rit el nu avea o credinţă acl<'lncă 
în DumnC'zcu şi o inimă innoită. Toată 
religia lui era numai la suprafat~-

:l. S;\\,;L PROOROCEŞTE. Samuel 
descoperise ră e de mare înscmn:itatc 
pentru progresul lui Israel, ca tinerii 
să primească o cduca1if' hună. D(' a
ceea el a înfiintat nişte şcoli ale proo· 
rocilor, unde s{~ adunau tinerii care 
învăţau legea şi· proorocl·au. E intc
rcsJ.nt că în aceste şcoli muzica reli
gioasă, Yocală şi in.<:.!rumcn!aEi. ~veo 
un mnrc lor. C<înd S::~ul a înt:'t\;1:t o 
cC'ată de prooroci la Ghibea, a înrrput 
să proorocc::~scă si el. I.umra a ri'imas 
foarte miral:'i .. Se verle ră acest }HITU 

era ceva nou în viata lui. P:1nă :lf"lllll 
el nu se ocupase cu- chestiuni religoa
sc. Dar si acl'a'>lă cYLwie momc-nt~1nă, 
arătată de Saul, n'a a,·ut r:ldăcini a
dfmci in sufletul lui. A fost un foc de 
paie care s'a stins repede. 

4. SAUL Rlnl'IESTE. Amonilii erau 
un popor foarte războinic. ::~şewt la 
ră~.?il·it de fiii lui Isr<OM'L Dumnezeu a 
a!1ita~ pc Saul să-i biruiasd'i, pentru
ca pana arnm 1"1 fuscst' ascultătot. El 
se Hisa rălăuzit de Duhul lui Dum
nezeu. 

fi. S·\ITL NU SE RASJlUNA. lată în
c~ .o cll!vnclll ră Saul a inceput fmnă~ 
ratia bme. Poporul lui Israel. îndtb 
tat de hiruintn rontrCJ Amonitilo:i-. ce
rc să fiC' U('Îşi toţi eei ce nu-l vn'au 
ne Saul de rr_r.c. D:n· el 1i oprt•stc. 
Ne pan~ rău fn<>ă, că şi rtCNtstă Jmn:~
f;tfr a lui c numai la suprafata. Mai 
tftrziu, dind va fi fnccrc;tt. va (i rata 
s~-si omoare nu num:-ti dusmanii d 
şi pr rrl mai hun prif'lrn. · · 

INTRE!l:\nJ: 1. Din re seminlie ~~
cea parte S:tul? 2. De ce a cerut po-

parul un rege? 3. A fost Saul născut 
dm nou? Ce erau şcolile proorocilor? 
4. De ce s'a mirat lumea când a proo
rocit Saul? 5. Pe cine a biruit Saul? 
6. Descri·e intâmplarca in care se ve
de bunătatea lui Saul faţă de duşmani. 

P .. ntru copiii m1cl 
Saul era un om tânăr. Era înalt, 

humos şi .."·oinic. Avea braţe tari şi 
era harnic. Mergea să arc şi să S:a
mcne in ţarină şi păştea vitele tatălui 
s:Iu. 

Intr'o zi Saul p:Işlea măi'găriţelc ti-. 
tălui său pe câmp. Dar a adormit şi 
mărgăriţelc, păscând, s'au îndepărtat 
de H\ngă el şi s'au pierdut. Cfmd s'a· 
trl'zii, Saul a fost foarte întristat şi a 
pll'C'nt în d.utnrea lor. Mcrg{md pe 
drum, a intrat în casa lui Samuel, 
omul lui Dumnezeu şi l a intrebat da
că n'a văzut măgăr:ţclc lui. Samuel 
i-a spus că îşi ,.a găsi măgăriţ('lc. 1-a 
m:--~i ~pus o altă veste de hucurie: că 
Evreii au cerut un rege, Domnul 
Dumnezeu a asrull.at cererea şi le va 
da un rege. Arel n.'ge va fi Sr.ul. A
tun6 Saul mirat, a spus: "Familia 
noa:->tr5 c cea mai mică şi săraeă din 
sat şi satul nostru e ePl mai mic din 
ţar:\. Pentruce n'a ales Domnul nn 
reg:e dintr'un oraş mare. şi bogat?" 
V~rlcţi- cât de umilit a fost Saul. Dnr 
S::tmlH~l 1-a binernvâlll<ll şi Saul s'a. 
huf'nrat foarte mult. Nu pesh.~ mult 
şi-a gfi~:it şi m1:i~~ritclc şi le-a dus 
:1ra-~i'i !a tnt5l ~J.u. Evrr-ii. rând I-au 
vi'izut ne S:1nl nşa ele frumos si m:--~re, 
au stri·gat plini dr bucurie: ,.Trăiască 
J'('grle nnstru~" Apoi au făcut o m:ne 
serbare în rinslra lui si 1-:--~u dus în 
ora<:;. Acolo Sa1•l n locuit intr'o casă 
mare şi frumoasă şi rrn imbr1kat in 
haine ~rumpe şi el ·si ropiii lui". Iar 
poporul între.<:! li se inchina. 

Si! fim )i noi umiliti aşa cum inv~-
1ăm in }reti:--~ de azi (l<'la Saul. Dar:t 
p!'îdntii vo*tri sunt hmm1i. s:i multu
miti neînre1 at Domnului pentru asta. 
Si'i nu di<:.prrh!~ţi pe C'C'Î si'lnri. d'l:d 
Domnnl iuheşte pe toti rlC'(JŢ)OfJ'iylt 
Dac;! Yflnl fi umili.ti c:1 Saul, D'omnul 
nC' ''fi binec1tvânta si va fi: cu noi tot
deauna. 
Duminecă, 23 Aprilie. 
Ionatan, omul cu Inima 

mare 
Textul: 1 Sam. 13:1-7; 1111-26. 

Cn11. ric aur: Daniel 11:8?. 
EXPLlC\ŢIUN!: Filistenii erau un 

popor foarte războinic. Ei erau aşc
z:tti pe marginra mi'irii Merlit<'rane. 
Nu se şt_ie originea lor, dar se crede 
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că ei au venit din Grcda, Ei erau 
fomic bogat) ş; fo<ll'k' :tlnrm:liL in~ 
dată ce .w auz:t că s~ull e rege, an 
pornit cu ril:dlolu :Împolriv,a lui }ţnwl. 
Lupta s'a dni ln mtwtii lui hrucl o:i 
Filistenii au f Mt n h1 nga ti pftnti în scŞ, 
adică în ţar.t lor. 

b>vdţăfurJ sptrlfuale 

1. UN TATA R,\U ŞT UN FIU BUN. 
Acest lucru c ciudat, dar el s'a intârn· 
plnt i:n tocmai in cazu! lui Saul şi 
Ionatan, Fiul acestui rC'gc nu fo!-;t unul 
dintre cele mui nobile suflete care au 
trftit 'Tcodatit Eroism ~i umilintă. îu~ 
bire şi crcdinUi. toate aceste se ve
drau cn prisosi'nt~ in car:-~cterul s§.1:1, 
Iar tatfU său nu avea nici una din ele. 

2. UN POPOR ST UN REGE FIH
COS. C:ind Filistenii au pornit cu ar
matele llir furior~sr î:mpotriva lui Is~ 
raei, Saul şi poporul său s'au umplut 
de groază. ,JHirbfltii lu: T.s.raeL,, :s'nu 
ascuns in pcsteri. în tufîsurî, tn stănci, 
in turnuri .si în ~ropBe pentru apiL. 
Saul era lot la Ghilgal şi tot poporul 
de lftnge el tremura''. Şi de bună~ 
scnmi.i şi hnpărtltul lremura cu eL Ce 
dovedeşte nct'r~s!:'l:? O total~ lipsă de 
incredere in Dumnezeu. ln Joc sl se 
rontzc- ~; să crr:1d:\, ci au tn'murnt şi 
au fttgit. Ei J?Uh'<Hf ceH-, in legile lui 
Moise promî.c;Junik minunate ale lui 
Dtmî 1WZvu, rlar nici nu s'nu gândit la 
ele. Iată unrlc dure ncrrt'dinta. 

3. EHOTS~.rcL lXI !0!\ATA!':. A vcm 
două cazuri in lcc!ia no<1stră 1n r~u-c 
arest t'rolsm kst:* Ia ivral?i. EJ nu c 
păpuşă. EJ nu tremură_ ea si ceîin]!i'. 
"Ion~~tan a hătul tahărn Filistenilor 
c~t·e era la G~;·~u" . .Un. popor înt1·rg 
sa temut de l·J!lstcm şJ I0nntan sin~ 
gur a ::~vut rur,1jul :di pkft> la lupt.1 
impotrh·a lor, St cC"en ce c mai mi
nunat, e că a :wut o hîrnint!i stri'Hu
dtă, atât de strălucită îndt ,,rt inlrnt 
g1·oaz:1 în 1_ahlh:ă, i"f! tară ;i ... in t.?t po· 
po1·ul: sti"fiJ:î SI rluar prad:1ior.r !-<'nu 
tnspăinulntat; 1~ra s'a ingrozit. Era 
gl'oaz:n lui Dumnr7.ru". Dt:'ci Ioflatnn 
nu s'a f<'mnt dr Fib;tcni.~ ci i·a .Eirul 
pP ('j s!'i !W l''~1m:i ele d, G'JJ•t• a fost 
secrctnf lui? Cri'rlînt:> mare ~n Dnmnf'
:ZC'u. El spune ~'dniiforuJui său: ..... ni
mic nu îmnicrlf'r:l pe Domnul sii t],"':l 
izfl!hirf' pr:ntr'un mfc nmn~r. ca si 
prin!r'nn mari' PHm~!·". 

1. 10:\I.T\N SE LAS~ C:;\Ul.'lfT 
DE TlQ)INFL. Fiul lui Sm:l a ,,;"! di 
numai :t~a se p.oatr cfp;:tkr~ o hin1intă. 
darfi IC" Insi !?U toiul r8Hiuzit O,. Dnm
nczcu. De acC'ea o it:!n~bat pe Domnnt 

Ia fiecare pas în lupta lui Şi I-a ascul
tat îu !oate. Acc<'aşi cale trebui-e să o 
unnăm si nol n~lăzi dacii vrem sti 
iim biruitori impotriva pilc<\tului; it"C~ 
hu·;f~ :di ne lăhătn cu totul conduşi de 
putt•rc' Duhului sfânt. 

5. ERA GROAZc\. LUI DUMNEZEU. 
Suttt fnunoasc aceste cuvinte Ele ara
lă ră ionatan era numai o unealtă in 
mâna Iui Dumnr1.eu ~i că Atotputcr
nicul făcea lucrarea. Dacă dorim si 
facem CL·Ya pcntn1 Hristos, trelmic si 
ne predăm eu totul în mfma Lut şi să 
lăsăm ca toată slava s~ tic a. Lui. 

INTREB.UH: 1. Cine erau Fili«;tcnii? 
2. Unde erau asezaţi? 3. Cu ce dove
deşti el'! Saul şi poporul (T<tU lipsiţi 
de crcdintli? 4. Cu ce dovedeşti c~ 
Ionatan rt fo!it un mare erou? fi, Care 
a fost secre{ul biruintci Jui Ionatan? 

Penlra copiii miel 
Ionatan era fiul lui Saul. El era un 

tânăr frumos si curaj):\. Avea crerlîn
tă in Dumnezeu şi iubea pe poporu1 
E\'I'CU. 

OdaUi duşmanii au intrnt 1n (nra 
lor sl atl i:arqmt si'i fun~ ~r:îul, vi~ 
tclf' :;:i fruch•h~ Evreîlor. Atund regele 
Snnl :o chemat :,nldatii si hll}H'l'Uilă cu 
fml sălt. Ionat:1n. au pleca! să :llun_gc 
p(' du~mnnL Tns:l ostaşii nu aw:w Ai-~ 
me, nici topoar<'. nid :mUti. r.ări toate 
1•·-nu luat du-::rnnnlL PJini dC' f!'ic:t ~e 
sfătui:111 ce o:;;i facă. lnnata:t UY!'U ar
mr. A rneu! st•mn Sf'TVl\Of"Ului său şi 
ou pkt~nt printre denlurL spn: o:i~lt'a 
dn-:;manulni. Tfinntan a ~pus: ,.Am cre~ 
dintă în Dumnf'z('H că ne va ajuta s~ 
batem si să aluu.c:ăm pe dn-;.m~m". 
Dumnezeu a ns<'ultat rugi'icimw~ lui 
şi l~a ajutat. Ei erau uumni doi şi 
dusmanii t•r:nt cn !iutclf'. f:e m:irC f'lt, 
raj! Ctmd soldn{iî duşmani an văzut 
pc Tonatnn şi tW tovarăşul :-.~u. s'au 
tnsnăin,:ln!f<t Trmnlcm a înre1n1t să 
trn~:\ să.!(di în oastea duşmanilor. A~ 
<"'("13lin "P<'riali nu lunt~o ln fu.g!t 1m~ 
pin~:nlnclu-:<:.e unii P<' :\llii şi ră!i'ic:nd 
prinfl'<' dealuri. A~tf,~l. Jon;.tan tel Ctl
rajo" si C'rc-dinri(i:<:. ;a sdînat pr Evrri 
ilP duşmflni. En·eiî 1-au lăurlnf si l~au 
.iuhit ·mult. 

Copiilor. să fim CUl'<1joşi. Să uu fim 
frirosi. C:redlnta in Dnmnf'zcu şi cu~ 
raJul IH' ,-or ajuta tn vin \it Să avt~n, în
drl'isnf't:l!ă ~11 :cpunf'm $Î :11tora c?i noi 
urm~m )W Domnul si-L. iuhim, Atunci 
si Domnul ne va iuhi şi ne vo sdîpa 
tiin n('cazuri, rum a scăpat pc Ionn~ 
tan. 

1 



No. 2 CALA UZA 

Duminecă, 3ll Aprilie. 

David şi Goliat 
Tt:rful: 1 Samuel 16:1-13; 17:32--47. 

CuP. de aur: 1 Samuel 17:45. 
Astăzi e Dnmineca a cln· 

cea. In această Duminecă toate 
şcoalele dumineeale din ţară 
sunt rugata să facă o colectă 
deosebită şi s'o lrlmltă la ea· 
slerul şcoalelor duJ!linecale din 
toată tara: Ilie Craiovean, S:r. 
Valea Mică 310, MOLDOVA 
NOUĂ, jud. Caraş. Sunt o mul· 
ţime de biserici din ţară care 
nu au şcoli dnm.inecale şi snnt 
altele in care şcolile dumino· 
cale sunt foarte slab organiza· 
te. Trebuie să le ajutăm. De a• 
eeea, aceşl! bani sunt folosiţi 
spre a ajuta la zidirea şi răs· 
pândb·ea lncrărll şooalelor du· 
m.i.necale <lin toată tara. Ded 
faceti o colectă mare ş1 trlmi· 
teti·o Imediati 

EXI'LIC.\Til:Nl: Betleemul. satul ln 
care' s{a nitscut şr a crescUt David, se 
găsestt~ l~ mfar.l'izi de if'rm;alim. De 
aici a plecat David cu hrană la fraţii 
săi, care luptau împotriva FHistcnilor. 
Lupta aceasta s'a dat th Valra tere
binţilor. Gatul, _cetatea lui Goliat. era 
una dintre ccJ.e dnd oraşe. mari a.le 
Filistenilor. 

Envdfctturl apfrltBale 
!. DE CE A FOST LEPADATSAUL? 

Ventrucă n'a ascultat pe Dum'1czeu şi 
n'a crezut în El, pentrutll a fost mln~ 
.dru şi gelo . ._, pentrucă a păcătuit şi 
1\U s'a pocAit. 

2. Dl'MNEZEU S!f' UITX LA !NI
NX. lată nişte cuvinte minunate. Ini~ 
ma e ('{'.ntrul 'Vietii. In ca se ascund 
toate lucrurîle rele şi bune. Dîn ea 
izvorăsc toate întJ·ist~ril,e şi bucuriile. 
Când ne judC'că, Dumnezeu se uită )a 
-inima noastră. Dacă Dumnezeu se uită 
astăzi in înim.a tu, ce vt.•de El fn ea? 

3. DAVID, CEL 'NEBAGAT IN SEA
.Ji.:{. Viitorul rege al lui Israel a a'Vut 
o stare umilă !n /amilia s:t, -Era cel 
mai nebăgat In seama dintre copii. El 
era trimis d tngrijeascli oiJe Ja câmp 
şi nid n'au ~1tsit de cuviintA să-1 chc~ 
.me la Ol{pătul dat tn ein:-:te-n l:ti S::unucl 
-Când a fost vorba s! tie ales ca rege 
-unul dintre tOi lui Işai, nimeni nu s,'a 

gândit la David. Fraţii lui- !1 dispre
ţuiau şi~l ('J•cdeau twdc.<;toînic să rucă 
ceva bun. Dar Dumnezeu a fost cu c! 
acnlo pe cfunp şi. 1n jurul oilor, Da· 
vi·a '$i~a cullivat crcdin'a tn Dumnc~ 
zeu . 
. 4. YALO'AtlEA PI\EGATtrH!. Biruin
ta lui David contra lui C'roliat nu s'a 
datorat numai credinţei, cî şi pr€gă .. 
tirii lui. El avea o credinti'i încercatli. 
El pusc:;;c pc Dumne?:cu la probă tn 
expcrfcntcle sale <'U urşii ~i cu leii. 
bJ·fiJi el nu trfigt'a primadalit cu 
pra5!ia. Făcuse atâta exercitiu cu pra
ştia in urma oilor, fncât era sigur el 
poate să lO\'P:t-:;c-ă ori r:1nd la 1intă. 
De aici 'lnnJU'im că, dacă vrem s.ă ra .. 
rern lucruri mari. tr{'bu:c să ne pr~· 
g?itim pentru ele. Cu cât pr('~ătirca 
nna .. tră \'j\ ·n mai bună, cu atât va 
puh•a Dumnezeu face lur,ruri mai 
mari J:!rin noi. 

5. IN NL""MELE DOMNULUI. Totuşi 
Dnvifl nu !'t• Jncr{'rlea fn mninile :-:ale 
dtbace şi în prastia sa fulgerătoare. 
Ei ştia că face un lucru pentru Dom· 
nul şi' de at·eea e sigur de ajutorul 
;A\totputernieului. Să avem si noi a .. 
C(~-('aşi încn:dpre deplină rn Dumn<'r.Cu 
ci\nd mergem la lup!~ contra păcatu-
lui. -

B, TOT PML\NTHL VA ŞTI CX !S, 
RAg[. ARE t:N DD!NEZEU. Acesta era 
scopul lui D;wid. El nu dorea să se 
tnalt.<' p,e ~fne nici s~ câ.ştige lautia o~~ 
mcn1lor. Sropui s~u era să arate in~ 
tre,at~i lumi pute-rea mar<~ a. lui Dumne-
1:cu. El lucra cu Dumnezeu şi pentnr 
pumnezeu. 
, JNTI\ERi\RI: 1. Unde e lle!leemul? 
2. De ce a lepădat Dumnezeu pe Saul? 
3. Cum era privit David tn familia 
sa"! 4. Cnm s~a pr('~~tlt David pentru 
_'Viitor? 5. Arată ceh~ dou~ lucruri muri 
care l·au riil1uzit pe David tn lupta 
Contra lui Goliat. 

,Penlttl copiii nold 

Azi TOrn învăţa o 1ectie frumoasi 
despre David şi Goliat. David era un 
băiat tânăr. El avea obrajii roşii şi 
fata frumoasă, Avea ochi albaştri şi 
părul i>lond şl cret. Dav1d era p§stor 
la oi. Toată zîua era pe câmp. având 
grijă de .oitcle lui şi cânta din fluer 
cântcce de !audă lui I?nmrwzcu. a~a 
cum .a auzit dtntllndu-s_c tn casa de 
rugileiunc, Oaviâ avra 7 frnti şi e) 
era cel mni mic dintre fratii lui. 

David e·ra ascultător. Trei frati mai 
mari erau snldati în armata lui Saul, 
regele. Sof(]atii erau pe câmpul de 
lupt~. T<>ind să batl pe duşmani. Ta-
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lăl lui . David a zis într'o zi: "David, 
iată aici nişte pâini şi grâ~~ itnbra
că-tc repede şi pleacă pc~ .ca_n1pu.l de 
ILptll la fraţii tăi. Dă-le patmle şt In· 
treabă~i dacă sunt sănătoşt'', Dav1d a 
ascultat pe tatăl său şi a plecat. ~âm
pul de .luptă .. era plin . de solda\' cu 
armele m mamt. Dav!~ .a. căuta_t _pe 
fra~H lui şi le-a dat pa1_mle. Apot 1-a 
intrebat că ce mai rac $1 dacă., au .bă: 
tu! pc vrăjmaşii păgani. Frat.u lut ş• 
ceilalţi erau foarte trtşll. Dav1d a Vă" 
zut tristctca lor şi i~a intrebat: ,.P~n: 
truce sunteti mâhniţi ?" .~iş!c,. s~ldaţl 
i~au spus Că. intre solda~H pagamlor e 
un soldat mare, mare şi P.utcrnic. A
ceia se numeşte Goliat. Gohat vrea s:l 
se lupte cu unul dintre ci si dacă va 
n omorît, toti păgânii se vor duce 
înapoi în ţara lor. . . . 

David a alergat la rege Şl 1-a spus. 
"Regele meu, cu vreau sl, mă lupt cu 
acel p~gân care îşi bate JOC de Dum
nezeu şi de noi". Saul l-a vhut că e 
mic şi tânăr. dar l-a lăsat să se du~ă. 
Atunci UaYi(l a alergat la râu, şi~a 
umplut buzunarele cu ţJietric~lc nete· 
de de pe ţărmul râulm .. 1\.pot a l!'at 
praştia sa. şi a alergat spre~ Goltat. 
Goliat a r~s de el eând 1-a vazu~ cât 
e de mic. Golîat era foarte mare şt era 
imbrăcat numai în fier. A,vea ,mult~ 
aJ·mc şi nu~i era frică de n11.nent, căc1 
pe toţi ti blruia. Dar J?av~d. a l~al 
prastia. a pus în ea o ptctrH'lcA $t. a 
lovit pe uriaş tocmai in frunte. Pl:t .. 
tra a spart capul lui Goliat si el a 
căzut jos plin de săngC'. Atunci. Da: 
vid a alergat la el. i~a scos sab1a :1 
l-a tăiat capul. Când >u \'ătul păga
nH cA uriaşul Goliat a murit. s'au. spe
riat şi au fugit. Evreii au izbucnit tn
tr•un strigăt de bucurie . si-L lăuda"! 
pe Dumnezeu, pentruc~ 1-a scăpat SI 
au inceput să-1 iubea$cl! pt David, 
pentru curajul lui. 

