<CĂ
REVISTA

ŞCOALELOR

ANUL V.No4.

,...,

AlUZA
DUMINECALE, SOC. TINERETULUI

ŞI

SOC. FEMEILOR

11 Redac11a : Arad. str. Fallrlcll 20. 11 Oc:t. -

Dec. 1939

CĂLAUZA

No. 4

UN PAS MAI DEPARTE
(Continuare din Nr. trecut)
de M. Dumltrqcu

1

,'rn numiirul !r~rut al rcvistei, an1 ai'Dtat ciUcva tlin <a:ractcri~ticPlc copiilor până la
etatea de 12 ani. Crcziind că a-<~cB!Pa ~unt de folos C<'lor cu lncr<>ază in Şcoala
DumiJ,c~al.i,
continuăm mai departe, cu aj11!arul Domnului, să arătăm caract.,risticele celor de alte ,§,·.
ste:

ţi!torii care lucrează în uceastu

clasă este
o mare greutate,
c·ilei uşor pot să se descurajezc
sau să dcscurajcze pe <>l<rvi.
Totuşi ei au una din cele mai .
mari ocazii din vkată dr a " ' contribui la formarea acestor
fi.neri cu sfaturi şi excmnle bune. Lecţia trebue cetită impreună cu ei şi discutati\ îm(IIISII celor dela lt-18 ani
prcună, căci aşa vor învăţa
(lldoles,entll)
mai m111t si mai hin<' d<edit aI. Partea fizică. In nceastil. tnnd C<1nd le-am expliC<\ lectin
perioadă, în dcsvoltarea fi7.it'ă,
ca un fel de predică.
întrrvin schimbări imporhmte.
Imaginaţia. lor
e mare. Le
F. vil.r8ta dintre copilărie şi tine- place "" citească orice carte,
rete. Se obs~'m-vil la unii lipsă revistă, brosnră etc. rare faN'
de en~l'IXi<' hit ln alţii chiar le- să erească imall'inatla lor. Vi·
ncvie~ l}nii sunt ruşinoşi iar al'
sează de multeori şi ziHa adiţii oJJ,··aznici. Toate 'lccstca se
că vild înaintea ochilor ePca ce
prodtic· sub· infh!Pnta u·ansfor- ll'finclesc. Nu trebue să dispre·
mărit' ce arc loc !n fizicnl lor.
tuim şi nid să înc~I'Ciim să miNu le· mai place să vină la cşoriim imall'inatia lor, .d mai
şcoala
dnminecală,
se
cred curând să căutăm s'o ln{lrn·
prea ·mari şi li se pare că ştiu măm pe· calca cea bun il, către
totul.· Nu mai îtivată ·ca altă lncruri bune si s<'rioasc. Pendată istorioare şi poezii. Cu ei
tru aceasta s<' cere să nmwm
trebuie să fim cu mnltli răh<la- în mâna lor cărţi, rrviBit', hror:e şi să ştim cnm să-i "urerim. şuri etc., serioase şi ah·•Jrtivc
Să tncercăm să fim tovm•;tşii şi
ca să le ocupiim timpnl de a
.i
nrîetrnii lor. sii îritrleJrcm "Îea- mai· c~ti şi altă literatnr:1 c-are
J
ta. ideile si ~ih1turile !or. ne a- ar nutea oh·:1vi sufletul şi B1inccea IJ·cbuie sl1 fie un învătă- .. feR lor. Trebuie să ştim ''ii snnt
t()r.pentru băeti şi o iuvăţătoa- multe că,·ti si rPvistc ole care
re nentr11 f<'te.
t •·ebue s•l-i ferim, căci nu au
· it. Partea mintala. Mihtea toti ti\ria de a înHitura riscmelor e desvoltată si prin disct:(ii nea ciirti •i mai cun'lnd au slă~I
convorbiri ci pol inv<1ta hicinnca de a le sorbi oti·ava.
mult. Nu mai pot tnviita pe De aceea este bine ca fiecare.
din afară mult, căci mintea le biserică să aibă o bihliotrcii cu
cşte împărtită. Se e1·ed prea . cele mai bune şi frumoa~c răr,
mari ca să spună poezii sau ti, revistl' şi broşnri pe rare să
istorioare de dinafară. Ei rred . le pună la dispozitia lor. Se
că ştin mult, chiar mai mult şi
merită ca fiecare bisericii să
<'!! bunicii lor. - Sunt un fel de
cheltuiască ·ceva huni
IWnlru
"Solomon" tânăr. Pentru învă- a-şi forma o astfel de bihliote·
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numai astfel va
avea un tineret bine format şi
educat, sănătoll şi tn cele ale
Domnulni.
II L Vieaţa socială. La această vâr~tă le place eă se joace
cu altii, să lucreze cu alţii şi
pentru altii. Le place să fie organizati la orice iei de lucru
şi chiar şi la joc. La şcoala duminecală când trebue să se facă vreo alegere de
lnvătător,
bibliotecar, conducător de cântări, casier etc.,
ei pot spune
cii acela sau aceea să fie, şi e
bine dacă se dă atenţie şi propunerii lor. E bine chiar, când
pentru anumite servicii ale clasei, sunt ale~i şi dintre ci, căci
aşa incep să se dep1indă. a lucra.
E bine să fie Indemnati de a
face vizite la bolnavii din rla~a lor, să le ducă flori, prăji
turi, altul să căute o cântare
nouă, altul· o poezie şi altul un
1cxt din Biblif• ca să inveselP.ască pe cel bolnav.
Pc lâmt'1 toate acestea mai
sunt şi foarte simtitori. Ei ţin
mult ca îmbrăcămintea să .]e
fie curat•\, aranjată şi frumoasă.
Sunt foarte Inclinati spre
mfmdr·ie şi se uită In toate pilrtîle să vadă dacă se uită cineva In ei. E bine ·S'!\ lucrăm cu
înţelepciune ca să impiedecăm
piîcatul mi\nd!'iri ~i mork 1•1mii, să cuprindă inima lor. Cu
\m cuvânt. mustul e în . piină
fiPrbere, să fim cu mare !Zrijii
şi atentie ca
să nu
păgubim
Impării(ia Domnului de noile şi
de tinPrele mădulare.
IV. Vieaţa spirituală. Dacă se
spune crt acca~ta e vârsta critică, atunci şi pentru \'ieata
lor spirituală se poate spune
că e o stare critică. Lumea cu
atracţiile ei,
dacă nu
suntem
atenţi, ,îi poate uşor ademeni.
că, pentrucă

3

Pentru vârsta lor. ei sunt .des
ispititi. Trecerea dela
la tinereţe aduce cu
sine o multime de lucruri şi o ·
stare necunoscută de ei, de aceea să iim !nţelegători fată de
ei, să-i încurajăm cu d1·agostea
noast.ră, sit le arătlim interesul
nostru pentru sufletele lor ~i
să-i conduc(•m atflt ln lecUunile şcoalci duminceale cftt şi In
discuţiile noastre cu ei, la tTUcea Domnului Isus. Să le spunem clar că şi ei au nevoie de
pocăin(ă, că trebue să
se. nască din nou ~i
re aeC'a$\ta e o
experienţi\
perRonală. · Să
nu
.creadă că ci sunt vocăiti, fiindcă şi pi\rintii lor· sunt pocăiţi.
Trehnic sa spunem clar aceasta, că pociiin (a 1\11 S<' moşte
neşte, ci este o experientă personală pentru orieine
doreşte
mântuirca sufletului. Ei tr"buc să recunoască, că Domnul
Isus a murit şi pcnh·u ei si că
trebue să-L primească ca Mântuitorul şi Domnul lor personal.
La această vârstă putem să-i
folosim foarte bine la cor ~i
programul tineretu!t1i. Să le
dăm de lucru ca să nu lăsăm
prikj diavolalui de a le da el
de lucru.
şi greu
copilărie

(IGSII (CIOr IICIII 10 24 GDI

La această vârstă putem spune că incepem să ayem de aface cu oameni formati. Fizicul
îşi continui! desvoltarca, nu insă ca In vârsta critică, mintea
e de~voltată şi merge sp1·e maturitate, c conştient de împrejurări şi realitate, nu mai visează ca In adolesr!'ntă.
Işi
dau searna că în vieată nu se
tn1ieşte visând, ci muncind. In
privinta vietii sociale îşi dau
seama că Biblia spune: .,. To-
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pra înţelesului unui verset din
vărăşiile rele, strică obiceiurile
bune" I. Corint. 15, 33 şi pro- Biblie, aici trebue să fie îndeverbul omenesc spune: .,Spu- mânateci de a nu lăsa ca discune-mi, cu cine te însoţeşti, ca ţia să devieze, să nu jignească
să-ti spun cine eşti". Vieaţa spipe nimeni .cu privire la păre
rituală c dcsvoltată
şi
sigu- rea sa, ci, fin şi delicat să cauranţa mântuirii
sufletului le te să Incheie discuţia şi să stabilească
o Intelegere asupra
dă seninătatea şi bucuria care
se poate ceti şi pe feţele lor. versetului discutat.
Hristos e pentru ei nu numai
Tot In această elasă mai
Mântuitorul şi Domnul lor, ci trebue să tinem seama Că sunt
şi bătrâni. ·Ei bine, cu ei
trechiar vieata lor.
Această clasă arc
nevoie de bue să fim foarte binevoitori.
persoane bine pregătite ca în- Să le dăm o atentie deosebită,
văţătpri şi . învlttătoare. E cla.aceasta ii va cuceri şi-i va .lesa unde se formează elemerile- ga mult de şcoala duminecală.
le de lucru pentru viitor, în via Bătrânii sunt o podoabă penDomnului.
tru clasa maturilor şi trebue
să ştim preţui şi folosi prez.~n
(IASII (f!IOI' delll 14 GDI
pana 111 motule
ta şi activitatea lor in Şcoala
In această clasă avem de a- Duminecală.
face cu oameni în toată puteAr fi multe de spus în prirea cuvântului ... Lecţiunile să vinta organizării Şcoalei Dufie pentru ei ca o recreare su- minecale pe clase, dar ,nu pufletească. Să fie cel mai plăcut
tem spune totul, ci numai am
loc şi timp din.vieata lor, unde, deschis drumul celor ce se
împreună pot asculta şi discuocupă tn şcoală de .a descooeri
ta din Cuvântul Domnului. metodele şi procedeele cele mai
Trebue totuşi ca învăţătorii şi bune de folosit pentru ca Şcoa
invăţătoarele să fie conştienţi
la Duminecală şă devină orgacit în clasă sunt diferite tempe- nizatia cea mai de seamă şi
ramcnte şi vor avea de multe mai roditoare In Biserica Domori ocazia să asiste la discuţii nului.
dind sunt păreri deosebite asu-
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şi răspândi ţi

Şi răspândi ţi

revistele noastre
cărţile

noastre

. Ele vă duc bucurie sfântă prin învăţăturile
turile ce le primiţi pe drumul crucii.
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LECTlUNlLE SCOALELOR DUMINECALE
· Cectluatle JU!t:r.lt'u ••u1$J suut l.ntocmfle de 1- Cocul •' cele peatra copil
de Har1oara Pa.sc•

mii, ca să-1 omoară. Izabda, lmpăr~·
teasa, dorca nespus de mult să-i '\"erFocul Domnului
se sângele, 'l'otuşi -Ilie apare în faţa
lui Ahab nu numai fără teamă, ci cu
Textul: l Impărafi 18:1-2, 17-4().
atâta curaj încât impăralul lnsuşi se
Cuu. de aur: 1. lmpăraţi 18:21.
teme rlf', el. Proorocul porunceşte aEXPLJCATIUNI: Cu lecţia de azi In" spru sli aOunc poporul pc Carmel şi
ccpcm să studJCm vicata prool'ocului ·Ahab trebue să asculte. E în el cura~
Ilie. El a fost unul dintre cei mai majul omuluî dn•pt, al omului car-e arc
ri prooeoci care au.. trăit Vreodată, A pe DumnczC'u de partea lui. A\'Cm şi
trăit pe vremea când peste cele zece
noi acelaşi curaj?
semtn,H ale lui Israel domnea Ahab,
4. FHICA POPORULUI. In Israel
un împărat slab şi păcătos. Acest îmerau 7000 de oameni credincioşi lui
părat şi-a Juat de soţie pe o păgână)
Icho\'a în inimile lOr, dar niciunui n'a
· po Izabela Fenicia. Ea a adus în tară
avut curajul -;ă treacă de par1ca lui
tloi .idoH ptigb.ni, pc Baal cu .-1;)0 urco\i
nu
Ilie pe fat~. Când el le-a cerut
şi pe Astartcea cu 400 preoti. Ea n fă
ţ:ovăiasc5, Biblia ~une că "poporul
cut tot ce a putut să nimicească rc!iw
n'a nlspuns nimic'. Oare nu sunt
ţ;ia luî ldwYa din poporul lui Isra('l.
multi cJ·('(lincioşi azi la fel? Ei îşi as~
Poporul tTa fricos şi, chiar dacă în
cund credinta şi nu \Tcau să treacă
suflet rămăHcse o parte din el credin- pe fată de p~n1ca Domnului, căci le
cios Domnului, totuşi nimeni nu se este frică dr oameni. Esti şi lu dintre
impotrh·ca nr<'::;tci reH~H stricate, S'a
ei? Oh, să n(' dea Domnul mai mul\i
ivit numaî unut, IJic TJşb;tul, din p~r~
oameni ca şi HJe!
ţilc Galaadlllui. un om serios
:şi pu5. HUGAf:lU::-!EA LUI ILIE. Ar fi
ternic, care a infruntat pe această fc~
bin~ slt studiem in chip deosebit rumcic păgfmă.
gi'icHm<"a lui Ilie, C"U $iă vie for din
Carmelul, unde Ahab a adunat pocer. Din <'a se vede râvna care-i arv
porul la poruncn lui Ilie. c un mundea suflctuJ, ca poporul să descopere
te ce se găst•ştc pe malul Mării Mcpe adf•vilratul Dmnnczecu şi s1'i St:' înditeranr. în dreptul :..HirH Galileii . toarc~ Inapoi la El. Alei \"edem pe
(vezi harta).
Jlic, adudilon1l de suflete! Dorinta
supremă Il \"ic\ii lui c sli ,·adă întrea'lnvătdturl spirituale
1. SECETA, RO,\ DA P.:\C,\TCLUL l!îCJ gă naţiunea sa adusă la Dumnezeul
a văzut că numai nşa se va trezi po· Avcn1 şi noi acccaşj dorintă pentru
neamul 11ostru rom;'lnc~c? N~ ]('"rlfim
porul şi impăratul lui Isrncl cUn fără
şi. not ne r...uttă!ll si luptAm şi noi ca
delegi, dacă Ya fi pN1epsit. De nc<·ca
Iht•. ca împllrfitla lui Dumnezeu să vie
el s•a rugllt :şi n'a p!ow.at 3 ani şi şa
se luni. De multe ori si azi, Dumncv 1n inimtl: tuturor românilor?
6. CELE ŞAPTE RCG,\CTCNI. După
zeu trebue să trimită lovituri pC'stc ·
ce popoml a rcrunoscut că Domnul şi
oameni. ca să-i trezească din păcll~lc
nu Baal, e Dumnezeul adC'v~rat Ilie
lor şi să-i ui1il<'rt<:.ră. Un scop plin de
n înc(•Jmt sli 1lt' rongc pentru l;loaic
dragoste se ascunde în dosul fiec.;irci
(11--iG). De şapte ori s'a rugat, s'a
lovituri vcnitr dela Tntăl crrcsc.
ru~at pfmă a primll răspuus_ul. p&nă
2, ILIE. OMUL HCG.~CIUNII. Nu cu"
un. nor s"u ivit deasupra Mării Mcdinoaşlcm bine vieata lui Ilie,, d<~r din
tcrnne, un nor d(' o palmă. dar cnre
<:"tit ştim, vrdcm că el a fo~t tarc in
rug5ciunC'. Iacob (5:17), spune; "Ilie a adus vk·aţă din nou in -ţara uscată
şi seadi.
·
era om supus aC'r)otnşî slăbiciuni ca
şi noi, si sa rugat cu stăruintă să nu
INTREB:\fll: L Pc vremea cui a
ploaie şi n'a plouat deloc în tnr5 trei
lrăît Ilie? 2. Cine a fost .:\h:)h şi Iza ..
unl şi şase luni, Apoi s'a rug::t.t din brl:1? .1. Care a lost pilcatul lor? 4. De
nou şi cerul a dat ploaie şi plunântul ce n•a plo,_tfll 3 ani şi şase luni? 5. Doşi-a dat rodul". Axem şi noi
acecnşi
vedeşte că Ilie a fost curajo!'l 6. Doputere în ru:.,:iîri unc '?
Ycde~tc că pop<wu] a ·rost frkos! 7. Ce
3. ILIE, OMUL CURA.JULUL Ahab Îl!Yă~ăll'! 9jn rugăciunea lui llic~ 8. De
a c~utat pc llie In toate impărăiHle lu·
G~>le on sa rugat el pcnlru
ploaie?
Duminecă,

t Octomvrie.
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cnplll •tel
muntele unde i s'a ariitât Dumnezeu
copii dragi, că atunci când lui Moise!
Via iui Nabot a fost tn Izrael, cacYrcii nu ascultau de ·Domnul; DumJ:Îlala lării. N,abot n'a vrut să-i dea
nezeu nu-i jul;ea. Demult, demult, ei
lui AhalJ "'f·ia, pentrucă ar fi călcat
aYt>au o rcgin~ numită 1sabcla. Ea era
astfel porunca Domnului (vezi LevltiO· femeie rca1
care nu se închina
cul 2:>:23),
Domnului, ci statuilor cioplite din
fDvdjăturf .spirituale
h~mn şi piatră. Ea a indemnat şi pe
evrei să se roage acestor statui şi nu
l. ISPITA D!HU!NŢEL llie era fn
culmea fericirii. Biruise pc Carmel şi
lui Dumnezeu. Atunci Domnul s'a mă
omorîse pc cei 850 de prco'i păgâni.
niat şi i-a pedepsit. Mulţi ani n'a trimes ploaie peste pământurile evreilor. ·El aştepta acum ~a fie invitat în pa~
latul regelui şi să fie onorat p1 etu~
Şi ştii] că atunci când nu plouă, pă·
tindcni. Dar in ncehlşi Hmp era r;boroântul crapă, iarba şi frunzele şe
sît de o zi de rouncă, de rugăciune şi
usucă şi e praf mult. Când nu plouă
de gândire. De necca vestea că Izabe- ·
nu creşte grâul şi noi nu avem pâine.
la i1 Ya omori a doua zi a Ycnit ca un
Şi evreilor le era ~oamc.
Pc atunci
fulger din senin. El l·a făcut să se
trăia un om numit Ilie. El iubea pe
Domnul şi era tare trist, văzând că pogoare din culmea bucuriei in adânevreii nu se rugau lui Dumnezeu. cul disperării. A uitat de toate şi n'a
Intr'o zi i-a chemat pe toţi evreii sus ''ăzut dccftt sabia rcginej pi:'ic:ătoase.
De acccn a fugit de frică. Aci vedem
pe un munte în&lt. Evreii au urcnt
grcşind pe unul dintre cei m<~i mari
muntele şi au adus cu ci şi statuia,
oameni ai lui Durnut•zcu. Frica I-a bi.teul Ia care se rugau ci. Acolo Uic
ruit şi l-a pus pe fugă.
a pus nişte pietre una peste alta ~i a
2. HHANX şi INCUHAJARE. Domfi'lcut un altar. Deasupra a pus nişte_ nul însă, n'a părăsit ţ>C seryuJ Său
lemne şi un viţel pe care voia să -t acredincios. A ştiut cU mima lut Ilie
duc~ jertfă Domnului. Şi preoţii rei
e sdrobită pentru rauza sfântă. Dar
r~i au făcut un ultar la fel şi s'au ruDomnul a ştiut că nu poate ajuta pe
gat mereu zeului lor dtn lemn, Atunci
proorocul Său câtă vreme acesta c
I"lie s'n rugat Iui Dumnezeu şi a zis:
aş<~ de obosit. De aceea, inainte
de
"Doamne, Te ro~ să aprinzi jertfa a·
n-i t~sm·n inima. :-a dat somn bun ~i
mâncare gustoasă! Ce minunat se Inrf'asta ra să vadă evreii r~ numai Tu
grijeste Domnul de servil Săi!
t'Sti Dumnezeu si s~ se pocăi~s('~ de
3. INCCRA.JAREA CEA MARE. Ilie
păcatl:'lc lor''. Domnul a nscuHnt fU~
dorise o reuşită ţ5răhită. El uitase că
găc!unca lui si n trime-s for fHn r:cr.
fhtmn<'zcn lucrează de multe ori tn*
C'are a ars lemnele şi ,·itrlul pus dcac:cl. dar bine. De r!('eca (';\nd \"Îi?:rtse
supra. Ciin(i au vhut cvr<"ii c~ ruttă~
că Dumn~zcu nu lucrase' asa de repeeiunca hd Ilie .a fo~t U!'rultată, s'tHt
de cum ar fi Yrut !'I, c.!1zusc· în desnă
arun_c~t in genunchi si au
crezut 1n
dejde. Arum Dumnezeu l~a dilăuzit Ia
Dumncz<'u. ;\1unri Domnul a trimes
o ploaie mare. care a ajutat iară·;i Fl'i Ilon·b. Aici i~a dat câteva iccVi tnsrmnntc.
{.rt.'<lst:"ă bt;h:~ Ycrilc şi ('\'rcii .au avut
n) !,!.ASUL RL\ND. Domnul li erat:-wflu şi apă destulă.
t~ ~5 E_l nu IucJ·('ază n,ici p~in furtuni,
Dumlnecă, S Octomvri<>.
niCI prm tulrC'nlUre ş1 mct prin foc.
Nu, ci ţ:hvml Lui r hi~nd şi suh{ire.
Glasul bldnd
Ei lucrcnz.i'l cu bhnătotc $i cu bl<1nTextul: 1 Impărati 19:1-18; 21:1-20. d(•ţr. El lncr('::tz:1 tu inimile oanwnî·
Cuv. de aur: Psalmn/ 46:10.
Jor! Metoda Lui nu e rea (olosiUi de
EXPLJC.\Tll':-il: Izrcclul, capitala
Ilie când a omorit 850 do preoti. EI
in cai'C a ilomnit Ahab, se Băsca in
nu. vrt'n pierdere-a onmenilor, ci mânnpus de Iordan, putin In m1azăzi de
tmrca lor.
Marca Gafilcii. De aici a fugit Ili<' de
b) PXCA1TL VA FI PEDEPSIT LA
frica Izabelei. El a fugît sţn·c miazăzi,
VREMEA P-OTIH\'!L\. Dumnrzeu nu
a tr('cnt in tara ]ul Iuda Şl a ajuns la
pcd('-p:>eştc păcatul im('dfnt. Dar asta
B{'crşeba (vezi harta). De .aci a intrat
nu inscnnmă că iJ vo lă~ n<:'pcdein pustiul din sudul 1-?alestin(:'i, Icnupsit. C:l<;U 1ui Ahab ,.a fi nimicttă. la
perul c un arbore mic de pusflu. De
vremea eL Pe Ahab ti vor omor!: siaici IJic a citHHorH tot mai departe
rienii. Pe Iznhcla o vn omorî Ir-hu. De
spre miaz.bi până a ajuns fn Iloreb~ • rest se ''a îngriji Elisei. Deci Ilie tre-

Voi

ştiţi,
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bue să lase pedepsirea răului tn mâ,:na lui Dumnezeu.
c) DHEPTATEA VA BIRUI. Ilie se

plângca amarnic: ,.Am rămas numai
eu ~mgur'', Dar şi el e în pericol să
fie omorît. Dumnezru, însă, ii dcsco·
pere că mai sunt 7000 de oameni de
aceeaşi credintă. Mai mult, există un
t~năr in Israel care vrea să-1 urmeze şi să-i continue lucrarea. Inima lui
Ilie s'a uşurat. Sufletul lui s'a umplut
de spcrantă. N'a mai dorit să moară,
ci s'a întors îndărăt la lucru.

4. LĂCOMIA. Ahah a fost omul poftelor, al tuturor poftelor păcăloase.
Acum _si-a ·pus ochii pe via lui Nabot.
Avea vii destule, bani destui şi averi
destule. Dar nu era mulţumit cu al
.său. Dorea să aibă averea altuia.
Sll
ne păzim de lăcomie._ Să ne multumim ru rrea ce ne-a dat Dumnezeu.
5. AMU!ŢIA DE FEMEIE. (21 :1-16).
Nahat n'a putut să-i dea ~ia, căci era
impotrh•a legii lui Dumnezeu. Ahab
s'a necăjit, dar s'a dat bătut. Izahcla
tnsă. era o femeie cu o Yointă de fier.
Când şi-a pus in gând ceva, ca nu s'a
dat in Hituri dcln niciun rău pentru
a-si implîni do1·inţa. Ea a pus Ia cale
monrtca lui Nabot. Vai de acea femeiecare işi pune toată inima ci in slujba
răului!
(j. MUSTRAREA

LUI ILIE. Ahab
• n'a avut bucurie de Yia lui Nahat. Gl::lsul prooroc-ului Ilie 1-a înt<î.lnit elin

nou. L-a mustrat tn chipul cel mai
urît. Aici bdlşi vedem pe Ilie hnhră
cat in curajul sfânt cu care osândcşle
păcatul.

11\'VXŢXTCRI: 1. l)c ce a fugit Ilie?
2. Vndc a fugii? 3. Ce a auzit el Ia
Horeb? ·1. 1\rată ce lucruri i-a spus
Dumnezeu ca' să-I incurajezc? !i. De-

scrie lăcomia lui Ahab! 6. Ende vedem ambiţia Izabelei? 7. Ce i-a spus
Ilie lui Ahah In via lui Nabot?

Pentru copiii Miel
Acum si'i spunem mai d(~partc po.
vestirea frumoasă di11 Dumineca trccuUt Cfmd Ilie a văzut că evreii se
inchină lui Dumnezeu,
a ucis pc toti
pr<'otii zeului de lemn. Ctmd a nuzit
-regina Izahela Ce a făcut Ilie, s'a m-i~
·niat tarc rău şi a căutat pc Ilie ca
-să-I ucidă. D<1r Ilie a fn~it in pu<>t:c
de frica Isabelci. Şi mergând prin pu'-tic, a flăm:1nzit. Atunci Domnul i-a
trimes un îngrr care să-i ducă nişte
turte coapte Si apă. Ilie a m{mcat şi
a plecat mn.i dt>partc. Spre scarii a aJuns la un munte mare. Acolo n intrat intr'o peşteră şi s'a rugat Dom-

7

nului. Domnul a venit să vorb~asc!
lui Ilie. Inaintea Domnului a c;uflat
un v~înt mare car"c rupea copacii şi
răsturna stâncile. Dar Domnul nu era
nici acolo. Apoi au venit tunete şi
fulgere. Dar Domnul nu era. nici acolo. La urmă s'a făcut tăcere şi s'a
au1..it numai un murmur blând ca al
unui păritiaş care curge printre pietriccle. Şi Domnul era acolo şi a vorbit lui Ilie: .,Ilie nu-ti fie Irică ·de
regina Isabcla; pentrucă ca nu-ţi poate face nici un rău, căci Eu voiu fi
cu tine". Ilie a ascultat şi a plc"(~at.
Din această lecţie invătăm ceva tare
frumos şi folositor. Domnul nu Na
în vfmtul mare care distrugea ~otul.
Domnul nu rsteeîn inima noastră când
suntl'm mânioşi.
Domnul nu era in fulgere şi- tunet~.
Domnul nu este tn inima noastră
când ne hatrm cu prietenii noştri,
cfind strif'i"tm ju~ăriiJe frătiorilor mai
mici sau dmd ne eerti'i:m.
DOmnul a fost in murmurul bH\nd.
Domnul Pste in inima noastră rând
suntem hlânzi şi linistiti, rând sunh·m
ascultători şi când facem numai bu~
curie părintilor. Căci Domnul c iubire
~j El va. fi cu noi numai dacă vom fi
Iubitori ca El.
Duminecă, 15 Oclomvrj~.

Io puterea tdrlel Sale
Textul: 2 Cmpdrati 2:1-15.
Cuu. de aur: 2 lmpdrati 2:9.
EXPLICAŢ!l.'Nl: Ghilgolul,
cetatea
dih care pleca Ilie cu Elisri, se găsea
lt:ngă [f'rihon, fn apusul Iordanului şi
rutin la miazăno:1ptc de Marca Mom··
tă. Ei au plecat de aici spre nord, la.
Betel. Aici an stat putin ~i apoi s'au
intors spre miazăzi la Ierihon (vezi
harta). Apoi s'au pogorît spre rl'isărit
în valea Iordanului. Au trecut Iordanul in dreptul Ierihonului. Dincolo
de Iordan a fost locul de unde s'a

inăltat

Ilie la cer.
lavdtdturl spirituale
1. l'lll PROOROCILOR. Aceşti

fii

ai proorocilor erau .tdtJnali Ia nişte
şcoli profcticc. Ei erau tinc.rii care se
adunau în jurul proorocilor mai bă
trâni, Dela ci învăt<m lcgra şi voia
lui Dumnezeu. E foarte frumos că
erau aşa de multi tineri pc acele ·vremuri care ~crgr:1u la aceste şcoli să
învelc mai mult despre Dumnezeu .. Ar
fi bine ra şi tinerii de azi să studieze
mai mult Biblia ..
2. ELISEI. In lectiunca de azi gibirn
pc Elisei alături de Ilie, ca ucenic al

•

8
său.
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Poate şi Elisei a fost, c~ băiat,
la inlrumrea de pc Carmel. 1n tot
cazul, a auzit muit despre Bie. In inima lui s'n născut atunci dorul ca să
lnsc a\'erHe şi casa tnHiJui si'iu şi s~
devină şi el prooroc. De bună seamă
el s'a rugat mult pentru acL•5t lu('ru.
De aceea, c;:!nd 11ie a trecut pc la ca ..
:<~a lor şi l-a chemat să-I urmeze, t:lnă
rul Elisei n'a gtat pe gânduri, A pă
răsit to:ttc mo$iile tatălui său bogat
şi a plecat pe urmele lui Iiie.
Vicnta lui a devenit atunci !o<trtC
fcricîHL In apropîcrNt acestui om ma~
re ai lui Dumnezeu, d n inYă!at mul"
te lucruri mari şi minunate! Bie <'ra
omul rugădunii. In LJtta lui şi fn apl·opirr<>n lui, Elist•i se simtC'a mai
apro:îpc de Dnmnczru. In suflctuJ s~u
hr:lnca un dor care deyen~'a tot mai
:u·zătl)r: să fie si el un
prooroc tot
a!)a: de hinccuvânfat ca şi st*pilnul
sâu.
Noi av,•m azi !lC cine\·3 mai mare
d(_'cfit lli~'. ::tvt•m pe Jsu:-: Hristos. Noi.
tinerii de azi, pulcrn. ca Eli~<'i. ~ă \'C~
nim apr{)apc di' :;.tâpânul nostru şi să
trăim în prt·u•nla Lui. Ce" multe hine<'tlvânHiri putC'm noi primi lt·Dind to
aproptlTCa Domnului! 1n bima noastră se va h·l dorinta SÎ<îniă
să fim
si noi ca J.su:s, să avem o vica:tll ca a
Lui.
.1. CEREREA NORlLX A Ltll EL.lSEI. D11pă mai multă vreme. EH..,ei a
priceput ră îsi va pierde ~l:ipânul_ si
va r?\rm1ne singur. Dumnf'?cu a vrut
sâ ducă pe srnul S3u tred!ndos la
Sine acasă. Şi fiii prom-ocilor vedeau
c5 IHc c altul, că trăieşte' mai mult
tn cer decât pe păm(mt si de aceea
ştiau că Oumne"t•2u îl va răpi.
In timpul cât trăise F.lis('î cn llie,.
des(';opcrise care f'ra secn'hll puterii
acestui prooroc. Puterea lui Ilie nn se
găsea în eJ. Oumnt•zetr ii dl'îdu~e
un
rlnh sftinL cnrc il ţf.:Jpâm•a si U <'ă
Iău?.ea. Ah. să aibă şi Elisei ace:~:sl:ă
put<•re! Să fie şi el st;lpilnit de acrst
duh! De aceea, când Wc i-a pus întrebarea (v. 9): .,Cerc ct' vr<>i să-ti
fac înainte de a fi răpit dela tine!",
Elisei n·3. stat pc gânduri, ci a r~~
spuns: "Te rog să Yină P<'.Stc mine
o 1ndoilă măsură din " duhul tău".
Avem nevoie azi d~ tineri care să fie
stăpfiniti de ;:\CCC'lSi dorintă :;f.:\nHi; să
cnutc şi s?i: lupte pentru o primi pu1erca m:>N' a Puhului sfânt.
4. DU~fXEZEU l-A ASCULTAT RU·
GĂCIU:-IEA. llîo a recunoscut ca Eli-

•
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sei a cerut

un

Jucru

greu.

