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CĂLĂUZA No 

INDIUlJI'IAIU PfNTIUJ S(04li\ lllll"lll\l(JUA 
de M Dumttrn\Ocu 

Deşi maj sunt biserici ]Japtis-. laltP eallti>\i, trebuie să iubea
te, puţine la număr, în cari sett coput, sfi~i eucercască, Ră 
Şcoala Duminecală. nu este or- c(t$tîge inimile Jm· pt·ntru Dom-. 
Banizată, dar după atâtea ~ra- nnl, siî aiiJH o Yial.~t creşt~Jlf~ 

· turi şi dovezi dcspro folosul niNtsă şi un r·nra~tel'· ales şi să 
Ş_c.oa.Iei Duminecale, credem că fie în stare s'1·i invc(<• din t.u.-
nu vor înU"trzia de a se Ol'!!Uill- \'{tntul DnuHn!htL , 
za, totuşi pentru bis<>ridll' în 2. In unele biserici Şcoala Du-' 
care ŞcoalaDuminecnlii este or- mine<:alii se (ilie numai cu co• 
ganizată, voim, cu ajutot·ul piii, iar linerPtul şi c.eilal(i 
Domnului, să dăm câtl'Ya in- membri ai bisericii sunt com
tlrumă•·i. pled ncglijati. Aceasta este o 

1. Am observat că In unele bi- ma•·e pagubă. Şcoala Duminc
. seriei unde funcţionează Şcoa- caiU. est<' ucopot):ivii . de nc<·P
la Duminecală, copiii nu sunt snrU. 'l!Î folosrtoarf' şi celor 

·separaţi de Mrbati şi femei. a- mari, ca şi c<'lor mici. ]1:1e.mhrii 
dică Şcoala Duminecală se tine bisericilor hapi i~tl' -n\1 ştiu 
cu toată biserica şi cu co]JI!l niciodattt .alât de mn,ll· ca "'ii 

_laolaltă. Dar lucrul acesta nu nu ma1 ·aibă nl'voic să hwete 
·;:.este aşa de hun şi iată de ce: din Biblic: Şcoala lhtmin<·mlit 
· copiii nu au o minte destul de este un m_inunat mijloc ţlN•h'u 
.~coaptă şi de_şvoltată, să p~a.t::i~.w.cmbt•iî bise11idlor iJn~<,lrc de 
'inţelege· lel'(iii·'aşa;·cum ,".dis· a "tudi& îmDr<'um1 Biblia. ~1Pm

' .cută bărbaţii şi feml'ile ~ a't- brîi biscl'irilor. unde ,f1mctio· 
•' fel ei nu folosesc nimic de JW nează Şcoala Duminecală. sunt · 

.urina Şcoalei Duminecale Apoi, mai educati sufleteşte, cunosţ 
lor nu ·li se dtt o atentie d~ose- mai bin<' Bihli!l. · şi sunt mai 
bîtă cu privire la lcc(iUJI<'!I an(i P<'l1ll'11 orice ]urni bun. ne 
Şcoalei ·Duminccale, deoarece când aeolo un<ln nu «e tino 

: t9t· timpul lecţiunea este discu- Şcoala Duminecală şi cu ei, 
tată de cei mari şi ei păguhc~e scmt înanoiati in rllnMtinl'i ,; 

··şi cât· ·ţine lecţiunea. vorbesc prNt putin prl'lliitit'i nPnh'll ln
. tntre ei şi se joacă, deprinzi'm- crul m!lret al JmnMiUii S•l•'· 
.. _(l~l:Se. aştfcl cu urâtul ohiceiu la r·arc. ~un tem elwmaţi cu 
: ii€ .li. vorbi ·trt easa de rugiieiu- totii.· 
--.·11e în timpul set·viciului. - 3. I:mnărt•rea "" t:h>sfl. Ori ee 

· ).~~·aceea sffitoim bi:;:,(lririle h'~ ~~ar :-:nnnh~. frnnih•tirPA· nP -rlt.«!:A 
cari funcţionează Şcoala Du mi.. p~fP rPA mAi lmnil me>t ..... r1·"1 ·rlP 
necală în f<'lnl acesti\, să tini\ h1cru în Şcoala DumlnPcală 8i 
separat cu ('Opiii. Deaselnt'ni ae~nsta n().nlrllr:1 r:llo;:rmn~,., 1 .... 

sfătuim bisericile să fie ntc>nlc toate cerintele unei Sroal.:> Dn
şi cu bă~<are de seamă la aleg-e" minecale hine or~<anizate şi de 
rea- !nvU.(ătorilm· P<'ntru copii. un adev~rnt folos în bi,eric~ 
Să nu fit~ prea bătrâni, ca să nu unele functionează. 

_,_poa.tă stt'feri copiii, dar nici Impărţirea pe eiA•" no <1'> 
· ; )5rea tine~·i sau tinere, ca să prilejul să put<'m intrebuinta: 
"~.:au ·ai-bă· autfJritatea; aceasta ca elementele deRtoinice ca ·înv;;.. 

vârstă, iar în ce priveşte cele- tătari şi învăţătoare în Şcoala 
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No. 1 CĂLĂUZ~ 

Dumine<'alfl ~i să dăm astf<>l tiP 
lurn1 mai multora. 

F'îecnre învă.t<Hor işi t.l;:1 :-oi
linţa cu dasa lui să fi<' cea n1ai 
hilw instruiti\, ~~ apoi fieearc 
membru al dusei î.~i di\ ·<ilin\!1 
i·a dasa lui sft nu fie iutrN'Ulft 
de altă <'lasă. 

lnvi;tătorul are un mtmăr r•·
str!ln~ de memlwi în clasa !11 i, 
aşa că se interesează de aprua
pe tle fiecare. Colecta se fat:(' 
de fiecare das{t aparte :;i acesta 
este llll indemn la dăl'nit·ie. 

lat>l un model simplu "'' 
tmp•lrţire în elase: Copiii dela 
a aHi pii.nă la 7 ani pot fonna 
o clasă, la un loc băieti ~i fete. 
Dl'la 7 ani l)ilnii la 12 aui, clase 
separate, bil.icţi şi fete. Dela 12 
ani până la 16 ani, iară~i elase 
S(•parate de băieţi şi fete. Dela 
lG uni până la 24 ani este clasa 
tineretului însă separată pen
tru bi\ieti ~~ fel~. Dela 24 ani 
pilnă la trec~rca în ve~nicie es
te ~lasa maturilor. Ace~tia 
sunt imp;irţiti in clase separa
te, bărbaţi şi femei. Dacă sunt 
prea mulţi la număr de aceea
şi etate, se pot face mai multe 
clase. 

Pentru clasele de bărba(i să 
fie înlrflluin\ati ca învăţători. 
bltrbaţi, iar pentru femei să fk 
întrebuintate remeT. 
Conducătorul Şcoalei Dumi

necale poate fi lucrătorul bise
ricii sau un alt frate destoinic 
pentru acest serviciu. 

4. Timpul, când să se ţină 
Şcoala Dnminecală este acel 
timp din ziua Duminecii, pe 
care-I găseşte biserica mai po
trivit, însă să nu uite că Şcoa
la Duminecală este şi ea un 
serviciu dumnezeesc tot atft.t 
de important ca şi celelalte ser
vicii şi d!' areea Ră i se dPa 

timpul cel mai pott·ivit când 
toţi pot lua parte. 

5. Conducătorul ~eoalei Du
minccah• să tină tn cursul să
pUtmt\nii, cu învli\ătorii, pr<'
gătirea lectiunii pentru Dumi
ncca '"~ urmaazii şi :>ii He roa
ge Domnului pentru llineru
vântarea lucrului în Şeoala 
Duminecahl. 

6. Un program ~implu ~i 
practic pentru ora ~coalei Du
m1necale. Este de dorit ea 
Şcoala Duminecală să. înceapă 

la oră fbif şi să "" termine la 
oră fixă şi aceasta s<> poate, 
dacă toate se fac cu măsură. 
fată cam cum s'ar putea înce~ 
pe. şi termina la timp, adică, 
<•um sii se Imparti\ timpul; 

CondnciHo1·ul dcsch ide o•·a 
Şcoalei Dnminecale cu cântare 
comună, urmat.! de o rugăciu
ne t'ostitiî de el sau de al!. 

·membru, !ncă tin verset san 
două de cântare, după care se 
citeşte lecţiunea cu toate cla
sele şi după aceasta se cântă o 
cântare comună, in timp ce 

. se face împărlirea J>c elase. 
Toate acestea trebuiesc fiîeute 
in timp de 15 minute. Studl<•
rea lecţlunli pe clase se face în 
timp de 25-30 minute dupil 
care conducătorul intrnneşt~ 
clasele, se cântă nn vcr;;et de 
cântare, se pun intrebările. Sf' 

tntrcabă cuvântul de aur, l!t> 

căntli o dlntare de sfârşit şi 
~e încheie cu rugăciune; toate 
acestea. trebuie făcute în · 15 
minute şi astfel Şr.oala Dmni
n!'cal~ S<' termină Intr'o oră. 

Cântărlle să fie potrivite cn 
ler.(iunea şi vioaie; colecta se 
face de fiecare clasă ~eparAI. 
şi se varsă casierului Sroal!'i 
Duminecale, care ţine evidentă 
de colecta fiecărei clase. 

7. Este o mare grentatP pen-



CĂLĂUZA No. 1 

tru Şcoala. Duminecală că, a
dunările noastre de rugăciune 
nu au incăperl s_peciale şi ast
fel suntem nevoiţi ca in aceeaşi 
sală să fie toate clasele. Nea
junsul ce-l avem este că, ori
cât de încet s'ar vorbi, tot se 
face gălăgie şi atentia multora 
este tulburat{t, dar n'avem alt
eeva de făcut, decftt si\ ne folo
sim de ceea ce aven1 şi pentru 
viitor bisericile care pot, sit fa
că încăperi speciale pentru 
şcoala Duminecală. Tot pentru 
viitor, bisericile care voiesc să 
construiască ease de rugf'tciuni, 
să lntor.mească planul In aşa 
fel, ca să aibă şi încăperi spe-

ciale pentru Şcoala Dumineca
lă. Aceasta este absolut nece
sar pentru bisericile baptiste. 
Trebuie să facem un pas mai 
departe şi in această privinţă. 

Aceste îndrumări nu sunt o 
lege pentru Şcoala Dumineca
lă, ci ele deschid numai dru
mul spre o organizare cât mai 
complectă şi cât mai practică. 
Dacă cineva are un plan mai 
bun, sau îndrumări mai bune 
şi mai practice pentru Şcoala 
Duminecală este rugat să ni le 
comunice pentruca noi să le 
putem împărtăşi mai departe 
altora, ca astfel lucrul Domnu
lui să aibă mai mult progres. 

Incasari pentru lucrarea scoatetor ouminecate 
Din oumlna:a a 5-a nln Iulia 

Şcoalcll' Dt~minccalc: Slobozia, 100 
ICi. Siânta·Elcna, 50 lei. NC'gril~şti 
50 lei.- Cio:~.ra H. Vodă, 100 ll!i. Poje
jena, 108 lei. Slatina, jud. Cnraş, 40 lei. 
Mcrcina, G2 Ici. Ccl'lena M::.rc, ,10 lei. 
CraioYa, 200 lei. OrYişek, jud. Bihor, 
100 lei. Brăih. 200 lei. BozoYici, :w lei. 
Lăpuşnicul Mare, 25 lei. Gârhovc(, 
50 lei. Prilipct 72 lei. Bnmişra-Bicău, 
60 lei. 

Din oumlnaca a 5·a din ocromurla 
Şcoalelc Duminccalc· Moldova-nouă. 

200 lei: C::lmpia, 35 Ici. i\foldoviţa, 
64 lei. Podina-Matei, 110 lei. Lugoj, 
prin G . .lurcovici, 150 lC'i. Tiăci"ijdia, 
50 Ici. Bcrcgsăul-Mare şi Bobda, 70 Ici. 
Bonteşti .. 10 ki. Prigor, 51 lei. Batăr, 
G5 lei. Pleşcuţa, 63 lei. Mircoveţ, 73 lei. 
Şeuşa, 100 lei. Sudrij, 42 Ici. llaţeg, 
58 Ici. Cotâlcni, jud. Hotin, •10 lei. 
Hagi-Curda, jud. Ismail, 100 lei. Agriş. 
50 lei. Grl'Oni din 30 VH, şi din 30 
X. 45 lei. Cărbunari·, 7-i Ici. Stinapari. 
•13 lei. Coronini, 100 lei. ŞuşC'a, 1:!:1 ki. 
Sânnicoiaul Mare, 70 lei, Salu M:1rc. 
20 lei. Covăsinţi, 100 lei. Sasca-româ
nă, 45 lei. Sibiu, 21 lei. Talmaz, 2}; lei 
Grăniceri (Otlaca), 140 Ici. Iliipri"· Al
ba Iulia, 100 Ici. Arad-Şcga, 100 lei. 
Selcuş, din 30 VII. şi 30 X., 270 Ici. 
Radna, 150 lei. Ferneziu, jud. Salu
Mare, 50 lei. Ticyaniul mic, HiO Ici. 
Verciorova, 66 Iri. Ciclova-nom{m~. 
75 Ici. Ârad-Şega, 67 lei. Arad-Gai, 

28 lei. Arad-Betel, 40 Ici. Dis. II. A
\Tam Iancu, 100 Ici. Şir·ia, 60 lei. Hi
cazul-At·dclcan, 145 lei. Bi'i. Ferdinand · 

- 5) lei. Cai·anc;cbcş, 8..~ ld. Baia-Mare. 
35 Ici. !lidia, 21 Ici. Tulcea 100 lei. 
Hagi-I?um~tru,. C_ali~cra, 50 lPJ. Lupcni, 
140 _Ici. Si\n)OrJ, JUd. SălaJ, 60 lei. 
Cosicr: IT.IE CRAIOVEAN, Str. Valea 
)fie~ 310. Moldov• Nouă, jud. Caraş. 

. Oala data da 16 noamurle s'au mBI primii 
dela scolile oumlnacala: 

Soco!, 30 lei. Biniş, 38 lei. Gherte
niş, 33 Ici. PCtnic, 113 lei. Buchini 
p. Olariu Ion, 120 lei. Olariu Ion Bu: 
chini, 80 Ici. Chicşd, jud. S~laj, 50 
le1. Abrud Sat, 20 lei. Buciumi, jud. 
Sălaj, 62 Ici. Slobozia, jud. Cet.-Albă, 
100 Ici. Globu-Craio,•a, 40 lei. Chi
!leştl, jud. Somcş, GO lei. Grădina, 
JU<_l .• Constapţa, 55 lei. ~ioburciu, p. 
Efi.mlc Costa, 49 lei. Anina, 72 lei. 
Orşova, 70 lei. Cluj, biserica baptistă 
maghiară, Iulie şi Octomvrie 200 lei 
Tufă~i. ~O Ici.. Tiacovita, 50 Ici. \1• C'.f'' iş·, 
80 lct. SJchcviţa, 24 lei. Gornea, 38 lei. 
Berzasca, 22 lei. Cozla, 20 Ici. Pât
neava Arad, 50 lei. Ghiroda 60 lei 
Draj na de jos, jud. Prahova,' 100 lei' 
Casier: ILIE CRAIOVE:\N, Moldova: 
Nou11, str. Valea Micli No. :rto jud. 
Caraş. · 

No uttaţt (d: Duallnec:6, In 29 laauarle 19J9 
e Dumlne'o a dno~a. (and sunteti rul!all 
sa lrlmllen (Oiet:fa la adresa de mal su. 
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No. 1 CĂLĂUZA 

LECTiUNILE SCOALELOR DUMINECALE 
..l:ectJuDJJe pentru •dultJ .sunt Jntocmfle de 1. Cocut .şi cele penlra copU 

de Harfoara Pu.scu 
Dumincdi, 1 -Ianuarie 1939~ tullmrascră mult lăuntrul: 1. Hăbda
Pe drumul Damascului 0ca cre~li!'ilor. El îi. lega şi li punea 

111 tcnmJ\a, dar ci c;mtau ş1 erau k
ridţi. El n'avea fcrkirr;o JW t·an· o 
,·edea pc fata lor. Dr unck aveau c-i 
<•CPast;1 fnicir<'? 2. Moatlca lui Şil'[an. 
El a p~zil hainele celor ce omorau JH~ 
Ştrfan cu pictr('. Deci putc:l vedea bi
IH' tot rt• sr IWtrerca. A viizul fala lui 
~tefan ca a unui inger, a ::n,zit rugă
ciunC'a lui pentru dusmanii ~ăi şi i-a 
văzut moarh'n glorioasă. D<• unde. 
aYca )tdnn <•t·ca pukn· <:pirituahl'.11 

Oz,r dacă rreştiuii aveau clrcpt<ltc ~i 
d l'r:'l r:lt:lcit? 3 .. 'Vl'putinta lc!lii de a 
mântui. El ştia lrgea şi o credea, dHr 
Ycdea c:t cn nu·i di'idcn nicio J?Uler~ 
~i nirio hucuric. Numai îi rhinma su
flrtul. ari1lt1ndu·i păcatele. Toatr aces
tea ii strigau dinlăuntru tot mai tare: 
ercstinii au dreptate. Tu eşti un eri· 
lllÎil~l! 

Tt':tiul: Fupt!'lr 7:5~-61), 8:1-1. 
~1:1--23. 

Cuv. tie our: 2 Cor. 5:17. 
FAMILIA LUI PAVEL. Saul s'a nă

~cut dintr'o familie iudaică. Părintii lui 
se trăgeau din senJÎil\Îa lui Beniamin 
Ei erau !adei zeloşi şi l'ăc<'illl part<' 
din secta Fadscilor, în c..:.1rl' a intr;Jt 
şi el. Ei trăiau in cetatea Ţ:,rs ce se 
găseşte în A:-du miră. Saul s'a nă~cut 
aici cnm la. 5 ani după naşh~re:\ lui 
hus. In Tars era o univcrs:tatc al;'tt 
de vr~tită înr:it scriitorul Strabo :-;pu
.ne că se făcea mai multă carte în ea 
dcc:it in Ct'h' din Akxandria, Atena şi 
Roma. Mai ales oamenii din Tar:> iu 
beau filosofia. De buaă sc<.~rnă, Saul 
a învătat aici mult' din filosofia grea· 
d. 

lnvdtdturi spirituale 
EDI'C.\ŢLI LI'! PAVEL. Dor Saul 

.11'a învătat numai aici. EJ a fost tri
mis de p:ld~1tii săi Îll il'n1:mlim unde 
se găsea o maJT şcoalH teologifti aN 
vânil în fruntt' I)(: \'cstitul profc!.OJ' 
Gamaliel. Aid el a piitruns adânc S:n 
Vechiul Testament ~i în toată istoria 
şi invătiitur:~ lui Israel. 

PRIGOl\IHII.E LL'l PA \.EL. Zelul 
dr FDriseu al lui Saul şi pericolul pc 
<:nrc tl vedea în biserica lui Hristos. 
l~au ntras adtlne tn p:'î.c-at. El făccn 
"prăpăd în bisl'rică. intra prin casf', 
lua cu sila pc h~'irbati şi pe femei şt-i 
-arunca în tcmnitif'. El a fost şeful ce-· 
lor ce :m arestat ~i au omorît pc St<·· 
fan. In dorinta lui arzândă de a vedea 
vi'irsHndu-sr s{mgclc '"'{'re~tinilor, el a 
pornit spre Dama~r sit nimic<·ască şi 
pt..• nt'ştinii <le :1rolo. Dar acest drum 
i-.a fost fat31. 
ŢEPCŞUL. P<'nt ru a putea pătru11~ 

rlP in sufletul sbnr·iumat al lui S:ml 
înainte de pocăint;'l, tn·buie să intc
lf'gcm cuvintclr Domnului hus desvre 
~r!Ju". El ii <>pun('· .:n.ar fi u1 cu- să 
arunci inapoi cu piciorul într'un tr
puş··. In acele vremuri oamenii mt 
m!\nau boii la plug cu biciul, ci cu un 
tepuş nscuţit, cu care impungcau ani
m:llC'k dindăr<'it. De multe ori houl lo
"'en cu piciorul inapoi în tepuş, dar 
Nmmi se rănea mai tare. Pavel inrit 
cra impuns <lc un tepuş, ('ra tcpuşul 
conştiint~i. Snfli'tul s::iu era 'in mare 
.1rământare. Trf'i 'lucruri "Ce) putin fi 

D()AMNE. CE VHEI S.\ FAC? 
Acestea sunt cuvintele de predarr al<~ 
lui Pnvcl El ştie acum ci'i bus <ln' 
drcpt<Jte. Se dă băt:tt. E înYin~ de iu
hin·a lui Isus. "CC vrei să fac? C~d 
sun~ ~nt~ s?i far numai cr-mi poruu

.('e"'' Tu 
·\:"AStjL. ALES. Ac:tm Saul. pregăh! 

ÎI' Ş{'C.lilc greceşti şi cyrcicşli şi pn~dat 
Domnului t'U totul, e gata să facă ce~ 
mai m<trc lucrare pc care a nknt·o 
\Tetm om. iW \lă~r~ânt. Vaslil al('-.: e pus 
CH'.:m la 111tre J,untaiT. 

INTHEIJXH!: 1. Cntle s·a nibcut 
Sant? 2. Din ce seminti(~ a fosf? :1. 
Spunf' tot cc stii despre Tar~~ ,l. La re 
scoli a înY~t<~.t Saul? :1. Dt• ce ~~ p;·igo· 
nit el \lL' creştini~ 6. Ce l-a JH·e;.:iiti• 
pe S[lu pentru pocăintă 'l 7. Frîu ce 
ct:, inh: sa predat Saul? 

Pentru copiii mlct 
Saul era un tânăr bogat şi tnvătat. 

El cullo~tl'a toată Biblia şi slujea lui 
Dumnezeu. Dar nu cunoştea pe Dom
nul Isus. Dupăce Domnul s'a inttl\:tl la 
ceruri, prietenii Lui au plecat din sat 
în sat şi din oraş în oraş, prNiict.i.nd 
nanwnilor să se. poc5iască. Multi au 
ascultat şi s'au pocăit. Ei Hîtubu pr. 
Dumlll'Zt~~~ ori unde se duceau. Saul 
i-a au1.it pe aceşti oanwni predicfmd 
şi a crezut că ci sunt impotriva lui 
Dumnezeu. Deaceea oriunde ri !n
tâlnea, îşi bătea joc de ci. Dar urma
şii lui Isus nu se supărau, ci tl in
dcmnau şi pc el să se pocăiască. Saul~ 
mâniat, s'a dus In duşmanii lui Isus . 
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6 CALA UZA No. 1 

.şi a prietenilor Lui şi lc~a cerut un 
gt·np dt~ soldaţi înarmaţi cu care a 
mtt·at prin casele crcştinilor, i-a le~ 
gat, i~a dus la inchisoare şi i-a bă
tut eu hidul. apoi le-a luat averile. 
J>ar Domnul îuben pc Saul şi \'Oia t~:.• 
el să se podHască. Intr'o zi, pe când se 
ducea cu soldatii spre un oraş cn sil 
prigoncasr:1 .~i acolo pc creştini, a vă
zul o lumină marr şi un glas i-a vor· 
bit astfel: .,Saule. undr mergi? Pt•n
trucc ii chinnit•şti pt· crcşUut ?,. Saul 
s'a speriat şi <1 iutJ:!'bat trcmurfmd: 
,.Cine t•şti. Doanmt·'?" - "Eu :\unt lsu:" 
Hristos iÎ te, aleg c't :-~ă fii prietenul 
Meu şi s;1 predici Evunghelîa la CC'Î 
('31'1 lncă n'au nuzit-o". Lumina a dis
părut, Saul s'a ddicat din praful un
de ci'Jzus~ )i băgi'i d<~ seamă dl c orb. 
So1da1ii îl Uuseră in oraş la casa u~ 
nui creştin. !:'arc se rugă pentru el şi 
Domnul ii dărui din nou vederea. 
Atunci Sau! povesti !'C i s'a intântplat 
şi cum s'a întâlnit cu DomnuL A f>pus 
di acum Il cunoaşte pc Isus şi ştie 
eă El e Fru'l lui Dumnezeu, Il iubcşt<' 
şj vren ~a-t t-:ervenscă toată Yiata. 
Vreti voi, vopiilor, să v~ pr<.:dati ini~ 
mile Domnului, ca şi Saul cel tânăr? 
Domnul vA va hinecuvânta. 
Dumim~<'il, 8 lonuari~·. 

Cu Evang.fjella prin 
tdrl pdgllne 

Textul: Faptele 1.1:1-12, ·14--52, 
t•:t-28. 

Cuv. d• aur: Matei 10:22. 
EXPLICAŢ!UNI: Pavel apostolul a 

făcut patn1 c~Httorii misio!lare. In lec
tiuntk noastre despre viata lui pc Cfl
rr h· vom ave<t În m~d mult{' Dumi
neci, ,·om studia aces'c patru dtlăfn
riî. In h•ctiu dt~ M:i îuvătăm de:-prr 
primn dHătodC'. E bine nt În\·ăti'itorui 
sti arate cleviiQr pe harta dela ca
p~tul Biblid sau cea de pe perete, 
prima cll§loric a lui Pavel. El 
~~ ph•ed din .. \nliohia. ~prP mare:t ~lc~ 
<literană, p!tn:"i a ajuns Ja portul nu· 
mii St,lcucin. Dt• aid " luat euJ·ahi!tt şi 
a pll•cat spn· insula Cipru. Jn (>artca 
de dl.sărit a in-;t~1ei <~l'a or~sui Sala~ 
mîna, tmdt~ s'<HI oprit apostolii JH'ima 
dată. După ac;:t•a au plecat prin ir1sulă 
pân:l ia partea de apus. Aici .au ajuns 
fu capitala insulei. numitii Pnfos. De 
aici s•atl urrat in corabie şi nu pi;~cat 
spr<' mia:'.ănoaptc până au a.hm~ Ia 
1ărmul A<dei mid. Ţinutul t.lin Inta 
lor se mtmea PamtiHa şi avea un oraş 
lângi'i nH\1'(\ numlt Perga, \poslolii •1u 
s'au oprit aici. ci • .si-au nrma1 drmnu1 

înainte" spre m1az~noa.pte şi au ajun~ 
la o altă Antiohit~. numită a Pi->idit<i. 
Drumul }H: aid a fost fo.aJ·tc gr(·u. 
Erau multi tâlharj pl'in pfidurill' pt• 
lllide tret'cau. ConlinuftlitltH;>i drumul. 
u h-ebuit să tr~;u:ă pi!.'>IC munlii pcrî
euloşî, numiti T:wru~. Ei s'au Îtltlrcp
lal ~pn· d.\sărit. illldncl iutr';.;n linut 
eu toiul păgtln. :\n mt'l"i-. pl· râwl tn 
lcunîa, Lis!ra şi Dnht• .. \id ddulol'ia 
mîsiouară a ajuns la c<Ipi'il. De ain 
s·au întors inapoi prit1 locudl..: p~~ HH· 
dr nwrscscră. Dar llU s'au mai dt~s 
prii· Cipru. ci s'au pog.nit in ponu! 
.-\.t:dia si d<- aici au mt•r;.:; drept h1 .\n· 
thtl:ia dt~ unrtc i>kcasnă. Să nu Cl't"
d<'ti ră acemdă: călătorie a durat HUn 
mai dH<•va săptămâni. E:t a tînut 11mi 
mulţi ani. 

lnvlltiJturl şplrltuale 
1. DELA LUCRURI MICI LA LU

CRUHI MARI. Pavel fu,ese credincios 
în 1t1cruri mici. El pr!.!dicasc J•:,·an
ghelia cu râvnă in Damasc, în It'rusa~ 
Iim. i:r: Tars. şi în Antiohia. Domuul, 
văzâr.d t'rcdindn!)l:t lui, l-a clwm,lt iu 
lucruri mai mari. Dotnnul luC're;u!ă în 
acelaşi fel şi .1zl. 0:-.că noi suntem 
en dincinşi în lurrul'i mki. El rw dt~a~ 
mă ia locuri mai maJ•i. Ninwn• t~u 
poate fi chemat de Domnul să fir mi
~onar în Africa pânli nu c misiouar 
in ramilia sa, intre vecinii .'iăi ~j in 
c.orr.una sa. 

2 PAVEL E ALES DE DUII(jf, 
Sf,\NT PnîN nJSEP.ICi\. Ksta c .:aloa. 
ade,·ărată. Duhul ddnt îşi descopere
voia Sa bisericii Salt'. Dar orîce bisc
ric~. ntunt•i când \'l't'a sl aleagă un 
pr1~dicator sau un misionar, trchulc ~R· 
i:nh'('hc în ru~ăcinnc Duhul .sfânt. 

3. PAVEL PUN DE DUHUL S~'AN'f_ 
Pavel c trimîs de Duhul sfânt şi vor
beşte plin d.e Duhul sr!int. Viala lui e
prcrtală cu totul Domnului şi d(' atf'na 
c fdo~Hă ca o unealtă mărtată n Du~ 
hului. Numai acei prt•dicalori şi mi
sim•ari vor J'C'ttşi tn lucrul lor, cari" 
vor merge şi Yor vortii, după cum ii 
îndeamnă Duhotl. 