Dumnczou n'a lăsat ca p~g!tnii să-L 
batjocurcască. El e mare şi sUnt şi 
trebuie să~ I aducem Iau de. Cei cari 
tşi bat joc de Cuvântul Domnului·, 
sunt mai r~i ca p1iJ;;ânii şi Dumnezeu 
li va pedepsi. Să lucrăm şi să cân· 
tăm spre lauda lui Dumnezeu. El iu
beşte pe copiii ascultători ca David. 
Dumincc§., 7 Mai. 

O prietenle nolnlcJ 
Textul: 1 Samuel 18:1-16. 

Cuv. de aur: Ioan 15:a. 
EXPLICAŢIUm: David mai fusese 

tn familia lui Sau1. ca sM-i linişteasci 
duhul Jlrin cântările ••1•. Atunci ln· 
sA, nu fusese ·~• de blgot tn .. ami. 

Ionatan era considerat ca urmaşul la 
tron al lui Saul. 

lnvăţtJturl 5pfrltuale 
1. O PRIETENlE MIKUN,\H. Ini

ma lui Ionatan era plină de bunăta~e 
şi de eroism. E~ nu pute~ s.~ nu_ fle 
cucerită de crcdmţa. de vJtcJm Şl de 
sinc•:ritatea lui David. ,.De atunci su
fletul lui Ionatan s'a alipit de sufletul 
lui David şi lonatan l~a iubît ca pe 
sufletul <lin d. Ionatan a făcut legă
mânt cu David. pC'ntrucă il iubea C'a 
pe sufletul său"". Uavid era îmbrăr,at 
in hah1e ciobăncşti, c::1r<': nu se prea 
pou·h·cau in palatul regaL D<': aeeea. 
Ionatan . a scos mantaua p(' cnn~ o 
nvca ca -~·o dea lui David; şi i~a dat 
hain~lc sale, chiar sabia, arcul şi in~ 
cingătoarea lui". Astfel prinţul m,oştc
nîtor a împărţit tot ce ave~ e~ Noha
nul din Betleem. Dar nu numm acum. 
ci şi mai ttlrziu, c~nd ~ra periculos 
pentru Ionatan s~ f1e prteten ~u D~
Yid, şi atunci el şi-a arătat prtetema 
făr~ niciun ascunziş. . 

Prietenia e unul dintre cele m~1· 
pretioase lucruri de pe pă.mân~. Fcrt.~ 
ce de omul care arc prtctcm ~um. 
Mai ales ferice de cel ce arc prtete
nia Domnului Isus Hristos. 

2 GURILE RELE ALE FEMEILOR 
E irist că aceste femei ale lut Israel 
n'au ieşit tnaintca lui Saul lăudând pc 
Dumnezeu pentru biruinţă. El~ n·a~ 
venit gândindu~sc la Atotputermcul. Cl 
mai mult ia oameni. Cu aceasta ele 
au pornit un nou războ!u inănntrul 
Uirii. CAntecelc. jorurife şi strigt'itele 
lor de bucurie au făcut mult rl'iu eau~ 
zei sfinte. S<> spune c~ un popor f!U 
se poate ridica mai' sus de ft'meile dw 
el. E hine ca femeile de ast:izi _să _nu 
se obişnuiascii cu a lăuda pe umi Şl a 
vorbi de rău :pe altii, răspAndind in~ 
trigii şi zavistte tntrc oat;ncni, d sit 
slăvească pe Dumnezeu pentru bun~~ 
tătile lui. 

. 3. UK OM CARE ASCt;LTA DE IN
TRIGILE FEMEII. Slabă judecată a 
~vut Soull l'nptul că nişte fomei făr5 
judecaU !-au !~udat mai mult pe Da
vid decât pe el, l-a făcut s~ uite tot 
binele l?e care fi adusese fiul lni Jşai. 
Oamenii cu suflet nobil şi tn(llt, nu 
dau •tentie flecărerilor Mbeşti ~ 
muieresti. 

4. URA ORBESTE. Din clipa In care 
un a lncolţil In sufletul lui Saul, el 
nil privit cu ochi răi pe David". Ochii 
tH't"stiA răi nu mai vedeau nimic bun tn 
~Iuiitorul s~u devotat. Ura 1ntunedi 
judecnta. Ea l•ee pe om să-şi lnchi
puie lucruri ca_ri nu elistl. Pe aceastl 
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calc ca n preface pc robul ei tntr'un 
ucigaş. Nu i-a trebuit mult lui Saul 
până când a ridicat suliţa, ca să stră
pungă pc David cu scopul de a-l 
ucide. 

INTREBXfli: 1. Descrie prietenia lui 
Ionatan cu David! 2. Ce au făcut fe
meile lui Israel când s'a intors Saul 
dela luptă? 3. De ce au păcătuit ele? 
4. Ce a făcut Saul când le-a auzit? 5. 
Ce facem ura cu omul? 6. Ce învăţăm 
din lecţia de astăzi? 

Pealru copiii rnlcl 
Ce curajos a fost David! D~mnezcu 

tt fost cu el şi duşmanii au .fugit plini 
-de spaimă. 

Soldaţii s'au întors în oraş şi• au 
],ovestit tuturor ce a Ucut David şi 
.cum a învins pc uriaşul Goliat. 

David era frumos şi blând. Ştia să 
cântc aşa de, frumos dm harfă şi din 
'fluer şi avea o voce duioasă. Ionatan 
11 iubea foarte. mult. Şi Davjd iubea 
pe Ionatan. Regele Saul lMa chemat 
pc David la palat şi i-a poruncit să 
dinte. DaviQ a luat harfa .şi a inceput 
-să , cânte cu ea, mişcând corzile ei cu 
degetele. Lui Saul îi plăcea si'i-1 ascul
te pe David cântând. Dar .intr'o zi 
s'a mâniat, a luat sulita şi a ,arun
cat-o sprr David. El işi. zi rea: "Voiu 
arunca sulitn in David şi el va _muri 
Impuns. Atunci voiu fi liniştit" .. Dar 
Dumnezeu a păzit pc David şi suliţa 
a Jovit peretele, iar David a fugit 
'3fară, de frică. Regele se temea di 
Evreii îl vor iubi mai .mult pe Da
'Vid decât pt" el. 

Iubiţi copii. s§ nu fiti invidioşi şi 
să nu ''ă răsbunati ca regele Sau}. 
Dumnezeu nu ne iuhrşte rând inima 
noastră e plină de gânduri rele. Să 
fim harnici şi blânzi. s~ iubim pe 
toţi. Să iuhim şi pc cei. cari ne ură.c;c. 
'Atunci şi Domnul ne va iubi. 
Dumineeă, l4 Mai. 

Bundtatea lui David 
fatd de duşmani 
Textul: 1 Samuel 26:1-25. 

C1w. de aur: Romani 12:20. 
EXPLTCA'nUNI: In lecţia de ast~zi 

tl găsim pe David rătăcind prin pustiu 
de frica lui Saul. El este ascuns în 
dealul stâncos din marginea pustiului 
dintre Iudea şi Mnrea Monrtă. Aici. 
tn pustiu, s'au adunat lângă D·a,·id 
mai multe rudrnii de ale lui. Intre E"Î 
erau şi cei trei fii viteji ai Ţcruri. 
..tfară de rudenii, s'au mai adunat f11 
jurul lui Qavid ,; o multime de alţi 

oameni necăji1i şi alungaţi. Abner era 
comandantul suprem al armatelor lui 
Saul. Era un om foarte viteaz, dar fă
ră credinţă tn Dumnezeu. 

lovăţăturJ spirituale 

1. UHA lJCIGXTOAHE. Am văzut In 
lectia din Dumincca trecută, cum r:işte 
guri rele au făcut să incoltcască în 
inima lui Saul ura fa\ă de David. In 
afară de aceasta, Saul era inconjurat 
de oameni cu suflet mic şi plin tle 
răutate. Ei, in loc să-I liniştească pe 
Saul, i-au spus că David vrea să-I 
omoare şi să-i ia tronul. Ura l-a fă
cut pe Saul să creadă această min
ciună. Astfel că David a fost silit să 
ia drumul priLegici, căci regele lui 
Israel era hot:lrît să-i ia viata. In 
lectia de astăzi il găsim pe David un 
fugar ascuns prin stâncile pustiului 
sălbatic. 

2. DUMNEZEU DA PE SAUL IN 
MANA Llil DAVID. Dom:1ul a rân
duit in aşa fel ca Saul şi armata lui 
de trei mii de oamenii, să fie cuprinşi de 
un somn adiinr.. David, care avea pi
c~oare de pisică, a luat cu sine pe 
Viteazul. Abişai_ şi s'au pognrît în ta
b~ra lm Saul. Au ajuns p;.î.nă la ca
pul împăratului, care dormea dus. 

.1 Pl'HTAHEA LUI DAVID FATA 
DE SAUL. E multă noblete in acea
stă purtare. De bună seamă, ispitito
rul 1-a spus lui David că, cu o lovi
tură poate pune cap1it duşmanului 
său, poate scăpa de viata de rătăci
tor ŞI cţc. frica mortii şi poate urea 
tronul lut Israel. Dar David a avut 
un sunet nobil. El a ştiut că numai 
Domnul poate lua viatn şi că nu a 
lui e datoria de a se d'isbuna pe duş
man. M.ulti'i tnv3tătură putem noi 
s~oate dm aceasta purtare a lui Da
vid. S~ facem şi noi la fei. S:"i nu 
răspundem cu rău pentru rău, ci să 
biruim răul cu 6ine. 

4. APXR?\REA LUI DAVlD. David 
n'a. vrut să Of!10arc pr ·saul, ci să-1 
ÎllYl<'-ZC la o Viată nouă. A vrut sN-i 
dovC'_denscă, cu fapk. că sfetnicii lui 
n mmtesc când il atâlă împotriv~ sn. 
D(' rtrPra. intr'o cnY<1ntnre fnnnoas~ 
T-a. arătat că 1-ar fi putut omori "i 
totn~i 1-a crutat. Ce hine ar (i foSt 
fla.că David ar fi putut câstiga pe 
Saul. N~ parc rău in-.~. dî n'a reuM 
şit. Sa11l <'T':-t nrrn 'ÎnFî,lttJit rJr pi'knt. 

5. C.~INTA LUI SAUL. Vălând pur-. 
larrn: lui Daviil, Sanl s'n: răit de pii
ratelc :;;nle si a r~rut să se fntonrcă 
acasă. Dar David. c:l!·c îl cuno:)te~ 

.mai bine pe regele lui IRrael, a sim-

• 
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ţit că e ceva fals şi P•"'riculos in ace 1~ 
stă căinţă. De acea în loc sl1 se ln~ 
1oarcă ÎH valatul regal, a Iugit in ~a
ra Filit-.1~ntlor. 

Il"TRED.'\IU. 1. Unde gă_.m pc Da
vid în lec~ia noastră? 2 Cmc era 
Abner? 3. Pc cine avea David cu el? 
4. Descrie cum a dnt D~.unnezcu pc 
Sau) \n mâna in~ David 5. Descrie 
purtarea lui David fat~ de Saut 
G, Cum s'a apăt·at David tn hta !ui 
Saul? 7. De ce n'a crezut DaVid în 
căinja lui Saul? 

"-•tru copiii •ld 
Evreii 11 iubeau pc David şi-1 lău~ 

dau. Dar rcg~lc Saul U ura. Intr'o zi 
a strâns o mul!ime de soldaţi şi le-a 
dat arme. Apoi le-a zis: "Sli :nex-gcm 
să căutăm pe David şi 5ă~I omorim''. 
David a ~uzit că Sanl U cn.ut.;'i şi a 
fugît in câmp, Regele a .\juns cu ,\ol~ 
daţii Jui în câmp. Dar s'a făcut noa{'te 
~! t~~i erau obosiţi. Solaa.tîi au tntms 
pe Iarba moale mautalele lor, şi-au 
pus armcJc Hlngă ei şi au adormit. 
Hcge,)e ,Saui dormea l'ntr'un cort, pc o 
bla~ă fr.um.oasă. ~a ·cap avea puse 
~ullta Jur Şl un ulc1or cu ,apă. David 
1.-a. v~zut de departe că au adormit 
toţi. A cht:;,mat pc un prieten. cu el şi 
s'au aprop1at de ei tn vâr!.de picioa
re, ca să nu trczcasdi pe vreunul. 
C~nd a~ ajuns H1nţţfi rege, prietenul 
Im., Davtd a vrut să ia sulita şî să-1 
uctdă. A spus lui David: ,.Lasă~mă 
s~-1 ucid şi •• atunci vei fi Jiniş:tit şi vei 
a1unge :rege . Dar David nu l~a. lăsat, 
CI a <>pus: .,Nu vreau să fac rău pen~ 
tru r~u··. ~P'?i a luat suli~a ,şi ulcio~ 
ruT cu apa dela capul re{;< lui şi ,au 
plecat tot aşa de tncct cum au VL~nit. 
Nimeni nu i-a \'ăzut şi nu s'a trezit. 
Lui Saul i,a părut r3u de· !apta lui 
urâtă şi ~ promis lui David că nu-l 
va ucide. 

Nu ;va răsbunaţi copiilor. Pur!oţi-v~ 
cu blandeţc, cu cei ce .vă fac riiu si 
ei se vor pod.i şi )e va ti ruşine de 
fapta lor rea. 
Duminedl. 21 Mai. 

Alungatul devine rege 
Te<rtul: 2 Samuel 1:17-2'7; 2:1-7. 

Cuu. de aur: Jlo.lei 25:21. 
•EXPI~ICAŢ'IUNI: Muntele pe care a 

murtt Saul. numit Ghilboa. se găseşte 
fn partea de apus a mării Galileii In 
tl~pul _luptei. David ,se găsea în iara 
FJJI.stemlor unde fugtse de frica lui 
SfJul. După ce a auzit că Saul a mu .. 
nt, Da•id a plecat la Hebron, o ce-

tate <Îln linutul lui Iuda la miazăzi 
de Bcllcem. 

JnviltiflurJ spJrJI•ale 
1. PHAilUŞ!HEA LCI SAUL. Ne

ascultarea: Jui Saul, livsa de rugăciu .. 
uc ilin via~a lui şi ura lui oarbă l~au._ 
ruînal. El a părăsJt a5tiel pe ll~mnc~ 
zeu şi a alungat pe cel mai crcdin~ 
cios şi pe cel mai viteaz ostaş al său, 
care l~ar fi scăpat ori când âe Fili-
stcuL i\stfcl .a ajuns fără de ajutor 
de sus, cu o in;mă fricoasă> cu un 
popor plin de teamă şî cu duşmanii 
in juntl Jui, Singura lui scăpare a
fost sinucJdcrca. Iată unde sfitrşcşte 
un om, condus de ură şi lipsit de 
rugăciune! 

.2. DA VID PL:ANGE DUPX UK 
DUŞ~!AN. Alt om în locul lui David" 
dacă nu lMar fi omorît pe Saul, totuşi 
s'ar fi bucurat din inimă că duşmanul' 
său nu mai există. Dar David. şi aici 
se arntă mai noh~i decât altii. El fa ... 
ce o cântare de jale pentru Saul ş:l 
p~·t~lru. Ionatan. El n~ priVC$lC la slrt~ 
btetun;Jc multe ale ltu Saul, ci se gân~ 
desle la puţinele lui părti bune, la Ti
tejia .lui ~i la iubirea )ui faţă de ţar?!. 
Iarăş1" mmtca lui David se ridici 
mai sus şi vede că prin moartea lui 
Saul, .. cauza sf~nti a pierdut .şi du ... 
şmann au câşhgat 

3. DA VID SE LASX CXLXUZIT DI; 
DO.lllNUL. Şi acum, dind a Incetat 
pcr~colul. Da,:hl nu se increde în pri
c.cpcrca sa. Cl 'intreaba pe Domnul la 
!1~r::arc pas1 ce. să facă. Sub căl5ur.irea 
ţhvmă el se smc în Hebron şi aici de
Yine rege peste casa lui' Iuda. Fcrice
dt~ omul care nu mt5 să Intrebe la 
tlccarc pas şi care se lasli călăuzit dtt 
mâna Lui. 

4, O NOUX ARXTARE A IUBIRII 
FAŢX DE DlJS.lllANIL Filistenii, .:ar! 
~ăs1scră .corpul lui Saul pc muntcle
Ghilbo~. U luaseră ca să-şi baUt joe 
de el Dar nişte oameni viteji din 
Iabesul Galaadului. au avut cu.rajut 
să intre Sn tara FHisteniJor, să fure 
corpul lui Saul _şi sn~i !adi o . înmor~ 
mântare · pio~s~. David, când a auzit 
de rapta acestor oameni, s'a bucurat 
foarte mult şi a trimis nişte soli ca 
s_ă le multumească tn numele Jui· Ef 
s'a bucurat c~ Saul a sc~pat de 'bat· 
jocura trupului lui, după moarte. In 
toate aceste lucruri vPdem ce mare 
iubire ~ avut David fat:l de duşmanuf 
.Nău. ·nm ele tnvătăm s* ne purtăm 
şi nol la tel cu duşmanii noştri. 

INTHEBARI: 1. Descrie ·noti•e.k 
pentru cari •'• prlbuşit SauL 2, D.- ,-; 

' 
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. si.':rie moartea lui pe muntele Ghilboa. 
..3. Ce a făcut David când a auzit de 
moartea lui Saul? ·1. Arată cum s'a 
Hisat el călăuzit cu totul de Dom01ul. 

--..'l. Unde s'a suit David? ti. Cine a în
gropat pe Saul? 7. Cine a făcut pc 
David rege? 

Pe.tru CGPIII miel 
David s'a purtat frumos cu regele, 

dar regele Saul nu-l iubea şi a -..ulat 
. fapta frumoasă a lui Da\'ld. Intr'o zi 
.a adunat iarăşi soldaţi şi .-1 pk(al in 
câmpie să-I _caute şi ~ă-1 omoare pe 
David. Pe când cautau ci pc David, 
-Ru văzul vemnd în fugă spre ci, un 
soldat. Cimd a ajul,ls soldat!Jl, a akr
.gat la rege şi a spus: ,.SUipânc, vino 
reped\-. acasţt, căci du~manii au intrat 
:tn ţară. Vino repede să mergem şi 
să-i alungăm''. lkgdc s'a întors şi a 
plecat împreună cu . sold:qii să bată 
pc duşmanii ptigtmi. Dai' ~lu~manii au 
fo~t mai tari ~i. au ucis pc Saul şi pc 
ftul său, pe Ionalnn cel viteaz. C:i.nd 
fl: auzit . David că Saul şi Ionatan, 
prietenul lui iubit sunt morţi, s'a in
tristat foarte mult şi a inceput s~ 
plfmgă. Apoi a f5cut o cântare de jale 
pentru rege şi pentru Ionatan şi a 
dat-o tuturor soldatilor, femeilor şi 

·copiilor s5 o invete şi s'o cânte. Toţi 
au plâns imprcună ru David. Evreii 
au inmormântat pc S~ul şi pe Iona
tan. Apoi au- luat coroana de aur şi 
au pus-o pe capul lui David, strigând 
plini de bucurie: .,Trăiasdi regele no
stru David". David a fost un rc•'e bun 
şi .milos. A fost intelept şi bJ[{~d cu 
to!i. 

Domnul ,are grijă de cei. buni. El 
nu ne pi:irăc;eşte c~înd suntem ncrăjiti 
şi ne răsplăteşte eu bine când ne pUr-
tăm r.u bunătate. ' 

Durninec§:, 28 Mai. 

Judecata dfp urmif 
Textul: Matei 25:1-1,6. 

Cuu. flr a11r: Matei 25:1.'1. 
EXPLICAŢI\lNI. Pilda r.elor zece 

ft.cioarC' c lu~tă din obirC'iurile de pe 
acele vrt'muri. Atunc-i era datinn ra 
zc·ce fecioare> să aştf'ptc r11 c~nrlclclc 
-a._prinse. Talanţii rrau nişte bani de 
aur şi de acc<'a eran foart:': srumpi. 
Ei prc>tui:lu sute de mii de Jc>i. Zarafi1 
erau nn fel de hanrhcri r~ri primeau 
-şi dăde~u bani cu dobândit 

JnvCIJ(Uurl sofrUnaJe 
1. FIŢI GATA. Cele două pilde ale 

lui Isus, cu talantii şi cu cele zecG 
fecioare, araUi cele două mari datorii 
creştine. Prima e sA fim gata, căci 

Domnul poate veni in fi~care clipă . 
A fi gata, înseamnă a avea untde
lemnul Duhului sfânt in candela ini
mii t:..~lc, înseamnă a fi născut din nou 
şi a fi împăcat cu Dumnezeu, a fi 
iertat şi mântuit. Dacă Domnul ar 
ve: ni astăzi, te-ar găsi El gata? Cei 
ce vor fi negata, nu vor putea intra 
la nunta Mielului. 

2. DAHUR! DIFEHITE. Pilda ta
b.nlilor :..~rată că nu toţi oameni sunt 
înzestraţi cu acdca.şi daruri. Unii 
primesc cinci talanp·, aftii doi, iar 
alţii numai unul. lnsă, fiecăruia i ~e 
ct~rc să fie cn·dincios in milsura în 
care a fost dăruit de Dumnezeu. Dacă 
cel cu un taknt va mai c;.istiga încă 
un talant, va fi tol a.şa de preţuit 
înaintea Domnului ea ~;i cel eu cin~i" 
talanti care a mai câ.ştigat încă cinci 
talanti. Ceea ce însc~mnă. că. noi tre
buie ~ă fim crC'rlincioşi Domnului ori 
carr ar fi starea noastră pămân
tcască. 

~. NI SE VA CEHE SOCOTEAL.:I.. 
Pild~ celor zece fecioare. ne-a învătat 
să fim gnta. Pilda t:1lantilor ne înv:1~ 
tă să muncim pentru Dumnezeu. Du
p~ ce am fost născuti din nou, tre
buie să punem talantele noastre mai 
multe sau mai puţine i'n slujba lui 
Dumnezeu. Odată ni se va n'rc ~o.-o
t< .. ală de felul cum am întrebuinţat 
vocea ·noastră. averea noastră, min
tea noastră, timpul nostru etc. 