Totuşi

Dumnezeu i-a dnt acestui lân~r ceea
ce a e<.:'I'Ut Când s'a intors dPla Iordan, fiii proorocHor au spus unul clitrc altul: ,,Duhul lui Bie a ycnit pe-

ste EHser·.
Să ~c rugăm şi noi Domnulu( Isus
să trlmitlî: Duhul
Său peste
noi, ca
oamtnii, când Yor privi Ia noi. să-L
''adă pc Ei in vietile noastre.
lNTREll.'I.Rf:

1.

Ar"il pc

hartă

drumul pe care l~a făcut llic cu EHsci! 2. Cine erau fiii proorocilor?
3, Ce înviiiăm noi din aceste şroH profctkc? ·t I>cscrie chcnwrca lui EHst•i! ,j, Ce ~lorintă n <1Ylll Elisei'! fi. Ce
i-a t<'nlt el lui

7. Ce

tnvătăro

\

1Jic la dcspiirtîre?
noi iliu Iectiuncu noa-

slril?

Pellll'll copiii Wllcl
Lecţia noastră de azi c iarăşi de~
spre IliC', ·T!ic e deja bălrtl.n şi a nl('A
un prooroc tânăr enrc să rămfină if!
locul lui $i ('arc să indemne pe evrm
să se ln<'hin<' lui
Dnmnrr.eu. Acf·'Yt
prooroc S!' numea Elîst•i. Elîsci s'a buCUr<lt mult f'tlnd l~a ales fK' el Ih\' de
prieten <tl !'ăt.l. Ilie $ti:1 ci'i j)C'i;{C puţin
timp va mur1. De .tcn:<l n flerat îm~ •
p.r<'un?i tu F.lisd lângă râu
lord~.n .
Si s'au dus multe zilC! $i au tr<Tt!t Jll"tn
~3t(' -~Î

Intr'o

or:t:;W. pC,'i~('_
clirn:nţ•:tt:1 nu

munn

ŞÎ

dealuri.

ajuns la rt\ul lordan. Erau obositi şt au şezut s~ se
odihnc-<1s<'ă. Atunri lliC' a tntrcbat po

Eli~Ti: ..Acum eu mă duc la Domnul;
ce don•sti dela mine, înainte· de a
ne dl'~părtî 'f' Atund El's{'i a răspuns:
,,As vrea să fiu de două ori mai bun
şi mai sf:înt <kcttt eşti tu".
Ilie 111'a
bucurat c~ Elisf'i crt·e 11n lucru pl?i~
cut lui Dumnezeu. Pc ('ând vorbeau
ei, Domnul a luat pc Hi(', pc un ejlr

de roc

şi

J-a

~uit

in ceruri. Ilie a arun·

cut haina Sa lui Elisei. fnainl(:' de a
mcrţ!c sw; la Oomnul. ;\<;!fel r>omnuJ
a ~.<:cultat ccr<:>r<'<l lui EHsPi -~i 1-n ajHK
tat să fie bun şi (olP<>itor. El a Yinde.:.
cat pe bolnavi şi a ajtftnt pc mu1(i să~
rad. A În\':1tat pc mulH tinE>ri să t!"ă·
j.Qsdl după voia: lui Dumnezeu şi să se
iubească.

Yoi, copii, ce ati cere deJa Domnul?

vrt1 cere ca Domnul Isus să lo·
C"uiasdl in inima voastr5. ca să fiti mai
bunî si mnt sfmti. atunci Domnul '\'5
va ms('ulta ca pc Elisei si "Veti ii o bu~
curie pcnlru toţi cei din jurul vostru~
Dară

.,

..
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MărturJa

uneJ fetite

Textul: 2 lmpărati 5.1·-20.
Cuv. de aur: Morcu 9:23.
EXPLICATIUNI: In lectia noastră
a'·cm de a face cu un general sirian.
Ca să în~dcgem mai bine, lcclia trebue să' şlim unde se găsea accasti\.
ţară! Ea era la miazănoapte de Canaan, şi avea de capitală Damascul
(,~ezi harta). Intre Israeliţi
şi Sirieni
erau lupte multe. Act.'sle două popoare
au fost mai mult in ceartă decât în
pace. Naaman (·ra comandantul suprem al oştirilor Siriei. El conducea
toate războaiele. In inima lui el avea
friCă de Dumnezeu, dar n'avea multă
cunoştinţă de el. l\.poi acest
general
era bolnav de o boală grea, de lepră.·
Aceasta e şi azi una din cele mai rele
boli. Nu se poate vindeca nici de cum.
.Ea mâncă trupul omului până tl
omoară.

lnvdtdtu:rl SJJirltuaJe
1. FETITA MINUNATĂ. In lectia
noastră găsim o fetiţă minunată. Ea
arc cfltcva lucruri vrcţioase.
a) O CREŞTEHE BCN,\. De unde
ştia ea despre Dumnezeul lui Israel?
De unde avea ea cunoştintă despre
proorocul Elisei? De bună seamă dela părintiî eL Inainte de a fi luată
~ roabi'i, ca crescuse intr'o familie crcdmcio;lsă ~i :-;f;lntă. Părin~ii ci
ştiau
că iala lor nu
arc nevoie numai de
haine ~i hrană, cî şi de lul'nină spirituală. Ce bine ar fi chcă toti părinţii
şi-ar creşte copiii in acest spirit~
. b) CREDINTA MARE. Fnta acensta
a crezut ct• i-au spus părinţii. Ea era
sigură că Dumnezeul iui Israel c un
Dumnezeu :ntlrc şi c3 proorocul Său
poate vindeca. chiar şi lepra. Ea n'a
vus la îndoială puterea lui Dumnezeu de a face minuni. Să av~m ş~ noi
o astfel de credintă in puterea şi dragostea lui Dumnezeu.
c) F..\ A A \"l'T Cl'RAJ S,\.SI MXRTl'HISEASCA CREDIN'f.\. Era in tară străină. Aki crrt o altă religie. Oamenii de rtlci duşmăncau pl~ Israchţi
şi religia lor. Fetita era o roabă ncputinrioasă. Totusi ca a avut curajul
nu numai să~si 2-rate credinţa sa ·ma·
te, ci chiar să recomande !ui Naaman sr\ me:1r~ă la proorocul Domnului după Yindccnrc. Să avem şi noi
tndrăzncah. de a-L milrturisi pc Dom. nul în orice tmprcjurări. '\"om duce
astfel lumina tn tntunercc. Azi oamc-
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nii sunt bolnavi mai rău ca Naaman,
ci sufere de lepra păcatului. Să le
spunem că. dacă vor merge la cel
mai mare vrooroc, la Isus Hristos, El
li ,.a vindeca de boala lor.
3. IMP,\RATUL NECREDINCIOS.
Când Naaman a vcmt la regele lut
Israel pentru vindecare, acesta s'a
speriat. El n'a ştiut că ·Elisei poate
vmdcca pc Naaman. Ce ciudat e că o
fetiţă roabă are o credinţă mai n1are
ca un rege pc tron!
·t Ll"CHAREA L\JI NAAMA::<!. Generalul sirian a trecut prin o mare inrcreare. Re-gele lui Israel l-a rcfu.tat
şi 1-~ trimis la casa sărăcăcioasă a unui proorOL'. Ac~sta nici n"a \"rut să
iasă din c::tsl'i, ci i-a spus să meargă
in Iordan :.;5 ~e cufundc în el de şapte
ori. Toate ac('stca I-au scos din I"llhdilri pe Naaman. Dacă slujitorii săi nu
1-ar fi liniştit, el ar fi pi.c'_l·dut '•indcearea. Dumneuu a \'rut să-I umilească puţin si -;ă-1 înveţe că 'indrcarca
nu stă în ap~ Cltr-atil, ci in puterea de
sus. Si Na::trnan a Î!n•5ţolt lt·ctia. După
ce s'a vinder:1t. .;'a, îrdcr~ ~u. umilinţă
In Elisei şi si-a mărturisil credinţa in
Dumnezl'ul lui fsr·F:l.
5. Sl'PEnSTITIA Ll'l NAAMAN.
Gencrnlul sirinn a ajuns·- ~ă crcad!t,
dar nu avea hm1ină de.;;tnlă. El a cre·
zut că rugăr.iunea lui va fi mai nsrultată de Dumnezeu dară se va ruga pc
pămf'mt du<; din Palestina. EI credea
c3: nământul e sfânt. Nu ştia că ascult<.ll"l'fl ruv:ăciunii itârnă . de credinta
din inim5.
Il\TREB.\Rl: 1. Unde se găseşte Siria? 2. Cine era Naaman? :1. Ce boalA
avra el? •l. Arată crlc trei lucruri bu~
ne pc care le-a cn·ut această fctită?
5. Ce îm·ăţăm noi din vieata ('Î 1
G. Unde s'a dus Naaman după ,·indecare? 7. Dece s'a supărat? 8. Ce invă
ţăm din lecţia noastră?
PeRtrU CDI'III MICI

Si'i YedPti, dragi copii. cr- lucru frumos si bun a f~cut o fctită. Ea era
t''Tcidi. şi rra- servitoare la o doamnă.
];ogată, dar pJ..~iPl:l. Stăpânul Pi era
tfl.rC" holnaY şi st:lpfma ci era tristă şi
plângen dt' mulL"!ori. :\cc~t om bogat
se numea NaJman. El fusese la multi
doctori dar nkiunul nu-l putuse vindeca de boala lui şi ('} suferea tnrc
mult. Intr'O zi fetita s'a dus la stă
p:'\na ci şi a spus: .,Donmnă, pentruce
Il!! se duce sUipâilUl meu la proorocul
Ersr-i din tar~ noastră: <"1 1-ar vindec-a numaidec-ât". Doamna s'a dus la
Na;;~man şi i-a spus cele ce a auzit de~
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Atunci Naaman a piC'cat

în

ţura

EvrcHor. ducfmd cu el daruri
multe şi b()ga.te. Elisei i~a spus să s~
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t~tori.

Naaman s'a dus şi s'a scăldat şi ime ·
diat s'a făcut sănătos. Nu-l mai durea

2. VESTEA DESPRE ELTS:E:I. Proorocul Dotnnului l~ra o lumînă mare în
intuncn:c, O.riundc se ducea, făcea lucruri mari. De aceea puh'l ca lui era
cmwscută şi in tărHc străine. Ferice

nimic.

de noi c<lnd lumea

scalde în
Şi

răul

şi

Iordan

se va vinUcca.

ce voios era şi ce bine-i p5t•ea
de cuminte

eă are în casi'i o felilă aşa
şi credincioasă~

Această fetiţă ştia că
Dumnrzrul udc.... ărat şi

te asculta

rugăciunile

:l. MAI .:I!ULŢI SUNr CU ~01. Ser·
este "'Ylll lui Elîsci s'a spcrîat de oastc:1 si~
numili El poariană, Ei sunt rloi oameni fără arme

oamenilor,

de

a fnst ascultată. Şi ca a făcut un lucru bun.
SH!pânii ei au crC'zut în Dumnez('>.~
şi L-au Uludat. Spuneti şi voi d<-spre

celor

care

Du

cred în El? Mulţi oameni sunt td'}ti
pentrucă nu au pc Domnul in inimile
lor. Dacă voi le veti spune de:;prc iu~
bh·ca Domnului ci vor crede şi vor
fi fericiţi.
Duminecă,

29 Octomvrie.

Puterea

oştirilor

nevă::z;ute

că

ndică

::\ccste

la

miazănoapte

harta). Am

două

văzut

popoare Prau

de

Iarăşi

mereu

îu luptă, Azî \'C<ktn pe SiriPni plă~
nuind încontinuu ~ă nimicca~că pe
I:-r<t('l. Hoianul. undC' locuia Eli~cL se
~ă;;('~·te in rnij!m·ul Palestinei la npusul lordrlllUiuL E accla::;i loc mHle a

fost v::'tndul Iosif de trntli săi. Aid au
venit armatele Sirienilor sll omoară
pe Elisf>i, D::ir Cl lc~a orbit, mi cu o
orhic naturală, ci numai Je-ii sucit

fel ca să nu mni prfccnpfi şi apoi i~a dus p-ână tn Snmaria.
Act'astn Ha atunci capitnla C<'lor zc<!e
~cmintii. Ea era nsez<Hă pc nn tnnntc
tnalt ~i inconjurntă de iur hnpt·cjur
('u zid uri inalte de piatră,
luviltdtarJ .spirituale
•1. MINUNILE LUI ELISEI. Acest
pr·ooroc u avut o inimă hună. El a
făcut minuni de .bincfaţcre. Prin ele
a tnccrrat ~5 vindt'i'(' lepra, să rur5mintea în

ţensd'i

aşa

apa, s~ pln1cască fiC'ru1, ·să apc hrttC'l con!rn dusm:mllor, ete.
El a făeul hine toată vic?~lrt. Să fim
~i noi astfel de oameni, buni şi aju·

JUte

şi 1nar~

pilm~ntcşti. Multi
asrmt'UCTI lui! Ei nu văd
r:n păcat(•ie ci. Ochii nn

drc:î.t lume<\
pc Dumnezeu, n·u \'ăd puterea şi
intrlepdunea Lui, nici harul şi drago~:tra 'Lui. P<>ntru multi oameni at· -trebui să nC' rugi'lm azî: ,,Donnmc, deschide-!(' ochii !':ă vadă!''
5. BJNF. PENTRU RXU. Elisei a
fo·-:t nn om bul), El a luptnt sl'i facă
hine :•~t0rll. C:hînr duşmanilor s~i le-a
ffir11t hinr. El n'n rri"pl5W rău pentru
rău. s:r!rnJl ~ll venit cu nrmatn să~l
nn1-;rtt'fi. El i-:1r fi putut nim!ci f'U to11~!. Drn· n ·a făcut nşa CC'WI, Cfmd a njnn~ cu ci in capitala tă;·ii, în Si'!mn~
ria, impăt·atul lui Isrnd a zis: .,Să-i
mărr.lllri'::.r, sil-i măcrlărC'sc:. părinlc?'t
văd

EXI'L!CAT!l'l\l: Azi vedem pc Eli·
sci făcând o nouă minune, In DumiH<'Ca trecută am vti:mt undr era ţara
(Yt?7Î

în jur sunt o.,;ti puternice

rlea dec;:'\t lucrurile

Cu!>. de aur: Psalmul 91:1.

Sirh•nilor.

şi

malc, gnJa să-i omoare. Nu mai c ni~
cio sc.ăparc. [)ar Elisei i-a ~pus: ,,Mai
rnulli snnt cei cu noi, rlccât cei cu ci''.
Şi EUs~:î ~ <"IYUt drcpt~llP. Dac~ un om
arc pc DumnezCjJ, poate. n toată lum<'a impotriva lui, căci tot el e mai
tare. Intl'cg cerul e de partea lui. De
acrca, să nu ne temem. Da.că Dmnne7:Cu c cu noi, dne \'a fi impotrh·a noastră? Să avem pc Dumnezeu cu noi şi
nimeni nu ne poate face niciun rău.
4. "DOA~!NE, DESCHIDE·I OCHII
SA YAD.\'". Accn .. ta ~rn greşala ser\*itoruhli Iui Elisei, El era orb. Ochii
}ui spiritunli erau închişi. E! nu veoameni :;;unt

Textul: 2 lJJ_"J.părati 6:8-2B,

Cana~m

ca pe

Domnul

aceea a spus stJpftnului ri să S<' dueli la Elisei, ('ăci rugăciun('a lui Elisei

dragostea Oomnului

n~ cuncaşte

oanwnii lui Dumnezeu!

Nu se poate, a zis Elisei. Din conlr~,
le p!linc şi apiî ~ă mfin:înre şi să

.,rl~

hf'a: apo:

să

se ciucii la sHîpânul lor''.

Ce minunat, oamenii arî'şlta vin s5~1
omonr5, iar el le f:1cc o masă de iuhlrd E riuda.t c~ Sirienii s'au speriat
1~rc de nr<'nstă purtar(' ... Si oş!iJe Sirienilor nu s'au mai inlors pe tinutul
lni Isl'rt('l''. E1i!iPi fusrsc ln lupHl si biruisC', birui~c răul cu. hiiH\ Ef a asrul~
tţ),t d-e poruncn lui Isus care a spus:
,,Fncrti hine cdorrc vă far: rău"" S' de
a 1ui Pavt"'l rm·c a lis: ,.D:t<'ă duşma
nul t3u rHlmi\n7.P'3l<'. rli'i-i :;:ă măn:înce
şi d;\r:'f tn~('tC8:dl, dU-i l"ă )Jt'3",
Pild:1 ltli EJis('Î (' YN'dnic3 de ur~
mat. Porunca lui Isw;. trebue a.seul~

]

No. 4

CĂLĂUZA

tată. Noi nu trebue să facem rău pentru rău. Armele noa~tre de luptă trebue să fie: dragostea, bunătatea, facerea de bine şi jertfa pentru duşman.
Aşa a făcut Isus pentru noi, murind
pr cruce pentru păcatele noastre.
Spiritul crucii· trebue să ne stăpânea

sdi şi pc noi.
INTREB.\IU: 1.

Cine erau Sirienii?
2. Ce planuri aveau ci fată de Israel?
3. Ce 'ajutor a dat Elisei lui Israel?
4. De ce s'a speriat slujitorul lui Elisei? 5. Ce i-a spus Elisri atunci? 6 Ce
a . făcut Elisei cu oştirea care a yenit
să-1 omoar~~? 7. Arati:l cum el a răsplă
tit răul cu bine.
Astăzi
e Duminer.a 1) !1-a.
Sunteţi ruqaţi să faceti o colectă pentru a ajuta lucrul Scoalelor Dmninecale din toată tara. S'o trimiteţi la: Dumitru

Baban, casier, str. M. Joffre 6,
Constanţa.

Pentru copiii MICI
LccUa noastră de azi spune iarlişi
despre Elisei, tânărul care a cerut
Hitcrca să facă hine şi să fie sfimt.
ată cum s'a petrecut lntâmplarea din
lcrpa noastră: Du~manii evreilor au
strans soldali mulţt şi au plecat ~ti
focă răzhoiu cu e\'reii.
Dar Domnul
ajuta mereu pc evrei să învingă. Elisei era şi el acolo. Impăratul când :1
văzut că Elisei proorocul
se roagă
pentru eYrei. a trimes oaste mar(' care să-1 primiti şi să-I omoară. Elisei
era într un oraş şi dormea. ScrYitorul
său a ieşit afară de "diminrap. şi
~
Tăznt oastea multă Hln~ă oraş şi s'a
înspăimfmtat foarte tai-e.
Dar Elisei
i-a spus să nu-i fie frică, pentrucă
Dom:111l are o o:>~stc mult m.1i m:wc
de îngeri pc care n va trimete rn ajutorul lor. c:,nd vor ii în perirol. Apoi
s'a îmbrărat si s'a dus la soldaţi. intJ·ebtlndu-i: ,,PC' cine c::iutati ?'' Soldati au r1'i~puns: .,Noi căutăm pe
proorocul Elisei'' Atunci Elisei le· a
sp1s că el nu e în ort~sul acc1~. ci in
alt oraş. A plCcat înaintea lor şi soldq_tii flll pornit dnpă C'l. Ei nu-l CHnostcau pc Elisei şi nici nu ştiau unde
sunt duşi de acesta. Nu peste mn]t
au njuns tn oraşul unde crn regele
eYrci\or şi oastea sa. Cc1nd au \'ăZlll
solrlaţii duşmani că unde
sunt, s'au
speriat că ·•or fi ucişi. Dar rcgclC' Jc.a
dat de mâncare şi i-a trimis acas~.
Când sold::tţi au văzut ce bun şi mi-

!

11

las c regele şi evreii, s'au ruşinat .şi
nu s·<HI mai întors în tara evreilor ca
să ...,e riizbc:ască.
Yedeti copii ce mult bine face mila
şi hun5tatca inimii. Aşt~ trcbul! să vă
purluii şi voi cu acei care vă c;;,1părA
şi v:i \Tcau rău. Le ya fi ruşine de fapiele lor, şi ~c \·o; poetii.
Duminecă, 5 Nocm,•rie.

Iertarea

greşelllor

Te.rlul: Matei 5:17-26.
Cuu. de aur: Efrs. 4:32.
EXPLICATIUNI: Textul nostru de
azi face parlc din predica de pc munte a lui Isus Hristos. .-\ccnsta e cea
m:.-ti mare predică ce a fost tinută vre-

odată.

P1·in ,,LC'ge si prooroci'' se intelege
Vechiul Tt>slament. Despre el \'orbeşte Isus că n'a venit să-I desfiinţeze.
Fariseii erau o sectă evreiască, ce aYea o religie plină de forme şi "de fă

ţărnicie.

lnvtJttJturl spirituale

A IMPLT:-IIT LEGEA ŞI
PROOROCII IN DOU.\ PH!VINTE:
a) A IMPLINIT LEGEA. Toti oamenii dt~ pe p:im:înt au c-ăknt legea lui
Dumnezeu. Tot celce a călcat un punct
al legii, s';t Hkut vinovat "in toate. Tot
celce ;t căkt~l legea, e sub . blestemul
pedepsei eterne a lui Dumnezeu. Deci
toată onwnirea e sub pNIPapsa
legii
lui Dumm'zeu. Isus insă, a venit s-i a
h:al blestemul omenirii asupra Lui.
El a îndt'plinit h:gca lui Dumnezeu in
locul nostru. A fost ră5tignit pc crucr pentru noi şi a murit în locul noslnt. Ceea ce tri'bue să împlinim noi.
a fiicut El in locul nostru. Asta e. calca mtmtuirii. Dacă noi primim pe
Hristos ln inimile noastre, atunci jertfa Lui ne ~terge toate păcatele. El a
împăcat" legea lui Dumnezeu ~i a Ucut tot ce trebue pentru mfmtuirea
1. ISUS

noflslră.

h) A AD:\US LA LEGE. .Adică In
Vechiul Tt>slamcnl voia lui Dumnezeu a fost descoperită numai în parte.
1~ us JJrislos a \'f.?Ilit să ne adul'ţi o lumină dcsă·dlrşit:1. El n'a Vt"lil sli. des- .
fim\('i:C legt'a, ci s'o inirf'_qcasr(l. s'o
cc.mplectc:c! In VeChiul Testament adcvilrul cu privire la Dumnczc:u, la
suflet. la YÎCala ve.';:nică, la inyicre~
ele .. etc. toate aceste adrvii.ruri au fost
descoperite numai in parte. Trebuia
să Yină Hristos ca si'i ne aducă lumin.§ intreagă. Cineva a spus că Vechiul

- •• <;··
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Testament c ca şi răsăritul zorilor.
Lumina a devenit tot mai mare şi
mai mare, pfmă n\nd So~relc di~cpt~t~!
a apărut cu toată gloria stralucJrii
Sale.
2. NEPHIIL\t\IREA I'AHISEILOH.
Isus a cerut urmaşilor Săi să aibă o
neprih[lllire, o dreptate mult mai hu~
nă d~cftl a Fnriseilor.
Dreptatea lor
era fi'itarnică. Ei an·au nişte reg11li fă~
culc de oameni 11e cnre le rcspcel_a~
cu stricteţe, dai· m inimă erau plt_m
de răutate, de lăcomie şi de m;indne.
hus ccrr ca dreptatea să locui:1scă în
inimă. ea dragostea dr oamrni să stă1iincască intn·agă fiinta noastră.
Să
nc.:--m drcptatl~ nu după nişte reguli
omciH:şti, ci în ascultare deplină
de
Dumnezeu.
3. n:IDEHEA SI )1.\N!A. Isus lncc·
pe ncum s;l inlrcgcască invătiîturi_lc
· din Vechiul Testament. Poruncile dm
lrgc uu cuprindeau întreagă voia lui
Dumnrzeu.- De ac~~ea Isus n venit să
nd:-n1,:.;c la de. Hcs!ul capitolului 5 din
Iviatci se ocupă cu ac~::tstă complcctarc a kgii. Celor din vcrhimr li s'a
poruncit să nu ucid:!. Porunca aceasta
c mare, dar nu c înlrcagil. Dumnezeu
vrea nu numai ca noi să nu ucidem,
ci să nu văl:lm;tm cu nimic pc aproapdc nostru. E păcat să ucizi. dar c
păcat şi să por[i m~mic pc aproapele
tău. De nici se vrdr că Isus nu condamnă numai f:lptele rele, ci si g:'ln~
du!'ile rele din noi. Prin mânie sau
prin alte gtmduri rele noi ne pătăm
Inima noastră in care trCbue să locu-

1

inscă l~ns.

4. 1-ICLA. Isus apoi ne p<_>r_un~eşte
nu numai s:'i nu ucidl'm, ci n1cJ sa nu
spunem vorbe rele el<' nimeni. El numeşte două ,·orbc urite: "Prostule" şi
.. N"rbunule''. n~u· inlelc·sul (' di. (' păcnt
să spunem orice vorbă prin cnrc atacăm sau vălămăm pc aproapele nostru ru crv~L E hine să ÎIH'ălăm tinere~
tul nostru să se obişnuiască a nu spu~
ne nicio vorbă rea. In fmnilic, între
prieteni, între frati :şi în Jumr, să ne
păzim n spune \TCO vorbă prin care
am Yălăma pc altii.
IKTnER\R.I: 1. Diu ce predică fare
pnrtc textul nostru? 2. Cum a îndeplinit Isus kgrn? 3. Decr n trchuii
să înlrcgrască Isus
inYă\:lturilr.
Vcehiului Trstamcnt? t Ce fel de drcptntc nu nvut F~risrii? 5. Ce frl de
dreptntc să aYrm noi? 6. Dr ce rondamnă Isu:; şi ~ândurilc rrlc? 7. Bovedcştc că c păcat să spunem vorbe
rele despre altii.

,_1

. Pentru copiii miel
CuYântul nostru de aur spune: "Fiţi
buni unii cu allii''. Aceasta mai înseamnă şi că trebue să iertăm unul pc
altul.
. .
De mull, do mult, trăiau doi bătelt.
Unul se numea Esau, iar crlălalt Inc.ob. Esau rra mai mare dar lacom.
Ineab era mai mic şi mai viclran. Intr"o zi Iacob a înşelat pc Esau şi de
arecn Esau îl căuta pretutindeni să~l
omoară. Atunci Ia-cob şi~a luat o traistă si toiagul de păstor, a
sărul~t
pe
nunn1:i: - sa şi a fugit de acasă. Mult
timp a rătăcit prin pustiu, flămân~,
setos si Iwcăjit di c dcpnrte dr mamasa. Xt; peste mult timp a ajuns păstor
la oi, la o familie bogată. Airi s'a pm~
tat binC' şi era muncitor şi harnic. Au
trecut ani mulli şî broh s'a făcut om
bogat. Atunci s·a gfmdit să se înto:trcă
a::a..:ii. pt·i·ln!c:l i1 ~~ra dor de 111:1111'1
sa şi~i părra rău că a înşelat pc fralC'lc- său. Intr"o climincală frdmoasă au
plecat. Cămilele rrau încărcate cu va~c frumoast', cu coYoarc şi haine semn~
pe. Iar îndărătul lor veneau oile, boii,
caprele şi nsinii, mfwati de .scn·it_orii
lni I:woh. El c•r:1 acum foarte Logat
şi muHumit, pC'nlru-::'5 Domnul a
fost
cu ei ~i l-a :1jnlnt. D~r :111 lucru. îl :te~
lllliştcn. El era certat cu fratPlc său !:d_ se t('mra că atunci dlnd îl va intillni Esau il Ya ucide. Atunci s'a ~:ln
dit să~i ceară iertarr şi să~i spună că
îi parc rău de fapta lui urftlft. După
mnllr zile de dlllîtoric obositoare prin
pustiu, Iacob a njuns apro<1pc de r~~(t
lui Esau, şi a trimc~ un -Jm ra să~i
spună că Yine l_a el fntC'le !-tău Iacob.
Cind a auzit Esnu d'i Yinc fratele său,
pc c<~rc nu l~a văzut demult, a ieşit
rcpC"dr. a poruncit să se prcgătr-~:-;di
o 1118să marr, a înrăl~r-at pc raiul săq
şi a pkcnt ru Jmcurir să~l înlimpinr pc
Incoh. laeoh a cri~Ill iertare plângân"d
şi Esau l~a sărutat şi l-a ie.rlnt.
Domnul Isus a irrlat pe dno:;;manii
Lui rare L~au hi'itut şi L-au răstignit.
Si noi trrhur sil facrm ca Domnul
Isus şi ra Esau, să iertăm rrlor C'are
ne fflc rău. răci atunci -şi Domnul ne
'"r' iri·ta. Să învă\ăm rngăeiunra frumoas~. domnrască: T~tăl nostru.
Dumincc5, 12 Nocmvric.