4. FUGA LUI 10.\N, Pavel şi R..,. 
11abo sunt trimisi de Duhul sfâ:1t, dar· 
Ioan merge dir~ , îndemnul ~ău pro· 
priu. El vrea să Wtdă lumea. Nu do
rul dupl suflete Il călăuzeşte. EI se duce 
condns de firea sa pilmtmtească. De 
nfeea nu are putere de sus sii biru~ 
iascli f,{reutllţi1e misiunii. In fato lor· 
se sperie şi fuge acasit E gres.it .să 
in<'erci sii fii predicator sau mis:ionar 
dacii nu ai o chemare de sus. V<>i d~ 
si.gur faJiment tn incercarea ta. 
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:>. PAVEL ŞI VR;I.IITOHIA .. \post<>· 

lui l>o111nului a urit vrăjitoria. Ori lUI

de a nwrs, ca a fost o piedecă diavo
Je:::~scţ) în calca EYanglwlici. In P;dos. 
Elima, vrăjitorul impicdecă suflctP)t: 
rk ;~ ''<"ni !:1 Jlri:-;lo!'. 

1;. DOHANDJHE.\ SL'FLETELOII. In 
tot ce fac apostolii, vedem dorul al'
.r.inHl al lui Pavel d(• :1 ac.lun· suflet<' 
la Hristos .. \ct':1<;t,\ ,\ fost pasiUJH"tl ('('a 
tr<; 1 c· <'are <• stăpiinit inll'<'agii via la 
lui. Pentru ast·1 a tri1il. a muncit, a 
suftTil si :1 murit. Ah, ~ă a\·em fiecnn• 
.acef'a~i draf(ostr fa(:l dl' sufktrle pier· 
t!t:tt şi acelaşi tlo1· rlc a le aduce la 
Hristos! 

7. P111MII MIS!ONARI IN ŢĂRI PĂ· 
{~ANE. Prin pătnmdt•r<'a lor in Listra 
~i Derbe, în tara Licaoniei, ~ceşti doi 
apo!-toli au fost primii din lunu·a a· 
<~ca.-...1:. cari au intrat in 1ări păgâne cu 
EY~lllghclia. Şi azi mai sunt multe 
tări fliră Hristos. Cine vrea să mear-
.1-(ii JH' uJ·rHcl<' lui Pavd? · 

X. ZJDIHEA TIISEH!Cli.OH. Aposto 
lii au şli11t t·:'t nu-i de ajuns ~~ adur1 
p·· o:.nH.•ni la llrhlos. ci ci trebUI<' şi 
('rt'M'llli. De al'eea, ei <au intors p.
ln hi!--.ericile inh•mcialc, întărind ':IU
fh•tl'le ucenic.ilor. Ei i-au indemn.;! ~:1 
sl:1rui(~ tn Cr<•(Jinţţ), Jlc bună SC',IIll:'i, 

up<•stolii au stat sl'ipUlm{wi !--.Î luni în
tregi in fiecnrl' loc, tnvi'\lând p<" nwm~ 
bri principiile credint~~i în Hri!--.tos. 
_o\stfel, aceste biserici au avut membri 
t.:.ri şi roditori. (Fapt. 11:21-~.2) 

!1. HISERICI ORGANIZ.Yfr,. p., h\n· 
gă membri im·ătati, Pavtl a ştiut di 
bb;cri<·ilc au nevoie ele prcdieHtori ~au 
preshiteri. Asta c voia 9omnului. O 
bi~<"rică, fără pr('dir:Jtor. moan!. E:1 
nu t• după rânduiala biblică. De aret•a 
ei "au r:î.nduit pre~bite1·i in [ifcare 
bi~ericd'·. Avem noi prc.;;bitcri sau pre
dieatori tn fiecare btscrică? Dacii nu, 
nu suntem organizati după Biblic. 

INTREB,\111: 1. Câte eăl~torii mi· 
!-.Îonarc n făcut PaYcl? 2. Unde se g1i
sq.te Antiohia? :-t Unele au plecat a
pM.Iolii d~ aici? 1. In ce insnl§ s'au 
o:prit? 5. Cari sunt cele doui'i oraşe 
dtn Cipru in cari au predicat apos
tolii? ti. C:inc .ştie s§ spu;·~~ oraşrlc din 
A~ia Mică prin cari a trecut Pavel? 
7 Cari s~mt c!2'lc doui1 I.~cruri pe cari 
lc-:1 făcut Pa,·d !a tntoaHer<'a sa di!1 
mi~iunc? 8. E c.lupă Biblic o biserică 
făr;t predicator? 9. D!! ce "'!U c? 
C.hRŢI DE CITIT: Geografia bihi, 

di, pog. 21-2·1. StudH In Noul 1'<·<1<• 
mt·nt. pag. 91-97. 

Peetre copiii 1111<1 
Mic:u\a Doina a primit o serisoan~. 

l-a dat-o f:1ctorul po~tal şi t.~a alcarg;i 
Yoioasă la mămica s'o cileasc:ă. Dt.•si
gur bunica a scris ceva. Mama de
schide în grabă scrisoarea şi citeşte. 
Huniea MTtl' di t~ s:lnătoasă ~i dor{'ştr 
:-;ă-şi vacl<'i IH'poţica. Şi m~ti saie hu
nit·a multe, multe lucruri îmbucură
toare. Ct.· lucru Uun t.' o serisoarc!, 
gândi Uoina. Toate gtî.ndurile şi do~ 
rintclc t·niva pot fi scris<~ pc h<.i1·ti(' ~~ 
<"ititc ck a<·cl căruia a fost trimbii.. 

Domnul Isus ne-a trimis pc noi, l~il
re crt•dcm in El ~i-L iubim, ca nişte 
scr~sori ~n!sc de El către fei P:~că
toşt, cart· md'i nu-L c·unosc. \-wta 
noastră t' o hârtie albă. curată, pc 
care scrie Domnul Isus vointa şi do
rintele Lui. El 1w trimih• pc noi in 
lume, ca, JH in gânduri!~. vorbele, fap
tele şi întrcag~1 noastră viată, cei dtn 
lunw st1 pmllă citi YOÎa lui l>HmiH'Zt'lL 

Yreţi. t~opiilor. s:'î fim noi scriso1·i 
!-lcrise ele Domnul Isus? Vreti ca prin 
viaţa noastră să preamărim numel~ 
lui Isus, pentruca să-L cunoasdi ŞJ 
să-L poate iubi si alti copilaşi? El ~e 
primcştr oricând şi ne umple foma 
,·it-tii noastre cu dragostea Lui. Atunci 
vom fi cu toţii în lume ca nişte lu
mini miri. care vom lumina calea oa
menilor către Dumnezeu. 

Dumincdi., 15 Ianun.rie. 

Pavel trece ln Europa 
Textul: FaptP.le tr.:6-40. 

CuP. de aur: Psalmul 4z:1. 
EXPLICAŢIUNI: In Dumineea tre·· 

cuUi am l§sat pe Pavel in Antiohia. 
dt.:pi'i prima căl:itorie m:~ionarli.. Acum 
in lcrtia de azi, n g~sim in a doua 
dilfitorie misionar§. S§ incerdim s.li 
urm§rim pc hart§ drumul pe rarC' a 
mf'rs. Dup~ o c§l~toric in IC'rusalim, 
Pavel n plecat in a doua d'i.ll'itorie mi· 
sionari'i. Uar nu s'a mai c.lus prin Ci
pru, ci a plecat pe usrat prin Sirh~ şi 
Cilicia, rare era tara ~a. n~~ aic1 ~ 
trecut din nou prin D<'rlw. Listra şi 
Iconia, ele und·· a luat cu sinr pe Ti~ 
motci. Apoi ~·i-a continuat drumul prin 
tări păp::lTH'. ~prc :1pn~. Gftnc.ltll lui şi 
al lui Sila. toYarHsul sfiu, era s~ sr 
îndr('nh' spre mia7iinoaple. în tarn 
R:tiEit•i. de l;.ingă \f:~n':l NC'aţ..(rii. Dar 
lluhul l!!i hus nu le-a d<tt voie. ci i-~ 
împins ~pre :1lHJS p:1nil au n.jnns in 
'-'""tita t•datf' Tro·\, c;"lrt~ se !di~C:\ lrt 
nwr~inl'a mtirii, care drspartc' Europa 
d<· :\sia. Dt• flici a lhnt cornbia ~i a 
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trec11t in continentul nostru. Au tre
l'Ut p1 in Samotracia, coJLduşi de noul 
lo\':!l·ăs. Luca, medicul iuhit, !;iÎ prin 
N<·apolis ajungânrl in on1şul strategic, 
Filipi. De :1.ici a plecat spre miazăzi. 
la Tesalonic şi la .Berea. Apoi s'a oprit 
puţin în Atena şi în sE1rşit a stat mult 
timp in C:orint. Dr <lici a plrcat spn· 
lentsalim si cu aceasta a dona căl:i
toric mi-.ionari'i. s'a înrht~i~•t. 

Lrctia dP ~tzi 'l.eoprrc numai o parte 
<lin :.H·castă ciih"Horie, elin Troa până 
in FiliŢli. 

Invdţdturl spirituale 

1. SI MAl DEPARTE. luhirea lui 
riPrbintt< faf:l. de sufletele pierdute in 
ÎJJluncrec ~i păc~tl. k1 filcut pe Pavd 
să Îll<:l':•pi"i o lucrare ~i mai moue !;ii 
să bci'"i o eă!ăto•·it• şi mai lungă. D,., 
:!ceea rl porneşte <;prc continentul Eu
ropei. Tn•n•rc.1 lui din Troa la Filipi. 
r un fapt istoric de ma.re însemnă-
tate. Prin ea a 1 n·cut Evenghelia la 
noi 

2. S\jR CAL\IJZIIlEA DUHffi,UI. 
Df'şi Pavel a avut :wlltă carte ~i a fost 
fo;~rtt: inlelept, totuşi nu s'a bazat pc 
prkeperea lui. D11hul sfi'mt 1-a con
<lus în toate părtilP. Ferice de a~cl 
~cn• al Dom1;1ului care se lasă cu to
tul dUăuzit de Duhul. El niciodată nu 
va da greş. 

:1. (;LASUL SUFLETELOR DIN JN
TliNEHEC. Lui P:wf'l i-a apNrut in 
VE".dcnie un om din Macedonia, care 
1-a chemat: ,.Treci in ?1-laccdonia şi 
:~jută-ne!" In el apostolul a văzut pc 
n·prczcntantul milioanelor de sullete 
din întunerecul p~g:1nismului. car: 
strig~ cu durcn~: .. Adu-ne şi nouă 
vestea E\·:mghdiei!" Auzim ~f noi gla
sul celor pierduti, cari ne cheamă să 
It· ducem pe Hristos? 

·1. UCENICUL ŞI DUHUL. Ce conlu 
.:rare minunată est~~ intre Pavel şi 
Dllhlll sfânt! El prcilică Evanghelia, 
iar Duhul d~schide inimile ca s'o pri
mcasdi! (Fapt. lG:H). Noi avem tot
deauna nevoie de conlucran·a Duhu
lui la predicarca Evangheliei. El folo
seşte cuvântul rostit de scrvii S~i pen
tru a eonvingc inimile d<' păcat. d(' 
rJn·pt~llt• si de judecată. Si în cLisa 
"5Coalci duminecale, la l~xplicatia kc
tiei, avem nt~\·ait• de prc2enta Duhului: 
Să-L rug~m să ,·infi. 

5. DOMNUL N'ARE NEVOIE DE 
SLUJBA CELUI RĂU. Roaha eu duh 
ghicire, spunea vorbe drepte şi fru
moasE" despre apostolii Domnului. Dnr 

Pavel a oprit.·o. Domnul nu are ne~ 
yoic să fit~ vestit de c:ei ce trăk:-.c in 
p:'i.cat. Trebuie si\ st·- pocăiască fiecal"e 
om. !jÎ apt)Î :-;ă înct~!Tf' 3ă fac·ă ceva· 
pentru Do!nnul. l.ftlt'odat:i Yr:dcm O(l
nwni, eari :w apucă dt~ lucru în via. 
Domnului cu toate că inima lor nu e 
născută din nou şi viata lor încă nu. 
e dcspărtiti'i de lunw ~i de păcat. 

6. ADEVAHATUL EROISM CllEŞ
TIN. Pa\'d şi Sila au fost art'-5latl şi 
b~tuti foarte r:'iu cu nuiele romani' 
11cstc spate. Apoi picioarele le-au fost 
fcrec~tr- în butuci, producii.nciu-k o 
durere mm-e. fn aceast:\ starf' au fost 
arunca~i în cea mai pt~riculoas:î camt> 
r~ dtn închisoare, fiind ameninţaţi de 
o judecată aspră a doua ;.:i. Ei cP;cau 
toate motin·k si'i fi(.' trişti. Ri'inile sân-
1-Wrânde. durcrih· picioarclor şi grija 
;.:ilei de mt1inc ar fi făcut JW alţi oa
meni s:i. pl:i.ng~ dispuaţi. Dar Pavel 
şi Sib incep să dnte la mijloc.ul 
119pţii. c~~ credincioşi minun:ttir 

i. \1.\NTI'IHEA E PniN CHEDIN
T.\. ,.Ce tn~IH\i{' ~ă fat·, ca sti fiu m:m
tuit?" a intrebat temnicerul. "Crede 
ln Domnul Isus şi n·i fi mântuit". A
ccasta·i to:1Uî E\":Highelia mfmtuirii. 
Ea nu se cap~Hi prin fapte şi cere .. 
monii, ei prin credinta in jertfa lui 
Hristos pc cruce. · 
. INTilEB~HI: 1. C" 1-a r•out pe Pa
nf să plec~ in a doua căl;'itnric mi
o;i'onară? 2. C:ine l·a înto,·ărăşit în a
ccastă răl:itorie? :;. Cine ştie să ne 
arah.· pc hartă toate loruril<~, pc unde 
a mers Pa\'d în a doua căiătoric?' 
t. De t't' n'a mers P~n·el în Bitinia? 
5. Cine 1-a chemat s:"i trcucă în Euro
pa'! fi. Cine a deschis inima Lidiei? 
7. Ce trchuie să f:H·em ca s1'i fim m;î.n· 
tu iti? R. C:um a st·i'ipat Pa,·el din in· 
chisoarca romană din Filipi? 
C~RŢI DE CITIT: Studii in Noul 

Testament, pag. tl9-10-l. 

Pe•tru copiii rnld 
In lunga lui căl~torie, Pavel a ajuns 

aproape de ţara noastrA, într'un oraş 
mare, locuit de păg;.lni. Pc când se 
plimba pc malul unui râu, a văzut un 
:l:rup de femei, 1:1ngă rcîu, ingenuu· 
c:hiat~. rug:iudu·s<·. S'a npropiat de ele 
şi le-a întrebat c1'i cine sunt. Una din
tre ele se numea Lidia şi t'ra vfmză
toare de vopsele roşii, cu care se vo
p~eau hainele impăratilor şi <~.le boaa~ 
tilor. Pa,·el a început să le vorhca~că 
ele Domnul Isus, Fiul lui Dmnnc1.cu. 
Ele ascultau cu luare aminte şi se mi
nunau de cel<' auzite. Dup§ ce l·a a..;-

l 
i~ 
1: 

1 

l 

' 1 
l 

1 
1 
! 



No. 1 CĂLĂUZA 9 

t·ultat pc Pavel, Lidia s'a sculat, a dat 
mâna cu Pavel ~i a sjms: "Eu vreau 
să-I urmez Domnului sus şi să t'iu o 
crcştin:l". Apoi a chemat pc Pavl'l şi 
pe celelalte tovarăşe ale ci la Pa acasă 
şi a spus: "De acum C'asa me~t să fie 
locul unde ne vom strânge ca să a· 
scultăm Cuvântul lui Dumnezeu". Lidia 
a fo:->t fotlrtc fc!'iritil că a primit (W 
Domnul Isus. Vreţi şi voi copii s~ fiţi 
fericqi, <"a Lidia'/ Primi!i-L pe Dom
nul Isus în inima voastră mică si El 
vă va da bucurie, ca Lidiei. 

Dumicccă, 22 Ianuarie. 
Răscoala din Efes 

Textul: Faptele 19:1---41. 
CLw. de aur: /. Cor. 16.-13. 

EXPLIC.\'flUNI: Azi Jnvăt3m de
~pre a ln•ia dilătorir misionară a lui 
Prtvcl Arum el a pkcal din nou din 
Antiochia in Galatia (Iconia, DC'rbe 
şi Listra) ~i de aici prin Frigia. Apoi 
:-;'a oprit in vestitul ora~ Efes, care se 
găseşt<· în parka de apus a Asiei miM 
('Î. Efrsul era un oraş foarte vechiu 
şi foarte ..-cstit. Era centrul ţării din 
jur. Cultura gn•adl era fo3rte răspâhM 
dită în această cdrtlt•. Ei aveau prctu· 
tindeni ~l'oli filosofice, in cari invă· 
tau pc tineri cultura greacă. Scoala 
lui Tiran, în care a învătat t);l.vd, 
era o ;Jstfcl de şcoal~ filosofică greaM 
că. Din Efes, Pdvel a mcJ's mai de· 
parh~ ~pre miazănoapte, la Troa. Dr 
aici a ln~rut prin Macedonia şi Gre
cia. După mai mult lucru prin art•sh· 
ţări, el s'a întm·s pc aceht~i dnun h1 
Troa. De ni<'i a trN'ut prin Milet '>Jll'i' 
Ierusalim Şi astC<'l s'a inchPiat şi ~ 
treia călătorie misinual'i'i. Dar I•.'Cii:~ 
noastră de azi, nu cuprinde. decflt lu 
crul pc rare }Ma racut Pavel in Efes, în 
a treia r.ălătorie. 

lnvdtdturl SJJirltuale 
1. )lOTEZ FĂRĂ CREDINŢĂ ŞI 1'0· 

CAINTA. P:1vel a găsit în Efes 12 ucc· 
nici bott'Zati. Da1·, după ce a stat de 
vorbă cu ei, a găsit c~. rleşi ~pun cii 
sunt bott~zati c11 botezul lui lo::m, toM 
tuşi nu ştiu nimic despre ÎnYă\:lturilt• 
lui. Căci Ioan Botezătorul, invăţas~~ 
despre Duhul sfânt şi despre po
căinţlt Ei însă nici nu auziseră 
despre acestea. P;1vel atunci le-a lă
murit că, loan a vestit pocăinla şi 
credinţa prin cari st· primeste Duhul 
sWnf. Inimile lor au fost deschise ~i 
au primit învăţătura. Ceea t'.e e intcM 
resant, c di Pa,·cl i-a hott.·zat din n9u. 
De cc1 Ei fuseseră botezati ~u cufnn-

dare, aşa cum a botezat Ioan. De ce 
:=t.u fost botezaţi din nou? Pentrucl 
botezul numai atunci e bun, când c 
făcut pc baza credinţei Ji a poc.ăintei. 
Ori <"i nici nu ştiuseră cspre poc.ăin~ 
tă, botez şi Duhul sfânt când se bote
zDscră mai în<~intr. Numai botezul pe 
baza mărturisirii t·rcâinţei şi pocăin
tei e adevărat botez. 

2. "IN FIECAHE ZI"'. Ce mare ră· 
vnă a avut Pavel pentru a aduce su
flete pierdute la Hristos! El a intrat 
i:n sinagoa.ă şi <1 prcdirat acolo CuM 
vimtul cu ind6tznC'ahi timp de trei 
luni. l>up:i: o răscoală iudaică, impo
triva lui, Pavel nu s'a dat bătut. Şi-n 
căutat o sHlă potrivită şi a găsit-o. Un 
profcc;or rlr filosofit~ greacă, numit Ti· 
ran, :l\"(':t 'o sală pe .care •J folosea îr. 
anumite ore din zi. El a fost gata ~·o 
dt'a lui PaYel ca s:'i prccHcc in ea, in 
,·elelalh· ore. Şi astfl'l PaYcl a înv~qat 
p1· norod în fit'Cilrc zi ... Lucrul acesta 
a tinut doi ani. aşa, că toti ceice lo
cuiau in Asia, Iudei şi G-reci, au au
zif CuYfmtul Domnului." Ce zel mare! 
El n'a pn·dicat numai Duminera, ci 
in fiecarc zi timp ele doi ani! Inima 
lui era plină dr dragoste fată dr rei 
pkrduti şi ardea dr dorul, săMi vadă 
mântuiti. 

:1. !li NECUVANTAHEA LUI DOM· 
NEZEll. PaYcl a st•mănat şi Domnul 
a făt·ut si\ crească. Nu numai in oraş, ci 
in toatfl tara s'a dus \'cstra Evanghe
liei. Vrăjitoriik cele multe şi rătăcite 
au primit o loYitură de moartt~. VrăM 
jitorii au adus cărţile de o ,.-aloare 
fonrte mari.': cinrizeci mii de arginţi, 
~i lt•-au ars, pentru cti au găsit cre
dinta în Dumnezeul iubirii. Toatl 
l<'nwlia păg:htismului a fost clătinată 
clt' p1·edicile lui Pavel. Tnsuşi templul 
~.t·ttl'l Di;tiJ:I. t":ll'e n:1 unul din rek 
~aptl'. minuni ale lumii, t•ra :.tmPnin
tat. E\'anghrlia cntn•mura din temelii 
un păg;\ni:an, care se înr:'"itlrtcinase aici 
de v•::n·uri. "Cu :1tâta lltltcrr se răs
pfmdl'a şi se intări.'a C~tv:i.ntul Dom
nului". 

·l. JIEI.H;t:\ C.ISrH<l'Ll.'l. Arginta 
rul Dimitrie si 10\·.tr:l-.ii si'l.i de mese
rie erau foa1·ic ~:do:-;;i 'JWntru trmplul 
Di:uwi. Dar zelul lor ('ra q{oist. Ei fă· 
Ct'HU comert cu n·ligia. F:i.ccau tcmpl'• 
mici dL' argint dup:'i chipul h'mp!ului 
Ct>l m;:n· nl DiaJll'i, pc cari le ,·indl'au 
apoi altor oameni nnivi şi suprrstiM 
tioşi. f.c ul'll lurn1 e ~resta! Să fc1ci 
t•onH•rt t'll religia şi cu crcdin1a oa
menilor! Aceşti comc.rcianti efeseni au 
fost cei mai mari du~mani ai lucrului 
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Evanghelît•i. ,\dcv:lrul lt.i llristos lo· 
\'t'a Îll 61..~tigurih• lor Jl{'dn·pk ~i 
mari. J)e <H'l't'a nu w'rnit Îillpo~r;\-~t 
lui Par('!. Cei mai mai·i dwn:n!li ;~; lui 
flri~tos au fost !:'Î :--unt lo!\1.-:nn;:. :u c!;1 
t·ari i._,i pit~rcl <·<"v;ti~crile lll~dn·ptt•. 
!Jrin dispândirra atlevi'irului biblic. 

INTHEI.:L\HJ: L Citll' şLit· s~i IH' :1ralt' 
pr hartă drumul pe care l-a făcut Pa
vel în a In· ia l'l'il:ilorit• misio1wr:t? 2. 
Und(' Sl' giist•a Efe<;ui'? :) Pt• cint• a 
gasi! l'an·l în Ek:-;'1 -1. Dl• t•t• a bote
za! P:1n·l a cloua or:'i p•· nn·nicii din 
Ercs? :,. Cnde ~~ predicat P:tvd prima 
d:dă în l~fes·~ li. Cdl timp a pn·dic~tt 
in s<~o:1Ja lui Tinm'.' 7. De ce s';.t în
rurint Dimitrit· ('Oil!J'd lui l':l\d'! ~. Cf· 
LI r:.cut pc Pavel sii lU('J'('ZC nt-a tic 
uwlt jH'ntru pn•dicaJTa EvanJ.~helit~i? 

CAHTI DE CITIT: Studii în :\nul 
Tt;<.l:lnh·nl. pag. 101--tmt 

Pentru eapiii mtcl 

l't• piata unui uraş păg;;ln s'a adu
nat u man· multime de C\'rei !)Î păg{mi 
can· sr. închină la chipuri cioplite din 
lcnu.', piat1·ă, aur şi argint. An!jti oa
mem a:;;tcptau pe Pavel, mnrclc pre
dicator creştin, t·an• a venit in on1şul 
lo1· :-;;i ('are anun \'U vorbi. Păg<inii din 
oraş nn·au o statuit• 3 Z(~itei la {';\J'(' 

si· inchin:n1. Statui:.~ cra toatfi din mar
mur:l. impodohiti'"1 C"U argint. Zt•i(a se 
IH•Illl'~l Di:ma. Avt•a un templu frumos 
in cart· n·neau p:ig<inii .să st• închine 
~i ,:-1-i ac!ut";l Ît•rH<'. D!mitri~· !'!':1 un 
argintar. El fi'ir<'a statui mi('i, lem
ple mici şi alt(' mărnntisuri din 
argint. ; e V!nd'JCI'l. ~li tl"lll 1,1, Jti .; , .•. , 
bO!!"'~ C~înd a auzit pe Pavel 
c3 predică pe Hristos care nu locu
ieste in tr.mplu. ci în cer şi în inima 
omm~nilor s'n SJH'riat c:l toti oamenii 
vor crede in Hristos şi atunC"i nu YOl' 

Jr.ui cumpărn dela el statui de ar~int, 
,şi el \'a sărUei. De aceea, când Pavel 
a nnit în piaţă şi n inceput sr. vor
h!~lsC"?i Ut~<:prc Domnul Isus, Dimitrie 
.s'a ~C".ulat şi a slrigat: .. Ascultati. <'C 
Yi\ spun {'Ul Stntuia zeitei Diana t• C"ă
zutii elin Cl'l' şi ca e sfântă. PaYeJ spu
ne C"ă DumnczPul lui (' r-.I~int numai. 
Si'i nu-L t'JTcleti. El ''rea· scl dildme 
tPmplul nostru frumos". Atunci ascul-. 
!Morii !-:'au inf11riat şi au ÎlH't•put si'i 
strh~c: ,.Mare f'st(' zeita noastră, Dia
na··, ~i s'au n~pPzit să-l prindiî şi să-I 

ucid:'i pc Pa,·cl. D<lr primarul oraşu

lui a alergat în piată şi a lunt pc PA-

H'i din n:ijlot:ul lor. -:-i k·u făn!l '-t'lllll 
eu Jll:in:t t';t :-.il lat·ii. ;\tun<i <'i s'au li
J~i-~til 'li :u1 pkcat acasă. 

Dumineeă, :w Ianuarie. 

Pavel In Ierusalim 
Tcxl!lf: Faptele 21:15-10, 22:22-30. 

C111'. dl' rw1·: 1 f.'ol'. 1!l .. 1S. 

Astăzi e Dumineca a 5-a. De 
aceea fiecare şcoală dumineca
lă este rugată să facă o colectă 
în această zi şi s'o trimita la 
casierul şcoalelor duminecale 
din tară: Ilie Craiovean, Strada 
Valea llllcă 310, Moldova Nouă, 
jud. Caraş. 

Cu aceşti bani ajutati sa se 
înfUnteze şcoale duminecale in 
toate bisericile baptiste. 

EXI'I.IC.\Tit::\1: In lcc!ia de ni gă
sim pc P:n-d în Urum spre lcrusalfm. 
după a treia călătot·ic misionară de· 
:-;..p1·c care am înv5tat Duminccn trecută. 
El plt•aci\ 1lin Ct•zaren, o <~ct<Jll' lilng:l 
marca ;\Il·tfikran:l, spr(' Tnusalilll. 
Air.i l' găzduit de uccJIÎC"ul vrC"hiu. 
:\fnason din Cipru, cnrc trebuie să fi 
fost adus In Hristos de Pavel, in tim
pul misiunii sale în ac~astă insulă. 
Apoi PaYel a stat de vorhă cu Iacov, 
rratl'!c Domnului. carP f•t·a păstorul 
hiscricii din Ierusalim. Nu Iudeii din 
Ierusalim, d cei din Asia mică, s'au 
răsculat împotriva lui Pavel. Ei fi au
zist·r~ prcdir:ind mtmtuir<·a nu prin 
Mnisc, d prin lsus .. \cum şi ci sunt 
\'Cn!\i la Irrusafim şi :--~il'i st· răscoal5 
impotriva lui. Toată Palt·stin<l na a
tunci sub slăpc1nircn Romanilor. In 
Ierusalim f'l'<l o garnizoană de s61daţi 
romani, eondusă de C"i'tpilanlll Clau
dius Lisias. Ei păz('aU linişt('a in or3Ş 
ş.i in templu. De a<"<·ea :m \Cnit în
dată ~i au luat pc Pavel din norod şi 
1·:111 ;lr<'slat. Cetătuia în ('<lf't" [1 r(,St 
dus PaYt~l. era un fel de C"Hzarmă !"O
mană. Pavel a ştiut trei limbi cel pu· 
ţin: limba latină, limba greacă. limba 
aranwidl, C"e se vorbcn atunci in Pa
kslin:l, şi lin1ba ebraică veche. Şi aici 
PavPl a sd.pat prin faptul că. era ce
tăLcan roman. Altmintrelea ar fi fost 
bătut mult. 

l 
1 

1 
' ' ' ~ . 

1 

f 

' ! 