4. CE S.:l. CASTIG,\M? Datoria celor 
r.r primesc talentul, este să ci\ştigC 
cu el. Dar ce să câştigc? Suflete pier
dute. Datoria noastră este să punf'rn. 
tot ce a\·cm şi ce suntc:n, tn slujba 
Impilrăţiei lui Dumnezeu. Trebuie să 
luptăm ca sufletele pirrdute în pă
cat să fie aduse în ImpărKtia aC'casta. 
Atunci ni se va spune: "Bine, rob bun 
şi credincios ... " 

5. TOTI OAMENI! VOR FI JUDE· 
CATL Nimeni nu ':"a putea scăpa de 
această judecată. Dar aceia cari ''or 
fi găsiţi gntn şi cari i"i vor jf'rtfi 
viata în ~lujtia celor n~mânzi, setoşi, 
străini, goi şi holn<~vi truprşte ş.i su~ 
flctr~te. aceia ''Or fi moş.tcnitorii Im
părăţiei lui Dumnezeu. Ei ~c vor bu
cura toată veşnida de tovără<;ia lui 
Hri~tos şi de fericirea nespus de ma-
re din raiu. · 

6. CEI NEGATA. Cei ce vor· li gă· 
siti fără ulei rn candele şi cu talcn· 
tul tngropat, cei ce au tr5it în lumea 
aceasta numai pentru ei fnşişi, făr§: 
sii se fi jertfit pentru alţii, aceia vor 
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merge i:n focul cel veşnic, rare a fost 
pregătit iliavoiului şi ingerilor lui. 
De: ace<'<', trchuic ca ficc<ll'C dintre 
noi să fie pocăit şi tmpăcat cu Dum
nezeu. Trt<buit' să m~ punem vb;qa in 
s~ujba aproaprlui, trăind pentru fcri
orca altora. Tn·Luie să cflşiigăm su
flete pierdute. ln Mfmtuitorut 

lNTHEBAHI. 1. Ce ne ln>ată pilda 
celor zece fecioare? 2. Ce Îfl:)CJmnă 
talantli? 3. Ce trebuie sfi câştifiăm cu 
ei? ·1. Ce st! va Îllli;mpla cu rei ce 
tşJ îngroapă talantul? 5. Cin~: yr~ :1vcn 
parte de Imp5rătin lui lJuml,czrn? 
fl. rndt> vor nlt'rgc oamenii care lră
ksc numai pentru ci înşişi? 

P .. tnl copiii lllld 
Voi ştiţi copii, cine sunt jandarmii. 

Când .vreun om a furat ceva, ori a 
fiic:ut '"!'('Un rău cuiva, jandarmii fi 
l~l·md ŞI-l lc~g?L .Apoi l! duc , la poli~ 
tie. :\colo c mclw;. Apm c dus înnin
tt"a JtHkră!orftor. JudedHoril ~unt 'im
hJ·iica!i in h:~inc lungi, negre .şi stau 
pe _st·aunc înaHt'. b o ma·;ă mare, 
h;wmka lor au hto:lii P<' C'lri c scrisă 
nna .hotnJuL. Ju~C'd'itorîi ascultă pe 
ho.t ~~ pe- cct ,c:tn l~nu v?ir.ut si I-au 
pnns furând. Apoi t'i împart drcpta~ 
l~a. r(~ ce_l ·!:1~1, H_ ~~CiÎt'p,:;c:::c. iar w· 
Ct'l fara vtn~l 11 trmut acasft 

Tot aşa va fi ş! n1oartra noastră. 
numnczcu t'<>lc un jmbcător drept şi 
O:HU·(', :\oi Yom fi rJ~:<::i ,ÎnitÎn(C':1 Lui 
(J\e:.We. El va nvt:'n ÎnqintNt Lui o 
cnr!_c m~r-c. fn care sunt ;crlse gân~ 
dunlc SI fnpldc> noa;.,lrr \"t:'Ît' bune si 
<'ele rrlc. Dunmf"r.~?u aud<.' tnt ce -a~1 
\'Orbit şi '\'Pdc tn! f'~ fa('rm noi. De 
EJ nu ne putC'm r~sc:omh· nif-i în cn~> 11, 
n:c~ pc câmp. nki sub p:1m!lnt. · ToH 
c~~r: nn -~'<H.l diit d<' faptele lor re-le, 
C! fiU mmtJt. au tnjur:lt, nu tnşclat. 
t!H furnt. •:or fi ped!'psi1i <"L;;pru şi ,-or 
mcrgt' in wd de und':' nu se vor mai 
p11tca înto:trcc. · 

Tar cei cnri au fost podHti. cari 
s'au ru~M. :'tU fost milosi ş:i au njtt
tat pe eci 5:lnbi .~~ ~:-irtiCÎ, vor m<'rţ:(P 
~Li. J?omnu1 Isus tn Cf'rnri unde, in lu
mma. ~;c vot f)ucm·a m~reu. Arolo 
Domnul ic 'a da o Ctihun~ Ct·umon~::·; 
rlc flori rari nu !'C YC':>lcjcsc niciodat~. 
Duminccă, 4 lun!t>. 

Raiul 
Te,rlul: Apoc. 21: 2?:1-26. 

Crw. de aur: Apoc. 21:4. 
EXPI.ICATJU!\'1. Cortea Apooolip<u

Jui e o' f:artc $\il111JOI!dt Ea are multe 
fir.uri de vm·birc cari au nevoie de 
multn pricepere in Hilmăcire. De pil
d~. când cn srrie despre miel. ştim 

că nu e vorba de un miel din turml,_ 
t'i de Isus Hd:.los. Sau t'ilnd c vorba 
de m;rc:'lsă, ştim că c voJ·ba de bise~ 
rka lui Hristos. In ac~laşi fl•l t!'('huie 
să i<Helt'l~,·m şi (L.'icrkrr-a cctă!ii 
sfinte, cor'c ;;e pogora din cer dela 
DumnezrtL Nu e Yorbti nici dr. o ceta
te cu ziduri de ktspis pământ<'sc. ci 
c Yot·ba (1<~ Ga~h·:t spil'itnnl:l. a ~~·.>lor 
mânlu;ti. Prin forma f'i geomctrîcă 
de patrat v.crfrct, prin aurul ci r:u rat, 
prin zidurtlc Pi dC' b;;:;pi:.. prlt! teme .. 
liH<! ci de iaspis si prin străzlic ci de 
aur curat. ('a stiela strih· .. ~dc, ,1u tre
buie s:i tntclrţ;ctn tucr!tri pămetntcşti. 
Toate rtrest<'a ;:;nnl r<'Pl.<'T.<'ntăr-i sirn~ 
holicc ak ca1ităf1lor ei' sfînte a iubi~ 
rii, n păcii. a hun:'H{;tii. a fericirii 
vr:;nÎ('(:, Ptc. Iar5şî, pr11< r;lu! cu :'!pa 
lhnpNlc ra crl;::tnhl!. frf•huir ~<fi fnte~ 
h·~r:m hnru1 nc~;ft<rşit cnrc va irşi din 
tronul Iui DnnH1t'Z<'U si se Ya revărsa 
peste mântuiţH Săi 

lnvilfClturl splrltua1e 
1. UNDE VA FI RAIUL? Haiul va 

ron~ta mai mult Oin binentv{tntări 
sp;rîtuulc de cât dintr'un anumil loc. 
Totuşi. din cele ce în,·nlă Scripfura, 
r<'ksc că ('erul si p!'imântul \'or fi cu
rlftitc prin foc şi înnoitf' ·cu totu!. Du
piî arcas:tii, tontc CC'rnrîlc cu miliar
dele lor rlc .sori si de stcl<': si tot pă
m{in!ul nou vor fi moslf'nirea copii~ 
lor lui DnrnnC'1.('U. l;niv('rsul tntreg, 
Cllri'i!it d(' ori ce 11rm:1 de pikat va 
fi sti'intmil <lf~ Cf'Î m(mtu!li. Ei vor pu~ 
lf'3 ._:; r'!il"i!ori':l"r?i ori unOe p1·in el 
rn intC'a!n 4:tmduhti. 

2.. f'lnr f<'ridrrn cco mal mnre a 
ccruiui nu va con~ta din stănfi.nTrea 
tntnror ltr<>ntJ·;lor C'ati exi~l:l. T"r lân
ţtţ} ff)nto tnmH!sf'tilc 5i hot.Jiliiilc vă
?.lltc ale univcrsn1ni. aleşii nmnnului 
vnr avC'a rcvn: mai srumn şi anume 
nistf' hrH:;\Iii sp;riluale. Tnşir~m mat 
)os ciH<:\'~ i"f'in f'k: 
. a. TOV,\HJ\SIA DESXVAH$ITX CU 
DPM~EZEU. Noi ;~m fost nfcuţi ca 
;o;:;'i tră!m ru Dunmezcu. După cum 
pcşldc nu poate trăi decât în apăt 
dttpă cum pn~til'<'fl nu se simte bme 
cler-~1t tn vălduh, tot a~lfcl suflt>tul 
onwnesc nu ~P simte ft•ricît decât 
triiind cu nmnm'J:l'Jl. ,.!"h~~ai făcut, 
Doa~nnf', penlru Tlnt'", a spus Au
trustln, .. ~l suflC1C'ic noastre nu g:"i .. 
sesc odihnii până nu M: 1)rlihnC'sC fn 
Tine'. A venit insii, năc:\tul şi a fă
<'llt un zid de dcspărlis;c tntre noi şi 
Dumnezeu. ToctHl ncfL'rÎCÎn'a de pe 
pănH1nt a b:xorlt din această <lf>~păr~ 
tire. Surletui omenesc se zbuciumă, 
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rătăceşte fără mcw linişte şî caută 
prclutindPni odihnă şi fericire. El n'o 
poate găsi ded\l numai in Dumnezeu. 
Jn ct•rurl nu va mai exista păcat, ca
re :>ă stea inln~ ~ufktut omenesc şi 
Dumnezeu. Lcgătuni 'or va fi dc:-.ă
vârşită. In acellstă tov5răşie etern~ şl 
armonioasă cu Tatiil nostru din cer, 
va consta cea mai mare ft:ridre din 
raiu. ,,Voju privi la taţa Lui zece mii 
de anl", a spus odata un credincios; 
.. şi tot nu mit voiu sătura de a o ve~ 
dea... ,. 

b. O altă Ccrîehe a cerului va con· 
sta in ceea C'e !Hl lHi fi acolo. As.tf;!J 
moartea, foamea, setea, dttrerea, boa~ 
la, Irica. ura, !':izhoiul şi toate lucru~ 
riie rele ale lumii acesteia cnrc ne 
chinuiesc aici nşa de mnH, acolo nu 
YOl' mai fL ~lintNt noastrl'i. orncnt•asdl 
e prea mică pentru cn să po~Hă pri
rc·pc ce va hhPnma acensta . 
. e. TO'\'.~R~Ş!A CU SFINŢII. Câtă 
bucurie <1Yt'm noi nici pe p1lm;"mt 
când aYern privrlegiul să ne bucurăm 
hnpreun:t cu mni mnllî oameni foarte 
crcrlindoşi! lnchlpuiţi-vă insii, ce va 
fi în <'l'i·uri~ \'om H acolo. imprcună 
cu Pl'trn si Pavel, cu Isaia si cu 
Avrnam, cu Living->tone si cu Spur-
6cou si cu foii <'('ilalti s(;·uii ai lui 
DumnCZP!L Vom citnta impreună si 
vom servi cu 1 o tii Ceiui re s:nh• pe 
tron. şi ~f:'l'!uluL O iuhin.' ch•'>-:1Yârsit;) 
vn slăp:ini sodc!nlcn slintllor. 

:>. CI)IE VA MER(iE IN l!Ail.:? In 
Cf'l Hri ntl vor intra Gc-dt oam('nii 
n~îsn1ti d~11 nou, nunml cei ce au p5· 
calde spăiaH· pi'in s.\ngclt> Jfi\•lu!ui 
şi c:wi sunt înmăcati cu Dumnezeu. 
prin j~~rlfa fui fsus Hristos. Ex~stă o 
sh~gut:ă ~ale spn~ ('Cruri, nccea a po~ 
căJI1\l'l ş1 a crcdE1ici. Intrarea in ce
rur: 11u :":C inl('tncia:d1 pc nwritclc 
no;Jslre. Ea c c:iştigală numa~ şi nu· 
ma; pl'lr: jcrtf~ lui f•;l!s Dt' eruce. Dn. 
,.ă piic:l!osul se iuloapr,t~ ~ din pă<·ntclc 
lni, d~~c;J o :·upc cu \'Î<l\a nck>niuită 
?i~ tl· •. :cul :;i primeşte pt> Ih·i~!~ ln 
omma :i<l, atunci el devine moşteni
lor n! ('<Ttilni. 

lNT!ll'H:\RI. 1. Ce !el de carle c 
Apncal!p:ml? Ce inttlt'Frem nni prm 
~urui sl mărţ!I\l'ir:ll'lll cetătH sfinh'? 
3. Unde va Ci raiul? ·t In ce vn con~ 
stu f,•rklren din raiu? 5. Vor lucra 
omnf'niî in raiu? fi. Care r <'t'a mai 
în~lt~'i dintre fcricirile cerului? 7. C!
nc va ajunpc fn raiu? 

Paatr• copiii miel 
Aţi văzut copiilor di Dumnezeu e 

Jmledltorul cel .drept ŞJ El ne va ju .. 
rlf'cn dup:l faptek noa~tre. Pe cei 

buni ii va duce iu raiu, iar pe cei 
răi îi va trJmitc in iad. , 

Raiul "a fi un Joc frumos. , unde 
vom fi cu Dumnezeu, Ori unde va fi 
Dumnezeu, locul se "a preface în raiu 
şi bucurît•. In Biblic scrie aşa de fru
mos cum va fi raiul. Va fi o cetate, 
un oraş, inconjul·at de jur împrejur 
('lJ zidnrî inalte de mărslirîtar. Va a
vea, 12 por~i. Fiecare poartă va fi din 
mărgăritar scump, Şi }a fiecare P,Oar .. 
tă va sta un inger de pază. 'Clitele 
cclătii vor fi din aur curat. Prin ce~ 
tate va curge un râu cu apă Hmpcde 
şi răcoritoare. Pe rnaluJ'ile r.fiului Yor 
creşte pomi roditori. Aceşti pomi "or 
face roadă in ,fiecare lună. In această 
cct:ltc \'a locui Domnul lsus, Dumnc-
7.cul nostru. şi EI ne va duce ai ri pe 
fiecare dintre noi, cari L-am iuhit şi 
L.rnn ascultat Aici vor fi şi t!neri şi 
bi'Hrfmi, şi Făr:lci ş! hoţ.;:JiÎ: şi înţc~ 
kpti şi neînvăţati. Vor ti aici trnpă~ 
raH şi ccr,sclori şf vor fi cu topi frnţ~. 
Donmul ne iuh<"stc d<'opn!rh·J ,pc toti. 

J ubiti copii. şi pc noi ne aşteaptă 
Domnul. cn îngr1·H Lui, când Yom 
muri ~i dind sunetul nostru se va 
duce b juilC'cat?i. P.l. 11.(' Ytl lua d<' mtl
nă şl !lt!' '\'i\ duce fn rdntea Lui Jru~ 
moat>:l. Acolo ne '·om oflihni şi ne 
YOfT1 bncurn. El ne va iuh! şi noi vom 
fi t'H El mult::L rnuH* vn:mc. Dar nu
nln! :::or·i sf' vor ducC' la El, rnri ,L-au 
h1bit si cari au păzit poruncile LuL 
Duminecă, 11 lunie. 

Iadrd 
Textul: Matei 13:3~3; Apocalips 

~0:10-15. 
Cw'. d(' aur: ..-tpoc. 21:8. 

EXPL!CAT!Ul-:1: Primul text de a· 
~tăzi face partP din pildd<' lui hus 
Tlr·islo'>. Aici El aseamănă lumea cu 
o 1arină mare in cnre FluJ omului a 
Ycnit s5 i'nmenc sitmtintn CC'a hună 
şi diavolul să samene pe era rea, In 
aJ do!ka text sunt('m iarăşi in carlc.l, 
simbotir:l. t\ Apocnlipsului. Alei g~sint 
descr1<>ă în chîn s:mbo1ic ziua jmle~ 
călii. · 

lnviftiftarl snfrl1uale 
l. UNDE VA FI IAD\JL? !adu! mi va 
fi ~'.:a de mult un Joc ca şi o stare 
neferkitt Cr:i <'C vot· xncrgc tn iad, 
cr! und~· vor fi, n(>fcrictrca ti va c;t/1. .. 
ptw[. ladul c cc-vn mai mult sprritual 
<.!cdU p:imântcsr. Oamenii isi creazii 
înc?t Rl<'i pe pământ iadul, In suflete .. 
le lor. De accen, într("barTa rea mrti 
mare e, nu unde va fi iadul, ci cum 
v~ fi ei? 
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2. UN LOC AL DUI\EHII TJUJ. 
PI:.:;TL Biblia spune că in iad va_ fi 
fqc. De slgur ca Wlt:li._f;•! că ~i~lnTllc 
4~n 1.-a \'ur il t~~·-t IJU(lH l(,J. <~i.\l dv du~ 
rcroasc ta ŞJ in J:oc. () intn:·Lar~ in
să, :,;~ rJdJcă: t·um Y:~ fi ~:~.~c: ÎtH', l11J· 
tcrwl ,:.,au ~p:r-ilu:>l'! .\id piîrer:k S(: 
împfirţc::.c, '1 o~i l~Hm:k:to1·u serioşi ai 
Qtbill'I spun Ci\ jn J.fl:tl Y() ţj fOC. iJn;i 
însă, su:-,im că focul at·c . .,ta va Ii spl
ritunl, pc dtnd al\;i ;;.ustm că el va ft 
ş1 trupesc şi spiritual. i\oi ~unlcm de 
păH'i'\·a ac~'a~ta d!r; unn~. Trupul şi 
snflclul au }1ărătuit impreunâ ş.i· de 
aceea de vor :-,ufrri .1m:lndoaă. 
. 3. DESPARŢIHEA TOTAL\ DE 

DUMNE;t;EU. Ac.casta va fi cea mai 
man· dun:re ~ufktc~1scă a iadului. Du~ 
pă cum în rniu ccn mni mare fericire 
va consta in lox-ă1·ăşia ru·monioasă cu 
Dumnezeu, tot astfel, în iad, chinul 
cel mai man~ va veni din ruperea 
etcrni'i a oricărei legături cu Tatăl 
ceresc. Aceasta se intdrgc pnn moar~ 
lea a doua, Când sufletul se desparte 
de trup, omul moare trupeşte; când su~ 
flctul ;;,c ck:_;partc de Dumm~zcu, omul 
moare sufjetcştc. Prima moartP ~alfle· 
tcască ~ aici pe pământ, când omul 
face pnmul păcat. A doua moarl~"' ;~1!
tietească Ya fi când păcălosul va 
merge in iad. 

4. MUSTHAHEA CONŞ!!N'!'E!. Chi
nul conştHn!d e ma1 dureros decât 
orice fO\' materiaL Cain a fugit o via
tă inlrragfi ca să scape de el. Saul a 
incercat să~l liniştească prin mur:id 
dar nu i~a ren.şit. La Iuda. durere~ 
a fos.t ,nt~t de nwrc înf.'<'H s•a spUnzu
rat. ll1hha ne vorJ)eşte despre vkr~ 
mch~ care mt doarme. Acesta c vicr· 
mele constiintei. Conştiinta ii va ehi· 
nui pc cei din iad o ch·rnH<1te tn
trea.rtit -Ei nu vor avea liniste şi pace 
niciodată. 

5. DESNXDE.IDEA. Desn~dejdca e 
unul dintre c<'lc mai man rhinuri 
cari exi·stă. Pc ac('.st pn.mtlnt oamenii 
n''? pol suporta. Când un om pierde 
or:cc spcrantă. vjata li devine insn~ 
portabH:l si i>l s<' ~inucldt\ CC'i ce vor 
ajun,q(• tn iad. nu vor mai avea nicio 
spPrantă. Vestea bună a ît"rlării si a 
milei, nu va njnn~<' la. ('lj nlciodaUL 
Nu va fi acolo nîrio nădejde> de sr.ii-. 
rare. Ei vor fl pierduti pentru tot~ 
dea una. 

t.. IADIJL. 1\'Il!HEA LIJI Dl'MNE
ZEF SI L!llElUATEA mwu:r. Gnii 
oameni nu pot să tntclea~ă. cum poa~ 
1<' numne7.t"lJl iuhirii arunca pc oa~ 
meni 1_n iad. J\dPvărul c fnsă. că nu 
Dumnezeu ne arunc~ pe noi tn iad, 

ci omul se duce acolo de buna lui 
voie. Omul a fost l"l'C<tt liber. Dnrnnc~ 
zeu rC'tc.perUl lihcrtn:lcn tu: ~~ nu~! du~ 
ee cu :;ilu iil ft'l'llri. Nu nmn~ti c~ 
DtmHH'zcu au lrimHe pe oam;.;nt î~ 
;,:ti. tbr El f<1cC tot t:c poate ca să-I 
O{H't:~~\:5. A rlat P'' itHuş; Lut S!ht In 
liiO:trk. ca ettdneuii să poată scăpa de 
iad. Şi, trimişii Săi stri~ă inconU nuu 
c<1trc păcătoşi să se oprcasc:1 de pc 
<':&ka p-it>rz:ăr!; şi să !)C inloarcă la 
DumHf'tcu. Dară pădHosul contmuă 
să meargă pe calea cea rea, el sin-.. 
gur va li de vină ajlln~~\nd fn iad. 

7. CINE VA MERGE IN IAD? Toli 
oamenii caJ·~ nu se vocălc,\)t~ de pă
('<ilcle lor si nu se hnpad'i cu Dumne~ 
zeu. 

INTHEIJ.\Rl: 1. Va li foc In iad? 
2. Ce fd de foe \';-t fî acolo? 3. Care 
va fi rlurcrca cea mai mare din iad? 
4, Ce intelc~cm prin vkrmclc ncador· 
mit? 5. Descrie desnădejdea din iad! 
6. Arat§ că Dumn<'zcu mi e de vinil 
daci'i omul merge tn iad. 7. Cine va 
merge In iad? 