Nu

vă răzbunatl

Textul: Matei 5:38-18; Ioan 18:1-11.
Cuu. de aur: Romani 12:21.
EXPLJCATIUXI: Prima parte a
leei iunii noastre facr parte din predica de pe munte a lui Isus. Ea arc o

legătură mare cn lecţia din Durnincca
h ccută. Şi aici YC'dcm pc Isus întregind înv:::i\ăturik din lrgc.

Al doilea text ne duce în apropierea
mor\ÎÎ lui Isus. E .Joi seara. Isus merge pc drum ieşind elin Ierusalim ş.i
'indrcvtflndu-sc spre Ghctsim:mi. El \inusc m fata urcnirilor cuvfmtărik elin
Ioan H-Hi şi rostise rugăriunca ~in
Ioan 17. Ei acum merg spre răsărit.

Coboară în Yalca Chedronului. O trec.
erră apoi in sus pc m~ntclc l\lăs1i
nilor pfînă, pc coastă, dau de grădina
Ghl'tsimani. Aici vine Iuda :-:ă-1 prin-

dă pr Isus. E noapte, cam pe la miezul nop\ii. Iurla arC' în jur o rrată de
o:;tnşi romani ~î o glnat::l mare de aŢJrozi sau sC'rYJtori de ai #preotilor si
Fariseilor. Ei Yin cu făclii, felinare şi
~urne:

lnviJtăturl spf.,.JtnaJe

1. J~TREGIREA \'ECHIULU!

TE-

STA~IE!\T. In prima 11artc a lecţici
avem dou:i pildr ale luminii .noui pc
care a adus-o Isu:;; Hristos pc pămimt.
El arnt:l. C:i nu-i destul et' IH' cerc legea. Trebue să facrm mult mai mult
dl' <'<Î.t ne-a poruncit :\foise. Astfrl
Fiul ·lui Dumnl·-~oC'u ne-a adus lumină
deplină eu privire 1:' toale hici'Hrilc.

2.. ,;-n· \',\ EI!POTHI\'IT! CEIXI CE
VĂ FACE R.\ F". (Y. :lS-10). In lege
era scris "dintr prntru dink". Dacă

ti-a f:lcul rinrYa r?'iu, ai dreptul sa-t
faci şi tu rău. Tsus, însă Yinc şi oprcşlr ar('st \urru. ln nicio împrrjurarc
n'ai <li·rpt s:l · f:wi rău alh:ia. Dimpotrh·ă, câm1 cinrYa iti face rău, sufere.
3. ;.\ DOlTA ~.TTL\. ~lîla C'ra pc Yrclnc:~. aceC'a o m:t~.urătoarc
dr drum
aşa cum c azi Kilonwlrul. Iu PnlP~tina
era o· l(ogl' prin car~ soldn\ii rom:1ni
RYP<nl rln·ptul ~n siJco:i'Scă pc
oririTw
să mem·~ă cu <>i o milfl şi să le dnc:l
arml'le .;;i :-tllc lla.Q:njc. De sigur, Iudeii
murmurau
mult
împotriYa
Rom:l.nilor cfind cr:1u :-.ilili să mr:1rgă o
miEi. Dr1r bus lr ~pune nu numai sfl
nu sP impotri\'r.asră şi 'iă nu c:_îrtcască. EI k cerc să mc:lrgă două mile, să
facă mai muH dc('.ât erau (btori să
fad.. Să r;m şi nO-i gata să farPm totllt'allna mai mult drcflt sunton siliţi
să f:wcm.

·1. CE!1Cl'L DRM;OSTE!.
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L11s lar-

gcşh~ rrrrul rlr:1:;ţost.-:-i. ·~·Joi!'l' rrruse să
ne iubim pc ai noştri, familia, priPtenii şi hincf;\călorii noştri. Dnr Domnul nr spune rll ~sta nu-i destuL Cercul drngo"lt'i nofl.-.lrc trr-huc să fie
·rnni Jnrg. El lrdJ'IC ~a cpprindă şi pc
-duşinanii noştri. Nu numai că 1111 trc-

huc să ne împotrh·im celui riiu, ci trebue să-I iubim, să ne rugăm pentru el
şi să-i f<tccm hine pentru rău. Asta nu
înseamnă că ne dăm bătuli; ci înseamnă că in lupta ('Il duşmm1lll, folosim
<trmc mai pull'rnicc dt.•c<1l el: dr<tgostca, rugăciUllCil, facerea de hine. Cu
;-~reslC' armC' îl YOm doborî,
din duşman îl Yom fnrc prÎC'Ien.

5.

SĂ nnn~I

PE T.\HL NOSTRU.

Isus ne-a arlus accnstă descoperire
mnrc, că Dumnezeu c Tat;"il nostn1 şi
că arc fală de noi o iuhirP mai mare,
de. cum ~P J.Hilrr:t noi închipui. Dar
noi ca fn a1 Lm, trebue să imităm
pc T<llăl nosltu, să trăim ca El. El nu
răspli'ileşle rilu pentru rău. DinmotriY~, iuh('51C pr toti oamrnii şi a dat pc
Ftul S~u ~ă mnară pC'ntru noi. In a( ~·la':i ft'l lrebuC' să ne purtăm noi fn1:1 el(' apro:l]WI::> no:-tru ~i duşmanul
nostru. f:'îcfmrh-i numrti hinr.

• n. ISI'S TH.\IEŞTE CEEA CE IN\,.\ T\. llomnu\ J...;uc :1 fost sine:nra
prrsoană de JW păm(ml rart~ n lr5.it în
chip d<'stlv~ll·.:.it ccrrt re a !m·ătat. In
a doua parte ;1 lcc{im·.ii noastJ·e vc<i_:m ·că dn:ananii Lui Yin să-L Prindă

~a-L_ t:lmn:l!·:i. El in~::! nu
se răzhună
l~C C'l, C~ Îi JniÎillpÎn!l t'!l \"OJ'bC h]:'\:-H]C.

J..J. ~r f1 pu!ul sii-i n:mirra~ră într'o
c!qJa, clar Il a fi'ic:ut :l~C'sl lnc;·u. cr.nd
1 ~Iru a scos .~aJHa si .:1 'l<'ii<tt urcchra
lm Mnlhu. Isus 1-n oprit. A Itwt t:redwa. du"mnnul11i S"?in şi ~\ pus-o la ]orlll ;t T::! a Lkut hinf' prntru rău. Mai
larzm II ':edem rugttnrlrH::e prntru rei
r.~ Il ra_st:gnP"iC:: .. Tată. iarli'i·lc,
did
t:"l nu SIIH re fac!'' Domnul Isu~;
ne-a
<·P!'.Ill s~ dilcilm pP urm"-.lc Lui, să
tr:nm ~~ noi <trrf'nşi vira{ă dr dra!:!oslc fa\~ df' prirtcni şi fată de dtJ"l1J:1~ 1 i ·
INTJ'Ff"nJ·
·J~ nn.
,, . "\ ' . 1. Cu rr :,p ocupa
nH1: trxl? 2. De C(' a tr.'huit siî înlreF.rao;;di Isus înv::l!?l!Hrik din Yf'rhiul
I~·~tam(:_:11? ~. Cum trc·hue f:"ă ne pur!aJ,l fa{;l_, dt:_ rrl cr ne face diu-? '1. Ce
~n~<'~~nn.a sa meJ',L!('~ . a .doua
miEi?
0>. 1 r rme trrhuc sa mlJ1111?
G. Cum
ne p~lfC'!_!I fnrt' prÎ,"It:-ni din dnşmanii
no.~.tn? '· Arată cum Isus
n împlinit
kg('a dragfl~tci fală rlc rlusmani?
8. Ce mscamnă a urma pc HriStos?
,

••

A
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N'!stc

<'~Pi! r~i se _jnc:'lu

pe mnJul ·
hatc<tu JOC de un om VHran. C'at~r pesruia. Y;1silidi era mai
a..-lamp:'._!'at şi. se strfm1ba mni urât
l\lo::uţ ţacea şr se Eicca ră nici nu \'C~
d~~.. BICI nu n_ud~ :~rhcle urâtr ale copul.or. Atunci \· asJIIră se apropie tot
mai mult de moş să·J loveascA cu oU!Hll

!ne

şi-SI

l;C-

CĂLĂUZA
piatră.

Dar a.lunedl

şi

căzu

tn

apa
s§
niei
înnonte. Ei

adttncă a lacului. Va.silică incepu
strige căci nu ştia să innotc. Dar
<'eilalţi

copii nu

ştiau să

s'au s,pcrlat şi au fugit acasă să
ce i sa întâmplat lui Vasilică,

spună
~Ioşul
adâ~~~

când a văzut pe Vasilică in apa
că, a uitat că I-a lovit. şi-a pus jos
undiţa şi a sărit în apă şi l-a scos pe
copilul rău. Vasilicn se ruşină hlre.

El a

făcut

rfiu moşului, _şi

mosul i-a
Se duse Ja el şi-i ·ceru
iertare, sărutând mâna bătrână. Mo}ul
blând il krtă şi-1 sfătwi să se indrepte.
Ce frumos e că moşul nu s'a răs
bunat si n'a 1ă5at pc Vasilidî ln ap5
s§ se innece! Nîci Domnul nu iube-.;te
pc copiii răi, rle aceea î-a dat lui Vasilică o Icc~ic,
invă\ându-1 s~
nu-şi
mai lJ:-~tă joc d~ nimeni. Iar lertia de
azi ne spune nouă să nu ne răshu
năm. ci siî ne purtăm cu bunătate <'U
cei ce ne fac rllu şi atunci ei se vor
poc~i. Îi se vor înto.lrce la Domnul) ea
Vas1hca.
Duminecăl 19 Noemvrie.
scăpat vît:>~*"~·

Trupul vostru
templu

est~

un

Textul: Romani 14:12-23.

~c.

1

f
f,,
'

!
ll
(

t
~'

Cw.J. de aur: Romrmi 14:17.
EXPLICATIUNI: Epistola cli!re Ro-

m~mi, în care e lcc!iunea noastră 1 a
~crisă de apostolul Pavel şi a fost
trimisă bisericii din Rom~. Textul
~
pokivît ca să :>coa.lcm dîn el o tnvă
Haură cu privjrc la bcuturHe hnhătă

fost

toarc. De aee(·a c bine ca 1a programul Scon lei Duminccale de azi~ să se
cuute cftnlări potrivite conlra ~\koolu~
lui. N'ar fi rî!u dadl ~" fi o poezie
contra· alcoolului. La s!ârş.itul progt·amului, învătătorul poat!' întreba, câ\i
dintre cei de htă sunl hotărlti să nu
bea niciodnfă niciun fel de heutură
lmbăti!tonre.

lnr.>d(ilturl spirituale

1. SX NU .JUDECUI. In lot capito-
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despre care nu avem incrcdintarea ci
e bun. "Tot ce nu -vine din tncr~dintare)
e păcat". Să aphcăm acf'~tstl'i invăţătu
ră la alcool. Ce ..;imti tu fn inima ta.
e bine sau nu e bine să bei bcuturi
îmbătătoare? Răspunrle ln următoarea
întrcLare: ~um îi placi:' lui Isus mai
mult de tine. dttcă bl!i sau ~Iacă nu
bei? Sau te ajută beutura s5 dcvîi mai
bun şi mai sfânt, ori te impiedccl?
Dacă sîmţi in ~ufh•tul tău
că
e mai
bine să nu bei, Pavel spune că e bine
să nu hC'i.
lAL DOILEA, să nu facem niciun 1u~
cru prin care SC·lndalizăm pc altii~
chiar dacă în sufletele noastre sim\im
că nu e rău. Pavel ne aduce pilda cu
mâncăriie.
Pe \'r<'mca aceea erau
multi crcştîni care .')C Jcgau dP m!in~
cări şi credeau că e păcat să mănânci
·unele din ele. Pavel spune că acest lucru e t~.rcşit. lmpărăţia lui Dumnezeu
nu stil m m;"mca.re şi bcuturi'i. ci tn
drcplate. pace şi bucurie în Duhul
sfânt. Prin urmare un creştin poate
mânca orice. Totuşi, spune Pa,·c1, "s~
nu nimkcsti, pentru o mâncare lucrul
lui Dumnezeu". D:u~ă frntcJc meu slab
se poticncstc în ace,:;t luau, tu nn trebue să ~1 faci chiar dacă crezi c~ e
bun. Datoria uonstră e să facem nu~
mai acele lllr:l'uri ucare duc la pacea
şi zidirea noulrl".
Să punf.'m acum următoarele fntrellări: Sl;lnti:'m noi o lumină in fata
t:nui nf'errdindos când
ne vede
bând? Ajulăm noi pe ft·atclc mai
slab când ne \·ede cn p:thnrul tn mâr.ă? Avrm noi autoritatea moral5 si
prcdicăm dela amvon contra bcuturilor hnhă!Hioan~ cftUi vrem(' ele nu
loc tn casa şi în gura noastră? La aceste întrChUri sunt<'m ~iHti să r§spundem nu. Atunci Pavci spune dt
e păent s~ fa<"em acel lucru care nu
zidrşlr r;e alţii.

2. BINE ESTE SX •. ·. NU TIEI VIN

(v. 21), Cuvintele a('e:;tcn a<h11 a:ă ceva
nou. Pa~{') spune cbl' că e binr să nu
bem vin. IaHi cfct!'va. din motivele penft u rare c hine <::ă nu bem vin şi nicio

lul H din Jlom:mi. Pavel N.mdamnă
porni ren păcătoasă rlc. n judeca şi cr;~
tica pc allii. 1\oi suntem ispititi să ju~
a1tă b('utură imbătătoarc:
dc('ăm vit'Rta aHor·a şi să
găsim fel
a) ALCOOLUL NP A ftlTX LA S.,..
de fel de greşeli in ei. Pavel ne spune .
că c muit mai bine s;t ne judedîm pe
N~X.TATE. Cei mai jm·iltaO m~did de
noi în$inc. Vom <"fistiga mult dacă nu
a!:i ne spun că benturile tmhiitătoare
vom privi la ,.îc>aia altora. -ci la â
nu ajută sănăU\tii. Da<'3 dorim să a ..
noastră. Dumnezeu c judecătorul al~
vrm o sănălnte mai bună. av<'rn o
1ora.
mul1 imc rle alte beuturi şi m~nditi
2. SX NE JUDEC.Ol PE NOI. In a- care ni:' ŢJOt întări.
ceastă privinţă, el ne dă două sfaturi
b) ALCOOLCL STRICĂ SXNXTA.lnsemnatc:
TEA. Alcoolul c otrava. El arde s~n
INTAf, sli nu facem niciun lucru- gele şi amorleşte creert•l. Incet, Incet.

f

l

No. 4

CĂLĂUZA

el ruinea:d'i viclta_ noastră trupească.
Milioane de oameni au ajuns nebuniJ
tubereuloşi, bolnavi de inimă
şi au
murit de vreme din cauza alcoolului.
Alcoolul strică sănătliUi nu numai
când e băut în măsură mare, ci şi
când e băut putin câte putin.
c). PRXDXM BANII. Banii sunt darul lui Dumnezeu. Ei trebue folo~tţi
după voia Lui. Când îi
dăm pentru
alcool. nu numai ne facem nouă dtu.
dar ajuti'im cu banul no:;tru c~reiumc
Jt> ~t fal;l·,ri!P rare otrăvc:;c tara şt
dcpartă pe onmcni de Dumnezcp. Mai
bine să dăm :'lc<'i bani pentru ·prcdi~
carca Evan~hclif'i.
d) KE .H'C:.UI CU FOCL'L. Alcaolul
e foarte inst"lător. Incet, incet, el ne
. robeşte toală vienta. Cea mni sigurA
cale ~ să stăm dr-partc de el .,.
c) LJ,SX\! O MOSTENIRE REA COPIILOR l\OSTRI. Porinlii, rare beau
alcool, nasc copii s)abi la minte şi la
corp. [n fnmili;:t nnut beţiv s'au născut
7 copii orbi, Pntimn betiei trece fn sân~
geJc copiiior şi ci vor fi biruiţi de
ea.

Am mai putea adăuga zeci de motive pC'ntru care nu e bine să folosim
alcool de Ioe. In.să ePic de mai sus
sunt destul<' p('ntrn un om cu judecat!\ si cu ·dorin~a să facă voia lui Dum~
nezeu.
TNTREBX"IU: 1. Dece c păcat sîl ju4e<"'ăm pc nlţîî? 2. D<'ce trcuc să ne
judecăm pc noi înşine? 3. Ii place lui
Isus fiii ne vadă hând alcool? 4. Suntem noi o Iumin;''i tnalntca altora când
bem băuturi îmb!lti'itonrc? 5. 1\jnt:î alcoolul la sănătate? 6. Dă alte motive
pentru rare nu e bine sli bem bău
turi îmbiltătoare;

rr

Peat111 copiii miel
Voi copii şti ti ce e bio;~drn? Biscri·
ca e:-te C:î~a Domnului. loR hi~criCă viw
ne Domnul în mijlocul -:clor care se
ndt:nă, cn să :15rultc ru.~ădunilc. c:1nH\rllc de lnudă ~Si vorbil'('tl noaJ..tn1. In
biserică trebue să ·fie curatenie şi liniş~
te, căcî aici intittnitn pc Domnul
·Domnul Isus sŢHmc că El va locui
în ini:na non~trfi d~di. noi vrt~m ~ă-i
primim, In biserică Stăm cuminti şi
ascultăm cu ~v1.1vk Cuv(mtul Domnu ...
1ui. tn liniste. tmhrăcatl curat şi cuviineio:;, pcntrură ~ceasta e C~S:l: Domnului Dacă inima nonstră c plină de
blânclctc. lmnătntC', mjJă şi aseultare,
atunci Domnul spune dl trunul nostru
e c~ o hlserică unde DomnUl va locui
cu bucurie.

15

Bagati de

seamă să

fiti cu multâ

nu

,.ă

lmbalnlcum mâncati să nu vit stricali sănătatea. S~ nu
beti bcuturL 'Ele nu sunt pentru cet care iubesc pe Domnul. Domnul iubeşte curătcnia trupului şi si a inimii:
Şi când inima şi trupul vostru vor h
curate, atunci Domnul va ,·eni cu voi
şi bucuria voastră va ii mare totdeauna.
·
D uminccă, 26 Noem\TÎe.
viţi. Să

grijă

labifl pe ·tratl
Textul: Romani 12:1-21.
Cm>. de aur: 1 Ioan 3:11.

EXPLICAŢ!UNI: Capitolul
12 dela
Homani c plin de sfaturi practice pen ..
trn vicata de loa1e ,;ilele. In capitolele de mai înainte Pavel se ocuptt cu
cele mai adânci învi'ităturî teologice,
· cn · prcdcstinn tia înfierea, mântui rea
prin har, etc., etc. In acest capttol~
apostolul se pogoară 1a vieata zilnic~
u crcdinciosulai, at ătânduFnc cum s'o

trăim.

lnviftiftorl snlrJtuale

1. CORPUL, JERTFi\. Pavel arat~
c?t Dumnezeu nu are nevoie numai de
sufletele, ci şi de trupurile noastre.
Corpul nosh·u este făcut ca să fie
tcmp1ul Duhului srânt. De aceea tre~
hue să păstrăm trupul nostru cur-"t
i}c toate murdăriile, şi de cele trupe~
sti şi de cele spirituale. Isus vrea si
fie stăpfm peste c'Jrpul nostr-u şi vrea
să T-I dăm ca o jertfă vie, pli1culil şi
sfdnlă. Domnului nu-l place dnd corpul nostru c folo:>it tn lucruri p.l'ică
tons<', dar Lui nu~i place nici ntund
eilud trupul nostru csle ncsplilat şi
ncînţ.;rîjH.
.
2. S,\ :-iU NE ASEMXN.\M CU LUMEA Trt•huc sit n~ d<'o:;ehhn de lume
nu în m~lncare sau in hai11e, ci in
vorbire, în fapte 'şi în vieatit. Ei fac
voi:l firii lor păcătoasc; noi ~rchuc sN.
faf'Cm voia lui Dumnezeu cea bună,
pll.î(+uHi si dcsăv;lrşilă.
3. S.\ FIM IDHL!1'l. Adica sa nu
<'ăutăm a fi ·mai mnl'i dcr:it altii. ci
ficc::lrc din noi să dc:1 intâirta1c al!o~
ra. Hri:«fos este cnpul n!)strn. A Lui
să tic toată onoarea şi mtîrirca, Nol
suntem mîldul:>rc sau m<'mhrc în cor~
pul Său. r'nli din noi :lH loc mai fnscmnat si altii mat putin însemnat~
Să nu pismuim pe cckc au un loc
mai însC'mnnt (Jcc.'it noi, d să lm~cr
clim fiecare să fim credinciosi in locul
tn care am rost puşi, să ne facem dn..
toria c-11 tnlcntul pc care n avem.
Dumnc-zeu nu nt~ judecă după 1o<'ul
pc carr U avem 1n via Sa, ci dupîi

1
~-·
~
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f<'lnl în care ne îndeplinim datorin.
!\Iare ,.a fî plafa aeduia care c foarte
cr<'d.indo::: întt·'un loc ncînscmn~t.
•!. !l:B!HEA FH,\TEASC,\, Acc,to c
ll'crul ct'i mai lnscmnîll în vieata <'r~~
ştin;1 in biserici. Aşn dilpă cum lsu-; a
iubit pc uc<'niciî ~:li. a.sn treime sit se
iubLuscă unii pe atti: nu cu prd;1c5tol'ie, tut din gură, ci din toattt :nima. Desigur, numai Duhul sf;int ne
poate ajuta să avem această dragoste
sf<lnttl.

·

5. PHI~IITOnL Casele credincioşi
lor tn.·huc să fi~ (IPsrhisc unii pcntl'n
alţU, Ycstitorii Evnnt.;helici trebue si
fie primiti :ji ajnhl\i.

6, B!HUI'f[ R\ l'L CU lliNE. După
ee Pavel <i ijfăiuit pe credindoşi să
fie huni unii en nl!ii, (•1 le araHi Clltll
~ă se poaJ•Ic f<l!ă de duşmnni. Ei lut
trebue s-ă fie r:!%!ntnrltori t ffttă de rei
ce le fac t•ău. Numai Dumnezeu are
dr<'pt să se d'izbut1e şi El se \'a ră
zbuna la Yl'l'llH'a potl'Î\'ft:'t Noi treime
să 11~ purtăm nlkum. Să punem .:-ikbuni aprih::;i pc capul du~nwnuluL Să-i
<Ulm să nutnUnec şi să hca. Si'i biruim
răul cu biiH'.
Cea mai hună cnl(' de n birui pe
du~mnn c :;;ă~l ·faci pt·irtf'll. Si făr:î:n
du~i bine, il a.iutăm să-ş:i Yndă gr(''$ala
şi să St' îndrepte. Cw purtarea noa•
stră plină de dnlfiOslc, arătăm dusnmnulni că nu arc niciun moth· şă ne
ura!':eă :-;;i siî. ne l'ncii r!lu,
/
ll"THE!l.\HI: 1. Ce rup1·indc capitalut 12 tEii Homanî? 2. r:nre c păr<:·
f('a Iul Dunuwzfu C'u privite In cot·~
pnl nostru? a. Ct• înYa!i'i Ptw~l eu
~r!Yirr la umîlinlil?_. .f. Can" trdmt'. -;ă
Iir purtarea nonstra fată de lume?
5. Ce fel de iubire trebue să av<'tn
noi unii faUi de aH ii ·r 11 C::trc~i cnle:1
pdn cnrc pul('Iţt birui pc duşmani?
7. A cui c răzhunarca?
Pentru copiii mld
Ernu doi frati lincri. Amfindoi crnu
pescari .şi umhbn totllit, :dua cu un-di~
1a si CII rnrcja ;;ă prind;1 peşti mul\L
Ap~i ii vin<l~·au in piaţă, Aceşti frnli
Sl· mheau mult unu! pc nHuJ. Unul se
mml(•a Petru iar cl'lalalt .-\nrli·ci. Intr'o
ti Am~rei st~ de Y<H"bă cu un prieten.
fată vme Domn.ul Isus şi ic spune că-i
iuhe~tc şi ar vrcn să fie pl'ictcnul
său
Andrd Il îritl't•ab:l .,Ci..-,~ t.•&ti
1'u?". Domnul n ră::;puns: ~,.Eu sunt
Isus IIrislos, Fiul lui Dumnezeu".
CâtHl :t auzit And1·ei, s'a bucurat mult
şi a t•lci-~nt ac:.~:să. Acolo ~ găsit pC
Petru cârpind o mreajă ruptă. Petru
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1»<1 intrdn1t: ,.Pentruce fugi aşa tare
Andrei? Stoi jos, că te~ ni obo<;it'·. An~·
dreî a şezut lângi1 el :şi i·a spus: HPctre, iti povestesc ceva care iti va fa_ce
l.wcurie. Eu stau de vorbă cu un prieten e<'t!Hl a lrN:ut pc acolo un tânăr
~l mi-a spu..; că El e Isus llrbtos, Fiul
lui Dumnezeu. Eu am n.lel·gat Ja tine
să te vrsckşti :;i tu". Petru a pus jos
mreuja, şi-a îmhrăcat haina mai bu~
nă, a luat pc Andrri de mână şi
au
alergat la Domnul Isus acasă. Domnul
Isus i-a clwmat să-i fie prieteni şi Petru si Andrei au prlmit bucuroşi. Ei
se iuhrau, de accl'a au mers împrcu ..
nă Jn Domnul ca să se bucure
im..
prcună.
.
Şi noi copila'$Hcr, trebue si'i ne IU·
him unîl pc altii şi 5il ducem şi pc'
Jraiii lltiOşlri la Domnul şi pc pl:ietcnii
· rwştri mtd, ca ~î ei să se bucure.
Dumincdi, :; Decemvric.
Tatăl iubeşte .şi

ingrijeste

se

Tcxfal: L11ca 11:1--13; 1'2:22-32.
Crw. de (tUr: 1. Pefrll 5:7.
EXPLICATlliNI: fJdinik, pc vremea
lui ilHI'. erau foarte mici. Erau un fel

de plădntr. c.nrc f'rau coapte pc j~r.
;\poi ;.•rau impălul'atc. Da crnu a~u de
miei, ÎH<'fot un om putea mânca uşor
trei pilini. Crinii crco.;tf'tllt prin P:1k·
stîna ~:'ilhnlt'ci. Se_ găseau prin d.mpii,
pc dC'aluri _şi J>l'in \'fii. Fariseii erau o
sc,:t5 l'l'ligioas~i. cor<' avea foarte
multe forme, rcgule şi ccrPmonii, dar
era s•'<H'Ii, fi'i.\:lrnkă -5Î Jt:oal5 în ce priveşte Yit·ata spirihHtlit Căr·turarii c!·a.u
nişt" oameni pdcepuli în lege. Ei in~
,-:'Hnn pc popor în sinagov.i. Vamf'5ii
m·au cciC't: adunau dnrea dela oanwnii
pf.'<ntru împ:lrn.!uT rom:ln, Ei t'rau
urî:li de popor pcn!rn nC>dr<'plătilc mari pe C"n.re le făceau. PăciHoşîi m·au
dn::>a f'C'tl mai pierdută de oamt•ni,
fără nicio h:ligio şi fă1·ă niciun frâu
în ce pri n:şlc păcatul.
lntJătălurJ SPir1111ale
1. VlL\Ţ,\ DE RUGXC!l"NE A LVI '
TSUS. "Intr'o zi, ltms se runa într·nn
loc nnumit''. Dncli: privim în Eynn,<;!h<•lli. wdl'lll (';1 J<;us s'.a· rltţ{;1t foarte
mu!t, El awa loei•rl :Ullllllite und-~.• se
d!tc(':t şi S(' n1gn. Se !'C'nht
de multe
ori în zori ra :-ă s:c roage. .\Hăd:ttă
iWfl'('C"t':l .toaHl noapt<"~t în
rngficiune.
rc-enl<·ii Lui nu r:lmns uimi(i de at'l~astă ruţ.tiidunc a hli I<:iu.s. In ~:i s'a nă
S('Ul un doi' m·zător ca şi ci
să. ~e
şti<~ ru;:.f;.\ r-a El.
2. "11\Y.\T.\-NE S.\ NE R\IG.\W'.

.i

1

1
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Rugi1dunca ucenicilor trebue s'o re-

pcl:!m şi noi, ~oi nu ştim cum .să ne

rugăm. Nu ne rugăm ciU ttr trebui ş.i
cum ar trebui. Isus c Invătiltorul şl
piJda noastră in această priYinţă. La
El trcbut s~ mt:rţ;cm să ne ÎnYctc cum

să

ne rugihn. S;'i, studiem atent rugitciunca Tatăl nostru. Ea c un model
p('rf(~ct de rug"ăciune.
3. ST,\1\Cil\TA IN RUGĂCit:NE.

