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2 CALA UZA No. 

ŞCOALA DUMINECALĂ ÎN 1938 
SFATURI ŞI ÎNDRUMĂRI 

Om in loc 
Fn proverb comer1 ial SJHltle: .,Da

ti~mi un om :,i cu el ,·oiu rt.•zoiYa 
orice problemă". Acest fopl e ,:dtvii
rai şi in lucrat'ea ttoosfr~l pentru 
ncllHJllll- K de ceo nwi HUli'(' 'nsem
nt1/u{e sr1 g(1sim omul pol rin '1 pentru 
fitcarc lurrru·e. f:u ncrn,.,ta hiruinta 
e câşligvlt1 l'C jumcllafe. /)ar moi ules 
Ia Ş·'ootlrt DwninrraUi nresl luau e 
·foarte impurlanl. ne multe ori } cla
:'iii sau chiar .5coala Dum 'necaUi cn 
!In htlreg nu merge inainte :wu rhinr 
se distruge, /Jfntrncd nu :fa gt'isil o
mul, dutoinir prnfru acest lucru. 
·5~'r)(flo JJmninecalll nu poalt> fi dafr1 
in mânu orirui. Df! acrC'a. acum fa 
in<'t'pllflll anului, {rttlii predicutori şi 

hi'itrâni ai hiser·icilor trebuie să se 
cugrle # S.(i se roage mult penlrli ca 
să _poaW gt'isî ndt>"ăratii oameni pen· 
fru a fi comltJctltori şi invrltcllon în 
ştoalelc dnmitwcale. 

Nu-i destulă bunăvoin\a ... 
Ea e foarte impnrtnnUi. rn ilwlitli

tor snu rcrulucl1lor al llfii!Î şcoaft> du
minecalc care lşi face lucrul tir siW 
ş' murmurând. e mai biw• sli tiftnisi
oneu. EJ adure jertfa lui f~aiu Trr
lmie ca fiecare lucrător in ~coalo du
minecnlă să fie inflăc<'îrat in lucrul 
său. sd~l facă plin de buntînowl<) si 
de fericire, chiar atunci {ând trece 
prin greutltţi. In'ma sa trebuie .1\d ar
tlă de draynslc fatll de Isn.< ·li fa(tl de 
sr1{lelde pietduJe, In fiecare membru 
din clasa sa trrbute să V{l(/!1 un mdr
{lllritar p1'elias ture i-a fost încrrd'n
(at. Trelmie 1ul iuf,easr<'i l!ihlia ~i .111ll 

a;te pht('('J'(' in o o Uflmi'tri altora. Cu 
J:n CWHÎtll rl frclmie să fie pas,onat 
dr iru't'ul .~tu. 

Dar nici aceasta nu-i desifJl. Xu-t 
dt> ajtms sti 11rrai să faci un Jur ru. 
lrf·buie &l le si prif'f'j)i. A cnncim:e o 
scoaUi duminrcaitt e greu, .~1 inflâ(a o 
clasă e iarltşi greu. Trelm'e l't'i le 11ri-

ce-pi si'Hi prrgmeşli lectia. Trebuit> sii 
ştii s'o twplki. Trrlm'r .t.ii ştii nrm 
să currrqti inlcrcsuf, rllrifl:ituka ,şi 
olen(ia rleuilor . .Uulle lucruri trebuie 
siî ştie lW iiwiij(/tor. IJe otl'('a f'l tre
huie s(1 ~fml.t':.:e neinretal BibUn si 
orice fel de c<lrti lmne. 
Nu fi mulţumit niciodată cu 

tine 
Un mare pericol pentru ltrcrălorul 

in şroala dum;necaUi e să ajungă să 
creadă că ştie destul, Aceasta lnseam
nll să dt'a inapoi. Trelmie să-fi vezi 
nelnrcloi s/iîbft'iunite si să lupti slî 
scapi âr de, Cu recnrc [er:tie, CH fie
l'fii"I.' J)iJlllÎltenl, r.€1 lupti să fad un 
pls inufnle in r:rplirrtrca lectiei şi ln 
miurrrl'il cla~ei mai apronpt de Dtlm
nezeu. F'eclu·c dm noi floale far-c de 
::ece ori moi mull dacă lupft'i pentru 
aceasta. 

Inainte! 
E:d5.ltl oameni stoiiri. R•' nu luplă slf 

ducli fltN'Ul Domt.ulni înm'nle, -::1 stl-l 
ţină in loc. Dacă şroala dum,.necolă e 
tol aMI de bunt'i a::i (a acum un an, 
ei sunt fericiti. De {apt ei se tn~eală. 
Lucrul lui Dumnc::eu nu pnafe sin pc 
Ioc. Şcoala dumlnerală c ro mersul pe 
ilicicleiă. Or•i mergt fnainte, ori cazi. 
De acţ('a tinta noastnl în 1938 lre
lme să fie să înalnti'im. Şcoală dnmi
necnlă mai mare, clase mni mulfr. fn~ 

1ir1(illori. mar' bun!, fiei-are clasi'J. mai 
mare. program mai alrlf(fălor şi mai 
.<>piritual, fntoarceri la Domnul mai 
mlllfc, bucuri(' mai mr.re. -· neeasfa 
st1 fie tinta noastră. 

Să nu te dai bătut! 
Dar JW-i uşor· sll mergi înainte. Pie

deci nriase se .ridică tn cale. Insă nu 
le da MUul. Cu Dumnezeu st> ('flaie! 
lneearcă. r•Mrueşte ptim! IH': reusi, 
lnflinle. numai 1nnfnlr d1htr dr şi-or 
sronlr dinnolnl foafr nrmnit'"le in cn
lc. Cu Isus suntem rnm· mnlt drrttf 
biruitori. 
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CUM SA-ŢI PREGATEŞTI LECŢIA 
Invăţătorul, care werge in 

faţa clasei, cu lecţia uept·cgiiti
tă, e ca şi femeia care aduce pc 
masa ni~tc farfurii goale In 
faţa unor oameni flămânzi. Da
cii n'ai adunat, n'ai de unde 
să dai. De aceea e un păcat sa 
mergi ncpregătit in fa\a eiHi
lor tăi. Dăm mai jos câteva în
drumări cu privire la pregăti
rea Jec(ici. 

1. Incepe din vreme. Nu te 
lăsa pe ultima zi sau pc ulti
mul ceas. Găseşte-ţi un timp, 
Luni, :\larţi sau Miercuri, cf>Hd 
să Mudiczi pdma dată lcl'\ia. 
Atunci vei putea toată ~ilptit
milna Să cugeţi asupra lecti<:'i 
:;i să aduni material şi ilustra
ţiuni. 

2. Citeşte întâi tu BibHa. Nu 
eHi numai CĂLĂUZA. Cerce
tează textul din Biblic foarte 
atent şi învaţă-! în a.~a fel ca 
să-i ştii bine cuprinsul. 

3. Apoi studiază CALAUZA. 
Explicatiile din CAL,\UZ:A nu 
t"uprind Intreaga lectie. me scot 
la iveală numai punctele mai 
însemnate din lecţie. De at'eea 
nu te mui\Umi cu...ce g1lscş!i în 
ele. lnvată bine ce e In CAL,\
U ZA, dar încearcă să mergi 
mai -rlepartr, săpând mai a
<.111nc în cuvântul lui Dumne· 
zeu. 

J. Ţine seamă de vârsta, ne-
. voile şi priceperea membrilor 

clasei tale. Altcum trebuie să 
prcgătc~ti lecţia pentru copm 
miri, altcum pentru tincl'Î ~i 
altcum pentru oamenii adulţi. 
Copiii iubesc: mai mult istori
oare frumoase, ded tt·ebuie să 
faci din fiecare lecţie o povcs
t ire plăcută. Pe tineri îi atrag 
mai ales faptele eroice ~~ ;;ura
joase şi trebuie să le fie JH'C·· 

zentată lecţia astfel. Adultii se 
ocupă cu plăcere de probleme 
morale şi doctrinale. Deci din 
lecţie trebuie să scoatem ceea
ce e potrivit pentru clasa noas
tră. -Acest lucru cere multă 
cugetare şi pricepere. 

5. Fă-U o schiţă a lecliei. Ia
tă ce e o schiţă. După ce ai 
studiat bine textul lcctiei din 
Biblic ~i din CAL\UZA, î\i faci 
un plan de predare al Jeqiei. 
Fixezi, cu ce ai să Incepi, cum 
ai să aşezi explieatiile una du
pă alta, şi cu ce vei sfil•·şi. Ast
fel îţi faci un plan al lecţiei. 
Atunci iei o hârtie şi un cre
ion şi scrii punctele principale 
ale lec1iei, unul după altul, 
aşa cum ţi-ai pus de gând să le 
explici. Aceasta c schita. Lu
crul acesta c foarte inMmnat. 
Scriind, iti fixezi lectia mai bi
ne In minte şi poţi să ti-o rea· 
minteşti mai uşor. Dacă n'o 
scrii, se poate lntâmpla să uiţi 
foarte mult din ce ai pt·eg:Hit 
şi deci ai muncit degeaba. Dar 
a.şa, Dumineca inainte d.c a In
cepe să explir.i lecţia, te uiţi 
peste ce ai scris şi Iti amin-
teşti totul. · 

6. d oră de rugăciune săptă
mânală secretă. Kumai atunci 
vom reu~i In lucrul lui Dum
nezeu, dacă El va lucra prin 
noi. De aceea e trebuincios ca 
fiecare învăţătoare şi lnvatiitor 
al şcoalci duminecale să-şi gă
sească ut; timp de rnglicinne 
secreUt odată pc săptămână. 
Probabil e mai bine Silmblită. 
ziua sau seara. Să SP rouge 
pentru fiecare membru al da
sei In parte. Să cearit putcr<'a 
Duhului in explicarea l<·c1iei. 
Să se predea mai mult in mâi
nile lui Dumnezeu. 
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Astfel o lnvăţătoare sau un 
învăţător cu lectia pregtitită, 
cu inima plină de dragostea 
lui Hristos şi cu puterea Du-

hului sfânt In cuvuntul său, 
va avea o mare reuşită In lu
crarea sa din fiecare Dumi
necă. 

PREDIC.II.TORUt; ŞI ŞC0./1.€.11. DUMINEC.II.t;Jl 
Cea mai însemnată organizaţie din 

bisericlf., e şcoala duminecalif. Predi~ 

catorul trebuie să ştie acest lucr'' mai 
bine decdt oriCine. Una din datoriile 
sale principale ca păstor, e să lupte 
pentru zidirea unei şcoli duminecale 
puternice. Predicatorul care e nepif
siitor [a/ii de şcoala duminecalii. lşi 

face lui rdu şi cauzei Domnului. Nu 
se foloseşte de cea mai bunif şi mai 
binecuvdntată armif de lucru dată lui 
de Domnul. 

Din această cauză îndemnclm pe 
toţi fraţii predicatori sif ia la inimă 

lucrul şcoalei duminecale şi scl lupte 
pentru inaintarea ei. 

latif cdleva lucruri pe cari trebuie. 
să le facă rm predicator: 

1. Scl gi'i.sească oameni şi femei po
trivite pentru a fi invă(ălori la şcoa

la duminecală. Sigur că ei sunt aleşi 

de biserică, clar predicatorul c acela 
c.ure trebuie să se rouge, si'i.-i caute şi 

sa-1 găsească pe cei mai destoinici 
membri ai bisericii pentru acest lu
cru. Tot el trebuie să caute cine e cel 
mai potrivit om ect să fie conducător 

_ill şcoalei dwninecale. 
~- Sll. creaseif pe lucrătorii in şeouia 

dwninecali1. Piedeca cea mai mare in 
calea progresului şeoalelor dumineca
le e cif n'avem invătători potriviţi. 

Dar El POT FI FXCUŢI. Şi iată cum. 
Predicalorul să ţină o şcoală deosebi
tă cu toti cei ee lucreazcl in şeoa!a du
minecald. DaCă e predicator in mai 
multe biserici, să ţină în fiecare din 
ele un curs eu invăţătorii şi invăţă

toorele şcoalei duminecale. Sunt o 
mulţime de fraţi şi surori in biserici
le noastre cari, dară ar primi mui 
multii lumină şi îndrumare, ar fi in-

văţiflori minunaţi ai şC'Oalei dumine
cale. Predicalorul e acela care trebu
ie să le-o dea. 

3. Sif ia parte la întrunirea săpld
mdnală a lucrătorilor in şcoala dumi
necală. E absolut necesar ca toti lu
crătorii fn şcoala duminecală, - con
ducătorul, secretarul, casierul şi învif
ţiftorii, - să aibă o intrunire sifpti1-
mânali1. Aici vor studia lecţia viitoa
re, impreuncl, vor plifnui cum sif tn
fărească şcoala duminecali1, se vor 
ruga împreună, etc. Predicatorul tre
buie sd fie în mijlocul lor. Aici are 
ocazia să Încredinţeze cuvântul lui 
Dumnezeu la oameni de seamli ca şi 

ei sd fie in stare sil-I dea altora. Aici 
e cea mai mare ocazie de a ajuta la 
inaintarea şcoalei duminecale. Dacd 
învătlllorii nu obişnuiesc si1 aibif acea
stă intrunire săpllimânalif, predicato
rul trebuie sc1-i convingă s'o aibii. Si
gur, predicatornl care are mai multe 
biserici, nu poate fi la toate intruni
rile din toale bisericile, dar trebuie 
să fie neapărat regulat la cele din 
comuna unde locuieşte. 

4. Un alt lucru insemnat pe care il 
poate predicatorul ft7.ce. e să deschidă 
ochii bisericii ca sif vadă importanta 
şcoalei dumineeale. Poate fine predir'i 
speciale dfspre şcoala duminecald. 
La şedintele bisericii el poate neince
tat aminti membrilor datoria lor fa
tă de şcoala duminecală. 

5. O PRECAUŢIE. Experienta celor 

multi ne arată, ci1 predicatorul nu e 
bine, in general vorbind, sif fie fnvi1-

fll.tor la şcoala duminecală, nici slf. ţi

nă in fiecare Duminec(1, in fafa ei ed

te o vorbire. Aici e locul unde el tre-
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..buie să pună pe alţii sif lucreze. 
Ferice de predicotorul care işi poa

-t~ creia in fiecare bisericii o armati1. 
de invăţători inflăcăraţi, pricepuţi, 

duhouniceşti şi stăruitori. Ei vo1· fi 
ajutorul sdu cel mai mare pentru a
ducerea sufletelor la Hristos şi pentru 
zidirea membrilor in viaţa sfântă. 

Timpul potrlwl1 pentru S(oola Domlnualil 
Bisericile baptiste din Româ

·nia se deosebesc foarte mult 
cu privire la timpul pentru ţi
nerea Şcoalei Duminecale. O 
să tnşirăm mai jos aceste tim
puri şi o să le studiem pe fie
·Care in parte. 

1. Inainte de serviciul de du
pă masă. Unii incep Ia unul, al
tii la unu şi jumătate, iar alţii 
la 2 ore. Acesta e cel mai rău 
timp pentru a se tine ~coala 
duminecală. Nici odată nu vei 
putea ţine şcoala duminecală 
cu toata biserica îi acest limp. 
Iarăşi membrii şi lucrătorii 
şcoalei dwninecale merg cu 
stomacul plin şi cu minte>t în
greunată, - toată lumea mă
nâncă prea mult Dumincca la 
amiazăzi, - şi nu pot să pă
trundă In cuvântul lui Dum
nezeu. Iarăşi e foarte greu să 
găseşti învăţători cari să mă
nânce In fugă Dutpinecă la a
miazăzi şi să plece îndată la 
şcoala duminecală. Apoi vara 
acesta e timpul cel mai caltl 
-şi deci mai nepotrivit. Şcoala 
duminecală merită un timp 
mult mai potrivit. Deci e bin0 
ca cei ce ţin şcoala dumincca
lă in acest iimp să-I schimbe 
cât se poate mai repede. Să gă
sească un alt timp mai potri
vit. 

2. După serviciul dinainte de 
masă. Acesta c un timp mai 
potrivit. In multe locuri şcoala 
duminecală are mare succes In 
acest timp. Dacă fruntaşii 
şcoalei duminecale ştiu s~ a-

pcleze la popor, pot opri toată 
biserica la şcoala dumiucrală. 
Singura latură slabă a a~cstui 
timp e că avem trei senicii 
una după alta: ora de rugftciu
ne, serviciul divin şi şcoala du
minerală. T<ltu~i dacă se face to
tul pe scurt, nu e prea obositor. 