Pentru copiii miel 
Cei buni au fost duşi de Domnul 

în ceruri, , la bucurje. iar cei răi vor 
h aruncati în iad. Dumnezeu ştie to
tuL El ştie când am mintit ~i când am 
fost neascuJHitori. El \'ede g;bdut iic 
noastre cele bune şî cele refe. El ne 
cheamă Ja El !Si ne roagă să ne po~ 
căim şi să-L asculU'im. Dadl nu ne 
pod'iim, atunci Domnul ne va alunga 
deparle de El,, in tntunt!rec şi jale. De 
acolo nu ,·om mai putea ieşi. Acolo 
Domnul nu va mai veni niciodată. 
Copiii cari au fost r;"ii şi Heascu!Uitori, 
nu vor mai , vcdt'a acolo pe mămica 
lor bună şi hlftnd?i. Acolo vor plânge 
m('reu. Acolo nu va mai fi flÎ<'i !Jisc· 
rică ~i nicî nu se ,·or mai cânta c-ân
tecele de lnudit Acolo nu va nni fi 
nici •·ug:ăr-îune, răci Dum:1er.cu nu va 
mai a~ruHa ruglkiunen. Acolo va ii 
iadut Toti ne vor părăsi in iad şi 
n:n,eni nu n(' va iubi. 

Nu-l a$a, dragi ropii, că e groaznic 
::tc('st iad? Noi cu toj\i trebuie ~ă fim 
ai Domnului si attmri El ne va rluce 
tn' ceruri. Acolo vom c:l:nta plini de 
bucurie, cu ttori şi cu crengi Yerzi in 
m:îînî, 
DurninC'că, 18 Iunie. 

Pllndtatea Dul)uluf 
sfdnt 

Textul: F'apl. ~:1-13. 
CaP. de nar: Fapt. 2:17. 

EXPLJCAT!t'Nl: Ziua cincizecimii 
era o siirbătoare foarte mare tn Is~ 
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rael. Ea era sărbătoarea· celor din
_tâi roade. Israeliţii tr~buia să aducă 
acum jertfă din primele roade ale 
secerişului. Pc vremea lui hus şi a 
.apostolilor, Iudeii, cari erau împră
ştiaţi, oiJişnuiau să vină din toate 
pi'lrtiJc lumii la această să1·bătoarc. 
Astfel, la pogorirea Duhului sfânt, Ie
rusalimul era plin de lume. 

lnuătălud spll'iluale 
1. CINE E DUHUL SFÂNT? Noi 

credem că există un singur Dumne
zeu, care ni s'a arătat în trei· per
soane: Tatăl, Fiul şi Duhul sfânt. Ast· 
fel, noi credem că Duhul sftl.llt nu e 
numai o putere duhovnicească, ci că 
.El c o persoană, una din persoanele 
sfintei Treimi. Când a doua persoană 
din Dumnczcirc, Isus Hristos, s'a înăl
ţat la ceruri, a treia persoană, Duhul 
sfânt s'a pogorît pc pământ, ca să 
ducă lucrarea mântuirii mai departe. 
De aceea trebuie să ştim că pogorirea 
Duhului sfânt se aseamănă cu naşte
rea lui [sus Hristos. In amfmdouă ca
zurile s'au întâmplat minuni. Şi tre~ 
buie să ştim că Duhul sfânt nu se 
pogoară de mai multe ori pc pământ. 
~~ s'a pogorît odată şi de atunci ră
mâne pc păm:1nt până la a doua ve
nire a lm Isus Hristos. 

2. CONOlŢTILE PRIMIRII DUHU
LUI SFANT. Duhul sffml lucrase în 
inimile uccni'Cilor şi inainte de Ru
salii. El îi ajutasc să se pocăiasdi, El 
le descoperise natura divină a lui 
Isus Hristos şi tot El le deschisese 
'Ochii, ca să inţeleagă Scripturile. In
să, ei avca_u nevoie de o nouă plină
tatr a Duhului sr.lnt, pentru ca s~ 
poată !ndl'plini marca chemare de a 
răspândi EvanghC'lia. Tot astfel. orice 
om C'are se poCăirştc intr'adevăr. pri
n:~ştc Duhul s_fânt~ Dnr şi dup5 po
camt~. Duh ulm !'ifan..,. mai arc multe 
lucruri de c.uccril tn '·iata noastră şi 
~ullc ftTC'Şch dc rură{i't si de alungat 
dm !1o1. Lurta Duhului sfânt c ca noi 
s~ f1m. goli ti tot mai mult de păcat 
'ŞI să f1m umpluti de puterea Sa. Ca 
să yutcm îns?i, ajunge la o plin?itatc 
ma1 marC' a Duhului sfilnt, trebuie' să 
f~cf'm rrca _ce au făcut si urcnicii, a
dică. să-~ .. aşt~pr.ăm în rugăciune şi slt 
ne. JCrffim Yleţtlr pentru cauza lui 
Hristos. 

~. V~lRBIREA IN LIMBI. Una din 
mm~mq~ d.ela Rusalii'. a fost vorbirea 
t!l- }Jm!)J. Prnl rucli C'Xi~ti'i' mult§ dio:;cn
ţi! ~zi asul?ra acestui lucru, trchuie 
sa Jmem mu~te următorul fapt: apos
tolll au vorbit tn nişte limbi tnţelese. 

Mul~imea adunată in Ierusalim din 
diieritc păr\i ale lumii şi cu diferite 
llmi.Ji, "f1ccare i-i auzea 'VOrbind în 
limba lor". Ei se intrebau: "Cum dar 
ii auzim vorbind ficcUruia din noi în 
lunba noastră, in care ne-am născut?" 
Deci, numai aceea c o Yo1·birc in !1mbi 
a:-cmănăloarc cu cea dela Husalii, ca
re rosteşte limbi străine în~cl~-->e. O 
:Jstfcl de vor birc in limbi nu există 
C\stăzi. 

·1. SEMNUL PLINI\TI\ŢII DUHULUI 
SF.-\~T. Nu minunile sunt semnele 
plinătă\ii Duhului sfânt, căci şi dia
volul poate faC'c minuni. Există C'eYa 
însă ce diavolul nu poate face. El nu 
poate trăi o 'Viaţă sf:.i.ntă şi nu poate 
câştiga suflete la Ilri.c:.tos. Tocmai a
ct>ste sunt ~wmnele prezentei Duhului 
sfânt. Ucenicii, plini de Duhul sfânt, 
au câştigat trei mii de suflete intr'o 
singură zi şi viaţa lor era piină de 
roade bune. Ori unde e un" credincios, 
a cărui viaţă c încărcată cu fructe 
sfinte şi care aduce pe păcătoşi 1~· 
mântuire, acolo stăpâneşte Duhul 
sfânt. 

INTREBI\Rl: 1. Ce fel de sărbătoare 
era ziua cincizecimii? 2. Cine ·wn'''' 
la această sărbătoare? 3. Cine este 
Duhul sfânt? 4. De câte ori s'a pogo
rît Duhul sfânt pe plimânt? 5. Pflnă: 
când stă el aici? 6. Când primeşte un 
om Duhul sfânt? 7. Cari sunt semnele 
primirii Duhului sfânt? 8. Cum au 
vorbit ucenicii in limbi? 

P••tru <oplll IDicl 
Acum, iubiţi copii, vă: voiu povesti 

o întâmplare scurt§, dar frumoasă. 
Nu dr mult ver,eam către casă, de

la o soră. Era pc la, ami azi când co
piii ies dt'la şcoală. La coltul unei 
străzi am văzut un grup de copii, cu 
cărtile !'Ubsuoară. In mijlocul lor stli
teau. fată . în fa(?i doi copii. . Unul mai 
măr1şor, tar celi'tlalt 1nai mic. Pc cel 
mai mic dintre ci n cunoşfC'am. Era 
elev tn s.coala duminccală. Cărtilc şi 
le-a ,pus JOS pc p~mânt. Căciuliţa era 
pusli alături de cilrti. Paltonul fi Pra 
rlcschP-iat şi pumnii incleştati. Se bă· 
trau. Se imbrânccau, se loveau cu 
pumnii peste cap, peste fa\3. şi pc un
dr nimercau. Când l-am v~zut. m'am 
dus reprde la el şi l-am prins. de 
~raţ. L-am intre~at d1că d i'Jbf·.ş•.~ pe 
t)omnul I~us şi dacă Domnul Isus I-a 
sp.us .;fi se hatâ pc strad!l cu colegii 
llll .. El a pi.~cat capul şi s'a d•.1s -lC!HI 
n.:.smat. 

. Ce ~rcdeti copii. dnc i-a şoptit ('0· 
mlulm să faci'! aecasU'i faptă 11râtă1 
De sigur, veţi spune, că ·m Domnul 
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h.us, Dar cine a tund? Duhul lui 
Dumnezeu este sfânt şi El şopteşte oa
rncnilor şi copiilot· numai lurruri ifÎil
te, EJ ii il~d~.·amnă să fad\ numai fapte 
bune can ~ii pl~l!'f'i lui Dumne7PU. 
A~cullo\I, dragi copii, numai dc,Duhui 
Domnului. Să nu nsc'lltati de gâttdu
rilc urMe .!fi părătoa:;e, cari vin în 
inima şi căp;orui vo>ltru. Rugati-vă 
ca Dvmnul să: fie nwrcu Umgă voi şi 
..:it vă ajui('. Eu v:"i profl1it, că mă 
voiu t•ng.t Jtcîncetat p~ntrn YoL 

Dumined'i, 25 Iunie. 
Duceti-va tu toutd 

lumea 
Textul: Fapt 11:19-JO. 

Ctw. dP aur: Matei ~8:19. 
PI1EI!ll MISIONA!ll lN STI\Al:-1.'\

TATE. După HusHlii, uce-nicii iui Isus 
au uitat f'ÎÎ d tn:buic să m~argă cu 
Evanghelia în toată lumea_ De aceea 
,-;'au oprit 1n Icrus~tl;m, und·~ era o 
hiscrică pultTnică. Domnul in~ă a Iă~ 
sat să vină pt!stc d o prlgortnă mare, 
care i~a imprăş1int in toate părţile. 
O parte <lin uc:<'nicii ale căro!' nume 
nu Je ştim. a trecut în !ări păgănc şi 
au njuns pfmă în oraşul păgân, numit 
Antiochia. Ei însă, obi~mtiau să pre
dicc Evan~hcEa ori unde se duceau 
şi dcd nn înccpul sil \'\:l'tcască pc !sus 
si Vă~:1nilor în aC't~st ora;:. mare, HMl~ 

-·de!C au fost mari. Onmcnii s'au po· 
eăit cu z<'dlc şi sutele. DisPrica in
fiinţată aici, a devenit şi ca misionară, 
trlm!ltmd si ea misionari altunde. 
Astfci, noi ,;edem în Nonl Testnnwnt1 

dîn porunca hli Isus si din pi!dn ufc .. 
nicllor, di suntem datori să trimitem 
păg{tnilor Evnnt:;h<·li;:l, 

lnvilt<Jturl ""'"ltuole 
VIAŢA LUI WILLIAM CAREY. Sli 

trecem acum s~ studiem puţin via~a 
unui misionar bapHsl, care a auzit 
chemarea Domnului de a merge tn 
\ări!.· păg<'1nc cu E\·anghcJia. Cat'f':V 
s'a născut în 1761 inu·'un snt mic din 
Anglia, dintr'o familie foarte săracă. 
La 14 ani n i:n\'ăţnt meseria de cis
IW!r, In atelierul :-;!in, el avea mai 
multe <'~rti. într<' cnri 'SÎ una d('spre 
călătorii!\· lui Crîstofnr C.olnmh şi de~ 
spr(' călălot·Wc dîpitanuiui Cook. Ii 
plăcea sîl citcascl'i despre rălăcirilc 
a.o·stora prin tări 'i:ndcpărtatc, Jn 
1873, un prif't<'n al său l-a adus la 
Hristos şi <'1 s'~ botezat, devenind mem
bru in hh.(•tira han1i::.tă. rnr<'\' n in
{'('pnt :t1unri să studkzt> Dihlin 'cu rnuJ .. 
tă sttrl!uinU'i. O mare tnlrC"barc s'a ri
db::at atunci în sunetul lui: de ee cre-

ştinii nu trimit misionari tn ţările 
păgânc? Intrebarea aceasta l-a stăpâ
nit aşa de mult, îndt a mers la o 
confcrinlă şi a tînut o cuvântare a~ 
colo, ariHfmd că Hristos ne porunceşte 
să trimill·m Evanghdi~ 1n lărilc pă~ 
gânc. El insă n'a fost inteles. Ba un 
fnHc inHri\n s'a sculat şi 1-a spus~ 
,.$ezi jos. tinere! Dacă Dumnezeu vrea 
să m5ntuîasdi pe păgâni, îi va mfm
tui şl fără tine". Dhl' HlHâ.rul Carey 
nu s·~ dnt băluL La o altă conferinţă 
a tinut o predică cu subiectul: ,.Pre
t!ndcti lucruri mari dc1a Dunmt•zcu! 
Incercati lucruri mari cu Dumnezeu~~. 
Cu J:!rcu a putut ci sfi ~ăscasr.ă 12: 
mt·mhrîi cu rari să înWut<'zc prima 
societate misionnră. T1·imis de eL Ca
rc,v. a plecat tocmai tn India. Aici -~ 
găsit întunerec foarl\.' m~rc. Cop111 
erau arunrati în rfnd fînnge. ca jertfli 
idolilor $i fPmrile v:lduve t·rnu arse 
d(' vii. Prctutlt1drni era întunerec, ido
la!rie, păcat şi mi7.crie. 

Car<'Y a făcut :llcî o lucrarr foarte 
tn3rt\ · El a lra<lu~ Biblia fn .)2 de 
HmbL Astfel, c a put11l n citită de 300 
miliormc de oanwni. Care.v, a tnccput 
că câstigc pc Jndkn1 Ia Hri~tos si a 
tnfiintat un scmi.nar baptist' la Se.
rampole, 

Mult<' şi mari au fo'>t lucri:lrilc 1ui 
Carf'v, dnr ren mai mnrc dinlre ele 
a fo~t. ră. C'\ a lrt'zit lumNl rrcstină 
din nt>pfisar('a ci fală de pilgânL P'rin 
pildr~ l'n si nrîn c~rtile pc cari 1e~a 
st'ris (')~ a f:!cut <'3 zeci si zeci de 
n1ii dP tlncri ~;"\ nlcrc în \ăril\! pă
p,âne. ('lJ Eva.nglif'li:-1, 

Pentru caplll 111ld 
Dupi'i c•.! Domnul Isu<;. s'a uulat dîn 

rnor·tL s'a du~, hn?rcună cu prîetenii 
Lui .iubîtt, pc un :11unle 1nalt şi ver
dt'. numit Munt-cJc Măsllnllor. Aici 
uomicii s'mt strtms tn jurul f..ui, tn 
cerc .~i Il asc.ultau cu multă bucurie. 

DOinnu1 le-a spus: ,,Duceti-vă tn toa
tă luPwa si prf'dicali Evanghelia ... 
Apoi S'.a,ridicat în Sll;;o intr'nn nor des 
şi s'a dtJ<> în ccrul'Î. PrictP.nH Lui s'au 
uitat mirati duni\ El. cum S<" fn1.lt~ 
Jn sus. ;\ poi. s'r.u intristat c::t El ~e 
dure 1llntt·r ci. D:w nişte tn.rreri s'au 
t·ohortt d1n nori şi i-au trimis acas.l 
1a Irru..:,1llnl. Cuyfmtul Domnului e 
!l('_tis 1n nifr);t". El ne tnv~H'i că, d::~că 
,·om fi cr<'.dir~ciosi. Domnul ,.._.a Yt'nÎ 
dln nou sl ne va duce in ceruri, un· 
dt~ e acum. 

Priett~nii Domnului au ascultM po
runca Lui şî au spus de.spre Domnul 
bus şi dt~spre iubirea Lui, tuturor pe 

1 
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cal'l t-au întâlnit. Celor ;:;ărari, celor 
hog;.qi, ci!lor buni, celor răi, R.ondni-. 
lor. (icrmanllor, Sflrbilor, oamenilor 
albi şi negri. galbeni şi roşii. 

ş: noi ~ă fim :w~tc prieteni buni ai 
Domnului. Şi _pc noi ne trimite El să 

ducem v~<:;tca mO.ntuirii la cei p~că
toşi. Trebuie să spunem «;tes~r~ Do
mnul Isus prietenilor noştri miCI ~ela 
~coală, vecinilor, tovarăşilor de JOC. 

Atunci şi pe noi ne va duce Domnul 
sus in ceruri. 

LECŢIUNILE TINERETULUI 
Intocmit• d.e Nleolae Covacl 

])umincd'i, 2 Aprilie. 

Dorinta 
/_sus a zis: "Mi-e se,tc". 

Ioan 19:28. 
1. 

Fiecare din cele şapte cuvinte ale 
lui Iws de pe cruce, este o ferea
sini in sufletul S(lrl. Această simplă 
strigare după o li·psă trupească, cu
prinde mai mult în ca, apare la su
prafată. Este o m{mgăicrc pentru noi 
să şlim că El a lrl'l'Ut prin încerca
rea durcr·llor trupeşti. Aresta este lan
tul care ne leagă mai· mult cu EL Ctind 
suntem în sufcriu\:'i, primim mfmg:"iic
r<' ştiind că şi Hristos a sukrit. Du
rC!rea este un lucru foarte chinuitor. 
Jn suferintă nC' simtim mai aproape 
dt El şi mai uni\i cu El. Prin sufe
rintele Lui,_ El ne-a făcut să sirnlim 
această kgătură. Cu .... :lntul Său: .. Mi-c 
sete", este ca o mfmă c!"lre ne tine, 
şi în această tinere găsim puterea de 
a indura suferinţa. 

Il. 
Dar când privim mai adânc, acest 

Clwânl are mult de SfJIIS. El ne dcsco. 
pert• prirmrea de imni/poic a crucii. 
Tu sau <·u. poate :nn fi fost ispiti~i să 
ne ascundem suferinţele. Nouă nu ne 
place să arătiirn duşmanilor sHihicin
nile nonslrc. Nu am d.ori să le facem 
plăcerea de :1 \'edea c:ît de mult sufe~ 
rim. Hristos n'a g:indit aşa. El n'a voit 
să înconjure nicio durere. A ales a· 
cesl clrum şi a mers pc el. Dacă ei 
îşi hăteau joc de El, aceasta trebuia 
să fie aşa, Aici s'a arătnt o parte din 
umilinta Lui. EL rare n Hkul mările 
şi a intocmit . miile de isvoare, c.arc 
umplu cu muz1ca lor dealurile şi văi
le. tn•huic totuşi să strige: "Mi-c sete". 
N·a rcfuznt nici ajutorul pc rare ei 1 
1-an dat. Noi nm fi fost ispititi să res~ 
ningC'm sC'rviriul lor. Ura san mândria 
nc·:--.r fi· împins la aceasta. Jn inima 
lui lsus nu i'ra ură. Nu rra nimic ra
re să-I.. impiedecc de a arăta prie~ 

tenie chiar şi duşmanilor Lui. Nimic 
nu descopere mai bine. t>liberarca Lui 
de orice simţ de ură sau răsbunare, 
ca şi faptul că a primit micul lor ser
viciu, chiar şi atunci când Jl omorau. 
Cd mai greu lucru pc care putem să-I 
facem, c să primim un dar sau un ser
Yiciu dP!a o<lmenii, cari ne urăsc sau 
nc fac rău. Acesta e mai greu chiar 
derflt a le face lor un serviciu sau un 
bine. Pltimul poate fi făcut, fără să 
pierzi dcmnit<ltea ("arc e rudă cu mân
dr:a. Dar să fii tn lipsă şi să primeşti 
ajutor dela acei cari ti·au cauzat lipsa 
şi mizeria, aceasta este ultima umi
lintă. Aceasta tnscamnă -...ictoria dra
gostei. Aceasta era dragostea în toat~· 
frumuseţea perfectei lcpădări de sine. 

III. 

Dar, de sigur. aceste cuoinlc lJor ... 
besc despre o dorinţd şi mai addnclt. 
In inima Lui ardea o sete ncaslclmpd~ 
ratcl pentru sufletele oanwnilor. In
treaga Lui viaţă a fost spesată _in a-i 
căuta pe ei. Tabloul p(! care m-1 dl 
El despre păstorul care c~uta prin 
mun\i oaia !Jierdută, era tabloul pro
priei Sale vJc\i. Pentru aceasta a in
fruntat oboseala n.'t;itor dilfttorii, ne
înconjurând nicio durere, nicio sufe. 
rintă. In această dragoste nu se afla 
nicio urmă de C'goism. El n'a dorit 
nimic pentru Sine. Singura Lui do
riDtă C'ra de a aduce onmrnii la Sine 
si prin Si·ne la Durnnczeu. Accastrt 
le-a spus-o tot timpul. El n'a căutat să 
fie iubit pentru vreun râştig pe care 
dragostC'a i I-ar putea aduce Lui, ci 
numai pentru ceea ce ca ar putea a
dure celor care il iubesc pc EL Pen
trucă ştia că pentru oamrni a:L iubi 
pe El, inscamnă a iubi bunătatea, cu
rătcnia, nevinovăţia şi lcpădarcrt de 
sine. Şi aceasta tnscamnă să fii mân_ 
tu it. 

Dragostea noastră se deosebeşte 
foarte mult de dragoska lui I~us. Noi 
căut5m să fim iubiţi, nedându-ne sea
ma ră acca:->tă dorinli''i este un lucru 
egoist şi nu ne va aduce nicio mulţu-. 

, 
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rtiire adevăraU. Dorim să a\·em dra
. .gostPa altora, neştiind că este un lu
cru mai inalt decât a fi iubi·t. Acest 
lucru este: să iubeşti, fără să te gân~ 
deşti dacă vei fi iubit şi tu sau nu. 
Accast:'i dragoslc satisface şi innobilca
z.ă. Despre t~a a ''orbit ]sus, când a 
1.is: ,,Cel ce IH'a di'n apa pc rare o 
voiu da Eu, niciodată nu va insela, 
ba incă apa pe care i-o •wiu da Eu, 
se va preface in el intr'un izvor d<'! 
apă, care va ţâşni in viaţa veşnică". 
Dragostea pentru altii cstc sctPa, c:1rc 
i.şi găseşte tn ca insăşi şi stâmpl'i:rarea. 
Această sete tl chinuia pc Isus, ş; in 
acelaşi timp era şi s('rrctul hururiei 
Lui. Aceasta cstf' dr:Jgostea in care El 
vrea să ne conducă şi pc noi. 