Isus ne dă o pildă despre stllrninta
in rug5.ciunc. Un om se va scula la
n,'it•zu! noptii ca

să

[\ScuUc

cererea

prietenului său. Onrc T~îtl'il nostru din
<'Cruri nu vn a-;cultn r<'rf>r~a noastr~?
Dncă părintH dt• pe pămtmt. care sunt
răi. nu dau danlri rele, d bune. c<>~
piîlm: lor, oare TnHil din cuurî. c:.wc
e nemărginit in dJ•nţtoste, nu ne Ya
da, eccn <'e cerem? S5 :wcm mare
ÎHCI'Cd:·rc in drap;ostr;t

Tatălui~_ să

u-

w·nl m:u-e îmirf\ZIH'nlă la tronut Lai
nu ne ft('~CIH'ftj~m, <'i să stăruim
neîm·etnt pfmil vom prim.! răspunsuL
4. INGI\I.JOIUI\ILE. (12:22--32). Nimic nu ne tuilmrfi sufl••tul. mmic nn
ruinCnză m.TYîi şi nu chinuC'ştc aşa de
mult ca şi Jn~rijor:lrilc, Grija zilei de
IJ't;îine, gândul n an~ să fie dl;) nnî,
facr viratr. ind pc>ntru mul(i oamrm.
Isus. În$ă, ne arat::l. <'fi Î'1 cnuri există
un Tată plin de drr:,2osk. El se inţ;;ri
jcstc de corbi, ra ::li-l hrfin('nsră. F.l
imbt·acă crînii d.n1pnlui aşa
d<' frumos ind! nif'Î Solomon în toată slnV<l lui. n'a fost îmlwăcnt
ca eL Aee.
la1l Tr~tll iuhcştc cu mult mai mult pc
credincioşii Lui. îi îubrş!(' nşn de mult
Jnr;it n dflt pc Fi111 Siln să moară pc
cruce pţ~nrru noi. El s~" \'fi înarlji de
hr:m:~ şi dP hainele non~trc. Să nrun~
ciîm d<'d toate ţ!rl_iile noa;.;trr pr El.
5. -NTT V.':( TEJIETI. F'ric8 -;drolh~ştc
inimn. fdca de oaml"ni, <le bonUL d~
s11dlcic. d0 vieat:l şi de mon.rtc, c-n. fa~
f'f" vi('afn ind. Noi
sU nu n(' tcmP;n.
Tonli' lurrurile lnro::1z:l imnn•un?i
spre hinC'le cclor·ce iubesc pc Dumnezeu.
G. 1\!PXR\TL\ Lrl Dnfl\EZP.H
INTAI. S:1 JHHlt'm 1nHll pr Hristos si
lu<'nn·ea Lni. S?l.~î fim ('rrtlinrioşi Lui
ln orice fmprrjuri'irL Jnainlr- de am~
bitine şi intt>l'C'sclc nn.'lc;trc, înnlntf' <le
ptlin('a !;i banul t!Mtrn, să punC'tn pe
H1·istos si împlldHia LuL
•
7. TATXL SI cm Pll'HDl'TI. Dar
Tntîil cd <'-f'resr- se îngriicştc nn anmni lif' cei r1·edindoşi. El c piistornl
c~l Imn. car!' se ingrijeste
(](' onia
ptct·dută n!;a de mult înciU nwrgc lliină o caută, El a trimes pe Fiul Său
şi ~l'\

"
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s!l ne caute pc noi. oi1c pierdute şi sii
ne ducă acasă in staulul Tatnlui. EJ e
femeia bunii, care apl'indc lumina şi
caut:{ banul pierdut p;1nă îl gfh;eşte.
T:~tiU eercsc doreşte ca orice om care

c tkpnrte ele El,

să vină aproape- şî s~
iie fl'Ticit.
INTBEDXRI: 1. Spune tot ce ştii
dc•<pre vientn. de rug1k-iune ~ lui Isus.
2. Ce i-au ec1·ut U<'cniciî iui Isus?
3. Cine ne po:!lc îm·ătn cum să ne rugUm? ·1. Ce pilde nc·a dat Isus cu

privîrc Ja !'l5ruinta în rugăciune?
5. De ce nu trebue să ne înţ:;rijnriim?
6. DC' ce nu tn·huc să ne 1emt>m de nimi<'? 7. Ce trdmc să.f~ int.li in \'Îrt\\n noac;1ră? S. Ce lnv:ît:1m din pilda
cu oaia pierdută şi cu banul pierdut?

Pentru copiii 1111<1 . ,
drngi copii 'Tăhiilc, când

Yăzut

,\(i

afară tn c.i'imp şi în gdidintl c z~padă
m::trc şi c fng tnrc? Sărmanclc, sgriJw!csr. sub stl·caşiTiă sau -pe c:llc o
cn'an;:;fi uscată, Prh·Hi pc fereastră,
.Acurn nn m:1i găsesc s{'mintc în câmp
şi nici furnici, niri YCTdcntă

{',a

să se

hr:lncasc-i'i. To!uşi pî'isi1r<'ll'1c f!ăsrsc pc
ltttu(!î ra<;ă ('{'Yn făriimiturl, ccYn boa·
i1e l'fl să~t;j pntok:.t"ci1 fon.mcu. Dumnc~
;.ca ::Jrf' grij:l de elr.
.\ti ·::'i.zut vnr,1 rC' frutnons(' sunt ro~
chitclP florilor? t.'::ilc eulori frumoase
şi C(•

Hl.iro<; p!iîeut au florkcicld

j.ţri iă să cn~ască
mon<;;c şi plăcute.

nul arr

si

să

Dom~

fie fru-

El a spus d1 Ya nvl"n grijă de noi si
nu vom duce lipsă d!" nlmk p("ntruc~
El ne iubt'ştc tnai mnlt dcC'"Îl florile şi
ln!li mult rl('cftt pc piîsărcldc voioase.
Să nu \'?i. tcmcii că nu YPti nn'a ce
m:'m<'a snu nu reti nven o hăinută
raldă. Dtmmez('U are coPii buni şi tn

hî:-:PJ·ica voa~trh şi aceştia YOI' dn din
hilinutr>}c lor şi t'l<"elor copilaşi mici

cnrc n':1u.
S:1 fiti mikl';:i, h1hi!i ronii. <'~ci Dom~
nul r~n~ iuhr-::te p:• rei rlarnir.i :si iubifnri. Youil. rnrl" dati. El vll va da
mult mni muH dcdU aţi dnt.
Dumlnecă~ 10 Dcccmvrie.

Fiul riitocll
Texlnl: Luca 15:11-32.
Ct!fl. de allr: I. Ioan 1:9.
EXPL!C.\Tit'XI: Cn să inte!e~em

pîhb fiului rfităcit. trebue sl'i lu:lm
la primdc vrt'sl"tc dln rap. 15.

~coma

Arolo

~e

vrdC'

Y:nncşi

~;\ I~us

se aprop1a de

si păcătoşi, itw F:u·bcii şi căr
tunlrii murmurau .din această pricinit

impotri\'a Lui.

CALĂUZA
şi
cărturarii
sP
rrcdf'au
buni, iar pc păcătoşL iî cre~
de dccăzuţi încf!t nu mai
meritau mih1 lui Dumnezeu.

Fariseii

drepţi şi
deau aşa

ltHJi.zţ0:1.~~

A

~pJJ:JH..tO~C

1. F!CL CEHE AYEHEA. Asta a fost
una din primele grqeli pc care le-a
făcut fiul rătăcit. A vrut să se facă el
stăpfin pc twcrca tatălui. Aşa e omul
păcătos. El nu \T<'a să fie sub stăpâ
nirea lui Dumnezeu, ci vrea să se
despărţcască de El şi să se conducă
sînţŞur. Dorin~a ac<>asta a omului de a
se lOdt'părta de Dumnezeu, e greşala
lui cea mai m:u-·c.2. RIS! PJHEA AVER!I. Fiul răt~dt
a risipit lot ccl'a ce a primit dela tatăl său ....\:;,a L1cc omul păcătos. Tot <'C
primeşte ..dein Dumtu·-zcn,
prăpf\dc;;te.
Sufletul, <'Onştiin\a. mintea, corpul, pe
to~,h~ le ptuw in ~lujha Sutan~i ::-i
astfel ele !;Unt nimicite.
:; S.\F.\CL\ ŞI HPBIA. DC'pă1·t·1rca
de Dumn<•zcu conduce la aceste do11ă
lucruri: omul silrăccşte si ajunge ~·ob
ai diavolului. Tot ce a avut scump. a
pîerdut. A plr·rdut Ylcaia cur.nt5, su~
llctul, pe Dumne7.cu .şi vcşnîcia, A ajuns rob a1 pileatului. ~u mai f~ce ce
el vrea. ci ceea <:<' păcatul rlin el îi po~
runrr~tc. E ca şi fîn[ pÎ('rdut. zdrcn~
ţos. f1ămând. roh şi chinuit.
4. ŞI-A VENIT IN FIHE. Me;b•a
sunt cuYint!' foarte lns:cmnatc. Fiul
r1'il?lrit s'a lrC'zît ~iintca lui s'a de·
:ştt•ptat. Pilnă :<ri el nu şi~a dat seama
efi ('~te o srflpm·c din acea:>tă stare.
Acum ochH lui s'au deschis. EI vede
drunnti mttntnirii. Aceasta e clipa ro~
lemnă când pădHosu} se trezeşte din
păcatul său, c•~nd începe să vad:\ <>tarea sa tristă şi drumul spre casa
Tatălui.

5. ,,S'A SCULAT ŞI A PLECAT".
Acest moment a fo:-t foarte în~emnat
tn is!oria fiului rătăcit. Exis1ă multi
o:1mcni rătăciU care îşi vin ln fire si
tsi văct stnrca de ph\ns, dar răm;În
tot11şi ln ca. Cei mai insemnat lucru
tn pocăinta ş.i fnt':'J1rcerca noastrii la
Dmnnr-ezcu, e hotărîn•n de a ne sf'ula
d!n prîcnt si a pleca spre El. Al tăcut
tu ac<'st In("rn?

G. t"N TAT,\ CARE ASTEAPTA.. Cea
mai însemnată persoană din accn~tă
piltHi nu c fiul rălăt:it, nici fr<lf<'lc
său, d Tntăl. Alei Isus
ne dcscop<'I'C
un Dumnezeu mi11nnnt, care :tslt•aptă,
p1in de dragoste si dor, C"a fiii S5i ră~
tfidO să se întonreă acasă. Am n
aşleptat ca Dumnezeu
să fie ·gata ~~
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pedepsească pe accî;-t caJ·~ s'~u. rătl\
dt dar H vedem st;,nd :şt pnvmd pe
dr~tm cu inima deschisă ca să~i pri·
mcască. Ce Dumnezeu minunat avem
uoi!
7. FRXfELE MAI MARE. Pe cine

repn.•.zintă fratele. mal mare?_ AţunCl
când Isus a spu:;; această istortoat·,ă
minunată, fratele maî mare erau FartR
scii şi cărturarii. care se crcd!.!au bu~
ni şi rare nu se buct~rau văzând că
Isus lwirnestc pe vameşi.~~ p~cătoşi.
Frate c mai mart.• sunt lo\t aceta care
.se cred buni şi care judecă şi dispt1!~
\Ui('sC pc al,îi, Ei nu~.ş.i văd starea lor
şi nu se buctlră când un păcătos s~
întoarce la Dumnezeu şi primeşte mal
mult har dccftt t•i. E bine ca noi să
ne Yf'dem aşa cum sunt('m, păcălosi
si răliiriti şi s5 ne bucurăm cilnd alte
suflete yîn ta Domnul şi El le dă har
mai mult cn nouă.
INTRER.\11!: 1. In ce lmprejurări a
spus Isus ncc<~.stă pHdă? 2. Care a
fost prim:. grt•su1ă a fiului rătăcit?
3. Ce risiprsc oamenii când se de~
partă de Dumnezeu'? ,~, Unde a a'juns
fmt răt5dt? ă. C.c ajun~c omul fără
Dumnc·zcu '.' fi. Ce înseamnă că "s\-a
n·nit în fire"'? 7. Care a fost cUpa
ceu mai însemnată din intoarcerea
fiului rătiîrit? ~- C('. fel de Dmnnezeu
m· ri('scop<'lT hus in arcnstă pildă?
~J. Cine e fratele mai mare?
Pentru u,m rnid
~<\cum si'\ vă povestesc, dragi
copii,
mut dintr!' ri'le inni fnunoa!tc> întâmpJări dîn nihtic, povt~slite de Domnul
Isus. Este poyrstea fiului rătăcit.
Un tatii avea rloi b:\iriî. Amândoi
eran harnici şi frumo!}i. Jntr\'l zi cel
m:1i mic s'a dus la tatăl său şi-a zis:
,.Dragă tnt~. cu am crescut mare,
şi
aş vrea ~ă \'l'id muHe ora;;.c frumo.\<:.e
pt> carf I)\1 li'~am Yăzut indî. Te rog
:să~mi dai hnni ca să pot pleca", TalăJ
Jui s'a intristat (Iar i-n dat hnnL Atunci hăînlul ,şi~a impaC'hetat hainele în
coşuri inf•ri şi a sărutat pc tn!ăl ş-i pe
frntde său mai mare ş.i n pltf:at. Si
~·a dus. s'a dus departe, Trenul
mcrg(~n rrp('dc. In oraşele mari trenul s·a
oprit în garll, iar băiatul a coborit.
Apoi s'n dus să vudă oraşuL Oraşul
era CJ·umos. Avea ca-;c mari şi fru~
moase, At':îdini împodobite şi oameni
imbdir'nti frumos. Băiatul a găsit aici
prlcteni. Si<l. cumpărnt hninP frumon• se si prietenii l~nu c-hemat cu ci la
pctrf'r-1'1'<' şi In c;\rciumă. Aici băiatul
:;;h1 dwHuit toti banii. Acum era să~
rar. Si nu mai găsea pe nimeni _si-1

...

t
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ajute. Nu mai avea bani să~şi cumpe- ca Dumnezeu sll ~e descopere. Magii
re pâine, Atunci s'a dus la un om bo- (·rau unii dintre acei mHucui cnre dogat care l~a luat să~i plh:cască porcii. reau să gi'iseasdi pe Dumnezeu.
2. MAGII ŞI STEAUA. Călătoria maDar era aşa !H\mând încât a inceput
gilor, sub călăuzirea stelei, e o pildă
să plilngă. Atunci şi-a adus aminte ră
a făcut rău când a plecat de acasă minunată a vietii creştine. Şi noi avem o Stea, e Luceafărul de dimmea~
};entrucfi acolo a avut ce mânca.
l~a ptirut riu di n'a ascultat de ta- ' ţă. c Isus Hristos. Dup~ cum magii au
tăl său şi s'a hotărît să se ducă acasă
mers zi sî noapte sub lumina şi fn
urma acelei stele, tot astfel trebue să
şi să~i ceară iertare. A doua zi a plemergem şi noi sub lumina şi pc ur*
cat .şi a mers drum lungt descult Şl cu
mele Domnului nostru Isus Hristo:;
halndc rupte şi flămând. Când a a~
Trebue să fim c~lăuziti de El in tiejUli) a..:<t'><"i. obosn ~i necăj1t, tatăl lui
J-a y~zut de dcjnlrte şi a fugit la poar- care moment ~~1 vit'ţii noastre.
3. MAGII IN IERl:SALIM. Au llicut
tă să-) sărute, ~l se bucură mult pcntrudi nu 1-a v~zut demult Tatăl l-a bine mngii că au mers în Ierusalim?
Nu i-ar li călăuzit steaua p[mă la lowttat ş1 :-a imLJ·,knt 5n haine frumoacui dorit de ei? D~ ce nu s'au tucre$e ŞI a pn:.gătit o masă mare.
zut în ra? De ce au alergat la oameni
Dr<igî toyi:i, noi suntem ca şi fat rd
dup~ lumină? Dac3 nu mergeau in le·
rătildt. Şi noi am păcătuit, am mintit.
nc-um tcrtat şi n'am vrut ~a as..::ultăm rusalim, Irod n'ar fî ucis pruncii din
Betleem.
de Domnul Isus. Am plt:cat df'la El~ cu
4. TULBURAREA LUI IROD. Imp~·
pHkenlc rele ab 1!t nii. Dar cânrl am
ratul acesta a fost un om fricos. El
văzut că e rău când Domr.ul Isus nu
e cu noi. ne-a părut rău de ce am fit- s'a temut de toată lumea că vrea s!:i~i
cut şi am venit la El eerâr~d iertnre, ia impăr:ltia. S'a temut şi de copii. Aşa
Domnul Isus ne-a iertat şi s'a bucurat e omul core nu se încrede in Dumnezeu. El trăieşte o vieotă de groad totd1 >1m venit acas~ şi ;;untem din nou
deauna. Şi frica lui Irod l-a orbit. El
poc~itî de păcate, Si îngcraşii din cer
s'a temut de Isus! Ce greşală! Isus
cfmtă de bucurie ctmd noi ne pocăim
n'a venit :;ă-i ia tmpăr~1ia, ci s3-i aŞl ve:n1m la Domnul Isus.
dud
mântuire. Dacii ar fi primit pe
Duminccă, 17 Dccemvrie.
Isus, ar fi ajuns tmpărat mai bun
Ma11ll dela răsdrll
mai folositor ţării. Dar el a fost frt*
Textul: Matei 2:1-11.
cos şi orb şi a ajuns să omoari copiii
Cuv. de aur: Matei 1:21.
din nctlccm.
EXPLICAŢIUNI: Pc vremea naşte
5. PRUNCUL. După multă dlătorie,
rii Domnului, in Palestina domnea magii au ajuns în fat3 lui Isus. L'au
Irod cel mare. Dar el era supus împă~
găS~tl Ce fericiti au losl! S§ mergem
ratului ilin Roma. Irod era un om fio·
si noi la Isus! S~ nu ne oprim
pe
ros şi rău. Şi~a ucis soţia şi o mulţi
drum. Tn prezenţa Lui vom g~si pa~
me de rudcnii. Nu s'a dat !ndilr1it decea şi bucuria noastră.
la nicio crimă cu să~$i apere tronul şi
6. DARURILE MAGIILOR. Ele au o
s:l-şi satisfacă ambi1Hle.
însemnătate deosebită. Aurul
se dl!Magii erau ni~tc oam<!l\i !nvl1ati. Ei ruia regilor. Smirna se prezenta ero·
se ocupau mai ales cu cercetarea ste- letilor. Tărnâia se aducea preolllor.
lelor. Nu se ştie câţi magi au Cost. Mngîi i~au adus lui Isus aceste daruri
Legendele spun c;t au fost trei, dar re<"nnosrftn du-L de Preot, Rege şi
Bîblîa nu ne spune nimic în această
Profet Ei au vâzut c* Mesia vn tn~
privinţă, aşa că nu ştim.
Iarăşi nu
dcplini aceste trei slujbe. El va lspiisi
ştim de unde au venil. Bihll~ spune
pficntt:Ic poporului, Yâ domni tn ini~
că din Răsărit. Asta înscamni
lndi~
mile lor si le va dcsvălui tainele viisau !\fcsopotarnia sau Al'abia. Ştim di
torului. Să-L recunoaştem şi noi de
în vaka Mcsopolmnicl; între Cald;:i,
Preot. Rf'tte şi Profet al nostru.
s·a născut nstronomia. Aici au studiat
INTRER!IRI: 1. Cine domnea In Pao~•mcnii prima dntă stelele. Poate malestina pc vremea lui Isus? 2. De ungii au fost de aici 1 dur nu ştim.
de au venit ma~ii? 3. C~ţi au fost?
lnvlttdturl spJFltuale
4. Unde s'au oprit? 5. Cine a prooro1. DORINŢA DUP.~ DUMNEZEU. cit că Isus se va naste in Bctlt!Cm?
"Venirea magilor arată că nu numai 6. De ce s:a speriat Irod? 7. Ce daIsrael aştepta pc Mesia. Existau oa- ruri au adus magiî? 8. Care este lnmeni in toale naţiunile care aşteptau
scmniitatea lor?

'i
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CĂLĂUZA
Panlftl copiii lftltl
Departe, departe, într'o ţar~ bogati,
II Aiau nişte oameni in~clcp~l Ei cite~
au Diblia şi le plăcea s,ă privcase3 stelule scara. Ei cunoşteau multe stele şi
le ştiau numele. Aceşti intelepti erau
oameni credincioşi. Intr'o sc!lrn se uitau !a C('rui senin şi unul dintre ei
z:se repede: "Uita~i, dragi pt1cteni, a~
colo e o stea pc care până acum n'am
văzut-o''. Ceilalţi ~.'au nitat şi s'au gândit: ••Ce fel de stea să fie?'' Atunci cel
mai bătrân dintre ci a zis: ,,Este steaua Domnulm Isus, Fiul lui Dumnezeu. El s'a născut acum şi noi trebue
s?l. mergem să ne ind1inUm Lui", Ceilalti au primit accast~ părere. Şi~au
împachct~t hainele şi mâncare pentru
o călătorie lungli şi ~Pt plecat Cămi
lele .r-r:crgcau incet
prin
pustiul
cu mstp. Soarele era tarc cald şi
numai noaptea era rf'icoare şi atunci acesti magi vedeau din nou ste·
aua frumoasă. ::\Iultc zile şi multe săp
tămâni au călătorit ei ptln~ au ajur>s
1a Ierusalim. Acolo au întrebat c~ ·un~
de stă Domnul Isus. Nişte !nvătaţi leau spus că stă la Bctle~m.
Maria, mama Domnului, D ţinea
Domnu) în brate, iar Iosif era ocupat
să taie o scândură cu fere'1tr:lul Magir au bătut la uşă şi Iosif a deschis.
,.Aici locueşte Domnul Isus?'', au intrebat ci. .,Da, iată nici este'', a :rfis~
puns Iosif. Atunci magii au căzut tn
genunchi şi s'au inchinat umi!i în fa~
ţa Domnului Isus, Apoi şi-au adus pache.tck. cu da:ruri, aur, smirnă şi U.·
mâ1c. După aceea magii, plini de bu~
r:uric că au vă;;.ut pe Domnul Isus, au
salutat familia sfânt~ şi au plecat acad.
~Să ne bucurăm şi noi, dragi copilaşt •• câ. Domnul Isus a fost un copilas
mtc Şl bun. Aşa trebue s~ fim şi noi şi
atun~i ne .!om bucura cu El tn ceruri

ca

ŞI

magu.

Duminec~.

24 Dccemvrie.

Darul lai Dumnezeu
Textul: Ioan 3:11-21: Luca 2:1-7.
Cu·-'· de aur: lonn S:16.

EXPLICA Ţ!UNI: Primul text face
parte din com·;;rb!!·c~ lui Isus Cl.l Ni~
corlim rar('" a venit la El noapt~:1.
.Ccz::\r Augl!;;t era împ~ratul Roma~
mlol'. Romamt -;tăpâneau aproape toatli 1UJ1_1f'a tn acde vtcmurt lntrcaaă
Palcst1na crn sub sUpilnîrca lor. A~
ccst !mpărat a ,.r11t :o;ă ştJe câti oameni
.nre !n rmp5răţia sa. De aceea s'a f1o ..
l~rît să-i numere. De fapt 'o nurnl'iră~
toarc rl.c ac~~sta începuse câtăva vre~
me mar tnatnte, când Romanii aveau

de

dr.:-gător

în Siria pe Quirinius. Ca
ma! hinf':. Ccz~rul
August n poruncit ca fiecare persoanli
să me-argă in cet~tea o;u cnre se tra~
gc şi să se inscrie acolo. De !>igur Cezarul nu ştia că el tnUcplinqte un
ptan al Jui Dumnezeu cu privire la
nnstcrea lut Isu::: Hr15to.s.
Marin şi lt)sif, care se trăgeau din
sctnintia lui l),:wid, trebuia să se ducă
in DCtlcem ca ~ă se inscrie. Ei locuiau
b Nt~zarct, un snt în Galilea, la apus
de Marea Galileii (\'ezi harta). Drumul de alei ptînă: 1<~ Betleem duc~a pe
yalra Iord.mului în jo.~. Apoi urca pe
Ia Ierihon tn sus şi trecea pe Ia l0'r~<
salim şi de aro!o Cf)bora spre mial!.ăzi
c::un \Teo 12 km., aici se griscşte Betleemul. Pc acest d1·um a ycnit fami~
Ha sfântă.
Lorul în care s'a născut Isus. n'a
fost nici staul, :1iri pcştl'ră. Pc vrc.mu~
riie n:cclca casele dm Palestina avt~au
două pă.rti: una pi'ntru oameni :şi alta
pentru vik Apoi în Betleem era o
casl1 de poposir~. un hotel sărac, tn
cnre dormeau călătorii. Gazda acc'ltul
hotel a dat lor lui Iosif tn camt>ra t'U
vitele, c?ici celelalte camere erau pli~
ne de oameni.
IJ>vdtdturl spfrltuale
1. !SUS S'A ·POGOR!T. Când Domnul vorbeşte cu Nicodim dc:>pre na~
"lfcrea Sa. El ~nunc că "S'a oognril
din cer''. Cu aHc cuvinte, viea·tn lui
I~ns n'a încermt tn iesle.
El a !.răit
inainte de nce;~~la tn <'er11ri. El ~ ed~
~-tat arolo din Yf·~nicic. E1 (' o parte
din Dumnc1.0ire. Prin E1 !>'au tăcut \'e~
rurilc sî pămt'tntul D11mnncu a ~:1:$ît
area~t?i rai,. minunat~. ca !\it se ~ntru
rezr tn Fiul Său prin fecioara Mad~.
Durnnez('u crn in Hrh;tos tmnăr<1nd
lumen ru Sine. D('ci nrivînd noi Ja ie~
sle. vNT<'m pc Dumn~zeu întrup~J intre oameni.
2. S.\RPELE fN PUSTIE. 1<~1' orntll
scorml pogorîrii Sale pc păm:lnt. EJ .a
v~nit $;'; f!c spânzurat pc lemn. n YeFă~:

))Oa!ă

T'I;f ~i'i

număra

iTI('):'Ir:l tn 1orn1 nllciit()!'iilor.

s{"()n

pu! Yen:rii Saic c mântuirca noasfr~
a !ntnror.
R TAT.\L A DAT PE FIUL. Tso' •
venit ca s~ m<\ntnia!'>că lumea. Dnr El
a v('nit trimis de Dumnczt:n. Naster~a.
vieata !l:Î moarf<>n Sa sunt ar§tar-ea
clrap:or;;tt>i n('mărginitc a Tfllălui. Uum~
nP7.:"1l c ittb;rca.
EI a iuhit a<:la de
mult Iumc1 rit :l dat pe Fiul S~·u. ra
tot <'~l <'C <'N'il<' tn El s?i nu pi.ar§, ei
~i$' an. ~ vir·nHi vcsniră.
1. P?\R!NTII LUT ISUS. Iosif a fost
tatăl adoptiv al lui Isus. EI a fo~t un

-

"'"'-

l

--- -

om simplu, dar credincios şi ascultă
tor de Dumnezeu. :Maria a fost o fecioară curată şi sfânHL
Ea n'a fost
perfectă sau divină, cum inyaţă unele
religii. Dar a fost cea mai bună, mai
umilă şi mai credincioasă
femeie de
pc pămfl.nt. Ea a fost umbrită de Duşi

a conceput din acca<;ta pc

Isus. Ea e pilda unei vieti sfinte şi
supuse. Ea a avut fericirea să fie mama după trup a lui Isus şi să-L crt!ască.

\
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5. "NU ERA LOC PENTRU EI". Cu·vintcle acestea ascund un mare adevăr. Lumea intreagă n'a avut loc pentru Isus Hristos. El a venit să-i facă
pe oameni fericiţi O.ar ei n'au avut loc
pentru El. Oamenii din Betleem n'au
fost mai buni sau mai răi dedit altii.
Ei simplu nu s'au gândit să ajute pe
cei străini. Casele lor erau pline de
prieteni şi de rudcnii. Ei n'aveau inima deschisă să ajute pe cei lipsiti. Ei
f'rau iubitori de sine ca toată lurrÎC'a.
Ji'ăr.li să-şi dea seama, ei au dat cu
piciorul in cea mai mare fericire, au
tnchis uşile in fata lui Dumnezeu. Să
nu cumva să facem şi noi ea ei.
INTREBARI: 1. Cine domnea pe
vremea naşterii lui Isus? 2. Dece a
poruncit Au'gust să se inscrie toat~
lumea? 3. A P-xistat Isus inainte de
nasterea Lui? 4. Ce tnscamnă di "s'a
pogorît?'' 5. De ce a vrnit Isus pc pă
mânt? 6. Cine C'rau părintii lui Isu<>?
7. Unde s'a născut hus? 8. Avem noi
loc ca El să se nască tn inimile noastre?
fleatru coolll 111lcl
A sosit Crl'l'riunuJ. Fiecare dintn.
noi aştraptă marc'le praznic al Naşte
rii Domnului Tsus, cu· nerăbdare. Aproap_c toti dintre voi ati primit d.te
t~n mtc dar de Cr.liciun -.ii vă bucur::~. ţi
f1c că aveti o hnin5 nouă. ori o cădu
Jit.li caldă, fie că ati primit cărti frumoase ori alte lucruri folositoare si
plăcut~.

Şă ne aducem aminte, dragi co:pii, cii
rr1.1 serhăm na-;trrr~ Dom11ulni. zrna in
rare a fost trimis Domnul Isus pc p~
mftnt de către Dumnezeu T:1tăJ. ca să
invete pc oameni redea Domnului si să
mântuiască pc părrt.toşi
df' păe::~.lcle
lor. El este darul lui Dumllf'zcu cătr~
oameni. Dumnezf'u ni L-a dat pcnlrn(·a _El si'i _ne a_dur.ă bucure prin invăt:'i
tunlc Llll. prm purtarC'a Lui sfânt~ ~î
prin jertfa Lui. Si ''oi pontP aţi fost de
multe ori ncasrultători, totusi părintii
"'au iertat. vi'i iul1csc şi vă dnu daruri
frumoase. Şi noi cu toţi! am fost
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suntem răi, dar Tatăl ccrese ne i ubeş~
te şi vrea ca noi să fim buni, de aceea
ne-a dat un dar frumos, pc Isus Hristos, ca să credem in El şi atunci ne
Yom bucura şi aici pe pământ. şi in ceruri cu El.
Vă mai aduceli aminte că anul trecut v'am povestit cum s'a născut DomHuL Să mo.i repetăm odntă întâmplarea minunată. :Maria, împreună cu Iosif au plcc<'t la Betleem. Aici erau aşa
multi oa~pcţi încât toate casele erau
pline. Nu mai era loc nicăeri unde s~
doarmă peste noapte. Era scară şi întuncr~c tarc şi Mariei ii era frig. Atunci Iosif deschise uşa unui ~rajd unde
dormeau măgăruşi şi ot şi întrar.li înlăuntru. Acolo aşlernu pa!e roro;-!._.;,l1C~c
şi puse deasupra o pătură caldă pe care se culcară, să se odihnească. Noap~
fea târziu se născu Domnul Isus. Bu~
curia ~farici şi a lui Iosif a fost mare.
Maria L-a înYclit in hăinutc calde.
Apoi au Ycnit în~eri din ceruri care
au cântat mărire lui Dumnezeu. Au
mai venit nişte păstori care s'au mimmat de ceea ce au văzut.
Voi, dragi copii, să nu alungati din
inima noastră pc DomnuL El trebue să
aibă loc în vica1a nom:tră. Atunci veţi
pC'trccc ziua de Crăciun cu multă bu·
curie.
Duminccă, 31 Dcccmvrie.

Familia lui Dumne:eu
Text11l: Luca H :15-24.
de mzr: Galateni 3:'26.

CliP.