1 
' 1 
l 



No. 1 CĂLĂUZA 
=c~-----=====~~~== 

J 1 

lnvdţdturf spirituale 

1. CA !:il ISCS. Pavel simte c:l in 
lt~J·usalim arc să !it· pc1 ~t·t·ulal. "Uu· 
hul sf:i11t mi'i. în~liill\t~az~ din cciak in 
t't•lah·, t·J mă a~t~.1ptă lanţud şi uc· 
'ai'.UI'Î·•. (l;ir lliiSIUllt':l Jll<li'C dC' a jJrC'
<ilea E\·anght~lia !:iÎ Judeilor il ehiam;'i 
~i l'l va tnuge orice îl aştcapt:l. Şi 
l::iu:-. st· i:JU,t'Sl' odatii la h'ru:-.alim cu 
.icelaşi siJn.\ământ. Dar nici EI. nici 
un·nicul ~ău nu dau inapoi. 

2. l'AYEL \'REA Si\. l~IP.\CE 1'1-: 
CHE~TINII llilJEI. In lcrusalim ~t· 
pm:ăist>ri'î mul\i iudei, dar t•i au rfi· 
mn-; toluţ;i "plini de r:\vnă pentru k· 
gc". IJt•';'i pnmiscră pt· llris!os, ei nu 
se desUJ·;'ic:tst•r:i de milmlria lor rdi
gioasii cvn·iască. Ei impărtăşcau şi 
:lcum cu r·t•il<~lti iudt•i, cn• .. liu\a că 
~c~nnurile nu pot fi m;,îutuil<' da<':l 1111 

primt•s.c -:;i lcgt•a lui :\loisc. Dt' an~t"a 
au fost foart(' tulburati dl' veştile <~ari 
!oiOst•au Ja Ierusalim că Pavel învaţă 
pe toti Iud('ii de printre Nea
muri, să se lapede de Moise şi 
.. să nu mai trăiască · potrivit cu 
ohk<'iul'ile". lntr'a<lc,•ăr Pavel în
,·fHa. dî nici Moise, nici Legea şi I1ICI 
nhireiurilt•, t'Î numai harul şi jcrtf~l 
lui Hristos mii.ntuicsc. De acrca iudeii 
cTt')tini din h-rus::~lim c1·au ft·arlc nc
dîjiti pc Pnn·l. Iacov şi rC'ilaltî prcs
Litcri rlin lt•rusalim. :HJ n~g<lt pc Pa
vel, sit <lovccl<-as.că ;wrstor iudt•i că el 
rcspt•ctii lei-(C'a. De bună seam:J Po.n-cl 
nu s'a ~imtil dator să facă ;wca rcrc
monie rlc curăţire a nazireatului. Dar. 
pentruca să nu scandalizeze pe fratii 
săi. s\1 învoit să f~wă :;oi acc·"t lucru. 
Socotc<lla însă n'a reuşit. eăd iud< ii 
ele prin Asia, cari îl anzi~C'ră pe Pa
vel pn·dicii.nd. că mc'mtuirca nu e J-lrin 
lege, ci prin har, au ăat cu ochii de 
t'l în t<'mplu ~i :1u făcut unH din cele> 
mai mari răscottlr. 

::_ 1%1 SI ~!ANDRIA RELIGIOASA. 
Iudeii C"redcau c:'i numai <!i sunt po
porul lui Dum1wzeu. De fapt uu·mnc· 
zeu ii lepădase, pentru neeredinta lor. 
Ei lnsă, cTcdeau că toate ct•lC'laltC' pn· 
poarC' sunt spurrr~te şi lepădate cu 
totul de DunmezMJ. Ele n·uu dreptul 
la mila ~i induran•a lui Dumnezeu: 
Accnstii eruJintă i-a umplut de.· !ll;În· 
dric.' ~i inchipnin· mare. Ei pr.iYcau 
t·u cel nuli mnrc disp.rct spre altt
ncamuri. Dt• al'eca erau nespu)O d•· .fu~ 

rioşi pe Pavel, t·an· predJca pl·ctutm
deni c;l. Iiumnt'Zt'•l iulw~k pc toti oa· 
nwnii ~i c:"t nu c;.mtă in b\a uim5nui. 
C<iml d h•-a \"Oi~'bit aşa. C'UIIl :u·at:i 
c.~up. :t2, I-au :1:-;etlllat t~u atl'n!ic.• p;lnă 
a rostit. cuY;intul: .,.\·t·anwri". La a
cest CU\"<Înt au izhurnit cu n foii ie llC'
bună. Ei nu putcau ;ulmih· <"a Dulll
nezeu să· tJ·imită aceeaşi iubin· ~l in
durar~ şi neamurilor. lk .act•ca la au· 
zul ae•!slui l"UY<lnt: ,.t•i scote;lU stri
găte, îşi nnuwau haim•lc ~i nr;lilcau 
1·u [:ini.n;\ în ';izduh··. 

IXTHEBAHI: 1. In n' t·dalt" g:lsim 
pc PavC'l în kcţÎ[• no:tsl r~l "! 2. l"mle a 
găzduit in lt•ru:..:Jiim'! :t Cu l"illl' s'a 
întâlnit Pmcl în lt·rusahm"! ·1. lk ct· 
a tinut t~l at·<·h· zile de ~urăţin~'! 
:1. Cari iudt•î au fă<~ut rii.-;coal~t impo· 
trh·a lui Pa\·cl? li De t"C ~·al: ră~nl
lat? 7. P<.· ce calc u sci;ipat P:nrt•l de 
bătaie'?_ 

ln Duminecn trecută am vlil'.ut pe 
Pavel în ct.'lah·a păg:\nil, in carC" era 
să fie ucis, pentrucă t'J"('dt'a în DuniiW· 
zru. Cfmd ~~ scăpat din m:..1inik lor, 
Pavel a spus: .,Rămas bun", priclt~ni
lor lui iubiti şi a pk<'al, Îlll}H't•uuă t'U 
61ti\'a fra\i, spre oraşul frumos, Ieru
salim. Când au ajuns în oru~. er.J Sl~a
ra. Toţi se grăbeau spre casdt• lor să 
~t· culcc. F1·a{ii 1-:.Hl dus pt~ Pavel la 
casa unui frate. Pavel a bătut Ja poar
tă şi fratele a venit să-i dcs<'hidă. 
C.lnd l-a văzut, i-a spus: "Dună scara. 
bine ai n•nit fr:1tc Pan·l. Pofteşte în 
casă şi te odihneşt<.•". Sora i-a .. adus 
apă să se spc..~lc. apoi i-a pus pc masli 
mâncare. După ac{'ea. i-a prC'gălit pa
tul să se culce şi să se odihm·asc?-i. 
Pavel era foarte obosit. a zis: ,,Nonptc 
bun~" şi s'a: culcat. Diminl'al:l, dupii 
ce s'a sculat şi s'a închinat lui Dum
nezeu, a plecat cu fra.lt•lc la n.tsa pt:e: 
dicatornlui Iacov. h·atde lui Isu~. A1c1 

s'au adunat multi frati din ora:;.. Pa
Yel a luat un scaun, •~ ~ezut hîngă ma.
să şi fratii s'au aşezat Îl• jurul hu. 
,\lunci a inceput să le povesteasă pt' 
unde a umhlat: ,.Am umbbt ]}l"ill mul
te tări străine, am trecut cu eornbia 
peste Marea cea Mare, de mai multe 
ori şi am vizitat multC' s..ah• şi or:,şc 
mAri. Pe unde am înt:llnil oanwni. 
le-am ·vorbit de Domnul lsus. :\ceşti 
oameni erau uăgfi.ni. nu ştiau nimic 
despre Isus. Se închinau la soare şi 
la. chipuri de piatră şi lemn. Dar ei 
au crezut în Domnul lsus şi .L-:1u pri-



mil in inimiif' lor''. Fra\ii ascultau ce 
le spunt•a Pa\·cl şi s'au b1IC'Urat că şi 
alţi oameni cred in .Domnul Isus. 

Şi Domnul Isus se va bucura dacii 
vom spunr de iubirea Lui şi altora 
t~arr încă nu-L runoS(', 

Duminecă, 5 Februă.ric. 

Pe mare spre Roma 
Textul: Fapt. 25:1-12; 27 :1-44; 

28:11-16; 80-31. 
Cuv. de aur: 2 Trmolei ·~:7. 

EXPLICATIUNI: Vă amintiti că la 
moartea lui Isus, guvernatorul roman, 
Pilat. locuia în Ierusalim. După a
ceea 1·eşedinta guvernatorului s'a 
mutat in Cesarea, o cetate romanii, 
pe ţărmul Mării Mediteranc, în dre
ptul Samariei. Aici a fost adus Pavel 
dm Ierusalim de căpitanul Lisias, la 
guvernatorul Felix, ca să fie scăpat 
de uciderea Iudeilor şi să fie jude
cat. Pavel a stat aici inchis doi ani. 
După aceasta Felix a plecat şi in lo
cul lui a venit, ca guvernator, Festus. 
El, la cererea Iudeilor, a adus pe Pavel 
în fata j'udecăţii. Când apostolul a vă
zut, că udcii vreau să-I duc5. din nou 
in Ierusalim ca si'i-J omoară, s'a fo
losit de dreptul său de cetătran ro
man şi a apelat să fie judecat de 
Cezarul din Roma. Cezarul era im
păratul marei împărăţii, ce se intin
aea aproape peste toată lumea dr 
atunci. După acest apel, Pavel n fost 
trimis sub excortă militară, la Rotna, 
spre a fi judecat de Cezarul. lnvăţă
torul să arate pe hartă, drumul fi'icut 
de Pavel pe mare. El a plecat dela 
Cezarea in prima zi spre miazănoapte 
până la Sidon. De aici pc la miază
noapte de Cipru a trecut SJ?I"C Gre
cia. Harta dela urma Biblie1, are o 
linie punctat§., care arată drumul. Au 
trecut apoi pe lâng§ insula Creta. De 
aici calea a fost foarte grea. Cu mul
te- zigzaguri, au ajuns la Malta, şi dr 
aJci s'a!! îndreptat spre miazA.noapte 
ŞI au aJuns Ja Roma. 

ID.vdţdturl spirituale 

1. ACEEAŞI ACUZA. (25:7-8). Din 
apA.rarea lui Pave-l se yede, că du
şmanii Evangheliei I-au acuzat că e 
periculos Statului şi eli lucrează tm
potl·iva Cezarului. E foarte interesant 
de ştiut, că duşmanii Evanghe-liei au 
repetat dealungul veacurilor aceeaşi 
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învinuire. Domnul nostru a fost a
cuzat că \Tca să se facă impiirat im
potriva Cezarului. Şi azi duşmanii 
Evanghclit>i folosesc aceeaşi acuzi! 
mincinoasă. Ei spun, că urmaşii lui 
Hristos, sunt un pericol pentru stat. 

2. PRIETENIA ADEVARATA. Fa
ptele Apostolilor au fost scrise de 
Luca, medicul iubit. El scrie: "Avem 
ru noi pc Aristarh Macedoneanul din 
Tesalonic". (Fapt. 27:2). Aceste cuvin
te spun mult. Luca c cu Pavel. A stat 
cu el tot timpul cât apostolul a fost 
inchis la Cezarea. Apoi a plecat cu 
el in nccastă călătorie grea. De bună 
seamă el, fiind medic, a îngrijit de 
sănătatea lui Pavel. Ce mare mân
găicre e pentru un rob, un prieten care 
nu-l părăseşte nici in cele mai grele 
tnccrci'iri. 

3. DOMNUL INCURAJEAZ!I. PE 
PAVEL. Nu numai toţi oamenii €'rau 
împotriva lui Pavel, ci se părea, di 
şi vânturile şi m~r!l~ i se împotri
vesc. Toată lumea din corabie a pier
dut orice sperantă de scăpare. Luca 
scrie: " .. ,furtuna era a~a dl~ pnt.rr
nică, incAt la urmâ pierdusem orice 
nădejde de scăpare". De aci se vede, 
că şi inima apostolului Pavel a fost 
umplută de frică. Dar Domnul n'a 
p~r~sit niciodată pe robul SAu. In 
clipa cea mai grea, i-a a_Părut tn 
vis şi i-a intărit inima şi 1-a redat 
nădejdea. Niciodat~ Domnul n'a pă
răsit pc copiii săi, tn clipele cele mai 
grele, ci atunci a fost mai aproape 
de ei. Să avem şi noi aceeaşi spe
ranţă. 

4. PAVEL INT.\REŞTE PE ALŢII. 
Când vin mari inccrcări pcsh• oa
meni, se vede, cii ceice au pc Dum
nezeu, pot suporta mai bine povara 
vieţii -şi nu sunt zdrobiti asa de re
pede de desnădejde. Ei au ceva in 
plus, au putere de sus. Ce ml'!\ret c 
Pavel, când incurajeaz§ pe ceilalti să 
mănânce şi ca s§-i indemne mai mult. 
"a luat pâine, a mulţumit lui Dumne
zeu înaintea tuturor, a frânt-o si a 
inceput ~~ mănânce". S~ avem şi noi 
acelaşi curaj, de a ne ruga in fata al
tora şi de a-i indemna să fie mai 
plini de speranţă. 

5. MOAR fEA LUI PAVEL. In lec· 
ţiunile trecute am tnvăţat despre via
ta c~lui mai mare om creştin de pe 
pământ. Am urmărit lucrarea lui in 
diferite tări pentru aducerea celor 
pierduţi la Hristos. Dorul dupl'l sufle
te-le pierdute l-a umplut de un nea-

r 
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::stâmpăr sfânt df' a merg<' in toal:i 
lumea ut Evanghdi.i!.. Faj)lcle .-\po:.
tolilor îl duc p~lnă in Honla şi nu 
ne spun ce s'.a întâmplat mai departe. 
Totuşi sunt unele urme istorice dup:i 
.f.!ari Sl~ parc că lucrurile s'au JWlrr
cut in felul următor: Pavel H fos.t -dus 
inaintea Cezarului .şi judecat. L:.t pl"i
ma jutlecată a fost eliberat pentru un 
timp şi el a mai călătorit în misiune. 
Dar, apoi, Nero, Cez:.~rul roman, a a
prins Capitala Imperiului ~i <• arun
,cat vina pc ere.ştini. Pan:-1 a fost ~~
restat din nou. A stat iarăşi în fat<~ 
Cezarului şi a fost condamnat I:.1 mo
arte. Pentrucă era cctălcan roman, i 
s'a tăiat capul. Astfel s·a sf:.lrşit viat<~ 
de pe pământ a celui mai nobil -şi 
mai eroic urmaş :al lui Hristos. Viat:l 
lui ne chiamă s'o urmăm. 

INTREBARI: 1.~ Unde era pc \Teme<l 
lui Pavel, rcşcdinta guvcrnatoJ·ului ro
man? 2. Cine au fost Felix şi Festus? 
3. DP ce a fost acuzat Pavel de dl.tn• 
iudei? 4. Cum de a aYut Pavel drep
tul să apeleze la Cezarul? 5. Pe cine 
-a avut PaYcl de tovarăşi pc ri.rum? 
6. Cine stie să aratl~ pc hartă drumul 
f~cut de P~vel? 7. Cutn <1 murit. Pa
l'el? 

PelllrU copiii ralcl 

Vavel a fost nn prieten iubit al Dom
tlului, care prcclica E,·anghclia şi din 
această pricină a fost de multe ori 
prins, chinuit şi .aruncat iu închisoa
re. Toate le-a suferil fărl'i să mur
mure. A fost dus în fata judecătorilor 
c~n· au hotărît s~-1 trimită să fie ju
decat de împărat. Pavel a fost scos 
din tc.mnilă si urcat pc o corabie ma
.rc. Aici au fost pusi nişte soldati in
arm::~ţi ca1·c s~ păzească pc Pavel. 
Multe zile şi no_Qţi ...,.'"lu dilătorit pe 
mare, fără s~ vad~ altceva decât cerul 
deasupra şi marca de dcsubt. Cerul 
era senin si marca 1iniştită, când au 
plecat. Dar tntr'.o dimine:;tţă, când s'au 
sculat, au ·văzul c~ cerul c acoperit de 
nori negri si un Yânt aspru si rCCC'· 
lncepu să sufle cu putere. Valurile 
mi'irii se ridicau şi lcgănau corabia in
.coaci şi incolo, gata să o r~stoarne. 
Călătorii sc uitau cu frică la valurile 
mari. Y&ntul nu mai inceta. iar v::tlu
rile erau din c.c tn ce mai furioase'. 
C~lătorii s'au îngroz.it şi aştl'ptau s~ 
moară din clip~ in clip~. Erau aşa 
-de trişti d'i. n'au mâncat timp dr dou~ 
-s§.ptămâni. Ind~ şi Pavel a crezut că 
.nu. vor mai scâpa. Dar D.um1~ez('u cn-

r'e arc grijă dr toli. a trimis tm ingC'r 
în vis lui l'avel ca sft-i ~pună di JIU 

\'Or muri şi că în curând Yor aju11g:c 
la păm:i.nt uscat. PaYt•! s'a lmcun11 ~i 
a incurajat pe tovară~ii lui. Cu tolii 
s·au ~~~:.czat la masă şi dup~t t:e Pt1nol 
:.. multumit Domnului. al1 m:.i.nc ti. ,\ 
doua zi au ajuns la piimânt ~f cu totii 
s'au coborît de j)l' corabia l'Upl:l de 
furtună, săn:ltoşi si Yoio~i dl uu ~~·;.l
pat cu Yi:dă. 

Duminecă. 12 Februarie. 

Tinereţea luJ Isus 
Textul: Luca 2:40-52: Al alei 13:H · -.ss_ 

Cuu. de aur: !_juca 2:52. 
EXPLICAŢlUNI: Am studiat în ş.se 

lectiuni viaţa măreaţă a lui Pavel. A
,·um vom studia în nişte lccţiuni via
tn şi mai glorioasă a Domnului Isus 
Hristos. E interesant să ne amintim 
că, în timp ce Isus era copil, in Naza
ret, Pavel era tot copil în Tar~ şi 
Ioan Botezătorul în muntii Iudeii. Na
zaretul, satul in care a Crescut Dom
nul Isus, se găseşte la apus de Marca 
Galileii. Era un sat simplu şi sărac. 
Tatăl adoptiv al lui Isus era tămplar 
de meserie. Familia era foa1ic săracă. 
Maria a ntai avut cel rutin sase co
pii. Intrucât despre losi nu se mai a
minteşte nimic in Biblic după călăto
ria în Iurusalim, se crede că el a mu
rit de tânăr. Isus a învăţat dela el 
tâmplăria sî a lucrat la această me.sc
ric. A trebuit să munceaseă mult şi 
din greu ca să ţină pe mama Lui iu
bită şi pc fratii şi surorile Lui mai 
mici. Pân::i. la treizeci de ani a mun
cit mult în atelierul său sărac de tâm
plArie. 

Dar natura din jurul Nazaretului 
era frumoasă. DcalUI·ilc erau plin1' cu 
crini şi alte flori frumoase. Isus a 
pclrerut aici mult timp singur <'U Ta~ 
tăl Său ·rn rugăciune. 

lnvătătarl splrltaale 

1. INTRUPAREA LUI ISUS. In stu
diul nostru despre Fiul lui Dumnezeu 
f' h:nc să ţinem minte c~ El a exiş
tat şi inainte de naştere. El c a treia. 
persoană din Dumnezcire şi a existat 
d.in veşnicie împreună cu (~elelalte fete 
divine: Tatăl. Fiul ~i Duhul sfânt. E 
o mare taină cum s'a intrupat Dum
nezeu intr'un copilaş, dar dragostea 
Lui mare a făcut acest lucru. 

2. ISUS CA OM. Dar Domnul Isus 
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a fost in arda~ timp şi om adcviiraL 
Din copilărie a CI'Cscut in lrt>i feluri 
<~ari sunt pline de invătături'i pentru 
orice tii.năr sau tânără. 1. A l'r('scut 
in inţdepciunc. El a ÎJl\'ă(at tot mai 
mult din Scriphwile Vcd1iului Testrt
ment. Mama sa l-a învăţat în toutl~ a
dcvărurilr divine. Cu fiecare zi hăîa· 
tu! I~us t~ra mai intelept. 2 .. \ crt~scut 
în strllurtf. Domnul Isus n'a fost un 
copii bolnăvicios şi mititel. Nu. El :1 
crcs{~ut în ::.latură. A fost si'iniHos, cu
rat ~i harnic. El c pilda tinerilor şi în 
această pl"ivinţă. 3. Era tot mai plă
nlt înaintea lui Dumnc1.cu şi înaintea 
oamenilor. Oamenii din Nazaret iu
ht·au pc băiatul Isus. clici t>ra bun, 
dt•:-;lept ~i strYiabil. Dar Dumnezeu Il 
iubea mai mult, dic.i Domnul Isus pc
trecea mult timp în rugăciune şi cugc-
1arc sfântă. In toate acrstea El e o 
pildă mare pentru tim•rii .')Î fetele de 
:tzi. 

:l. PJERDEHEA Ll'l ISUS. In Israel 
t?'a un obiceiu ca, la doispruece ani, 
faccare copil să fie dus în templul din 
krusalim, la praznicul Paştilor. InaiÎl
tc de aceasta părinţii învăţau pc copii 
în legea lui Moise şi în proorocii. Ast
fel Domnul Isus a fost dus în templu 
la acea~tă vârstă .. Bătrânii I-au intre
h~t. ca să vaclă cât de mult a învăţat 
~~ _au rămas. uimiţi de întclepciunca 

Lm. Intr:t·. tunp părin.tii lui Isus au 
plecat mtand de El. Dm felul cum au 
pierdut ci pc Isus, putem inv~ta şi noi 
<~eva. Dr multe ori prin lipsa noas
tr~ de rugl!l:dunc. prin n:-păsare, sau 
pnn _ccv.a păcat, pierdem pc Isus. Da
d'i m ptcrdut pc Domnul, întoarce-te 
inapoi la vinta ·de rugilriunc şi dr 
f·vlm·ic şi Il vei găsi. 

1. MUNCA E SFANT.\. Dumnezeu 
putea rândui ca Isus să Se nască in
h:'o. (amiii(" bogată. unde' s?i nu aibă 
numc dt~ făcut. Dar El a găsit un alt 
plan. ,\ a~cz:11 or Domnul inll·'o {ami
li(' săracă, umlf' avea dc muncit din 
greu pcntr.1 intretinei-e<! <"i. Isus a lu
crat zi ->i noaptr o muncă grC"a în 
atelier la tftmplărie, până la vArsta de 
treizeci rle ani. Prin ar<"asta Isus· a a
rătat că mun<"a este sftintă. Nu-i ruşi~ 
ne a munci, ci c o cinsfC'. Orice mun
<'ă e sfftnti'i. Nu c ruşine a lucra· cu 
~Qini1e. Şi Isus a lucrat cu · mfiinile. 
$1 Dumne1.••u lucrează. F. ruşine a fura 
şi a lenevi. Lcnevia <' din iad. 

5. PESCAR DE OAMENI. In Matei 
13:47-58. Il giisim pe Isus pescar de 
oameni. El \'rea să prindli sufletele in 

mrcja iubirii Sale. Vine din nou in 
patria Sa să-şi aducă la podiintă cu
noscuţii. Da1· ei Il resping. Ce dureret 

l!:'ITRE!HHI: 1. Cndc se găsea N·a
zaretul? 2. Câ~i copii erau în familiu 
lui Isus? 3. Ce meserie a invăţat Isus?· 
1. De ce a trebuit să muncrască mult 
la tâmplărie? 5. Cine a fost Isus inain
te dl· naştere? 6. Cum a crescut Isus? 
7. Cum putem pierde pc Isus? 8. De· 
ce munca c sfântă? 9. De ce n'au pri
mit Nazarit\!nii pe Isus? 

PIDinl co,lll •ld 

Domnul Isus, când a fost copil, eJ ~ 
;J!'cuiHilor ŞI supus pfiriutilo1· Săt. De 
aceea, i-au promis că-L vor duce Ia 
Ierusalim la sărbătoarea Paştilor, sli
v~•dă templul ('el frumos şi să sr. in
chine lui Dumm·zcu. -J~us era \'Oios că 
Y:l puh~a să v.td:i templul ee! m:-~rc şi 
\"(~stil. lnaintl' de Paşti ac plecat, lm
prrună cu rudelr. şi cu cunoscutii" 
unii pe jos, iar altii călare p1: cămile 
':'i pc <lsini. Isus şi prietenii Lui mici~ 
cii.ntau psalmi de laudă lui DunHil'Z;'U. 
După o călătorie lungă şi obositoar('~ 
pt• d1·umul plin de praf şi în c5ldur!i, 
au ajuns la Ierusalim. Oraşul era plin 
de căliltori vcni~i de rn'tutindrni s~f 
se închin<·. Mi<"ul Isus căuta cu privi
rea clădidlc mc\ri să vaGă mai reprdt' 
Casa Domnului. Ii plăcea mult si'i s<'" 
dudi la Casa Domnului, să S(' roage
şi să cânte împreună cu rcilalti în
chinători. Isus ştia să citească şi d
tca cu multă sârguintă şi plărerc• căr~ 
tilc proft'tilor Yechi. C:înd a văzut Ca
sa Domnului, Isus săltă de bucurie şt 
părea ră nu voia să Sf' mai drspa1·ti 
de ca. După ce trecură zilele Paşti
lor, inrhinătorii plecarii spre casele 
lor. C.flnd !\f:-~rin a răutat pe Isus, nu· 
L-a aflat nici printre rude, nic~ JWÎn
trc prietC'nii Lui. lng:rijorată. a plecat 
împreună cu Iosif să-I.. caute. Trei zi
le 1.-au căutat prin or<ts PC' la toti 
cunoscutii, tntrebftnd de El. Dar nimenf 
nu-L văzus<". AtunC'i au intrat in t('m
plu şi, spre' marca lor mir;:~n•. Isus 
era acolo in mijlocul unui grup dt
prcoli _şi oameni învăta!i. cărora lf' 
citea din Cuvântul lui DurnnC'zcu şi le 
punea înlrC'hări. F:l vorbea aşa rlt~ fru
mos incât toti erau mirati de de~tep:
tăciun('a Lui. 

Bucul'ia cea mai mare a lui Isus 3· 
fost să meargă la Casa Domnului şi" 
să as<"ulte CuYfmtul lui Dumnezeu. lu-:
biţi şi voi. copiilor, Cuvântul lui Dum
nezeu? Ascultati şi voi In linişte cA net 

Ţ 
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se citeste din Biblit.'? V;"! place să ,.ă 
dtu·t~~i la hîscridi. să Yii rugati Dom
nului? 

19 Februarie. 

Domnul lşl incepe 
lucrarea 

Te.t'lul: Luca .3:15-23; -~-:1--1.>. 

Cuv. dr: aur: ;.)!ulei 6:33. 

EXPLICATHlNJ: Ioan Bolt~zăton!i a 
inceput să prcdicc şi să botczr cu c~
teva iuni înainte de ce Isus <t p'JnHt 
în misiunea Sa. N'a lucrat mult timp, 
clici Irod l-a închis. Irod era împă
rat pc!:ite IudC'a, suh impl~riul roman. 
El ducea o viată foartr păcălonsă. Lu
ase pe nevasta fratelui său, Filip, .o fe
meit• ckdizută si ucigaşi'!; şi mai tăcu
se o mulţime- de alte lucruri rele. 

Inaintr însă de a fi arestat. Ioan a 
boter.at si JW Isus în apele Iordanu
lui, c~\·a mai sus de unde ele se Yarsă 
in -Marca 1\lo:nt~. După ce a fost bo
tezat. Domnul Isus a me1·s în pustiul 
ce se găseşte intre Ierusalim şi marca 
MoclrHi. Et·a un pustiu foarte s.rilb'ltcc, 
fără nicio urmă de viat~. nisipos şi 
tnspăim!intător. 

· lnv<'lţdturl sp1rltuale 

!. MĂRTURIA Lffi lOAN. Ioan Bo
tf:zătorul a fost trimis să pregătească 
lui Isus calea. El a fost foarte credin
cios in lucrul situ. A fost plin de umi
linţă. Nu e vrednic riici să-i deslege 
cureaua tncitlţămintclo1· lui Isus. El 
arată că Isus va boteza nu numai cu 
apă, ci şi cu Duh sfânt şi cu foc. De 
sigur pe ceice se vor pocăi. Pe rest 
ii ~-a arunca, intocmai ca pe pleavă, 
1n focul care nu se stinge. 

2. CURAJUL Lffi IO'AN. Ce îndrăz
neală la Ioan, să meargă la însuşi 
regele şi să-I mu!'!tre ·pentru păcatele 
salc1 El a tinut la dreptate mai mult 
ca la vbţă. 

3. ROTEZUL LlTI IS\!S l'N M<l
DF:L. Domnul Isus ne-~ dat o pildll 
desăvârşit~ in toate. ckri şi i11 ho
tcz. ])adi hotezul copiilm· ar fi tlupi'i 
voia lui Dumnezeu. ingerul cnrC' <1 în
ştiinţat-o pc Maria de nnşiC'rea ]I!Î 
Isus, i-ar fi spns o..:?i-1 şi bof(•7.<~ rk 
mir. Dar El a nşt<•nlat pfi.nă a foc:.t 
de trt'ÎZC'Ci de ani. Atunci ·a mers 'la 
Tordan. a intrat fn ap:i si a fost bo
tl'zat cu. cufundare. Noi 11 urmăm în~ 
formai '?<' nomnul ]sus. 