3. După serviciul de după 
masă. Acest timp e ales de mai 
putine şcoli duminecalc. Dar 
acolo unde e folosit, aduce r{)a
de bune. Sigur că e vorb:>. de 
acele biserici cari ţin serviciul 
de după masă la orele 3-4. 
Atunci toată biserica poate fi 
oprită îndărăt la şcoala <lumi
necală. 

4. In locul orei de rugăciune. 
Foarte multe biserici din tară 
tin şcoala duminecală în acest 
timp: Duminecă dimineata de 
la orele 9 sau 9.30 până la 10 
sau 10.30. Ele nu tin atullci ora 
de rugăciune, ci o tin IIIil'rcuri 
şi Sâmbătă seara. Acesta c cel 
mai bun timp pentru şcoala 
duminecală. Căci mintea tutu
rot· e proaspătă şi gata să pri
mrasr•i EvanghPiia. l_:nii n11 
sunt împăcaţi că se înhttură 
ora de rugăciune. Dar i\Hercuri 
şi Sâmbătă scara se pot tine 
tot aşa de bine ore de rug ii ciu
ne. Iarăşi in fier are serv1rn1 
ne închinăm Domnului. Spiri
tul rugăciunii trebuie ~ii st:i
pânească fiecare serviciu, fie 
divin, fie de evanghelizare sau 
al şcoalei dumincral0. 

Insă în acPst timp trebuie 
luptat mult pentru a aducA fe-
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meile şi copiii la şcoala dumi
neeaHL 

Multe din femeile noastre au 
obiceiul r·;lu de a rămâne aca
să înainte de masă ca să ispril· 
vcască mâncarea şi să rfrlHiu~ 
iască in casă. E o n1are ,;p·c.::;.eu
lă aceasta, care le aduce multă 
pagubă sufletească, M;\nearea 
trebuie făcută Sâmbătă şi rftn
duiala în casă trebuie f.\rută 
mai de dimineata Surorile 
noastre nu trebuie ţinute aca
să în tîmpul cel maj bun de a 
se inchina lui Dumnezeu şi a 
asculta cuvântul Său, !nbinte 
de masă. Aceasta e o mare 
pierdere pentru viaţa lor du
hovniceasciL 

Copiii merg la şcoala prima
ră la orele opt dimineaţa. ·Tot 
a~a de bine pot veni la nouă 
la şcoala duminecală. Trebuie 
însă, să luptăm să-i aducem. 
Căci daca e greşit să \ii şmala 
dumineralil numai cu copiii, 
mult mai greşit e s'o tinem 
numai eu oamenii marl. Şi a-

ceasta e o ispită mare. Ceice 
ţin şcoala duminecală cu toa
tă biserica, sunt ispitiţi sit uHe 
de copii ~i să se trezească nu
mai cu oamenii mari in clase. 
E a~ a de u~or Si'l uiţi de copii!' 
Dar e o mare greşală să-i uiţi 
şi să-i pierzi! '" 

lată tl!!ci timpurile în cari 
se ţine şcoala duminecală Ia 
noi în tarii. Un lucru c sigur: 
nu în toate locurile se potriveş
te acelaşi timp. Deacc!'a fieca
re biserică trebuie să ce1-reteze 
bine (:are c timpul cel mai po
trivit pPntru şcoala dumine-· 
cală ~i să-I aleagă pe acc~ta. 
Biblia nu ne dă niciun timp 
fix pentru serviciile religi<h'lRC, 
toPmai pentrucă ştie ră nu ~e
po!J,-ive~te In tot locul acelasi 
timp. De aceea nu trebuie să. 
fim legati de un obicciu greşit 
dacă am pornit de el. Să-I' 
schimbăm 1ndntă, Şcoala dumî
necalc e c<"a mai insemnatil ra
mură a bisericii. Ea merită cef 
mai bun timp. 

PE SCURT 
Dăm mai jos o definiţie 

a. câtorva din doctrinele funda
mentale ale Evangheliei. Ar fi 
bine dacă fiecare !nvătător al 
şcoalci duminecale le·ar lnvă
ţa pe din afară. 

1. Ce este pocăinţa? 
Pocfdnţa e descoperirea că 

eşti un păcătos pierdut, dnrf'
rea 'pf'ntru păcat şi ruperea 
complPctă cu lumea şi nele
giuirea. Inima pocăin(Pi e ma
rea hotărîre de a te întoarce 
din păcat la Dumnezeu. 

2. Ce este credinţa evanghe· 
lică? 

A crede înseamnă a primi pe 
Hristos în inimă ca Mântuitor 

şi Domn. 
3. Ce e nasterea din nou? 
Ea e o gchimbare făeulă !n 

inimile noastre de Hristos prin 
Duhul şi cm·antul Său, alnltcf 
când Il primim In inim;l cR 
Domn şi Mfmtuitor. 

4. Ce trebuie să facă un om 
ca să fie născut din nou? 

S;l se pociliaeră şi să ereadii. 
!\, Ce este botezul? 
Botezul e un simbol prin ea-· . 

re mărflll'isim că am murit 
fat.ă de lume şi păcat ~i am în
viat la o nouă viRt~ nouii In 
Hristos. 

6, Cine se poate boteza? 
Celce a fost născ11t din noH. 

l 
l 

1 

1 

î 

1 
1 

r 
l 
j 
1 

1 
i 

.1 

1 
1 
·j 
l 

i 
1 
l 
' ' 1 

; 
1 



Nn CĂLĂUZA 7 

LECTIUNiLE SCOALELOR DUMINECALE 
t:ectluaJJe pe:atru aduJII .sunt Jn1oun.Ue de 1. Coc•l •J cele p ,afra ~pll 

de HarJoara Pa.sca 

Duminecă, 2 Ianuarie 1938. 

llvra~n, plonerul 
Textul: Fac. 1l:JI; 12:1-9. 
Cuu. de aur: Eurei 11:8. 

EXPLIC.-\.ŢIL"NI: A vnwm a tră;t pe 
la 200Ll de ani inaint<.~ de Hristos. Lo
cul său d1~ na~terc a fost \:aka Meso
potamiei. (lnYă\i'itorul ::;ă folosească 
tot t·mpul harta). A crescut în ora:;:ul 
Ur, care era b lGIJ km. la miuză
roapte de golful pcrsian. Oraşul aces
ta era foarle mare ... O;:Hnenii i".l\'l'au o 
religie tarc dcriizută. SC' închinau 
la loc şi l:..t zC'ul lum·i, c..·are purta nu
mele: l'.\CA1TL. Avraam s'a (){'Upat 
C'u p5storitul pe ~esurile din ''alea 
Eufratului. Drumul dda Ur spre Ha
ran, :\ \Ta~m !-:1 făcut în lungul Eu
fratului. De hun5 seamă drumul ,a du
rat timp mult, că!"i el a mers cu tur
melc cari tn·buiau hrănite. A mers cu 
tatăl său Terah pUnă in I-Iarnn. Aici 
s'ttu opi'it dtev.:1 zeci de ani ptină a 
murit Terah şi apoi Avraam a Juat~o 
spre apus şi, după ce n ajuns dinroa
ee de D.:tmasr, .,n coborit prin Prdcs-
1ina in jos, pânii n ajuns în muntii 
Cannanului, în Sihem. Stejarul lui 
More era un stejar unde oamenii se 
tnrhinau h zei şi und(' loruinn dcs
ctmlători. A naam ::l col>odt până la 
Betel. De a;ci şi-a urmat drumul, 
inaintând mereu spre miazăzi. 

lnvăfături SDh'JJfflalC 

!. ClJ~I A GASIT AVRAAi1! PE 
DUMNEZEUL ADEVARAT? Aceasta e 
o întreb,Irc la care c greu de răspuns. 
El r.'avea nimi-c din Biblie. Ea s'a 
scris mult mai târziu. l'e vremea sa 
şi in jurul s~lu, oamenii se închmau 
la zei, ale căror chipuri umple.<HI 01 a
şelc şi dealurile. El a viizut de multe
ori in Ur ft·mci duc~t11d fL"tele să le 
ardă de vi.i zeilor. De.· unde i-a venit 
lui gânrlul că există un singur Dum
nezeu nevăzut, sp1ritual ;;i atotputer
nic? De bună seamă stând în jurul 

1 oi!or, .cu.getând şi pr;vind cerurile 
Jnalte, o voce lăuntrică ha vorbit şi 
i-a descoperit pc Dumnezeu. 

2. CHEMAREA LUI A \'IU.hM. Du
pă ce i s'a descoperit, Dumnezeu 1-a 
<ht lui Avraam o poruncă grea: să-şi 
părăsească rudeniilc, oraşul, l&:r,a, pă-

mânturile, prietenii şi casa părin~eas
că şî să plece. In cartea lui ludit se 
spune că Avraam a fost persecut'ilt 
pl~ntru credinta l_ui în Ur. De. sigur 
slujbele zeiior şt păcatele man 1-au 
scftrbît pc Avraam. El n'a putut s~ 
stea şi cu lume:t şi să slujească ŞI 
pe Dumn~leu. ~omnul ":e cl~iamă ~i 
pe noi azi, pe f1ccare. ŞI not trebUie 
să ieşim într'un fel din lume. Te-a 
chemat Domnul şi pc tine? Ai au..:iţ 
tu glasul Său care ţi-a spus să ieşi 
din păcatele ln.lc? 

3. OMUL CREDINŢEI. Avraam apa
re dela inceput ca un mare om al cre
dintei. Dumnezl'U i-a cerut 5ă plece. 
Unde? El nu ştia şi Dumnezeu n'.a 
găsit cu calc să-i spună. 1-a cerut si 
piardă averi şi •rudcnii. Pentruce? Nu 
ştia. Şi totuşi el a ascultat. A plecat 
,,fără să ştie unde merge", lăsându-se 
cu totul călăuzit de DomnuL A avut 
deplină încredere că Dumnezeu se v,q 
îngriji de el dnră îl ascultă. Avem 
noi această crcdintă? Suntem noi gata 
să pierdem orice pentru Domnul? 

4. "TOATE FAMILIILE PXM.~N
TULUI VOR FI BINECUVXNTATE 
IN TINE". lsraclitii de ieri şi de azi 
n'au înlcles şi nu inteleg nici acum 
acc1stă propozitiunc. Ba multi credin
cioşi. nu o inteleg. Multă lume crede 
şi acum că Dumnezeu de aceea a a
les pc A vra<Im şi pc poprul lu~ Is
rael, pentrucă a iubit pe arest popor 
m~i mult dcct\t pc cealaltă lume. Insă 
cuvintclc acestea ne învată tocmai 
contr<:~rul. Dumnezeu tocmai de aceea 
a ales pe Avra.:un şi pc seminţia lui. 
pentru că a iu_bit toată lumea. Ei au 
fost doar miilorul ales de Dumnezeu. 
ca, prin ci, ·bineruvântarc~ lui si'\ a
jungă la toti oamenii. Aceste cuvinte 
ma! nn în:::ă, şi o altă latură minu
nată. Dumnezeu n'a ales pe Avr.:-ut.m 
ca numai el s5 fie fericit, ci ca prin 
el, fe-ric:rea. să mPargă şi la alti oa
meni. Acc·h~~i lucru îl racr Dumnez('U 
cu Cicc:1.re din noi. Am fost r~lc~i 5H 
r.im o bin<'ruvftntarc ~ ;familîr. tn 
b'scrîcă. în localitate ~i în toată lu
me<~. Intrebarea r.ca mRre c: c<;ti tu 
într'adevăr o binccuvântare pentru 
alfi? 

O ISTOR!O.\K\. Adoniram Judson 
a fost nrimul misionar creştin între 
Burmczii din India. Dânsul '"" primit 

-
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o chemare de sus, ca şi Avraam, la 
acest lucru. lată cuvintele lui cu pri~ 
vire la această chemare: nln timpul 
unei plimbări singur· prin pădurea din 
dosul Academiei unde studiam, pe 
când cugetam si m:i rugum cu privire 
la trimiterea Evangheliei h cei pic1·~ 
duţi1 ponmca lui Hristos: "Duccţi~vă 
în toată lumea şi prcdicaţi Bvanghc~ 
lia la orice făptură'\ a vcn:t tn min~ 
te~ mea cu aşa o claritet\c şi cu aşn 
o pute1·c incât n'am putut decât să 
mă hotărăsc s'o ascuh pc deplin; şi, 
de_şi au apărut multe picdecî mari în 
Citlca mca1 mi-am pus în minte s'o 
îndepJ:ncse cu orice pre~". Domnul ne 
chiam:t şi pc noi pe fiecare. Auzi tu 
vocerr Lui ? 

5. ALTARELE. In '·iata lui Avraam, 
.altarele au avul un loc foarte mare. 
Ele au fost mijlocul prin cre eJ şi~a 
ţinut or:t de rugădunc f<lmHiară. Ori
unde ;l mers, a 7.Îdit ""1ltar. Aceasta il 
arală ca pc un om nl rugăciunii, A
veti voi oră de rugăciune in familie? 

INTREB,\RI: 1. Când • trăit A· 
vraam? 2. Unde s'a născut? :1 Spune 
tot ce ştii despre UrT 4. Descrie che~ 
marea lui. 5. Unde s'a oprit in drum? 
ft. Prin ce se arată credinta lui? 7. 
Cum a fost chem<~t Adoniram Jud
son? 

POIIInl COpiii lllkl 

Avraam a fost prietenul lui Dumne
zeu. Domnul i-a spus: uL:tsă-ti a1ct ru
dele, prietenii şi cunoscutiî şi vint) în 
ţara pe eate ţi~o \'Oi ar~tn", .A\'raStm 
Iubra pe Domnul şi de 1nceea a as
cultat şi a îndeplinit voia Lui. lnlr'o 
zi a spus sotiei sale, Sara, tot re i-a 
zis Dumnt:zeu. Apoi ,3 ieşit in curte, 
,A strfms toti servito:rii şi păstorii săi 
şi le*a poruncit s<'l adune turmele de 
oi~ boi ~~ <';'imilc. Sara şî~a împachetat 
toate Y:'lscle şi rufele, l>i!i: de dimincn
tă s'au sculat şi-au aşezat in căruţe 
tot avutul, s'au l'Ugat, s',au urcat pe 
cămile şi au pornit. Peste pu\in timp 
s'a ivit soar('IC strălucitor 57i Avranm 
a d"'-l ordin să se oprească cu 1otîi ca 
să se odihncasc.ă la umbra copacilor. 
Sara şi toate senitoarele t>i .au scos din 
d(~sagi smochine şi pâine, iar AYr;1am 
a adus \'asul cu .:tpă proaspătă. După 
ce s'au rn~at, au mi\nrat şi au por .. 
nit mai drpnrle. Incetul cu jneetu1 s'a 
făcut seară si tuturor le-a părut hine 
c~ e răcoarc-. Stelele mici, ca nişte 

nasturi de mărgărîlar} se i'"iră pe bo~
ta nc~gră ,r~. cerului. Avraam se npr1..,. 
se coborî de pe cămilă şi ajută şi Sa~ 
rei să se coboare. Apoi servitorii tn~ 
tinscră o pânză mt1rc şi făcură un 
cort. Snrn aşcză pe jos blănuri şi co 4 

vo.arc frumonsc şi moi .si toţi ador
miră până dimincat?i. Dupl ce s'au 
odihnit, s'au sculnt şi au pornit mai 
dep:u·tc. Domnul i-n condus până in 
ţara {~Ca frumonsă~ pe eare 1~a pro
mis-o lut Avraam. pentru că a fost 
ascultător. 

Duminec~, 9 Ianuarie 1938. 

In tovărăşia lul 
Dumne;:;eu 

Textul: Facerea 14:1-24; 15:5-18. 
Cuv. de anr: Et>rci 11 :fi.-10. 

EXI'LICAŢIUNI: Amrafel, rcgcle-
Şine::u·ului, cu care începe lecţiunea. 
de azi, a dnt loc la multe discuţii. 
Unii necredincioşi au spus că istoria 
din textul nostru c o minciună. Si· 
nearul nu era altul decât B<'bîlonia. 
Dar pe \Temea lui A"\•l'arun, a c:xistnt 
un rege cu numele Uamnrabl ln Brl
bilonia. Iată însă, ci'i descoperirile au
adus la iveală faptul că Amrafel .si 
lbmurabi sunt una şi acce<tşî per
soană. Hamurr.biţ adică Amrafel a
domnit 'in ,·alea Mesopotamiei 43 de· 
ani. A făcut nişte legi sr.rise pc pta .. 
tl'ăj cari au fosl descoperite. Piatra
pe care a scris c1 legile, se găseşte în 
lnU7cul l.uvru din Paris. El spune c§ 
legile l~au fost dictate dr zeul soare. 
Ded aC:Jl::lt!a contra n:hlici fi ci'izut. 