Dar aceasta se poate înt(nnpla nu
mai dacă vcdcm dragostea Lui pen~ 
tru noi. Şi rum ne putem noi n1.1i 
bine da seama de ace:'>t hwn1, d~'ct1t 
când il auzim pc El, zicând: .,Mi~e 
!->Ctt>"? Mai mult decât dun~rilf' ~ari 
L.au api'i~nf, era ad:înC'a Lui setr divi
nă şi anume setea dupi'i sufletf'lc oa
menilor. între care sunt eu si eşti tu, 
iubitul meu prieten. 

IV. 

In una din predicile .'!.ale, D. L. Moo
<l)", marc•lc {'vanghelist, nc-n dat un 
tablou minunat dc.spr2 :1ceastă dra
g_oste ncinvinsii. Iată ce spune el: "lmi 
thchipui, că atunci ·când III'istos a 
spus UCC'niC'ilor din jurul Lui: .. ~fer~ 
geţi in toată lumea şi prcdic~1ti Ev.a•I· 
ghclia, încrpând din Ierusalim ... ". Pe
tru va fi zis: "Doamne, vrei să spui 
hltr'adevăr, d noi să mergem înapoi 
la Ierusalim şi să prt•dicăm EvanghP
lia la acei oameni cari Te-au omo, 
rU"?_ "Da", a zis Hristos, ,.mC'rgeţi la 
omul care M'a scuipat in faţ~, şi spll'
n_e_i ci'i. _inc~ mai poate găsi· un Toc ~~ 
împărăţia Mea. Da, Petre. mergi şi 
gl'i.scştc omul care a împletit coroana 
crudă de spini şi Mi-a încoronat cu ca 
fruntea, şi spune-i că Eu am pentru 
El gata o coroană, dind vn YC'ni in 
tmpi'idiţ-i_a Mea. dar pc nc.eea nu sunt 
spini. Caută omul care a înfipt sulita 
1t1 co"1sta Mea şi spune-i cii acela este 
drumul cel mai aprnape de inima 
Mea". Aceasta est<' dr~H~ostra care vi
ne de pe cruce .si'i n<'. c::mte pe noi. 
Poate cineva să i se tmpotrivf'a~dl.? 
Este cineva care s~ nu poatli tntelegc 
că, pentru areasta. a venit El? In a
ceastă dragoste este un loc pentru noi 
·toţi. 

Duminecă, 9 Aprilie. 

Indeplinire 
"S'a isprc1vit". 

r. 
Ioan 19:30. 

Aceste cuvinte le spunem şi noi ade
sea, când am reuşit sd ajungem la. 
sfârşitul mmi lucr11. Ele in~camnă ~rt,r
şitul unei lungi dureri, unei puter
nice incOrdări şi dh'odată sfitrşitul 
vietii însăşi. 'Dar nici într'un caz ele 
n'au avut aşa o însemnătate ca şi pe 
huzrle Domnului nostru. Ele au in
semnat sfâr~llul agoniei Lui. Ele in
semnau drasemcnca m:îngăh·rca de a 
şti că ora agoniei trupeşti a trecut şi 
lupta a fost c:îştigată. 

Ele însemnau, de sigur, totodatli şi 
sff1rşitul ,·ictii Snlc pământeşti. Viaţa 
Lui p?imântcască era sfâr5ită în ade
văratul întcles al ruvântului. Nu mai 
C'ra nimic neîmplinit. Via(a Domnului 
nostru era complccti'i. El a indt~plinit 
in totul vointa lui Dumnezeu. Firea
re datorie a fost făcută. Orice mi~iune 
a fost fndcplinit?i. Viata Lui, a fost zi 
de zi, un mijloc dr implinirP a voiei 
lui DumnezPu. Ea a fost. din toate punc
tele de vedere. un rilspuns perfC'ct la 
r.hcmarca lui Dumnezeu. Si acum ini
ma Lui era plină de pace. 

Il. 
Dar aceste cuvint~ au o insemnătate 

si mai adânn1. El a yenit să facă un 
lucru şi acdn era isprihit. El a venit 
să arate lumii că DumnC'zru există în 
reaHtate. In El lucra Dumnezeu. Cru~ 
cea era sf<îrşitul ~rrstcj lucri'iri a lui 
Dumnrzeu. Dr~gostPa lui Dumnrzeu 
si-a fficut lucrarea. Ea a fost incoro
nată la cruce. Acesta a fost scopul lui 
Isus in toatli viata Sa. rlcla început 
până la sfărsit. ,.Am un botez cu t':ue 
trebuie să fiu hotez<'t", a spus Isus 
odatli, ,.si ce mult dorc~c să se im
nlinească!" Este imposibil să cuprinzi 
in cuvinte omcnr-~ti ce-:!a ce a pus 
Dumnezeu in cruC'en. de pc Gol~ota. 
.\colo Isus n dnhândit o biruinti'i pe 
rarf' nf'-O ofC'ră nouă. Ea este !>iruin
ta dragostei lui DumnC"7.CU nc;upra pii
catului şi urei. Un lurru a fost făcut 
d&. DumnC'zeu la Calvar, r:lrc nu mai 
trebuie f!icul din nou. Pnarfa ufrfii 
r.oui a fost dcsclii~tl pentru ~ofi. Noi 
nu mai trebuie ~il trilim fără aiutor, 
sub puterea păcatului $i a fricei. Nu 
fr('huie să ne îndoim mai mult de dra
gostea pcrfrctă a lui Dnmnez·311 Pe. 
cruce porţile au fost deschise. Uşile 

' 
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inchisorii au fost deschise şi noi sun
tC'm liberi să umblăm in lumina dra_ 
gostci lui Dumnezeu, şi tn complccta 
Lui tovărăşie. Acest lucru era in g;1n
dul lui Hristos când El a zis: "S'a 
isprăvit". 

III. 
Cu!Jinfcle lui Hristos aduc siguranti'l 

şi speranţă. Dumnezeu a (~cut totul 
ce c de lipsă pentru mântuuca noa
stri'i. In aC{'stc cuvinte este iertarea 
romplectă. Cittorva oameni li se parc 
greu să creadă tn iertare. Aceasta se 
intftmplă din cauză di ne este aşa de 
greu să iertăm pc at{li, sau chiar ,să 
ne iertăm nouă fnşinc. Multe vieţi 
sunt distruse prin păcatele şi căderii& 
din trecut şi prin umbra pe care ele 
o aruncă asupra viitorului. Noi ne-am 
pocăit de ele, dar ele continuă a ră
mânea tn amintirea noastră. Aici este 
solia de asigurare, a ierti'irii care vine 
de pc crurc: ,.Daci'$: pi'in.tele voastre 
''or fi rosii ca şi cârm!\zul, vor fi al
be ca .zăpada". 

IV. 
.Aici este şi plinitatea lucrurilor, pe 

cari Dumnezeu ni le-a dat si1. le facem. 
"Indrăsniţ.i", a spus El, .,Eu am biruit 
lumea... Ecoul acelui triumf este tn 
aceste cm·inte. In aceste cuvinte ::;e 
găseşte focarul luminii lui Hristos pe
ste viaţa noastră. Hostul vieţii este să 
luăm parte la implinirea _planului lui 
Dumnezeu. Fiecare dintre noi arc un 
loc aici. Noi nu suntem aici pentru a 
nu face nimic. Este ceva pentru care 
Dumnezeu caută să ne folosească. A 
vedea acest scop al dragost::!i şi a ne 
da pc noi tnşinc ca să fim stăp!\niţi 
_şi conduşi prin el, este sccntul vietii. 
Numai prcdându-ne acestui scop, 'l'ia
ta noastră îşi indeplineste menirea ei. 
Da~ă ne scn·i m pe noi tnşine şi pro
,priile noastre ambiti'f.' am falimentat 
şi Yiata şi-a pierdut adevărata ei tn
semnătatc. Dacă tnsi'i, ne-am predat 
Cu totul acestui scop, zi de 1.Î, viaţa 
e:-:te complectă. Aceasta se tnt!\mplă tn 
m:lsura i'n care deve:.1im canaldc ace
Stei dra~ostc. L.ocul nostru poate fi 
foarte s1mplu. Se poate să spesi1:m 
timpul lângi'i patul unui bolnav. Pestul 
datoriei noastre poate fi o casă umnă, 
sau un colt stingfin fntr'un sat neru
l&Oscut. Aceasta nu interesează, numai 
.să căutăm a cunoaşte planul lui Dum
IH·zeu pentru noi ~i s:'i fim una cu El. 
Câteva din cele mai bogate 'l'ieţi au 
fost ciuntitc de boli sau limitate de 
lmprejuriiri. Ele. au .r.ăm-:~.s necunoscu-

te lumii. Da·r ele au făcut .voia lui 
Dumnezeu. Ele au fost conduse de dra
gostea Lui şi s'au predat Lui, ca El 
să facă tot ce vrea prin ele. Şi acea
sta este viaţa trăită din plin. Noi am
luat locul nostru tn planul Lui. Prin 
accast:'i ascultare şi credincioşie, des~ 
toinicia noastr:l. este descoperită şi fo
losită la cel mai tnalt 'iCOp. In orice 
loc şi in orice tmprcjurăd am spcsa 
vîa1a. dacă L-am urmat pc El p~nl 
la sfârşit, putem spune aceste cuvinte 
triumfătoare:· ,,S'a isprăvit". 

Duminec§, 16 Aprie. 

Incredere 
"Tati1., tn md.inile Tal~ Imi tnredint~.r· 

Duhul". 
Luca 23:46. 

1. 

Numele p~ care Hristos 11 dtldra lui 
Dumne.:eu, era Tată. Aşa a vorbit ET 
Intotdeauna despre Dumnezeu şi către 
Dumnezeu, .!ŞÎ El a menţinut acest titlu 
p:1nă la sf:lrsit. Nu este mmic mai bi... 
ruitor pentru credinţă, decat să spuî 
lui Dumnezeu, Tată. El a cunoscut 
pc Dumne1.eu ca Tată dealun~ul atâ
tor ani. In copilărie vorbea mereu 
.despre: ,,cele ale Tatălui Meu". Tem
plul era c.asa .,Tatălui Său". Lwnea 
deasemenea era a Tat:lTui Său. Pen
tru Isus orice lucru din lume a vor, 
bit despre Tatăl. Crinii din câmpii 
m:'irturiseau despre dragostea Lui. Pa
sările cAntau despre grija Lui. Prin 
nori si furtună, ln mijlocul celor mai 
adânci agonii, pe cari omul le-a sufe .. 
rit vreodată, El tncă priveste ~us şi 
zice: .. Tată. tn mâinile Tale Imi ln
credtnţez Duhul". 

Il. 
Faptul austa ~sle unul dintre cele 

mai puternice argumente pentru cre
dinţa noastrcl Se lntâmplă adeseori 
că credinţa tn Dumnezeu, ca Părinte, 
să fie numai tn timpuri bune şi s~
ninc. E uşor să crezi cand lumea lţi 
zâmbeşte. Dar putem noi crede şi t.n 
mijlocul cruzimii durerilor şi sufcrin
tdor? Un iubitor de munti spunea a_ 
desca c.1t ae frumoşi apar munţii 
când inima lui e plină de curaj, ca şi 
ci. Dar când tmprejurările devin grele
şi pline de tncercări, faţa muntilor 
devine cenuşie şi tntunecoasă. Faţa 
naturii este adesea oglinda propriilor 
noastre suflet{' . .'.şa este tn 'l'iaţi1:. Ea 
tşi schimbi! culoarea dup:1 ~ropriile 
noastre simţuri. De multe or1 se tn-
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tâmplă la fel şi cu cred!nţa, să se 
schimbe după împrejurări. D~r cre
dinţa lui Isus, a avut o ternrhc mai 
adfmcă. Convingerea Lui <ţesprc dra
gostea şi grija perfectă a lui Durnnc· 
z<~u. stau ca m:lrturic a Calvarului. 
Aici stă puterea co1wingerii noastre 
despre realitatea dragostei lui Dumne
zeu. Dacă El n'ar fi suferit aşa, noi 
am fi putut admira credinta Lui din 
zile mai senine, dar ca n'ar fi fost o 
putere pentru noi in timp de suferin
ţă. Dar pc cruce. unde El a suf<·rit 
cele mai adânci dureri, dragostea lui 
Dumnezeu era lucrul cel mai putcrni( 
ln cxpcriC'nta lui. Aceasta ne faeC' şi 
pc noi siguri de dragostea Lui. Dra
gostea lui Dumnezeu L-a Inconjurat pe 
El chiar şi in mijlocul umhrclor mor
ţii. Când totul se cutremură, stânca de 
.sub picioarele Lui stătea neclintită. Şi 
-act':lstn era dragostea lui Dumncz~u. 
De si~ur, că <~ce<~ di"agoste care era 
aşa de tare şi putea indura aşa de 
-mult, ctmd totul părea lipsit de ori"cc 
simţ de bunătate, este o dragoste p~ 
.care noi, deasemenea, ne putem odihni. 

lll. 
Ultimul Lui cuvdnt, a fost un cu

vdnt de tncredere desliv6.rşită. Ştia El 
ce tl aşteaptă după moarte, sau nu? 
De sigur că da! Noi nu putem cu
noaşte viitorul, ca Domnul Isus, dar 
putem să nLI inchipuim in măsura rn 
care ochii noştri vor fi deschişi să va· 
dă dragostea lui Dumnezeu. Cunoştin
la noastră despre viaţa de dincolo de 
morm{mt, vine numai prin ~~rcdinla 
noastră in DumncT.cu. Pentru noi C'ste 
destul. ca atunci când moart<'a vine, 
Dumnezeu să ia duhul nostru tn mfti. 
nile Lui. El se poate otlihni destul de 
bine tn mâinile Lui. · 

A crede şi a şti arc:1sta, este destul 
pentru noi. Argumentele şi ratiunea 
ne vor ajuta, dar numai dună ce am 
v-ăzut dragostea lui Dumnezc'n în Hri
~tos. Numai: dragostea lui Dumnezeu 
ne poate faCe siguri de lucrurile veşni
ciei. A şti că Dumnezeu este Tată, 
fiindcă am văzut dra~ostea Lui in 
Isus, tnseamni'\ să fim siguri ci'\ tot ce 
poate fi mai bun, ne aşteaptă dincolo 
La ce ne va întrchuinla Dumnezeu a
colo. nu ştim. rn ce sE.'rviciu ne va 
aşeza El. nu putE'm spune. Dumnezeu 
arc nemărginită intelepciune. ..Acolo 
nn va mai fi nici moarte, nici in
tristare, nici sufcrinţi'\ şi niciun fel de 
durt"re". In arca tar?l: binrruv~ntată 
..-om jbi, că cele mai bune lucruri de 

pc pămfmt, nu sunt nici ca o umbrii 
faţă de lucrurile cereşti. Nu ştim, dar 
il vom cunoaşte pe El, şi in acea 
dragoste care ne-a făcut şi care a tri
mis pc Isus ca să. ni se facă de cu
noscut, ·vom găsi tot ce ne trchuie. 
Aceasta este o mare taină, dar ca este 
o taină a dragostei. In această dra_ 
gostc vom găsi odihnă şi ''om petre
ce vcşnicia cu Tatăl nostru. Pentru 
noi c destul că El ştie totul şi cii noi 
vom fi cu El. · 

IV: 
Incredinţarea in mâinile lui Dumne

zeu, cstc. ultima treaptă a credinţei. 
Atunci rând portile umbrt'lor morţii 
se deschid şi moartea vine cu ?aşi re
pezi, trC'huie să urmăm pc Hristos in 
încredere. "Tată, in m~îinilc Talc Imi 
încrcdintcz Duhul". Cu această rugii
eiunc, putem părăsi liniştiţi această 
vale a plângerii, ştiind că atunci când 
trecem pC'stc Iordanul morţii, punem 
piciorul pc malul unei tări unde cfm
tarea nu va inceta niciodată. Acc:-:ta 
c~te răspunsul final la toate îndoic
lile pc cari necredinţa le poate rii:Iira 
in sufletele noastre. M{\inile reci ale 
mortii vor fi fără putere, ca să ia 
sufletele noastre din milini'le iubitoare 
ale lui Dumnezeu. 

Duminecii, 2.'l Aprilie. 

Slracl 111 duh 
;,Ferice de cei si1raci in duh, căci a 

lor este Impărăţia cerurilor". 
Matei 5:3. 

I. 
Cu lectia de a:::1, vom deschide o 

nouă grupă de subiecte importante din 
invăţd!urile lui Isus şi armmc: FERJ ... 
CIRILB. Ştim că toate aceste invătii· 
turi minunate ale Domnului Isus, fac 
parte din marca Sa cuvtmtar~. nu· 
mită: ,.Predica de pc munte". 

Câteva din lucrurile care par ma·i 
greu de a fi întclcsc in vbtă. merită 
să fie studiate mai mult, ca să fie in
tt'lcsc m<li bine. Adesea se întâmpl:l la 
fel şi cu cuvintele lui Isus. In acest 
caz greutatea cslt' si! ştim C.;'! a inteles 
hus prin cuvintele: ,.Săraci in duh". 

Sunt două traduceri ale fericilor. 
lina în Matei şi alta în Luca. Luca 
spune simplu: .,Ferice de voi, cart 
sunteti sr'lraci, pentruC"<'i. împărătia lui 
DumnC'zcu este a ''oastră" (Luca IJ:20). 
După Luca, se pare că Hristos ar fi 
vorbit aici" despre sărăcia trupC'asd'i. 
Dar e foarte greu să credem că Dom_ 

l 

'1 

1 
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.nul a stabilit principiul că sărăcia tn 
ea tnsăşi este o binectivântarc sau l'ă 
.numai săracul poate intra in împăd'î
ţia lui D~mm~zcu. Nimeni n_u yoatc 
~ti mai bmt~ ca Isus, ce ÎnJOSitO<~rc 
poate fi săr:Jcia. ~:ind ea lrl'rc .<lm
colo de un unUimt hotar. Atunci ca 
.schirnb:'i. omul într'un fel de animal ş1 
face din viata lui o luptă dispcr:ll;"i 
pentru existentă. în c:wc nu mai tine 
seama de nicio lege morală sHu a hu
nci cuviinţi. 

Il. 

Dar ce a inteles Isus prin ctwintel~: 
.,Săraci fn duh"? Intâi de toate Isus a 
lnţclcs "UMILINŢA". Cei săraci tn duh 
sunt cei ce :1.u inimi umilitc. Acea
sta este condiţia, tn care un om 
nu-şi iubeşte propriile lui interese, 
propriile lui cunoştinţi, propriile lui 
''irtuti, propriile lui me"rilc şi propria 
lui bunătate. Dacă l~ai intreba pc el 
despre acestea, ţi-ar spune cit ele nu 
sunt nimic. In alte cuvinte, a fi sărac 
tn duh, înseamnă s1'î fii in ~ontra a 
or-ice ~e cupnnde în cuvântul mân~ 
dric. Citeşte prin Evanghclii şi vei g1'îsi 
că lucrul contra căruia a luptat mai 
mult Domnul Isus in toată misiunea 
Sa pământcasci'l., a fost mc'lndria. Mân .. 
dria este p1'îcatul care a ruinat vie
ţiJe celor mai mari copii ai Domnului 
şi a distrus credinţa multora. Dante, 
tn lista celor şapte păcate de moarte, 
aşa cum !e_a numit el, pune mândria 
tn fruntea tuturor. Prin lll'mare, să
raci fn duh sunt acei în care mtm
dria, c;ub toate formele sub care ar 
putea apărc::~ ca, este ucisă. Mândria 
.nre multe forme sub care se arată. 
Unul din ele este mândria averii sau 
mfmdria de a avea daruri, bogătii, ta
lf'nte, etc. Această formă dr măndric. 
.o putem învinge numrl't da('1'î nr gftn. 
dim că noi nu suntem decât nişte ad
ministratori ai bunurilor pc cari Dum
nezeu ni Ir-a cHiruit, şi că in m~sura 
tn care \'IJill şti să intreb1Jinti'im d.uu
rile noastre in slujba lui Dllmnczeu, 
!n măsura aC"Ca \'Om fi şi răsplătiţi 
de EI. 

Dar mai sunt şi alte forme de mAn .. 
dric, m<~.i grele de descoperit şi de 
condamnat. Acestea sunt n1:îndri::~; ru. 
no?tintei, mAnrlri.a faptelor mari, mftn
dria caractC'rulm, mlindria bunrl:tlltii. 
~te. Toate acestea Stlllt duşmani rare 
d_istrug tov~r1'îşia nonstr~ unii cu alţii 
fl cu Dnmne7eu. Tdolul egoismului si 
.al iubirii de sine. este dumnC'zeui 
clruia i se tnchinl cei mai multi 

astăzi şi pe nu·c il :1doră o mare pa:r:: 
te chiar diatrc cei ce se numesc copu 
ai lui Dumnezeu. :\dc\·ăr.l\ÎÎ sfitJti sunt 
totde;lun;. tunil;, J'iindcă sfinţenia lor 
<'O!l"tă Îll - rkscoperirea lor despre 
DumHeZL'll, în a e;J.n.~.i lumină, lot ce 
au <'i mai bun este doar o umhră. 

III. 

"Ferice de cei sclraci tn rluh". D:lR 
CL'M 1'1.\T ACc.ISLl FlmiCIRE? 
DOi oamru: !llL'q.,·:au pc drum, poves
tindu-şi fi<'care l':>..perîcn\dc sale. l!n~l 
era orb, dar el pon'stca cum a pnmit 
pacea. în lrmpul ~1ccst~i. mari .1•;n01:o· 
ciri. Celcilalt era un chb·~rat dm m
chisoare, dar socicLlka il alung~lo;l'
din mijlocul ci, numirHlll-1 pw;wănaş. 
Dar ci ca si cd clint<iiu, a găsit o pu· 
ternică' pac'c ,in .act!stă imprejurare. 
Fata lui C'ra zamb1toare, ca a unm om 
rare a gi'îsit o mare siguranţă. Orbul. 
ii ceru voie să·si plimbt• dC'gclcle salt:
pc fata tov~răşului ~1'îu. apoi zi~c: ,:·D~.' 
cred că stai pc o stancă putcrmci'î . EI 
erau intr'adt>văr f<'l'ici!i. Numai omul 
t'are a văzut pe Isus ş_i carP s'a in
crezut în El. găseşte temelia adevărată 
pc care nimeni ';'i nimic n'a poate mi
şca. Iertarea lui Dumnezeu este un 
dar. Şi rtmd omul ajunge la cunoştin
ta că. tot ce a EiC'Ut Dumnezeu pen
tru el prin jertra lui Isus Hristos, ca: 
mântnirea. iert<Jn•::. şi pacea: nu c un 
merit al său: el sU'î pr temelia de pe 
care nimeni nu_l poate mişca şi unde 
uimrni nu-i poate răpi bucuria şi pa
C('a sufletului ~l'îu. Si aceasta este o 
fcricirr. ia1· caJr_a spre Pa este umi
linţa. Omul care cunoaste acca~t~ ca: 
le, a g1'isit secretul Impărătiei lui 
Dumnezeu. 