EXPLICATIUNI: In !ootia de azi Il
pe Tsus la rna~ă. Ia un fruntas
al Fariseilor. Aici El. ca oriunde, foloseste ocazia pentru a vesti adcvifrul.
Isus le spune o nildă tn care vr1~;1 să
arate marea gre<>ală pc care o rac
Evreii când Il resping pc El.
lnvdţdturl SDirftuale
1. ,.UN OM SI UN OSPAT''. Omul
rtin această pildă. e Dumnezf'u. f-.:1 a
făcut o cin~ mare. E cina drago::;tei.
E cina harului. a iertării, a p~cii ~i
a vle-tli Ye<>nir.r in tovărăşia lui Dum~
nezeu. Ferice dC'. cei ce pot Jua part~
Ja acea'-!~ rit1ă!
2. PnTMII INVITATI. au fost fiii
lui Israel. Dnmnr-zr.u a vrut s:l le i:m~
partl'-i 1n Hristos toate bogătiil~ cerului.
3. SCUZELE NEINTEMEIATE. E
foarte interesant s~ ::;tudicm itr<;Y:novăţirile acestor oameni.
.,Am cuml)ă
rat un ogor si trC'huc să ml'-i d111~ ~1l~\
văd", spune unul. Se vede de dC'p:wtc
cM de nrintcmeiată e aeeast~ rt~svi~
novăţire. Cum? Adicli ogorul
""ela
găsim
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n':l putut aştepta pana după cină'?
O:ll": nu-l văzuse c<:ind îl cumpărase?
E rlar că nu e acesta moti \'i.Il, că
omul nu vrea să vină la cină.
;'d doilea spune: "Am cumpă:·at.
cinci perechi de boi şi mă duc să-i
încerc·. Şi boii aceştia puteau aştepta
p:îuii după cină. Dacă a vrut să nu se
pădlcască cu cumpăratul, trebuia să-i
îucercc inainte de a-i plăti. Acum,
dac:'i sunt cumpăraţi, nu face nicio
dt·o:.~b;re dacă boii mai aşteaptă pupn. Iarăşi a~csta nu c motivul adl.!vă
rat. Omul m1 urca să vină la cină.
Sau ascultati-! pc al treilea: "Tocmai acum m'am însurat şi de aceea nu
pot veni!" Şi astă scuză e cusută cu
ată albă. El putea foarte bine să vină
cu BcYasta la cină!
Dacă stai de vorbă cu oamenii care
nu vreau să se pocăiască, vei găsi că
dcsYinovătirile lor se aseamănă cu cele de mai sus. Ele sunt neîntemeiate.
Ei nu spun adevăratul motiv că iu1Jnc plicatul şi nu vreau să vină la
Dumnezeu.

·l. CEI DE SUB

GARDURI.

Când

IHacl a refuwt EYrtnghciia, Dum•Je7.CU a deschis uşa larg pentru
toate
neamurile de pe pământ. Cei negri .şi
cei albi, cei s~raci şi cei bogaţi, ('ei
răi ~i cei stric::qi, tot sunt invita\1 să
\•ină Ia cina rrgală. Vrei să vii şi tu?
INTREB:Ini: 1. Unde Il găsim pe
Isus în lecţin noastră? 2. Ce face El
la masi'i? 3. Cine e omul care invit:l?
4. Cine sunt primii invitati? 5. Ce desvinovăţire aduc ci? 6. Cine sunt invitati apoi?
Astăzi e Dnmineca a cincea.
Sunteti ~U!IaU ca, să trimiteti
I'Clect" de azi la casierul Şcoa
Ielor Duminecale d\n toată tara: Dumitru Baban. str. M.
Joffre ®. Constanta. Veti ajuta
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astfel lucrul lui Dumnezeu In
scoalele duminecalel
Pentru copiii mld

Tatăl,

şi copiii formează o familie.
Domnul Isus ne-a spus că Dumnezeu este Tatăl nostru Î:lr noi suntem
copiii Lui. Dar noi suntem copii ai Lui
cu toţii, şi mari şi mici, şi negri şi albi, şi oameni galbeni şi cei roşii. Dar
P..umai acei care cred în El acda fac
parte din familia lui Dumnezeu.
Tatăl iubeşte pe copiii lui. Şi Tatăl
nostru din ceruri ne iubeşte pe
copiii Lui. Fraţii se iubesc unii pe
al\ii. Şi noi trebue să ne iubim unii pe
altii.
Domnul Isus ne-a spus că El iubeşte
pe COJ2ilaşi şi pe oamenii m:lri deopotrivă. :}i ne va duce cu El tn cerul dulce, la lumină şi bucurie.
Deci şi noi trebue s§ ne iubim şi
lunci vom fi şi noi primiţi în familia
lui Dumnezeu, care va fi fericită lânttă
Dumnezeu. Domnul Isus a spus urmatoarea întâmplare: Un împărat a avut
un fiu. Când a fost mare, impăratul a
pregătit fiului său o nuntă mare şi a
chemat pc mulţi oameni bogaţi Ia nun·
tă. Dar acei oameni şi cunoscuţi n'nu
voH să vină. Atunci impăratul a trimes nişte scnitori ca să cheme pc toţi
oamenii care ,·or vrea să vină la nuntă. Şi au venit multi săraci şi oameni
pe. care nu-i cunostea imp?iratu1. Şi cu
toţii s'au bucurat la nuntă.
Dar cei
care n'au vrut să yină Ia nunta împă
ratului, au fost pedepsiti aspru.
Şi pc noi ne chcam:l Impăratul cel
mare să venim la El şi să ne hucurăm
in familia Lui. Cei care vor veni vor
fi fericiţi, inr cei care nu vreau să asculte de chem:lrca Lui, nu vor fi copii
ai Domnului şi vor merge in iad.
Să ne pocăim şi să ''<'nim la Domnul când ne chemă.

mama

IUH.i.lll PUTIIO S(OUELE DUIIINEULE
Pcnţru
c~lc _s ~u

luc;are~ _şcoalelor
duminemm pr1m1t dela următoarele
bisr_rJct: .
.
. .
s,nltL~Şh 1~1 r-:50, _!1og~dmp, lei 100,
1
~·ţc~~atl ~._lcJ .1q, Taln18.J, lct 30, Coronm1. lC'~ ~fi. 0rJYda, lei tpo, ~fihalt, Iei
fH, Batar, ]('J 70, Gorboti, Ic1 70. Turnu.;\l_~~~urck .. lei 10~. Ncgrilcşti, Iei 50,
SudriJ - B1hor, le1 ·H, Beregsău-l\Jare, ~ei 1_00? CC'rmei, lei 50, MoldovaN~m,!l, let. -18, Tul_cca, lei 100, Pesac,
Iri oO, T•rvonul-~f1c, lei 70, Ploeşti,
pr111 fr. Dumitraşcu, Iei 130, Oraş -

Hotin, lei 40, Galaţi - F3g3raş, lei
100, Slobozia - C. Albă, lei 50. Prilipct, prin fr. Şuvct, Ici 100, Băla';iea,
nrin fr. Şuvct, Ici 35, Prilipct, prin fr.
Şuyct, lei 120. Somcşul Rece Cluj.
lei 100, Stai-Mara Hunedoara, lei 70,
Grăniceri .:\'rad, Iei 115, Butcni, Iei
150, Nadab - Arad, lei 100, PetnicSeverin lei 51.
Acest~ sume de bani s'au primit până la 12 Septemvri<' a. c. Casier: Ba-

ban Dumitru, CONSTANŢA, Str. Ma·
reshal Jolfrc Nr. 6.
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TINERETULUI

Jatocmite de Nicolae Co..-acl

Ouminecă, 1 Octomvrie, 1939.

Adevarata temelie
Matei 7:24-29.

Intrcbn.rea care se rididi. de multe
'Ori tn minţile noastre, este: "E vreo
deosebire între o religie şi alta, intre
!In credincios şi altul?" De multe ori
se parc că nu. Răspunsul adevărat îl
dă tnsă Domnul Isus, tn binecunoscuta
parabolă a celor două case. Să ne închipuim pc aceşti doi oameni. La su:
prafată amfmdoi par la fel. Amândol .
~clădesc. Fiecare îşi face câte o casă.
Şi ce c mai interesant, casele se aseamănă una cu alta. Ambele par a fi
tari, solide, frumoase şi confortabilc.
Privindu-lc la suprafată, ai spune fă
ră tndoiaUJ: iată ce case frumoasei
Ce minunate! Una ca alta! Nicio deosebire între ele! Şi totuşi ce m:~re deosebire! In bătaia soarelui ele par a fi
aceleaşi. Ia să le vedem acum în fala
h1rtunii! Ce zice DOmnul? .. A dat
ploaia. au venit şivoaiele, au suflat
vânturile şi au hătut in cas:~ aceea,
dar ra n11 s'a pr<lbuşit, penfruccl avea
temelia pe slânrd''. Ce 'zice apoi Domnul, de casa care era zidită pe nisip?
"A dat ploaia, au venit sivoaiele, au
suflat ,·tmturile şi au izbit în casa aceea: ea s'a m·tllmşil, şi prăbuşirea i-a
fost mare". ·Prin urmare, iată c5 era
o mare dcoschire intre ele. Deosehirea
era, nu la suprafnti1, ci la temelie. Şi
această deosc·hirc se arată cAnd vin
ton•ntele şi furtuna. Casa zidită pe
nisip se pdihuşeştc, iar casa zidită pe
piatră rezlsU:.
L
CM despre cei re fşi zidesC casele
pc nisip şi c!r-spn•_ nisipul dr r:-~:·f' Yorbcşle ~f:inluitorul aci. nn Th:•buie să
insistăm mult. dPoart•rc to!i ştim ră

aceştia sunt rei c~ urmemă ?\f;)ntuiton!lui îinpinşi de diferite dorinte de_şartc, de intrres..: prrsonale egoiste, şi
de scopuri pHm:inteşti. Vicata lor nu
~stc legatii de IIri~tos, ci de lucrurile
trecătoare. N('împlinirea acestor
pla~
nuri, tnseamnă pri'Hmşirca lor. Ei fac
parte rlin grupul cf'lor ce veniri'i la
Domnul să~i m:lrturiscascll, di · sunt
gata s~-L urnwze oriunde va merge,
ca apo'i imcclîat ce ariară că Dom,ml
săraC' şi n'are unde să-şi plece capui, să clisprtră unul dupli altui. (Luca
9:57-62.) Temelia lor e de nisip, iar

e

casa lor din paie şi trestie. Cea mai

mică furtună, li prăbuşeşte şi cel mai
mic şivoi le şterge şi urmele de pe

pământ.

rr.

Ce se întâmplă insă cu casa zidită
pe piatră? Domnul ne spune că ea ~u
s'a prăbuşit, pentrucă . avea temelia
zidită pc stâncă. Care e stfinca despre care vorbeşte Domnul aici? D.esigur. credinţa în Dumnezeu. Credmţa
în Dumnezeu ne dă putere si tărie, Ea
ne ajută să biruim furtunile şi ,.~In
riie ce bat in viea1a noast1·ă. Credinţa
este zidul de apărare contra multor
ispit~.
.
.
1. Credin1a este temeha adcvăratet
morale. Ea nr ajută să luptăm conţra
poftelor şi plikcrilo~ lumeşti. 0~1ce
păcat este contra lm Dumnezeu ŞI a
dragostei Lui. Cunoaşterea lui DumneZeu în Hristos, şi facerea voiei Lui,
aduce in ''ieata noastră o pace şi bucurie, care ne vor întări hnpotriv~
plăcerilor păcătoase. Ele nu Yor maJ
m·ca nicio atrartic pentru noi. Credinta care stăp:inrştC inimile noastre,
ne dă o putere de învingere.
.
2. Ct·edinţa ne dă Uirie, deasemenea,
ic faţa grcutăţilor vietii. Sunt diferite
căi pc care oamenii reac1ioncază in fata grclclor încercări in Yieată, cu .0
1nair înt ri~;tare sau pierd~..·rc. lJn1i
disperează, îşi pirrd inimile. Ei pierd
orice spcrantă. Bucuria din ,·ieată dispare şi Yicnta devine aproape insupor:
tahiJ;'i. Nu aşa se inttîtnpli'i in~ă cu ceJ
credincioşi. Ei au un drum mult mai
bun. E drumul victoriei pc care li~l
dă credinta. A(lf'yăJ·nta bucurie a ''Îetii nu este atins;'i prin are<;te gr>:!lc încercări. Ei stiu că DunmC'zcu <'stc cu
ci. şi cu El împreună ci pot trece prin
cele mai grele încercări, plini de pace
si de speranti'L Ei stiu că in fiecare
încercm·e se ascunde o hinccuyfmtarc
şi în gJ:cutate un hine. Casa zidită pc
piatra erNlinlri stă tnre si neclintită,
chiar rtt'llnci dnd furtunile şi valurile
loYesc cu furie în ca.
.l Credinta ne întărrşte şi in faţa
persccutiilor. Carr. a fost putl"rca ca~
re a in~uflctit şi călăuzit miile de martiri, care au îndurat cele mai negre
chinuri pentru mărtu1·ia lo1·? Credinta! Scriitorul r1Hre EYI'ei, in capitolul
11. vorhind despre norul m<'l're de mar~
tiri şi tnccrcările prin care au trecut,
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fost curăţită. Atirîgcrca cu Hristos, a- •
spune di - prin crcdintă au făcut toduce totdeauna vicaţă :şi sănătate.
tul. Petru şi Ioan, plini de aceeaşi crcDe fapt, acesta era contac~ul . suflet?dintă. au dcc)arat in faţa Sincdriului
lui cu Dumnezeu. Să ne gandnn puţm
că ci sunt dispuşi să asculte mai dela efectele acestei atingeri. Atingerea
grabă de Dumnezeu decât de oameni.
a dat vieaţă. Ce personalitate puterniDa!, credinta este st;înca pc care cele
că era Isus! Atingerea Lui rcnăştea
mai J?Uternicc uraganc ale prigoniriomuL A'?a este şi astăzi! Atingerea
lor, n o vor putea vrăbuşi şi nici mă
noastră cu 'El ne face mai buni, mai
car clinti.
tari, mai fericiţi şi mal potriviţi pen4. Dar credinta ne ajută şi in faţa
tru vieaţă.
morţii. Nouă nu ne prea place să ne
Lăsaţi să analizăm minunea
aceagim<lim la moarte şi cu tonle acestea
sta:
ca este ceva de neînlăturat.
1. Isus a înteles pc leprus. El a cuCe deosebire este însă şi aci, intre
noscut întregul său calvar. El a intrat
cel crNlincio<; şi cel nec-redincios!
in inima lepros ului şi a cunoscut-o în
Pentru cel dint<'li,
moartea
este
cftştig, ptm:l dind penlr~1 cel . întreaga sa ;~gonic. Pt•ntru r,oi e foarte ...
ttn
greu să ne transpuncm în locul adin urmă o pierdere, o gronil, un
cestui om. Isus însă ştia ce inseamnii
intuncrcc. Despre Sir 'Valtcr Scott se
p<•ntru acest om să fie lepros. El simspune, că pc dnd era pc p::ttul de moţea durerea leprosului de a fi isgonit
arte, a zis prietenului său, care stăte:l.
din familie, de a nu se putea apropia
lângă el: "Citc~te-mi cevri". Din ce
de soţi:1 sa şi de copiii săi. El a vă·1.ut
carte să-ti cilcsc?" a întrebat acesta.
ce înseamnă să fie despărţit de omnc"Mai trebue să. intrebi? Existl'i numai
ni. să stea in societalcJ celor ca dâno singură carte"! O singură carte, spusul. Un lepros nu putea merge la
ne Scott, cu toate că hibliotcca lui era
templu să se inchine, iar din trata~
supraînrănată de cărti. DJ.l" in
asementul pe car<~-1 primea şi din felul
mciwa mom~nle, o singuri'i carte ajucum oamenii se purtau cu el, nu puHi: Cartea Cărtîlor. O singură ~nâ.n~l
tea simli niciun pir. de dragoste. Isus
crc, un singur loc de siguran{ă. atun.a intdcs toate acestea. Si. a fo-.;t gata
ci când aprlc reci ale Iordanului morsi'i eomp:1!irm'Jsci'i cu el. Astfel, îmrottii s~ apropie, Biblia şi credinţa in
rha tuturor poruncilor, care intcrziDumnezeu. Această crcdint5. a.Iuminat
c.C'au eontactul poporului cu leproşii,
rata lui Ştefan, când ploaia d(' piIsus a întins mfma şi s'a atins de eL
etre cădea furtunonsă asupra lui. Crc·dinl:l rare 1-a condus până nci, îl va
Noi nu vom putea ajuta pc nimeni
conduce şi mni departe in ţara unde· ptmă nu vom fi gata să simtim cu al~
dun•rile şi larrimilc nu vor mai avea
ţii şi să căutăm să ne ::1.propicm de ei.
loc. Da, credinta este stânca pc care.
2. Isus s'a indenlificat crt el. Ca şi
dacă clădeşte cineva, nu se teme nici
dmd i-ar fi spus: "Eu sunt una cu
dr virată. cu toate greut:'l!ilc ci, şi nitir.1.\ Sufăr ca şi tine ... " .Accslra însea~
ci de mnri::rt~ cu toate umbrele ci reci,
mnă ackYărata dragoste. P~lni'i nu ne
pentrucă lunlina ci nu se va stinge niidcnlifidim cu aljii, nu-i putem iubi
ciodată. Frr"1rc de cel ce clădeşte pc
cu adevărat. Ce inseamnă dragostea
această stâncă!
unei mainc, ctmd stă li1ngă căpăt:.l.iul
Dumineeă, 8 Octombrie, 1939.
copilului ci bolna\·, dacă nu faptul că
ca C'slc una cu el? Ea sufere ca şi. el.
Atin!lerea lui Hristos
In\clcgem noi ce însemna pentru
Marcu 1:40-45.
Hristos să se- atingă de acest om? DeIn .;tCcastiî înt;împlarc. se văd două
sigur di Isus nu ::;'a g:ândit la riscurile
lucruri importantC'. Intâi,
credinta
b care-şi expune sănălJtea, care ar fi
lepro:ml11i. ,\r~oni;:t vietii lui, zidurile
fost pentru noi primul g:'incl. Isus nu
care îi desl?ărtcnu de societate şi ceis'a g<lndit nici la faptul că leprosul
lalţi oamem, alungarea sa din popor,
era socotit necurat şi din punct de ''e1-au făcut să alerge la picioarele lui
dere religioS. Cine se atinge de el f:e
Hristos. Lucrul acesla nu era tocmai
putea aştepta să fie tratat ca şi el.
u~or pentru el. tinfmdu-se în :-camă
Isus a rupt :şi acC'st zid. Niri noi nu
faptul că, lcproşilor li se poruncca ca,
putem fac:0 altfel! Sunt at<ltca picdeci
la apropierra cuivn să strige .,necurat"
şi îngrădiri rare trrhuc trecute! Zipentru a nu veni în ating:crc cu el,
dul ele clasă, de cultură, de rasi'i, etc.
boala fiind foarte molipsitoare.
Păcătosul c incercuit de ele. Numai
Al doilea -lucru era alifl/(linca lui
Evanghelia lui Hristo~ poate trece pcsIsus. S'a atins de el şi imediat lepra a

i
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te toate, îar Adevărul îl poate face
Ubcr·, Noi trebue să mC'rgem in nume·
le I.ui, :4~ ne ::qrropicm de fiecare şi
să lăsăm ca dragostea lui Isus să le
atingă

inima.
3. Accasla era o atingere de speran-

1

tă şi iiwrrdcrc. Nu mai era loc pen~
tru nîci indoiaH'L lsus a venit să ne
arate că toate lucrurile sunt cu putinHi la Dumnezeu. De multe ori com-

pătîmirca r;o.a~tră

::,c reduce numai la

cuvinte ca acestea: ,,Sărmanul." Imi
parc rău. dar nu pot să-ti far. nimic''.

Domnul hus a venit să ne spună cii
se poate bec ceva. Trebue insii, crcdin~ă.

Credinta este aceea ce ne

lippc
spirituale.
Noi av<'m o Evanghelie care nt~ far:c
conştiincioşi d(' o putere care
!)O'lte
da vicati'i şi celui mni mare păcătos.
1-~ristos JJoatr; s~lva pc oricine, chiar
ŞJ pe ce
nw.x rau om.
DGuti lurruri se clt>sprind din acea~
:.-.tii inlâmpl:t!'t'. Jntâîu. di noi pute-m
cunoaşte atingt•rNl lui Hrislos astăzi.
Tocmai pentru fnptul ră El este c<'ca
ce este. aceaslă atin~cre este })OsiiJilă.
Noi simtim atinp;c1·cn Lui în ml'i,t;;ură
in care ne apropiem mai mult de El,
t'ctitn mr~i m.uU Cuvintele Lui .şi trăim
mai mult în Duhul Lui. Al doilPa
hiuu rste, că, noi putem face şi pc
alţii să simli'i :1llng('rra lu.i Isu<>. Este
_gi'<'U să ~xpliri felul in c<~rf' această
atinMrrC' ~c JWodurc la alţii, dor 11 poti
simti mai J1ine In Hnt! însuti. .\dc\·?\rul C'ste în~ti. 'cil nol avem puterea şi
c1wmarC'a s?i. nRjlodm înainte::~
Jui
Dumnrzeu pentru cei din jurul nos~
tru, ca inimik lor să fie alinsc dr- EL
nouă, cilnd voîm să
cjnCY<l şi mai aks în cele

sc:;.tc

~.·
f'
i

ajutăm

A simti nei.•nstă <1tingcrc a h:i Dumnezeu şi a o tr·nnsmitc şi altorn, l'ste

..

1~

'

cd rbai mare privilq~iu al crctştinu
lui. Acf a~ ta c kctla pc cnrc trebllc
s'o ÎIIV~!:"im dcia acest lcpl'os. El a
bfnct::ttvfm!ată

simtit atingerea aceea

n

lui Isus. r:n'c i-a dnt.lccat trupul lui
şi i-a mft_ntuit suflctu1, şi el ::1
trans·
mis-cr

şi

altora.

Dumînccă,

·

15 Octomvric. 1039.

Pâinea wietii
Ioan 6:22-35.
Cuvintel!' acestea au fost rm.titc a
doua zi după minunea cu pameat
ciilr-c aN~<'it$Î oameni. Cunoaşt~rn cn
toţi imprr-turărilc in care n avat
loc
accasiă minunr. Tn prima pnrtc a ;::;t'C')tui rap11ol, Ioan ne rcporte.1ză
foarte clnr întâmplnrca. Cu rinri p;1ini, Domnul a hrănit mii de bi'irbnti şi
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fţ•mci, r~lrc veniseră să-L nscultt.\ dincolo de Mart'U Galileii. Minunea arca-

sta a stiirnit in inima

multimii,

Uo·

rinta de a alrge pc Isus ea împărat.
Faptul UCC'Shl con~Wui~ o mare ispi~
tă pentru Domnul rsus, (!('oarece ~tia
t~ă în dosul acf',s:fui plan
pămfintcsc,
lt:et·;î DiavoluL Ikd, Domnul s'a rctJ·as chiar

ÎH

s:cara acelei

zilt~

în mun-

te, să Se roage. Ucenicii s'au urcat în
cotahic, şi nu pornit spre C.C>al.altă
parte a mării, tnsprc Cnpernaum.
Multinwa a observat imrdbt

spun,

că

şi

absenţa

a Domnului, şi a doua zi
dimtncatii. imediat ee au sosit nişte
corăbii,. s'nu Ul'<'at în ele, au
trecut
murea finhlcii şi $'au dus la CaperI1aum y;ă caute pc Isus. Când L-au gă
sit. a urmat conYersaUa pc_ care amcetit-o. Din conversatia ce a nvut loc
îr.trc Domnul Isus ~şi âCC$ti oameni,
dc~p1·indrm trei lucruri intcresf\ntc.
1. Owncnii aceştia cc1ulau tn primul
rând mâncare, •. Adevărat, adevărat vl
ucenicilor

_~[:1

<'ăufa\L.

pentrucă

aţi

mtmC'at din pâinilC acelea şi v'ati să
turaf'. Accasto c ohscrva!la justll pc
cnrc lc~o faf<.' Domnul Isus. Nimcnr
·nu stin mni bine ca El. lucrul acesta.
Domnul dtca pr inimile lot· ca pc o
ct,rte dPs('hisJL El n vllzut că râvna
lor penlru EL alcrguren lor şi cUutn~
rea Ior (lupii El, nu nvca la bază do..rlntc înalte si duhovniceşti, ci o sim~
plă huc:atiî de pâine, pentru un trup
muritor. C<"'lnd Domnul a vl"iz\lt lucruf
;lC('<;ID, kt compătimit pC'nlru
mJcinH'a suflt:'lu1ui lor si Ic~a spus·: "Lu~
na.H nu pt.•ntru mâncnrcn ]Ji;:rîto:lrc,
ci prntt·u m<încrtTca f'Hl'f' rlimtmc penln.t vic~la vrsnidi". Si C'<lti nu sunt

~i ast:b:.i 1lc f(•lul arc~~!:l,
C'Drr c:\ulă
pc- Domnul n<'ntru lucruri năm:mteo;;ti
si ph•ritoar·e! AcC'<>torn nu le spunem
alt('C\'A decât cuvint('!C de mai sus ale
Domnu1ni.
2. In al tloilca rdn(l, ei ctlufau stmne. .,ce· semn f.·u·i Tn. tkri''. T-au zis
ci. ..ca ~rt-1 vNkm şi F.iî credem tn

Tin('"?'' r.c Ol'bl <'i:Hl onm<'nii aN"ştial
Domnul le vorhca de p:linca vic~ii, de
vienţa veşnidi.

de mânluîrra ;;ul1etului'
lor, prin crrdinta în El, de apropic''<':1 si împi'icar('a lor cu

Dumnrzcu,

iar el Il intreaba: •.Ce semn faci Tu~
ca să C'l*c.dcm in Tine?'' Nu e de mirare, că şi nzi mai sunt urmnsi de ai
Ior. care sunt ra Tom.n de odinio~rli
şi ca acC'şti onmrni intun('cntt de Dia''Olul: dnd le vorhf'şti despre poc:lint-ă. iertnrc, m~)ntuirc, vicată veşnică.
etc., ridic!S. imediat in!rcbarcn: Ce

·i
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:Semn faci...?

3.