La arendă lecţie lrcbu!e hart'1 ne
apărat. Ann·afel ;~ V<'nit din Mesopo
tamia. s'a un!t cu c<>itfllti trei rc~i şf 
au pornit Ia luptă împotriva rcţ:!'cluf 
Sodomei şi toy:ţrăşilor lui. După ce 
i-au bătut1 au plcrat in nordul Pcnles~ 
1Înei la izvoarele Iordanului. Aici i-a 
g5sit Avr.,am şi i·a bătut. 

ln-"tJtilturl spirituale 
1. UN SEMN PENTilU LOT. Pentrlt 

bogătie, Lot şi-a mutat casa în Sodo
ma. Prin această robie. Domnul vrea 
să-i arate că ;:t greşit, Dnr Lot e surd. 
El nu aude vocea Domnuh1i. După ce 
Avraam il eliberează, e1 nil se duce 
ru un~;hiul său; ci se întoane iarăşf 
în Sodoma. Vni de noi dtnd nu au
zim Yocca Domnului cnrc ne prcvint 
sti ne lăsăm de păcat! Atunci perico~ 
lul e aproape, 

1 

1 
1 
i 
j 

1 
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2. AVRAAM ŞI MELCHISEDEC. 
Cuvântul Melchisedec înseamnă "rege
le drcptătii", iar Salem inseamnă "p3-
ce". Adică el a fost regele dreptăţii 
şi al păcii. Ştim foarte puţin despre 
el. Pe de o parte, persoana sa ne 
.araU. că mai erau oameni credincioşi 
şi atunci pc pământ, iar pe de alt~ 

rartc, ci e icoana prevestitoare a lut 
Iristos care e într'adevăr Regele 
Drcptătii şi -gl Păcii. 

3. ZECIUIALA. Zeciuiala n'a fost 
tnfiin/ată de Jege. Ea a existat inainte 
de ~ oise. Avraam şi I.~cov au dat 
zeciuială, nu pentrucă le-a poruncit 
cineva acest lucru, ci fiinddi au sim
ţit că sunt datori faţă de Dumnezeu 
măcar cu a zecea parte pentru mul
tele binccuvântări materi:1le pc cari 
le-au primit dela EL Şi pfmă azi nu 
s'a găsit un plan mai bun de dărni
cie. Sunt multi credincioşi baptişti i:n 
lume cari dau zeciuială, nu pentrucA. 
le porunceşte cineva acest lucru, ci 
pentrucA. simt cA. sunt datori să dea 
pentru Dumnezeu măcar atât cât a 
dat Iudeul (~În Vechiul Trstamcnt. Cât 
dai tu pentru Dumnezeu? 

4. A VH.\AM, OM CINSTIT. După bi
ruinta duşmanilor, rerrele Sodomei 
i-a spus lui Avraam: ~,Î3ă-mi oamenii 
şi ţine bogătiilc pentru tine". AICcast.a 
ar fi fost o mare nedreptate. Să ia 
avrrilc dela mii de suflete şi ei să 
rămfmă s:lr~1ci pe vială. D.ar pe acele 
vremuri acc::.stă nedreptate era ceva 
obişnuit. Cu toate accste.a A'-Taam nu 
s'a lăsat biruit de bogătii. El a răs
puns: " ... jur că nu voiu lua nimic 
din tot ce este al tău, nici măcar un 
fir de ati'i, nici măc:1r o curea de î:n
căltămintc, ca si'i nu Zici: "Am imbo
gă1it pc AYraam". Nimic pentru mi
ne". Pr:n :1ccst fapt A'vraam c o ma
re pildi'i pentru noi. Una din marile 
ispitr pentru tim'Ti şi bătr:îni c s?i 
luptăm să ne lmbogătim. să câ!';tit::ăm 
bani şi avt'ri pe C'(1i sfrli.mbr. Dar, tre
buie să ştim si să credem ci'i, dacă un 
om, in banii lui, în piată. tn prăvălit>, 
la vândut si la cumpărat, şi în to.ate 
afacerile lui cu oamenii, nu merge 
drept, pocăintn lui nu pliHeştc absolut 
nimic. Poli să te rogi, poti s~ lucrezi 
In b~se.ric:ă, poti s§ predici nltona. da
că cuvântul t~u nu e cuvânt, d::~că 
cing-tC'.:-~ ta nu c cinste, esti doar un fă
'arnic ~i vei merge tn iad. Mincino~ii 
si i:nsclătorii n':w loc in Tmpăr~tta 
lui Dumnezeu. Singura c.flle de a câ~-
1ig;l lwn;. !" c;~]Pfl rlrPaptă. a muncii, 
a cinstei şi a dreptăţii. B~-nul câsti-

gat pe nedrept este un blestem pentr:u 
cămm şi pentru suflet. 1~1 nu trebUie 
adus in familiile creştine. 

5. H.\SI'LATA LUI DU~!NEZEU. 
Dumnezeu s'a buCurat că Avraam e 
cinstit. Al doilea text din lccţiunea 
Itoastră e plin de promisiunile cele 
mai fmmoase şi mai bogate din par
tea lui Dumnezeu către scrvul său 
credincios. 

INTHEBARI: 1. Spune tot ce ştii 
ciespre Amrafel. 2. Arată cari au fost 
cele două armate in războiul din tex
tul nostru. 3. Ce a vrut Dumnezeu 
să-i spună lui Lot prin această luptă? 
4. Spune tot ce ştii despre Melchise
dec. 5, Dece a dat Avr.:wm zeciuială? 
6. Care e părerea ta despre zeciuia
lă? 7. Prin ce dovedc7ti că Avraam 
a fost cinstit în ce prh·cşte bnnul şi 
averea'! 8. C::.rc e singura calc cinsti
t§ de a câştiga bani? 9. Vor merge 
in cer ceice câştigă bani pe căi străm
be? 

Pentru copiii miel 
Ce frumos e să fii prieten cu Dua

nezcu! Aceasta e o cinst(). ral"ă. Dum
nezeu l-a iubit pc A'vr.aam şi de aceea 
a voit să-l binccm·intczc. 1-a vorbit 
î:r:tr'o zi pe când Avraam locuia intr'o 
ţară stdimă. Avra::.m 1rt auzit .vocea lui 
Dumnezeu şi, fiinddi-L iubea, a dorit 
să-L <~sculte şi sJ.-L servească fi'if'iind 
voia Sa. A vea în tara aceea străin§ 
multe bogătii, neamuri, frati şi prie-
teni. Totuşi când Dumnezeu 1-a chew 
mat, a plecat. Prietenii şi fratii lui il 
sfătui.nu să nu plece, dar el iubea mai 
mult pe Dumnezeu dccilt prietenii. De 
aceea Dumnezeu a fost cu el în or-ice 
vreme. A trăit in tovărăşia lui Dum
nezeu. Noi, copii, :-.uzim ''occa lui 
Dumncz~u c-"md citim Biblia. Auzim 
voia Lui şi dorinta Lui de ;:\ fi prie
ten cu noi. Si noi trebuie să nscultăm 
ca şi Avraam şi atunci vom fi iubi1i 
de Dumnezeu. Trebuie, copii, si'i ne 
hotărnm să facrm voia lui Dumnezeu 
trăind o virttll plăcută Lui şi El ne 
va binecuvânta. 

Dumineci'i, 16 Ianuarie 1938. 

O Cif8ătorle după voia 
Jul Dumne.:z:eu 

Tertul: Facerea 24 :1-Gl. 
Crw. de aur: Ps. 48:14. 

EXPLICAŢ!UNI: Robul lui Avraam 
era Eliezer din Dam1sc. Avraam se 
găsea in 11ţara de mia1.ăzi", adică la 



sudul Palestinei. De .11ici robul a ple
cat in "cct:Jtea lui N;:~hor". Această ce
tate era llann, acoio unde se oprise 
Avraam in drumul său spre Palesti
na. A dus cu el 10 căm:Jc, ccc~cc era 
o c<J.ravan:l destul de mare. Iată Lllni
lia lui A'\T:Jam. T<~tăl lui era Tt..Tah. 
Terah a aYut 3 fii: A'vr~arn, Nahor şi 
Haran. Nahor a H~scut pc Bctu~l şi 
Betuel a născut pc Hc!H'C3. ;\\T.wm 
a <1\'Ul pc lsa:1c. I-Iar<)ll a născut pe 
Lot. Se wrlc ril hvorul f:'mltmi: b ca
re s'a opr~t !'h!jitorul lui ,\•:raam, a 
fost într'o groapă ad~incă. De :trcc<l 

r Rr:hcf'a _.,~. 1r·~.:buit să se pogoan~ ~i ~-5 
se suie· iarăşi cu apa (v. 6). Lin s'du 
avea valo:uc cnm de 125 Iei c:lnd cr.a 
de aur. Veriga de aur se purta kt nas. 
Deci darurile date Rebecii au pre
tuit C<lm 1300 Ici. In v. :!2 se Ycdc că 
spălatul p:c~o."Jrclor, când eineva sosea 
ac~să, era un t.hicciu foarte \Tchiu. 
El era trebuincios, căci în R:"isărit se 
purtau nişte s<1ndalr c.ari 'lCOpcrcau 
numai talpa piciorului. 

lnvăfăturl B~lrltuale 

1. O BAT!UYETE FEHICITX IN 
DOMNL'L. A~-raam o avea. El işi 
jertfise tincrc(1a pentru Domnul. A~ 
cum, c:.tnd c cu părul alb, ~,Domnul il 
binecuvtm!ează in od<·c lucru". 

2. PEHlCOLl'L UNEI C,\SATORII 
IN LC.\IE. Avraam, când a vrut să 
căsătorească pc fiul său, Isnac a văzut 
pericolul ('i"isilloriei in lume. Şti11 că 
o noră din!rt• Can:1~miti ar ruina via~ 
ta sfflntă din familie şi ar periclit'it 
binecuY:Intarca Domnului. Şi Avr~arn 
a tinut nwi mult b. viatn s(ântă si la 
,·oia Domnului decât In ~wcri, la fru
musc{~ şi la cinstea lumii. Ferice de 
tinerii cari ·au ace5t lucru in inima 
lor, ca tovarăşul sau to\·arăsa lor să 
fie dintre copiii Domnului. Domnul a 
rându't pentru fiecare tfmăr pocăit o 
f·1t:'i pocăilă şi invers. fcr;cc de ti
nerii c:-~ri întreabă pe Domnul în a
ceastă privinţă cu hotărî1·ea de a ur
ma ·voia Lu: cu orice prc(. In căsăto
rie, caracterul, sufletul,. bunătatea iu
birel, lepi'idarea de sine ~unt mai 'nre
ţioase decât toate comorile pămâÎltu
lui. 
3. UN ROJl CREDINCIOS. Robul Eli

t:7.<.>r a fost vrednic fali'\ de stăpt11ml 
său. Se \'edc că Avraam şi-a câştigat 
slujitorii pf'ntru Dumnc1.cu. Eliezer se 
lasă cu totul eiîlăuzit ln fiecare p.~s 
de mâna lui Dumnrscu. El c o htmă 
pildă pentru ceice merg să ceară tn 
căs~torie pe cineva. 
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4. SPIHITUL DE A SEHVI AL RE
BECII. El:ezcr a vrut să yadă un 
~cmn de sus pr n care să afle care ya 
fi fata cea rfmduită de Domnul pcn
lru ~lăpfmul si'i.u. D<1r a fost înţelept 
în alegerea accsl:.ti semn. El :~' ştiut 
că o fmnilie bună se poate sustme nu
mai dl" o solie care e gata să slu
je:ts.ră pc toti. Că o femc:e care ::tş
tcaptă numai dela alţii s'o slujească 
şi ca nu ştie decât să se plimbe şi să 
se îmbt:-trc, e un blestem pentru casă. 
De ac(:e.:~. a ales un semn prin care să 
se Yadă spiritul de :1 scrYi al ci. Când 
însă, a cerut apă dcb Rl'beca, ca a. 
răspuns mrnunat. Jnd~ltă i-a d.lt apă 
şi a sărit să-i adnpr şi cămilele. Se 
şFe că ac-este anim~lc bc:m fo<1rte 
multă apă. Iarăşi ftmttmn crn intr'o 
groapă de unde ap:-t trebuia că1·ată sus. 
Să c~u·c de a_ici apă p<'ntru zece că
mile însetate de drum lung prin .':lrşi
ţa soan~lui, a fost un lucru foarte 
greu. A fost ca datoare să facă unui 
st1·ăin un .:-~stfcl de serviciu? Totuşi 
ea 1-a fi'icut cu hucurir. A'h, de al" a
Yea si tinerii si tmcrelc no:1stre ace
laşi sp'1·it de a srrvi pc .:tltii! 

5. O 1',\'f.\ PH!~[!TOARE. Dar Re
bec~ a m~i nvut o calitate. E.':l. aVut o 
inimă primito~rc. Er!. nu ştin cine e 
h?îtr:inul nccshl. Şi totuşi i-a spus: 
,.Avem paie şi nutrc( din belşug şi rs
te si loc de gil7.dnit peste no~pte". 
Binccuvtntl:-t~c sunt fcmeilc cnri s11nt 
gata să primcnsră şi să servrască pe 
altli în c:t.~wle lor! 

INTl1EJl\Rl: 1. Oo ce a avut A
vrnam a h!'itrânrlc fcri("it?j? 2. Cin" 
t'r:-t rnhnl lui A\T<lm? 3. l'ndc s'a clus 
e! si'i :-tr!P ne Re-bec~? 4. C~ srmn :1 

crrut e! dl'l:1. Durnnczen p1·in r:1re ._•o 
cunoa~di? 5. Pl'in re dovcrlc<.:IÎ ră Hr
hec~ ~ fost nrimitoarc şi g<1t~ să s"r
veasdi'? fi. F hinf• ca un t!lnăr ct·f'

d;nc-ins si"! ~il căsi'itorc.1~ră cn o nc
l~rrrlincioasă? 7. Dar o f<1Hi crcrlincin.'l
~ă ru un tfinăr necredincios? 8. D,., ... ~ 
nu e bine? 

Pentru capUl 111fcl 

Avrnarn, ŢJrictf'nul lui DumJH'zcu a 
avut un sint~ur f!u pe care 1-a che
m:1t Ts.~<1e. El era blând, muncitor si 

· <'IS"tiltătoJ·. A""Taam s'a. gi\nrlit să-i 
caute o soţie buni'i. A chrmat pe FFe
zcr, un servitor bătr:\n, d~r isrusit c;; 
rrect:ncios, ~i i-~ zis: "Du-le 'in L'l"<l 
fratelui meu, Nahor, ::::i ::~du <le ::::01;,., 

pentru T~<HlC pc una dintre nepo!\tele 
!'tH'lr". ~f'rvitorul s'a tnch'n;~t şi n ic
ş;t. A dOllR .zi 'i~a umplut sncii cu 
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obiecte de aur şi argint, daruri pre-

~
. oase şi haine scumpe şi ;a plecat. 
i s'a dus prin pustiu multe zile. 
ând a ajuns la poarta oraşului, s'a 

oprit cu c~milele lâng~ o fântână şi 
s'a rugat astfel: "Do,-lmne, arată-mi 
pc fata pe care trebuie să o duc de 
sotie f.ltilpânulm meu t.\nAr, 1saac"'. 
Rebeca, fala lui Nnhor, s'a coborât la 
fântânX cu un ulcior pe umăr. A scos 
apă şi a plecat. Robul a cerut dela ca 
apă. Ea' 1-.a dat şi a fugit să scoată 
apă şi pentru cămilele lui. Apoi s'a 
dus acasă la mama ei şi a spus că a 
vcr:.!t S{'rvitorul unchiului ei, Avraam. 
Mama şi fr,atcle ei 1-au primit bine 
şi i-au dat pc Rcbec:l. H<'heca s'a îm
brăcat şi a douu zl de dimineaţă au 
plecat ductmd tot ce a primit Rebeca 
dela mama C'i. Au di1ătorit multe zile. 
Când erau obosiţi, se oprr.:IU să se 
odihnească lângă \'reun izvor. Isaac 
a ieşit intr'o ~eară in c:1mp s~ pri~ 
vcasdi !-itclelc şi să se roage. A "fă
zut de departe pc Rebeca veilind, i~a 
ieşit intru int!\mpinarc şi s'a bucurat 
mult când a -..·~izut~o ce frumoasă şi 
bună c. 