.(. ISPITELE LUI ISFS SUNT O 
MARE INVATATURA PENTIHT NOI: 

a) Sii mi fie om adcuâral. Domnul 
Isus s'a intrupat ca să trHiasdi o via
tă intocmai ca a noa~tră, dar fără 
păcat. El a Yrut să gu:-.te viata h1 in
tregime. Dar când a flihniin7it l<H'I!, 
Diavolul l-a ispitit să-şi foloscc•s('ă IHI· 

ferea diYină pentru a scăpa de foaml". 
Dar Isus 1-a răspuns cu aceste.· cuvin
te atât de mărete: ,.Omul nu va trăi 

numai cu păinc, ci cu oritl' ni\·Unt 
CC' iese din gura lui Dumnezeu··. Dr<"i 
lucrurile spirituale sunt mai dt• pret 
decfit cele trupeşti, nu t1·ebuic jertrite 
pentru aeestt'a. 

h) l.'>pilu căii uşon1 e. DiaYolul .-:;ti.l. 
că Isus a Y.:!nit pc pănulnt s:l c:1ce· 
n·ască toată lumea pentru Sin('. Pt•n
tru a('easL\ lrt'bnia <;ă ia t'ak·a gJ't•H 

a criH~ii şi a Cah·arului. De aceea Sa
tana îi îmbie o cale mult mai uşoa
ră pentru a sti'ipăni to:1tă hmH·a. dar 
o cale pi'iditoa"i'i: să i ~c în('hinl'. Dar 
Isus vrea mai hin(' ealca gn•:l il c-ru
rii. decât cal("'"i-"1 uşoară H r 011\}H'OJIIÎSU

lui şi p5caiului. 
c) Stl ispilcasdi pt• Vtmwt·::cu. In a 

treia ispită diavolul a indt•mnal pc 
I~.us să ispiteasdi pC' Dumnezeu. N'a
\'Ca niciun 1·ost aruncarea ele pC' stra
şina templului dcc:U },ă puni"i pe Dmn
nez<'u la înrere~1rr. E păcătos însă a· 
cc·Fl lucru. dC' a It' ju'ra l'll promisiu
ni1t' lui Dumnezc.·u. rl~· a-L pun(' nş~ 
la prob:l. 

.'). ISUS, PLIN DE PUTEREA DU
HULUI. Aş~1 şi-a inceput El IPcTarea. 
Aşa trebuie să ne-o tnccpe:m fierarf': 
din noi. Duhul sfânt să umple tntrea .. 
gă ·''iata noastră. 

INTREB,\RI: 1. Cine a botezat pc 
Isus c;;i unde? 2. CC' învătături s.eoa
t(·m din botezul lui hus? :1. Prin ce 
doved('.şti ~ă Ioan Botcz~torul a fost 
curajos? 4. De ce a fost închis? il. f.n
rt> a fost prima ispită a lui Isus~ fl. 
Dar a doua? 7. Dar ~~ trei el? R Cum 
'$Î-a incrpat ls:1s lucrarea? 

Penlra ceplli 111ltl 

In tara sfântă unde a trăit Domnul 
l!'us. se at'll1 o apă mare. numită Ior
tlan. Pc o parte a râului cresc copaci 
frumoşi şi iarhă vndC' impestritată cu 
flodcele mirosito.1n'. iar }W CC'<tl<lltă 
pari!' Sl' intinrlp un nustiu, un lol" gol. 
fări'i YCJ'dc>a!:J. r~ră iarbă '-'Î fiiră flori. 
_\iei r mnnai nisip. ,\i1~i in pustiC'tate 
a trăit "un om rit TlnmCie lonn. El iu
bc:l. pe Domnul .şi Domnul il iube~1 p_e 
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c·l. Ioan trăia foarte simplu. Era îm~ 
brăeat cu o hain~ de par de o.nimai 
numit dlmilă. Cămila c un fel de ral 
{·u o cocoaşil mare pe spate. La brâu 
t•ra incins cu o curea httă, iar in pî
t•ioarl' a\'i'a sandale. EI s'n dus în JJUS· 
tia aceea să s.c ro.agc. Apoi a vt'nit 
pe malul l ordanului şi a început să 
vorbească oamenilor care se adunnu .. 
acolo. Lt·~u spus că trebuie să se po
diia<;.di dt: pik;tteJc )or, pentl'Ucă Dom~ 
1tu! ii va pedepsi dac!'! nu se vor face 
buni. Omncnîi \'cncuu la Iord::m ca 
..;ă~l asculte si apoi plflngânrl ·pentru 
că au supi'inll pe Dumnezeu cu "·iata 
lor păd\toasă. !it' pocăiau şi loan îi 
boh~za )u apa Iordanului. In fiecare 
zi veneau mulţi oam~uj la Ioan sli-) 
ascultr. A venit îufr'o zi şi Domnul 
lsu~ şi Imm L-a botezat şi pe El. Ioan 
t•ra aşa de voios. di L~a vă1.ut pc Dom~ 
nul Isus. Nu vreti copii ~ă~L cunoaş~ 
te\i şi -voi pc Domnul? El vrea s~ vi~ 
H~ şi la noi să ne aduc§ bucurie. Hai 
să~l dmHlm o cântarc miel! şi frumoa~ 
s.~: .,Isus ştiu mă iuhcştC''. 

Dmninedi, 25 Februarie. 

DomnuJ predicii 
f.vangfjeJia 

Te.~lui: Luca 4:16--37. 
(;w~. dr aur: Luca 4:18. 

EXPL!CATIUNl: După împritştiere<• 
J udeilor, pentru că l!ll mai putc4lu 
mel'r.'t' <>}! 'H~ înt·hinc la Ierusalim des, 
au ÎHc<•put să zid!.!asră prctutiudcm un 
fd dt• c'a"~ de închiuădunc. numih~ 
'iinagogi. In ticcar·c !'>;1t sau oraş ulldr 
erau mai multi lud .. ~i, era .si o sina~ 
I(Ogă. Aici rrau cflţiva hătrâ.ni rw·· 
~..;xplkau kgîJc :sî proorodL O astfd rlr 
-;fn:.l~foţ<ă nu si în satui lui Isus. in 
Nazar('t. El a mers l'('.a_ulat in fic<~arr 
Sâmbătă la :t<'Nt~lil sina~.togă de cânrl 
era copî1 mic. Acum s'a întors din 
misiune şi a m~rs iarl'lsi in sin:1go~ă. 
Aid CI":\U mai multe r.§rU din Vechiul 
Testament. dcsfâcutc unC'k de altelr. 
rntre ele era ,şi ,.cartea proorori.Jlui 
l'::tia". Năznrit~nîi n'au primit invă~ 
tatur:) Jui r~cs, ci kltl dus pc un fk:i: 
din apropierea orasului, vrânrl ~?1~1 
arun!'c .lM. Isus nhmci şi-a mutat lo
cuinta în Capernaum, un oras eomrr~ 
t"ial rlc lân~!ă tnarea GaJilf'ii (w~zi 
hart:1t Atri vc:nea lumr rHn to~te nărh 
t}lc Galileii si aici deci C'ra un loc mai 
bun df" una(' !\il fie r5sp!mdită F.vanM 
ghelia Impăr~tiei. 

lavdţdtvrf spirituale 

l. OBICEIUL Si\1,;. l)omnul Isus a
Yt'â.· un obkciu bun din <~opHăric. 1:.1 s~:· 
ducea rcfiulat in ziun Sabtdutui l<1 si
nagogf.. ~J sunt sigur eă se ducea la. 
timp. El <' pilda noastră '7Î tn acC"astă 
prîyin(ă. S1'i. U"ltCnl ş.i noi· obicdul de a
merge regulat b casa Domnului. in 
licean:':' Duminccă şi h1 Iiccarf' timn 
de servîciu, Să mer~cm .şi uoi la llmp 
:o;! eu inima pr(',găt!tă dt~ a ne iuchimt 

2~ O EY,\XGHEL!E INTHEA€;i\. 
:\fulţl s'au intrdmt de!'prc ct~ y;)rhcsk 
Domnut Isus in ,., 18, despl'c ncvoih· 
trupeşti sau dcsprt' cele snfletc~ti? Ră
spunsul adevărat este: despr·e amfw· 
două. Evanghclin sa a inHHurat mul· 
U1 sărăcie lrUpt>aseă şi sufletească: a· 
vindecat multe inimi de boli trupeşti 
şi sufJetcşli; a eliberat multi :;daYi ro
biti de nameni .şi de pil<"at; a rlnt mul
U vedcrr trupească orhilnr îh spitale
le creştine şi mult~ Iumin~ duhovni~ 
cească prin Duhul sfânt~ fi eli6crat IW 
multi apă'iati dC' păcat şi de robi-w 
omenească, Dac~ lUmea ar asculta de
Hristos. ea ar sc5pa şi de: durPrilc 
trupeşti şi rle cele sullcteşti. Isus adu· 
CI! o mi\ntuire întreagă. 

3. MANDfHA llEI.IGIO.\~Ă. Care " 
rost motîvid că Nazaritenii n'au ~pri
mit pe t"us, d ~·au poticnit tn cuvin
tele Lui? Exi~t~ un ~ingur rl'tspuns: 
mândria religionslL Nazarit<'nH se crr-
dcan huni. drrpti, Cii ;ai lui Avram· 
si mult mai !t:US d<'eât p~gânii. Ei a· 
venu pifrc1·ea rătăcitlt a tuturor Iudei~ 
lor că rdi~ia !iC mo5tcnc~t<' si r:ă o~ 
t:\rn:t d<" ~?mţie. De.ci numai ceicf' 
sunt din s!\ngcle Itti A-vraam; au hand" 
rui Dumnezeu. Deci ('i nu ·"'<' puteau 
învoi ea ISus s:i ştie mai mnJt decât 
c>i să lf' llrerlicc lOr pocl"iinta. El it 
văzut undc> e rătăciri.'a for. Df' ar.t>c:1 
Domnul isus lt•ha spus clou~ pilde din 
Vrehiul Tt'stamt•nt (lin (';Wi reii.'sc eli 
nu s!inp:etc te recomandă inaintea Lui. 
d ~n·rlint:t. De ner~a Dumnezeu a 
ale!) v3dtn·a pîli!îtnă elin Snrenta Sido, 
nului şi pe Naaman Sirianut pen~ 
tl"UC'ă în PÎ era m.-,i multA nNlintă dC'
r::it în Israel. Ispita aceasta de a h• 
nP<I rlr~nt <:;i hun fatl'i dt• nltH se a~ 
ntonif' si azi d(' oriCe om rn-;clîndo:':. 
Trebuie s?i .~Iim ("i'Î. :wem totrlNmna nP
Y('iC' de podiintă si de un spirit mnil 
înaintea lui Dumnezeu. 

1. T~!lS NE POATE Sr.~PA J)f. 
ORICE RĂU. El si·a dovedit putrrca 
ln aÎnaQ'(Hta Oin Cnoernaum. Un om 
c·ra stăpfinit d(' robia tUavohtlui, dar, 
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la un cuv:.înt al Domnului, dracul a 
dispărut. Isus c Domnul universului. 
Să nu ne temem de nimic dacă 11 
a'·cm pc El. 

INTJ{EIHRI: 1. De ce au zidit Iu
deii sinagogi? :l. Ce obicein bun a 
avut Isus? :-t Dt> unde a citit EJ in si· 
nagoga din Nazaret? -i. De ce Naza
ritenii n'au primit p<' ]sus? 5. Ce pil
de din Vechiul Tt~stamcnt le-a spus 
El? ti. Ce a vrut El să-i inw~ţc prin 
aceste pHdc"? 7. Unde s'a mutat lsu~ 
din Nazaret'? 8. Arat?i pc hartă Ca
pt'rmutmul! 

PealrU copiii MICI 

Intr'o zi, dind a intrat 'în t<'mplu. 
hus a fost rugat să treacă !a :ui1YOII 
şi să prcdicc din Cuvântul Domnului. 
Isus a luat in molnă Cartea Profc\ilor, 
a deschis-o şi a început să cit,~asc;'~ 
din ca. Dl:pă aceea a pus-u pc masă 
şi a spus că Dum~czt·u ''r<'a ca to\i 
namrnii ~ă se pocăias<'ă, cit> aceea a 
trimis JW Fiul S:iu. care să-i ln,·ete 
să se întoardi din păcat, căci atunci vor 
fi icrta\i şi ''Or mcrgt~ :in ceruri. Toti 
a~cultau cu miraro;! l~ck spust~ de Isus, 
dar ctmd a spus d'i El ,. Fiul lui Dum·· 
IICZ('tt, s'au mfmiat, L-a·u :;co~· .lfar!i 
din tPmplu şi L<m dus, mereu :-;tri
gfuH.I. pc~ un munte c:1 sii-L arunc·.' în 
prăpastie. D:-tr Domnul :1. scăpat dm 
mf1inil<~ lor şi :1. plt>rat in uit oraş. tm· 
rlC' rt prrdir.al din non Evanghcli<~ 

Noi vcm fi copiii iubiţi ai lui Dum
nezeu. <h•ră vom predi<'a Evanghdia 
tuturor pe can•-i t'tmoaştl'lll. ~şa rum 
a fărut lsus. 

Duminecă, 5 Martie. 

Prletenul tuturor 
Textul: Luca 5:27-"35: 7:1-10. 

Cuu. de aur: lolln 9:4. 

r:XPLICATIUNI: D~rik nu .. rau a
dunate pc vremea lui Isus, de stat di
rect, ca azi prin pcrct•ptii. Ci se for
m;lu nişte soci<·tăti ak asn numitilor 
publirani.. sau în româneşte, Yameşi, 
cari adunau dările dela popor. Socic
tălile acC'stea apoi plăteau in sumC' 
mari, darea ditrC' stat. De :-:igur soci(~
tălile de vameşi adunau mult mai 
mult dela popor. dC'cflt trebuia să 
dea satului. Mai ales in tiirile cuce
rite de. romani, ca si Palestina. va

mr.sii făceau mare jaf şi multe inse
Hk.iuni. De nccca rrnu priviti ca cd 

mal păcătoşi oameni şi erau urîţi de 
toată lumea. Un astfel de vameş u 
fost Matei srm Le\'Î. El avea un post 
insemnat in Capct·naum, unde putea 
să adune ~l\eri cel putin tol a~u d,• 
multe cn şi Zadtcu în Ierihon. Fart
seii erau o scdă cvrt•iască, ce se ţi
nea mai sîântă ca toată lumNl. Căr
turarii erau oamC'nii anumP prcgăti\i 
in şcolile iudaice, pentru a it~v~ta pr 
oameni in sinagogi. Burdufunlc cra.u 
un fel de vas(' de piele in cari se ţi-
nea apă, ,-in. etc. . 

Capernaumul, ca şi toată Palestuw. 
<·ra :-.ul> :-:tăp<înin' t·omană. ,~rmat:' 
mtwrlrii a Homl'Î domnc:1 prdutmdl'nl. 
In Capernaum l'ra o ~a~.:nizo;.mă rom~
nă în frunte cu un sutaş, can· sla
pâ~ea toată partea. aceea a <~alileii. El 
a zidit sinagoga <1111 Capernaum al_e 
cărei ruine se ,·ăd şi arum in Pal~·sll
na. Slujitorul său, nu era un se.rv1tor. 
ci un rob cumpărat în târg. 

Jnvdţdlurl spirituale 

1 CIIEMAHE.\ LVI LEVI. De hunli 
sca~lă Levi auzise pc Isus prC'dic:ind 
şi inima lui fusese mişc.aUL Con~tiin\<l 
îl mustra pentru ol'~lp~tia ~a pă<;-ă_!oa:. 
să şi el dorea o \'Jala mat nobila ş1 
mai h~ri.dtă cll'cflt cea închinată banu· 
lui furat. lsns a ştiut dorinla sufletu
lui lui Matei. El av<~a pulcnn si{ 
schimbe. pc acest tflnăr păe:ltos într'un 
mare apostol al Său. L-a diC'Illal clee-i. 
si Levi. fără nirio şoYăirf' sftU andna
re a lăsat tot. s'a sculat si a mers 
d~pă' El'·. CC' bine nr fi dacă lincrii de 
azi ar răspunclc tol aşf\ dl~ reperle 1~ 
c~hcmarea lui Isus·! 

2. C\SA IN SLliJBA DOMNULUI. 
Pfm:i. acum casa lui LeYi nn locul d<· 
înl{tlnire a l'('lor mai mari pădHoşi. 
Aici se f5cc-au cde mai prH·ă!oasc pla
nuri ~i C'ek m:li nC'1eginilf' 1wtreccri. 
Odată cu porăinta sa. Levi isi tndii
nă ~i rasa în slujba Domaului. El fa
ce din Pa un IO('<l~ d1• inl'hinăciunc şi 
de propoYăduirc a Evangheliei. Face 
un mare oaspăt la care invită pe Isus 
şi pc cei mai păditoşi priclcni ai slii, 
ca ci să audă vestea EYanghC'lici iu
birii. Să punem si noi tot rr avem 'in 
slujba vcstirii Evangheliei. 

3. ISUS SI PXCXTOŞII. Isus c prie· 
h.:nul tuturor celor der5zuti. El nu a
probă viata lor. dar ii iubeşte şi do
reste ~ă-i mtmtuiascii. El an putnr sţl 
racă dill t'f'l nwi nelt·~iuit om. un nw-
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n" 1.:n•diudos. IJt· tH"C~a, El st· a"cuzit 
ia nmstl cu prit•tcuH dt_• păc~tle ~i lui 
Lt·vi. Iubirea di\·inol s<~ poguarii p:mil 
l~ cei .mai m·kgiuiţi mmwni ea !\il~i 
millliUÎH-.l'~t! E:t t•hemn:1 i<t pon'tinta 
pt.• toH oawt•nii. 

·1. PETEC NOti PE HAINA VECilE. 
At:easl~t 1nseamn~t :-.{t ln:ik:-;;li o Yiaţ::i 
nouă într'o rt'ligi•· inveehiU'L Dar maî 
lns~amnii ~i altncnL Cât<'odat<1 n~dt•Jtl 
pc nnii ('nnducâtot'i ai bisericilor ce~ 
rftnd viatii ,rf1ntă dd:• linHii cari nu 
sunt născuli elin- nou. Eî nu n Yblit 
Vt·chc, lnmc;.lst:ă, firr·;t;;eă şi l~OIH1ucă· 
t~rul \'l'ca ':il pm~ă P'' ci pctc<x•.lc \'k
ţH curate. E ~11. frt'!Hm~ S{·hmlh:H:l 
hama. Tn·buic n:iseută din nou in· 
tn•ngă viaţ;~ .. \ltl!H'i uumni putem a~
h•pfH i"O~Hlt'lt> (<i :o:Ciutc. Fapt0 noui nu 
st pol ag;\(;.l pe o viată vt"dtt>. 

: •. 1 'x Sl'TAŞ ~IINl.'N.\T. Tl'-ai m,
te-pta <~a suta~uJ din f:Hpernaum să flt: 
un om r:tu. asp!'U ~i nuîndru. EJ nu 
cl'a iudeu. d roman. Ern militar de 
multi aui ~i na mai mâtH.h·ă nrmată 
de lH' p:lm:\nl a iost m·mala romană. 
Iar:lşi romnnii S(' et·etlcau )>uperlori 
tuturor m•amurilor ~i privt'iHt ru di.s~ 
pret spt·(• fnti ceilalti oatn('tlÎ. Robul 
său ~r;; di~~ dns:l r~lor rnni d(' jos oa· 
nwm .. Hoim ~·rau _Yanduli in t:;)rgntl şi 
Pl:t~tuu~u nHH P:Hm. ca azi animalel~'. 
Nllm'll! nu st' mh'l"l:t eă UH11·ea un 
roh. Totuşi <' mimwal că in acest :.on
taş ;"t' găsrst: m·mfitoarelt' tri'i lucruri 
mat'l7 

a) lul1iu fat(j dr• slriiini .5i -.~·nhi. B:l· 
trâ~ii iudeîlot· i-au spm. lui Isus: 
·•:··mbr~tc> ntamnl nosln1 si nP-a zifl1t 
smagoglt''. lr11·ăşi vPd('m îubit·<'a h!i f:1. 
tă d~ -nc~"1 1·oh ,.l:t ear<' llm·a fontk 
mult . Jmma lui t:<t·n plină df' milă fat:'i 
dt• toti et•f ndericHL 

h) ~Tmi!intr'i si lWrc'fintif. D<'si Ha 
l1!111 "1 tmlo~. totuş,i .l:ţ' s:im!t·n lH'\TNI~ 
nu· t'tt Isus să înfl"(' ~n C'asa lui.-
~ e) Crrdintr'i marr. Ei a an1t d('plină 
ln<TedL'l'C dl fsus poate să-i vindt>re 
rohul. Domnut am:ind ru,·int<"le lui, n 
spus: .. Vă ~pun că nid dtÎ<\1' in fs!·<wl 
n'nm .c!ilsît o ('J'Niintii ntflt de mar,·r· 
Si'! rtvt>m :;;l noi ac~sh• calitlitî pC' cari 
k-a avut ~utaşul. 

fNT1U~B.\IU: 1. Cum ndunau roma
nii cinl't'<l? 2. Undt:< av('a L<-vî slujb:l? 
~- Cum " răspuns f'l <"hem:lriî lui Isus? 
<J. c(' a fJ(•ttt rl in casa lui? 5. c:~ În· 
scamnă pelt•c.· nou pc hain~ v<~{'ht>? 6. 
Ct• c·alitiiti hunl' n avut suta~ulO 

P<lllltnl copiii .,Ici 

Pumnul hus. a ro~t prietenul tutUI'OI' 
o;.mu'tlilor .. \::;a trebuie să fim _şi noi 
z~.tu 1; a fo:-.1 un om IJogaL El şi-a adu 
1·;1l hogăţîi multe, multe, îu~t:Jând pt· 
ai~ii. Dt' acL~ea toti OltmcnH il urau. 
El nu avea prkleni ~i ('J·::t trist. llom~ 
nul Isu-; l~a int&lntt. a intrat în ('R:-ia 

lui ~i Zaht•u s·~ pocflil. Ac.·um c .Plîn 
dt· bu>Ourî~· că Domnul Isus <~ pnete" 
nul lui. 

Pt•trn tra tlll {Wseu· sănH·. Hnmnul 
isus st• plimb;\ pc llWhtl apei. di:nd l-a 
inHdnH şi i-a zis: .,\'!'ei tu Pr-trt~ .'i<'i f1i 
prktcnui Mt>u ?" t•ctru a primit cu hu
t•m·i<· .)i L~4t iubit mult pc DomnuL 

foun era un pcs<:ar h1n<1r *i plă<·ut 
Domnul ]wa iubit şi <\ fost 1)rittt•n cu 
c~ .. N'i~f,~im ea·a un. om bătr:)n, bogat 
Ş! mvatatm· al F.n·cllor. Domnul a stat 
f'~' t•l tiP :·orbă ~~ l-a îav~tat dcspn· 
\'l;l{:t ve,ţ:mcă. ~brta .~i ~l:wia erau 
(k,u:1 surori. R[(~ L-au iubit pe Dom
uut J-au CU!'iUl haine frumoase şi I-au 
prt•giltit mth1car1• gustoasă, Domnul 
HH~I'J..(f'a adr:sca să le vizitc'l.t~ si le vor
lwa dt!SlH"C' ·Dumnezeu. Ele se f.tucurau 
di Domnul c• ~Jrietenu[ lor. 
. ~on.mul i-a ajutat pt~ toti. Câmt <4 

mlaln!t l!H om ncc<'ijil, l~<i mâng}iiat. 
O fcmch: avea o fetiiă bolnavă. Ea 
era foo;r!t• tristă. A au;.dt că Domnttl 
ajut~ JH' cd bolnavi şi a ph~ca.t s~~f~ 
ch~·mt•, nomnul s'a dus ~j a vindecat 
f~)tt~. Domnul.~ fo!'lt prictl.!n cu boga~ 
tu.~~ t•n .si'lracu, cu cei mo'ihnîti :)i cu 
t'f'l vt·scdt, ('U C<"i buni si cu cei răi 
pt' cm c a inccJ"cal să~i nducă la Dum~ 
nr:wu. 

Si noi trchuie să fitn p1·iC'h~J1i cu 
toată lutn('a. Si et;piii ~ăr:tri tn·bulc să 
fîl' prictt~nii vo~tri. Şj e{•i ho)na''t si 
flCCăjiti. Atunci Domnul vă va iubi Şi 
vă va .• ~p~mr: .. f<~u vn.·au <>?i fiu prif'tf'u 
CT \'OJ , 

Dutninecl1 12 Martie. 

DomnuJ lllvatd pe aJtll 
sd sJuleascd 

Te;r/ul: Luca 6:20-38; 10:1-1~. 
Cuo. de aur: Ioan U:12. 

EXI'I.If.AŢWNI: Primul tcl<l c o 
parl{! din m:ircata pt·N1idi d<• pc mun
te a lui Hristos. Ea a fost Unută dup~ 
ct! [sus a ales pe cei 12 apostoli. Al 
doih>a text r.onţinc sfaturile date celor 
şa11h~lcci. cari erau trimişi. doi câte 
doi, in cetăţile prin cari avt~:1 să trea-

} 



:-lo. 1 CALA UZA 

':ii lMlS, Ei le-a poruncit ~ă mt ia pun
.gă, traistă şi indHţilminle. pcntJ·ucă 
era sigur că vor primi dela cei ct·e
dincioşl pe unde VOJ' trece. cele dt• tre
buinţă. ,,Căci Vt'cdnic este lm.Tătorul 
de plata :ia··. In Rlisărit era ol>kdul 
ca. <ltunci când se înt<'Hncau floi oa
meni. să $t." int rl'l>t• de sllnălate in a~ a 
fel că de multeori coitvoJ·hirt·a lor ti
nea, ore intregi. ls.us n'a vrut ca uce
nicii Săi să piat·dit Vl'cmcn cu n.şn rt·
Ya. 

1Du<Ji<Uu.rJ sn.lrUuale 

1. ISUS DA FI:.'RICIRE PHEZENTĂ. 
Foarte mul\i oameni cred că ucenicii 
adevăraţi ai lui lsws nu mai au nldo 
bucurie şi nicio fericire pc acest pă
mânt. Ei se lU}ifidl\ dt• ft•ridr('a d<' 
aici~ pentru ceh din Hltă lUHH'. Oar 
Isus nu 1nvap aşa cevu. Dt' :-igur co
piii lui Dunuwzeu \'Of fj fcrid(i în 
ceruri, dar fericirea lor În<'.ept• de aic:i. 
Isus nu spunr: ~,Fc,·icc va fL.'', d .,Fe· 
rice este . .,". de <"CÎ <~C ii uJ-nicază. Ccî 
mai ft•riciJi oanwni de pc pământ 3ZÎ 
sunt unnaf)ii adcv.i11·a'i ai lui HristM. 

2. FERICIREA ATARNA DE CALI
D."f!LE r:XTTNTHJCE ALE OMULUI 
ŞI Nll DE BOG,\"fl!LE SALE SAU DE 
IMPHEJUIC\1\JCE IN CAHI TIL\
IE~)'fE. Lumea· <'l'Cd() c.ă ft·l"id!t'a nhlr
uă de ctca c<~ âi, dar Isus ~pune ci\ ea_ 
atâruli de ceea t..'C t~şti. Lumea invală 
't'.ă Jericir<'ll 1-;tă in lucruri1c din afară. 
in bogătii, Jux. pompă, lnudă, posturi. 
etc.; fsu!'j insă spunC' c~ fcricirl"a slă 
tn suiktul Hîu, m iuhirt-H, httllălah~a. 
eurăl.in Biuntl·i(~\1, lini~lt~a şi in<"rcde~ 
rea ta în Dumnt•zcu. Ducă sufletul 
unui om c plin de gfmduri şi dorin1i 
rele, dac~ ura, patima si ing,~·unfarea 
ti stăpânesc. el :u· fi nert:rirH, chiar de 
ar fj in rain. Dar dacă iăunh·ul unui 
om nr<' lubirl'n lui Isus. {tr<' harul ee
rcS<', art> lnc:rcderea copiHitcască in 
rlragostca Tatălui, oriundt~ ar fi acpst 
om :>i oricAt dt• }i\irar :w n. r ft~rkil. 
11~ridrea hu sHi în eeca cr <\L ci tn 
t'cca ct• t~şti tn inima şi lăuntl'ul ti'\u. 