Şi

abia In al treiiM rdnd, lucruri

"$piriiuale. ,,Doamne''. I-au zis ei, "dă
uc totdemma această pâine''. Ce bine
ar fi 1 dacă m5cnr în al unsprezecelea
cea~. sutlctul fHhnând şi tnsetnt, şi-ar
~a seama de adcvărutn lui foame
şi
de Hpsa adcvăratd pl\ini~ ca apoi s.ă
strige către Domnul: ,,Doamne, dă-mi
această ptlincl"
Intocmaî aşa este şi azi! Oamenii
aceştia sunt prototipul lumH de acum.
Omenirea de uzi trăieşte într'o foame
grozavă. O foame nebuntL Din ce mă~
nftncă, nr mânca şi mai" mult. Cu cât
au mai mult, vreau să aibă şi mai mult.
O toarne intrcită caracterizează şi lumea de azi, intocrn::ti ca lumea din

t.-

--
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torn, îi duce pe ei la. moarte spiritu ..
ală. Mai sunt apoJ câ!iva - si ce bine
ar li dacă ar ri cât de multi - care
au o altă foame: foamea după lucruri
spirituale, Ei au ajuns în situaţia de
a cunoaşte că singura hrană care satură, care dă vieatăt este Cuvântul lui
Dumnezeu. Pâinea care s'a coborît
din cer, <~dică Domnul Isus. Flămftnzi
după această p~linc, ci au lăsat totul,
au renuntat la toale plăcerile şi au urmat pc Isus. Ei ştiu că numai Hristos
singur, este acela care poDle da multumii·f' sunetului. Ei L~au ,primit pe
El, adevărata Pâine şi adevarata Apă
a ,·ie~ii.
lubrtul rnC'u prieten, şi tu sukri de
o foame grozavă. Und<' vrei tu să-ţi
sttlmperi acPnstă. foame? Domnul Isus
l<' chC'amă la El si it) spune: ,.Eu sunt
p<linC'n_ vietii. Citw vine la Mine, nu va
f!ămânzi niciodată, şi cine crede in
Mine, nu va îns,;(a niciodată... Da. a
.uvea pc Isus tnscamnă a aw~o. lotul!
El c pt.tir.ea .'·ietii. EI ~u ne. spune:
.. Eu dau • Ci: .. Eu ~unt . Il ar tu pe
Isus? Primeşte-! pc Eli
Duminccă, 22 Odomvrie Hl39.

timpul MUntuitorulni. Cei mai mUlti
flăm;lnzcsc dup;1
lucruri materiale.
Plăcerile, banÎl, onoarea, puterea, tot
ce se poate gusta şi pipii:i, ceea ce satură stomacul şi satisf::tce poftele, sunt
lucrurile pc care cea mai mare parte le
caută. Tinerii ca şi bălrânii se intrec
tn a alerga după ele. Foamru aceasta
tn~5., nu are spatiu niciodată. Urmă~
rile ci sunt remuşcările, dC'lrtmăgirih:,
di~pcrare::t şi în multe cazuri sinuci~
Seuetut puterii creftine
de.rca, iar pentru _suflet: moartea. O
altă mare parte din omenire, e Ilă
Faptele 11:1-20.
nli.lndă npoi, dupli lucruri scn::aţ(ona ..
Petru şi Ioan :~u făcut un mare lu~
lf!. Tot ceea ce ,._<;H\.tnc~*:: sen7.alte, cucru pcnlru Cn:~linism, când au '·in~
r1ozîfatc, ceea ee tnctmHi ochiul şi
decat ologut. lntftin, nu trezit suflctcM
urechea, Incruri noui, suprnnaturale:, le pentru DomuuJ, iar in al doilea
a.cf>stra ~unt pHiccrca lor. A<'C'slC<;l sunt t·ând, au stîirnit.impotrivir<'n autodtă
lucrurile după cHrc flămânzrsc şi pc
tHor. Aşn Pstc şi :ud! Vicata, învăţă
cnrc le eaulă. După ele nÎ<'i\rgă de dilurîlt• ~i Ll;tl<'k l'n;!slrf', tr··hue s;1 Pll~
minea~a până !W~lra. La miintuire n'au
nă lum{'ft in
mlsr:u~·! Dneă religia
timp să se g:lndPns.dt Ev::tnţ.!hclia e noastră nu pn•;:intă nimic, care. pe
·prea veche, ca s5 Ie mai s.târncască
de o parte să ntt·agă snflctelc Ia HricuriozHa!ea, Pentru ei, ea nu prezintă
stos, hw lW de nlli'i p.:trtc sl'i tr<•r.casdi
nimic nou. deci nimic interesant. Ei
persccuHHorii. ca nu est<' adevărntă,
~unt urmnsii Atenh:-nilor, despr<' care
n'<Ju vif'.:tlil în ca, e moarUL 'GrÎnaş:ii
Luca spunC', c:l ntt-şi pclrt•ceau vreflde-văraH ai Jui I"us, oriunde nu mcrst
meu ru nimic nltcC'va dceitt să spună nu <1vat ftC('~tc exp<'rîcntc. Trezirea
!au să asculte ceva nou, (f'apt. 17:21). spirituală. a stili'llÎt şi p<"rsccuţii. Si
C~nd li ~P pn:dicll Evanghelia, ace-stoastfrl. intO·i pc- aresti (loi apostoH)
ra. se plictisf'«C', tlncă m1 cumva o iau
tra~i b răspU!Hler!' de aulo!"ităti, pen1n der·;'!cl("r(•, Ei dor<'sc ceva mni mult: tru fflrcrt:'a (](• hinl'. '1i pentru m1'irtu!tmndt•! Şi <'l! lrist e faptul, că chiar
ria f::îrută dcspl'c Hristos, Prima in~
fi printre urmaşii Dotnnultti, se mni
t1·ehnn, r:c li ;;'"a pu~. n fos1; .. Cu ce
gă~csc unii r:1.rc mereu suspină după
pctrn>, snn în nwnd~ <'liÎ ati Cărut
aşa zisul: s~zn{irmaH Mereu ti auzi
YiJÎ lucrul acc<>t;\?·· Să obscr\'!im acnm
~trigând: •• Pui c~~i a<>ta'! Numai ntfl.t?
riispunsul. <"nrc vine C'H nn tunet din
Prea putin! D::lc'am y,'rlt~a mni mult.
p:--tr{C":t lni Pctrn şt <1 to\'arăsulul său:
Să vedem ceva mişcăd mai mari, etc.,
,... ,in numi'[(; lui lsw> J/r!slos; ..•" Un
etc. Atunci am lucra şi noil am con-· r?ispnns ('fllC'goric. · Nici că se putea
trlbui si noi, dar aşa n'avem pentru
altui mni hut>. Nmndf' ]ui Isu<; c pu·
ce ... " Si astft•l ci nu fac nimic, pcn~ tcrea noastr?i, c- aulorh:aOa noastrli. e
·u·ucă ol\ii fac prea pulin. Fonme!li dutotul prnlru" noi. Numf'lc lui Isus. e
P' lucruri scnza1îonale din partea al~ cheia cerului, cu rar~ deschidem por~
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(ilc harului şi pr1m1m orice dela Dum~
nezeu, (Ioan 11:13). Numele Lui este
puterea prin care învingem iadul şi
lumea (Ioan lti:33). Nu este nimic in
ceruri, pc pământ şi sub pământ, care
să nu se plece in faţa acestui NUME
[sfânt, puternic şi mare.
1. llrislos ne dd secretul puterii. El
ne dă puterea şi ajutorul. Petru şi
ceilalţi apostoli, au avut acest Nume.
Cimd Petru trecea, chiar şi umbra lui
făcea minuni. Faptul acesta a devenit
aşa de cunoscut de cei din timpul lui,
că scoteau bolnavii pe ulite, ca atunci
câfid va trece Petru, umbra lui să
treacă peste ci. (Fapt. 5:15). Cuv~mtul
lui Petru, deasemenea· arăta această
putere. Când el, trece pe lângă olog,
insoţit fiind de Ioan, e deajuns ca să
pronunţe acest !\urne minunat, ca ologul să se scoale pc llcplin sănătos şi
să meargă după apostoli. La fel şi astăzi, Ilristos prin Cuvântul
şi scrvii
Săi face minuni. Spiritul Său dă vicaţă. El poate face şi azi,
ca lucrurile
moarte să capete vieaţă deplină. Câlc suflete, ale căror credinţă şi speranţă erau moarte, n'au fost readuse
la adevărata vica~ă, prin puterea acestui Nume sfimt al lui Isus. Da, Hristos este secretul puterii noastre, in
toate lucrurile. Fără de puterea Lui,
noi n'am putea face nimic pcn.tru El
şi Impărăţ1a Sa. Fără de această putere, n'am putea ţine piept Celui rău.
Numek Său, este scutul şi pavăza
noastră în Iata ispitelor
şi încercări
lor, El este stânca ~rcdintci noastre,
El este puterea noastră.
2. JJrislos este secretul curajului. Să
intovărăşim pe acc~ti doi npn.;l_oJi pâ~
nă in fata judecătorilor lor. După
Ci!
sunt amenintati in toale chipt1rilc,
batjocoriţi şi bătuţi, li ~ porunceşte
~;ă nu mai vorbească şi
mei să mai
invete pe oameni în numele lui Isus.
Să ascultăm acum răspunsul lor· "Ju~
dccap Yoi singuri dt:că este drrpt înaintea lui- Dumnezeu, să ascultăm mai
mult de voi dccttt de Dumnezeu .. .''
(Fapt. 4:19; G::d!D). Ce îndrăzneală mare! Ce -curaj sf:înt! C01rc c secretul acestui curaj? Ilrist.os singur şi nimeni
~ltul! Ei au învăţat ce înseamnă a avea pc IsMs. A fost o vreme ctmd şi
ei ·erau fricoşi. Când Petru n'a avut
C'urajul, nu în faţa Siucdriului, ci in
fata unei servitoare, să mărtu!'iscască
favtul că c un urmaş al lui Isus, dar
~z1! Ce deosebire mare!
Acelaşi Petru, dar pentru care Hristos nu mai
este un simplu Galilean. ci un Mân-
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tuitor viu, care trăieşte tn vleaţa lui,..
arc îndrăzneala s'o spună pc faţă duşmanilor lui Hristos, că e dispus
să
asculte de Dumnezeu, mai degrabă
decât de oameni. Ac~sta e curajul pe
care-I dă puterea numelui lui Ic;usl

3. Hristos ne

,.Iubiţi

dă

secretul

dragostei.

pc vrăjmaşii voştri, binecuvântati pc cei ce vă blcsh'mă; faceţi bine
celor ce vă urăsc şi rugati-vă pentru
cei ce vă n~uprcsc şi ''ă prigonesc'',
au fost cuvmtcle şi ÎnYă(ălurilc Domnului. Nimeni altul inainte de El n'a
învătat aşa. Până la Domnul, se 'spuJJea cel mult: "Iubc?lc pe cel ce teiubeşte. şi urăşte pc cel ce te urăşte".
Domnul însă învată şi face altfel. EI
se. roagă pentru prigonitorii şi ră
stJgnitorii Săi. In inima Lui nu are
loc deetH dragostea curată, sfântă
dr~go~t.ea care se jc~tfcştc pc_r_llru_ toţi:
lnetl'lll sau cht5mat11. Urmaş11 Lui au
ăcut la ~el. Ştefan, când este împroş
cat cu p1~tre, face acelaşi luCru
se·
roagă T:_1t?ih!i, să ~u tină in seam5 pă
catul uc1g8şllor lut Numai cel ce ar•
pe Isus, ştie iubi într'adevăr! Isus ne-a
arătat adevărata dragoste. El ne :poate da şi nouă acet\stă putere sfanU.
de a iubi pc prietenii noştri şi a ne·
ruga pentru duşmanii noştri. El e secretul adcvăratei dragoste.
.Toate acf'~lca le primim prin cre-

l

dmţa In
4. J?n~·

NUMELE LUI.
ce! mai mare lucru pc ·care
fl J>T'!Illlm 1n numele Lui, este MJ.NTUIR.EA. Petru ne spune: "In nîmcnir..ltul nu este mântuire: c~ci nu rste

sub rrr niciun alt NUME dat oamenilor, în carf' tr·cbuic să fim m:ÎJlltâti".
ŢoatC strădumfclc oamenilor de a a;Jtmgc la mtmt:.nrc. f:'ir5 a primi
r~us ra Domn şi J\Ifmtuitor în inim1le
lor, sunt zadarnice şi fără niciun rezultat ..Sin1;uru! dr·um l:1 Tatăl, este
Isus. S1_ngurul Nume miintnitor, este
Isus. Slllgura cale adPYărală
este
Isus. Singm·ul izvor al adcvilrat'ri vieti,_ este l.su.s. Isus cstp r.umclc cel .mai
mmunat de pc tot pămii.nlul. Fc>ricc
de acela care pante cânta din inim~:0, ce dulce Ioumc~i Isus!
Ranclr cum vi:vl~~li,
Pace, · bucurie~aduce,
Inimii credincioasă.
Iubitul mC'u prieten, lnsl'i. ca Domnul
Isus să fie călăuza vie!iJ talc ca apot
f:mprcun5 să putem cânta: '
Să mergem în numele Lui~
El este bun adăpost,
Prin Isus noi vom invinge
Ceata vrăjma~ului nost'. '

v.e
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hltristlrile
2 Corinteni 7:2-12.
Nu este nîciunul dintre noi, care să
nu fi gustat din pnh:~rnl mnar al sufcrinţeit')J'. Copiii lui Dumnezeu, îndcost'bi, au ayut şi au nwreu parte de
acf'Sl pahar. Intrislărilc şi suferinţele
prm,in din multe cauze şî sunt de
multe feluri. r\_po:;tolul Pavel le împarte însă numai în două părti: întristări dupa Yoia lui DmnnC7.<'U şt întristi1rl lumrşti {n·zt vers. 10). Dnp5
ce se ('Onducc apostolul Pavel, ciind
face arr:t:'til itnpărlire? Dc\igur că nu
după cauzele
din care ele provin,
deoarcc(~ ck' sunt multe, după rum am
spus şi mai sus. Apo~tolul se conduce
după <:fectul
pc care intrisliirilc n
produc tn vicata noHslră. Ac<'!>l efect
pobtc fi numai de două teluri: bun,
snu rflu; după cum c şi 1ntrbt~H·ca:
după Yoia lui Dum:101.cu. sau lumcaseiL Ci.tnd c după vola Jui Dumnezeu,
aduce o pocăintă, cnrc duce la mântuîre, şi de (':îl'C dac,·a nu se c5iq!c
niriodatil~ pc cfrnd întristarea
lumii,
aduce moDrtrn. Deci udcvărntn -tnlrchru·c c: ~u pcntruc::- a ''entl lntl'l~ta
.l.Nt, ci, ce ~f~ct produce
<'il a.:;upra
noastră?

Cum priuim noi intr:s!t1rilt? De oh!cciu nm in«::rr2lm ~~ sct1păm de de.
Fnrcm orÎ<'c pentru a Jc pu!ra inconjura, inr dttf"il na .·cn r('ţJ-;ÎI. ne S(•COtim H<'feridtL N\)i n~{li'In ln Jntri~!;1l'l.
numa) ~rcnti-i!ilc şi p;irtilc rele, fără
să nC' dăm seama, di prin
rlr I1umnczru \Ten si"i. ne ...-orhc<'l~·ră. Dnră am
ronsidera [!f'e'it din urmă fapt. intris15rHc n.r fi .c,uportatc cu mult mai
mnl!ă uş:urin(ă, din
orkc erauză ar
prtweni C'Îc.
J. Ft•lnrUc infrisllirifor, Ci')e mai
-nm!lc dint1·(' ele prcn:in dm Hpsurî.
-Ncr,j:!I1<.;U!'iJC şi· llf'YOÎIC fac fl1
l1H.Jlie
ft_•tc ;ţfi fii· 1l"i~Jf' :o;:i întunecat<'. Lipsa

#

pf1inci. a hnhr;1r!îmink·i. a adănoslu
lui. a ('~]dur1i pc·ntru iarnă, r~cc pc
multi părinli s:'l-şi 1liardă Jmruriţ1 si
fcricîrrn ce lrr-b'lic ~ă J(·~o oft·rc cămi
nnl. Lipsa de posihiliHHi. r... cc rn 1'nulti
tim•ri înzc'\lrati şi ta]i'ntnti. să~şi phwdii sp<'rantrle pcr;tru viitor şi ;ţpiritul
de inlr!'priildC've. ca apoi, Jn tn·mă ~ă
ajun~ă ncfcriciH lrUJW<tl<' şi ~nfl<'t<':;ic.
Da, llpsurîlc sunt um11 din isYoarele
cele mai nwri al înll'islărilor. :Mai vin
~poi nPITUşit<'lc. Ai În('cput cC\·a
ru
mult ;,wtl!lt, ai depus toată encrgi;, să
iaci ceva, ai depus muncă şi \'Oinţă,
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şi !a ca'p~t: falimentul, ncicuşita. Nu
m;.d .ai curajul Să inctpi din aou. Inli istarca 'i-a copkşH cu toiul sufletul.
E~li U!spcrat. Ce să mai spun de rupercn unei pnetcnH, U{' picrdcrPa
unui, prieh:n in hit~ Cttlc slriing('l'Î de
inim[t, (.'fllc lacrimi. cl1tă Jniristarc nu
produc asemenea pierderi? Dar iaHl
o intristnrc şi mai nHo·c ~i mni adt1ntă: infrisiarf'a produsc1 prin pit.cal. Un
CUijL't vtnoval, un sufkt incărc;:tl cu
nc<h·cpti'i\i, o inimă plină de l)iutatc,
piNmă şi Hccurlî\Îe, o conşlii~tă care
te judt•că şi te mustră cu n1t1lUi asprime, inHî o stare r:w.,· ar trebui să
umple suflc<de noastre dt• groază şi
dl: intdstm·c!
Toate :treslcn pot' de\·~ni inlrislilri
dunmczc•eşti, sau. lumeşti.
Aitlrnă de
felul cum le JH'lYÎm noi. ~i de dcctul
ee il au asupra 1wastră. Noi le putem
Jmnc in fala Jui Dumnezeu, ..')i :;ă-L.
intn·hăm ce voieşte să ne spună prin
ele.
ti. El ne fUi rlispunsurl difcrUe.
1) El n<' poale da· un_ cuyfmt dt: mustnu·e. 2) Prin pierdcdle suferite, El
ne ponlc vorhi dC"sprc !ucrurilc reale
nlc vietii. Avem P:\.<"mp!u pc surorile
din Betania: ?\tnrta şi I\Lîri;t. Cflnd de
pierd pc frnldc lor, Domnul folos{'şic
ocazia să le spună că El este În\·Jcrca
şi vit'::\t:t. 3) El poate să ne orale lips:-t noasldi de tovăril>JÎa Lui. pc care
am pii'rdul-o. --1) El poate să ne fadi
s~ răd••m pc g('mmchi de l'U$Înc şi să
ne pnrăhn. crt fiul ris:pitor, 5) El poate s.ă ne lrc~ră prin cuntorul L'tJI·;t{itor. şi nslf(~l să lurrc.z~: in noi sfinţc
nh·. lnti'l (·~\tc,·a din rlispummrilc pc
t.:u·r Dmmwzeu poate sU ni le dea, la
inll'istări}C' nuasil·c. dacă uoi le adu-

f'f'm inaintt':"t Lui.- Toah'; ·ll<'Ciitf'a
spnn~uri

lucrf'nzti

Docăiu\a

ră

cnn• duce

ia nuîntuir<'. Accs:l<><l sunl jntrilitărilc
după ,·oia lui Dumn<'zcn. Efectul lor
asupra noastdi: c binccuvf,nlat. Să
d0~ Domrm1. c:-. tonle întrisHirilc rare
se ahal asupra no:\stră, orkc rauză
ar :_n-ea ele, să aibă acrst e-fect binccuv;1ntat de n ne npropia pe noi mai
mult de Domnul şi de mtmtuire.1 sufldelor noat>.frc. prin pocliin{ă.
III. Dar infristiirile ncwstrc pot deN'ni şi: infrisft1ri lmnl'şli. Ele pot să
ne :.~mbitionezr. Să împiclrcnscă fnai
mn1t inimile notls:trc. Să facă ca <lrn~ostcn noaslră să r1.kească mni mult.
In cazul ar:csin îrilristări1c dcYin lumcştî şi aduc moartea.
Prietenul meu iulJit, dă-mi voie ca
în lumina acestor cu,•inte stinle şi a-

,

!
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dcvărate, s1'Hi pun întrl'barc<1: Cum
priveşti tu întristările care se . nhat asupra ta? Ce cfL·ct au ele asupra sufletului tău? Aduc ele mfmtuicca sau
picr~an>a ta? Să dra D?m!l.ul ca de

să i1c (k felul celor dmt:uu
drspre
care vorbeşte Pavel: "c·md întristarea este după ,·oin lui Dumnezeu, adncc. o poeăin\ă rare duce la mftntuirc, şi de care cineva nu se căieşte niciodată".

Duminccă, 5 Nocmvrlc, 1939.

Secretul pildi
Ioan 14:15-21.
"Vă las pacea, vă dau pacea Mea".
Ioan 14:27.
Aceste cuYinte sunt lutttc din ecca
ct· noi putvm numi cu

drept c;uvânt:

ultima dorin\ă sau ll'slamcnlul lui
Isus. El era in ajunul dcsp:irlirii Sale
de c:"itre ucenici. Şi ca o1·!ce părinte,
cnc, c;;ind sim!C' ora liilimă apropiindu-se, cheamă pe ai săi :;;.i le ,lasă un
tr~tamenl, o mo~lenirc, a:;;a şi Domnul yoie~le să lase o moştenire urma-

şilor Săi. Şi această scump?i moşteni
re, este P.-\CEA. Lumii l.<;;i dă vicata,

iar prietenilor le dă parl'a ~a. Şi de
nimir nu ~wcau mai mare lipsă ucenicii Domnului, ca şi <le p8cl3. Nu a fost
şi nici nu este• ceva mai de pret decât
paccr~. ~ă priYIIll în_ luml·a _de.., astăzi.
Dr nnmc nu ·arc ma1 ina1·c !Jps:t ca de
pace! Şi re nu face ca pentru a o
::~n·a? C:ind ::;criu an·stc rfmduri, luml'fl se gă:;c~te intr'o
mare firrh<'re.
Situa~ia e mai încor(hllă ce~ oricftnd
dela r:lzhn"iu încoace. :MC'sagii, telegrame, trimişi stwciali şi consilii de
miniştri. peste tot. Jlaeea lumii atârnă dt· un fir de păr. Numai o mi-

mmc supranatur<115 poate sah·a silua1ia. Sr ch'.'ltuirsc milioatre. se lin contcri"ntc. <br pacea lipseşte! Care c
cauza? l'nde c sccnlul păcii? Srcrctul e înlăuntru. Adevărata pace, trebue. să înceapă dinlăuntrul nostru.
Pi'mă nu avem pace in noi inşinc, nu
putem avc>a pace n1ci cu Dumnezeu,
niri ru oamenii. Şi această lipsă de
pace lihmtJ·idi., e tot aşa de nmrc şi
azi, ra şi în timpul Domnului. Unde
pnlem găsi însă :1ccastă p:1ce Jăun
tridi? Hfi'ipnnsul Yine foarte reprrlc:

LA Do:ll:-;l'L ISUS. Iată ce spune El:

"Vă las pacea, ''i'i dau parca Mra. Nu
v'o clan cum o dă lumea. Să nu vi se
tulbure .inima, nici s~ nu se înspăi
mfmle". Da. hus ne rlă adcv[irnla pace. El C' sing:nrul rare a posC'dnt-o.
Când El rosteşte aceste cuvinte, se a-·

flă tn umbra crucii şi a mortii. Nu e
in cunoştin\ă de Cl!t:a ce va urma, de
furtuna re începea să se dcslănţuiască
cu i()atil p:1t~ren. ~i cu toate acestea,
El \·orbeşte ucenicilor Săi de pace. El
stă ca o st~·tneă, în mijlocul unL'i mări
furluno'ase. Valurile urlă cu furie şi

lo\'ese în ca, dar ca stă tarc.
Care c scr.rctul acestei păei? Putem
noi pătrunde în sufletul l\-Hmtuitorului? St•c,·l'lul era: CJ\Ell!NTA LUI IN
DUMNEZEU.
Crcdinia este stimca pc c~re stă
Domnul ne-a spus o
de frumoasă, <le~pre -un om
rare a rlădit pc o ~t.;;cnwnca sti'mcă.
Orice a Vl'nit peste rHidirra lui, Nt a
rămas JWillrueă era
pc slfmră. Creclin1a nrzguduilă re o . avC'a Domnul
-Isus, I-a elat lrci lucruri mnri:
T. Siguranta in mijlncr!l {11rfrlllilor.
El u'<~ a-:;tcpLli c<~ nedinţa în Dunmcn·u. <>fi-L :tperc de grculfiti. Heligia
}JC"nlru El nu ('\'3 ca o umbrelă in contra ploii. l'nii cred d"i credmta în
Dum1n·zeu ii \'a scuti de greutăţi şi
nc·c;tzuri. A~a. că. dacă ci au primit
pc Domnul. nu Yor m:1i :1v:2a parte de
nieio q,f<>rin\ă. ,\df'\·ărul în~:\ e, eă
grcutii(i\e şi nrrnzurilc fac parte din
vira\:\. ha de multe ori sun1 ('hinr folos!tonrc şi llf'Cl't><li'C. Credinta vine
însă, si'i JH' ajute şi să JH'
arate cum
să înfrun!ilm arcc;t(' grculiîti.
Ea ne
d~ simtul sigurnntei, că tohll c in mâna lui Dtlfllll('zcu l:d că OI'icr ni se înt:"nnp!i\. c <1upii Yoia lui Dumnezeu şi
spre hinclr no"tru. după rum spune
ş1 mnn·lc :1postol PaYcl: ,.Tontc lucrurile împreună lucr::-ază spre hinrle celor ce iuht·sr lW Domnul". Aici este
rostul crrclin\ei!
IT. f.rrdinfa n adlls pc Isus fn unire
cu S('OJHI/ lui Ihunnc.:cu. Inima şi· suflrtul Său C'rau uilitc cu Dumnezeu.
Nu era nimic egoist sau amitios în
inima Lui. Aici· e i·;vorul nclinistei
no:l<:lre! Noi căutăm să impun~enl
Yoin!a noastră altora, şi rezultatul este rrarta ~i nrlini<;;lra. La fel faer~m
şi c~inrl c yorha de yoia lui Dumnczru. Ne place sl'i. ne supurwm, rl:lră se
potrh·eştc ru a noastră. ,\d(•yărul e,
că noi trebuie să armonizăm Yoin{clc
ş.i dorinlelc noastre dupft ale Domnului, prin cr<>ciin(i:i şi unire, şi atunci
vom fi un'!\._ cu Domnul. Credin\a ne
ajuti\ şi aici. Şi dacă a"Ccst 1ucnt se
·va face, pacra ya umplea inimile noastre in orice .împrejurări ne-am găsi.
toată

clădina.

pildă aşa

ITI. Domnul

ls11S,

a mml asiqurnrea

că Dumnezeu vede dincolo de 'limitele

-.-.__
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vederilor noastre. Credinţa 1-a dat
Lui această asigurare, şi asigurarea
este secretul păcii. Pentru a avea pace, pentru a Ii in linişte, omul arc
nevoie de siguran!ă. De aceea el işi
depune banii la bancă, işi asigură casa, vieata, etc. La fel c in cele spiritual~. Numai acela poate avea
pace
deplmă in sufletul său,
atunci când
furtuna se ridică şi vânturilc urlă cu
putcJ·c, care şi-a asigurat ''icata în
Domnul. "Vicaţa noastră este ascunsă
cu Hristos în Dumnezeu", spune Pa,·el fraţilor din Colose. Nimeni nu o
poate răpi din mâinile Lui. Domnul
Isus, in rugăciunea Sa mijlocitoarc,
_,pune: "Eu am p5zit pc aceia pc care
Mi l-ai dat, şi niciunul din ci n'a picrit". Oh, ce fericit c sufletul care s'a
tncredinţat cu totul lui Isus! Nimeni
~i nimic nu-l va putea smulge din
mâ~a Lui_. Nici~mul, dintre cei ce şi
au mcrcdmţat v1caţa cu tot dinadinsul
tn mâinile Lui, n'a pierit. Aici c secretul păcii adevărate, care mi poate
fi tuliH!rată de I~imeni. Această pace
:>~e ~ ~~~handestc pr1.n predare depliHă in
mamJlc Domnului, şi prin ascultare
de voia Lui.
Duminee~, 12 Noemvrie, 1939.

rul. Ceea ce este focul pentru aur, aceea este încercarea pentru caracterul
creştin. Numai focul poate curăţi aurul, de anumite nccurăţenii şi corpuri
străine ce au rămas in el, după ce a
trecut prin diferitele spălături. Aşa
este şi cu copilul Domnului. Cu toate
că el s'a predat Domnului, şi a fost
mântuit pnn credinta in jertfa Lui, el
nu c desăvârşit. El mai are nevoie de
creştere, de progres în
sfinţenie, de
perfectiune. Inccrcările vin să-1 ajute
în această privinţă. Un -necaz, o suferintă, o durere, il va apropia pe el
mai mult de Domnul, il vor face mai
rugativ şi desigur mai sfânt. Nu e acesta un motiv de bucurie? Să vii mai
aproape de Domnul, de dcsăvârşire şi
de ,·îeaţă!? Cred că da! Dar iată dl:
drumul e prin încercări şi suferinţe.
De aceea Apostolul spune: "Priviţi-le
cu o mare bucuriei"
2. Ele fiiescoperă inclinatiile noastre
fn a alege. Cfmd eşti la răspf1ntîc, şi
ai în fală două drumuri, trebuie sA
alegi. De multe ori încercările au şi
partea accastti binccuvfmtată, de a ne
EUne in asemenea situaţii de a alege.
~i aici c locul unde se va descoperi
mai bine ceea ce avem noi în suflet.
In ce parte inclinăm mai mult. Spre
IncercArile
lume, sau spre Dommtl? Să prh·im
Iacob 1:2-8.
la Petru. El c in temni{ă. După ce e
chemat şi cercetat deaproape despre
Poporul către care scria Iacov trevina pc care o I5cusc, -- propovădui
cea prin gr<>lc încercări. Creştinismul
se pc Domnul şi In Numele Lui icr..
nu era tocmai popular. Era privit ca
tarea păcatelor, - c amenintat tn
o religie nouă şi îndeosebi ca o sectă.
toate formele şi apoi iăr;at liber. Ce
Cei Cl'--1 îmbrăţişau, erau supuşi la
fnce el? se duce să se odihnească?
grele încercări. Vicata şi avcl'ilc lor
Nicidecum! Se duce la ai săi, fraţi şi
erau in pericol. Această stare ·ar fi
surori în Domnul, Ie mărturiseşte ce
cloocurajat pc multi, dacă ci n'ar Ii
a făcut Domnul pentru el, ca apoi cu
ştiut că aceasta e calca pc care a
o mai mare rftvnă să înceapă a-L vemers şi Do!tmul lor. De aceea, aposti iar.Rşi. El a trccut prin acest exastolul le scrJc atat de clar si frumos:
men, cu succes. Incercărilc, au dove·
.. Fr.ntii mei, să priviţi ca o.., mare budit că el inclină spre Domnul şi e
curJc, când treceti prin felurite incerhotărît să indurc orice pentru numele
c~ri...~' 0c făcea pc . apostol!tl Iacov,
Lui.
sa sfahuască pc fraţi s~ pr1vcasc~ ·1a
tnccrc5ri ca la ceva ce trebue să-i
3. Ele d::svolfă curaj11l nostru. ·Pri. hnhucurc. şi nicidecum să-i dcscurajcviti-! pc Pavel în ....călătoria sa ultimlt,
-ze? Ce hmc vedea el in aceste încerspre Roma! Cfmd naufragiul vine,
cări grr!e, rare loveau în vieata Iicând toti îşi pierd cumpăttii, c5nd
b,crtatca ·si avutul copiilor Domm;Iui?
c~i~r corăbierii voiau să fugă p3I·.stc ceva bun in încercări? Este ce- - rasmd corabia. - flcoarecc credeau
va ce trebuie _intimpinat cu bucurie?
că nu inai este nicio speranţă de scă-"
Este c:va binccuvântat? Ap~stolul
parc. el se ridică in nmnelc Domnu ..
spune ca da. El ''cdc multe btnccului, ·ri încurajează pc toti, sfătuieşte
pc căpitan, şi a-;tfcl vicrtta tuturor cr;tc
':ântări ascn.~.~c în incer_cările prin caI c trec eop111 Domnuhu. Să incerc iim
scăpată. Inc·:>rcarca
a dcsvoltat mai
s!'i însirăm câteva din binefacerile înmult curajul. Priviti la llunyan in incercărilor:
'
chisoare! Doisprezece ani tn cclulăf
Dar pentru el n'au fost pierduţi. Cura1. Ele purifică şi curăţesc caracte-
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jul n'a slăbit cu ntmt~. ci din contr.~
a crescut. In aceşti am, el a dat lumu
una dintre cele mai man opere literare, a doua după Biblic, "Călătoria
creştinului", Din ca se poate
vedea
destul de clar, curajul care l-a întovă
răşit tn toată lupta lui în aceşti ani
de grea incercare. Suferin~cle au do,·edit spiritul şi credinţa lui. Incercă
rile formează balanta. cu care putem
măsura greutatea aurului. Inccn~ările
sunt . viintul, care inH'ireşte rădăcina
planll·lor.
4. Dar lac:>v nurt spune: "Incercarea credinţei vrwstre lvcrl.u.:::i1. rtll:darea". Răbdar.:::a e t> floare foarte rară!
Ea nu creşte decât numai pc culmile
muntilor cel01· mai ina!ti. Pet~tru a ajunge la ca, trebuie să urei mult, şi
nu uşor. Fnicit e fnsă, acela, care a
reuşit s'o aibă, penlrueă numai răbda
rea ne face de~ă.,-;lrşiţi. Domnul hus
a răbdat totul pentru noi. Si noi trebuie să răbdăm totul peutru El Incercările n~ dau această ocazie, de a
dovedi răbdarea no:1stră, pentru Domnul Iată dar, cMcva UW:le ptntru care nwrcle apostol Iacov, ne spune:
"Frnţii mei, să priviti ca o mare bucurie, cftnd treceti prin felurite tncercări''. Domnul si'i ne ajute si'i. privim
şi noi înccrdirile ca o mar·e
pricină
de bucurie pentru liOi. c~. prin ele să
creştem duhovniceşte lot mai mult, in
desăvt1rsire.
răbdare
şi
unire <.u
Domnul.
Duminecă, 19 Noemvrie, 1939.