Duminecă, 23 Ianuarie 1938 

VISJI.TOR.UL: 
T'xtul: Facerea 37:1~16. 

• Cuv. de anr: Matei 22:32 . 
EXI'LICA'j'IUNI: Vimlerea lui Iosif 

s'a petrecut cam la 1729 tnainte de 
Hristos. Iacov ~ găsea in vale"l Hc~ 
bronului (vezi harta). Haina pestriţă 
a lui Iosif avc,:1 m[mcd lungi. Era fă
cută anume pentru <'~CC' nu lucrează. 
Sihemul se găseşte in mijlocul munti
lor TuUeii unde ·sr. găsea apă multă 
prntru oi, la vreo ~O de km. Ia miază
noapte dt• Hebron. Dotanul, unUc a 
~ăsit Iosif pc fra~ii săi, este mai la 

• lniazănoaptc . cu c;itcva ceasuri de 
drum. Ismaclitii, cari .:tu cumpărat pe 
Iosif. erau comrrcianţi cari duceau tn 
Egipt balsmnur'Î. Unele dln aceste 
h':llsamuri le aUuct•au tocmai din In
elia. Pc acele 'Temuri oamenii erau 
vf111duti in târg ca şi animale. Iosif a 
fo5t vfmUut c.a rob '"cestor Ismaeliţi 
<'U un pn't de 20 ~irli. Cl'Ca ce in 
banii noşlri face cam 2700 lei. De bu
nil' seamă acesti comercianti au primit 
mult nni mu]li bani pc d dntd 1-au 
Ytu1c1ut hd Potifnr în p"!n\~1 E~~iplului. 
Potifar era un funct! ··11ar foarte înalt 
fiind ·com::nHhntul g?lrzii regale, un 
fel de ministru al Palntului. 

lnvlitlilurl spirituale 

1. VORBELE RELE INTRE 
FRAŢI. lată un mare păcat. lliblia 
spune că "Iosif spunea l?tlălui lor vor
bele rele" ale fralilor săi. El au in
ceput cu ·\'orbclc rele şi au sfârşit cu 
ura ~i apoi cu vinderea lui. \'ai de 
hmilia unde, între membrii ei, se aud 
vorbe rele! Ele duc la mari păcate! 
Ura e urmarea şi alte păcate grele! 
Sunl vorbe rele şi în familb voastră? 

2. PACATUL LUI IACOV. Iacov şi·a 
ruinat f<Hnllia cu părtinirea lui. El a 
iubit mai mult pc Iosif pentrucă enl 
fiul Rahelei, sotia lui iubită. Dar nu 
avea drcl?t să-I iubească mai mult ca 
pe ceiblţi. Totuşi răul n'ar fi fost aşa 
de _mare dacă şi-ar fi păstrat pentru 
sine in inimă, această iubîrc, fără s'o 
arate tntre copli. Dar el 1:1 trimis pe 
ceilalţi copii la oi, iar pe Iosif l-a ţi
nut acasă. Lui i-.:1 făcut o haină deo
sebită. Toate acestea au ajutat ca in 
inimile fr:-tţilor săi să pornraseă o 
ură împotriva lui. Da, Iacov şi-a rui
nat familia şi şi-a produs lui însuşi 
dureri nespuse prin p~rtinirt~n din t-1-
milic. Părinţii au ce învăţa de aici. 

2. VISURILE LUI IOSIF. Ele au un 
at.ic:r. egoist. Omul Yisează noaptea ce 
gândeştc ziua. Visurile nu spun 1qşa 
de mult \o"Ii1orul ca şi dorintele cari 
l'!e frământă tn sufletul nostru şi pe 
c'ari lumea nu le vede. Ca să-1i cu
noşti sufletul, c bine să-ţi urmăreşti 
visurile. Pc vrcm.ea aceea f,:tmiliile 
erau organizate în niştC' triburi şi fie
t"arc trib avea un şd. Iosif :'1 -..·isat şi 
ziua să ajungă şeful familiei sale. El 
a văzut cum, în jurul lui, se închinau 
oame::nii in fata sefilor de trib. A do
rit să vadă famili;l lui inchimindu-se 
inaintC'a llli. E adevrirat că visurile 
lui s'a împlinit, d~r sub o ,;1ltă formă. 
Suferinta, prin care a trerut 1-a cu
r:ltit de dorinţele de ihăltarc şi i-au 
dat alte idealuri. Când tatăl şi fraţii 
lui au venit să se inchine inhintea lui, 
el nu şi-a luat rolul de şd. deşi pu
tea, ci i-a primit ca un frate. 

4. ROLUL SUFERINŢEI. Iosif a pri
mit o grea lovitură. Dintr'o viaFi u
şoară, fără muncă. în haine frumo:-~se, 
sub Ingrijirea tatălui, - a căzut deo
dată intr'o fântână şi de aici fn mfli
nile Ismaeliţilor ca rob pe ·vi~\ă. De 
aici a fost dus dt>sigur pe jos de
parte, intr'o ţară străină, la vârsta de 
17 ani, pentru 1a fi vândut in tftrg, ca 
şi un animal. Lovitura -a fost foarte 
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grea. Toate visurile sale frumo,"lse s'au 
spulberat. A Ci vândut rob, înseamnă 
si fii rob pe viaţă. In Facerea ·12:21 
se vede durerea lui c5nd fr.'lţii au 
vrut sil-l omoare şi să>I vândă. Intre .. 
barea e: de ce a irimis Dumnezeu 
J>P,ste el 'lcestc lovituri'? L-a urât? 
Nu. Ci El ştie că suferin/a .apro
pie pc om de Dumnezeu,_ l cură1ă 
de mândrie. il tace s?i se încrcad5. mai 
mult in Domnul şi-1 [.ace mai rugativ. 
Dumnezeu avea planuri m.arî p<.:ntru 
Iosif, dar a ştiut că el numai atunci 
'\'a ii destoinic să le tudcplinească da~ 
că va n trecut cu bine şcoala sufe
rintei. 
l~TREB.~RI: 1. Când a fost \'ltndut 

Iosif? 2. Câti ~ani avea el atunci? 3. 
Arată marcie râu al "vorbelor rele" 
tn familie? 4. Care a fost plicatul lui 
Iacov fată de copiii săi? 5. Unde ·3. 

găs;t Iosif pe fratii lui? 6. Cui a fost 
vândut Iosif? 7. De ce a trimis Dom· 
nul pe Iosif in suferinţă? 

Peatru copiii miel 
Aţi lU:zit1 copii, povestindu-se dcs

J}rc Iosif. Et a fost fil;l lui h\cov şi 
• avut 11 !rap. El şi fntcle său, Bc
nîamin. erau cei mai iubiti copii 
ai lui Iacov. De acee.a !ra{ii mai 
mari tl pizmuiau pe Iosif. Iacov U 
cump~ra ha:nc frumoase şî nu~l tri .. 
mitc:a Ia nici un lucru. In~r'o noapte 
Iosif a avut un vis ciudat. Se părea 
c,ă vede 11 stele strâlucitoarc sus pe 
ocrul senin. Ele au venit s.5 i se în
<'hioe împreună cu luna şi cu soarele.· 
A văzut par'că un ,::tit vîs, Se p<lrca că 
e in câmp cu fratii săi. Deodată 11 
snopi s'au ridieat în picioare şi s'au 
inchinat tn fata snopului său. C;lnd s'a 
deşteptat, Iosif a alergat la fratii săi 
~i lc-,a spus visul. Dar fratii de atunci 
1-au urât şi mai mult, căci credeau 
că visul lui Iosif însemnează c~ ei, 
cei 11 fraţi+ se vor .închina in fala lui. 
Intr'o zi, când tatăl lor ! ... :1 trimis cu 
mâncare ln ci în câmp unde păzeau 
oile, l-au v;îndut unor negustori cari 
t-att dus intr'o tară str~ină şi tndc~ 
piirtalll. 

Duminecă. 30: Ianuarie 1938. 

Un rob vrednic de 
Incredere 

'l'ezlul: Facerea 39:1-23: 40:1-2!1. 
Cuv. de aur: Efes. 6:7. 

EXPLICAŢIUNI: Studiază bine pe 
hartă drumul pân!l în Egipt şi unde e 

Egiptul. Pe atunci Egiptul era cea 
tnai civilizată ţară din lume. Nicăid 
cultura şi învă1ătur-a nu era aşa de 
inaintat~. Faraonii erau regii Eglptu~ 
lui. Se crede că în timpul lui Iosif, 
aici au domnit regii HicsoşL Hicsoşi 
inseamnă păstori. Ei !':lU năvălit tn 
Egipt din Răsărit şi au domnit aici 
până după moartea lui Iosif. Unii eri~ 
tîcî au spus că n'au existat struguri 
in Egipt, a~~ cum arată v. 10 din 
C9.p. 40. Dar apoi s'au desCOJ?erit ta~ 
blourî săpate tn piatră in cart se văd 
struguri de pc acele vremuri. 

lavdtdturl spirituale 
1. DOMNUL A FOST ClJ IOSIF. 

Acesta este secretul vieţii saJe mă
reţe. In tincrctea sa nefericită, el 
şi~a pus toată Încrederea în Dumne~ 
zeu şi l-a chemat de tovarăş. Inima 
religiei c accnsta: să trăieşti in tovă~ 
răşie neîntreruptă cu Dumnezeu. Ai 
tu această to·d~răşic? 

2. CREDINCIOŞIA ŞI Hii.HNl-
CIA. Dar reuşita lui nu se datoreşte 
num1i faptului că el şi-a pus toată 
increderea in Dumnezeu. Religia lui 
l-a făcut să fie cinstit. Lucrurile 
"mergeau bine .. in mAna sa, pentru~ 
că el era un scrv harnic şi cinstit. 
El se conducea după por·unc.'l d~Ui în 
cuv:Jntul de aur de azi. Un tânăr) ca... 
să reuşească, trebuie să se ş:i roage, 
dar trebuie să fie şi harnic şi cinstit. 
Lcnevia e păc:~t. Iar, dacă sărăcia te 
duce, să slujeşti altuia, fă ca Iosif, lu~ 
crează pentru st!lpânul tău ca şi pen
tru Domnul. Cinste şi Mirnicie. fată 
două lucruri necesare unui tânăr. 

3. ALŢI! Ali V.~WT CX D0~1NUL 
ERA CU EL (v. 3). Acest lucru c foar
te m-:trc. Iosif a tri1it o viată atât de 
bună încât păgftnii au văzut cii Dum
nezeu era cu el, Viata lui YOrbea des· 
prc Dumnezeu. Se v('rlc Dumnf'zeu tn 
viata ta? Oamenii din jurul i5u, 11. .. 
miVa ta, slujitorii tăi, stăpânii tăi, 
prietenii si duşmanii tăi, văd ci in 
tine pr Hristos? 

4. MAHEA ISPIT.\. Iosif era Iru
mos şi sănătos. El trăia într'o t,ad 
foat·tc păcătoasă. Casa şî socictatcu in 
care trăia el, er.nu pline de cele mai 
grele păcate. Nu numai fc>mcia lui 
Potifar I-a ispitit. Erau mu}t. femei 
stricate tn Eg1pt. D.ar Iosif s'a hotlirU 
tn suflet sif fie curat cu orice preţ. 
Două mari molive l-au împicdecat pe 
Iosif de a asculta de di~volul care 
vorbea prin femei• lui Potifar: cre-
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-dincioşia !aţă de stăpimul său şi cre
. dincioşia bţă de Dunmezcu. Ascultând 
de glasul ei, şi-ar li inşclat sWpanul 
care i-a dat atâta încredere! E un 
m1re păcat să inşcli pc apl'oapelc tău 
1n ce are el mai scump. Dar Iosif stri
gă; ,~Cum aş putea cu s5 fac un rău 
atât de mare şi să păcătuiesc 1mpotri
va lui Dumnezeu?" El ,lr fi fost ue:~ 

·cinstit fa'ă de Dumnezeu care-i făcu
se atât de mult bine! Şi-ar fi vândut 
sufletul pentru nimic! Slavă Donmului 
pentru biruin1a lui Iosif. El a fost o 
lnspiraţie sffmtă pentru milio.anc de 
.tineri dealungul vcacurîlor. Lumea e 
.aceeaşi şi azi. Jspttcle sunt mari pen~ 
tru tmeri şi azi. Prh'iţi, tinerîlor, b 
Iosif! Cl'Hc-aţi pe urmele lui. 

5. Dm!Nt:J. A FOST CU IOSIF. 
Aceste cuvid.te se t!epetă din nou 

·când Iosif t: aruncat iarăşi pe ne
·drept în inchisoare. Credincioş1a faţă 
de Domnul nu <.~lungă greutăţile din 

·(",:Ile, ba de multt·ori aduce altele noi. 
Insă Domuul trece cu noi chiar şi 
pl'in valea umbrelor mor,;i. Cu dH 
·suferintele sunt mai mari, eu atât 
J)Omnul r mai nproape. 

6. NERECUNOŞTINTA. Ce m~rc pă
·eat c :\Ccsta! Paharnicul lui Faraon 
a uitat de Iosif (;', H, 15, 23). El l-a 

.-.ajutat şi i-a explicat visurile. O vorhă 
bun~ ar t1 putut njuta ,Jccstui om pe~ 
depsit pe nedrept. Dar lectia nt'nstră 
se închC'ÎC cu <H'Cstc cuyintc triste: 
,,L-a u;t:;t". ~\h, dcrâteori uităm l)t 

r:oi să fim rerunoscători binr.Căcători~ 
lor nostri! Şi nni alrs de c;1tc ori Ui
tăm să-I fim recunoscători lui Dum-
nezeu! -

INTREll.'i.RI: 1. Unde e Egiptul? 2. 
'Care a fost secretul Yi('tii lui Iosif? 
-3. Cari au fost cc!t: două lucruri cnri 
'l-au ajutat sli aibă tr('Cerc in.-:tintea 
oamenilor? •t Ce inv~liHură scoti din 
·cap. 39:3? 5. Cart sunt cele două lu
cruri rari I-au impicdcf'.'9t pc Iosif de 
a păcătui? G. Curc a fost p~catuJ p~t« 
:harnicului? 

Pentru copiii miel 
Iosif A îost \'ândut de fr·aţii săi şi 

:.adus d(• ncf{uslori în Egi:pt, o ţară în
dq>firtată .• \rolo a slujit in (':1&1 unui 
minlstru, num:t Potifar. )linistrul il 
iub('a mull, pt>ntruc:l t'r:1 hurnlr, ll!lln
citor şi uscult;ilor. Pesh"'" putin tiu}p. 
-'Văzând <'f('dÎn<'ioşi;l lu l, il puse ispnYv
nic lî(~stc to:11ă an•J't'a :;;i sen·itorii 
săi. Yt'dcti, copii, că Dum11ezeu a rost 
<·.u Insir ţ:i nu 1-:.l 1:1sat să piară, pcn~ 
.:t1·ucă na <:Tcdinciqs. Dar soţiei min1sM 

trului nu~i pliicea că Iosif se închina 
lui Dumnezeu şi trăia o viaţă curată 
şi l-a ,cu·-unc\ll în închisoare. Dar Dom~ 
nul nu )-a părlisit nici în inchisoare, 
pentru că cr.a nevinovat. Fiindcii era 
şi aici ascultător şi credincios, temni~ 
aerul l-a pus paznic pcsre intcmui
tăţi. Cu Iosir în temniţă au mai fost 
nruncaţi doi miniştri cari nu s'au pur
tat cinslit. Intr'o no•,.ple aceşti doi 
miniştri au vîsat câte un vis. Iosif 
le-a lâlcuit vlsul cu ajutorul lui Dum~ 
nezcu şi i~a rugat ca, dacă vor fi i,u~ 
rilşi lîhcri, să nu-l uite, căci sufere 
pe nedrept. Peste câteva zile miniştrii 
f~U rost scoşi din temniţă; unul .:a. fost 
omorât, iar cci~lblt pus dîn nou în 
slujbă. Dar a uitat pe Iosif. Nu-i aşa, 
~op.ii, că e o faptă urâtă să uili pe 
cei ce îli f.ac bine? 

Dumiuecă, 6 Fl'bruarlc 1938. 

Un bdrbat d.., stat 
intelept 

Textul: Facerea 41:1-57. 
Cuv, de aur: Matei 25': 2! 