:t CEA MAl Gl\EA POHUKC.,: S,\ 
llTRESTI PE DUŞMANII TiU. Totusi 
Isus ~i·n iubit dusmnnii si s'au ru~at 
p{'ntru ei {'ânrl L-au răstignit. Dncă !H' 
gândim că dusmanii nostri lupti'1 im· 
polrh•a Jui Dumnc'l.t'H. tlncă 11<" dăm 
~earna cii ei ~urH suCl!'fe pierdut{' st~
pânitP d<' diavolul, nu f' !.!l'{'U "'1\-i h!
hirn si să ne ruţt~m pentru t·L 

4. SECEIHŞUL SUFLETELOH Pl ~:li
DHTE. Si·ccri'5u1 !'siC" m~n. a spus 

lsuf-. Dar nu a Jost niciodată tnai umr~ 
ca a:o. Cfth.: ~uflt•h: picrdutt• se pierd 
Iără să ~mdă Evaut:hcliu, Să in<'t·reăm 
să fim sc<~crUtorL 

.3. Glt\DE JN JAD. Domnul lsu~ 
spune că ...:t.•i t.'(' refuză pt• trimişii Săi. 
au uH muJ·c păcat ~~ El adaugă: ,.r:u 
vă spun că, in ziua judcdttii nt fi mai 
uşor pentru Sodoma, dcc{H pt•ntru ce· 
tatea aceea•·. Cum să intclrgt;m acPstc 
cuvint<•? De sigm· oam('nii din Sodo· 
ma vor ntt~rgr in iad. Ei nu pot uwr~ 
ge în cer-_. căci nu şunt nRsculi din nou. 
1u iad Yor mt~q;c şi cei ce resping pe 
trimişii OomnuJuL Cum ,.a fi mai Ul:jOf 
pcntJ·u unii decâl pentru (.'Cilal(i 1 Exis
tă un singur nhpuus: in iad fit·ean.~ 
om Ya ~ufcri in m~sura Jă r~dclcgHor 
salc. VîcrmcJe conştiin1ei U va d1inui 
in măsura păcatului .său. 

INTHEBAHI: 1. Cui u spus Isus cu
Yintelc din primuJ t<"xt? 2, Dar din al 
doilea? 3. <::1nd vor căpăta fcricit<'9. 
urma:;H luî Isu~? ·l. In ce stă ferici
rea? 5. Care c cea maî gn·a porune~? 
6. Va exista vreo deosebire în iad? 

P•nlnl copiii miel 
Ce viată l'tu·ati'i şi frumoasă a 1t•ăit 

Oonmul lst~s! El ~ra plin dt~ dnq . .((}sle 
şi miHt Et•n umilil si Ul:Jmt r.H h)alt• 
(:ă ;1 fost Fiul lui Dunmez~u, El n'll 
cent! s;.1 fi(' st•1·vil. N<)i, e~\nd HYt·m 
Sl'J'Yilod, Îi tl·imilcm sn )U('l"CZC ~i It' 
ponm(•im. ~oi t'lÎIU mm1ai !-Iti dăm po
nuwi. Domnul Isus ne-a invă,nl itL'>ii, 
:-.ii fim urnilili. ),ă scrvint pc oproapclc 
no~tru şi să~i ajulăm în Hl'\'OÎ. 

El umhl:t fli.1 sat in s~tt şi '·indecu 
mull.i IH:.ll~<tvi. M;iJl~i'iia pc rt•i in1ri~
laH. Jntr'u zi fu dH'lnat la o rt:lită ca· 
re HHlrise. J);HH!Hil {'l"ll Ot'UpUt, tOtUŞÎ 
a plt.·('~lt s'o învi~·zt·. In nHă zi i'l'a oho
sit de (irnm f':'wti a n·n:l la l·:l un 
<>::illi!;,n ~~ L-a !"llţ;,tll să Yin:'i la "wni · 
ton1I hti t.~nn· t'r:t fo;u·h· lh1hmv. Isus 
a ph·<'at să-1 vhHIPt"C. Intr'o s<'ară. târ~ 
ziu dt• tot. pP ciuHl voia ~:1 ~t' ('l11ce. 
hiitu b uşa L!ri nn îm·:il.al <'HCU ~i-L 
n1gă ~ă·i C'xpli<'{' <'nl~:<t i'i'iln' et'l'. I"'us. 
şC'zu lUngt1 d ~Î··l învătă r.n muHN bu~ 
<'!!ril·. To<ilî'l ziun ÎlWi'ihî pc o:unrni, 
In efi,('. pt• sii':Htă, JH' munlt•. in pus
tie. El a {:i(•:tl twnwi bi:lr- tul uror. $i 
n'a ce1·ut în ... dtimh nimic. El nl.'-1'1 
illYătat pc noi srt <.,o•nim p!' ft·;ttii no
~li si alutwi vom n ast·menen Lui. 

Noi. t•npiilm·. ~ n•huir să HjuHîm pe 
to(i. C"•lor s:lracl ~:1 le' d31m djn bu
nul'ih· noastro.'" l't• <ei fBimilnzi să-i 
-.ăhti'lhn. <'f'lor twcHjiti ~n lt\ d~m mânM 
gi'Hen'. <'•·lm goi imlwildhnintt·. Si\ 1llt 
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tn:>t'.t!lll ··ft' lângă 'T('Ull sltrac ner.Jijit 
f:1ră :-;:i~ ujutăm cu ct• :tw~m. dit-î a~ 
tund uu semi1n~m t'lt l)omnul şi nid 
.w nuu fi mo~tcnilorii \'Ît•ţil q;l;inice. 

Duminccă, 19 Martie. 

SutletuJ dupD. moarte 
Textul; Luca 23:39-43; Filip. 1:21-TI: 

2 Cor. 5:1-9. 
Cuv. de aur: 2 Cor. 5:1. 

EXPIJCATIUNI: In primul lcx.t c o 
convorbire intre Isus şi tâlharul 'de pe 
rruct•. Al doil~a text face parte din 
epistola că1rc Filip(~ni; s:cris.ă din in· 
ddsoarca din Roma. 

IDlldţc'lturl splrltuale 
1. TALIIAR\JL S'A DUS LA MOAH· 

TE CU ISUS IN RAIU. Se v"de "ă 
tâlharul Cat·t_• s'n pocăit. a urmiirit pt' 
hus tol timpul. El i~n văzut fa\n bltln· 
d~ şi rcscmn::tHi. I-a auzit rugăciunea 
pentru duşmani. In toat~ purtarea lni 
Isus ot obsi'n·nt mai întâi că t~ nc-vi
uovat ~t <lpoi credinta că Isus c Me
sia, Fiul lui Dumnezeu, <1 hH~cput :s:U 
tncoltt'ască in inima lui. Atunci când 
c<-lălalt tttlh~n· L~a :.tacat şi L~a batjo~ 
rorit pe isus, acesta I-a luat apărnrca: 
•• Nu te temi tu de Dm1mczcn. tu, rar!' 
eşti sub aceeaşi osJntHf? Pentru noi 
este drept. căei primim r~:~>plata cu
venit~ pentru făriidelc~Uc noastrt~; 
dar omul acesta n':l Hkut niciun r.r.u"'. 
De nif'i <>C vrdr că temerra d<' Uum~ 
nczc-u }tătnllll'C'"t~ în inîma luL El simw 
1ca eA e vjno\·.at şi c" merită pcd<'nps:a 
de a fi răstignit Iarăşi vedea viata 
curată a lui Isus ln toată slrăludn:·:• 
t-i. După n<·cnstă ml'i:rturisire, a avut 
curajul să st" îndreptC" !Ciprc lsu$: cu n 
rugăciune: .,Doamne, adu~H aminte d~ 
mine <·~Ind \'<'! \·cni in impărătia Ta". 
El recunoaşte fn aceste cuvinte pe 
l~us ca Domn. Crede că El ,.a veni 
odată să-şi intemeieze: lmpărăţja st 
dorl"şle măcar sit-şi aducă Hristos a
rnintt~ de t:>l. Dar n primit mult mai 
mult decât a cerut. Aşa stie să t·ăs
pundl'i Isus rugăciunilor sinC':('rc: ,.J1de
vtfrat fO smm di asiă::.i 1Jei fi cu Mine 
in rain''. Cum să întciC'gem ac-Pstc (~ti~ 
vintc? Ce n mers din Isus si hllhnr în 
r.eruri in area zf? Corpurile lor au 
fost puse in morm!int in nccn zi. Exis* 
U un singur r~spuwr: sufletele lot s'au 
dus în ac!."a zi în raiu. Din aceasta 
rei~sc r:ă viatn nu se ttat?J ln moarte. 
eă omul nu !ncctează de n fi în clipa 
trecerii din această viată. Snflcrul lui 

trăieşte mai depaMe. Fiinţa lui ade· 
văraU exist~ :jÎ după aceea. Tâlharul. 
a oJ.istat şi exist~ şi azi în r.aiu. Et 
îşi d~ seama că există acolo şi c feri
cit. Unde e ralul? La Dumnezeu. Act•~ 
sta e răspunsul aOevărat. "Vei fi t:u. 
Mine". Acesta c raiul; să fii cu Isus. 
Oriunde e sufletul după moarte, dacă 
e cu hus. c in cel mai fericit raiu. 

2. PAVEL INVATA CA St:l•"LETUL 
CI\EDJNC!OSULU! MERGE LA ~10.\Hc 
TE LA HH!STOS. El se găsea în in· 
ehisoare in Homa. Trebuia să fie ju~ 
d{•t'<tL Nu ştia t•c va hotări irnp5ratui 
la judecată. Poate îl va condamna Ja 
moarte, poale il va cHJwra. lată deci 
t·um rorbcşlc el de moartea sa: •• Căct 
pentru mint> a lrl'ii este Hristos si a 
muri <'ste cil~tîg. Dar dacă 'rebuic să 
mai tn1ic~r in trup, face .:;ă trăiesc: 
şi nu ştiu ce să .aleg. Sunt strâns dm 
două păl'ti: aş dori sii md mut ~i s/1 
fiu imprc[md cu Jlrist()s, dki ar fi cu 
mult tnai bine; dar. ]Wntru voi este 
mai de ln~lmintă să dhntm în trup". 
Cu nlte cu'vintc Pnn·l crede, că Ja 
moartea lui. f'l se mută la tkî:::tns. 
Asta c ptntru cJ moartea: să mcarf4i'i 
la Domnul său. De aceea v<•dc în 
moarte un c5stig. n~ sigur, corpul lui 
PavPl a 1·ămas în marginea Romei 
r:ilnd i s'a tiiial rapul, Oar Pavel 1n~ 
suşi c sug la Domnul silu în ft~ricire. 

~- LA 2 COR. E ACEEAŞI INVATA
TUH.\. Pavel l..~ convins c~ :-.tunel c~nd 
sr va d('~faf't" at~<'~t rort pămâutesc. 
adieă trupuL f'l :n·e o casH \'C')Uiră in 
ceruri. Dt~ art"en d ndaugă ruvi ntcle 
m~r•~te şi dtu-c: •. ... ne plaa mnll Lnai 
mult să părăsim frupul aresta, ca .«<i 
fim acasii la nommrl". 

Toale a<'cste tc>x\e invntă acest ade
,·ăr minun:~!: sufldul crt•Oinc:iosului nu 
dispnl'f' la moarte, d Sf' rlu('c atunci 
rlircet la Hristos und('; stă in străluci~ 
re şi fel'icira până ia jnclet'at~. Deci 
Hristos a schimbat pentru uccnkH Lui 
moartt•a. prcfăcânO-o. într'o uş1l. care 
ne conduce intr'o viaţă mai fericit§ 
lân~ll prea iubilul nostru Domn. Ce 
m~rct este s5 crezi acest lucru! 

!NTREBXRI: 1. Cum de n ajun• tâl· 
harul să crcad~ în Isus? 2. Ce cuvinte 
i~a spus el tovarăşului du? 3. Cum 
s·a rugat el lui Isus? 4. Ce răspuns 
i·n dat Isus? 5. Ce Intelegem noi prin 
aees.tc cuvinte ale lui J~us? 6. Ct" s'a 
dus din tAlhar în raiu? 7. Unde e 
raiul? 8. Unde era Pnvel când .a sni., 
f'pistoio dHre FUipcni? 9. Ce cr~dc c! 
dcs.pr~ moartea sa? 10. Ce fnvă(.!'im din 
kl"tht dt' :lZÎ? 

t 
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Pe•tru copiii miii 

(~rigora-,. <' un !J:"+;<~I orfan. :\l.lma lui 
a murit nu de mult. TaL."il lui a fost 
dus în războiu şi <l fost ucis de duş
mani. 1\cum t•l e singur. singurel. Nu 
mai ~~re pe ninlt'ni <'are să-i dea }Jâi
ne ~i lapte, nu mai al't> pc IT:<.lma C'll'<' 
să·i f:w:l hăinu\t' ntldt• ~i pătu~ul moa
le. 1 n t·;~s:'i nu mai sunt lemne. Grigo· 
ra~ lrl'mură de frig. Afară ninge in
truna ::;i v:lntul înghe{at pătrunde in 
ca~a pu~tit•. Crigora~ a flămil!JZit. Pe 
masi'i nu ma! l'Sk nicio bucată de pâi
llt'. c;•·iţ.;;omş ia un eoş mare de hingă 
fcrca~tr~. deschide uşa şi iest• in stra· 
di"i. St• opP~Şit' J:ingă o prăvălit• mare 
şi p1·i,T~lt' lumea t:arc intra şi ieşea. 
Vt>neau doamne bogate cu copilaşi 
frumo~i ~i adnce:ltl padu·te mnri, pli-
11<' dc hun:'îtiiiî. (;J·igoraş înn·tnt să 
stri~<·: .,Poftiti la :ICl', ată, săpl!~l şi 
sir<'t('. Toal<' It• dan it•ftin". Dar oa·
nwnii nu ;tuzi:+u glasul lui slab. hl
ct'pu st1 St' inoptcz<•. Grigora<:>. plin dt• 
frig şi flămîtncl, se aş('ză n<'căjit pc o 
pialr:'i, p!Pcă capul. şi incepu sh plân
gă. Oare nu moi <' nimt•ni can~ să-I 
iubr~sdi.? M:una lui i-a pus l'i'Î in ce· 
rnri ,. Domnul Isus ('~l't' arf' grijă de: 
noi. El ne va duce la El şi nu \'OID 
mai duce lipsă de nimic. Acolo nu YH 

mai fi frig, nici nu vor fi copji orfani. 
nici fl:lmânzi. Acolo se va întâlni şi 
Crrigoraş cu m:'imi(':t In\ hună şi s~~ ..-a 
plimba si va vorbi eu Domnul Isus 
Acolo vom fi cu totii frriciti. 
Sfi-I, primim, copiilor, pe Domnul Isus 

in inim:l şi să-I slujim. ajutând pe eri 
llPcăjiti. ntnnci El "" va clun în c<·
rul'i ca s:'i tdiilll nl FI \Tt'tllt' lun:;:!ă. 
lungă 

Duminec~. 26 Marti<'. 

Invierea din Htortl 
T•·xlul: lotlll :i:'}2--.10: 1-Tes. l,:l:J-18. 

C1w. dt· aur: Ioan ;):2-1. 

EXPLICATilJNT: Primul text c o 
parte din euvânliirik lui Isus. Al doi
lea text l~ o partr din prima epistoHt 
a apostolului Pavt•l către Tcsalonic<'ni. 
Ea f'. prima t•pistolă scris:l dP Pavel. 
după d1L ştim noi. Nu mult timp. du
pă a doua călătorie in c~u·c a inte
meiat această biserică, Pavel a scris 
epistola aceasta. 

Jnvo'lţdittrJ spirituale 
1. 11\'\'XTXTURA LUI ISUS CU 

PRIVIRE LA INVIERE. 
a) Exist5 două invieri: una spiri

tuaf5. din pi'ic~t. :tlta trup<'asdi, din 

morm<înt. In v. 25, Isus vorbeşte des~ 
prc in ... ·i"'na spiritual~. Cei ce aud,_ 
dar ~i a!'icultă de cuvintele Lui, învia~ 
ză acum din nbatt•ri şi păcat€'. 

b) La invierea trupPască toţi morlii 
vor invia. , .... toti cei din mormintl' ... 
vor ieşi afară din de··. Aceusta în· 
seamnă că ~î cel mai mar<' criminal 
va invia. 

c) Invierea va fi o singură dată. In~. 
vierea trupească nu. va fi Pl' rând, ~l' 
două sau de trl'i on. Isus spune: ,.\ 1 

ne ceasul când toti cei din monnintl' ... 
vor it·~î afară din ell'". J>cci va fi n· 
sinoură ÎJWÎC'r<' a drepţilor şi ncdrep
~ilo~·. odată, când Isus va veni la ]<: 
<kcaHl. 

d) C€'i drepti~ m! vor fi. judc_cap. 
, .... cine... credP 111 Cel ce M a trtmts ... 
are viaţă veşnică. ~i nu vine la judl'· 
cală ci a trecut din moart"' la viaţă". 
Deci' cei drepti vor fi dţ• fat_ă la judc
('ată, dar nu vor fi ju(kc:-~ţi, ei -votv 
primi numai răsplala glorioasă a Im
părătici lui Dnmnncu. 

r) Existii dou:i locuri in r<'alaltă lu
me: vi<1ta in ('('ruri sau în iad. Cei ce· 
au făcut hinrl<', vor învia pent1·u via· 
H'i; iar cei c<' au făr.ut răul. vor învia 
pentru judecati''i''. Nu va mai fi loc dt~ 
indreptare. 

2. INY.\ŢXTCRA LUI PAVEL CU 
PRIVIRE LA INVIERE. 

~1) Pavel vorbe)tc aici numai de în
viPrea rrcdinc.ioşilor. Numai artst lu
cru interesa atunci pc Tcsalonir<'ni. Ei 
nu ştinu ce arc sl'i se întâmpk cu ef."i 
morţi deja în Hristos. 

h) Invierra noastră c întemeiată pe
inviere<~ lui Isus Hristoc;;. El a liiruit 
moartea pentru noi şi (]('(·i tw poate 
invia. 

c) Invierea din morti se ''a întâm
pla la venirea Domnului. Când inc::uşi 
Domnul Se va pogorî din cer, ntunci 
va fi învierea. 

d) Versctu~ 16 din al doilea text 
(Tes.). a încurcat multă lume. Ulti
mele lui cuvintr :111 fost intclrse ca si 
eum ar fi două învicri. Anume s'u 
spus că ,.întâi ,-or învia cei morti tn 
Hristos". Deci va mai fi o inviere mai 
târziu a celor r.rcilincioşi. Dacă vom 
privi insă mai de nproanr la acest<' 
cuvinte in le~ătură cu ,·ersetul urmă
tor şi cu cel dinainte. Yom Y<'dra d 
c vorba de altce\·a. lndi odal~. Tcsa
lonicenii r.rcdeau că Domnul va veni 
tn curând. chhu fn timpul vieţii lor 
se poate să ''in?i. Şi atunci erau feri
r.iti di ci vor fi cu Domnul Dar erau 
intristati despre cei ce murisl"'r1'i crt•-
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,dincioşi. Ce \':t fi t'U ~tcc:slin? Yor d~ 
mj,ne ei morti pentru totdeauna'? Sau 
vor invia'? Şi dacă da. rând \·or in
via? Atuncî Pascl le spun<>: să nu et·t·~ 
dcţi că, YOÎ cei Yiî Y~Î' ajunge mai re
pede in fericire decât cei adormiti. 
Nu. Eî vor ajungt' inainh~a wmstr:t. 
Căci atunci c:lnd va veni Domnul. "ln
tâi vor învia cei morţi ln IIristo~;· şi 
abia .,apoi noi cei di, <~:lTÎ vom fi ră
mas. Yom Ci răpiţi împreună eu ei". 
ca sU fim cu Domnul. De sigur. :aşn 
cum am văzut din învăt~tura lui Isus. 
$Î C<'i necrcdîncioşi vor inYîa acum. 
Dar Pavel nu se ocupă de ei, Tinla lui 
e si <\rate credinCioşilor din Te~ alo
n·lc, ingrijorati ăc preaiubitH 1or 
morti, di intâi vor tnvia aceştia. ~i 
abîa apoi vor fi rlipiţi imprcunit l'U 

ei, cei vii Ja Domnul. 
e) Raiul va ronsta in tov?iră~ia cu 

Domnul. Ce frumoase xunt <'llVÎntC'k 
-lui Pavel: " ... şi astfel Yom fi totdcnll
na c1.1 Domnutr' 

INTREfl,\RJ: t. Cine a spus cm·in· 
tele prîmului h·xt? 2. Ci' :1 înYă\OI 
Isus despre înviere? 3. Câte in\'i('t'i 
sunt? 4. Invierea trupească din mor
mânt de că te ori ya fi? 5, Câte locuri 
existi"! tn veşnici!• pentru oamrni? r. 
Ce învaţă Pa \'el d('spre înYien~? 7. In 
"l"C constă raiul? 

Peatru copiii mld 

Vornnul Isu~ a fost priu~. bătut şi 
răş,.tignit pe o nucc nuu·c. Prin pal
mt:lc şi pr·in pidoar·clt~ Lui au fost 
h-rcnL: t~uic mari df.• firL Jlomnul lsu~ 
.a muril in chinuri m:\ri. Când a mu~ 
rit, soarele s'a intunecat, pământul s'a 
('utt·cmu1·at şî mormintek au ct:i.pat 
şi s'au deschis, iar cei morţi au in~ 
vhd. După <'C a fost luat de pr cruce. 
n fost înrăşurat in pîut?.ă cur-atU alb~ 
şi pus lntr'un mormant tHHL L:..t u~n 
rnormtmlului s:'a aşezat o piatdt man· 
si grea. La trei zile un îngt.•r s·a co
bortl din cerul luminos. H prt1v}llit 
pialt;'\ şi Domnu] bus a irşîl dm mor~ 
tnânt, a înviat din morti. 

Donmul ne-a spus că odat:.l vom 'in~ 
YÎ<I {~U totii. }a srârşiluJ lumii. Atunri 
to:1h' rnormintel(' ~C' Yor (lt•srhîdt> şi 
loH morţii s<' nw s<"ula. Toti ne vom 
infăth~ in~tinte:l Domnului Isus, car€" 
vn <Jrttn<'<l pe cei car(' au fo~t răl in 
dmuu itl~ de '<"I"L iar rt•i <'~.re <IU fă
cut binele, ,·or fi duşi de Domnu] in 
('cr unde vor trăi în n•ei 

VreO voi, c6pH, să trliti veşnic lân
R:ă Domnu) Isus? Predaţi-[ inimile 
\'OaJo>tn"' mici şi El vă Y~ iubi V<'snk 
şi veti fi fcrjCiti cu El. 

LECTIUNILE TINERETULUI 
Intoemlh• de Nleolae f"ovael 

Dnntîlw('~, Ianuarie 193R 

Tatii nostru 
· f:li11d uă rugati. să ::iceţi: .. Talt11 

nostru ... ·· 
Lue• 11:2. 

Multe lucruri fi'IIHH~<t:>.l' s'au spus 
despre rugăciunea Domnului. t::n:lf 
dintre cele mai import~ntc c ceeace a 
spus Marcus Dodds.: ,.Cu toate că am 
tuvă\<\l a<:(·a~tii rugăciunt· pe gt•nun· 
chil mumei noastn'. totu~i il\'·ar ftt·· 
hlli o via1a intreagă. să inlck~t·m 
pretentiile ei şi o n·şnici(\ să l<' dăm 
dlspun~ur·. At~eastă rugăciunC" c ră· 
)oipunsul lui Hristos lu o ccn·n· .a uee 
nidlor. Ucenicii L-au ruţpl să-i în
V<·tc şi pc ci să !>C roagt~. Aceasta este 
lips:-t noastră n·a m:ti mat·~~. f.:înd :1111 

îuvătat să ne rugăm. nu \"om m.-i 
lAsa 85 fim tulbur.:tti de ri'i.spuusul 
111găciunii, pcutrut'ă vom t'UJWa5tC' n~ 
Cf.~st fapt prin expericntH, ci vom pri
vi dupii ccvn mai mult dccM un rH· 

spuns. Vom căuht z;;ă t•nno:.lştem !Jt' 
ThtnHH'ZCU în.su~i. si El estt· nwî uwn· 
decât toate darurile. 

L 
Isus ne dă dwîu rugăewnii: .,Când 

vă rugati s.ă :w:e(i: ,.Tntăl nostru". 
f ni ma Ulrt: poatl" r.ict• .. Tatăl nostru", 
a invă\at prima let:tic a ru;:;ăciunii. 
Acestn este locul d{' unde lrd>uit• să 
incepem; altcum !'Ugi:'ic'iunil(• rw"'stre 
ne vor mluC'~~ pu\in. peulrtl<"?i. n·~,m 
-;tabiHt adnăr;tta lt•f,!ătur~ C'U Dum
tH'?'.<'U. Av:"tntul luluror ru~ăciumlor 
stă înlt'o adcvăratil ge\ndirt~ de~pr~ 
Dumnc7f:u. Estl' acelaşi luc1'U cu a~ 
propkr<>a noastdi dr Dumnezeu 
<"'~1 si cu apropiel'{~a noastră de 
tovarăşii noştri. Ct•en('<' rercm 
cuiva. atârnă de t·ceacc noi g:lndim 
d(•sprc eL Sunt oameni dela cari nu 
putem cerc nimic. li cunoaştem că 
~unt grtoi şi ncindurători, şi Aâlldul 
acest<~ ne impit•dccă să le C(•.n::m ce~ 
va. Aşa f'St<' şi C'tt rugă<'iunea. Aşa 

1 
' 

1 
1 
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('~k :-;;i ('il aprOJ?ICl"l'~ noastră de Dum
ntz('u. l.ireutăttle pc care le a\·cm în 
rugăciune pol ~ta tocmai aci. G:indu
rilc noastre despre Dumnezeu pot fi 
greşite. Aceasta poate veni din învă
ţăturile false ce )(•·am prfmit în ro~ 
pilăric, sau din faptul di privim la 
Dumnezeu prin sticit•l(' el~nuşii, ah~ 
unor cxpcrit·utc gn•lt• şi amare. Câ
teva umbn\ pol veni din petele \'Î~ 
novătict sau ruşinii, can• întunecă 
mult conştiinla noastră. 

Astfel că, singurul loc de a prtVI 
pc Dumnezeu, I'Slc fn felin lui Isus 
lll'istos C<'i.th·a dintre noi uită că 
Noul Testament vint• după Vechiul şi 
C"ă fără Noul Testanwnt, Vechiul ('Ste 
nE.intregit in toate timpurile, Dumn('
zeu a aşteptat să ne arate. pe Isus. 
El a dorit s:li ne aratt" pc Isus, pen
truca astfel noi să-L putem cunoaşte 
pc El. 

Il. 

III. 
l'utem atunci să-I sputlt'm păt:atelt• 

..,.i slăbiciunile noastre, căderile şi ah.'
necările inimilor noastre. Nu trebUI~ 
să fim fricoşi. El. le ştie şi le înţe
lege. "Dacă inimile noastre lOt' con
damnă, Dumnezeu este mai man· rlc
('ât inimile noastre şi ştiC' toalt• lu
<TUrilc". 

D<H' lsu~ nu spune: ,.Tat51 Mt•u'', ci 
"Tatăl nostru'", trebuit• să clarificăm· 
;I('('St lucru. Nu puh•m cerr dela num
lit·zeu lucruri <'ari altora nu k-ar fa
('c bine. Dumnezeu t• Tatăl nostrt' nr 
h;turor. Prirh·nii ca ii du~lll>lllii, eu
r:oscutii t'a şi necunoscutii, :--unt t·n
piii Lui. El rste Tatăl tuturor 1;n1 şi 
răutatea încep să moară in aec:1st~ 
atmosfrră de familie. Lumc~1 s•· \'.IA' 

simti acas~. nunmi cf1nd vom cht·ma· 
pe Dumnezeu tn ~1dcvăr .• TatA''. 

Duminecă, 8 Ianuarie 1939. 

SfiRteascl-se Numele Tiu 
l.uca Il :2. 

1. 