Duminecl, 

,.Pel'ice de 

30 Aprilie. 

Cel ce pling 
cei u pldnq, căci ei vor 
fi mdngdiaţl". 

Malei 5:4. 
!. 

Sunt unii oameni, care fac mare ca% 
din suferinţele lor. Ele sunt peatru ci, 
o ocazi'e minunatfî de a-şi arăta mân
dria lor. Putem fi foarte siguri el 
Hristos nu s'a gândit la astfel de. oa
meni, când a zis: ,.Ferice de ce1 ce 
plfmg·'. Dar la cine s'a gândit El? Cei 
mai mulţi dintre noi' se tmpacă foarte 
greu cu suferintele. Pentru unii t~
lristările apar ca o ~dcvăr~tă nef~r!
ci·rc. Astfel de oamem nu gasesc mcto 
pricină in inimile lor, in timpnf sufe
rinţelor, sA mulţumeascl lui Dumne. 
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aru sau măcar să simtă di nu era 
altă cale prin care Dumnezeu s!·i 
poată întoarce de pe drumul lor rau. 
D~H·ă este vreo mftilgăînc "au fl-ricin~ 
în suferinţă, de sigur ea este la o de
părtare foarte mare de ci. Textele din 
Scriptură in can~ oamenii întristap 
găsesc mtmgăicre, sunt acelea care ne 
Yorhe"e tocmai despre sfi\rşitul in· 
tristărilor: "Acolo nu va mai fi nici 
moarte, nici durere, nici intrista~e. 
nici tânguire, pentrucă lucrurile dm
tâi au trecut'' . 

.,In casa Tatălui Meu sunt multe Jo~ 
f'aşuri, dacă n·ar fi aşa v'aş fi spus'·. 
Aiei este, în adc\'ăr, o mare parte d~ 
ft'ricire. Dar acest cu\'ânt arc ccvfl Şl 
mai afi<Înc. Aceasta este cea mai mare 
grcşali'i, că credem că Cre5tinismul J•U 
arc nicio biruinti'i in acca..,(i"i ,·iată, ri 
:'!impin numai speranta de dincolo. Bi
ru!nta lui Isus şi o;olia Evangheliei 
~unt puterea rare ne ra('e să sperăm 
mai mult decftt la lumea aN'astn, şi 
anume la casa Tatălui. Hristos a ve
nit să pună in mf1inile noastre cheia, 
prin rare. tn mijlocul norilor mHi 1n· 
tuneeoşi. să putem citi solia: .. Dumne
iru c~te dra~oste". Sunt diferite feluri 
de intristări fn viată, dif,~ritc cauze de 
:it plfmge. Unele vin ilin cauza pă:~a
tului, altele din cauza desamăgirilor, 
iar cele mai multe din ele vin dm 
cauza moitli. Dar pentru toate se gă.
~rştc mâng~icrc nici. Aceasta este o 
parte din sc>rrctul spiritului creştiil, că. 
r.1 ne introduce tntr'o lume, fn care 
,:ăsim fericire in plâns. 

Il. 
Sunt mai multe feluri de a &imţi a. 

f"ta:'lilf fe.ricire. Unele din ele par mai 
~nle ca altele. Câti oamcm nu sunt. 
cari niciodată nu s'au gândit la ceruri 
până nu le-a murit· cineVa? AH.t timp 
cât le mergea bine şi erau Teseli, nu 
;;tveau lipsă de o altă lume şi nici nu 
aveau ochi pentru ea. Atunci a Tenit 
tntristarea ŞI necazul, şi lumea a de
Tcnit un fel de fnchisoare !ntuneeoa
~ă. De fapt ca a fost o tnchi5oare !n 
toate timpurile, dar ei n'au ştiut acea .. 
sta. De abia acum !neep a-şi da sea
ma de acest adevăr. Şi atunci, când 
ei işi deschid ochii, vor vedea o lu~ 
lllC dincolo de zidurile, pJ\nă aici ne
pătrunse, o lume mai bogată, mai bu .. 
,'A~. veşnică. AcC'astă viziune este o fe
ricire şi o mJ\ngăiere adev~rati'i. Acea
sti'!' mAnglicre e mai adâncă decât 
apare la prima Tedere, pcntruc~ Te_ 
_dprea altei lumi este mai mult decit 
01mpla speranţA In ea. 

III. 
Dar prin acea3li'1 fericire, Hrist?s. 01 

inteles ceva mai inult decât numat m .. 
tri:slărife noastre particulare, sau 
dcsamâgiriie noastre personale. Este 
o altă întristare mui nobilă, mai 
înaltă. mai sfântă chiar. Aceasta este 
întristarea pe care o simţim,_ :lU sub 
povara grij.lor noastre, Cl dm <=;auza 
sufcrinţcior şi păc:1telor alt()ra. Lipsu
rile, gr('şclile şi păc~telc alt01:a,. ar tre
hu; să prcocupe mai mult mmţl~e cre: 
$line. Hcspingerea _drag.?stet 1_';11 
Dumnezeu de către prJCtcnu, rudenn~ 
le şi fralii noştri, _ar. trebui să .~!oar: 
că mai multe lacnmt dela copm lut 
Dumn(•zru! Domnul insusi a avut pa~
t<' de astfel de lacrimi. In EvanghchQ· 
după Ioan (19:41), găs1m următoarde: 
"Cand S'a apropiat de celate .,SI a. 
văzut·O, Isus a plâns pentru ea . J?l . 
a simţit păcatul. lor nu ca o duşmăme 
,ţn contra Sa, c1 ca o lcp~dare a dra~ 
gostci lui Dumnezeu. 

.'..ccsta este plftnsul la care ... ne .~ea
mă Isus. Aceştia sunt plângatorn fe. 
riciti. cari voi fi" !l'ângăiati: . Ei nn 
plâng din cauza urei, a geloztet, ~ .. do
rintei de răsbunare, sau a ~mbtţulo~ 
trupeşti, ci din cauz~ sufe~mtcl~?_r ~~ 
păcatelor altora, can !ntnstca7:a. pt 
Dumnezeu. In acest fapt ~tă fericirea 
de a plânge şi aceaslă .rerici:r:e ar• 
parte şi de o mare mângăierc dm p.ar· 
tea lui Dumnezeu. . . 
Dragă prietene! Se poate ca ŞI ochii 

tăi să n fost vreodată, sau să fie chiar 
acum umezi. Dă·mi voie să te tn .. 
treb: ' De ce plângi"? Plffngi sub p<>
.v.ara P'ăcatelor tale proprii? Isus plân
ge tmpreună cu tin_e .şi mijloceşte ~ 
rata Tatălui pentru Iertarea ta! Plângi 
pentru păratcl~ .şţ ~uferintelc alt~r~! 
Isus te m!\ngă1e şt·tt spune: ,.Fertcifi 
sunt cei ce plâng. căci ei vor fi mJ\n
găiaţi". Plân~i din cauza ambitiilor 
talc pământeşti? lntoar~c:tc la Isu~. 
Plânge-ti pl!catele la. p•r•o.arele ~lll. 
El a sters multe 1acnmi ŞI' a ahnal 
multe dureri. El va şterge şi lacrimi~• 
tale. PlAnsul t~u se va sfârşi, iar riu
curia !i va lua locul. Deci Tino la EU 

Dumincc§, 7 _Mai. 

Cei bll11z1 
..Ferice dt'. cei blt1m:i, cilci .ei vor 
· · moşteni pllmdntul". 

Matei• ••· 
1. 

Poate acea!ta este cea mai prtie!f
lioolll dintre fericiri. De multe ori ~ 
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slârncşte impotrivirea noastră. Omul 
lumesc nu poate tntclcgc rostul acestei 
fericiri. El nu se poate împăca cu cu· 
vântul acesta .,b/Qrul". Mintea moder
nă de astăzi nu găseşte nicio virtute 
rn blfmdctc. Din contră ne pLlc oa
menii energiei, iu\i de spirit, etc. E 
foarte greu să intC'Icgem adevărata in· 
semnătate a hltmdctci. Dacă cineva ne 
insultă, ne calomniază, ne vorbeşte de 
rău, sau face ceva în contra noastr~. 
ce ar trebui să facem noi? Poate vom 
spune că trebuie să ::;u(crim. De sirrur 
că-i hine, dar aceasta nu insca~nit 
blândeţe, ci mai degrabă nepăsare. 
Putem să nu răspundem înapol, pen
tru. a nu da Joc la certuri ~i neplă
ceri, sau pentrudi nu credem că va 
ajuta intereselor noastre, dar aceasta 
nu tnseamnă blândeţe. 

Il. 
Dar ce este atunci bldndefea? Blân~ 

deţea este spiritul care primeşte viata 
aşa cum e ca, cu to':ltc nc:1.junsurile 
'~ ~rcutătilc ci·, ncmurmurfmd şi nerâr
hno, ci căut{md să invete tot mai mult 
dm .. t•a. BI:indctea A este. spiritul lcpă~ 
dărJJ de S1ne. Mandna c răstignită. 
Omul bl<ind nu 1năsură îns('mn~tatca 
lucrurilor, g:indindu~se numai la bi
nele sau frrîcirra lui prr.son:1E'L Aici 
sUi' secretul ptikrii. pentru cei cari 
Sllfăr cele mai negre prigoniri ncn:rll 
Domnul. Ei ştiu că această bl~ndrţc 
e~tc aceea ra1·c va mn')tc~ni păm:'mlul 
ŞI va urca tronul Acesta e secretul 
biruintei. 

III. 
Dar bldndetea contine nu numai 

purtarea rwas(rtl fllţif. de altii. ci şi 
f(}lfl de noi Înşine. Unul din cele mai 
-obişnuite greşeli pc care le facem este 
de a căuta să ne impunem ,:ointa 
r.oastri'i, asupra vietii. Nu ne place să 
primim Iucruri.Ic aşa cuw vin ele in 
d_cosel~i . dacă nu ne produc bucuria 
ŞI frr1c1rca pc care o. dorim noi. 
Omul bltmd caută la scopul ltlrrt;riJor 
şi~l găscstc în ISUS. Act>asla c"t<' pri·. 
mn lui îm·ingerc. Aceasta este pute
rea :-~d('\'t\J·:llri hLindcti, să vezi sco
pul virtii tr:litc în Isus. Care r:>stc a
cest srop? Ei rlevine clar (]acă ne gân
dim ră D:mmezru. aş.emrnca unui T:t
Hi, caută prin toatr împrcind'irilf', bi
nele si fet·irirt:>a coniilor Si'ii. Dnr r11 
toate ră El este' T~t;î. binde pC' rare 
n rantă El copiilo1· Săi. nu este nu
mai confortul si fericirra păm!l.n1easdt 
Este .<;j crC'c;trrea noastră tn viata rl1J
hovniceasdi, ca să avem inimi rn sta_ 

re să iubească şi voinţe care să alea
gă binele, minţi ăe a in~elegc scopul 
lui Dumnezeu şi a-l face, şi astfel prin 
toate împrejurările vietii să devenim 
tot mai destoinici de a practica păr
tăşia noastră cu Tatăl şi a intra în
tr'o tovărăşie tot mai strânsă cu El. 
A vedea acest scop al lui' Dumnezeu 
prin toate lucrurile, este secretul blân
dcţii. 

Duminecă,. 14 Mai. 

Cei fiiiWinzl si Insetati 
.,Ferice de cei flămânzi şi inselati du
pd neprihănire, celei ei vor fi sdturaţi". 

Matei 5:6. 
1. 

In inima lui Isus era loc de compă
timirc şi milă pentru toate suf/ctdc 
uecdjilc. din orice callzi1 ar fi wfcl'it 
ele. De sigur că nu Hm putea spune 
că atunci dind Domnul a spus aceste 
cuvinte, a rnprms în ele numai pe 
ac('stc două clase de oameni. 

Intfli. acolo erau oamrni flămânzi şi· 
însetaţi, cu toate că foamea şi setea 
lor nu era după dreptatl' sau nepri
hănire. Intre cei ce inconjurau pe 
Domnul, erau oameni a căror viatl'i 
era o multime întrea~ă de dorinte. 
Ei i:.<;i petrcrrau zi!rlr i:n plăceri trn
prşli şi flămânzeau mereu dupl'i altele 
mai noui. Ei flămânzeau şi însctau 
după ceea ce n'au gustat până aici, 
gândind di prin aceasta isi vor să
tura sufletul. Cu toat<• plăccril'' rlc 
cari aveau parte, tn arlânrul sufletului 
lor, ci era11 foarte ncfcricfti. Pe feţ~. 
le lor se ohscrva rlin plin acest lucru 
şi Domnul Isus La văwt. Şi se pare 
că El !c-a zis: ,.Voi căutali plăerri si 
petrec.C'ri. ea să vă săturaţi· sufletul. 
Voi flămânziti si insetati după lucruri 
care nu vă vor da odihnă şi pace. 
Trchui"e să vl'l: sehimbafi dorintele. 
Trrhuic sl'l: rloriti ceva mai innlt. mai 
sfi1nt. FERlCE DE CEI FLUL\NZI SI 
INSETATI mrp_.[ NT'PRTfHNIRE, 
CACI El VOR FI S.'\TUIHŢI. 

Il. 
Dm· ocnlo mai r'J'n şi o a11(1 clasll 

de rwmcni. fU' rare Domnul bms i-a 
(IPilf in rmnfrn Sa: arrşfia erall rei ce 
ri111fo11 flOCI' in nrprihiinirc. Impinşi 
rle :H'0asliî fo:-~Plr si sf'IC', chinuiti rlc 
fH'•'~<d:l rlnril'ti'i an;;\!nnrr. ei şi-au pi'i
ră.:;;l rămip(']c. au luat rlrumnl pribe
C.:i\~~ <;;i an Ht·mat pc IstJs. Sufletul lor 
Îll';rot:1 fn tocmai ,.a :-~1 Psalmistului. 
(lnpiî rlrap:oste, tlupl'l: fl:\Ce, după ne-
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prihănirc şi după Dumnezeu, Privind 
in sufletul lor, Domnul a fost mişcat, 
vl'izând dorinţele lot' sincere, şi n'a 
putut să lrPa('ă cu vederea foamea şi 
setea 1or, fără să le spună acc!1le cu· 
vintc pline de mângăicrc: ,.Ferice de 
cei fldmânzi şi fnsctati dupd neprihil
nire. clici ei uor fi :Jălurati", 

llL 
Cii INSEMNA NEPRIHANIIlliA 

PENTRU ISUS? De sigur că Isus nu 
intdeg('a prin neprihănire o c;n·tc d<> 
legi moraic, SHU \In s1slcm intreg de 
reguli. In Noul Testament nu găsim 
porunci, afară doar _de acele cari 
1svorăsc din drngoste. Nu putem in
chide ncpt"ihămrca despre cm·c vor
bea Domnu) aid, tnu-·un volum sau 
tntr'o carte, sau in zece porunci. Ne~ 
prihănirca despre care vorbea Dom. 
nui, era neprilulnirea spiritului şi nu 
a literii. Şi dadi: am dori să rezun1~m 
acl·astă ncprihJnfre în câtf:'vn ctrvinte, 
cele: mal polrivitC' ar fi. ,.Să iubt•şti pe 
Domnul Dumnezeul tău din tontă ini
ma ta, din tot sufletul tău, din toată 
puterea ta ş1 din tot cu~ctul tău, iar 
pc aproapele tău ca pe tine insu\i". 

lV. 
"C.lCI EI VOR F1 SATURAŢI''. Cel 

ce fEimânzcştc şi inseteuzii dilpii ne .. 
prihănir<'a despre care vorbcşk isus, 
nu va ri'im:lnca ncrăsplătit. Domnul 
Isus spune dc!>prc :îCCst fel de o~
mcni: ,.Căci ei Yor fi sălurati". Tovă~ 
răşla for cu Dumnezeu, va fi pentru 
ei o hrană. o ::.l:Hurarc sufictt:'ască. Ei 
rămân în dragn.stt!a lui DumtlCt.--:u. Ei 
vor r~~spi.ra aerul unei ţări spJrituulc, 
care rstc adevărata lor cao::U. Datoria 
pentru ci, lz\-oră~le din drago~tra pen
tru Dumncz:C'u şi aproapele:, ca apa 
dintr'o fânt{mă. AN•sta este sctTctul 
fericirii celor ce flămâtizcsc şi i.nse· 
traz;1 după dreptate, Foamea lor izvo
ră~tc din dragoste, Se-ten lor izvontşfc 
din tovărăşia Jor cu DumnC'zcu. Du111~ 
n<~zeu însuşi va fi apa care le V:l po
toli sct<'a si pâinca care le va alina 
fo.nmca. Aceasta este o adcvărntă fe~ 
rid re. 

Iubitul meu frate, flămânzcsti şl' fn
setcr.i tu după această neprihănire? 
Dac~ dU, ferice de tine. Multumcşte 
lui Dumnezeu pC'ntru accaslă fo 1.-nc 
şi sete pc care El a treziLo in ~uJic
tul t~ti. Rongă-L că această foame şi 
sete. să ramână npdn;,:.il in -.ufl<·t.tl 
Hiu, până ln ziua în care vei pune 
piciorul pc p~mîmtn1 acelei tări, unde 

nu vei 'milli tl~mânzi -şi tnseta nici~ 
odată. 

Duminecă, 21 Mai. 

Cel •nostl•l 
"Ferice de cei milostivi, cdci ti vor 

avea parte de miUl". 
Matei 5:7. 

l. 
Nu este nră importanţă faptul. eli 

Domnul Isus a pus această fericire a 
celui milosti\', îmcdiut dup~ aceea a 
celor flămânzi şi insetati după nepri.o 
hănirc. Pentru un suflet simtitor. este 
fonrlc greu să suport~ ncdrepFi.\i!c pe 
care nltii le fac, fără nicio remuşc;1re 
a con~tîintci. De multe od suflt'tde 
nonsti·c se cutrrmurit la ascnv::n~a 
privcli:;,ti dur<-roast' şi se ridică tn 
semn de protest. Poate \'Om zic0: ,.Da
că ar fi dup~ mîne, aş pNkpsi ime
dint făptuitorul'\ Vităm 'insa, d\ de 
multe ori poate ftiptuitorul nu ştie 
de Joc dl CC<'a ce fac(', este rău. Dac!'( 
în acest caz n'am amrstcca judc.::ata 
non-;tră cu mila, poate am n prea 
aspri. Şi Domnul Isus, c~rc cunoştea 
cursele rP sunt întinse Sllflctului fn 
drumul său cîilrc Dumnt~7-~.~u. ne-a a
dus amh'ltC' că rlrumul dro:pt cstt.• dru
nml drngo<;tci. iar dnm1ul dr;1.goslcî 
este drumul milci. 

IL 
Ce fntetcgem prin milă? Adesea tn

tclegf'm priu milă o simplă binefaec~ 
re. Fi'iră îndoială, că şi aceasta face 
parte din marele scop al Domnului~ 
cnre 11 avut milă de totl cei suferinzi. 
Fit>carc spital t'stc • o cas~ a mi lei. In 
vcehî mc arest lucru rra nc('unoscuL 
Dară Hristos n'ar fi' Vi'nit, nstăd n'am 
a\'('<1 ~pitalc, orfclinatc şi rase m'ntru 
bătrâni. Dar atf1:t nu c destul. Hri~tos 
ne spune ceva mai muh prin fcridrm\ 
de mni sus. El vrea sii ne spun~ eli 
m;la noa,;tră" nu trebuie să se mărgl* 
nrască numai la lipsurile şi durerile 
trupeslL ci mai mult la cele sufleteşti. 
A('<'nstn înseamnă, pc de o partf', mai 
muHă rnilli jn jud<'ci'itilc noastre fat~ 
de frati·i noştri, faiă de cei ce ne gre_ 
şcsC"., fată de cel ce au nevoie de Ier
tarea nn~stră, etc. Ce :upri sun1cm· 

. noi c;'\nd e: vorbn să jud{'cam pc a1\iit 
Si ce miloşi snnl(>nt dlnd c vorb::t de 
noi înşine! Lu<"rnri!e, pc c~r<' le con
damn?im la ·altii. ntt sunt totOeauna 
ltirrur·](' pt" l'ari k condamnăm :;t la 
noi. Irt judcrn.rcn aHor.a. noi ~unt{'nl 
mai aspri decflt Domnui tn~n:').i. care· 
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ne-a spus: "Nu judecaţi, ca sl\ nu fiţi 
judecaţi". 

III. 
Dar mila, înscamnli mai mult decdt 

compătimirea în a judeca pe altii. 
Mila mai în~camnă dorinţa de a mân
tui, a câştiga, a readuce inapoi pc 
cel ce a grc~it. Ac<~sla a fost lucrul 
pc carP a căutat totdeauna Domnul 
hus să-l facă. Să aduci pc cel grC'şit 
iaril.şf la prietenia de care s'a bucu~ 
rat inaintt', la locul de unde a căzut, 
la dragostea lui Dumnezeu; ace<~sta 
este ce::~ mai mnrc dorintă a lui Isus 
şi la aceasta ne cheamă spiritul milei 
şi al iertării. Domnul Isus Yrca s1'i ne 
spună: ,.Fii milostiv, dacă vrei să ai 
parte de milă". 