EXPLICA'j'IUN!: Jnvilţt.lorul si! ara
te elevilor hatia Eg:ptului. Această 
ţnră a atârn:H cu to1.ul de râul Nil, 
p(;ntrucă era aşezată in lungul lui şţ 
de o parte şi de. alt:1 er:1 şi e şi azl 
pustiu sec. Apel{: rtlului Nil udau o~ 
goarclc şi le răccau roditoare. In Egipt 
s'a desvoltat cc:1 mai veche cîvilizu
t!e. Aici era Ios f. El a stat pe nedrept 
doi ani în inchiso;.n·('. Pc nlunci dom
ncn ln Egipt un t·t•gc uumit Afofis. 
Numele de F"_u·uon îl purtau toti regii 
Egiptului. Acestn a a\lut visurile cu 
\'actle si spice!t>, Oamenii în acc1c 
vremuri ercdcau mult in Visuri. Oe 
acecn er,;m ui-5tc grupuri de oameni, 
numiţi magi şi intelep\1, carj se ocu
pau cu cxpHcar{'a visuf'ilot'. De sigur 
ei nu le <;;..plicnu in ad(~\·ăr, d9.r se 
pricepeau să ducă p(' oameni in rătă
cire. Iosif, dupăce u explicat visurile~ 
a fost tnăltat Ja r:.mgul Jc prim tnî
nistru al Egiptului. Ei a organiza1 în
dală adun:1rea gr{tuhti în f(rânarclc 
statului. aşezate in jurul oraşelor. Re
ţ.lelc kt dat inelul. Acest inL•I cr:i un· 
fel de si~il. <YiU'c era mai \'aloros de
cât isc.îHitura t·cgt•lui. Prin ncc:.Jstn i·a 
dat dreptul sil s0'1mez(' oric(" in nu· 
melc lui Far!hm, Io~rf şi-a luat de ~o· 
tit pc Asnat, fnta pr<'otulu' din On. 
C<:~atc<.l On era c:tpitnla E~iplntui a~ 
tunci. Era la 10 km. sprt> Nord-Est de 
Cairo de azi .. ~ici era o şcllaiă de 
preoţi. 
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lnv<lt<lturl spirituale 
1. DUMNEZEU VOBDEŞTE PRIN 

VISURI. In mulţlmcn visurilor sunt 
multe deşertăciuni. E o greşala să 
crezi că ftccarc vis îţi spune vHtor~l. 
Multe visuri spun trecutul. Lucrur,le 
din trecut, cari ne ·nu zguduit puternic 
sufletul, vin din nou iu vis. Totuşi 
Dumnezeu vorbeşte c:Hcodată şi prin 
\'is. El vorbeşte pe multe căi, da1· a
lege câteodată şi ace\lstă C'alc. Trebuie 
insă, să !îrn cu mare băgare de sea
mă să nu punem în sarcina Domnu
lui năluclri obişnuite ale visurilor. 

2. NU EU, CI DUMNEZEU. *ccste 
r.u\:inte orală că şcoala prin care 
a trecut Iosif 13 ani, n'a fost zadar~ 
nică. Domnuf avea planuri m~ri pen~ 
tru Iosif. Avea să-i incredinteze con~ 
ducerea intregului Egipt. Dar pentru 
aceasta Iosif t\Yca ncvole de o prt~gă
tirc deosebită, Altcum l~nr fi cuprins 
mânrlria d\nd ar fi njuns ea tot Egip~ 
tul să se închine fnnint<>~'J luL Cea 
mai mare picdecă pentru care Dum~ 
nczeu nu poate întt-cbuinta pc oa~ 
meni, e m4ndria. Dadî Domnul Jc in~ 
crcdinţenă un toc de răspundere, ei 
se înalţă şi pun eul lor in faţa lumii. 
A'tcasta e cea mai mare ispită care 
vine b ceice lucrează pentru Domnul. 
Iosif însii. a tn\'ătnt în şcoala suferin~ 
\ci, că tot ce arc, Yinc dela Domnul. 
De aceea, când a ;;juns in fahl lui 
Faraon, nu s'a ridicAt pc sine. Darul 
de a explîca visurile- nu era dela el. 
ci dela Dumnezeu. farăşi când ~\ ajuns 
tn fruntea Egiptuiui, a ,stiut că pentru 
aceasta nu lui i se cuvine slnvă. d 
lui Dumnezeu. Aceasta I~n a.jutat să 
fie umilit şi pr tron e.:~ şi în închi
soare. Să înviltăm si noi .nceastă Jcc-
1ie. L::t tot ce facem, si'i spunem:: ,.Nu 
er1,. ci Dumnr:cu: nu lauda mea, ci a 
I .. u1: nrz Hot'a mea, ri unin Lui''. 

3. Cl'RAJGL LLl"'lOSII'. N'a !ost 
u<;-or p('ntru Iosif să fi<' martor ni u .. 
nui Dumnezeu al c<>ruJui tn Egipt. 
Aici o.1mrnii se înrhinnu 1<~ soare t'Î 
h1 Nil. EI, un rob C\TCU, să ''înă. s·~ 
ar<Jtc că nit DumnC'zcu, afară de zeii 
lor, c cel tnr(' şi pnfl~rnic, accastJ in
semna curaj. Dar Josir l~n avut El a 
jm::1.t.1f sll stea lân,!!ă Dumnezeul si 1·e~ 
l1gi:~ sn chial' dne5 vn trebui să monră 
Pentru m·rast:a. Să -rlYcm şi noi un ast. 
ft•I de Mu·aj. 

4. !OSII', LFMINX. Faraon ,pune 
despre el: ., ... un om ... care orr Duhul 
lui nanwr':eu". Lurnea vrdc.a in Yiat<l 
~crstui trmăr pc Dumnezeu, Se vede 
duhul Domnului In viata la? 

5. SX NU NE DA~f BATU'fL A'ccas
ta c man:a Ieqic pe c:trc o primim 
din ·via~a lul 1osif <.~zi. Toate lucrurile 
se piirca că merg impotriva 1u1 Iosif
Vândut de !r.r1ţi, ajuns rob in ţară 
străin. alungat şl aruncat în închisoa~ 
rv, p<'ntrueă n'u păcătuit, -- to:ltc a
<:cstea 11U venit Hiră nicio explicaţie 
împotriva lui. De cf1tcori n'a venit js
pita la el să piardă spcran~tl, să nu 
mai c:rr.adă in huniHate.a Iui Dumne
:t.eu, să se închidă într'o dlspcrare 
păci'Hoasă? Dar d nu s'a dat bătut. 
A avut incrcdl're in Dumnezeu. A ştiut 
că toate lucrurHe lucr(•ază împreună 
spre binele celor ce iubesc pe D•mmc
zeu. El t<l crezut că dreptatea va birul 
la urmă. Ast!el îne<'rcările nu fGst ua 
foc curăţitor. cat'e 1-.n răcut mai des
toinic pentru luerart·a ce l-fl aşteptat 
In serviciul lui Putîfar a inY<l\ut să ~:.d
ministl·czc rrveri, iar în inchisoare a· 
învătat să mllnuinscă oameni. Tn sufe
rinte a învUtat s~ se înct(\~d~ in Dum
nezeu '5Î să fie umilit. sn nu ne dăiJI. 
nici noi băluti. Chim· fiacf\ s5răcia,. 
boala, oamenii, tmprf>jur~rile şi so:lrt!l 
sunt împotriva nor~strN, sl1 nu pierdem 
CtTrajul. Cu Dumnezeu ''om face lu~
cruri mari. 

Cuvântul nostru de .\tUr ne învată. 
un lucru mare. Dacă noi suntem cre
dincioşi ht lucruri mici~ Dumnezeu ne 
incrcdintea7.ă lucruri mnri. Şi aceasta 
nu se va int.1mph numai in ziua jude
eăfii. ci şi aici în viaţa aceasta. Pri-. 
ma d.1:Ui Dumnezeu ne pune la prob~ 
in lucruri mici si numai după c~ 
ne"'am dov('dit credincioşi, ne d?i lu
crurî mari. 

INTREB.\fll: 1. Arată pe hartă E
ţ(ptul! 2. Arată Nilul! 3. Cine enHt 
maaiî şi lnţelepţii? 4. Câţi <mi a avut 
Tosif când n stnt în f:Jta lui Fnraoni:1" 

.:S. Dece ~ trimi:< Dumnezeu sufer:n~e 
peste Ios1t? G. Dovrd<'ştc că Iosif ,, 
rost umilit! 7. Ce ne .înYată euvftntur 
de aur? 

Pentru copiii miel 

Au trecut doi ani de când IosH "' 
t51mîlcit Yisul minisiJ'ului pe car(~ l-a· 
rugat să pună o YOJ'hli bună In rege 
pentru ('1. Dar mintstrul a uitat ln
tr'o no.'lpte regele tl rn:ut un ·vit< ciu
dat. .Di~Jine"1' •._rhcf!lp! la el ye toti 
mag:ll Sl întckpţu tărH, ca sa-i tăi~ 
măcească visuL nrn- nimt"ni nu j )P~a 
şlîut tiHcui. Atunci ministrul si-a ndus 
itminte de Iosif şi a zis regelui: ,,Re~ 
gele meu, arum doi ani. dmd am fost 
scos din tcmnîtă, era cu mine un tU-
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năr evreu c.arc mi-a tălmăcit un vis 
pe care l-:m1 avut şi care s'a intârn
:plat intocmai. Dar cu, din greşală, 
~'3m uitat de el". Regele a trimis ime
diat să fie scos IoSif din temniţă şi 
să fie dus înaintea lui. Iosif s'a spă
lat şi s'a îmbrăcat curat. Apoi s'a in
făliş.:tt in:dntca regelui şi a sfetnicilor 
săi. Regdc i-a povestit visul şi i-a 
ocrut să-1 tălrnăcc.1scă. Dar Iosif ta 
zis: "TăJrnăcirca c la Dumnezeu, care 
mă va ,ajuta". Şi i-a lălm:'l.cit visul 
.astfC'l: Vor urma şapte ani de belşug 
r.;1nd va fi grâu mult şi fructe multe. 
Tiupă aceşti şapte ani vor unna nlti 
şapte ani de foaml.:'te grozavă când nu 
-va mai fi n;ci grf111, niri fructe, nici 
iipă destulă. Regele să nlcagă un băr
bat inl<'lcpt e.arc să adune în cei şap
te ani hogati, grftu mult in hambare, 
ca să Dihil poporul pâi11c in cei şapte 
ani de fn<~metc. Regele bucuros şi 
toţi sfC'Inicii 1-au ales pe Iosif. El a 
fost onor,Jt şi iuhit de tot poporul şi 
a condus cu intdcpclunC' tara. Dumnt'.-
2eu a fost cu f'l, pentrudî n rămas 
credinrios şi in rău şi î_n bine. 

numinedi, t:J Fel.lrm:~rie 1938. 

Vn lrate cu inimă mare 
Textul: Facerea "2:1-38; 43:1-34; 

•4:1-18: '•5:1-10. 
Cuv. de aur: Efeseni 4-:32. 

EXPLICAŢIUNI: Iacov se găseo In 
~mdul Palestinei, în Bccr-Şcho, cfind a 
!!tjuns foametea la el. (Invăţ~Horul să 
arntc elcv:Ior drumul gcut de frnţii 
lui Iosif din Rcer-Şrba ..flână în Egipt). 
"J'ratii lui I.osif au cnmpărat grt\ll în 
primul drum şi s'au întors acasă Jără 
Sim:on, căci acestn · a fost 1rcstat de 
Iosif. Pc drum au g5sit în sar.i b<mii 
cu cari plătiseră gr:lul. Iosif le ~pu
lese să nu se tntoarcă în Egipt fără 
"Beniamin, fr1tclc lui după mamă. La 
etăruinţa lui Iuda, Iacov le-a dat pc 
Beniamin să-I ducă cu C'Î ctmd a tre
buit s1i meargă :~. doua oră după grâu. 
După o grea tncercarc, Iosif s'a des
~opcrit fraţilor săi şi i-a rugnt să adu
că pe I:::~cov în Egipt. Ei ;:tu făcut a
r.est lucru. Astfel toaU'i seminţia lui 
1acov s'a aşezat tn tarn Gosen, care 
se găseşte Ia partea mi:uănoaple i"l. 
lrgiptului. Nici erau aproape de Iosif. 
căci el 4omnea la Zoan. Egiptenii ur.~u 
pe Evreii, pentrucă erau păstori, iar 
l'lstorii din Palestina au năvălit d<' 
B.ulteori în Egipt şi :3U robit tara. Ei 

purtau numele de Hicseşi. Se crede el 
însuşi regele sub care a trăit Iosif, a 
fost d:ntrc aceşti Hicsoşi năvălitori. 

lnvdţdturl spirituale 
1. MUSTRAREA CONŞTIINŢEI. Nu 

poţi scăpa de răul pe care tl faci. 
Crezi că el ;':\ rămas în trecut, dar 
odată arc să-ţi iasă înainte din nou. 
A~a s'a întâmplat şi cu fraţii lui Io
sif. Ei crezuseră că vinderea fratelui 
lor nu va avea nicio urmare şi că 

..au gătat-o cu el pentru totdeauna. Er,'l 
mult de atunci, au trecut peste 21 de 
ani şi iată că păcatul lor le iese din 
nou in-:.tinte. Ei ajung in mare în
curcătură în Eg;pt. Co.1ştiin~a lor, ca
re ei credeau că doa.tmc., se scoală in
lăuntrul lor c;,i ii acuză puternic. Ea 
le şopteşte aspru: "Tot ce vi se in
~âmplă, e urmarea a ceea ce aţi făcut 
la Dotan". Ce adfmci suut cuvintele 
din cap. 42:21-22: "Ei au zis atunci 
unul către altul: .,Da; am fo!it vino
uati fată de fratele nostru; cădi ·am 
văzut neliniştea sufletului :lui, când 
ne ruga şi nu l-am ascultat! Pentru a
ceastci. uine peste noi necazul acesta!'" 
Ruben a luat ruvântul şi le"'l zis: 
, . ... Acum iald cii ni se cere sorofealff 
de sângele lui". Da, să nu creadă pă
cătosul că va scăpa "\Te0dată de păc.'l
tul lui. Pentru fiecare din noi, vine 
ziua socotelilor! când va trebui să 
dăm sr.amă de tot ce am făcut. 

2. INCERCXHILE LUI IOSIF. De ce 
s'a purht Iosif aşa de aspru cu fratii 
săi? A vrut el să se răsbune? Nu. El 
ştia că ci fuseseră răi unul faţă de 
~tltul, egoişti, 'lacomi de bani şi fără 
inimă. A vrut să ştie dacă s'au lăsat 
S.'lU nu de aceste păcate. De aceea, 
spune un scriitor, Iosif a plănuit trei 
incercări. Intâi, a arestat pe Simeon 
să vadă dacă ci se vor tntrista pen~ 
tru accast1.. Poate s'a gândit s§.-i dea 
-~j lui Simeon putin timp să fie sin~ 
gur ca să-şi amint~asc3 mai blnc de 
păcatul său. căci el fusese mai aspru 
l'l Dotau. Acum Iosif vede că ci nu 
sunt aşa de r..emiloşi ca tn trecut. Ii 
doare de fratele lor Simeon. Al doîlea. 
le-a pus banii în saci să v.odă dacă ei 
sunt cinstiti. Dacă da, ei, când se vor 
intoan·e, ti vor spune despre acesti 
bani. Ei au trecut şi •'lccst examen bi
uc. Al treilea, el "\'a pune cupa sa in 
sacul lui Beniamin şi-1 va ·uesta s~ 
v::1dă dacă ei iubesc pe Beniamin şi 
~dacă vor incerca să-I ~cape. Şi 4ici 
mai ales Iuda. care a fo!'t gat'l să se 
jertfească, a fost la !nălţime. 
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3. NU VOI, CI DUMNEZEU. (45:1-
10). Ce mînuntă e mân1 lui Dumne
zeu! Fraţii lui Iosif au vrut să-i facă 
rău! Iar m<1na lui Dumnezeu a venit 
şi din răul lor a scos un bine! Şi ceea 
ce e mai ciud'lt c că a scos nn bine 
chiar pentru ei. Ah, mila nemărginită 
a lui Dumnezeu! Lucrul acest8. se re
petă in viaţa fiecărui credincios. Oa
meni încearcă să-i facă rău. Dumne
zeu însă, pune m<îna .şi schimbă răul 
ln bine. Iosif vede lucrul acesta şi de 
aceea lui ii e aşa de uşor să-şî ierte 
fraţii şi să-i iubească. In adevăr mare 
e Iosif în iubirea şi if!rtarea sa faţă' 
de ccic<.~_ i-au B~rut rău. (Citeşte cu a
tentie Facerea 50;15~21). Trebuie să 
credem şi noi acest lucru: că Domnul 
nu lasă pc n:meni să ne facă vreun 
lUcru care nu e spre binele nostru. 
Deci să prLr:1im orice ca din mâna 
Domnului şi nu d:n partea oamenilor. 
Aceasta ne va ajuta să iubim şi noi 
.şi să iertăm ca şi Iosif. 