Drago~h'a lui DunHtt·zeu Tatăl, este 
ncmiil·ginit de intdl'aptă. El nu ne 
Ya da aceea ce la urmă tle·ar distru
ge, sau m•-a1· faf'e rău. Dar sunt şi 
hil~Cruvântări cari pot veni numai llristos pune totdeaune~ lm:rurilt·. 
pru~ greu.tăţi . si curăţire, cat·i pot dintâi, la inceput. Prima eercre în 
vem numu1 prm durere. ,·ugăciunca Domnulu.i ('Slt•: ,,SI'intt.'tJ-

Dragostca Lui. t·ste în ~.cclaşi timp scă-se Numele Tău!" .\dt•y5n~l:l .~ugi'i-
un Iu::-ru individual. Grija lui de Ta- t·iunc c~tC" izvorul t·elor mai aclllnd 
tă~ este pentru fiecare dintre noi u- dorin\c ale YÎc\i1(1r no:1strt•. lntelt·-_ 
nul câte unul. Isus face d<.~r a'ccst s.Jl acestei rugăciuni t•sh•. di prima 
lucru. Poate o~re Dumnezeu să ne r;oastr:'i dorintă sH fi1· pt:>ntnt gloria 
u~tc? Poate onre o mamă să uite pe fiul lui Dumnczru. 'Nu C'~h' u-:,or ,;ă cău-
t'I, sa!-1 un tatl'i pe copilul său? Aşa tăm gloria Domnului. t•:ind inimii<~ 
e~tc. ŞI Dumnezr!-1! ;\n·ast:i dl·agoste r:.oastrc sunt sdrohitC' dt· dun·ri. Dar 
panntenscă a lm Dumnezeu, se arată gloria Lui este -;t•crctul t·elor mai bu-
din bcl.şug in rrucca de pc Golgota. ne dorinl<' ale nonstre. C;lnd f>um-
A~olo nu era nimic- srntimrntal. Ni- nczcu ia primul lot· în dorinţele no;.l-
mlc nu P?ate pătrunde spiritul aşa si re, lucrurile cari agită şi tulbură spi-
tarr, ca şt durerile nudi. D:1r prin- ritele noaslt'e, Îşi pierd putt•reH )i p~;~• 
tre toa!c rr~zimilr care erau in ju- t•ea este r~.·.stallilită. 
rul Lm, Hr1!'los a văztiT dragostea fnsemnittatea acestei cereri dc,·inc-
perfectă a lui Dumnezeu. El s'a ;ldre- clară, când uc g:'mdim In Numele pe 
sat lui Dumnezeu ca: .. Tată"! Si cet•n- C"arr îl dă Hristos lui Dumnezeu: 
ce a viizut in mijlocul norilor si i'n- •• Tatăl Nost1·u". Act•sta l'~te Numeli.'-
ţur;erec.illui, s'a oglindit in propda lui care trebuie sfinţit. Suntem ispitiţi 
tmm~; .. intr'o dra;,:oslc pC'ntru toţi dtt~odatit sii ne gândim la Dumnezeu ca 
oamer;tu, care formca?.ă re.a m~i ma- la un fel de soarl:t Mai cxistH Înc.ă şi 
re mmune a întregei istorii. Primul azi cn~stini c.ari riu staa la masă CU 
lucru este să l!'isăm pr Hristos să ne un ţp·up de 13. Aceasta nr însemna cii 
vorbeasc1i despre Dumnezeu şi s~ nu există r:"1lc un lor unde Dumnezeu 
a~cul!ăm alti'i voce. Aceasta înscmri- nu domncşt<'. ori und(' dragosll'a Lui" 
na sa ... 1ăs .. .1fm ca dragostea să ne pă- părintească nu poate să se i:nE(rijea~ 
trunda pană vom învinge toată fri- scă de nui. Acestn. er~ motivul fricei" 
r~ şi p5.nă inimile noastre vor putea primitivC'. Dar gândind astfeL tăgă-
zice: ,.Tatăl nostru". Acesta este isvo~ duim ~rijn Lui părinteasc§. 
rul i~crederii noastre in rugăciune. . Il. . 
At_unc1 nu va fi greu s?i" vorbim Tatii- Iarăşi Numele lui Dumnezeu TatftL 
lUI nostru despre orice lucru. este adesea inţeles ca al unui tiran. 
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Nenorodrile şi greutăţile sunt trimi~ 
se peste noi una după alta. Câtcodatit 

·ele par mai grdc d<'cât le~ am put~a 
suporhL Nu putem inţelege dt• cr 
sarcinile noastre sunt mai grele ea 

,ale itltora. rncepem sii dispct·lhn şl 
viaţa noastril. dc\·inr îm.uportabilit 
Uităm insă, că dincolo de toate .aces
tea este un Tată. care ne chiamă in 
!\lujba Sa, in care şi El va lucra cu 
noL Hri!itos ore o soHe 5pccialit pen
tru cei ohosili şi împovăraţi El n·a 

. venit să ridice poverile de pe ume
rii noştri, d să ne ajute a le purta. 
El ne spune: »Luati jugul Meu". Ju
gul e f~<ut pentru doi. Jugul !.ui este 
un jug, în care şi EI st1i alături de 
noi. Dat· suferin~ele şi dured1c pot 
intuneca fala Lui pentru noi şi pot 
defăima numele Lui, dacă noi penni
tcm. Este Ioarle uşor sli blamăm nu
melc lui Dumnezeu tn suferintele 
noastre~ permitAnd ca in inimile 
noastre _s;l se formcz<" murmur ~i ne
mulţumiri. Pentru ce ni se fntâmplă 
toate acestea? Trt"buie să tim cre
dincioşi fată de Dumnezeu şi în a
ceste împrejurări. Credincioşia este 

-baza tuturor prietenlUor. Daci'i nein
telegerea vine sau dacă prietenul 
nostru ne face o nep)ăcere. noi trc

"huie slt-i rămânem tot credincioşi. 
. Dacă de multe ori nu putem in~<'ICgt• 
pln.nurHe Tatttlui. putem insi. să ne 
tncredcm .în EL Si c mai hine Rii te 
fnC'rE>~i. decât să cauti s~ in1elegi. 

m. 
De multe ori numele Jui Dumn<'

zru ~ste de~~norat prin greşelile c~wi 
a:pasa conştun(a noastrit Am făcut 
"cea ~·c n;1·. t.rcbuie s5 facem şi sim
tul nnova(Jez r.adc asupra noastră 

-ca o ne~liJ·ă. 1ntunccând ton te· lucru
rile. In fa'a sfinţeniei lui Dumnezeu 
ne· \·cdt'm condamnati. Dar dincolo 
de toate acestea st~ dragostea Ta
UHui. El nu vrea să ne Iast' să că· 
·dem. fn mijlocul umbrelor vinovătici 
-tarc intuneci mult constîinţa noastră, 
"E1 e ind~ un Tată îubitor, care n(' 
·c:hîam§ să triUm o viatii cit EJ, acor~ 
·ddndu-ne iertarea lui părintească. El 
este "TatAl nostru". 

·Fluminccll, 15 Ianuarie 1939. 

VIe lmplrltla Ta 
Lueit 11:2. 

C~nd cunoaştem pc Dumneleu, ca 
-Tatl:i, e natural să dorim să vini Im~ 
păriltia Lui. Lipsa !ntregei lumi este. 
>C:a Dumnezeu Tatifl ~;ă domne:tsctl 

peste ca. Astăzi lumea este C"a o Nt~U 
(ără autoritatea tntălui. O familie, 
fără spiritul familiei. A\'em putl'rt~t 
să ne urîm unul pe altul teribil, dar 
nu av('rn dragost('a s:l ne ajulăm n~ 
nul pc altul. Of dac~ Dumnezeu ;q· 

domni! Pentru aceasta tn·buic sii ne 
rugăm: ,Sit· impărliti:'\ Ta: 

1. 
Pentru re nu domneşte El? Ar fi 

aşa de simplu. pentrucă arc putere! 
Dară am aYca putere, am facc~o. Aşa 
gândim noi adest~a. Lurnc<J este prea 
mare însl:i, pentru noi. ca s'o condu· 
cem pdn propria noaslră inţclcp· 

dune. Pt•ntru ce nu domneşte Dum~ 
I1CZCU intr'un fel SU\'Crnn? El arc pu· 
teren, inţelepciunen şi dragostea. 
Pentru ce nu ia El tronul să dom
ucască? Tn:buie să fim clari în min~ 
tile noastre despre metoda lui Dum
nezeu in n domni. El nu este numai 
un rege, El cs::tr un Tată. Noi nu 
suntem robii Lui. ci copiii Lui. Ar fi 
foarte u.şor pentru El, să n(' constrîtn~ 
gă să facem \'Oia Lui. Ar fi roar
lc uşor pentru El să ne facă s!'i 
ne supum:m poruncilor Lui. Dar prin 
accnstă constrângere, am pierde li
bertatea noastră. Noi nm fi robii l..ui 
şi nu ropiii Lui. Iubi~ea nn ~oa!c 
~m. Nt noatC' dohânrl1 ct'Nflncwş.a 
noastri'l. Vointa nu poate fi silit~. dnr 
noi putem să o supunem. Putem si 
o spunem Unuia P<' care U iubim şi 
uneî domnii pf' rtH'(' o Y('drrn rii t' 
dreaptă ~i huntt. 

Il. 
Trebui<' tm thnp lut>t:ţ. p.m~ •·<' 

Dumn<'zf'U r'UCCt'f''~t.;· P~' :-cccnstl\ cn1c 
inimile noastre. Biruinţa lui Durnne~ 
zeu vine pc un drum lung şi ~.trt·u. El 
<':;le drumul Ca1ntrului. pc care n 
mers Isus. indurftnd toate !;Ufcrifltel<' 
fa· ar.oi . dragostra lui Dunm:·.leu sii 
1a~U hlnlltoare. Acesta este l'>!llgurul 
d!'um prin rare domnia TatlUui poa~ 
te veni. 

Cftnd ne J uţt?im ~•r~"nstă rug?kîum·. 
trt:bui<' sti nr tn~bipuim ce !nl.'leamnli 
domnia 1ui Dumnl"zcu. Noi f!Yţ'm nr
\'Oic de inchipuirc tn ru~Adunc şi 
\n re1i~ia noastdt Cele mar bum• lu~ 
cruri tn lume au YC'nit pC>ntrud oa
menii au folosit închipuirea lor. Când 
Livingstone u str:'ibătut jun~tla Afri
di, a vl!lzut ceva m:ti mult d{'nil bo
lile şi crnzimil<" din jurul tui. El a v3• 
zut o Africli srhhnb;llt'i şi scHivfn ni
mkifă. El n ,·ftzut :\rtîca la picîo:o·t·
lr lui Ilrbtns, G[indul dC'-;or .. · C('('are 

ar tn~(>mnn Tmpitr?ltia )ui DumnNcu. 

i 
1 
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dacă ea ar fi pc pămfmt, ne-ar face 
să o aşteptăm şi să o cerem --:u mai 
multă râvnă. Venirea împărăţiei lui 
Dumilczcu pc părmlnt, a1· însemna 
pace între naţiuni. Spjritul dt.• fr:'t· 
tictute s'ar intinde pc tol pfhnillllul. 
Tulburările .şi ncin\ell'ţF~rik ar tun 
sfârşit. Certurile ar înceta. Lumea a1· 
d~veni o easă :şi toţi din ea o fami
lii'. Cine nu ar dori aceasta'? 

III. 
Dar csll' crva mai mult t'l' :rd>uîe 

să. facem. Dumnezeu arc nr11nic de 
noi, ca sâ-.5i aducă impăriJtia. .\ici 
stă responsabilitatea noastră. Aface
rii(• noastr{'. <IL• pildă. sunt o parte din 
h1!nca unde ecrcm să Yic impărăţia 
hu Dumneze-u. C:um vine ea aici·? Lu
crăm noi cu aHii într'un spirit dn
stit? Cum este casa noastră? Estt· f<l
milia noastră o parte mică din im
părăl.ia lui Dumnezeu? In mulh· cas<> 
e~!t' dragoste, dar nu (S.tc împăr:'i\ia 
luJ Dumnezeu şi atunci voinic-It.• se 
impa~·t. Certurile se rirlică. Familia 
trebm.c să fie o părticică din impără~ 
ţ~a lut ţ.>umnezeu_. In ca trebuie prac
ticată VIaţa crc~tmă. Sunt două locuri 
unde Isus vorbeşte despre lumină. In 
unul dintre ele se spune că, lumina 
luminează pe toţi cei ce sunt in casă. 
AdeY~rata reliSic incepe in familie. In 
al. doilea loc se spune. că lumina l~o~
mmează pc toti cei ce vin în casă. 
Aceasta înseamnă că lumina se ră~ 
sp:ind~şte celor din jur. Dar împără
ţia lm Dumnrzcu incepe din noi în
şine. Inima noastră este o lume in ea 
tnsăşi. Impăr~ţia lui Dumnez('.U tre
buie să înceapă acolo: "ImpărăţiH lui 
Dumnezeu este in voi". Această rugă
ciune nu este o realitate, pâni'i nu vom 
Msa, ca Dumnezeu să tronczc 'in ini
mile noastre. Cu· mulţi ani in urmă 
un· tânăr care trebuia ri· mcarllă i~ 
rlzboiu, R trimis mamei sale- cheile 
lui. In scrisoare a spus: ,.lţi dau 
eheile dela toate sertarele mele". A te 

"' ruga pentru venirea împărăţiei lui 
Dumnezeu, inseamnă si'i-1 dai lui toa
te cheile, aair.i'i pntcrra de a deschi
de orice uşă dinlăuntrul tău. Atunci 
pacea vinP. ·Când avem pacea lui 
Du!lln~z<>u fn noi. împărătia Lui vine, 
NOI h cunoaştem puterea şi dorim 
s§ aducem pe toţi oamenii !n ea. 

f>uminecă, 22 Ianuarie 1939. 

Faci-se wola Ta 
Luca 11:2. 

1. 
CAnd e ~orba · de · voia lui Dum-

twzcu, C'ei mai mulţi oameni 
:-;imt o umbră rece, plutind a~ 
su~ra lor. Unii cred că dl' aici vin 
nrJwrvcirik uietîi. Da('ă un lucru es
t!• gn·u, d C':>lc trimis dc Dumnezeu 
şi nu putem ckciit să ne supunem; 
a;-a g:'ind(·•H' n·i mai mulţi oameni. Şi 
când Yin intrislărilc şi boalck, ci în
cearc~ s:i SI' m;ingftiL' ru cuvintele a
Cl'slca: ,,\'oia Domnului'', Dt'-;Îgur u
nii pot sf• S(' m:·wg;îic cu aceste cu
'\'Înlt'. C:"11Jll =•m piL·rdut un copil iu
bit, est(' o tn.IJ't' m:"mg:lierc să· simţim, 
dî '\·oia lui llumtH'zt~u a fost asa. Este 
la fd o m;"tng<îit·rr, dtnd o ;Jcnoro
('Îrc lon•<;;k în noi, să sim\im dt Dum
m·zcu a trimis-o. Dar acl'asli'i cre
dinti\ fkvinc u.5oară dadi.. pum·m dt
tcYa inltThări: da('ă Dunuu•ZL'U tri
mite boalck, pt:ntru ce inct•J'răm să 
srăpăm <k ele? Dacă nenorocirii" 
sunt trimisl~ de Dumnezeu, ca si'i ne 
înrcrc.t' pc noi, pentru c.e vn·m noi 
să le ineonjurăm'? Cnii au tnl'I'S la 
ccilaltJ. t•xtrcmă. Ei au zis că Dum· 
nczcu nu <ll't' a face cu holill' sau cu 
itttristărik noastre. D~r se poatl' să 
fie nsa? El t.•stc Tatăl şi nid un lu
cru nu Sl' poate întâmpla îi1 familia 
Lui. care să nu fie sub controlul dra
gostei şi_ inttolepciunii Lui. Nu este ni
cio parte din viaţă, pe care El sii n'o 
poată contJ·ola. Hristos ne~a ari'it.1t, 
cvm lucrează Dumnezeu cu noi şi fo
losestr toate lucrurile p<'ntru bînt•li· 
nostru. El ne-a arătat cum durerile si 
greutătile pot de,·eni o binccuvfmtr~rC. 
Boala nu este un act al lui Dumnez('u, 
dar El poate permite că să Yină asu
pra noastră. spre hinGle nostru. As<~ 
trebuie să int<>lPgem noi. când în 
otijlocul greuU'iţilo1· ne rugăm: _"Facă~ 
se voia TR". 

11. 
Dar sunt şi lucruri frumoase in 

11oia lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu 
o,te Tati'il, ,·oia Lui trebuie să cu
prindă lot -ce este bun. Voia Lui în
seamnă si'inătate, de pildă. El doreşte 
ca boala s11 fie invins§. 
-Voinţa Lui este ca fiii Lui sA fie 

lngrijiţi acolo unde nu pot sA ln
grijească de ci ihşişi. Mahalalele ora
şelor noastre nu pot fi voia TaUHui. 
El n'ar vrea şi n'ar a,·ea asemenea 
locuinţe în casa Lui. El ne-a dat o 
lume, ca s'o facem o casă pentru toţi 
copiii Lui. Nu. poate fi voia Lui si 
ne urim şi s§ ne temem. unii' de alţii. 
Toate lucrurile cnre fac din . lumea 
aceasta o lume mai . bun§, sunt dupi 
voia lui Dumnezeu. 
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III. 
C<itc\':l ncintdcgcri pot \'C'OÎ din lă

sart'a ah•nî " unnătoardor cuvinte 
din ace:.lstă rugăciune ,.Pn:·<'um in 
<'Cr, aşn ;:.i JH! piimfmt". Ce a înţeles 
lsu~ ptiH aceus1<1 '! El a in\clcs că 
t1 c-buit• s.ă fa.t"l'lU ,-oja Lui cu bucu
t·it~ ţ:i din toate inhnl;l. :-.:u lrt:buie să 
fîc 'J'ţ'O îndoială si <'<Îrtirc. Dra~ostea 
ti (:buic si\ fie moti\'ltl. D<:lcă iubnn pc 
f'ittf'\':.1 nmll, \'oim să implinim şi do~ 
l'inţt'le lui. Nu iuhim in adevăr pe 
Tatăl până nu putem zice: .,Imi place 
:o;d fac unia Tu, Oh, flnmneteul meu!" 
lhH' It< et'J", <k:-.igur t'ă voia lui Dum
JWzcu t•sk fikut<1 eu ('\UlOştintă pcr
ft.:d:'i. Cum pulrm noi cwwaşlc, care 
t:sie tMitt lui Dumnezeu~> Sunt unele 
hH'I·ud pe cal"i trt'bule si'i fii gata să 
h.~ faci în orice timp. Sunt însă, :~Jte)c 
}JC eare tl'f'bUit~ să itŞh)pti şi să cau\Î 
dacă e voia Jui Dunmezcu · să le ract, 
Multe greşel1 triste ;;~.u fost făcute de 
o:uneni cari credeau dl fac voia lui 
Dumnezeu. Câteodată ne intr<'băm 
dacă nu cunn•a conştiinJ:. c vocen Iui 
Dumnezeu? Da1· e<l este numai uncal· 
ta vocii L\Ji. Ea este ca un telefon 
răl'3 fir. primeşte mcsagiile şi le fa~ 
c~c cunoscute. Dal' conştiinţa nonstrl 
poate fi un primitor rău. Mesagiul 

'

lontc fj schnnbat. Con.ştiinta poate 
i slăbită sau tocită. Ea tt·cbuie să se 

trezt!asdt Singurul drum este să des
r.hi,;i inima lui Hristos si spiritului Lui. 
aşa CUnl n găsim pc EI în Evangh(•lii. 
AC'casta însc~1mn:l a învăta dela El. 
Vom cunoash' voia lui Dumnezeu si o 
'\om rare în mod naturnl $Î simplu. 
th:că '\'Om rcu.şi să avem mintea şi 
!lândul lui Hristos. A deveni In fie
rM·e zi mrti simtilor fată de \·oja lui 
DumnC'UU, t'ste adevărata insemnlHa~ 
1e. a ru~.§dunii, 

Dnminecll, 29 TonuRrie 1939. 

Pllnea •oastrl 
Luca 11:3. 

Pnr_c. o coborire să vii de1a rug~
dun(:~ despre voia lui Dumnezeu la 
p6.inri1 de toate :flrlr. Unii cred cl'i 
Hristos a in]eics pftinea spiritual~. 
dar EJ vorh<'"a unor oameni simpli 
~o rr işi dădeau foarte: bine seama d~ 
lipsa plitnii de toate zilele. Foamea 
r.~te cea tnai tare dintre toate lipsu~ 
rllc 110astre. Lipsa pllinii face din 
·vintl o vesnkll munel'i. Ea a creat 
fcvoluţii, rl'il;Coalc şi r.hboaie. Ea e 
t7.vorul celor mai multe ingrijor§ri si. 
nepUir.eri. Nu putem fi cinstiţi tn rll~ 

gădunite noastre, dacă nu aducem şi 
act•aslă HpsU în fata iuj Dumnc2.cu;. 
tWntJ·ucă I'Ugădunea este dorinta shlw 
t'(•r:i. a suflt"tului. Ori noi ştim L;ă Q 

hună paTle din timpul nostfu il spe
săm gf~tldindu~ne, plănuind şi mun
cind c;t să câ~tigăm piiinea zilnică ... 
Dumtwzeu ştie totul despre <.~ccastă 
lipsă. El ne-a dat acest mstinct: foa~ 
m<'n. F5ră ra, pământul nu ar n fost 
d{'r--coperit în intregime. Cele mal hu~ 
fh.' inYt'ntii n'ar fi fost făcutt•. Lipsa 
de pâine ne trimite }a lucru. zi du
pă zi. Si Dumnezeu se îng1·ijeştc să. 
ne.Mo dea. Hristos ne spunt' să pri~ 
vin1 la flori şi Ja păsăn Nlc;J un ~lr
tist nu poate produce o îmbrăr.ămiutt~ 
mn i frumoasă in culori şi dcscmn, c.0:1 
imbr;kămintea celei mai modcstt• Clo
l'i. !\fâncarca celei mai miri pi1sărele
\'s1e o parte din ;.roviOenta şi grija 
Lui nt•mărginită. bl f'Unoaşte lîpsurHt· 
noastte fizice şi astfel noi putem sJi 
1 1c· aducem Lui. Noi putem veni la 
El şi s~· 1 spunem orice lucru: tcama 
noastră de ziua de.~ mâine.~, gri."utăţile 
în afaceri, Hpsurilc copiilor noştt·i~ 
etc.. La fel. Ii putem cez·e pi\înca dt!. 
toale zilcic şi ştim, di El ne '"VU ajuta 
s'o primim. Singura scăparf' de gri· 
juri e sit le aruncăm. la pidoa1~ele' 
Domnului. 

II. 
Poate· vom întreba: ,.Dac~ 1il şlit:: 

looie lurTrtrile. dece trebuie sil-i spu
nem noi?" Hristos nu ne spune că· 
ntgăciunea trebuie să ia locul munciL 
Dar dacă 1ucrâm pentru a avea p[ti .. 
ne, dc.~('e maî trebuie să ne l'UA"ăm 
pentru ea? 

.'\ccst instinc-t al foamei ca şi cele~ 
!alte, este o forţă puterni<li. Ea a !m~ 
pins oamenii la lucruri disperate. Ea 
puate fi, ca şi celelalte instincte o 
roqă periculoasă dacrt nu este cnndu· 
să bine. Sunt doull drumuri In care 
pnt~m sl:f pri\·im foamea. Putem s'o 
privim ca un lucru material şi s'o 
(inem afnr~ de religia şi tovărăşia 
noastr_§. <'U Dumnezeu. Sau putem s'o
punem în mfiinile lui Dumnezeu ce
rându-i Lui direct. să ne ajute a &
sati.sfac~ th mod drept. 

Il!. 
C:\tiva oameni iau primul drum. 

E1 tin reli.q1'a afarii de lucru .şi ocupa
tiile lor. Ei pennil ca gtija pentra 
}JMnr s3A stăptmcaseă in întregime, 
până ea devine o Hicomie arzltonre 
pfnh·u Pi. Atunci ei nu numai ('~ do
resc pâinea pentru azi. pentru ~are 
Hristos ne lnvaf* si ne ruA§m. ci· şi 
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pe ,·ea de l~tâim· şi poimâine, d~n ~~ 
bundcnţă. lşt umplu hamharcll' ŞI cla
desc altele mai mari până devin ma
tHialişti şi cgoişti. Ei vor si\ fie asi
~uraţi. Lupta pentru existenţă a de
venit pentru ci, cel mai injositor lu
cru. Adevărata <~ale de a privi foa
mea c, de a o duce în fa\~ lui Dum
nezeu. Acesta t~ drumul prm care ca 
poate deveni ncyăt_ămătoarc şţ_ drea
ptă şi pentru nOJ ŞI pentru altii, pen
trudi rugăciunea ne cur:'iţcşh• de 
cgoisrp şi lăcomie. Rugăciunea ~nlătu
ră partea pământeasdi a luptei pen
tru pâine. Lucrul şi banii sunt foarte 
nesiguri. Copiii trebuie hr!'initi. Via
tn noastră c plină de teama zilci ~le 
mflinc, cu toate că astăzi :n·cm dtn 
belşug. Dumnezeu nu voieşte să fi_c 
aşa. EJ vrea să ne incrcdem in El. El 
vrea să ne câştigăm pâinea zilnici'i in 
tovărăşie tu EL El cunoaşte lipsurilt• 
noastn~ şi dacă ne încredem in El, ele 
vor fi implinit1' .. ,Dumnezeul meu ,.a 
implini tootc lipsurile voastn~". Aşa 
scrie Pavel din închisoare. D~u·, acea~ 
sta mai înseamnă că trebuie să redu~ 
t~cm dorintele şi lipsurile noastn·. Se 
poate s~ dorim intontinuu numai lu
cruri păm1lntcşti. Isus. în această ru~ 
găciune, pune voia lui Dumnezeu, im
p:\rătia Lui. inaintea pâinii de toate 
7ilde. Tn•huic să căutăm întâi cele 
.ale Impărătiei lui tr>umnczt•u şi apoi 
toate celelalte ni se vor da pc dea
supra. 

Uuminecii, 5 Februarie 1939. 

Iertarea plcatelor 
Luca 11:4. 

1. 
Nkio rugăciune nu c întreagă fărd 

o ccrac cu privire la pdcatcle noa
tn:. Domnul Isus pune lipsa iertării 
p~."catelor alături de lipsa pâinii de 
tcatc zilele. E o ncnor"tteire pentru 
trupurile noastre dacă ele nu au pâi
nca la timp. La fel, c o man~ rwno
rocin• pentru sufletele noastrt> dacă 
t'le n'au parte de iertarea lui Dum
nezeu. Simţul păcatului c semnul că 
sufletul nostru tr~ieştc. Lipsa ace
stui simt C cea mai mare boală. Noi 
suntem foarte simtitori când c vorba 
de boală, dar nu suntcm pătrunşi des
tul despre cauzele ci. Sunt ndntc1e
gni in lume, pentrucă sunt ncîn\elc
gcri in inimile noaslrt'. Noi suntem 
intristati de certuri şi greutăţi, cari 
ade~ea ruincază armonia din familk. 
Dar nu ne dăm seama destul de a
dânr de egoismul si mândria. l'ari 

stou la ha::a uustor lucruri. Act•sleH 
sunt pikatek cari formează izvorul 
tl:turor ndnţelcgcrilor. Inceputul u
nei lumi noui va fi numm atunci. 
dmd YOm învăţa să ne rugăm rugit
c:iunca fiului risipit<n-: .. Tată. am pă· 
cătuit". C..ind t•l a \·enit la acra~Hi 
convingere, s'a văzut pc sine. A in
r.eput să vadă lunurilc clar. l~l a in
<'<'put siî se cunoasd pc sÎIH'. A păşit 
pe prima treaptă a unei ·.-iPU noui. 

. Il. 
Ce este păcatul? El llli estP o faptă, 

cu toate că c rezultatul diferitelor lu
cruri rdc. El este o stare. Plicalul 
cslc rcfu::ul tie a trc'ii ca un copil af 
fui Dumnezeu. Hl este J'espingerea to
vii.nlşh•i cu numnc::cu. şi a uneî Yieti 
trăîtă in Jt>gătură eu EL Acest refuz 
pcate ri făcut fără să-ti dai seama. 
El poate veni prin nepilsarca nonst1·ă 
fată de dragostea lui Dumnezeu şi 
acrea ce cere ca dela noi. Ea mai 
poate Ycni prin <'goismul şi vointa 
noastră proprie. Noi 'TL'tn să umblăm 
aşa rum ne place nouă. Disprctuim 
drumul greu şi drept al datoriei. A- · 
lcgem plăct•rile. m:indria, ~i poftei<> 
noastre. Pikatul distruge C(']<> mai hu
ne simturi ale noastre. Isus a murit 
să ti·czcască in oameni simtul p~ca
tului. Cilnd tn·ivim la cruce .. ne dl'\m 
seama C<' PSI<' păcatul. Dacă stăm in 
fata crucii, vom vedea păcatul in pro
priile noastre vieti şi aceasta ne va 
fal"c s~ slrigăm dup~ iertare. 

Ill. 
Har dt• c~ trebuie să nt' rugrlm 

JH nfrn it•tfm•,•? l't·nlrllcă iertarea t!s
i(· singura culr prin care pulrm re
~tahili lol'lirrlşin noasircl cu I>umw·~ 
:eu. Lacrimile nu pot spăla păcatele 
noastre. ]ntristărilc şi silinţele noa
stre nu ne pot aduce pacr. Numai sim
tul irrtării primite dela Dumnezeu. 
poate s~ facă ~H·ra~ta. Ce a inteles 
Hristos prin iertare'? Intâiu, El a in~ 
tdcs restabilirea tovclrclşiei cu Dum
ne::eu. De nimic altceva nu avem li
psă şi nimic altceva nu ne cerc Isus. 
lr-rtarca lui Dumnezeu S:nseamnll ceea 
ce vedem in iertarea tatălui pentru 
fiul pirrdut. Ea înseamn~ dl'plinc 
drepturi de fiu. fără să se tină sea
mă de trecut. ,.Păcatele si greşelile 
noastre. nu ni le ''a aminti''. ,.Aşa 
rt1t este de departe răsăritul de apus, 
at{lt de mult d<'pllrtcază El păcatele 
noastre dela noi". Aceasta c ierta
rra dcs5v:1rşită! A-ţi da seama de 
aceasta c ceva minunat. Dar ceeace 
este mai mult, El ne dd totul, a ne 
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lip•eşte pentru a lrlli o viajll de co
pii ai I~ui. Noi venim la El cu tovă
răşie ruptă, in mizerie şi ruşine, şi 
totuşi El ne primeşte ca pc copiii 
Sai. El ne îmbrndi. in haina dreptă
ţii Suie şi ne dă ineJul care :-:imboli
zea.ză dragostea Lui veşnică. 