Scopul luptei anstre

r

-~~~-~-·-~-~-~-~-~-~-~~~"'-~--~~~-~--~--~--"'~~-~-~~~~~=~~=,c""'

1. Corinlmi 9c24-27.
Pavel ilustn•ază vi<·a1a creştini'i <"U
sportul. At~mci, ca şi ::t:'ilăzi, sp(lr\ul
E'rn foarte iuhit de multi. Imko..;cbi
grt~rii îl pr.:wtic~m pc
o scară foarte
tntinsă. Jocurtlc l<•r olimpi.·c c1·au vizitrltc de zeci de mii de-oarr:.eni. AIC'r. gările, arunc:lr1le cu di~:cul, lupt0le
lor, au răma~; vestite" pttnă in ziu:t de
azi. Pentru reuşita acestor tJdcvăr:lte
sărbători. tincni ~e pre~:ttr.u cu mult
timp înainte, supuntmdu-se la tot felul
de rigori şi fnfrâniiri. Mni erau apoi
anumite legi, de rar:e, jucătorul trebuia să tină seama in timpul joc•Jlui
sau a luptei. C;.lştigătorul nremiului,
devenea cel mai iuhit si ve"stit tii.năr
din cetate. La întoarccrC'a dela ârcnă,
locul undl~ SC' Pxeculnu jocurile, el era
luat pc mtdni şi purtat in triumf pân~ fn rctntc. Pc frunte purta n eunu-·
nă de lauri,
semnul tnvingerii. Se
"Obişnuia adcseor~· s~ se spargă in ast\
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fel de ocazii câte o parte din zidul
cetăţii, spunâl'ldu ·se: "Pânii ~vem astfel de tineri, PU avem nevolC de ziduri ca să ne apere".
· Când Pavel scria Corintenilor, despre lupta cre~lină, el a ..·ea in vede1·e
act~stc alergări, care erau destul
de
cunoscute pentru cei din Corint - ca
făcând şi ei parte din poporul grec
- şi despre eci ce luau parte la el~.
Din aceste alergări, Pavel scoate in
evidentă câteva lucruri şi invătături
foarte folositoare.
I. Să ai un scop bi~e definit. Ca să
ai reuşită în m·ict:, se cer două . lu~
cruri: întcîiu, s~ şti pentru ce lup\1. şt
in al doilea rând, să-ti placă act!C<t
pentru ce lupţi. Acca_st~ îm;~amnă. sâ
ai un scop bme defmtt. Vteaţa tr~
buie să a1bă un ţel şi un scop dominant. Apostolui spune: ,.Eu alerg, dar
nu ca şi cum n'aş şti încotro alerg''.
Inchipuiti-Yă un alergător fără tinti'il
Nu ar deveni el de râs? Nu mai vorbesc că alergare.\ lui c zadarnici'i.
A~a e şi cu 'alergarea spirituală, cu
lupta duhovnicească. Noi trebuie ~di
ne fixăm him• tinta şi scopul gprc care akrgi'im. Trebuie să cunoaştem
hine inamicul contra căruia trebuie sâ
luptăm, altfel
lovim cu pumnii in
,-ânt. Aceasta a venit Domnul să ne
arnte. Pentru aceasta nC'-a chemat
Când venim la El, El 11e pune în ini·
mi'i un scop care unifică şi inspiră
tot ce facem noi. Astfel că toat-e cner ·
a:iilt~ noastre, •oală
atentia noastr:-1:,
tot timpul nostru şi toată putcrc·a
noa<>tJ·ă se LOncentrează în jurul aceslui scop. In fl·:ul acesta putem fi siguri dt' reuşită. Tn :11Ui parte tot apo~
stolul Pavel, vorbind despre acea<;tă
alergare, spune: " ... fac un singllr Iu<Til ... " Cine mf'r~e pe .două
căi d<-odată. nu va ~jnn~e la canăt. Cine incPpe două lucruri deod~tă, nu ''a termina nieinnul bine. Cmc lnpti'i pe
două fronturi, luptă ru jumătate pu~
tere si e in pc1·icol de ::t f, învins. In
lupta' şi alcrgnrea noastri:J creştin~,
trebuie să avt'm un scop definit şi o
ţintă sigur~. spre care apoi să
concentrăm loat:l nutf'r~a noastr~.
II. Să punem. tnlrcaga inim(1 în ttLpfd, dacă dorim st'f rc!Jşim. Şunt oameni eare merg la luptă cu Jum~tato
de inimă . .Tumlilatc nu lăsat-o aca~ă.
Ei sunt fricoşi şi slabi. Domnul nu IUbe-şte jumătrlti de inimă. EI ne vrea
in totul. El vrcn inima no::tstră tntreagă. In Biblic găsim un rrge, care avea jumătate> de inimă tndreptat.11. spre
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Domnul, iar jumătate spre lume.
Domnul l~a lepădat. Lui nu~i plac inimi:c împărtitc. In lupta noastră) noi
u·elmic să punem întreaga inîmă. 'intuilga voin\i:L P(•ntru aeest lucru, noi
trebuie să faa·m o ulegt•rc. Sunt mni~

No. 4

Ce c criza? Cri-za e locul hotiirtrH.
drumuri se înt.i!ncsc şi noî tre~
buic să alegem. Stânga sau dreapta?
Inainte snu inapoi?
Domnul -Isus a :wut in vieaţa Sa p!mântească. două ('rJte rnan. Două mote lu(:ruri in programul nostru la camente de hotărîri rldinitive. Două !ore lrcl.mic să r<:nunl5m. Ele pot fi bufuri in rare a trebuit !'>ii aJca~ă. ]nne dar sunt altele şi mai bune. Pen~
tâiu. în pustiu, iar al doilea în Ghetsitru atingerea acestol'tt din urmă, tremani. In pust~u, El treb11ia să aleagă
bue sii n:nunt<lm Ia cell' d!nt<."du, C<l:->J
drumul. Domnul stia că intr'o ti va fi
cer nunwi chcHulrca energiilor noi\Hcgc. Dnr mai ştia că drumul la co·
strc. şi i)ă al('gt•in pe cele din urmit Ne
roană duf.'c prin cJ·ucc, suferinţă
şi ·
mai lrcbw: upoi, o metodă .TrciHtC
moarte, Şi D!a\·olul ştia luanl acesta~
si Ii propune o cale mai scurHi şi mai
să ~ducem fiecare părticită din -vi<':J\<1
sub controlul Duhulci ::>fimt. Vicaţa
uşoară: "ln<·hin5-tc mic, ~~ loate vor
fi t:lc Talc''. Domnul lrehuja să iacă
este ca un dunp: producfttor :şi ncpro~
alegerea. Si prin rugăciune si post, El
dueă!or. Af(rlcultorui
este aceia caro:
a <~ks c:llca crucii, La fel în (fh~?-tsi
tntn.:buintt·ază toak: nujJoacele -ca să
facă TOT cHmpul rndiloF, Facem no:
mani. Donmul era in fata <'rucii. Umacest lucru în câmpul vit'tiî noastre
bra ('Î se întindea p;_în' ta picîonrcle
spît·itualc? Daeă vrem să avem o ls~
Salr. ApcÎt' refl ~1lc mor[ii, niiv?Oisc!'ă
H;;upm s~lf!t•tu!ui Său, El simtea tot
biindă 'adevăt'ală,
tn·buic s5 lăsăm
g1cul Cah·arului, şi amăl'5cinnca paplugul Duhului să t~ic l.H·azde adăncî,
ca sănuln~;l A<k-vJrnlui să poată avea
harului. Şi în acest timp. se pan' că ()
rădăcini bînc înfipte.
voce,
voc.:a care :.1 mai YOrhit o~
IlL Să exacilUm H aspră discipli- dată prin Petru, -- I~n zis: ,.Inconju~
ră acest pahar·•. Si Isus vine in fala
nă asupra noastră.
Lupliitoru!, sau
Tr~HHui, în nq..;ăciunc fierbinte. cu la~
ale1·gr.torul, se supunea lu o multime
de infnln:i.I'Î. In hHpu! luptei, t'l llU
crîmi şi ~Hdori reci. ('are sfintf'aU pă
putea să~şj pct·mit}i chefuri şi bclil \,u
mfmtul, eul(• In ntimftnt în fata Lui,
<'cibiii. ~'avea dreptul să~şi rht·Huia?i supmw aceste două drumuri, si-L
. se:! {'nt•rgiilc in nlh~ lucruri, drc{l.t _jn
roagă sil~I nratr f.:are r·:,;tc
voia Lui.
rn ingt·t· vin{' din co:r ş!-L întăn:stc.
exerdtiîle ce il anti'f'Hau pentru lu~
pt?i. CrC"ştinul, din momcnful <'e tl prî~
Cade apoi <lin nou cu fata Ia p:imfmt 1
mît pe Domnul, este in continuă 1urugădunca d('vinc .~l mai fi<'rbin!t', lnot3 şi alc1·garc. Penlru a hin1i, el tre · r.rîmilr lmll fi<'rh:nti, iar_ n1dodîc cad
buie să se supună unei aspre î;lfnl- t•a r:.iştt• pieiHm·i mari rle s:"1Pgc pc pă~
nări. Să exerdle a;;up1·a lui o nspră
mtwt. Lupt:l \!'r:~ în f:lw ult:mlL <;i in
d.iscipiin:'i, Apostolul Pavel a făcut ru
acc:-~st5 luplă. Domnul a
icş;t htruis1rictCle acest lucru. Iată ce zice el in · tor. Ctmd s'a ridicat dC' pc- pi~mfmt.
această privinţă:
":Hă port aspru cu
Domnul drja c:lştiţt;l~c bătiil!a. Tot Cf'.
trupul meu, şi~J tin în stăpânire... "
urnwază dt• J.cum Jm:o!o, c numai pc·
Cel ce in fclui acesta va lupta, e dcpsirea păcatuJuî nostru pc c~'rc El
sigur de biruwţit
l~n luat a<>upra LuL I.. uptn era însă
câstigată. Crizn a fost rcLoîvat~ prin
DuminecJi~ 26 Nocmvric, 1939.
cuvintele: .,Faeă~sc nu voia Mea ci a
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In fata ulzel

..

Luca 22;89-"46.
AeeasHi lnt:tmpbrc trebuie să ne intereseze fonrte mult azl) pt'ntrură <'a
e istoria un<.'i crize. Criza, c cuvântul
cel mai familiar a;d. Peste tot, prin
radioj şi presă, auzim numai de eri ..
zc. Crize mt<'nHltiounlc, cf'i1.c po!îticc,
crize financiare, etc. Lum<•a a început
să se ohoscască cu ele. Si totuşi noi
vom incrrra să ne oenpăm de da[a
aceasta de crize, ~aturnl. nu de eri~
zclc intCTn::qionnJc, politieP sau financiare, ci de crizctC' spirituale prin care trece fiecare om ln vicată.

Două

Ta...
Faptul. c§ Domnul

'

I~us

prin ascmr'nen crize ~rele,

a trecut
ne aduce

mai aprnapt' de El mai mult ca orice
alt lucru. Or-i und{' ne-ar duce vlcata,
Hristos e lr.:cut pc acolo. Noi nu. f'\·
vem · un nu-:t!u mai mare cu al Luil
nici un Ghetsimani mai greu ca at
Său.

ne nci noi trebuie s! invl1t<lrn doutl
1ucruri mori:
1. Noi lri'llW! să cerem împUnirea
voiei lui numnr:cu. Arestn e sPrn:~lul
h!ruinki. Domnul a tnYÎn~ in momen~
tul când a fost gala/iri spună: , 1 Fadl~
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se voia Ta!'' Ce greşeli mari ,fac oa-

obişnuit de mare. Asl!el ci strig~ el·
tre Domnul~ disperaţi: nlnvătătorule,
nu-J'i pa:;ă dî. pierim?'' Şi Domnul.
Din acca-;tă pricină vin t.?ate ncintcl:gcrilc, certurih•. dw;imăt<lllc, răzbuna
ce liniştcşle marca şi vântul, se întoarce către ci şi le pune aceste intrebări:
riie crimeiC' şi războait•lc. Oh. ducă
O}tt~cnii ţW intreba mai adc!=>ea care t~
,.Pentruce sunh:ti aşa de fricoşi? Tot
voia Domnului în' chesti,mcn cutare lt'avcti credin\ăT• Aceste cuvinte par
o mustrare foarte f:flă şi inldi::tcată
şi cutm·~~ Dacii t:'i ar căutn s? lu<:.rC'~c
tn a<;;a wl ca vo1a Domnutm, sa hc
din partea
Domnului.
Intr'adevăr ·
vicnta ucenic.îlor era plină de mister.
tnf5ptuit.ă în fiecare lucrare a lor. Atunci nu ar m~i fi atâta tânguire, aRcligin din care ei ieşiseră era p1ină
de frică. Ea le vorbea despre muntele
tâta răutat<" şi atăta mizerie .tn l~tmc.
Yo!a Ta'', a spus cineva, ~,sclumbă
arzând, de care strămo~ii lor nu se
Pustiul într'un paradis". Şi int(a<lc~
puteau aywopia. Ea le mai vorbea de~
văr ...-o!a lui Dumnezeu, ar schnnba
spre Sfilnta Srintelor în care nu pu~
lum'ea ac-casta cu totul. Dacă voia Jui
lea întra decât numai !\Im·clc Preol o~
Dumnezeu s'ar racc de către fif'carc
dată pc an. Totul <'ra În\·ăiuit in mister. Astfel că şi ;.\CUJU fm·luna acesta
dintre noi. aşa t•urn ne rugăm in runeobişnuit de man· îi pune pe gân~
găciunea .~TaHil no~ln(. am. . av~<l o
lume cu muH mui bună, m~l tublt0<l~
duri. Ct• puteri supranJlura1e se des~
re, mui crt·ştină şi mai aproape _de_ lăntuiesc asupra lor? Dt)si~ur că de
uici ei nu nmi scapă. Şi inimile lor
Dumnezeu,
11. Dar voiu lui Dumnezeu cuprinde trcmur.ă de frică.
Pictura act•asta c minunată: O lume·
sacrificiu. En cuprinde lepădare de
sine. Domnul Ist~.:; a înţeles pcrf{'<:t de
furioast'f şi un Dhmnc:ru dormind.
bine nrrasta, cii:nd a SfH!1'<: .. F::u:~il·sc
Aşa ni se p:11'C nouă! Si :1tunri ne nmvoia Ta". El ştia că de aci inainte
plem dr- frică . .-fd{'v;irul c ('QHtrariu!
vicata Lui c un c-ontinuu sacrifiriu. "hli'l ră nu do!'Tmtrazi"i, niri nu donrŞi într'adcYăr ca a fost ,.Eu itni dau
mc Ct~l ce păl~:;te pe Israel". (Psalm.
~icata'', Al spus El. .,Sămânţa dacă nu : 121 :-t). El mustră furtuna şi liniştemoai·c rămfmc sing:ură". Ce sacrirt~
şte inimile.
'
du in~cmna ru:c:-ta Penlru Isus, nimCni
Dar i'n aceste crwinte se cuprinde
nu poat(' cu:>rimh~ în euvintci Ai~i sHî
mai mull. Noi privim teama c.a ceva
greutait'n nkp:('rii! Aici c gravttatca
de ncinH'iturat şi-~Iără care nu putem
erizci: S.\CHIFIC!l'L! A FM:E V0/,1 fi. Păr!n(ii o întrehuintr<lză nsupt'a coIXl DDf.VEZE!', A URMA PE ISUS,
piilor lor. Sodetutca fac!! la fel cu
INSE:L\JN.l SJ(:RIFICIU.
răufădHorii. PuşcărHlc, lant:JrÎie, bfi~
tiiilc, sunt mijloacele prin cnrc se in~
Duminecă, 3 Deecmvri~, 1939.
c~ardi să se facă din oameni răi. mai
IIIV!!Igl!UPl fricii
buni. Toale sunt înzadm·. Frica nu este
Marcu •>:35-41.
cel m:ii hun d.ascăL Copilul când va
.,Jlcnlru~e vă temeţi?''
scăpa de teroUl'(':l ~~. va face tocmai
contrariuL Puşcărinsul când va scăpa
Cu topî cunoaştem Î$toriu acestei indin ianturi si de sub pu!erca ciomatâmplărl. In ziua accasla Domnul fugului, va căuta să se rli~hunc.
•
sr-se foarte ocupaL Tot L,impul vorbise
Să vedem
ce zice Biblia despre
1nuHhnîi despre Impării\îa lui Durnnc~ ·
zeu. Scara, s'a TI'tras cu uccnkii Săi frică.
in corabiP, plednd cu ci tn cealaltă
I. Pt:nlru Domnul Isus, frica era o "
parte a mării. Eiind prea obosit, Domboală. El a combătut-o tot timpul. Prcnul se aşeuzl'i cu capul pc căp5tâiul tutindt•ni cuvintele lui au fost: ,,Nu vl\
corăbiei şi adoorme. Deodnlă o furtemeţi!" Lui Petru pc mare; ft•mt~ilor
tună j}uternică se l'iflidi pc. mnrc, şi
care se apropiuu de El <'fi s5 atingă
valuri c izbesc cu putere în <'Or::tbie,
poala vestmintclor S<11c; ucenicilor şi
ba trec ş:i peste marginile ci înli.iun~
femeilor după Învîerţ. tuturor le sputru. Faptul :tcestu a umplut de gronne 3ccstc cuvinte: ~,Nu vă temctH" ..
Frica tr<.·buic învinsă. Ea a luat nază pc U<'cnici. Nu trC>buic să uităm. cii
printre ci se aflau câtîva prscari din~
ştere prin păcat. Privitl 1:1 Adam, pri~
rnul om; la Cain, ucigaşul, şi la toţi
tre cei mui îndrăsnctL Toli nccştia erau oamenii ml'idi, obişnuiţi cu \·aluceilnlti, păcatul a dat naştere fricii..
r-iie. Faj>tul. că de data act'nstu ci se Copilul lui Dumnezeu n'are dece se·
insp3im~tntă şi se umplu
de groază,
ft'mc, at5tn vreme rât arc pc Domne lacc să credem că furtuna era nenul eu el. Singura fricA la care e In-

mt>nH rfmcl f':\ntă să

facă vom

lort
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drcplăjit, e frica de păc:at,
pentrucă
- păcalu c accJa - c~rr- ne desp;trtc pe
noi de Dumnezeu. Orice altfel de fri·-că e o bo~lă, Avea Domnul drcplatc?
Dat Dacă noi privim In rădllcina lu·Crurilor~ vedem ră frica c duşmanu~
cel maî mare. al omenirii. Frica de
boală, in:5eamnă. adesea prlmirra boalei. Frica de a nu rcu~l, face pc multi
să falimenteze. In poporul nostr-u este
o zîd'Uonrc: ,.De ce \i~c frică, de aeeea nu scapi". Şi ta cc)c mai multe
cazuri c aşa. !-'rica este preludiul că
derii. Ca1·e e cu uza războiului? F r i.c a! Natiunile st> tem unele de altclct
lnlălură frica .şi pacea apare! Sunetele oamenilor sunt cuprinse de -spaimă. de groază. Oamenii se tem de suferinte, de pcd(>apsă, de viitor, unii
de altii, de ci Îllşişi, etc. Ba unii - şi
nu pu{ini - .se te-m de a urma şi pc
Domnul. Se tJ?"m c~ DomnUl nu le poate a<;Jgura nsn de bine Yiitorul! Că
dacă~L Yor urma pc EL nu vor avea
·pftine ~i reusită în viPntă, uitând că
Psnlmis!nl spune; ,,Tânăr nm fost şi
am îmbătrânit, r1ar n'am văzut pc <'el
ncprihănil murind de fonmc
şi nici
pc copiii lui cersindu-şi pâinca ...
II. Care sunl ctm::ctc fridi? N EC R F. D 1 N
A ! Afacerile, <'omor·
tul, .tratatele~ ·etc .• totul S(' bazNt7.:"i pe
CrC'dit, pc înrrrdcrc, Carle crC'dituL se
pr1lbnşf'şte totnH. ~oi sunt('m martori
la acC'asta. Se nd1că intrebarea: .,De
ce şi C('i rredln('ÎO~i se tC'm ?" Ră1'ptm
sui Yinc drla sine: Pentru<'~ n'au credintă. Ei n'au ajlms p('\ni'i acolo. ca s~
poată spunr ca Ps~!mistnl:
.. DumncZ(>U c lumina v'ctii m<'Jc, de cine să
mă t<'m?'' Acest lucru 1~a constatat şi
Domnul Isus ln un'nicH Săi. cn acea~
stă ocazie, El 1i intreahă dojo:'nHor:
.. Pentruce sunteti aşa de fi-icoşi? Tot·

:r

•n'nveti

crt'dinţă?'•

III. CrPdin{a in Dumnezeu. Ea c aeeca ce ne Hpscstc-. Ea c cel mai bun
leac contra fri<>îL Dc~·iÎţrur că 1\('cnst'a
..1 ·nu tnsramn1i că noi s.unt<'m scutili de
furtuni, nu, din conlr~ furhmile- vor
fi şi m:li puternkc; dar crNUnta. c a~
ceea r.arc ne dă curaj şi putere de a
fnvingt>.
IuhHu1 meu nri<'f<'n şi fratrl Pcntruc{' esti frieos3 Pentru~(' n'ai ('redintii? Alnngă fric-a, f'ncrcdintr~zţj-te
·rn mâna Domnului, şi El !e va păzit
Dumînec5, 10 Dcccmvrîe, 1939.

lsc•ltare apostoli ci
Faptele 13:4.
Sunt multe lucruri) pe care trebuie

să

le învă~ăm dela primii credincioşi~
unitate, lo't·ărăşu~. obsf'rvarca Ciuci
Domnului, botezului, primirea cllemă
rlî divine, d.ar mai mult ca orice, noi
trebuie să tnvătăm ascultare de Dum....
ne::cu. In accaslă pridntă, apostolii
ne dau cele mai excelente exemple. Să

privim la Petru

şi

fonn

la Sincdriu.

Când sunt amenintati să nu mai vorbea~ră nimtinuî in num<:'lc lui Isus, ei
răspund repede şi crttcgoric; "Noi trebuie să ascultăm de Dumnezeu~ mai
thult ca de oamf"ni !'' Pavel şi Sila,
intr'una din călătoriile lor misionare,
voi~:sc să meargă in Bithinia, iar Du ..
hul sfânt îi trimtlc fn Maredoni:l, pr:n

Troa. Ei se supun intocmai. In
noastră,
mişi de

lecţia.

BarnaLa 'şi Saul nu fo~t triDuhul sft\nt, şi s'au coborît
în SdPucia. Ei au fost trimişi la pă
grl.ni. Acesta a fost scopul pentru care
Dumnc1.eu a chemat pe Saul. Şi acum
d se supune.
Chemarea lui Dumnezeu constă din
accs.te două lucruri: Vino şi Du-le. EI
ne cheamă şi apoi ne trimite. La icl
n făcut şi Domnul Isus. Celui vindcc:1t
îi spune: ,.Du-te .şi ~onnt~ la ai tăi ce
ti-a făcut Domnul'', Apostolîior 1e porun<:cştc sil mcaraU şi sZl fnc...fl ueenlci
din toate Neamurile. Pe unii Dumue~
z~u ne însărdr1t'~tză numai să spunem
C<' ne-a făcut EI. pc n:Itii, ~ă facem uc.-:: ·
nîci, iar pc alţii să meargă tn t~ri
pfigâne,
I. Care e dnloriH noastri'J? Să a.scult5m Yoccn divin?;! Noi trebue să ascultăni chiar şi alurtct, tând nu
cunoastem tinla ·sau drumul Să ne amintim de Avraa.m. Dumnezeu t1
chf·nmil să mcar~ă intr'o ţură cu to~
tul nrcuno!'icută. Niciodată el n·a m::~i
trPcut pC' ac,:l dn.nt N'a ştiut nimle
despre pilmânful şi oamenii d~ aeolo .
D::lr dacă Dommtl
trimHr!, Pl se SU·
pune. Şi T>umnf'zeu 1-a binecuv;1t~b.t
Cu alt caz. Ii.'!Hi-l }1('. Filip, cvanghc~
Iistul. El predică <'U pui.cre tn SflnwJ·îa. Suflt't~k se întorc ]a Domnul Ul
duiumu1. Toti a<c:C'ult?l cu d:rag' Evan~
glw·lia. cftnd deurlatU Duhul vine ~i-i
s:pune lui. Filip s~ meargă în pustie,
Oric;1re dinlrc noi .-~r rt rămas -;ur·
prins de ncC"3slil inviln.Uc. Cum, s~ pă- '
răsesc miile rare [J~_cult5
aici Evan~hdîa cn to:1tă inima, '}i să mii cluc în
pusiîc, unJc nu loC'uieşte nimeni? Nu
'inteleg! Si totusi Filip, a nscultut, s'a.
dus, şi Domnu! a făcut un lurru mare
prin el. A trimes Ev·m;.:<twHn in r,c~
~rul contim·nt al Afri~iL AYraarn nu
cunostea drumul~ Fllip nu cunoştea
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scopul trimiterii lui tn pustie, da~ ?Î
unul şi altul au ascultat ru toată mt·

ma de Domnul, şi F.:J l-a binccuvântat
pe eit şi lucrul lor. })a, noi trebuie să
ascultăm de Dumnt·zr:u or~' ând şi ori·
-şi

undcl Chiar

atunci când nu pricc

pc.•m destul de tHne l'.'! vrea El, 1:11 PoL
Vom intelege mai HîrJ..iu, m<ti hin~.
Datoria noastră c hă r ~ supunem. Ct-

nt'Ya a spu5>: ,,Ma:
prin intuner.:-c,

zeu, decât

bim~

t~mbla

voiu

împreună Ctl

sîn;~tJt

pn"!

Dur.mc-

lumină''.

Dum-

nezeu ..:':r.;~ (:ela t,r;i mai mua <..1 l"ricc: ascultare. 'iă :1mintiti de Saul,
primul r<:>gc al lui Isr~el:) Care a fost

Dumm·z~~u 1-n l!:pi'idat şi a ales i11 weul lui p~ Dav1d?
Neascultarea! Şi dmd t'l \'rea !.!1-şi
scuze păcatul ·u~a~rn'1tării \'U câh~Ya
jertfe, Domnul îi ~pu,le prin bi'ltrânul
SamnH: "Ii pt.1~ Domnub:i mai n1t.ll
arderile de tot ·i jf~rt!de ;[('rfll ascrl~
tarea d<' g:l<1sttl lui? Ascultare;~ ~::~re
mai mult d..::·:ftl jc..rtfeh\ şi J.1rt1.irea

c.auz:t pentru ..:arc

C::tviintului S·'iu far>e mai nmlt dPcâl

grasl!nca
berbecilor!''
(I. Samuel
15:22).
IL Cum pult•m osculla? Prin ~re~
dare

d('pHnă. Tr~huie să

ne

un,Jlim
cu lotul !u lata Domnului. El s1i fit• to-

tu!, inr noi nimk s~ ne incredintlim
cu totul in riuîinile Lui. Sil·i inC'rC~
dinţăm Lui conducerea yietli noastre,
şi orice nr :'>pune El să facPm fără ni·
do şoY1'iială. Aceasta înseamnă B~cul
tare qcplinll.
Dumiilerl'i. 17 Dccemvtie, 1939,

Adefiirata lmplrllie
Ioan 18:28-38.
"Impărătia Mea nu csta din

acca~ta". Ioan 18:$. ·
Situ~tin ~~:ccasta se repetă
ori Hristos şi Cezar vin fată

lumea

oridccâle-

1n

fntă.

Pilat n'a rost interesat de Isus. pflnt'i !lU
i-au spus di. El este .,JJn imp:lrat
Acest f<lpl i~n slrivH urRchile. C<'tmr e
tmpărat .şi nimeni altul! Şi din nou el

pune lui Isus
Tu

hnpăratul

act:;-~slil

întreban•: "Eşti
Iudeilor?'' Răspunsul

pe cure·l-a dat Isus. e cel de mni sus:

"lrnpărilţia 'Mea nu este din lumc:-t ae{;nsta!'' Pil~t a fost multumit cu nces.l
r-?lspuns." Dadi Crestinismul nu nre de
a face ru areaslă !urne, dac?i el apartine altei lumi, dacă el nn constituc un
pt"ricol p<'ntru tron şi statul roman:
"Eu nu gă:>Psc nkio vină i:n :El''.
1. Ce â fntrlrs Isus prin ctwinte1e:
"ImptJră(ia Mea nu este din lumea aceasta?" El a ln!olcs cii !nvă!~turile şi
spiritul ci nu sunt din această lume.
Ea are o temelie, o metodă şi un progm

ram diferit.

lmpărălia

lui

Hristos nu·

arc nimic cu Statul. cu politica. sau cu
guvernuL Statul şi bjscrica, are ficc:n-e
sfera lui de activitate şi ele nu trebuie"
amcstt.~catc laolaltă, Statul 1 prin toate"
mljloac(']c de cM·c dispune, pregăteşte
individul pentru vicaţa :-tccasta pă
mântescă; până când,
Impărătia.
lui
Dumnezeu. prcg~teste lndiddul pentru

"·ientn ccalaHă. ·vicata "\Tşnidt
TI. Care sunt principiile şi tnultjltlurile lut bus?
1. .Hiruismul, dragostea şi griju pentru alţii. lnYălălur~1 ncca~tn ne-a fost
('·~vlicată atât de dar în poraboJa Mântuitorului despre Samarit<'nnul MilostiY. Tcmciiu împărătici lui Dnmnc:r..eu
c aceasta: d r a g o s t e. Tcmcliaiinpăt·ăljei arcstei lumi e: egoismuL
Chwr faptt.•lc bune, au de multc. ori la
hază an';;.l l'goisnL Oridccât.~orl cinevaface un· bin<'. o mîlostenic, ('U să fi<'. v~~
. 7.itl de oamf'ni, ca s?i fie publicat tn·

zim·c. ca s:l fie

lăudat,

pornită

Capta 1ui nu e·

fHn spiritul mi!ci şi ul tlragm:~
tri. d ai egoismului.
impi1r5tia Jur
Dumnl'7<'U un alt spirit luC'rC'::t7.ă: spi-

rn

ritul dr:\gostei

şi

a) jertfei.