INTREB AH!: 1. Dece au mers fraţii 
lui Iosif In Egipt? 2. Nrată drumul 
pe hartă! 3. Cftti fra1i au mers prima 
dată? 1. Ce in"Vătăm noi din lectie des
pre mustrarea conştiinţei? 5. De ce a 
pus Iosif la incercare. pe fraţii săi? 
e. Numeşte cele tre: încercări. 7. De 
ce i-:1 fost lui Iosif uşor să-i ierte pe 
fraţii săi? 

Pentru copiii miel 

După ce fraţii lui Iosif 1-au vân
dut, s'au întors ,1.casă şi au arătat hai
na frumoasă a lui Iosif lui Iacov si 
i-au spus: "lată h~lna lui Iosif. De
sigur .>l fost sf:îşiat de (iau sălhati
cc". Ei ~u minţit. Iar T:::tcov kt plâns 
mult. Dar ci n':1u ştiut că Dmrtnl'7t'.11 
a fost cu Iosif şi l-a fi'irut iubit si bo
p:at. Dupăcum :a tâlcuit Iosif visul lui 
Faraon, aşa s'a şi înt<i.mplat. Au ur
mat ~apte ani bogati. Iosif a strâns 
gr!lu asa de mult, încât nici nu se 
mai putea măsura. Apoi au urmat 
Ş.<lpte ani .de sccet~. ·Poporul a flă-
mfmzit. ... 

Atunci Iosif a deschis hambarele şi 
a vi'tndut grâu celor flămânzi. Popo
rul a cumPărat şi a fă('ut pâine. In 
Can~.rm unde locuia Iacov tatăl ş1 
fraţii lui Iosif, era mare foamete. Ia
cov a auzit că in Egipt este grâu de 
vânzare. Zece fraţi ai lui Iosif au 
pregătit saci ~i bani de argint. Apoi 
au pornit cu asinii ln spre Egipt. 
Drumul era gren, căldura era mare 

şi apa puţină şi caldă. După multe.· 
zile au ajuns în Egipt şi s'au înfă
ţişat în fata lui Iosif. Dar nu I-au re
runoscut. losi! î-a recunoscut, dar nu. 
le-a spus că el e fratele lor. Le-n dat 
grftu, dar le-a spus, ca să-1 aducă şi 
pc fr.1tele lor mai mic, Beniamin. 
Când au ajuns acasă, fraţii au spui--· 
lui latov că ministrul acela vre.;t să-]· 
vadă şi pc Beniamin. Iacov, cu mare 

· durere, a trebuit să se despartă de 
Benbmin. Peste un an s'a terminat 
grâu! şi fraţii lui Iosif a trebuit sl 
plece împreună cu Beniamin. Iosif, 
dind l-a văzut, a plâns şi le-a -spus: 
c5 el .c fratele lor pc care I-au vân
dut. Apoi i<1 lrim:s să aducă ~i pe· 
tatăl lor, Iacov. l:tcov a venit ln Egipt 
şi a fost primi.t foarte bine de rege. 

Duminecă, 20 Februarie 1938. 

Cţjemarea lui Isus 
Tertul: Matei 4:12-25; 9:9-1S. 

Cuv. de aur: 1 Petru 2:21. 

EXPL!CAŢ!UN!: Ioan Botezătorul a·. 
fost închis de Irod. Isus, când a au
zjt acest lucru, i'-l plecat din Iudea tn 
Galilea. Până acum trăise in Nazaret. 
Acest sat se găsea la 1'lpus de Marea 
Galileii (vezi harta). Acum Isus se
mută cu locuinţa în orăşelul Caper
naum, lângă m·uc în partea de apu& 
(vezi harta). Aici era un lor mai bun 
pentru misiune, căci Galilenii din tot
te părţile viz;tau acest centru comer
cial şi industri'll. Prin ţara lui Z<'bu
lon si Neftali se întelege tO'I: GaWea .. 
A fost num;tă Galilea Neamurilor:o
pcntru că aici era o mo.re amcstec§
tură rle lume: nu numai Iudei, ci 
Greci, S~rieni, Romani, etc. Aproape 
de Capernaum era şi c şi <"Zi frumo.'l
sa rnarc a GaFleii cu apele limpezi 
şi improspătatc de Iordanul care
se vărsa în ea. Aici erau peşti 
foarte vestiti cari se vindeau cu ma
re pret pc piaţ.'l Romei. Cei patru ti
neri, Petru. A'nrlrei, Ioan şi Iacov, a
veau o meserie de pescari ce le adu
cea un mare '"Pnit. Ei .'3.veau servi şi 
cm·iibii. Dar Ma·tci ·:t avut o slujbn mai" 
înaltă l,1. adm:nistratia financiară din 
Capernaum. El aduna birul deJa co
mercianţii din Capernaum şi G1.lilea. 
Clasa vameşilor, - un fel de percep
tari, -·· era foarte urâtă de popor 
pe-ntru nedreptăţile cu adunuea b:ru~ 
lui. 

Î 
j 
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XnvdtiJtarl spirituale 
1. POCiUNŢ A. Ioan şi-a Inceput mi

sjunea cu predicarea pocăinţeJ. . Isus 
şi apostolii ·•u făcut la feL C'e în· 
seanmă în5ă, acest cu vânt mare: po
căiHţii'! El nu înseamnă să-ti mărturi
seşti păcatele unuî- om. Nicăîri în 
Biblie nu se spune aşa ceva. J.-u·ăşi 
pocăinţa nu înseamnă nnmi1i părere 
de rău, sau intristare pentru păcat, ci 
eewt mult mai mult. Pocăinţa c rupe
rea cu lotul cu lumea şî cu păcatul, 
sclt:mbo.rea inimii şi a minţei, holărf
rca de a trăi după voia lui Dumne
zeu şi fnloart1erea la Hristos. Această 
pocăinţă nu se pontc face fără ajuto
rul Duhului lui Dumnezeu. Şi e o ma
re deoseb:re intre pocăinţa adevărată 
şi căinţa un·o:· oameni cari a dott::t zi 
incep din uou să păcătuiască. Nimeni 
nu se naşte ·pociiil. ŞE copiii născuli 
In familiile credincioase, trebUie să se 
pocăiască. 

2. CHEMAREA UCENICILOR. Cei 
patru tineri au fost primii ucenici :1i 
lui lsus. Vocea Lui a ajuns la urechile 
lor şî a pătruns în inimile lor. In~ 
dată ce au auzit chemarea Lui, n'S~.u 
mai fost I:niştiti la meseria lor fru
moasă de ~eseuri. Au lăsat casă şi m'l
să, averi Şl familie şi au plecat pe ur
mele. 1u! ]sus. El trece azi şi pc lân
Bă t>nc. !ţi sopteste si ţie, prin Duhul 
situ: ,Sino după ~line!" Auzi tu voce'l 
Lui? Il asculti tu? 

3. PESCAR! DE 0.\MEN!. Domnul 
le spune deln înc0put ucehicilor care 
va Ii scopul vietii 1or tie acl înainte. 
Ei sunt dtemaţi la o mare lurr.'lrc: 
să fie pescari de oameni. Sufletele 
pîcrUute se cufundă în marea furtu
no:lsi\ a păcntulni. Datoria lor supre
mă. tinta vieţii lor, tr<"huie să fie să 
prindă pc <"cc-sh' suflete rătăeite şi sii 
k adm-a la Mtintuilorul. Iub'te frate 
şi sorit aceeaşi 'intă ti-.~ pus~o Dom
nu1 ~i tic ina•nte Ja porăinta ta: sU 
~aduci s11{lrte ill 1-lristos. Câte ai adus 
fll pâml aCj:m? 

4, OSPXTUL MANTUIRll, M•tei e 
un aH tfwăr chern.at de Isus. Nici el 
nu ŞQvăicst(' o clipă. Se drsp::trte de 
caricr.'"! bogătitlor, ca să urmeze pe 
Isus, cHre e cea mfti ma1·~ bo_r::ăfc. Du~ 
pă ce găseşte marea fericire lângă 
Isus, işi aduoo aminte de prietenii lui 
de păc..,te, cari sunt incă in întunerec. 
Ahmci o idee sr~nt1i ti vine în minte. 
Trebuie să-i aducă şi pe ci la Isus. 
Cum? Va face un ospăt în cn!'a S"i.. 

Mni r:tcuse d multe ospete murdare. 
Dar acesta Wl fi un ospăţ sfânt. Isus 

va sta ~ntrc prietenii săi din lume şi 
le va vesti mântuirea. Vedeţi că Matei 
işi inţelege îndată d".,torfa ce o are: 
ca mântuit: să aducă şi pe altii la 
Isus. Ku e de mirare că a rost ales 
mai târziu intre cei 12 şi că EY~9:n~ 
ghclia din care avem h~c\îa azj, e scri
stl ch:ar de el. Mărturiseşti pe lsus 
prif!tcuHor tăi de păcate? Sau te ruşi-· 
nezi irl faţa lor de El? Cea mm more 
datorie a unui credincios e să aduca 
şi pe alfli la Isus. 

5. ISUS PRBIEŞTE PE ORICJNE. 
Mo.tcî a fost man~ păcătos1 dar Isus 
l~a prim1t. Prietenii lui, vameşii din 
Lupcl~nautn, erau pl:m de cele mai 
mori !5rădclegi. fotusi Isus stă cu ei 
Ja masă şi c g,:ata :să~i primc~scă şi 
să-i m;întuîa.scă. El te primeşte şi pe. 
t,ne dacă vii !a El. 

INTREBXRI: 1. Arată pe bortă Na
zaretul. C1pcrnauln şi marca Galîlciit 
2. De ce s'a mutat Isus in Caper
naum? 3. Ce ocupaţie aveau vame
şii? 4. C;trî au fost cei patru tineri 
pescari chemati de Isus? 5. Ce în
seamnă pesca:--i de oameni? 6. Ce i:n· 
scamnă J)ot~ăinta? ?. Spune tot ce ştii 
despre Matei! 8. De ce a f~cut ospăţ 
M1tci? 9. Ce înseamnă nmilă voiesc, 
rm jertfă"? 

Pentru copiii miel 
Intr'o zi, pe când Domnul se plim

ba pe malul mării, a văzut doi o.n.~ 
meni pcscuind şi lc~a zis: uPetre şi 
Andret, vrrcm s1i vă spun cevt1.". Fc~ 
tt·o1 si fratele său. Andrei, au lăsa1: 
rt>pcde mrcja in coraLic şi au fugit 
la Isus. Domnul le-a zis: "Doriti s!&: 
trăiti o Yiată curată şi sf<lntă, să a~ 
julati pe cei slabi, pentruca sl1 fiţi 
plăcuU tnainte>"t lui Dumnezeu? .. Pe
lru şî Andrei au răspuns repede cu 
bucurie: "Vrem. Dot:tmnc". J\poi şi-au 
dus mreja acasă şi s'au intor!-i la Isus. 
Mcrp:tmd pc drum, ;lU mai intâlnit nlţi 
doi frati tincrit cari îşi cârpeau mre .. 
jelc. Domnul i-a chemat şi pe ei dela. 
meseria lor şi au Jăsat~o cu bu('urie. 
Astfel toţi ;~U devenit prieteni sî to~ 
varăşi ai Domnului. Ajunu.:lnd );1_ un 
pod, nu vk\zut pe vamesul ~Iatci lu!\nd 
hir. Domnul i~a zis: "Aceasta e o me
serie păcătG:tsă~ Matei, d1ci tu ceri 
mai mult decflt se cuvine. Nu Vt('.Î să 
scapi de pilcnte şi să-L primeşti pc 
Dumnezeu în inima la?" M~tei n rHs
puns repede: "Vreau. Doamne. Mă 
rloarc că nm inselat pc mulii oameni'". 
Apoi a făcut o mnsă mare la ca
re a luat parte şi Domnul Isu~ lm~ 
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preuni'i cu alti yameşi, prieteni de ai 
lui Matei. El s'a bucur.:tt mult că şi·a 
schimb<tt viata şi a devenit prieten 
cu Domnu! Isus. Nu vreţi şi voi, copii, 
să lăsu{i gândurilc şi faptele rele şi 
urâte şi să fiţi prieteni cu Domnul? 

DuminecA, 27 Februarie 1938. 

Jsus iartă şl vlndeed 
Tertul: Matei 9:1---S, 18--38. 
Cuv. de aur: Faptele 10.S8. 

EXPLICAT!l'NI: Azi îl găsim pc 
Isus în Capernaum, cctate::t Sa, vinde
când 6 hohl'lvi. Primul c un slăbă
nog, adică un paralizat, ale cărui mem
bre sunt amortitc aşa că nu le mai 
po'ltc folosi. Poate ceva păcate 1-au 
dus la ac...!astă paraliz!t>. Ia!1· era unul 
dintre fruntaşii sinagogii din C:trpc
naum. Aceşti filmtaşi aveau dreptul 
sA judece pe popor şi să orânduiască 
serviciil{' din sinagogă, care cr.-::t un 
tel de cr~să de înehinăciune. Prin ur
mare, Iair era un om însemnat din 
oraşul Carpcn::unn. 

ln.,dţdturl spirituale 

1. !',\CATUL, CAUZA BOLILOR. 
Toate durcrilr- trupeşti au venit oda-

, tă cu intr.nrea păratului în lume. In
să mulţi oameni sufere din C'1.lll3 pă
catelor părin1ilor lor. Dar sunt multe 
boli car~ vin pc unna :păcatului perso~ 
nal. Tânărul care-*i rumcază tinereţea 
in betie, desfrâu şi dansuri, să nu se 
mire dacă îşi; v.a pierde nu numai sune~ 
tul, ci şi corpul. Po<~tc şi slăb;inogul 
8. ajun;; pc această calc boln.:Pl. De a
ceea Isus ii dă întâi \indecarea suf~ 
lctului şi apoi il trupului. 

2. FIUL OMULUI ARE PUTERE 
Si\ IEHTE PACATELE. Are putere 
pentrucă a murit pe cruce pentru 
mt1ntuirea noastră. Arc putere căci e 
însuşi Dumnezeu. Şi nimeni alţţineva 
nu at".C drept să ier·te păcatele, ni
ci biserica, nici vre-un slujbaş al bi
Sl!ricii. Numai Hristos dă această ier
tare. Şi El o dă in d::l!- ori cui o ce
re prin credintă. Cel mai mare lucru 
pe care trebuie să-I 1'?1i în viaţă, e 
această iertare. Eşti tu iertat de pA
catele tale? 

3. ISUS A llJB!T PE CEI SUFE
RINZI. Şase oameni găsim vinder,'lţi 
de Isus in lectia noastră: un slăbă
nog, o femeie cu scurgere de sânge, 
o fetiţă moartă, doi orbi şi un mut. El 

a avut mare milă de cei bolnavi. Şi 
mila Lui 1-a dus h fapte. 

4. ATINGEREA DE ISUS. Femeia 
bolnavă s'.!. atms de Isus şi a fost vin
decată pc dată. Şi azi ne putem atin
ge de Isus. Prin credinţă Isus vine Jn. 
noi, intră în inimile hoastre şi prin a

-tingerea de El, to::1.tc durerile noastre 
se opresc, o putere nouă vine in noi 
c<~. să trăim şi sufletele noastre de~ 
"fÎJ1 fcr:cite. 

5. MA!\E ESTE SECERIŞUL. Nicio
dată n'a rost m:li mare decât ast~zt. 
Niciod1tă lumc;J. n"a avut mai nmre 
nevoie de Evanghelic. Pul'nii sunt lu
lucrălori la secerişul Său şi ~ă ne ru
lucrători caTi nu se g:1ndcsc h nltce
va decât la adunarea snop:lol" pentru 
grfinarul lui Isus. Să ne rug5m de~ 
ci. Să ne rugăm să sco.1tă Domnul 
lucrători la ~rr.crişul ~Jiu şi să ne ru
găm să ne scoată şi pe noi la seceri
şul S5u. 

lntrefdtri: Câţi bolnavi găsim c5 a 
vindecat Isus in lectia noastră? 2. Ci
ne poate ierta păc<~!cle? 3. Poate cine
va afară de Isus ierta păral<'lc? 4. 
Ce trebuie să facem noi ca să pri
mim iert:1re? :l. Cfne a fost Iair? 6. 
Cum ne putt'm na-i- atinge azi de 
Isus? 7. Ce lnhu!c ~ă f;wem noi fa
tă de s~~ceri~ul Domnului? 