Dar rcva şi mai mult Ce fel de lu~ 
mc um face noj prin greşelile şi ego
ismul no~tru? Ce unnări ar avea a
ceste' lunuti 1n ·viata nouslră şi 01 al
torn? Esle un singur răspuns, pră
p~dul! Dm' dacă ne prcdăm Lui, El ia 
rcsponsnbilitatea pcnlru viaţa noaslră 
intr(';;lgă. Prin tovărăşia Lui, viaţa 
noastră poate fi !'>chimb<ttă în măsura 
in care lă!':ăm ca Duhul Sfânt să ne 
conducă. Nu este o solie mai plină de 
sp<:ran(ă cu solia icrtărH. Tn•huic în
s11, sti fim sinceri, Trebuie s!l fim ga~ 
ta a intra pe deplin intr'o viatl de 
tovărăşie cn TatăL Aceasta este ceea~ 
ce se cuprinde tn cuvintele; .,Şi ne 
inrtă nouă pi'katele noastre". 

Durninecli, 12 Februarie 1939. 
Spiritul lertltor 

Dupd cum iertăm, şi ;toi. 
Luca 11:4. 

I. 
Aceste «.~uvintt: pun o mare incerca~ 

re lW sinceritatea noastră. ,,..Aşa după
cum ieJ·tăm noir' Accastn c condiUa 
pe care o pune Js.us Hristos, Ea e 
absolută. Nu este nicio scăpare dela 
ca. EJ ne spune o pildă pentru a fa~ 
ce :1cţ•as!a clară. Este istoria unui nm, 
care ar~.~ o datori~.~ pt: care n'o poate 
ph'Ui. Dat01·ia luj n fost achitaHi prin 
bun;ttalea slăpânului s3u. dar dator~ 
nicu!, rare a fost ÎPrtal, a refuzat să 
ierte altuia o dntorir mai mic~ pe 
<'arc trebuia să i-o plUtcasr~ lui. Re~ 
zuli:Hu1 a fost că cel ct"~l ict·tasc p(' 
el, a pus deoparte bunăfalca lui, l-a 
prins şi 1-a Mgat In Inchisoare, pi\
n3 işi va plăti toată datoria, Hristo!! 
pune această condilic în toată pul<•~ 
rea ''i: "Dnci1 nu vrti ieria oamrni
lor greşelile lor. nici Tatdl l'osfru. 
cnrr este Fn ceruri, nu ''a Î<'t'fa (lrt·~ 
şeU!e Hoaslre'·. Ce tnsemne.az:ă :~Cc:t
sta? Hristos nu ne spune că primim 
iertan•a Jui DumnC>zeu pentru noi 
prin faptul că iertăm pc allii. In le· 
g~tura noastră cu Dumnc7.cu. suntem 
tn imperiul milci şi nu al mcritrlor. 
Dar vointa de a ierta, este dov:ula 
cea mni vie că, voim să tdHm ca m 
ai lut Dumnezeu. Dacă avem o urli 
fmpolrh'a altuia. pc care llll voim să 
o în}ăluriim. nu suntem pătrunsi 'dt:' 

dragostea Lui. Potii.le inimii noaslr• 
sunt închise în calea Duhului S!'i\nL 
Dragostea Lui icrtătoarc nu poate lu
cra în n.oi şi pentru noi. Mândria ş.i 
râulatca ţin cetatca inimii inchisi. 
Egoismul C!ih' încă pe tron. 

Il. 
.\şa cum iertăm noi! Ce adânc tre

buie s:l meargă ict·!at·ca noastră! Să 
c:-Htminăm câteva din legăturHc noa
!'!rc t:ti alţii. Aici c unul care-ne-a fă
cut rău, sau a făcut un lucru pt! ca
re noi îl condamnăm cu toată pute· 
J·ca. C:U de adânc trchuic să mcargi 
icrtar~a noastr,il "! Noi il tinem depar
h~ dl~ noL Il trati\m cu răceală. Chiar 
dacă nu căutăm să~i facem ri1u, to
tuşi rm vrem si1-i fim nid p1i.ctcni. 
Ni se pal'{' gt·eu ::~ ierta sau a fi huni 
cu ceice ne greşesc, Pe noi nu ne fn~ 
tcrese:.ză, ce se tntâmplă cu ei. Dacă 
din accasttt cam~ă <>i sufăr. noi nu 
5Îm(im nicio durere. Voim ea şi 
Dumnezeu să ne .ierte la fel? 

II. 
Aşa cum iertăm noi! Ce s'ar in

lâmphl •·u noi. dacă Dumnezeu ar 
face cu noi ceea('c- facem noi cu cei 
ce ne ~wcşesc? Aşa cum iertăm noi! 
,,Cât c de departe H:~s?iritul de Apus, a~ 
tftt de mult rtcpărtcază Dunlll('Zeu 
p:lcatc1<' noastre dcln noi... Aceasta 
t:>sle m~St1r::t iertării lui Dumnezcuf 
Ea estt• ah:wlută. CI nu lasă nimk sll 
stea între noi şi El. Trecutul este tn~ 
mormtUJ!at. Asa iartă Dumnezeu~ Şi 
când noi it•t·t:lm, tn~~hnie să f:~cetn a
N!Caşi Îlllpăcart~ compl<'rtă tntre fJ·a
tclc nostru sî lnima noastră. AcPnslll 
în,.:;canmă tlnr-inta ·de de a restabili 
fH'Ît'h•nhL Pnl1mbl1 YOm zice în noi 
inşint>. p~,mtru a ne scuz.a, că nu pu
tPm ic1·tn namC'nii p:înti ei nu sunt 
gata, să ne Cl"'ară iN1arc. Cum pu
tPm noî Î<."rtn. dată vi nu vin, să ,Jl(' 

spun?~:, ră nu Jtn•si1? :\ecnsta s'nt p5-
r<'Jl ::HlcYi'\l'nt. nnr in multf' raruri <'3 
('~te numai o scuză, Ea <'<tdc în fata 
lui numnczcu. pt•ntrud1 iertarea J.ui 
f'~t<' 1nai mu1t. dec:lt un ri'tspnns la 
strigătul no!'tru dt:' poctUnUt El mer
~<' mult mai departe tn drago~tten Lui 
]:icntru noi, erAtnd tn noi spiritul po~ 
clHn(ci şi flcftntiu·nf' in stare, s~ re~ 
n::m iertare. G:incliH~vă la Isus Hris
tos, pc cruce. Prima Lui strijlaT(' a 

·fost o rugăciune, ca duşmanii Lui si 
fi(' icti::ttL Aceasta fl'fl mni mult deu 
f'ât o drngo:;tc ie1·t~tonr<'. El cKuta 
f'i1 trczcasc3 în ei dorintti de iert~re. 
Spil'ilul copHuJui lui Dunmez<'u t:'!;te 
~pirilut. ~are dorC"ştc pac(' cu altii si 
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caută binde tuturor. ~ bine sA ne a
dun·m aminte şi d(' faptul, r.i'i, prin 
icrtan~a ee noi o <l:lm altora, ei pot 
să. vadtl drayo ... ii'CJ lui Dumnezeu. 
Un om dccurtmd întors la Dumnc
zcu, a mărturisit că, prima dat~ 
dmd a simţit dragostea lui Dumnezeu, 
a fost când el a primit iertarea unor 
o<:~meni, cu cari avC'a de a fan~. El cra 
plin dt• tPamă, că ci îl vor nesocoti şi 
il Wll' da afară din mijlocul lor, dar 
,-,ind ei au primit, ca el să fie ca un 
!rate {'11 ei făr;i nicio hlamă sau ră
trală, lumina minunatii a dragostei 
i'·rtiHoart' a lui Dumnezeu pătrunse ini
ma lui. s~ poate să fie şi în jurul 
nostr·u, oameni cari aşteaptă să gă
sească dragostea lui Dumnezeu prin 
iertarea noastră fată de ci. Dece sA 
nu le-o dăm? 

Iertarea noastră a costat pc Isus 
Hristos viaţa, iertarea altora ne C'Ostli 
numai putină umilinţă şi dragoste. 
Dacă Invăţătorul a m<'rs pe acest 
drum. ucenicul nu trehuic să-I ur
meze? 
Duminedi, 19 Februarie 1939. 

Ispita 
.,Şi nu ne duce pe noi rn .ispitd" 

Matet V!.: 13. 
!. 

H g1·cu sii te' rogi astfel, m1 pe11~ 
trudi c greu să ari uct•st lucru, ci 
penlruccl e greu S(l-l intekgi. Am fost 
obişnuiţi să gândim că ispita e lu
nu folositor. Dar ca este un ince
put ele păcat, pentrucă prin ispită, 
păcatul intră în viaţa noastră. lnsă 
ştim că, fără i~pită, niciun om nu 
poate dob1indi un caraet.:.·r solid. Is
pita este ceva Ct~ stă hl mijloc. Ea stă 
mtre bine şi rău. Viaţa ne face di
ft~rih~ chemări. Ea apelează la mfm
dria noastră, ]a plăceri, ete. E<t ape· 
IC'ază la altruismul nostru, la dragos
lea noastră JWntru altii şi la curajul 
nostru. Noi suntem într'o permanen
tă luptă, in ce pri n~şh' alegerea. Noi 
n'am descopet·it 1H1lerea :arH·tcntlui. 
Creşterea personalit:'itii vitw prin lu· 
ptă iÎ biruint1. Niciu•t om n'a trc
(~ut prin şcoala vietii făr~ să fi fo\t 
ispitit. Şi Hristos în~uşi a avut ispi
tirilc Lui. El n·a spuo; propria lui 
cxpcricn~:i. El a mers în pustie s~ 
gândcac;că Ia metodele Sale şi să alca
Aă drumul, pc care trebuit' să ur
mezi:. 1\ceastă alegere I s'a ÎlifăţJşat in 
t1 d drumuri diferite şi U!;'oarc. In 
toate trei, El a învins ispita şi a luat 
drumul ce) mai greu. Sufletul Lui a 

devenit tarc şi mintea Lui mai clarli,, 
prin această hiruin1:1. Aceasta L-a a· 
jutat mai târziu, când a trPhuil să în
timpinc acclca!;ii i~pitc in timpul mi
siunii Sale pământeşti. Chiar şi ulti
mii pa~1 pc drumul Calvarului au 
fost prc>ct'daţi dP o b;Jtălic în Ghetsi
mani. Dacă ispita csk folositoare şi 
de neînlăturat, dece trebuit• <>ti ne ru~ 
găm lui Dumnezeu să ne sc.ape de ca?· 
Greutatt.·a a fost inh'iturati'i prin o 
uouă tălmăcire a acc>stor cuvinte care 
sună in felul următor: "Nu ne l~sa 
să d'idrm: să ne pierdem: în ispită". 
Dar dacă vom cu~eta m<~i adânc, vom 
dc~copc1·i mai mult. Rugăciunea o
ceast::t ne Yorlwstt• despre cl\lăuzirca 
lui Dumnezeu. Este> singura cerere 
pentru căiăuzir(\ pc ca1v o conţine 
J·ugăciunP;l Domnului. 

Il. 
Desigur est(' un hlcl'u periculos să 

te joci cu pâcatul. Multi dintre noi 
sunt înclina\i să caute lucruri cari ii 
duc in pericol moral, fără să consi
dere riscurile la cari St' expun. Dac~ 
datoria te chiamă, c dn•pt s~ rişti. 
Dar dac~ o să căutăm simplu, plăceri 
şi a.vcuturi, aceasta c altceva. Un om 
işi poate plimba lla.rca in apele râu
lui deasupra ('ăclcrii de apă, fără pe
ricol, at:1ta timp cât se tine departe 
de cădere. El poate face plimll~ri fru
moase şi pHicuh'. Dar este un punct 
unde <·ttrC'utul t~ mai tarc decât el. Ar 
fi o nebunie să rişte a trect~ ~lcel 

·lmnct, afar?l de eazul c<lnd acolo ar 
i neapărată nevoie de ajutorul du 

pentru un înnccat. Atunci datoria i-ar · 
cere să rişte totul. Aşa este şi cu noi 
înşine. Sunt cazuri în cari uu avem 
dreptul să nc anga.jăm la riscuri mo
rale. Nu suntem chemati să încercăm 
astfel de expcricntc. Noi ~untem che
mati să facem voi:l lui Oumne.zeu .şi 
să căutăm împărătia Lui. Nicio ex
pcrknti'i nu este> bună dacă ca pune 
în p('ricol sufletC'Ic noastre. Hristos 
ne îm.-ată să llC rug~m pentru aşa 
simturi în ce priveste pă~atul. ca s3 
dc,·enim atenţi faţă de pericol şi· 
să-1 înconjurăm. -·-·· 

Dar aici este ceva mai adânc. Pt 
m~sur~ ce ,·cnim mai mult in armonie· 
tu voia lui Durnnczc·u, lucrurile care 
ne ispitesc, se împuţineaz?i. Inclinările 
spre ele devin mai rare şi poftele scad. 
Domnul Isus a spus fnsuşi, dupli ulti
ma biruinţă din Ghetsimani: "Printul· 
acestei lumi vinC', dar el nu arc nimic 
fn Mine". Vom scăpa de ispită H'i-
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~imdu-ne sub collducl•rt~a dircr.t;i a luî 
Oumucleu. Dat':\ apud'il nrih· llPa~tn 
l<Utlt ('ţtprieio::tst~ sf !'goiste. dmd io;pil;; 
"a Vi'l1i, nu ·vom fi in ~tare -?i ~tăm 
impntri\'a ei. Dar ducă prlnHt lloastrlt 

· dorinţă e ca Dumncuu să ne cond ură. 
rlacă o ~ă r:1utăm impă1·ătia Lui it. t()t 
timpul, toate lurrurilc 5e 'or schimbA. 
Mândria şi frica \'OI' muri. Odalii cu 
ispfta, El nf' vn face şi ~dlparca. 

Ouimnecă, 26 Februarie 1939. 
Eliberarea de dlawolul 
... ~i ne :scapă de cel nln ·. 

Matei 6:13. 
1. 

Ac<•asta este ultimn cerere in rugli~ 
cium~a Domnului. Ea trrzqlc o ra::i'i 

-dc .~prrantd. Domnul fsus nu ne in
vată să r.crcm htrruri pc cari Dumn('~ 
~cu nu ni Jc poate da. f.!iherarca d•· 
ecl r~u este unul din· dnrut·He: p<' carî 
El h~ pă~tr<'nză pc scarna noa~tr5, 
până când suntem gata sli t le cerem. 
Aid este locu) umk cei mui multi 
dintre noi, cad. Credem noi ră bi~ 
1 uinta nsupr.a răului esle posibilă şi 
asîgnrotă? DumneZNI nu n~~-a pro 
mis f'~ vom fi <>cutiti de nrnorociri. 
lntristărilc şi necazurile pot n5văli vi
ata noastră. Ele sunt o partr din sar~ 
dna noastră onwncasdt nm· Dumnf'~ 
t('H ne-a promi!" că tot ce l>f' hJ<Tf'nzil. 
se face sprC' binck celor rr.-L iuh~:-:(" 
p(' Et. CredC'm noi fH'("al\1~? To<~li !'pu
ne clar: .,Cel ce-i nă:snA! Uin Dumn<'
;:t"u, nu p()atc pădHni''. Hrh:.tos n-t· 
condutc spre biruin;ă c:înd ne invat~ 
~dl n~ rugilm: ,,Ci ne scapi'i de cel rău''. 

TI. 
Cum vine: nt('astă biruinţa nu c ne~ 

\'Ok Ră întclegcm. Oam~ni nenumltrrlti 
au gifsil eliberare numoi prin faptul 
cif tltl -cerut. Lucrul cscnHa1 este C'ă ru
g~ciunea să ne condu<'ă intr'o nouă 
viat:'i. Rugăciunea f'stc o fcreastri'i 
-dcschlsf\ spre o nou~ aimo.sferfi. Ea 
fhf'ază atentia noastră ~supra lui 
Dumne.zf'u .si a puterii Lui. Rut;ăciu~ 
ne:~ dcs{"hfdc drumul lui Dumnc.•zeu tn 
vietHc noast1·c. En ne conduce intr'o 
atmosfct·ă cur:~ tit ii, prez<'nt<'i lui Dum 
nczeu. Primul C'fcct al t~CC'.o:;tci ntmosfc~ 
re este di în('cpcm să \'NlPm ptk~tul. 
pentru care aceast~ ntmosferli est<'. in~ 
Rrozitoarc. O multime de lucruri au 
put<'rc nsupr;. noa$.tră, pcntrnt'~ le 
,·hcmllm pc nutn<' atr;"~cth·c si măguli
toal't'- Sunt('m supăr<lti de pild~. şi ne 
scuzăm ci'i, suntem n<'f"VOSÎ. IlrîstO!; 
uunwst<'. acf'st luc:'ru, p:lcat Noi sun
r~m YiitămaO dl.' dncva. Imediat S(' 

J 

: ~- -: 

nnştt• ură si J'idir:ăm cayul sus. Hristos 
numeste uccst lucru pacat. Când sun
tem fat"?i in fală eu Isus, cunoaştem el 
!iUilt aşa. Cânt r-Irist05: este prezent fn 
vinta nonstr!'i, sunt multe lucruri p~ 
Gtri noi nu le putem face. pentrucă 
\'('(knt, dt sunt rele. In lumina lui ele 
rle\'in p?'icătoas<' şi t·cspingătOAJ'C, A
('<:nsta est(' prima treaptă :1 eHbcr~rii 
de eeJ diu. 

!li. 
Dnr aci este mai mult. ln această 

uouă atmosferă, devenim coHşliincio~ 
şi de pulercfl şi dragoslea lui Dumnr~ 
:;cu. Lucruri pe cari nu lt_<·MH pn·· 
tuit mai 1nnintc. dc·dn plăcule prn
tru noi Yf'dr-m şi pc ePilal\i o;.l.mcni 
1utl··o no,tfi luminii S!Ilhkiunile şt 
;.;n:şdih: lor incep să fie mai nr-însen1· 
rHth'. Dc-.c.'opcrirn că p:ÎC';"ttul nu esh· 
uum~ti o pla~ă awprn YÎI.'(ii. ~i este o 
hoală morln.W. Elibt•rarNl tlt: (·el d'iu 
nu (' un lucru negativ. Ea este elibe
rarea d(' puterea de a face răuL Ea 
r·sh• cn o ot·chrstră în mâinHr maes· 
trolui. Instrumenlck nu tac. {'i lliH?.ÎNt 
tor esl(' schimbată înt1·"c) armonie.· 
cmnpunf111d împreună o melodie ho~n
tă şi frumoJsă. Hril\tM este ::wcst 
ma(·:<;tru. Etib·~rm·<'a de cel t~u. în· 
.scamnii să nr fHîm puterile noa..;tn.~ in 
m;"ma u·ansfoJ·matom".(' a 1ui hu!'> 
Hristos, 

Putf'm fi cHbcr<1li dt• eri rău cu o 
sint:;nr:t rondHîe, Art•:.lsfn esle ~ă c~u· 
tHm Jmpilri!lti~ lui DutniH..'ZCil C'll toată 
fiinţa noastră. 

Duminccă, 5 Martir. 
l<.!rtare 

,.Tolă. inrUi-i, r-rlri d 1111 ştiu rt• f«r". 
Lucr. 2.~:34. 

L 
Drumul crucii <1 fost pentru Isus. 

la ficrarc pas, o hiruinFL Cuvintele 
(H! cari LtH\ ::ipu::. îu mipocul Hgonîci 
Sate~ dc:-ocopl~re ne<>asJa m fit:cnre si· 
lahti. Credinta şi dntgoslca Lni hf'
tnăt·ginită. s·ml rcviirsat prin aeestc 
t~uvinh: 1·os1Hc pt" <'I'UCt\ cari lt·ăJesc: 
dealungul tuturor YCnem·Hor. Este bi· 
ne t·~. ~r.um In dHn·n Ihnnîneci, ina
inte de Paşti. să ~tudictn inscmnătalcH 
lor. aş.u rum ne csk d<'seopt~l'ită. 

Aceste, c:uYinh\ --· primch.~ de pc 
ct·uec, - sunt cheia Spiritului Său. 
Ele au pocăit tâlharul nwribund din 
dn•apta Sa. Ele tHI rost. deasemenea. 
aeflea cari au topit în lacrimi initnH 
t:1rc a criminalului japonez. supranu
mit de unul care a scris despre el: 
,.Omul .cinstit din închisoare.". ..Cind 

' (• 

,. 

1. 

' 

•· 
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:un citit aceste ':u\'intc", 1-ice el, "am 
simtit ininw nH~a pătrunsă de cell' cin
t~i cuie". O dragoste, care se poate ru
ga pentru oamenii, cari o omoarii, mt 
poate fi decât divină. 

Lucrul care ne izbCşte prima dată 
aci, cslt: in{inita lui bwullate. ,.Ei llll 

şlm ce fac". Puţini dintre noi ar fi 
gala să g1:indcasdi Ja fel despre cei ct~ 
nr fac rl'i.u. Noi nu ne gândim că ci 
sunt neştiutori. Ne amintim tot ee am 
Okut pentru ei. Ne reamintim de 
prietenia noastr5., de lucrurik bune, 
ce Je-am fi'i.cut pentru ci, c..le dragos
tea, ce le-am aJ·ăt:lt-o. Toate acestea 
stârnesc mânin ~i întristarea noastră. 
Noi nu ne dăm seama că, pasiunik 
şi egoismul pot orbi ochii lor. Ei 
t~rau, probabil, împinşi rlc pornirile 
lor .şi învinşi de patimile lor. Isus cu
noştea că, duşmnnii Lui erau orbi. Ei 
nu ştiau că crucifică pc Fiul lui Dum
ne7.eu. Ei, nici nu visnu, că sunt in o
po7.ilie cu Yoia lui Dumnezeu şi cu 
rlragostea Lui. r.m·e, prin Hristos, Ti 
căuta şi pc ci să-i mântuic. Ei nu 
ştian câ HriAtos ii VPdea prfn ochii mi~ 
lei Lui pcrfcrtc. Şi El a zi~ despre ei 
cel mai bun lucru, ee se poate zice, 
când ei contribuiau la agonia şi ~urc
l'inţeJe Lui. 

Il. 
Dar· aceasla nu era o scu.:d pentru 

1'1~ şi noi trebuie s'o ludm aşa. Ar fi 
u~or s'o aplicăm aceasta la păcatelt• 
noastre; ~i să spunem apoi in noi in
şinc, că Dumnezeu ne iartă, pentrucă 
noi n'am ştiut ce facem. A lua păea
lul aşa, ar insemna să ne orbim pe 
noi înşine, cu un Jucru care trebuia sl'i 
ne dea lumină. Acrasta e o c..lescopr
r.ire a naturii adev5.rate a tuturor p1l
catclor. Aceşti oameni făceau rău, c..lar 
nu mai rău, dc\ât noi. Nu sunt gra~ 
de în păcate. Natura loJ"" este a('ceaşi 
oricum s'ar înfăţişa ele. Ei au făcut, 
pentrucă n'au ştiut d. El este Fiul lui 
Dumnezeu. Ei gândeau că, El este un 
simplu om, un necunoscut, a cărui 
viaţă nu contează aşa mult. El era o 
neplăcere pentru ci, deşi i-a tratat 
foarte blând. A·L duce pe Elia moarte, 
se părea o glumă. Ei nu ştiau mai 
mult. Dar adevăratul păcat al lor erH 
egoismul, cru7.imea, Jipsa de dragoste, 
şi de cinste. Acest spirit, ,păcatul, 
este acel'lşi, !mpotriva oricărui l-am 
face. Noi nu ştim ce facem, când -·mo~ 
tem conduşi de mfinie şi urA. 

Rezultatele păcatului sunt aceleaşi, 
cu toate că, noi nu le vedem aşa de 
clar. DacA noi ne-am da seama fndea~ 

• 

juns de rezultatele îngrozitoare ak 
păc:ltului, lll'<Hn teme a mai p5efitui. 
Dar noi ck ohiedu vedem :~ccasta 
prea t;îrziu. Ilristos a mul'il ea să de~ 
schidă ochii no~tri. Corpul Său frânt,. 
cuiele din moîinilc şi picioarelt• Sale .. 
rana din pieptul Său, sunt simbolul 
urmărilor pi'i.catelor pc cari le facem 
1;oi toti. Il. 

Vom Ut~dt•o in rcolilufi' ce n;lt~ pcku
lul, cli.nd IJom nsculla rugăriunca Lui 
JH~ntr1l ictiarc~. Strig:'itul dt• iert~n· nu 
t'ra numai al Si"i.u. Acest slrig:"il nu Pr~ 
simplu o ct>rcre a Sa cătT·e UumnL·zeu. 
El era dragostea frântă a lui Dumm·
:nl in Hristos. El nu era un strigăt 
de disperare. Era un strigăt rlc triumf 
~tl dragostei. Nu :l fost nimic mai bi~ 
ruito1· in toată istoria. Dragoste:~ Lui 
<~ triumfat rleasupra agoniei. 
D~r aid c ceva tn:li mult. Prin 

moartea lui Hristos a c:î.ştigat dn•ptu1 · 
de a ne oferi nouă iertdn.·. CnH·e;~ t~J·a 
ceva mai mult, decAt c..leseoperirra p~
r.atului in adevărata Jui n:ltudi. E un 
act a lui lh!mne7.t'.u însuşi, prin llris
tos, de a frtmge puterea păcahtlui. 
Hristo~ a primit dela Dumnezeu, pen
tru noi, d('plinelc roadt' :lk victoriei· 
Lui, cari sunt răscumpărare11 !lO.JstriL 

Dumin~t:ă, 12 !\brtiL. 
Mintuirea 

.. Azi ur>i fi cu Mine, fn raiu". 
Ln2a 2:~:-l~." 

1. 
lfl·isiPs n'u lrr,mil scl llşkplt• lllilli" 

după pdtnel1• roude uit- crucii tu; 
Ar fi fost un lucr:1 natural, ca t:\lha
rul răstignit, :lli'ituri de Isu!;, gândin· 
du-se In durerile lui, s:'l nu vadă şi pe 
ale :lltora. Dar el a văzut şi pe 3le lui. 
Isus. El n sirpţit dra@.osh•a. t"::tr(• a a
du.;; pe Isus aci. ~i C;t l-<.1 s'-·lumhnt din 
er în ce m,ti mult. El ~ \'ăzut t·ea:ita
lea păeatt'lor S<ilr. Pralc <HI fo;.l t:f~\'~l 
n·imP contr:l societi'ttii. Cnul dintre 
primele lu<~ruri cari se întâmplă cu noi,. 
t"!ind avem în ade,•ăr pc Isus, cstr di lu
emrile lW c:ll·i twi nu le ~ocoteam pă· 
eătoasc, vin în <·onştiinta noa!;tră. Sunt" 
păcate contra dragostei in viata obi
.-;nuită, cari sunt rele şi pc cari Biblia 
le condamnli. Noi nu le vedem p5:nă 
clrr.jlostca l.ui std'ilucf'str in noi. A
tunci ne tli'im semna de pericolul lor. 
Crucea aduce convingerea de pli.cnt. 
Am văzut ce mult mă iubeşte Dumw 
nezeu şi atunci am văzut ce putin rr 
iubesc eu. Asa m~rturiscste unul pe 
car<· Calva1 ul 1-a adus la Domnul ."'-ş•· 
s'a lntAmplaf ~i cu ace>! tAlha•· 
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Il. 
Convingerea aduce dc::;"t:mcra•a mar~ 

turbîn~a. !~~te un lucru să simti vina, 
şi csh~ alt lucru s'o mărh11·isqti. Aici 

·'€ ncvoîc de o mare doză de cinste. 
Acea.->ta înseamnă ingcnuncbî<:rt'a 
mândrici nnnstJ·c. Ace-st om i-a mi.irtu
risit lui HJ·is.tos \'iW\ luL D<?u~enwtJ•~a 
el a mărturi-;:it-o şi tovăraşului de ("i'l
mc. Aceasta <·ra o adt:\'ărat5 unuiinţit 
Cu mulţi st! întâmpl~ contrariul. Deşi 
işi simt vina, totuşi ţin capul sus cu 
mândrie. T:i.lharut acesta s'a hot3rU ii'i 
fie si!1cet, El (·ra gata sl se fac<'l de 
<:unosntt aşa cum est<': unul care 
a fost hot. dar ac\ml c on~st cu sine 
tnsuşi şi cu Dumnezeu. Acesta a fost 
primul pas spre pace. Dat· măJ1nrisî
rea piicatului, trc:tcştc in noi dorinta 
de ~ .scăpa dl' el Cilud am ing•·uun~ 

,.chiat mândria no~stră prin mărturisi~ 
rt;a pr. fată " păcntului, <':l începe <\~Şi 
pwrde putert'fL 

III. 