2. B11m1fof('a şi drrptnlea nu pOţCJi
unea şi puterea, sau alti idoH care cuprind inimn. S5 cauti putere, glorie,
bani, sau alte lurrllri m::lt'rinll', apar~
1\nl' lumii accst(~ia. Acesleii sunt luc~
nrrilf' pc r:lr(' fmpăr5tia a~('stci lumi
C zldiHL In împărătia 1ui Ilrislos primele lunuri sunt: buni'itntea, drnj.'!'OStea, nclt"\':irul şi "lujbn. Să a<>eulUhn
cum descrie apostolul Pavel pc Domw
nul Isus: .. m măc-ar r?i :w<>a chipul lui
Dumnezeu. totusi n'a ("TC?.ut ca un lucru de apucat să fie dropotrivă cu
D:tmnczcu. r.i s'a dcsbr]1rat pc Sine in?

sw;;i

şi

a luat rhip de rob,

f5dmdn~se

asC"monca oamenilor'' ...S'a desbrăcat~
lu:în!l un chip ilc rob'', .\rest,•a s'au
întâmplat. când lst1s a Y<''lH în lumi.'-.
i\C'Psten crn forma l:n care El a np:trut şi ralcn in care El s'a Ukut de cu~
noscnf.
3. Fră(l'l'fafea. conlucrarea. (<mărlf
şin. n11 cnfli!"iul si cearta. Omul truP(>SC f'<;le plln de mflndric. şi mai ales
d<ll"'ă p.;;:Jc. bogat şi H merge hine, <H:Ca~L1 m:lndric condu<'e la i?"oJar(' cornpic-dă ş.i c;.ţoi~m" E nsn
de greu ·să
(Terzi o tm·;1răşic. s?). trt'ri pf'slf' pie~
d~cile care împiedecă fdltin! E o mi~
nnnC'! Si ·totuşi ace:1stl'i minune e posibilă! atunci d.na Spiritul Imp~rătici
lui Dumnezeu Yinc tn inimile noastre~

Acosl Spirit

crează lr~!ie!>tc şi tov~·

răsie.

III. Care e datoria

noastr~ fală

l!e
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..accasti'1

Prima

Impărătie-?

şi

cea m3.i mare

datorie

a

noastră e să o rcstabilim pe
pămJ.nt.
Domnul Isus, ne-a arătat clar această
datorie, când ne-a învăţat rugăciunea
Tată.l nostru. "Vie împi'iră\ia Ta ... ".
sunt cuvintele care formează a doua
cerere, în aceast:'i frumoasă rugătiunc.
Cum vine împărăjia lui Dumnezeu {JC
pămfmt? Prin domnia lui Hristos
m
inimile oamenilor. Noi trebuie să ne
rugăm şi să lucrăm pentru acest lucru, pâni'i când individul, societatea,
biserica, familia, afacerile, să fiC toate
aduse sub controlul Duhului sfânt şi a
domniei lui Isus Hristos, şi atunci Impărătia lui Hristos c aici.
Duminccă, 2·1 DccC'mvric, 1939. ·

Problema lui Dumnezeu
Matei 21:33.---46.
"La urmă a trimes la ci pc

său·... "

'

fiul

Matei 21:37. _Dupri cum oam~nii
au problemele lor despre care vorhcsc
şi care îi interesează, tot aşa şi Dumnezeu arc problemele Salr. CCa mai
mare problemă a lui Dumnezeu a fost
despre noi. despre lmnC': ,.Cum poate' fi
ca schimhati'i şi mântuită?" Prohl<'ma
rnântuirii omului, a luat na<;;tcrc in
inima lui Dumnc1;eu, in momentul di.derii primului om in păcat. ŞI de atunfi, Dumnezeu a incercat toate mijloacele, pentru a rPaducc Omul pe ca!C'a
cea adevărată a sfintcnici şi a împă
<:ării cu DumnC'zeu. O multime de soli
au fost trimişi de Dumnezeu la el,
pentru a-i Yesti dragost~n lui Dumne7.eu şi posibilitatea întonrcerii sale.
Omul însi'i a rămas accla~i: răutăcios,
neînduplecat şi plin de fărficklrgi.
Pe primii trimişi ai lui Dumncz<•u ' ING~RH ....:._ omul i-a batjocorit şi nesocotit. E destul să ne amintim de cazul trist a] crtiitcnilor din SodOma,
r;are :tu dispretuit îngerii trimişi de
Dumnezeu, la Lot. La fpJ au prorrdat
~a.m~~lii, în. răutatea şi impirtrina
m1mu lor. SI cu C"Pi de a] doica trimişi.
In al doilea rtind. Dumnczru a încercat si\ le vorbensci'i prin prooroci. In ·
loc să le d<>~ ascultare, oamenii, l?e
unn H1U hillut, pc altii i-:111 bat_focont
ÎE!r pc altii i-au omorît. (Vrzi II. Cro~
mei 21:20---21, 3G:lfi NC'<'mia 9:2G).
Dumncz<'u a_ incercat rtpoi, un ultim
p~an: _..I:a urn;ă n trin.lcs Ia C"! pc Fiul
S<;tu 7.Jcand: 'or prm11t ru cmstc pc
F.1u1 MPu''. Scriitorul ciitrc EYt"ci, Yorbmd drsprc a_cc.<:te Iurruri spune: "Duc~ a yorh1t in ':cchimc părinti!Q!
noştri prm pronroc1. in multe d.nduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la

P*
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sfârşitul

acestor zile, ne-a vorbit prin
FIUL, pc care L-a pus moştenitor al
tuturor lucrurilor,' şi prin rare a fricut
şi veacurile". (Evrei 1:1-2).
I. Isus este ultimul trimes. Isus este
ultimul efort al lui Dumnezeu, de a
rezolva problema pă~aldor omenirii.
Nicio problC'mă referitoare la vicată şi
fcridrca veşnică, :tu se poate rezolva
afară de Isus. -oricine încearcă acest
lucru pe altă cale va falim~nta.
II. Isus este ulllmul apel al dragustei lui numnczeu. ·Crucea Lui este cel
mai puternic apel la inima 11oastră!
Ce vrea Dumnezeu? El vre3 sri faci un
serviciu nobil pentru E!, hcnev'Jl şi din
clrago~;lc. Dumnezeu nu fortcnză.
Noi
putem forta oamenii să pă:wa:;;că legile, să fie CÎn!-.tiF, etc .. dar nu le putrm schimha inimile. Numai dragostea
lui Dumnezeu poate schimba inimile
oamrnilor. Si El ne-a arătat această
dra11ostc la Calvar. ,,Fiindcă atllt de
· dr ~ult a iubit Dumnezeu lumea, incât
f! -lat 1)(' ~ingurul Lui . . Fin,
p~nt~·uc~
oricine crcclP in EI. sa nu pwra, CI
să aibă vi-:?-:·t1ă vrşnidf'.

111. Dwnnr:cu a bazat toatcl problema mânhlirii, pe t•rn('ea lui Isus.
O alt1. calc nu mai există. E &ingurui
şi unicul drum prin care putem fi ~al~
va1i. E singnruCsi unii:'ul loc de pc pă
m!mt, undC pul<'m primi parca _cu
nun1TF'ZC'U .<:-i irrtnrra ll('l:lstr:t. E Singurul loc unde s'a săvârşit mântmrca
i-1oastră. Primrşli tu dragostea lui Isus?
Duminecă, 31 Dcccmvric, 1039.
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BAiatul Isus
Luca 2:#!-52.
Isus creştea in intrlcpciune,
în statur1i, şi era tot m:1i plăcut înnintea lui Durr.nczeu şi inaintea oamenilor". Luca 2:52.
Copi15ria lui Isus, er::~ ac;~m5nătoare
cu a fiecărui tfmăr de astăzi. El a fost
un cnpil<lş, apoi un băiat şi apoi un
om. S'a jucat, a lucrat, a studiat. S'a
împărtăşit dr bucuriile şi
grrutătile
copilăriei. Ca băint, desigur că a :wut
priclC'ni, şi probabil şi duşmani. Supus
p:irintiler Săi, Pl era condus. hwătnţ
şi mustrat de f'i. El crcşt:-a în acrk•;ţşl
împrejurări, rum :1r trC'hui c;ă crC'ască
orice ropil. Luca -ne spune: ,.Si Isus
crrştra m întclcpciunc, in
statură
si
harul lui Dumn<'zcu era prste. el''.
CreştcrC'a lui a fost ajutati\ de câh•va
influent(' hinr'cuv~intat~. Să inc;.crrăm
să le suhlinicm pc firc:1re in pctrtr.
I. Influenta pi'irintilor credindoşi.
In ce priw•şl(' <'dura tia religioasă a lui
Isus, ca băiat, probabil eri cel mai îm·
"Şi

1
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portant factor, erau părinţii S~i crcdmcioşi. Iosif, era un om devotat Domnului. Tot ceea ce se poate numi un
exemplu bun, P.cntru creşterea 'Şi educaţia unui copii, Isus a putut vedea in
vicata taUilui Său, Iosif. El era un om
religios. Faptul credincioşici lui, se
oatc ·vcdra clar in vizita ce i-o face
1gcrul. Pentru Iosif, rugăciunea nu
era un lucru nou. Desigur că pentru
el, Dumnezeu era real, Il simţea în sufletul său. Maria, Mama Domnului, avea
aprobarea cerului, de a fi cea mai
sftmtă şi c~a mai curată femeie de pc
pământ. Credincioşia
ei. umilinta ci!
predarea ci în m:"\inile Domnului,_ ŞI
dragostea ci, erau cele mai mari btnecuvânti'iri de pc păm{i.nt, în vkata lui
hus. Nu este cea mai mare binecuvântarc de pc pămfint pentru un copil, să
aibă asenH'nea părinţi? InfluC"nţa lor,
se va vedea în vieata şi caracterul· aceluia, pe care Dumnezeu li 1-a incredintat lo1· JWntru crc.)ler('. Copiii nu
ştiu, de multr ori. preţui asemenea pă

ni, care \'Or conduce destinele neamului. Cuvântul lui Dumnezeu şi rugăciu
nea, sunt pietrele putemice, care trebuie să stea la temelia fiec~rci familii,
societăţi .şi popor.
Il/. lnflurnta bisericii. E hnposib_il
să măsuri inf!uen~a bindik51o:H"J' abisericii in educatia tineretului. Ea e de
o mărime ~i importan(ă rov;_il·şitonre.
Maria şi Iosif, au înţeles destul de bi'ne acest lucru. Copilul Isus, a fost condus în sinagogă. Sinagoga, pc vremea
lui Isus, a\"ea un mare rol in educa~ia ·
religioasă a tineretului. Era !n
aceleaşi timp şi şcoală si bisnică. Ea
era
tipul hsC'ricii creştine de mai tftrziu.
C<ind Isus vorbeste - inai târziu -cu
femeia sam;lrÎIC'ancă la f:întfma lui
Iacov, dC"sprc adevăratul loc de încbinăciune, El ii poate spune: "Dar vine
ceasul şi acum a şi venit. cfmd închinătorii adevăraţi se vor închina Tată
lui in Duh şi adC'văr''. Fără indoială,
că influenta
sinagogii, a ajutat pe Domnul să aibă o roncep.tic aş~1 dC' mirinţi binecuvânta~i.
nunată despre locul de
închinădunc.
Dacă Isus, sf~înt si dh·in, a simtit lipIl. Influenta familiei creştine.
Dar
sa influenţei casei Domnului, cu cât
. părinlii lui Isus, nu s'au mulţumit să
mai mult ar trC'bui s'o simtin noi asti'icontribuie numai cu exemplul lor perzi, carC" p1·obahi1 sunl<>m lipsiţi de
sonal la r.rl'ştcr"n Domnului, ci ci au
avantajiilc hinccuvtmtate de a avea
dol'it să-L int1·oducă şi în Sanctuarul
nişte părinti crcdinrioşi şi rlc a cre!'te
familiei. Ei cunoşteau destul de bine
în familii cvi<n-ioase? Casa Domnului
''}caţa -profcţifor •. ca .~ă in_sp!rc copil.ă
este locul unde se !mpărtăşese cele
Tla lui Isus, cu 1slor1Jlc vietilor noh1lc
mai bune dorinte cele mai sfinte gânaic acestor aleşi ai lui Dumnrzcu. Isus
duri, cele mai adC"\"::Îrate invă\ături
a avut ocazia. încă din copilăria Lui
învătăturile
E,·anghclici -. e:1 c:-.ic
fragedă, să Sl' inspire din istoria milocul unde inchinăciunea rlevinc mai
nunat:! a lui Moise şi. a fC'lului cum el
a condus poporul lui Dumnezeu. D_c- ad<incă şi Domnul mai aproape. Fericit e :1ccl 1~\năJ·. care intră sub influsigur ră El a învătat totul dc~prc Ihe,
enţa binefăcătoare a ciT
Isaia. Daniel, şi alti bărbnli ai Domnului. ·Astfel ci'i, El a devenit foarte faSub aceste inilucnte binefăcătoare.
miliar eu istoria, profetia, psnhnli, şi
ale p:'il"intilor crrrlincioşi nle f:1miliei
'legca Vechiului Testament. Dnr părin~
rug:1tÎvC' şi C'YbYioa!'c, :1le hisC'ricii yjj
tii sfinti, au f:lcut ceva şi mni mult. şi duhovnicesti, a ayut Domnul r~us
Peste faptul că ci au introdus pc Isus
fericirea să-şi petreacă anii ropilărici
- ca copil - în Scrierile- sfinte, ei
SalC". Inrtmrire:t acestor hinecm·tmtatc
L-au întrodus şi in Sanctuarul sfânt,
influent('. ~·a văzut in firrarc pas al
!n dC"Yola.!iunt' fală de Domnul. In fa,·Jeţii Sole păm<Înteşti. Sub acC"sle iilmilia lor ·nu lipsea altarul. In ficcnrc
flurntc. El crC'şlr:l: in in{dC'.pciunc. tn
zi ci se închimm lui Dumnezeu. Aveou · statură, si C'l'a tot mai plăcut înaintea
orC"lc de ru~i'iciunc rc~ulatc. I~us lua
lui Dumnezeu şi a oamenilor.
parte la toale. :rvlai tttrziu, c:înd uccni- ,
Iubitul meu tânăr! Dacă Dumnezeu
cii Săi, Il roagă să-i invete a se ruga
te-a binecuyfmtat să te nasti într'o faEl o farc bucuros, pentrucă El ştia si'i
mi li<' ereştin:'i, si'i ai părinti: rred,incioşi,
Se roage. El tm·ălasc acest lucru în
să faci pnrtc dintr'o hisC"rică
Yic şi
·familie. Binecuvântatc sunt familiile,
duhoyniccasră, pretucştc aceste
bineîn care rugăriunCa ocupă primul loc.
cuvântări, dă slavă Domnului
pentru
Dumnezeu e gata să facă orice pentru
ele, si caută să le intrehuintezi pentru
ac<·stc familii. Astfel de familii sunt o
creşterea ta spiritlwlă. In felul acrsta
binecuvtmlarc pentru societate şi navei dPYcni mai înţelept, mai ~ănătos
ţiune, pentrucă ele dau naşh'rc la adetrupeste, şi tot mai plăcut inaintea lui
văratele caractere, la adevăraţii oamcDumnezeu şi inaintea oamenilor.
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lf(JIIINIU: SO(IUA}ILOD f(JII(ILOD
cţlunea pe luna octo•vrle
tuirii: Romrtni 1'o:9. 46. Singura temelie: 1 Corinteni 3:11. -17. Inima luBiblia conţine şrtsezcci ~i şase de
minat~: 11 Corinteni 4:6. 18. Murind
cărti. ~lai jos dăm un versct vrednic
pr·ntru :1. trăi: Galateni 2:20. 49. D·~<>
d.c învătat ,pc din afară din aceste şa
voltar"a era mai mare; Efcs<'ni 4:13.
s<~zeci şi şase de cărti.
1. Prima promJsmnea mesianică: · 50. Gândul lui Hristos: Filîpcni 2:5.
51. ·Ambiţia sf<intă:
Colose ni 3:1.
Geneza ~:15. 2. Asigurarea vietii: Exo52. Sfinţirea intreagă: 1 Tcsaloniccni
dul l2:1.l 3. .Jubileul: LP.viticul 25:10.
5:23. 53. Datoria de a munci: 2 Tesa4 Călăuza căl5.torului: Numeri 9:16.
lonicCni 3:10. 5·t Exemplul unui tânăr:
~Lucrurile secrete:
Dcutcronom:
1 Timotei 4:12. 55. Rcnunta1·ea soldâ'29:2fl. fi. Pretul succesului: Iosua 1:8.
tului:
11 Timotei 2:·1. 56. :'o.lotivul Mc'\n7 Puterea pierdut~: Judecătorii 16:20.
tuitorului:· Tit. 2:14. 57. O cerere mi8. Un exemplu stdHucitor de statorlostivă: Filimon 1:15. 58. Vedenia că
r.icic: Rut.. 1 :lG. 9. Virtutea de care
lătorului: Evrei 11:13.
59. Răsplata
nu se poate lipsi: 1 Samuel 15:22.
unuia care câştigă suflete: Iacov 5:20.
10.. Mâhnirca unui tată: .11 Samuel
60. Costul mântulrii: 1 Petru 1:18, 19.
1R:3:l. 11. Cererea pentru tntclcpciunc:
Gl. Originea proorociei: 11 Petru 1:21.
-1 Impăraţi 3:fl. 12. Ajutorul dumnc62. Fiii lui, Dumnezeu: 1 Ioan 3:2.
zresr: 11 Impărati 6:17. 13. O rugă
t;;l Iubirea şi ascultarea: 2 Io:1.n 1:6.
ciune minunată: 1 Cronici 4:10. 14. O
61.
Bucuria păstorului: 3 Ioan 4.
C'hiul c:Jn• vede toate: 11 Cronici ·16:9.
65. Păzitorul Divin:
Iuda 2-l, 25.
15. Cărlnr:unl cel credincios: Ezra
66. Sfârşitul planului lui DumneZeu:.
i:10. 1G. Cooperare la muncă: Neemia
Apocalipsa 11:15.
~:17. 17. Femeia într'un
timp critic:
Estera. 4:14. 18. O rugăciune c~re a
t:ecţlanea pe luna i'foemvrle
lmhogăţit: Jov 42:10. 19. Un
Dăt.\lor
fără pereche: Ps:Jlmul R1:11. 20. ,Lu1. Pregătire. Saul a fost primul rege al lui Israel. EI se părea cel mai
crul cel scump: Provcrhelc 3:1!1. 21. Incheierea cea ruarc: Edesiastul 12:13. ·potrivit dintre tiueri pentru chemarea
aceasta minunată. 1 Samut>l 1, 2. 5. El
22. Păzitoarea , cea necredincioasă:
a fost dintr'o familie bună. A fost cresClînlarra Cântări lor 1 :G. 23. Cnpilul
cut la ţară, care a fost un a,~antaj pencel mai minunat: Isaia 9:6. 2t Dco:;cn··
tru el.
perirra cea mare: Ieremia 29:1.1.
Saul a avut un trup puternic. Să nu
25., Mila care ne se tegnină: PUtngl:'dispreţuim lmpurile no<:~strc, fiindcă cu
rile 3:22. 2G . .\sC"ultătorii care nu îndcele lucrăm. Ele sunt uneltele noastre,.
plincsr: Ezechiel 3.3:32. 27. Obiceiul
templele Duhului sUi.nt.
nrrlintit: Daniel 6:10. 28. BinecuvânSaul a fost în acelaşi timp un tânăr
tări divi.nc: Osea 6:3. 29. V~rsarea Ducu un caracter foarte frumos. El a
hului sfânt: ·IOel 2:28. 30. Foametea
fost vrednic de admiraţie şi încredere.
spirituală: Amos 8:11.
31. Umilirea
II. Oportunitate. 1 Samuel' 9:3--27.
celor mt1ndri: Obadia 1:4. 32. O călă
Dacă Saul a fost bine înzestrat, el
torie scumr)ă: Iona 1:3. 33. Religia
nu s'a putut plangc că n'a ayut ocazia
practică: Mica G:8. 34. Nimic nou sub_
să întrebuinţeze darurile cu care Dumsoare: Naum 2:4. 35. Misiune in toanezeu l-a inzestrat.
tă lumea: Habacuc 2:14. 36. In căuta
'Măgări\cle lui Chis s'au rătăcit. Chis
rt'a Domnului: Tefania 2:3 ..17. O rhe
a trimes pc Saul-cu o slugă să le caumare la datorie: Hagai 2:4. 38 .. Mijloate. Ei au călătorit departe dar nu le-au
cele ade\·~rate ale succesului: Zaharia
găsit. Saul a spus că este bine ca ci să
4 :R. 39. Promisiunea celor care dau
&e întoarcă, ca nu C11TT1'Vrt tatăl să fie
zcriuială: Maleahi. 3:10. 40. Trei promiingrijorat de ei. hEi un părinte care
a pretuit pc fiul său mai mult decât
siuni: Matei 7:7. 41. Porunca cea m:J.l'c: i\larcu 1G:15. 42. Motivul adcv~rat
măgări\cl~ lui şi CC' hine că
Saul a
al bucuriei: Luca 10:20. 43. Cheia rusimţit această apreciere din partea tagăciunii: Ioan 15:7. 44. · Planul mY.ntălui s~u! ·
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Sluga .a ştiut dC'>j.H'\' ~m v}l~..l:ol',

)a

eare s·nu dti~. Samuci ~· fost acest Y!i*
;dtor ş1 Dumnczc·1 Î-:a spus înainte cii
Ya n•ni. Saul B: a;, De fapt DUlllll{'Zt'tl
i~a ~pus ~ă ungă

1

pc <;nuL Sanwcl n dat

o masi1 la ean' a pof!it treizeci de per~
soanc şi a dat lui Saul şi slup:ii ~ale
locurile cek dirtt~'li 1:1 mrt!\ă. După lllJI·
să. Samuel n rondus pc Saul pc ncop(•rîşul casei şi acolo au discutat dorinta lui Uunmezcu in ce priveste po·
porut Lui. După a('N'a ;:iU făeut o pl!mbnrc şi Samuel kt făcnt r.unosc:11t Cun"tntul lu DHm;lc?.~m. (9:2i).
III. Fn începui Imn (1 Samuol şi 11).
Prohnhil n'a inceput vrcodntă un t[Jn~r lucrul lui cu att1tca hinc:('UY<Întări
ca Saul. El n fost un~ de Samuel şi ah:--s de popor, ca rege Primul lucru al
lui eu rcgc, a, fost să f'Onducă un răzhoiu
impotri\·n ,\monitilor. RJ a fost biruitor şi nstfel a devenit :un. c-rou m,-we.
Poporul a fost fortrte multumit de el
SI din nou l·au adamnt de rege.
/V. Nclmnia neasţ:aW1rli - 1 Samuel lii:l-2G).
Sinţţura pcrsonni'i rare putea schimhn nrl'St început in falimrnt era însuşi
SauL El n avu1 două slăllkiuni ('arc au
C'auznt ruîna şi fttHnwnful lui. şi anunw: m·ascullarea şi lllSt•likhmea. Saul
a p1·lmit ordinul -;ă nimîN•ască compJrct pe Amakrili. - hărhnliL Ccmt-.ile.
C"'opiii. cămilele, boii si oile. Saul a
{'Xt•cutnt ordinul repede si cu priceprre, Dar el singur a schimbat ordinul
~- în loc dC a-1 nimici pc t·cp;e, l-a lunt
capliv, şi a năstrat pentru el animnk1<- ('<.')(' maî bune. El n·~ a:;cultat pc
Dumn('ZE'u! El a inlel<'s ordinul <l3r a
rrezut ('ă el ştie mai hin<' d!'ct\t Dumnc7.cu. N'n ,•rut s~ fie a~cuWltor.
Cn ~11 scape. Sau) a snus ei'\ poporul
a iu:•t :.mimalek ~"·l ~ă 1c jcJ·tkasctî ne
cauză !.labă!
ct~;rintclc acc~

nliarul Jui Dum!H'J.:f'U. Ce

Samuel i·a

răspuns

cu

minunate. ,,.\scult:wea rac(' mai mult
df'cât jerUcîc, ~i pă:-dren ruY~iniului
lui Dumner:eu nui m!tH dcdit ~·-:1::1
mea bcrbt•rilor··. Adiră daruri !'it\U
h:rtff' dela inimi ni.':tscn]tătonrc n'au
in,t•lcs ~ sun! fără ,-aloar<·. Dumneft·

...

zeu CC'rc ascultarf:!
V. Nclmnia inşclăcinnii o! 15:13--21. 34, 35).

(1 Snmu-

F.s!c dt~stnl de rău ~a fim nea.·a~uHă
lori. si nu putem nscnndc neasrultare-n
prin tnşdf'tduiH'. Smtl s'a grllbit să
!'nună hu Snnm<'l C'ă c1 a <::x!'rutat ordllHJt D:1r Snmuel " auzit behăitul oilor si mut;ctul boilor, A stiut imcdint
·-eă ordinul n'a fost eX<'cutnt î'ntccm~i.
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Saul a pus hlama pe popor., Si a

ttn·isit o

teamă

de popor. Din

măr

cauza

d:i s·a h'nml dt~ pop01·, cJ <l Căcut rău
ir.aintea lui Dumnezeu. \.c slab a fost
~~(<'SI l't'A<'. cnn· a înccpul ;1.şa de hitH·!
Samuel a \'Orhit cu el dh se ponle
de hH'md. dar Samuel dcplângca pe
S;wL ~eîcrieire !)i singurătate urmca ..
:r.i:i după nea:scultarc şi înşclădnne,

pe luna Decemvrle
familie bunii.
S•· parP că tatăl lui, Isai, a fost un harnn sr~n un lord. Bunicul lui. Obed, era

C.ecţlunea

Dnyic{ :.1 fn:..t din1r'o

fini lui l~oaz şi fîl Iui Rul. El dC'd a
fo:-1 dinH··o familie OllOl"Gbilă $Î CU}tă.

El :-l rost nmn:-~i un băiat lânl'ir cflnd
a fosi t"t'cnnoscut ra rcAck lt!Î I.srael.
Dnr mrt< bint' să punem intrebl'irn
C(' ştim Htii d<>sJH't' pB!"in\Îi şi sfră
ll"lOSii Jul DnYid? ·cu ce s'n -orupat el
ca hăial? Ce man• ono:lJT i-a v;•nit lui
ca <'iubtHJ? Cum s'a înlt'mplat că el s'a
du<; 1,1 curtea rr~elui? Cr s'a 1ntâmplal <lupă re el n hiruit pt' Golîat? Cum n
fost el tralat <le Snul? Cum t.,, trg,tnt
('] pe Snul? Ce- relaţie a fost 1ntrc Da,·irl sl Ion:1t.m?
llo.Yid co Rege:: 2 Somt<el 1--4 (palrl:

f'<lpitolc).

După

mo;wlea tragk:i a

lui

..;aul.

r.Hrncnii din Tuda l~au in\-it<'lt pc Da,·id
siî deyină reg<'lc lor. El a stabHH capi•ata ln oraşul Hchron,.
Dună act>t'ii unde n mul:\t el c<lpitnln? Cu c<-• oeni<' n schimb~! C'l capitqJ:l? De ce n fo~t Icru!'nlimul mai Jm11

loc nc~1tru capihf?i? Ce a zidit el acolo'? Dt'lil tin~ <1 lunt nHtkl'inl? Cndi:' a

fost crntPtl rrlîglos? Unde n rost ehi~
votul? l .. ndc l-!î mntnt? C(' fel (k .,;er~
harc s':t făcut cu ocazia ecc-~sta? Când
n dan,nt David? Cine a f0:;t sotia lui
'<!:tnnri? Cin-..; a fost Natan? Cine a fo5t
::'\fefi)m:}et? C<' U făcut liaYid pcnlru
el?
Pă!'atul luî D:wid si urmării<· lui __
2 Samud 11~12 (două capitole).'
l)~whl ;1 YJ'Ul pr :;;oti:l S('f"YÎtfirUIUÎ
!'1111, :t comis ;;'ldultcr cu en. şi dup?l a~
n.ca a poruncit ca sotul ei să fie tri~
m;s pc Hnîn ir:ftii de hl'Hlllit' <'<'l să fie

omorit. După monrtNt lui. David a lu~
at sotin mortului de soti(', Copih1l lor
r<'1 dlntbiu a mul"iL si D~wîd a fost
foartr- tdst. A doi1ea fin a fost Solomon.
Spune scurt despre p~calele lui Dn"iO.
htoriscşte tntâlnirea lui Natan eu
David.

Cum a

mărturisit

Davitl

păcatele sa~

j

j
i
1
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le? Citeşte Psalmul 51, care este rugă
ciunea de pocilînţă a lui David. Care a

fost pedeapsa lui? L-a iertat DumncJ.eu p~·Hiru păc<ttul lui? A fost Davtd
tntJ·cbuin\tH mai tlepartc de Dumne~
ze-u în planul lui? Cine a fost Absalom? Ce a lăeut cU Ce efect au ayut
păcatel!! lui Absalom asupra
lui David? Cnrc au fost calîtă\He lui Davirl <"de- mai bune 1 •
Sf~lrşitul ,·jeUi t Regi, cavitolul
1 plină la 2:11.
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Când fiii Jui Da\·id au văzut că el
este foarte bătrân, au început să Ineă
plnnud ctu·~- va fi tno.:;tt-nitor. Dar la
urma tlt'mcl, Solomon a fost ales ca
m·maşul lui David,
Invă~ăturHe lui David date fiului
său sunt foarte frumoOlse. Putcl! să le
ce-tiţi in 1 HL'gl, capltnltil 2.
"Prlzt•şt..-:!
poruncile Domnului, Dumni..~zcuiui lilu,
umlJiUnd in căile Lui, $l pilzind kgilc
Lui", sunt cuvinklc cele mat ln\elcpt':,
1

OODDDODDDDDDDODDDDDDDDDDDDO
OmlUllllllllUllUL\llQllllllllDllllD:lllllJllQ
Eşti rătăcit pe marea frământată a vietii plină de
păcat ;<i nelegiuire? Priveşte şi îndreaptă-te spre Lumina
adevărată pe care ti-o arată
·

F4RUL · (RE$11~
Cea mai frumoasă şi mai bogată revistă In învăţături
spirituale. Costă 100 lei pe an, 60 pc jumătate an.
Nu găseşti pe nimeni să te îndrumeze în cunoştinta
Adevărului? Citeşte
·

(iLiUZ4, c::ălăuzifoarea
tuturor păstorilor,
tuturor învăţătorilor,
tuturor elevilor,
tuturor tinerilor,
şi

tuturor frnţilor şi surorilor.
12 lei pe .iumătate an
Doreşti h1·ană spirituală

zi Biblia

şi

explicaţie

In fiecare

din

Zilnică

Abonamentul pe un an î:O lei, pe
~tr.

20 lei pe un an

zilnică? Citeşte

scurta dar frumoasa

Han a

Costă

Trimiteti abonamentele noui
Blanduziei 4, Arad.

jumătate BD

pe' adresa:

12 lei

N. Oncu,

OODDDDDODDDDDOODDDDODDDDDOO
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