IV. 
Miln nu ne este recomandald n11mai 

de Isus, ci ea este foarte prctuită de 
Dumnr::ru. Ingerul, trimis de Dumne
zeu la Corneliu. i-a spus: "Rugăciunile 
şi MII::OSTEN11LE talc s'au suit im
iut~a lui DmmH'7CU, ~;- El Şi-:1 ndu~ 
amtnk de C'lc". Al?i.f!lri rlC' ru~ăcilmf', 
cnn: 1·<:1.':.' :1~·m:1 f"{'~ mni dr l!ps-5 a 
copt!ulu1 lu1 DumncZE'll. a(liră sinrm
rul mijloc ck lc~~:'ituri''i intr<' el si Tn_ 
tăi; .-:!5 mi!nslt'I~ia. 

Dum:ncd. 18 Mai. 

Cei CUfliU CII inima 
"Feri~e de cei cu inima curată, cc'J.ci 

~~ vor vedea pc D•.tmnczeu!" 
Matei 5:8. 

Ar-,·~t<>t~ fpricire c;;tc ca o flo:1re 
gi~l~:t~il. In _C'<1 c cuprimă o mare pro
mistune: .. e1 vor \'CdPa pc Dumne
zeu". Acesta era ultimul lucru pe 
r.art~ mulţi dintre nscultătorii Domnu
lui îl doreau ~i îl :1';\tepla!I. Era o pă
r<'re rare ny(·;~ n~arc putf'rc asupra 
lor in vcrlnmc ş1 anume c~: .. N'i"Ciun 
om nu poate YC(kn r• Dun~nez('ll şi 
să Lrăiasră". Numele lui Dumnezeu, 
pC'ntru părintii lor era prea sfânt, ca 
ei să-I ia pc huzele lor in vorh;rea rle 
t~:~te zilele. Dar Isus le spune foarte 
s1mplu d'i, rlacă sunt curati <'U inim:-1. 
''or l!Cdea P'·' DumnczC'u; şi nu numai 
că nu vor muri. dar m::ti• mult: di 
fără rlc _;H'P~sti"i. yjziunc (ksprc Dum
nezeu. mm<'ni nu va trăi în rcalitnte. 

1. 
Ce a inteles !sus prin a vedea pe 

Dumm·zcu? Unde trebuie să privim 
noi pentru a vedea pe Dumnezeu? 
Este această viziune o experienţa. zil~ 
nică a noastră? Pentru Domnul, ea 

cr a o expericnţi1 zilnică. El vedea pe 
Dumnezeu zi de zi şi trăia intr'o.
atmo:-:fcră plină <'''J pr~zentJ. Lui. El 
nu trebuia sa. înconjure pământul, ca. 
să găsească pe Dumnezeu. Noi ,,un
tem siguri că atunci când El pără:-;ea 
ucenicii şi muljimile, pc:t\ru a merg~ 
în grădină, pc de<~l, sau fn P'Jstie. 
mergea smgur, pentru a asculta o-. 
,·occ şi a simti <~tingerea un~i Pre
zente, pe care nu putea să o simtă 
aşa de bine în gălăgia multumii şi ni·
ci in mijlocul gr;jilor şi dntoriilor. El 
mcrg~a să Yorbească cu Dumnezeu 
prin rug~kiune şi să-Şi retmprospă
teze spiritul, care era apa.~at de sufe
rinţele şi durerile întregei lumi. El 
era zilnic în atingere cu Dumnezeu. 
Ir. fiecare întâmpbrc din viaţă, Dom
nul Isus d(~scoperea o solie a Jur 
Dumnezeu. Prin lipsurile şi sufcrin~ 
tde lumii, El vedra chemarea lui 
Dumnrzrn. El a văzut pc Dumnezeu, 
fiindcă avea inima curatl'i:. 

Ac~sta este felul, in care Domnul 
J<:u<: întekgea :-;ă vadă pc Dumnezeu. 
Şi marele lucru la care ne· rhcaml'i: El, 
este să descoperim accasti'i exp<'rien~ 
spirituală, adică a simti pc Dumne
zeu şi a-L vedea in viata de toate zi
Jclr. Atât timp cât acest lucru nu se 
'Întâmplă, iniw::. no<L<;tră r.stc linsită 
de cel mai pretuit lurru înaintea lui' 
Dumnezeu, adică dC' curlitrnir. 

Il. 
Unde putem vcilca pe Dumnezeu?' 

Mai mult ca oriunde, Y<'(lf'm pt· Dum
nezeu în Isus. Acest lucru il întl'le· 
gt·m, când spunem lui Isus "Fiul lui 
Dumnf'zru". Când ne g1ndim la El, 
când auzim glasul Lui vorbindu-ne~ 
nu este altceva decât vocea lui Dum
m~zeu care ne spune: ,.lat~ eu stau 
la uşă şi bat". Nu există un singur 
loc U!1de să nu putrm gl'i:si pc Dum· 
nrzcu, o singură întâmplare unde sA 
nu-L vedem pe El. Nu este o singu
ră hucurir, la care El să nu ia parte, 
dacă Il rugăm, sau o singură întrista
re, in care El să nu stea lfmgă noi, 
dacă Il cerem. Intregul pământ este 
plin de gloria Lui. 

III. 
Ce a inteles Isus pri-n: "Curati cu 

inima?" De multe ori tălmăcim gre· 
şit aceste cuvinte, spunând că o ini-
mil curată inscamn3 să fie libcr3 de· 
dorinţe p!i:cl'i:toasc. Domnul Isus a 1n
tcle.s mai· mult decât atât. El :1 înte· 
les o inimă umilită şi sincera. Adcvă-
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rata curăţenie a inimii stă tn aceste 
două lucruri: umilinţă şţ ~inccritatc. 
Cele mai mari păcate, contra cărora 
Domnul Isus a vorbit mai mult, au 
fost m:.indria şi fă\i'irnicia. Acestea au 
fost păcatele Fariseilor, contra cărora 
.Domnul a fost sHit să rostească acele 
vaim•i dureroase. Nesinccdtatea, a 
fost cauza pentru care Domnul 3 tre

.buit să spună celor care I-au . decla
rat intr'o zi că-L vor 1..1rma on unde 
,-a mPrgc, cuvintele pline de inţelc~: 
,.Vulpile au vizuini şi păsă~le cerulm 
au cuiburi; dar Fiul omuln1 n'are un
de-Şi odihni capul". Se parc că de
claraţiile lor erau lipsi~c de sinc?r!
tatc şi Domnul, cunoscatorul de un
mi, a v(Jzut lucrul acesta. Vameşii şi 
femeile păcătoasc aveau mai multă 
sinceritate in inimile lor, decât fari~ 
-sr.ii şi cărturarii, din care cauză 
Domnul le spune clar, că aceştia vor 
intra mai degrabă ca ei tn lmpărăţia 
lui Dumn~zeu. Domnul Isus a pre
ţuit totdeauna o inimă umilită şi sin
ceră, pentrucă a ştiut că o astfel de 
inimă c mai pregiUită ca ori care alta 
pentru a deveni un tcmp!u al Duhu
lui sfânt. 

IV. 
Dar de ce Domnul ferice~tt! o ini~ 

·md curată, spunând că numai acri ce. 
o au, ''or vedea pc Dumnezeu? Dom
nul ]sus a vorbit mult şi in celelalte 
·tnvăţături ale Sale despre inimă. Ea 
este iz:vorul vieţii. Deci e natural, că 
aşa cum o apă curată nu poate izvori 
decât dintr'un izvor curat, tot aşa şi 

o ''iată curată nu poate izvori decât 
dintr'o inimă curată. Inteleptul Solo
mon, vorbind despre inimă, .spune ur
mătoarele: "Păzeşte-ti inima mai mult 
ca orice, căci din ca ies izvoarele vie .. 
ţii". lată de ce Domnul pune un ma
re preţ pe inima curată, spunând: 
"Ferice de cei cu inima curată, căci ei 
vor vedea pc Dumnezeu". 

Iubitul meu tânăr! Cum este iuin1c1 
ta 'l Este ca un templu al Duhului 
sfânt? Tu ai nevoit• de prczenla lui 
Dumnezeu in ficr~lrt' zi. Tu ai dori 
să-L vezi aici şi odată dincolo, unde 
să rămâi în tovăr~l~ia Lui curată în 
veci de veci. Nu uita însă cuvintele 
lui Isus: "Ferice de cei cu INIMA 
CUHATĂ, căd ei vor vedea pc Dum
nezeu·'. 

Duminecă, 4 Iunie. 

Fltiitorll de pace 
"Ferice de cei impăcîuilori, căci ei vor 

fi chemati fii ai lui Dumnezeu". 
Matei 5:9. 

Sunt două datorii la cari copiii lui 
Dumnezeu sunt chemaţi, în aceste fe
riciri. Una este să fim milostivi, iar a 
doua să facem pace. Lumea in care a 
trăit Domnul Isus, a avut m·ullc neap 
junsuri, în tocmai ca şi lumea în c~\r~ 
trăim noi. Ea era deasemenea plma 
de certuri între oameni, in case, in 
famil;i şi în afaceri. Ura işi plif!I~~ 
victorioasă steagul deasupra omemru. 
Cum vor putea fi aduşi la. o adr:..vi'ira~ 
tă prietenie, aceşti oamcm - hnrba\I 
şi femei, - ţnduşm~nili de v~acur1, 
ccrtati de zer.1 de am, cu o ura care 
dorotra în sângele lor, - areasta era 
problema la care se gândca Domnul. 

1. 

Prolml,if mi este lW alt cm"Înt in 
tnvă(i1fm•ile Domnullli. mai puţir: luat 
in serios ca acl'sia. Nu rstc n~c10 in~ 
doială di pacea între oamcn~, ~ste 
unul dintrr roacklc Duhului sfant. 
(Galalcni 5:22). Tolusi acest lucru ~ 
fost luat aşa de putin tn. ~crios. N~L 
Pacrn este un lucru po~nht1. Ţrcbu1~ 
să căut:îm pricinile neintr.lcgcrtlor. sa 
le tnlăturăm şi apoi pacea se va face. 

II. 
Sunt do11ă pricini pentru cari luple

le şi neintdcgerile există astăzi şi au 
exisfnt întoldCauna. 

1. Nu ne-am îndeplinit destul de se-: 
rios datoria noasfrtl df' a fi filcc'ifon 
de par.e. Nu ne-am. predat ~u toptă 
fiinta noastră accsl<'I chcmăn. Cand 
neînţelegerea s'a ivit, gândul noslru 
a fost, de obicciu, să înlăturăm cumva 
~carta şi să rcstahilim un fel de pace 
silită, sau de jumil.tate; fără să ne 
pfmdim c:'i insăsi natura acelor per~ 
soane tr('buia ~lhimhată, rcnăscută şi 
umilită la nicîonrdr lui Isus. Deri, 
at:.lt timp. ~ât nu Yom în~cpc să vr: 
dem ci'i cearta estC' ceva mhln<'cos şi 

grozav, o distrugere a frătictă{ii, o 
umbră in ~asă, un nor nt'gru ~1supra 
lumii, - şi nu numai simplu o nc
plăcer<', - nu vom găc;i secretul pă
cii şi nu vom dobfindi fericirea omu
lui făcător de pace. 

2. nar tf'(J moi n(irir.ri'f pricină. prn
tru rnre lupff'lc şi rwinlekqf'rilr ron'"' 
limu1, eslr. că. pacea 1111 poatr. fi fă
cu/li drcdl mrmai prin puff'rea D11h11-
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lui sfâni. Chemarea de a face pace, 
este o datorie a Q?mcnilor cari au 
gtmdul lui Isus tn mMl.tea lor şi Duhul 
sfânt in inima lor. Toate străduinţele 
oamenilor, mari sau mici, de a sta
bili o pace durabilă, Jic intre naţiuni 
şi popoare, fie între familii şi indi
vizi, fără puterea Duhului sfoint şi a 
lui Isus, sunt zadarnicC'. Domnul Isu~ 
ne-a spus rbr: ., ... despărtiti de Mine, 
nu puteti face nimic" (Ioan 15:5). 

III. 
Ce a inteles Domnul Isus prin pact? 

Pacea despre care ne vorbeşte Domnul 
Isus, este ceva mai mult decât tnlă
turarea ncîn!t•lcgcrilor. Ea este ceva 
mai mult. decât a trăi 1n bună vcd
n5tatc sau tovărăş;f' cu cÎIW\'3. Par('a 
lui Isus, despre r<lrC' ne vorbeşte El, 
este aceea pe care o găsim c:înd fi('~ 
care din noi, este una cu ceilalti in 
lupta pentru o r::uml mai m;lrc dedtf 
micile noaslrC' treburi pămt~ntcşti, a~ 
d1că Ll'\.HAHEA E\'AKC;lll'l.IEI. A
ceasl:l este~ p;-tcca c]('spre care vorbea 
Domnul. dnd a spus: ,,Ferice de CC'Î 

tmpi'iciuitori. dki ri vor fi chcmati fii 
ai lui Dumn.:-zC'u". Pace fntemt'inUi pe 
dn'platc şi pe dra~o~te. 

IV. 
C11m vinr pacea in inimile noastre? 

Ea vin1~ numrti prin domni:1 lui IJri~ 
sto_..; in ele. Trebuit' să tn!ătur;lm (()( 
Cf•ea ce est<' în confrn dnm~~i(·i ~;~J]f-' 
(kprne. din inima noastri'i. Nimic nu 
po:~te !aer pc O<l!llC'ni mai fericiti şi 
Jn:ll nproape de Dumnezeu, d('dH o 
inimi\ can• este pliP:i cu o p:1rr Yi(' a 
lui Hristos. Si oamenii vor tdii în pa
CC' unii ru altii. J'n m:\sura în care vor 
tri'ii !n pare cu llristo::;. 

Dnmincdi, 11 Iunie. ,.".. 

Cei prigoniti 
.. Ferice rfe rei pri,qoniti din pricina 
ncprihi'inirii. C(1ci o lor este fmpi1rt1-

ţia ccl'urilor!" 
Matei 5:10. 

!. 
f.'a fl'rit·:'ITa ru·rasf~1. lJormmf /s!IS 

incheie şinli de fericiri şi nuinqliieri, 
cJ,.r; ae;·osfr1 f'lll'tÎnlare:._ Fnptul că 
Dnmnul fsus n p:is1ral ncca~li:î l<·ri
<::re pcn!J'U încheicn>, ;T:·a ":Î ne spu~ 
Pil. c:l c:.'Î cr se vor hnpiid;lşi din cC'~ 
ll'!nllr. şi le Y_:>r tr:\1, vnr a\ ('<l parif' 
nrnp5rat şi de accnst:l fcricin'. Adiri'i 
cel ce va căuta să slujească lui Dum~ 

nczeu î:ntr'un duh umilit, cu blfttH,Ieţc, 
insct:\nd şi fli'!:mttnzind după ncprihă~ 
nirc, păstrându~şi inima cur~tă_ şi_ cău
tând să fncă pace, nu va f1 lipsit de 
paharul suferintelor, calommilor şi 
prigonirilor. Copiii lui Dumnezeu din 
toate timpunlc, ·au m'-!rs pc acest 
drum. Dintre cei doisprezece, cari In
conjurau pc Isus, numai· unul a ?Vttl 
parte să moară pc pat, ceilalţi au Jost 
răstigniţi şi omorili la fel ca Domnul 
lor. Cu toti, s'a tmplinit ceea ce le-a 
spus Domnul: "Iată Eu vă trimit ca.
pc nişte oi tn mijlocul lupilor-c'. 

Il. 

Cari all fost cauzele, cari au prici-
nuit desli'fntuirf'a prigonirilor din par
tea lumii, (mpotriva ucenicilor? De 
sigur că ele ~unt multe. Vom încerca· 
să înşirăm numai d.lc'fa mai prînei~ 
paie. 

1. Pentru neprihăniri!. Domnul Isus 
insu~i, a prevăzut arest lucru. El a 
~tiut dîn:lÎllll' c:l un porumht'l curat, 
alb, nu e Jli'Î vit bine de către corbi. 
Ei vor cău:a pc c:H se ya putea. să~i 
smulgă penele, pcntru~ă nu scnmănă 
cu ah~ lor; iar d:1ră n~tn nu o vor 
putea fncl', hi vor da silintclc cel pu
tin să-1 ump!l' cu noroiu .. 4.cC'.<:t lucru 
.<,'a lnt:împla! şi· cu Do:nnul. Dar.i.'i 
r!n:-;:n1~1nii Lui au rămas I1l'JlUiirlcioşi 
in fat:1 lucrurilor şi minunilor Sale 
m:1ri. :w f?k;1t totu<:i altccY::l: L-an tn
vlTlOYiilit c:l lm·rP<lZi'i cu Bdzrhul. mni 
m·1n·!{' cll·ari!or. Toti mat·tirii fiU ~tră
biltlll drumul :lCC.<:Ifl .. '.po~tolul P.1vcJ 
Îi~~;u·.;i a tn•rnt prin ;l.CCstc încercări. 
El Il" spmH•: ,.Toti Cf'i ce trilir<:c în 
cvlfiYÎC'. vor ti prigoniti". Acest lucru 
~c :ldr·'--<'rr>:;tr cu cop:ii lui Dnmnczcu. 
din plin .<:i azi. Tn mul!r p~r-t.i nropo
'f;'Hnil·r':l F.,·:m':'l'rlif·Î r opril_:l. i:lr nr
m~..:;\i h1i TTri-:to" ~unt pu~i la inrhi~ 
sori. C.r~rr (' Cf\117:1? n(' ('(' crimf' s'rtu 
f:'i('u[ ...-inovati .'lcC'di o~mcr~i? C:.'11'~ f" 

n;ir-~lnl lor. 1wntru rarf' lri'1'HiC' s:l 
i"ll:'l"~'f!<:c:l fn fnnf!n1 ll'mnirr~lnr·? TUîs~ 
nnn--:n1 P. foarte simplu: penlr11 'nrpri
hlin!'rr! 

2. Prnfn! fnPiî(t1fllri noui. Lumea 
p:ir:tin:l îşi f\Vt'!l şi rn obiceiurile şi 
daLnile ci. întcnwif1!(' pc ni_~tt' c;ish'
mo:> Y('chi. Orice schimhare, of·ic(i.! de 
sfiniltonc;;J :11' fi fnc.f r':l. ('T{l rJ'iyit;) ra 
un Jwricol p:lguh:tor st:1!uiui :i ccli\
tcnilor·. C:lnrl apo-;iolnl Prtvl'] ajunge 
f'll E":lll,ahrlia în Alt'll:-1. e ÎnliTllpinat 
imcdi;-tt dt" J•eprezentantii ar<'ior sis~ 
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tt"me vechi, e adus !n fata Areopagu
lui şi tntrcbat într'un chip batjocori
tor: "Putem să ştim care este această 
lrwăţătură NOU.:r.. pc care o vesteşti 
tu?" Mai' târziu, in Efrs, acelaşi ap<1s
t,ol ajunge într'un pericol de moarte, 
pentru invălătura ~a nouă, datoriti'i 
apărătorilor d{\rji ai vechilor obice
iuri. in fruntea dirora stătea vicleanul 
-.argi·ntar Dimitrie, care ştia c11 nouQ 
tnvăţătură nu "periclita" at;ît de mult. 
Statul, cât periclita buzunarul lui. 
.<\stfel de oameni, cari isi temeau mai 
degrabă situaţl·a lor, decât interesele 
poporului, erau acei cari stArneau adc
sra prigonirile şi dcfăimărilc contra 
celor ce vesteau Evanghelia curată a 
Domnului Isus. 

3. Pentru Isus. Dar pricina cea mai 
mare, e insuşi Cel ce a spus ac·~~tc 
cuvinte. El ne spune: "Ferice va fi 
de voi, când din pricina Mea, oamenii 
vă vor ocări, vă vor prigoni şi vor 
~pune tot felul de lucruri rele şi ne
-adevărate- tmpotriva- ..._oastrA!". 

JU. 

Urmt!frile pcrsecuţiilor. Intâi de toa~ 

1e; persecuţiile in ele inşişi cuprind o 
mare binccuvântarc. Domnul Isus spu
ne: "Ferice v..a fi_ de voi. .. " şi apoi 
'iarăşi: "Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pcn
trudl răsplata vo·astră este mare în 
ceruri..." A suferi pentru lucruri stri
-caie, a. fi pus tn puşcărie pentru cri
me, a. fi bătul şi batjocorit pentru 
fapte· rele, este într'ad~văr o mare ru~ 
şine. Dar a fi prigonit şi persecutat 
P,entru credintă, a fi vorbit de rău 

pentr-u ncprihănire1 a- fi batjocorit pen
tru ISUS, a fi aruncat in temniţă pen
tru Numele Lui, aceasta este o mare 
-cinste. 

:Ouminecă, 18 Iunie. 

Credincioşi plai 11 moart• 
,,Fii credincios pdnt!f Ia moarte, şi-ţi 

voiu da cununa vietii". 
Apoc; 2:8-11. 

Cuvintele acestea sunt deosebit de 
pătrunzătoare, mai ales că ele sunt 
adresate- unei biserici foarte mici. Bi
.ser.i.ca din Smirna era. o biserică mică· 
.şi nebăgată tn seamă.. 

1. 
O biserică prigonită. Iată ce zice 

Cel dintâi şi Cel de pc urmă despr~ 
această biserică: "Ştiu necazul tău ŞI' 
sărăcia ta, şi batjocuriţe _din J..Ulrle~ 
celor ce zic că sunt Iudei ŞI nu sunt... 
Valurile şi vtmturile furtunoase n'au 
cruţat nici această biserică. Batjocu
rile şi ddăimărilc . di.n partea .... Cl'~or 
răi. n'au crutat cu mmiC aceasta micii 
ceată de copii ai lui Dumnezeu. Dru~ 
mul pc care a mers Domnul lor, dru
mul crucii şi al sufcrint('i, era drumt~l 
deschis şi pentru ei. Temniţele rccr, 
in c.ari mai zăceau încă oasele iTHlr
tirilor, erau gata şi pcr~tru ci. 