Dn1 at·(~st om a rlipt1iai o cwwin
gere tarc despre Isw: ca Domn. El n'•t 
mai Yiizut pL~ cruce o figurii frfmtă 
suh poyaz:l suferintelor. <'i ua t'rou, 
un Invingător, un Hcgc, ,.AdtHi ~.Ullinh· 
de n~im:::·. se :.oagă d ,,când vei veni fn 
Tmparătta Ta . r\censta n fost o desco
perire minunată! El a văzut cum o în· 
treagă lume a greşit, iubire:\ n trium
fat, si victoria H:>t:pl·a răului a făeul 
din c,,}.,.ar un tron. El a Yăzut gloria 
Fiului luf Dumnezeu. Nu c greu ltă-L 
(';hcmi pc Tsui!. Domn după· învwrca 
Lui glorioasă, dar sii·L nnm!'·~ii Domn 
in timp ce e îrnhdcal in rusiue si a
proape de moarte, accostD. c o mluu
nată descoperire. Şi isus a făurit n~ 
ceasta in timp C'C era pc r:rurc. Por
tile împărn:th~t s~au dc~chis pentru a~ 
cest. om acolo, şi el privea aşteptând 
s§ mtec înlihmtru. VJCtoria lui Hris~ 
(OS Îll C) a !ost compleC'tă, 

A r~mas numai e:t I.s.us sli-i spunil 
~nYânlu1 de bun venit. Si in chip re
~nl, cuvântul a venit: ,.AsWzi vei fi cu 
mine fn rafu". Ce i-:t adus lui Cu
v:'intul raiu. abea ne putem fnchipui 
El tnseamnâ: depHnă tovarăşic cu 
lsus. "Cu Mine·• a fost euv~lntul lui 
hus. Amintirea păcatelor n fost ştear
să prin ncc$>t cuvânt Puterea 1or a 
fo<>t nimkîtă. Nido umbră a trecutu
lui n'a pulut întunec~ bmina paradi
sului. Nn:i ce:-~ mai mare pat§ a eri~ 
·mei n'ar li putut opri pc Tntă, de a-şi 
·primi cu bucurie fiul rt>întors acaJ;ă. 

Duminecă, 9 Martie 1939. 
Mangllere 

.• f·cmeie. tatii fiul Uitt" •• Fiule. ială 
mama la", 

· 1. Ioan 19:26--27. 
Noi 1111 putem intelege nicin·_faUf !'e-u 

insemna! crucea pt''llf'H nwmH lui JSU$. 
Niciunui din prlcknii Lui n':1 fost lo
vit aşa de t;tl'(': dt· durerile 1i suferin
tele lui hu'i. rum a fost lovită mam;t 
Lui. Ea a fost ucl.!ca care L~a aăscut. 
L~a crescut şi a in~rijit de El pânll la 
bărbăţie. 'Ea .a Ycţl'hiat .cu o frică t•ns~ 
cândă, lângă EL p?iră··dtă şi f:'iră aju 
tot. când furtunilt: au im~\'IHl1 ~ă .;c u
dunc in jurul Lui. Apoi El a plecat in 
m.isiuuf'a Sa, ieşind compk('l de -.;uh 
controlul ci, mergând intr'o lumt~ un· 
d<' ca nu L~a mai putut urma. Şi 
acutn, la sf:irşit, Il vcd<' pe o t~rucc 
criminală. Ar:easta a Cost ultima pică~ 
tură de v<'nin într'un pahar plin de 
dur<'ri. cari dădeau peste el. Tot tun
pul ca u stat singură şi părăsită, Şi a
cum mo~rtca (' sf;lrsitul \'i(·!ii Lut, :,i 
o părli:;t•şt(• de tot lăsilnd-o intr~o lu
me 1 <'<l şi plicăloasă. 

11. 
Dar Hritd(tS s"a g<fndif !o I'H SI dC' 

pe rt·ucr. unde durerile C'1·au aşa de ar
zMoore. că nbsorht:au ('U totul mhih:H 
snfcdndului. primele Stilc gânduri 
erau indreptate spre alţH. Prin1a dată, 
:.;e gândcştc la du~manii Lui. npoi la 
HHharu! muribund. "Şi acum la Mama 
T..uL Simturile Sale faţă tle lip~urill' 
oamenilor <H1 fost în ~otdt:"aul1<> tn•zc>. 
Aid stă o mart" mfmg5ert· pt~ntm noi. 
Cu toittC' ră uităm dC' EL nu uifă EI 
dr>_ noi. 

Ce-au tn:>cmnat cuvintf'lc Luî pt>n
ttu Maria? .,F('mde. iotă fiul Uiu"f 
Fiul ei era răstignit. Dcsi;.!:ur c}t f'a a 
şlint ră nimt'ncn nu '\:a putea Iua 1o
rul Lui. R3 mai aYN\ şi :.Ui copii. dar 
nid unul dintre ci nu putt"n fi prntru 
<'n. c~-a Iosl P.t Ea aYtP p<'ntru El 
drago!"tr dt'o<::ehiEL El n orH[)!'\1 tiU Jot' 
in ininHi ei, pc care nimenC'n n11-L pu~ 
tC'n ornp:l. Si ac~tm nrc:u>ti'll dragoste 
dC' m~m;'l era. zdrunein<\tl1 şi El îi crR 
luat O mare parte dintre oameni nu 
tr('cnt prin nrrmHi cxperi~nl!L Ctmd 
rlf'sp-ărtirea YÎ'lf', noi ,.;:~p.ţim, c·ii nimk 
l!U poate' lnlorui ph•rdercn <>ufcritii, In 
măsnra în r~rc noi nr \·om tine dC' :\· 
t:f:'nst~ idee, ca ne: fnrc, inc~pahih. di" 
dragostea prin r~rc Dumnc:r.~u YO('S,lf' 

s~ lH' foli)~Cfl:::l('ă indt U.:i\ o:tmCHÎ 
('ad, d\nd ''in unele !4fC1tlilti sJtt in* 
ccrc~ri mari. Ei ~unt conH)lcrt nb~or~ 
biti de ne-ct\zuril€' lot, Jn-imik lo1· >;;f' 
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inchid in mijlocul durerii, pânli devin 
~fei şi egoiste. Ei devin sclavii proprii
lor lor necazuri în cari se inrlu<l <:a 
intr'o închisonr('. Singurul dn1111 dr 11 
ieşi din aceslt• tntristări păguLitoan·, 
·C de a mângăia şi ajuta pc al\il cari 
<~şh.'apt<:i după ajuton:l T~o-..tru. lk mul
t(' ori o vială fr:"mtă de lutristări a re
-căpătat bucuria, căuttuHI să mângăic şi 
sii imLucurc şc alţii. In loc ca lacri
milt.• întristărilor sH orlwa:-:c:i (•dlJi 
noştri, ele ii vor face mai clari pcn
tlu a. v~dea surcrintl'lc :tltor;L Su!'t'
rinţclc noastre ne vor face astre! mai 
simţitori la ale altora. Şi prirf l':\.pe
ri('nţc triste ~e vor deschide uşi noui 
dr snvicii şi tov:lrăşie cu Dlannczeu. 
Aşa a făcut Isu" cu ?\.lama Sa. El n 
voit_ si'i-i înloardi privirih: drla pit•r
df·nlc cr le suferă ~i să i-le f•xt·zt' 
asupra unuia carr in dun~rik lui an 
nevoie de mângăerile pc cari ca i-ll' 
poate da. · Il!. 

Cuvântul lui ci'itre Ioan o fus! arc· 
1aş: "Fiule, iatd mamn la"! Şi t>a aH<~ 
ncvor de drago~tca unui fiu. Cu al:"ll 
mai mult cu ctit IHPrg(·:•· f.}Wt· hă!r:'i
nclr ~i slăbin•. 

Nu este uşor pentru tineri, în mij
loctfl greut~Ulor lor, să-si aducă amin· 
te de cei bătrâni şi slabi. Tinerii au 
interesele lor proprii, şi nccazu rib ce
lor v{lrstnici nu îi atrag prea tare. 
Astfel Isus sfătueşte pc Ioan să ia pe 
Maria in grija lui şi să îngrijeasdi de 
ea ca de o mamă. 

Cuvintele "m~mă" ~i .,fiu" nu erau 
pe ~uzele lui Isus stmple figuri de 
vorbire. Aceasta era o parte din în
v~tăturilc. Lui, di dragostea Lui rupe 
toate banerele. Dragostea Lui creaz~ 
'O kgătură spiritunlă care este mai 
adâi.l~i'i si mai reală decât lcg~tura 
fflmihară. "Cel ce face tpia lui Dum
nezeu", zise Isus. ,.Imi este frate so
ră şi mamă". - In lumea drr~iostei 
Sale, in cercul familiei sunt cuprin
~i toti cari sunt una cu EI. Când noi 
mtrăm in familia lui DumnezPu prin 
El, formăm o tov~răsie mai str;insă 
d~cât frăţia prin sânge. Ioan şi Ma
na_ au mers acasă împreună aşa cum 
Hr1stos Ic~n zis, m~îngăindu-se unul 
pe nltu], pentru numele Lui. Dar ei 
au găsit, aşa, cum noi ştim, dadi In
toarcem pagina şi citim despre tnvie
re, d'i El era cu ei tntr'un nou drum. 
C:ucca nu. L-a luat pc El dela ei. 
EI au ve_mt cu EI intr'o tov~r?işie fn 
care tn.trtstarea c fnvins3. Ei au in

. trat prm dragostea Lui intr'o lume 
1n care nu mai este 

1 
moarte. ' 

Duminecă, 26 Martie. 
Smguratale 

,.Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu. 
pentruce M'ai pă,.dsit'l" 

Matei Z7:46. 
1. 

l11 ac1•sl strigăt din addnclmi, .... 
rimea ayumd Vomnului de~CIWJ.C w
lunccimea. Noi putem privi in el. 
nar Joal'k JHillll, JH'ntruea nin:tmea. 
dintre noi nu arc Spiritul SAu atât 
de sim\1tor nic1 C'alltrlţile dn~gostei 
Sale. Dun•rile Duhului erau mai mari 
decât ~~le trupului. Durerile fizice au 
fost tksigu1 dincolo de imaginaţia 
nouslră, dar durerile sufletului au 
fost cu mult mai a<hinci. At·l·asl{l du
rere era o dublă experienţă. Era du
bla agonie in Om pentru om. Era 
durcrt•a unei inimi, care simţea gro· 
zăyia păcatului numai refuzul celei 
mai calde dragoste, şi respingerea lui 
Dumnezeu. 

Dar :j(·i era ceva mni mult. Pentru
că Hristos l'ra în acelaşi timp şi om. 
El a simtit in ~dtmcul sufletului ruşi
nea şi dt•sonoarea acestei crime, ce 
ei o comiteau fată de EI. Noi 'l:nşine 
putem intelege nceasta in parte. Noi 
suferim răul ce ni-~e f::1ce. dar odatH 
cu aceasta simlim şi ruşinea cit a
cei cari sunt fraţii noştri, pot c~dea 
aşa de uşor. Un tată sukră nee<JsFi 
dublă povară, când un fiu al sliu ii 
face ceva rău. El suferă prin răul 
făcut greu până când Yfl repara gn·
şala fiului său încăpăţînat şi ne
bun. [)ar el sufer1t deasemenea si 
pentru faptul că unul care este legat 
cu el prin s{\ll~C'. s'a făcut vinovat 
de aşa fapte. Nici un cuvânt al lui 
Hristos nu t' dtt o lumină mai mare 
despre calitătile draf!,ostci Lui pentru 
noi ca acest strigăt din adâncimi. 

Il. 
Da1· ~H·<~astă durere a arllls simtul 

că, numnc:eu 1..-a pi'iri1.sit. Vijelia 
răutăţilor li coborîse intr'o lume pc 
care sc părea că Dumnezeu o p~rli
sisc. Se părea că Dumnezeu l~sase 
universul să apuce drumul distruge
rii, şi că Hristos rltmăscse sub pute
rea necontrolată a r1tutăţii. Simţul 
prezentei ;'lui Dltmnczcu disp~ruse. 
Momente, ca acestea vin Ia noi tot tn 
timpul furtunilor. Sau cftnd intrisU
rilc şi necazurile se ţin lanţ pc ca· 
pul nostru. Ni se parc, atunci, eli 
trăim intr'o lume .pe care Dumnezeu 
a p1tr?isit·O de tot. 

Noi putem intreba InsA, dacA sim-
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Iim aşa dt• adHnc durerile şi păca
tdt~ :H~L·stei lumi, nu t•stc acesta un 
mijloc de a-tw apropia de Dumne
zeu? "DHc:l mă dur in locuinta mor
tilor. Tu t•şti acolo'', zice Psalmistul. 
Când simtim gr"utatca mai apăslitoa
t't', atanci Dumne:r.cu t•stc ma1 aproa
pe: E o m;.\ngăicre pentru noi, să 
ştim că ~i Domnul Isus cunoaşt'; a
eeste ad:inc:1ci aşa de intunccotlsl'. Şi 
El a avut r;easuri, c:.lnd norii impicdc
(':iU străluein•ot soarelui să ajungă 
până la El. Si El a eunoscut intune
n:cul i10p\ii f:1ră ~tele. Nu c~tc nicio· 
uşă ~~ singurătătii şi a dur{!rii, prin 
<":LI'C El s:i nu fi mers inaintcn 
noastră. 

III. 
Dar şi in :tct•astă oră de întunerec 

şi ~ingurătah', hus a avut mângăi('rca 

Lui. Cuvintele strigMului Sliu. erau u 
parte din Psalm.JI 22. Noi suntem în
dr<'pt:'iliti s:l. cn~dcm că El rcpctr.~ 
Psalmul aresta în Sine insu~i, mân
găindu-st.• cu el. Dacă îl citim, privim 
o i(ke <kspre ceea ce se p(•trecea in 
sufletul lui Jsus in această oră, când 
prezt>nla lui Dunmcuu plirea ascunsă. 

lntâiu, El avea deplina convingere 
cit fusese chemat de Dumnezeu. Dela· 
nHşterca Lui a cunoscut dn1gostca 
lui Dumnezeu. Acesta era un lucru 
pc care El nu-l putea uita. Ac.csta· 
era centrul experienţei vieţii Sale. Şi 

noi. ade1tea în orele noastre negre n~ 
aduc<"m aminte de experienţele noa
stre din trecut cu Dumnezeu. Aici stă 

o pnrte din yaloarea lor. Ele sunt 
lucruri pc cari nu le putem uita. 

lt:(JIIJNilt: SO(It:IATilOD llnt:IUID 
lntOliDUe de aora litri lruta 

1. 
;-.ecf.lar~~a JJCDtru Jun.a 

Studiik Bil>licr pentru 
misionare ale Femeilor. 

laDuarle 
Societă1ile 

Incep<'tnd un an nou, \'Om începe 
'iă studiem Biblia in mod sistema1ic. 
l.u sfârşitul Junii Martie fiecare mem
bnt intr'o societate a femeilor va pu- · 
tea sA c1moască: 

1. Cărtilt· Vechiului Testament dela 
Facerea pfinA la Maleahi. 

:l. Să citeasci'i pentru lec1iile JOJ· spl~

eiulc unnli.toarcl<" texte: 
a) H.ăscumpărarea: E"Xodul 11 :'t--8. 

Exodul 12:14. 
b) Aminti1·ea: Exodul 12:2.'\-27. 

Exodul 13:8-12. 
<') Scăparea: Exodul 14:26--.11. 
d) Cântări de scăpare: Exodul 

15:1-21. 
c) Legea dală: Exodul 20:1--17. 
!) Legea explicată: Exodul 21-23. 
g) Legea călcată: Exodul 32:1-6. 
h) Păcatul pedepsit - păcatul ier

tat: Exodul 32:30--35. 
:l Şi să răspunO~ la unn~toarele in

trebAri. dupA ce textul e citit. 
1. Cine a dat nume tuturor vie1ui

toorelor? Geneza 2:20. 2. Cine ~ zis: 
.. 'fărânli t.~şti şi ln ţăr!\ni'i te va întoar
ce"? Geneza .1:1-9. 3. Cine a· spus o 

minciună spre a acoperi crima sa? 
Geneza -1:8,9. 4. Spune numele primu
lui lucrător de pământ şi al primului 
zida1·. Geneza 1:12,17. 5. Cari sunt nu
mele singurclor trei femei, afară de 
Eva, care au trăit înainte de potop, 
menUonate in Biblie? Geneza ·l:1H,22. 
6. Cine a fost născocitorul instrumen
telor cu coarde şi cu vânt? Gencza
·1:21. 7. Cine A fost prima persoană r.a
re a murit de moarte naturaHi? Gr
neza 5:5. 8. Spune numele omului tf" 
a atins cea mai tnaintaU y!\rsHi? GC"'
neza 5:27. 9. Cine a zidit Nini\'a? Ge
neza 10:11. 10. Dintre oamenii năs<'uti 
dup~ potop, cine a ajuns Ja rea m<li 
inaintată Yârst~? Geneza 11:17. 11. Ci
ne a fost intemeietorul naţiunii evre
eşti? Gene-za 12:2. 12. Cine a zis: ,.Să 
nu fie r.carlă intre tine şi mine"? Ge
neza 13:8. 13. Cine a fost regele So
domei pe timpul distrugerii sale? Ge
nezo 1-1:2. 14. Cim~ a fost regele Go
morei pe timpul distruaerii sale? Ge
neza 14:2. 15. Cine a fost reJ;!.cle Sa
l<'mului, cfind SOdoma a fost distrusA?' 
Geneza 14-18. Hl. Cui a spus Dum
nezeu, că copiii sAi vor fi ca stelel~ 
cf·rului? Geneza 15:5. 18. Cine a fost tn
tc:mrietorul ·unui neam nou? Genezil 
17:20; 16:15. 19. Cui n promis Dumne
?!'U d ,.a nastr 12 voievozi? GenczR 
17:20. 20. De cine a zis Dumnezeu: .. Te
voiu face un neam mare"? GenezA 
17:20. 21. Cine a zis tn rug!iciunea sa~ 
.. Eu sunt praf şi cenuşi'i'"7 GenezA 
18:27. 22. Cui s'au arătat ingeri pP.-
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ru:aşkptatc? Geneza 18:2) 4:19:2, 23. 
Cine au }JJ"t•fcral să rămflnă în stra~ 
dă~ în loc să fie găzduiţi? Geneza 19:2. 
2-1. A cui vin\ă a fost sah·ată prin a
t< .. nlitmca dală inţ;tHntârH unui inger? 
Gcncz.a Hl:5. 2fî. Cine a fost a:,pru {'L·r~ 
tat cu Dumnezeu în vis? Gcn<!za 20::l 

SurorHe vor putea studia laolalHl 
aceste texte insă ar tr<'hui să fie o 
conducătoare sau dacă nu c nicio so~ 

ră, poate Ci fratele păslor sau o scmi
naristă. 

Or;earc grupă de 10 surori care vnr 
studia, vor inv5ta şi vor fi tn stare să 
răspundă la toale 1n1rebârilc, vor pri· 
mi o carte pentru biblîoteea lor. (Ber
zei 29 Earl H. Tru1a llucureşti 2). 

Il. 
t:ecţtuneu pentru Juna FeJJrual"fe 

1Jonttn•1..t.o cu lnlrt'b~ .. r•le blbike. 

Care mamă isgonită a arunrat co 
p:Iul său sub un tufiş să moară? Ge~ 
m-za 21:15. 27. Numeşte un copil, al 
'·ărui glas a fost auzit de Duumt•zcu 
şi a răspuns st1·igiitului său. (icneza 
21:17. 28. Care este numele căpitanului 
oastei lui Abcmilee? Geneza 21:22. 2fl. 
c~u·c bi\iat a dus lemnele pentru al
t:1r, ~·n să fie ar~ el însuşi? Geneza 
22;6. 341 Car{' este singura fcmcîe din 
Vt'chiul Tcstam<'nt a cărei vârrdă e 
dată? Gcnoza 2.3:1. 31. Arat~ numele 
unuia car(' n plâns ta moartea Sarei. 
Gt·ncla 2:1:2. 32. Dr1a cîne a cumpărat 
A•:raam un cimitir? Geneza 23:9, 10.11. 
::n_ Cine n :wuf pr:ma nuntă in Iara 
Canar111 o:.i dnc a fo~t mirea~:n? \rP~ 
neza 24:59. 34. Cut i s'a zis: .,0, sora 
noa..,tră. fi tu mnma a mii si zeci de 
mii", Gcncz.n 2-l:f>Q, 35. Cine s'a rctr:1 
pe câmp pentru a cugeta? Geneza 
2,2:64. 3(L Care a fo"'t nnnrele frmeii a 
doua a Jui AYraam? Geneza 25:1. 37. 
Cîne a a"tupnt f:lntânil<' pc carl le-a 
"ăpnt Avranm? Gent>za 2fi:15. :lS, Cnre 
f•·mcic a zis: "Sunt scârbită de Yiaţ.l'i? 
Geneza 27:~6. :39. Cărot· tr(~l persoane 
lt·-a fo--t făcută a doua profeţie a lui 
Mesia? Geneza 28:14. (Lui Avraam, Ia
cob şi Isnc). 40. Cine a zis; "Aici este 
Ca'a Domnului"? Geneza 28:17 - la
rob. 41. Cine a fost servitoarea Rahe~ 
li..·i? soţ.a lui Iacov? Geneza 20:29. 42. 
Care a fost primul, sau cel mai bă
trân dintre fiii lui Iacov? Geneza 
29:32. 43. Car1 două persoane nelegiui
te, arătate tn Facerea, au cliştigat, a~ 
vând servitori temători de Dumne
zeu? C<enczn 30:27::lH:~. 44. De cine si 

cu _ce ocazie a fost intrcbuin\atl o 
molJîlă ca masă de mâncare? Geneza 
31 ;46. 45. Cine a făcut prima mărtu~ 
risirc de unulinţă către Dumncz:eu1 

arătată In Biblic? Geneza 32:10. 46. 
Cine s'a rugat toată noaptea, până 
în zorii zilei·: Geneza 32:2-t 47. Car~,_ 
a fost numele singurei fete a lui Ia~ 
cov? Geneza 34:1. ·18. Care a fost nu~ 
mele doicci Rcbecăi, care a murit ln 
Betel? Geneza :35:8. 49. Care a fost 
cel mai tân~r fiu al patriarhului Ia
cov? Geneza 35:1S. 5u. Cine a găsit 
izvoarele calde în pustiu, pe când păş~ 
t('au măgarii? Geneza 36:24. 51. Cine 
a scos pe Iosir din mâinile fra~Hor 
sili? Geneza 37:21. fi2. Cine a propus 
Yânzarca lui Iosif, Ismae-li\t!or; Gc~ 
ncza 37:26-27. 53. Cui au vândut Ma
dTaniţii pc !osii? Geneza 37:3G. 54. Ca
re capth· n fost numit dregălor pestt" 
tot ce a avut sfăpânul sâu? Geneza 
29:5. 55. C:1rc n fost numele femeii lui 
Iosif, In I>~ipt. Geneza 41t45. 56 .Cari 
n('poti ai unui pt t:'Ot pă;:;ân sunt mai 
ales aminti\['/ Geneza 41:45--52.52. ;. 
t::c mtme a dnt Faraon lui Iosif? Ge~ 
neza 41:45. 58. Cine si cui i-a pus in· 
trcbarea: ,.Care este vârsta ta"? Ge .. 
ncza 47:8. !i0. Cine a profeţii ei'i Snm
~on va fi judeciitor in Israel'? Grncza 
49:16. m. 

Cc<:ttunea pea1ru Juna Martie 
ConttnuAm ia"ltl cu 1ntreblrile biblJee. 

60. La cui înmormântare gA-
sim primn nlt~ntiune despre căHircti? 
Gt"neza 50:9 Gl. Cnre om a plâns, pe 
rând ed C'l? t-au insultat, i-au Ct:"rut 
iertare? Gencz:n 50:17. 62. Cul H s'a 
noruncit d omo;-tl'e copiii de par\e 
biirb~teasc~? Exodul 1:15. 63. Dela CI· 
re a primit Moise numele- si'iu? Ex. 
2~10. M. C:.uc a fost m~rcle reformator 
care a ro~t (li~pretuit de cei d'îr-ora n 
vrut să le ajute? Ex. 2:11-15. 05. Ca~ 
l'e a fo~t numP1e Fotid lui Moise? 
Ex. 2:21. 66. Din f':ar(' natiune şi c-e 
ocupaţie a antt Ietro? Ex. 3.1. 67. 
Cine a vftrlt mAna tn ~âh c:i ~·a um
plut de lepră? Ex. 4:6. 68. Cine a zis: 
, E1• su1it ar1~n la Yorbă si la limb~"? 
I~x. 4:10. li9. Pe- cint' a dhttat Domnul 
:-.~-l OtnO!H'f, p~ când ~ra într'un h~n? 
Ex. -1:2~. 70. Care a fost numele ma
mei lui Molsc şi .~ron? Ex. 6:20. 71. 
Care a fost numele femeii lui Aron, 
marele preot? Ex. fi:23. 72. Prin n 
cui lucrare a fost apa schimbat! tn 
sânge? Ex. 7:19---20. 73. Cu cine on 
""'t brncliţii primo luptă? Ex. 17:8. 
n, Care proleteasă a jucat cu un In· 
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strument muzical in m<i.nă'? E:x, t:i-20. 
i:>. Mi\inilc cărui profet bătrân uu fost 
sus,iuute in rugăci unc? Ex.. 17 :lJ--- t::t 
7H. Cine a [ost socrul iuî ~Ioisc? Ex. 
tS::t-5. 71. Cine a yăzut pe Dumnc~ 
zeul lui Israel? Ex. 24:9. 70. Cari două 
persoane din Yl'chiul Tcstnmenl au 
postit .1() de zile? Ex. 21:18. 1 !legi 
19:& 7~). Să se spuic- numd" unui Hlt'

st:riaş ales şi im·i!(al de Dumnul. Ex. 
:n-2-~1. 80. Cm·e m::~l'(' prPnt a fiKut 
un idol? Ex. 32-4. 81. Care profel i\ 

pus, pcnt1·u un timp, un Yăl pc f:qn 
sa? Ex. 34:33. R2. Cine a tăcut <'(H tnl · 
intrunirii., Ex. 37:1. 83. Cm·i ::unt t·clc 
două persoane core au J?icrdnt ''Îcţik 
lor folosind foc străin, in ]t·rlfclc arse? 
Lev 10:1--2. 84. Cine a pibtrnt l:nî:~l' 
şi a tăcut c1ind cei doi fii i\U fo.:;t 
mistuiti? Lcv. 10:3, 85. Pr:ntru cine ::t 
fost oprit Arou şi fiii săi să se întrisw 
teze? Lcv. 10-G. 8G. Care om dia Is
rael a fost omorît cu pietri pentrucă 
a iubit pe Dumnezeu? L;•c 21: t;) ·~>. 
87. Cmc a fost oprit să măn;1ncc ceva 
făcut din .. rodul vitei? Numeri fl:l. 
88. CinC ·si CUi a zis: .,Vino cu noi şi 
iti ''9m tace· bine"? Num. 10:2!l. 89. 
Cari sunt numele relor doi hătr~ini. n 
căror nu.me s-unt sfngurrk date din 
cei 70 aleşi să njute lui Moise? Num. 
11:26. 90. Cine a fost tânărul care n 
fost gelos pentru onOârca stăpânului 
său? Numeri 11:28-29. 91. Care era 
liUmel<" original ai lui Iosua? Num 
13:8. 92. Care a lost numele lui Iosua 
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pi1nă în timpul când a fo$l ales unul 
dîn cei 12 s{t eercl'tcze ~ara Camwnu
lui? Num. 1:1:1\i. 93, Să se spună cum 
s;; numeu.u oamdlll can au tost tri
mişi ::;.ă cerceteze \ara Canaanului? 
Num. 1:3-:~1-L). 'J:f. Cine au fost copiii 
<le ta·iaşi in Canaan? Num. 13:3.~. 

H.-). Cîne a fost tatăl lui Iosua şi al 
lui Caleb? Num. 14.:6. 9!). Care este 
numt·h~ ccio1· doi spif"nt cari n'au a~ 
dtt~ un raport rău din Canaan? Nu
nwri H:37 ·--:U\. H7. C<1ri conducători 
ai UllL'i rib<;oalc dinlrc copiii lui Is~ 
raei au fost inghl\lli inu··:.m culrc· 
nnu· de p;1m[mt? Num. W:1 :3-32, 
~î~. Care mnrc preot a stat 1ntrc vil 

~,i morli şi ;t îndepărtat o p:agă? 
~lllihTÎ 1G: lS. 99. Cui n lăsat A.~ron 
J·wlnt•k sale preotesti la moartcn sa? 
I'\um. 2fi::W. 100. Cart nu fost ce)e 
două persoane eate au fost marlore la 
moartea. ltti Aron şi au îndeplinit ser
Yi{':ilc de iumm·mfintnre? Num. 20:28. 
101. Cmc ~' fost nspru rr-rct·tGt prin 
yorhiJ en unui anîmal mut? Nunwri 
22:2S, 102. Ci1w :\ zis: ,,0, de-aş muri 
moarten dn•p(ilor!?" '.Num ?:{:10, un 
Cnrc îrnpiirnt n trimes pe Balaam să 
bk\tcmc P" fsn:wl? Num. 24:10. 104 
Cnrl :.ttnt f'de trei p('rsonne şi armft'* 
ta lot\ cnrl nu fo"t ln;zhititi dt~ ~.-u 
de o prăpu•!ie? Num. 26:9-10. 105. A 
cui fiiră a fost Non? Num. 26:33. 106. 
Cine si d1ti d;n cei 601.730 Tsraehti, 
r3ri au Î<'"il din Egint. nu intrat tn 
Canaan? Num. 1:46, 26. 51, 65. 
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