Pentru <opili miel 

D0mnul Isus 1'1 fost aşa de milos 
şi iubitor încât, pe unde trecea, ieşea 
multimea din oraşe şi sate s:l-L vadă 
şi să-L ro<Jge să-i vindece de vreo 
boalU. Intr'o dupA masă, trecea pe 
stradă, urm<~t de o mare mullinu~. en
rc dorea să~L audă vorbind. Dcod~ltă 
văzur:l un om indrrptându-se în gra
bă către ci. Mu]timca se dt•te în lă
turi, ca să-i facă lor_, căci era un 
fruntnş, un c:onducător al Evreilor, un 
om foarte bogat şi onorat. Cum ,1 
ajuns la Isus, a căzut în genutu•h\ 
înaintea Lui şi abi.~ răsuflând, n zis: 
"Invătătorule, fetita me~ e pe monrte. 
\"ino de o vindcc3". Isus l-a iuhit pen
tru credinta lui mare şi a plecat cu 
eL Pc drum ~:-ti alergat înaint~a lor 
câţiva srrvitori spun;îndu~i că fetita ;q 
murit. D::~r laîr a cre?.ut că Domnul 
porcte să-i înyier:e fetita. Domnul a 
văzut credinta lui, ,1. intrat în casă şi 
a spus fetitei moarte să se scoale. Ea 
s'a sculat, iar părinţii ei s'au bucuJ~~t 
foarte mult pentru că numai re ea o 
aveau. b..ir a ere1.ut în puterea lui 
Dumnezeu. Dt• aceea nu s'a descurajat 
şi Dumnezeu l-a binccuvântat. Să spe-

L--.;Q ;:;e;: \1 
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răm .şi noi, copii, in ;J.jutorul lui Dum
"ezcu, orict· nrc-az ar veni asupra 
aoastră 

Duminccă, 6 Martie 1938. 

Dumne.:eu se îngrijeşte 
de noi 

Textul: Matei 8:23---34; 6:19--34. 
Cuc. de aur: 1 Tim. 1:7. 

EXPLICATICNI: Cele două texte 
ale lecţlUnii no.':l.slrc fac parte din ma
rea predică de pe munte a lui Isus 
Hristos. Muntele acesta a fost de 
bună scamU unul din cei doispre
aece munţi dC lângă inarca Galileii. 
De sigur aici erau ,:rrbori cu pă
•ri pe ei. Iarăşi crinii în Palestina 
creşteau sălbatici prin păduri şi câm
pii. Lui Isus i-a fost uşor să iri crinii 
fi păsările ca pildă. In Palrstin'.l se 
tlcca de multeori foc cu iarbă usca
t~ De aceea 'Isus spune: .. ... iarba de 
pe câmp ... mâinr va fi arzmcati1 fn 
«~.ptor". Cuvântul ,,mamona" inscam
n~ bogătii. Isus il pcrsonifid'L Pe vre
mea lui Isus oamenii işi îngro~tu ha
oii in pămftnt, căci nu erau atunci 
ltănci c:1 nzi. De aceea Tsus spunr c~ 
pe aceslr comori le milniinc?i rugina 
şi "le sapă şi le fură hotii". Mai a
"'feau- hogăţii in haine scumpr JW cari 
te rnâncau moliile. 

InviJţiJturl spirituale 

1. A' CUNOAŞTE PE ISUS PERSO
NAL (7:2.1). E o m1rc dco_scbire între 

-- • şti multe lw·ruri despre ls!ls şi a-L 
wnoaşle pers:mal. Oamcni'i' din lrxtul 
uostru ~tiau multe lucrul'i despre Tsus. 
aşa de multe lunuri înct1t prcdicnn 
despre El. Totuşi Isus le spune: ,.Nici
f}dală nu t>'am ctmO.'>C'Ht". ~umai acei 
.amcni Yot· m("rgc in cer, C':-tri cunosc 
pc ls1Js p-crsotwl prin triHrca in tovă
P'dşie cu FJ. 

2. CASA l'E l'i!SIP (7:21·-·28). Cre
tlem că sltinca înseamnă. lsus perso
nal, iarr .. nisipul" ·învăt~Huri .şi in
fluenţe religioase. Oricine nu 'c leqaf 
de Isus llrislos personal, cinr nu-şi 
~tC'meiază credinţa pc El, ci pc ort
meni sau pc inviilături bune sau rele, 
trcela va cădea din podclintrl Un alt 
adev~r care iese aici la iveală e cit 
Oricine cade din poci1.intif. r. semnul 
«'! niciodată n·n fost pocăit. El ,, pă
f'!lt numai pocăit. Casa zidită pc ni-
91p a părut o casă bună. Nimrni n'a 

văzut nisipul la temelie. A.şa sunt şi 
unii pocăiţi. Ei par buni şi credin
cioşi. Stau ani mulţi in pocăinţă. Ni
meni nu ştie că in adâncul sufletului 
lor nu sunt pocăiţi şi că niciodată n',uu 
primit pe Isus in inima lor. Pftnă vi
ne o mare încercare şi ii răstoarnă. 

3. CASA PE STANC:\. Aceste e o
mul care îşi întemeiază credinţa nu
mai şi num:ti pe Domnul Isus perso
nal. Şi învăţăl11ra principală a acestei 
pilde e că acest om nu ua cădea nici
odată. De fapt în mai multe locuri 
ln Biblie se invat~ acrst adevăr: cei
ce sunt pocăiţi adevăraţi, nu vor cii
dea niciodată ca scl m'eargă in ind, 
iar ceice cad. c semnul C(l n'au fost 
pociiiţi cum trebuie niciodntif. 

1. PENTRU CE l'iU THEBUIE SĂ 
NE INGRIJOH.\M. E o deosebire in
tre a te ,,ingriji" şi ,a te "îngl'ijora". 
Noi trebuie să ne în~rijim de cele tre
buincioase pentru noi şi familiile noas
tre, dar nu trchuic să ne ingrijorăm. 
Domnul Isus dă următonrcle motive 
pentru cari nu trebuie să ne ingrijo
răm: 

-a) Numai aşa putem aduna comori 
fn cer (19-21). Dacă ne e frică de 
viată şi de viitor, încercăm să adu
năm comori pc pământ şi ne legăm 
inima de ele. Datoria noastră c să 
adunăm comori în cer. Aceasta în
scHmnă că nu trebuie să dăm din bu
nurile noastFe pentru r.;~.uza Evanghe
liei şi pentru cei săhtci. Această dăr
nicie e adunată de Dumnezeu in cer 
şi El ne-o va dă în ''cşnicie. 

b) N11mai aşa putem sluji pe Dum
nezeu. D:-teă suntem ingrijorati, ne le
găm inimile de mamona şi ajungem 
să-l slujim. Luther spune: .,Dumnezeul 
nostru c ceea ~c iubim mai mult". 
Dacă iubim banul mai mult, aceb c 
dumnezeul nostru şi atunci nu putem 
sluji adevăratului Dumnczru. 

c) Viata e mai mllll decât hrana. 
Deci Celce ne-a dat viaţa, - un lu
cru mai mare, - oare nu ne poate 
rla .şi hrana, ·- un lucru mai mic? 
Dumnezeu. c in stare să se tngrijcasc~ 
de noi. 

d) lngrijorările n!l adaugă nimic, la 
înălţimea vietii. Domnul vrea să ara
te că, prin ingrijorări nu putem face 
nimic. ~ 

c) Dumnezeu se îngrijeşte dr noi oo. 
un tată iubit. Păsările şi crinii sunt 
pilda. ,. 

l) /ngrijorclrile ne fac pdgdni. (v. 
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32). 11 Fiindcă toate aceste lucruri N~a
murile le caută". 

g) Dacă ne. ingrijorăm, nu putem 
prmt> împărăţia lui Dumnezeu lntâi 
In vi<lile noastre (33), 

b) Ajunue zilei ne<azul ri. Nimi<' 
nu sdruncmă Yia,.:t şi nervii <'ă. si in· 
grijortlril<'. Oamenii ajung: să nu poa
tă dormit chinuiţi, nenoşi 1 boln:n1, 
răi, posomorâti şi nefericiti. Isus arc 
milă dt• noL El vren. să armwitm griA 
jilt: noastre pe El, C!l ele sft nu ne 
chinuiască. 

INTREBARI: t. Unde n tinut Isus 
prt·dlca? 2. Cum se adunau bngiîtiile 
pc vremea lui Jsu~? 3. Ce îns(';mm?i. 
('UVfmtul nmamon:~."? 4. Ce inseamnă 
a cunoaşte pe Isus? fi. Ce inscamnli 
casa pc nis1p? 6. Ce insramnă t'nsa 
p<' stanclf? 7. Sunt poriliti in i1d<'văr 
('ekC' cad din porăinHi? 8. Va cr.iden 
din credintă un pocăit adevărat? 9. 
D~ cck· opt rnott~.-c pentru cari n\l 
trebuie să ne !ngrijonlmf 

Penlnl copiii 111lcl 

Ce trist c iarna. eopiilor! Iarba 19 
pierit de pc câmp, ('Crul a irnpânzit 
llc nori cenusii, florile s'au veştejit, 
pomii si-au scuturat podoah!.i lor de 
frunze. Vouă, copiilot~J vii. plncc iarna, 
p(•ntrucă ea aduce zăpadă ,r~]bă şi 
floricde de ghîată la ft:rcstre. Totuşi 
c aşa de tristă iarna. Câte o păsări
că udă de plo,aie sgribuleştr suh 
streaşină. E flămândă. ~u mai afl~ 
pe eim1p nid un ~răttnlc, nici un 
'Viermuşor. Şi c aşa de (rif~. E nşa dt' 
nemiloasă iarn"'! Dnr i:.ltli o copilită 
tnid\ iese din c§~m1~ r_nJdă cu o bu
cată de nflinc în milni"i şi inrcpe in
cet s'o sfitrî\mc. O ceată de păsărek 
t'oboar5 pc pământ si cu mare ~rnbă 
ctu~a!esc 1nldlc fărămituri şi, cit··i
pind voio.l'tse. sbonră mai departe. Ci· 
uc a pus in înimn rctitci m1l.n rle ace
le sărmnue păsăr<"le flămilndc? Dum
n<•zru Tatăl, ingl'ijilot·lll nostru, a1 
l)Omilor, al însc('telor şi :'li (rtnimalC'R 
1or. El imbrac?\ flor-ile cu rulori a~a 
dr gln,qasr si <'ll miros a:-n <le pl?l~ 
C'-Ut! EI dă \'Ore :}$a plăcută p?isărf'~ 
lclor, . culoar<> Yf'r(\c frnnzf'!lor ~i 
"trălurirr ('erului alh~!>tru. 'EJ va avcn 
JU'iiă de noi, copiilor. Deci să nu fim 
nieîodală ingriJorati că nu vom ~vea 
<'U ce ne tmhrăca si ce mfmca. Cine 
tmbra<":ă rlorilc aşa de minunat şi hră
neşte păsărelele mici, nu va ,nvea gri
jă şl de noi? 

Ouminecă, 13 Martie 1938. 

Dumne:el.rea 1ullsus 
T<a,lul: Ioun 1:1-18; 14:1-11. 

Cu''· de aur: Ioan 1:14. 

EXPLJC,\TJCNI: Primul text din 
lcc~ia no~1stră se ocupă de Jsus suit 
numdc d~ Cuv:lnt sau ~,Logos··. Acest 
C11vtlnl n fost folosit si de iilosofii 
greci. Ei inlch.~gcau prin d m< jlo~:ul 
prin etre lucru D\unnezcu. In Vechiul 
fcstam~o·al găsim < :t DuJ1ltlczeu a fă~ 

<'Ut totul prin ('U\':lnt Ioan foioseşte
act'5t Cuvtml, dar îi dă ('U totul un 
alt înţeles, nşa cum vom vedea mai 
jos .. \l dn":!c:t text cuprinde o parte 
din ~·uyJnti."h: lui isus, \'orbite Joi sca
J'a inainte de a fi prins de Iuda şi de 
Iudei ptntru a fi r5sl_îgnît. 

L HHISTOS E llESCOPERIRE.-1. 
LU lll'M:\EZEU. Sufletul omencoc 
an• nevoie de Oummţtcu, F('ricitul 
Xu~ustin n ·yorbit pentru to::tt:'i omc
nlre.:t <'ÎIIid a. spus în ru~lkiune: 
.,l\·r-ai {!klll, Doamne, pentru T:'!u~ fi 
suflelcie mw~lrt• nu găsesc odihnă pd~ 
r:ă mc st• odilmesc fn Tine!" Lucrul a~ 
rt',<;ta <' adcvi"irat. Omul nu găseşte 
pace, linişte. fericire şi odihnă pfml 
nu d~opcrc pc Dumnezeu. D.~r ."e 
ridîri; maren tntrcbarc: poate omul 
descoped pc Dumnezeu? RH~punsul e: 
nu. Tt'xlul nostru spune: ,.Nlm<'nt n'a 
văzut YrC'odati'i pe Dumnc~en". Mintea 
omeneasdi r ·~~a rlc întunrcată de p~
cat înt';1t omul nn poate niei cum să 
găseasc:l pc Ournnczt'U. Sin~ura c3le 
ta omut i\ă cunoască pe Dumnezeu t' 
ca Dumne.:ru fnsuşi să .'!C descopere 
f'nwlui, r:t El s~ ne i::1să în cale, să 
Ylnă In noi ş1 să se nrntf', Dnr <'UID 
să se arate Dumnf'zcu? Et ştie mai 
bînc. Si JWntrud'i ştie, a ales c:tlen in
lrupării într'o persoanfi. In primul 
rext e J;m~cdP că prfn Cm·ânt, se în· 
t~ie~t' Isus Tfl'istos .• J:uvfwtnl s'r~ fă~ 
cut tntn" şi noi ~l1rn că 1-Irt~tos s'a 
făcut trup. Drri Cuvi\ntu] e Hris1o:s. 
In nr.rlnş timn în V('rsetul înh\i se 
-;nunt~: .. ~ ... Cuvil-nlul era Dnmm'T.eu". 
Deci Hr'stos r Dumnruu. Cu alte- cu~ 

·y:nte> Dmnnt'7t'U a luat În I-Irir-to<li for
mt'i de om .. t ni s•:-t nrUiaf. ,.Cel'a ce 
{·UYftntul jwnlru o fl<'T50'1nă, .1..;cca f!" 
Hristos ;wntru Dum.nt'~cu, Onm~nii 
!'C descopăr aHor:t prin cuvânt. Dum .. 
nezeu s'a descoperit prin Hristosl!t. 
Deci doufi ndevZ!Iruri reies de aici: 

a) Ilris/os e Dumnezeu. Ca at.re, 
EI c er<'ntorul lumii şi al vietii (T. 
3, 4). Deci Hristos nu are tnceput. El 
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c din veşnicie în veşnicie. El c una 
cu Dumnezeu. Face p.:~rtc din Dum
nez.eire: Tatăl, Fiul şi Duhul sfânt. 

b) Prin llristos Dumne::cu s'a des
coperit oamenilor. Hristos spune lui 
Filip: ,.Cine m'a văzul pe Mine, a Vă
zut pe TaUil". Iar Ioan spune: ., ... sin
gurul lui Fiu, ca:c este in sânul Ta
tălui, Acela l-a făcut cunoscut" pe 
Dumnezeu. Deci în Hristos vedem pe 
Dumnezeu. Ştim că Dumnezeu c aşa 
de bun, de drept şi de iubitor ca şi 
Hristos. Dar Isus nu numai I1('-a ,:Hlus 
nişte adevăruri desJ?rC Dumnezeu; în 
El Dumnezeu însuş.1 a venit la noi. 
Prin Isus, ajun1.wm la Dumnezeu 
(14::6), ajungem să-L cuno1ştem şi să 
trăim cu EL 

3. C R ESTE CREDINŢA. O altă in 
vătătură mare din textul nostru c cu 
privire la credinţă. Ce este credinta? 
Mulţi oameni sunt rătădţi, pcnll·u că 
nu au o părere limpede despre cre
dintă. In Ioan 1:12 ni se spune ce este 
credinta. Aici vedem că ,:t crede in 
Isus, înseamnă a-L primi in inimă. 
"Dar tuturor celorce 1..-au primit, adi
că celor ce cred in Numele Lui le-a 
dat dreptul să se facă ropii ,;tj lui 
Dumnezeu'', Deci a crede înseamnă nu 
numai să ai păreri bune drsnrc Isus, 
să crezi tot ce se spune in Biblic des
pre El, ci mult mai mult, inseamnă 
a-E primi pr Isus in inimă ca Mân
tuitor si Domn al vieţii tale. Ai tu o 
astfel de crcdintă? 