Dar solia ccrcasdi \'Jnc, ca o mu
zică îmbueur~toarc şi le spune: 

Il. 
Ştiu! "Ştiu necazul tău, săr~~ia .. ta .şi 

batjocurile Qin partea celor rat... Şt~a 
suferinţele talc, lipsurile tale, sărăcia 
ta, ştiu toate. Ce cuvinte pline de 
mângăierc! Dumnezeu ştie! Iubitul 
meu prieten, te-ai gândit vreodat~ la 
ac.cste cuvinte? In suferinta şi necazul 
tău. în lipsa şi sărăcia ta. tn mijlocul 
batjocurilor şi drfăimărilor din par
tea celor răi, te-ai gândit tu c~ Dum
nezeu c lângă tine, că El vede şi au
de toate şi că El ştie durerile talc? 

m. 
Nu te teme nici de cum. Omul, din 

fire, c fricos. Inaintea lui· Dumnezeu, 
fi-ica este un păcat, iar fricosul nu 
va avea parte de moştenire ţn Impă
răţia lui Dumnezeu. In capitolul ~1: 
8 din această carte, găsim următoa~ 
rele. cuvinte: ,.Dar cât despre fricoşi ... 
partea lor csţc iazu~ . care arde cu 
foc şi cu pnc1oasă, adică moartea a 
doua". Era aşa de uşor, ca tn faţa 
atâtor inccrcări grelC', r_opiii lui Dum
nezeu din biserica din Smirna, să se 
tnfrice, să se tramă. Dar Dumnezeu, 
care rnnoa!)tc şi aeeast1'i. ~lilhiciunc a 
oamenilor, caută să-i ?mhărhătczc c.u 
aceste cuvinte cari te umplu de curaJ: 
.. Nu te teme nici de cum". 

IV. 
Dar fnchcierea acestei solii e şi mai 

minrmafti. Iată ce zice Crl ce a murit 
· şi a inviat: ,.Fii cred~ncios pdf!ll .. ~? 

moarte. şi-fi rmiu da cununa v1etrr . 
Cuvintele acestea de aur. au fost 
motto·ul tuturor Copiilor lui Dtlmne
zeu, cP-ri at~. avut de- îilfruntat vijeliile 

r 
l 
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şi dcslăntuirilc fUrtunoase ale prigo
nirilor. Din ele şi-au făcut ci ţinta 
"tieti'i lor către care au alergat tot tim-
p~!. . 

Iubite frate, doreşti tu s~ primeşti 
CCNUNA despre care vorbeşte :1ici 
Domnul şi pc cnre a dorit-o aşa de· 
mult Pan~l? Eu cred că da! Nu uita 
insă că drumul la ca duce pc la cru
ce, prin suferinţă, prin nccnzuri, prin 
lipsuri şi prin atâtea alte neajunsuri. 

Dwninecă, 25 Iunie. 

Culmt~.a credla.tel 
Daniel 3:16-30. 

Cartea lui Daniel este scrisă cu un 
scop foarte mare. Ea vrea să ridice 
"Credinta şi moralul Evreilor, greu in
<~ercali in robia babilonică. Ea se po· 
t~i:veşte însă, pentru orice timp! Chi
pul de aur stă şi azi' La fel stă şi 

-cupt.orul! Vremurile de prigoană in 
cari trăim azi, chiamă pe toţi copiii 
lui Dumnezeu. să facă marea alegere: 
€HWl:JL sau CUPTORUL!?· 

!. 

Cei trei tineri au o ţinută dreaptd 
.şi. un răspuns limpc,de: "lală, Dumnc
~1: nostru căruia îi slujim, poate să 
n~ scoată <fin cuptorul aprins, şi ne 
va. scoate din mâna ta, împărate. Şi. 

· ~iaŢ de nu nC va scoate, să ştii, im
.R~~te, că nu vom slu]i .dumnezeilor 
t.4i, şi nici nu ne vom inchina chipu
Jui, de aur, pc ~arc l-ai inălţaf!" Un. 
l!ăspuns. mai hotărît nici nu se poate! 
~ n'au stat mult pe gânduri, nici n'au 
Ş.9Văit. N,'au încercat să .'i!Uape, sau să 
al~ag:1 un drum de mijloc. Uu aslfel 
dţ drum, nu există pentru creQinţă. 
ţ:i nu au cerut cftteva 1ilc răgaz, ca 
apoi să se gândească, sau să înct•rcc 
s_ă aranjeze cumva chestiunea. Ei <lU 

r-ăspuns cu Un puternic, NU! De sigur, 
această alegere nu e uşoară. Să spui 
NU, in fata. împăratului - care pc 
l'remca aceea era un tiran care făcra 
ce voia; - să spui NU, in fata cupto~ 
rului de şapte ori mai mult incăl?.it; 
d. spui NU, în faţa mor~ii, inscamnă 
-sl ai o. mare şi puternică credinţă. Tn-:
~nnă &ă disprc_\uieşti această viată. 

trecătoare, să fii gata a te despărţi de 
ea tn orice moment - fără cea mai 
mică. părere de rău. Inseamnă să vezi 
în cuptor o poartă a cerurilor şi ln 
moarte, un drum la viată. Si ci au 
avut această incredere. 

II. 

Curc cm hazo încrederii for? lat-o, 
expdmată in cuvi;Jlelc rH'Pstea minu
nate şi plim· de o crl'din\ă dinamică: 
,.Dumnezeul nostru. căruia ii slujim, 
POATE să JH' scoată d[n cuptorul a
prins, ~i NE V1\ SCOATE din mâna 
ta, împăr~1te!·" Cr frumos di~unti. _ace
ste cuYints de pr huzrlc unm copil al 
lui Dumnezeu! Tat~l din C(~ruri se bu
cură nespus de mult, când vede în co
piii Sl'i.î o nstfcl dt.' rrcdint:'î. şi predare 
în mâna Sa. Acrşti trzi tineri cm fost 
cu totul predati lui Dumnezeu. Ei nn 
mai erau ai lor. Viata lor nu mai a
vea niciun preţ în ochii lor. Moartea 
pentru ei nu însemna nimic. Tot ce 
voiau ci, rra ca Tatăl sl'i fie mărtu
risit şi slăvit. Pentru indeplinirea a
cestei dorinte a lor, nu se gândeau 
nici la viata lor ll1nără, nici la pozi
ţia lor inaltl'i, nici la viitorul lor, la 
nimic, ci numai la Dumnezeu. 

li! . 
Dar credinta- lor a mers şi mni de

parte: ,.Şi chiar aacă Dllmnczeu nu 
ne lJa scăpa ... " Dacă Dumnezeu nu va 
scăpn corpurile lorJ dragostea lor tot 

. va rărnfmc pentru El. Drago~tea c mai 
tare decât moartea. Râurile n-o pot 
stinge. Puhoaiele n-o pot inneca-. Sabia. 
n-o poate nimici. Foamra n-o poate 
răpune. Sl'i ascultăm ce zice marele 
apostol Pavel. despre dragostea lui 
Dumnezeu: .,Cine ne va despărti pe. 
noi de dragostea lui, Hristos? Neca
zul, snu strttmlorarca, sau prigonirea, 
sau foametea, sau lipsa de îmbrăcă
minte, sau primejdia, sau sabia? Du~ 
pă cum este scris: "Din pricina Ta, 
suntem dati morţii toată ziua, suntem 
socotiti ca nişte oi de tăiat" (Romani 
8:35-~()), 

IV: 
D11mne.zeu le-a rdspuns. Credinţa lor 

n'a fost zadarnică. Increderea lor in 
Dumnezeu n'a dat greş. Urechea fină 
a lui Dumnezeu, a ascultat mărturia, 
lor şi ochiul Său plin de dragoste a. 
privit cu bunătate spre ei. El insuşi 
se pogoară alături ae ei in cuptorul
aprins, şi prezenţa Lui acolo schimbi'~ 
î.ntre_g CQptond intr•o. grădină răco-
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1·oasă. Ce minunat! Dumnezeu a ţ;qsit 
de hine l'lil ÎO('Crcc crcdin(a acestm· 
trd tineri, într'un mod al;lt de greu, 
His:îndu~i s11 mcnrgă ptm:l la ~ura 
cttptorului, dar cftnd au fost aruncaţi 
in el, Dumnezeu a stat !âng5 ci şi i-a 
scăpat, ia1· duşmanii lor au pii'rit tn 
fladit·i. 

lnhitul m~n tfmăr. DnmnctPu este 
aet•laşi ::;i astăzL Prezrn\a Lui arc a
ceeaşi putere minunaU\ ,de a schimba 

cuptorul cel mai fierbinte, tntr'o gră
dină frumoasă. Dar prt>7.cnla Lut mai 
are ~; pul<'rt'n de a schimba ţ;i viata 
ta şi a o prdace dintr'un pustiu de· 
miirăeinl şi spini, intr'o grădină rodi
toan. lll:nă de fructe sfinte spre onoa. 
n·~l Sa~ Ai lu credinta cdor trei? Roa
gi'He lui Dumnezeu să-ţi dea ţie aeca
)';tă cr<'dintă nedintîtă, ca s~ poţi de
pune tn fnta onmcnilor şi a tnccrcări~ 
lor, o bună mărturie despt·e EL 

LUTIIJNIU SOfi(JATilOD flP'IfllOR 
la1etatlte .:e 10ro r:arl Tr•1• 

l:ectlunea pe luna ./lprfJfe 

Studiile pentru lunile Aprilie, M~i 

!51 Iunie.. vor fi din <'3rtra II ~ lui 
Moise. Fiecare !llf'mh1·ă a soc~eti'itii 

femeilor este ru~nti.'i să citească 1n
trr::tg:.t cartl!. ori singură, ori cn so
ci<!tatea. Toate Îlilrt'hiîrilc trr:lmic stu
u:atc şi rfbpun~c. Conducătoarca sau 
p;'lslo;·ul poutt• pune lr:trebărilr, pf111ă 

când fiecare Jht-'mhrfi c in stare să 

ră:->pnndi'l fără gn·şaHi la fiecare in
trdmrc. 

1. După mo:u·t<'a luî IosH ('Um a tra· 
int rt'ş.;dc Egiptu:ui pc En·d? 2. Fa. 
raoH d1.: tT a distrus top;;i Evrcllo;--, 
dt· p::..1·te bilrh!it~·~t:>.di? 3. Din c~re 

trib a fo:c;t J,Joisc'? ·1. Cine ('rau pă~ 

1·intH Iui Moi~('? Să se spun?! r('v.;f 
despn~ crnlin!:1 maml'i sah'. 5. Cum a 
fost Moise scăpat del:l moarlt>? n. Al 
cui nu a devf'nit el? 7. D(' ('(' a omo
rît Moise pe un Egiptean? Unde a fu~ 
giL (•1? 8. Cine a fost solia lui l\foîsC'? 
R Ce au tnsenlll;)t acei .iQ de :1ni de 
păstorit. în -rinta l11i J\fo:se in Mndian? 
10. Emle ~ fn..:t ~.Ynisc dnd Dulllth~z<'n 

il apărut inainka iul? 11. Cari t'l"au 
Ct,:k trei scuze <ia!c de :\ioi."t:. dnd 
l1IHllHt'ZCa l-a ~hcmat Să lnea~gă in 
Eulpt? 12. C11rn a rJ-;puns Dumnezeu 
la :tecsit..' ln'i Sf'tize fiirute de :\{oi,e? 
1:1. Cui nu spus Mohc şi Aaron, Sntftit 
nw..::tjul lui Dumn{·zc:u? l·l. Cart• a 
fol't de<'lul nw.:;ajulul lui Dumnezeu 
a!)H}H~a lui .Far;ton? 13. S:'i se inşire 

Cdf 10 plăgi h·i·inîse ~supra Eiîpte~ 

nilor! 16. Ce.au tăcut vr~jitorH1 17. 
Ce pregătiri nu făcut fsracli\ii pcntr• 
uHtma urgie? 18. Când trebuia ETreii 
să aleagă midnt pasca!? Când tn,· 
buia să fie junghiat? 19. De ce trebuia. 
să stropească cu stinge sUHpii uşH ~i 
prn~ul de sus? 20. Să se descrie a::;e~ 
..:arca Paştelor! 21. Să se descl'Îc ple~ 
cnrc'a Isra~litilor din E,gipt! 22. Ce a 
fost inlrt' Isrnell\i şi Egipteni la Ma~ 
rea Roşie 'l 2.1. Să se drscrie trecerea 
Mării Roşii! 2-t Care a fost lipsa cea 
dintâi a eopiilor lui Israel în pustiu? 
25. Ce li s'r! tntâmplat lor lo Mnrn. 
Elim şi la Refidim? 2G. Cine a fost 
Ietro şi ce sfat bun a da! d lui Moi
se? 27. Undf' s'a dat Legea şi curs 
s'a nr51at Dumnezeu lui Moise? :M. 
Sit se învct·c~ pc din arată C('k 10 po~ 
runc!! 2!1 După legea lut Moif>t~. când 
s'au clîlwrnt schrvii EvreHor? ;{(), D~ 
ce au vrut Jsr::>('litfi un idol în fonn~ 
de viţel? 31. De ce a consin1iit Aaron 
1n arr:>stă idniatrie? :{2. c;ne a con-' 
dus muzica şî d~nsul'? ;;r;:. Gintd a 
primit :\foî":C' in~tntc(iuni p<mtru zidi
ren cortului şi a chivotului? 3L Dt 
tmde :111 primit ci matcrinl pentru corl'1· 
:t'l. Cint" a fo~:t a!·ltilf"dul <'Orl11h1î si 
c~11:c a fost mobila eorluhti? 3G. De 
c:t fl fost .\11ron alz•s, C:l pl'l'Ol? :~i. Cari 
~t·au t<>lc trt'Î sărhrttori mari nlnd•Ii
h•. de Dumnczt'tt '? :).~{. Coitc zile a stat 
!\"io;s .. ~. singHr ('U tlUJili1CZt'U, P'' llHlH., 

·1t '? .:,9, Să S{~ de-;cric .. ·h:vn~Hl ';ii con
linutut lui! 4Q, Ce fei de ulei a fost 
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lntrebuinţat în sfeşnic? 11. Care a 
fost lcg(•a pentru răsc,JmpUrarca robi~ 
Jm·? 42. Cari au rost ce-i doi lucră

tori prînopaU ai" cortului'? 43. Ce a 
făcut Moise cu vitelul de aur? ·U. 
Cum şi-a arătat Dumnezeu slava Sa 
!ui ;\Ivise? '13. Ce s'a tntiintpbt cu 
primele table ale Legii? 46, Cum a 
primit Moise nouilc table ale L1!gH? 
17. C.! SP t.punc despre dărnicia popo
rului, pentru elădjn __ •a tortului? ·18. 
Cftnd şi unde a fost aşezarea şi sfin
tirea cortului? 

Cectlunea pe luna Mal 

Numiri geografice: 1. Pc ce munte 
şi cui i-a apărut un inger? E:x. 3:2. 
2. In ce loc au poposit prima dată 

.EvreU, după trecerea Mării Roşii? Ex. 
15:27. 3. Pe ce munlc a ''orbit Moise 
cu Dumnezeu? Ex. 19:1S. t. In ce Joc 
au- scos femeile cerct?ii de aur, pen
tru turnarea unui idol? Ex. 32:2-·-4. 

Primel(f. luc:·uri Şl fupte: 1. Uudc a 
apărut prim<1 dată ingerul lui Moise? 
Ex. 3:2. 2. Care este prima plagă din 
cele căzute !n Egipt? Ex. 7:20. 3. Ca· 
re este prima cânlarc. dîn Biblie? Ex. 
2.?. 4. Să se spună locul undt.~ Dumnc~ 

zeu Isi zice prima oară R<>ge 1 Ex. 
15:18. 5. Care este prima profetcască? 
Ex. 15:20. G. Care a fost primui ju~ 
dccălor, după Biblic? Ex. lS:t:J. 7, CI· 
ne a fost primul st•t·iitor? Ex. '1·1 :.1. 
8 Cine a fost primul..,..Mtu·ele p1·eot, 
iudeu? Ex. 28:1. 9. Care •:ste p•·jmul 
cuvânt săpat pe o tabJă de nur? Ex. 
28:36. 10. Care este pnmn jnHă fă~ 

cută de o femeie? Ex. 3:2. 11. ~inc a 
Ffărâmat mai intâi ponm.!ilc? Ex. 
:\2:19. 

Ptrsoane: 1. Cui li s'a pm unt"it s3 
omoare ~opm de partea bărbăt('a;;;că? 
Ex .. 1:t5. 2. DeJa dnt~ a primit Moisfl 
numele s~h;? Ex. 2:10: 3, Curc a rost 
marele rc!ormntor cnre a fost disprc~ 

1uit de tătrc cei cari a \'rut să~i aju
lf:? Ex. 11;15, 4 Care a rost nitmcle 
sotiei lui ~roise? Ex. 2:21. 5. Din câte 
naţiun,$ şi ce ocupatie a avut I~tro? 

Ex. 3:1. C;, Cine n vnrîl m&na In sân 
:3i s'a umplut de iC:pt·ă? Ex. 4:U, 7. Ci
ne ol 1.is: Eu sunt greu Ia vorbă şi Ia 
limbă? Ex. :1:10. S. Pc cine a căutat 

Domnul să~l omoare pe când •7ra în~ 

tr·un han? Ex. 4:24. 9. Care a fost 
1Hunt:ic !ntHnet lui Moise şi Aat·on? 
Ex. 0:20. JO. Prin a cui a':'Uun<; a fost 
~tp<t schimbată in silugc? Ex. 7;19-20. 
11. Cu cine au avut fsraeiitH prima 
luptă? Ex. 17:8. 12. Care pt·ofctcasă 
a jucat cu un insll'umcnt muzical în 
m<îni"': '! Ex. 15;20. 13. Mtlini~c căl'UÎ prfi
fet băldn au fost. susţinute in rugă
ciune? Ex. 17:9-13. 14. Cine a fost 
socrul lui Moise? Ex. 18:4-5. 15. Cine 
a văzut pt• Dumnezeul fui Israel? Ex. 
2:1:9. 1G. Cnri două persoane din Ve~ 
chîul T(•stanwnt au postit ·10 de zile? 
Ex. 2·1:18; 1 Ikgi 19:8. 17. Să se spuie 
r.unwle Ulmi mescrîaş ales şi înv1ltat 
de Domnul! Ex. 31:2-~3. !S. Care ma· 
re prcol a făr.nt un ido1? Ex. 32:4. 
19. Care profet a pus pentru un timp 
scurt, un văi pe fata sa? Ex. 34:33. 
20. Cine a făcut cortul intrunirii?· 
I:::x. 371. 

CectJunea pe June 1unle 

lnitfmplări: 1. Dumn(';Z.Cu a adăugat 
la numele Său, numele unor oameni. 
ca să poată ri CUm.i~f'-Ul U!"maşilor lor. 
C\ne sunt act'i oameni şi ce a spus 
Isus cu privire la ei? Ex. 3:fr-15; 
~intei 22:,'{2. 2. Ce s'n intfm:,plat cu 
mtwn lui Moise când şi~a pus-o !n 
sân, la porunca Domnului? Ex. 4:6. 
3. Cum urm<~ să se preracâ apa ce 
!tfoisc a m·unrat-o pt' p;;im,înt, în E~ 
gipt, ctmd a fost trimis să scoa~§ po· 
porul? Ex. 4:9. 4. Ce i·a dat Domnul 
lui \Joist' când 1-a lr;mis la F"araon? 
E>::. 4:21. 5. In ce se prcUcea toiagul 
lui Moise, când era aruncat inaintea 
lui Faraon? Ex. 7:9. 6. Ce a fAcut 
toiagul lUi Aaron cu toiegele vrăjito· 
•·ilor din Egipt? Ex. 7:12. 7. Care a 
fost primn pla~ă căzutil în Egipt şi 
cfl.t a ţinul? Ex:. 7:19-25. 8. Ce exem
plu avem despre o mîraculoasl cobo~ 
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rîre a î:ntuncricului, :1dHntă de Ve
chiul Testament? Ex. 10:22--23. 9. Ca
re a fost . cea din urmă pl<lg?l? Ex. 
11:5. 10. Cari suut cele două animale 
<~ari pult~au fi tăiate de P<1şti '? Ex. 11:5. 
11. Cum s'a făcut stropirea cu sânge 
a uşilor dela casele EYrdlor? Ex. 
12:22. 13. Care popor s'a împrumutat 
cu imbrHcăminte dela inamicii lor? 
Ex. 13:35. 13. Câ!i En·ci au ieşit din 
Egipt? Ex. 12:37. 14. Cum au fost 
conduşi Evreii prin pustie, 10 de ani? 
Ex. 13:21. 15. Cnrc a fost drumul care, 
pentru unii a fost scăparea, iar pc.l
tru alţii pierderea? Ex. lt Hi. r.tttc 

cară de războiu au pierdut Egiptenii 
în Marca Roşie? Ex. H.:16. 17. Ce mi .. 
şcarc a lui Moise a provocat nimicirea 
Egiptenilor? Ex. 14:27. IB. Să se dea 
1111 exemplu de apă amară, prcCăcută. 

în apă dulce! Ex. 1:'>:25. 1<l, Cu ce se 
nseamănă mana ŞI ce gust avea '1 Ex. 
16:31. 20 Cu ce se hrăneau Israeliţii 
ia acest timp? E}l.. 15:12-13. 21. Cât 
timp s'au hrănit Israeliţii cu turtă cu 
miere? Ex. 16:35. 22. Ce anume lu~ 

cruri se găsesc în Vechiul Testament, 
ca s!inl!li? Ex. 31 :13; Lev. 22:9; Ex. 
29:44; Ex. 29:43; 2 Cronici G:16. 

lnc:asiiri penfru luc:rarea Sc:oaleler Dumiaec:ale 
Şcoala Duminecal5.: VârCurilc, jud. 

Arad, lei 95. Negrilcşti, jud. S01neş, 

lei 50. Iaşi, lei 75. Fă1csti, jud. Bi'il~i, 

lei 65. Curtici pc 1938, lei :lOO. Reveti-ş, 

pe 1938, lei 40. Potoc, lei 74. CraioVa. 
lei 80. Cioara, jud. Brăiln, Ici GO. Bol
vaşniţa, lei 150. RudăriJ., lei 128. Bagi
Dumitru, Ici 40. Baia-Mare, lei 30. Bo
godinli, lei 70. PârvoYa, lei 100. Va
lea-Albă, Constanţa, lei 100. Pesac, 
lei 50. Unirea, jud. Caliacra, lei 38. 

1\loldoviţa, lei 40. Milcoveni, lei 89. 
Sudriji, lei 30. Grădina, lei 30. Arad
Şega lei 60. Răcăjdia, lei 65. Timişoa
ra, Ici 100. Dalboşeţi lei 70. Petnic, 
lei 50. Viişoara, jud. Constanţa, lei 60. 
Cincul-mare, lei 100. Braşov, lei ~
Galaţi, jud. Făgăraş, lei 400. -Lesco
''ila, lei 55. 

Casier: Ilie Craiovan, str. Valea
mică 310. MOLDOVA-NOUĂ, jud 
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