(Sunt multe alte inv~t~turi In lec
tia de azi. dar credem că e bine ca 
invăt1Horul să sUiruiască si să lămu
rc::tscă bine acestea două de m:-ti sus: 
descoperirea lui DumnezCll in Hristos 
si fnţelesul adevărat al C'redintei. Pen
tru aceasta il rugăm să dt'casdi foar
te ,:~tent lcrlia de mai sus). 

INTREBXRI: 1. Pot oamenii desco
peri, prin priceperea lor, pe Dumne
zeu? 2. De ce nu pot? 3. Dă dovezi 
biblice că Hristos c Dumnezeul 4. Do
vedeste că Dumnezeu s'a descoperit 
în Hristos! 5. Ce este credintn? (Rl'l'c:;
punsul ade\·ărat va fi numai arcsh: 
a crede fnse(lm11r1 a primi pe Hristos 
tn inimă ca Mântuitor şi Domn). 

Pentru copiii .,Ici 
Dumnezeu a rrecat pc Adam, pri

mul om după chipul şi ascmănă:rea 
Lui. Apoi i-a dat suflet şi numC'lc de 
Adam. lnsă el şi fiii săi au căzut in 
păcat şi au uitat pc Dumnezeu. D~r 
Dumnezeu nu ne-a uit~t. A văzut rât 
de mult şi-a pălat omul h~ina albă a 

sufletului şi, în iubirea Lui, i-a fost 
mi!ă de noi. Ne-a lrimis pc Fiul Său, 
Domnul Isus, ca să ne scape de pă
cate. El .:1 suferit batjocuri şi moar
tea pc cruce P(.'ntru păcatdC' noastre. 
Astfel El a fost pedepsit în locul noa
tru. Iar ceice Il primesc in inimile· 
lor, vor locui in veci in ceruri, în lo
cul pregătit lor de Domnul Isus. 

Duminecă. 20 M'"tie 1938. 

Htintulrea 
prin pocălntă 

Textul: Luca 1rJ:1-10; 15:1-10. 
Cuv. de aur: Luca 19:10. 

EXPLICAŢIUNI: In prima lccţiun•· 
găsim pc Isus in drum spre IerusH.
Jim. El merge In sărh:ltoan~a Paştilor· 
când v.:1 Ii omorit. ,\ căl:Jtorit de bu
r.ă seamă pc vnlca Iordanului în jo& 
şi apoi a suit spre Ierihon la apus 
şi de acolo spre Icrus:tlim. Căci Ieri
honul se găsea pc coasta de apus a 
văii Iordanului (vezi h<~rh). La Ieri· 
hon i-a ieşit în calc Zacheu. El erlil 
mai marele vamcşi{or. Acesb era un 
post marr. Pulc~Lina era împă:rtită, in 
ce privrştc birul, in trei părţi cu trei 
centre: Cesnrc:-1, C:~pernaum şi Ieri
hon. Centrul din Icnhon avea in frun
te pc Zacheu. El înrrtsa birul dela o 
prov!ncie întreagă. Avea ocazie s~ fa· 
că multe nedr<'pti'Hi şi ~1\ adune ma_ri 
averi. In al doilea text ayem două pll
clc: cu oaia şi r.u dnhtna. In traduce· 
rc'l românC'asră fi\'Cm rm•;1ntnl leu de 
argint în loc de drahm:i. Valo.~rca 
drahmei era cam de 35 lei, plata unut 
ziu-aş pe acele vremuri. 

lnviJţiJturl spirituale 
1. POCXINŢA. Subiectul nostru de

azi c pocăinţa care. duce I_a. mântuire. 
Există multe părrn cu pnv1rc la po
căintă. Două lucruri tnsă, trebue si:i 
ştim. Jntâi, că podiinta nu Fnscamnă 
mărturisirea păcatelor la o penoanii" 
pămânfească. Nid.iri nu învaţă Biblia 
acest lucru. Al doilea. cit pocăinta IW 
c numai o părf're de ri1.u pentru pll
caf. Multi oameni vor mrrge in iad .. 
pe cari ii doare cit sunt pJdHoşi. Mo
tivul e că trebuie scl părăseasccl pă
catul. 

Atunci ce c pod.inta? Pocăinţ:1 ar~· 
trei laturi. Pc .'lrrstea le vedem asa 
de bine in poc3inţa lui Z::l.rbru. lnt:1i~ 
omul se vede păc-Qlo.o:;. Mintea lui e· 
lnminatit de Hristos ra sd-şi vad~ to<J-· 
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.tă păcăloşcnh. Poate, până acum el 
·s'a ţinut om bun. Dar in taţa lui Hrîs
·tos, îşi vede sufletul plin de toate pă
catele pe cari le-a făcut. Al doile.n, 
nine întristarea perl~nl păcat. Iubirea 
de păcat m0;ue în inima pocăitulUJ. 
Pân'acum a iubit păc.atul, dar acum il 
urăşte. Până li Clima n găsit plăcere in el 
dar acum se simte chinuit de el. Inima 
lui se frflngc de durere pf;'ntru păcat. 
El îşi mărturiseşte Domnului păc::tte
lc, ~:tşa cum a făcut şi Zacheu. Un dor 
nou se naşte in el după o viaţă sfân· 
tă. Sufletul său doreşte să fie in pace 

·cu Dumnezeu şi să trăiască o viaţă 
sfântă. Dar aceste două lucruri încă 
nu-l fac pe om pocăit. Al trcilC:ct lu
cru c cel mai important: omul o rupe 
•u păcatul şi se întoarce la Dumne
zeu. Aceasta e m:trea hotărîre de a 
nu mai trăi după îndemnurile firii 
pământeşti, ci după îndemnurile Du
hului. Ce frumos Iese această hotărîre 
·din cuvintele lui Zacheu (vrzi Luca 
19:8)! El nu numai că c hotărlt să 
trăhască o viaţă nouă, dar vrea să re
pare şi trecutul. 

2. SUFLETUL PIERDUT. Domnul 
Isus foloseşte de mai multeori cuvân
tul .,pierdut" cu privire la păcătoşi. 
El vorbeşte despre Zacheu şi despre 
alţi păcătoşi când spune: "Fiul omu
lui a venit să caute şi să mântuiască 
ce era pierdut"." Apoi ne vorbeşte de 
,.oaia p1erdutli.", de "drahma pierdu
Ui." şi de "fiul pierdut". Din toate a
cestea _reiese că. un om care n';a găsit 
pe Hnstos, e pierdut în păcatele lui. 
Tu eşti pierdut sau aflat? 

3. OAIA RXTXCITA ŞI DRAHMA 
PIERDUTĂ ne drsvăluiesc iubirea cea 
m.are a lui Isus. El e păstorul care 
aleargă p~etutindeni căuh'\nd oaia ră
tăcită şi El e femeia care caută cu 
lumânarea până găseşte banul pier
dut. Iarăşi ni se arată bucuria ceru
lui când un păcătos se intoarce la 
pocăintei. 4. Cari suflete sunt picr
d.ută mai invălăm marca pierdere ce 
o arc un suflet care stă in păcat. Ba
nul pierdut sufere trei lucruri rele: 
intâi, el fşi pierde valoarea. Un ban 
pierdut nu însl"amnă nimic. Tot ast
fel un suflet pierdut îşi pierde pre
ţul său veşnic. A'poi un ban pierdut 
nu mal e de folos .'ilăpânului. Un su
flet pierdut nu mai c foJositor lui 
Dumnezeu. Si în sfârşit, de pe un ban 
pierdut se şlerge chipul regelui. Şi pc 
·noi a fost aşecat chipul lui Dumnezeu. 

' 

Dacă stăm în păc3.t, chipul lui Dum· 
11ezcu se şterge de pe noi. 

JNTHEIHHI: 1. Unde se găseşte Ie
rihonul? 2. Ce ocupaţie avea Zacheu? 
~ Spune cari sunt cele trei laturi ,:.,le 
pocăinţei. 4. Cari suflete sunt pier
dute? 5. Ce În\·ătăm din pilda cu 
o:1ia rătăc!tă? G. Spune cele trei lu
cruri rt..!le ct~ri vm asupNl banului 
pierdut. 

Pe•tru copiii miel 
In zorii zilei un ciobănaş, cântând 

incet din fluer, ieşi în câmp in urma 
und turme de oiţe. Oile îşi iubeau 
pi'istorul, i.:tr el i.şi iubea oile. Le du
cea pc păşuni verzi şi la izvoare ră
coritoare unde se puteau odihni la 
umbra copacilor stufoşi. Oiţele ascul
b.u glasul ciobănaşului şi nu se pier
deau din turm:î. Dar un micluşel sbur
d(llnic s'a răsletit într'o zi de turmă 
şi s'a rătăcit în pădure. Noaptea n'a 
mai văzut c:1lcn şi a căzut într'o pră
P<lslic. Ct111cl. păstorul a băg3t de sea
mă lipsa lui, şi-a lăsat turma în l)!l
za c5inilor ~i a pornit în căutrtrca lui. 
CăHiuzit de strigătele lui jalnice, 1-a 
afkit tn prăpasbie .rănit .şi' ip1in de 
sânge. L-,a luat pe umeri şi, bucuros, 
1-a dus l~ turm~ unde 1-a îngrijit pâ
nă ce s'n vindecat. Copiilor, Domnul 
Isus c păstorul cel bun, iar noi sun
tem oi\ele Lui. Mieluşelul cnre s'a ră
tăcit, c omul părătos. Dar când el 
vede prtip.nstia pi'i.catclor în care a c!i
zut şi strigă după ajutor către Dum
nrzeu, atunci Domnul Isus aude gla
sul lui şi aleargă să-1 ia în bra1e şi 
sit-1 ducă între cei mântuiţi. · 

Duminecă, 'Z7 Martie 1938. 

Necesltatea tertfel lul 
Hrlstos 

· · TexLul: Romani 3:19-26; 
Eurei 9:11-26. 

Cuu. de aur: Eurei 9:14. 

EXPLICAT!l;N!: Epistoh către Ro
mani a fost scrisă de PaYcl, t•n să în
tărească ln credint~ pe crcdincio~ii 
din Rom•l. Subiectul ei principal e 
mflntuirea prin jertfa lui Hristos. E
pistola către F.vrei a fost scnsa pen
tru a lumina pe credincioşii YC'niti din 
Israel, cu privire la m:1rea deosebire 
intre Vechiul Testament şi Noul Tes
tament. In ca se arat-ă cum toate 
proorociile din Vechiul Testament s'·:l.U 
împlinit în Hristos.-

1 
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Invdţdturl spirituale 

1. LUMEA CONDM!NATJ\ DE LFr 
GEA LUI Dl:\lNEZEU. (Rom. 3:19). 
Apostolul Pavel arată în primele trd 
capitole din Romani, di inttcagâ ome
nirea e căzul./l cu totul in păcat Fie~ 
c:tre orn e vînontt innintca legii lui 
Dumnezeu. Dmnnen·u e d1·ept. El nu 
ponte U~sa pi'icat nrpcdcpslt Pl;,ta pă· 
catului este moartea. Prin urmare le
gea şi dreptatea lui Dumnezeu cere c.:t 
fiecare pîicat s~ fie pc·dcpslt cu m:oar
tea. Pentrucă Onmn('z<.>u este drept, el 
nu poate s~ nu pcdepscnscă păcatul, 
Ar· mscrnna să se tă:iăduias('ă pc si~ 
ne. Ar insetnn.a să nu mai fie drept. 

2. OMUL NU SE POATE INDI\EP
TA i'I\IN PUTEHILE LUI. El nu poa
te nici cum acoperi ·;ina lui din tre
cut. Plata păcatului esle moartc.:1 şi el 
nu poate plăti :1c.::astă datol'ic şi să 
rămană '\'ill. l~răşi, in start'a sa păcă~ 
toasă, nu poa!c face voia lui Durnne~ 
zeu pentru viHor; Trecutul îl os~n~ 
dcşte şJ Yiitorui îi ,;:tducc păcate noi. 
El nu poate faec fapte hunc înainte 
de a fi iertat, stlUmbat ş.i mântuH de 
firea păcătoasă. 

l 
3. "DREPTATEA'' C,\ŞTJGAT.\ DE 

· HRISTOS. Cum pontc li omul scăpnt 
·.·.· d

1 
~ s

0
ub osiinda cerută . de 

1 
~~ep0tatea uJ umnczt'n pentru vma Ul , um-

t nczcu, în marea l .. ui dragoste, a g~sit 
~- o calc gJorioasă: Fiul lui Dumnezeu r.. va veni din cer, va lua asupra Lui r ,·ina păt:';\lelor noaslre, va suferi în 
~- Jocul nostru, ped'capsa dreptătii lui 
-- Dumnezeu se '\'ll r~vărsa eu furie asu-
~- pra Lui şi astfel păcatele no:1strc vor 

fi lspăşitc. Aşa a plănuit Dl.J.mnczcu şi. 
aşa a făcut. Pentru lămurirea m1i 
bine a a("cstui adc\·ăr, dăm următoa~ 
rea istor!O\lrii. Se spune că un gene
ral roman din timpurile vechi. a :ple
cat cu armata la r~zboiu. Pentrucă ,a 
plecat pe multă vreme şi-a dus şi ma
ma :şi r.:unilia cu el. A tăbărftt tnlr'nn 
şes şi a. făcut un şant mare în jurul 
armat-ei. Apoi a tlat ordin să nu ttca
că nimeni in ofar.ă .şanţui. Cine va 
trece, va primi 25 de _lovituri cu bi
ciul peste spate. S'a tnhîmplat însfl:, 
că prima care a trecut şanţul, a fost 
m:una lui. Atunci toată armata s'a în
trebat: Cf" va face fien<'ratur:t De nn 
v~ bate pc mama lui, hi <·alcă singut· 
ord!nul $Î nu m:1i poate ff grner11l; 
de işi bt.lte mama, se înjoseşte foar·[e ta
re, c::td la romani mmnde erau tinute 
tn nnre dnstc. A V<'nit zhm judl'cătii. 
Generalul a stat pc scaunul de judt>-

cată cu mama In fată. Armata stă
tea şi privea cele ce se petreceau. 
Generalul ~ condamnat tndată pc ma
ma sa s11 primească 23 de loYlturi pes
t~ s.pa.te cu biciul, Uar in momentut 
când ea trebuia să primească lovitu
rHe1 el s\3 sculat de pt: scaun şi a 
Juat locul mamei sale. Astfel el a pri~ 
mit h1 locul ci 25 de Jovituri cu bi
ciul. Deci legea a fost respectată şi 
mam·,l mf1ntultă. Intr'un chip mult 
mai inalt. ]sus a făcut acelal?i lucru. 
Legea Lui cerca ostlmb. noastră Ja. 
moarte. El insă, a păşit în locul nos
tru şt a luat asupra Lui pedc.apsa. 
.Justiţia divinlî a fost impăc~tă, iar 
pentru păcătoşi s'a găsit o Cille de 
mântuire, 

·1. ACE.\ST.:l. MANTlJ!RE SI NEPRI
IL\NIR!-: SE PI\J~fEŞTE PRIN 
Cl\Ell!NŢA. (22, 26). Nu trebuie nici<> 
faptă bună pentru m::i.ntuire:, cfl:ci pă~ 
cătosul nki n'o poate fat;c'i inainte de 
a fi născut din nou. lnr Isus a făcut 
totul pc cruce ca păcătosul "Să fie mân
luit. Deci păcătosul trebuie do<>r să 
primească crcdintă ceea ce Isu.s a cilşM 
t:gut pc cruce. ' 

5. .TERTFEI.E DIN VECHIUl. 
TESTAMENT (Evrei 9:11-21\). Care a 
Cost rostul nrclor jertfe de animale 
din Vechiul Tt•stamcnt? Ele n'au m:ln~ 
tuit pc nîmenî, dar au invătat pc Is~ 
racliti un mare adevăr: ca {1tră jert
fă, fărfi sânge, nu sr poate face ier
tare. Trebuie jertfă ţ.entru m;1ntulre. 
Ele ;.u pngătit p(' omneni :::.ă înte1ca~ 
gă n~ccs:tat~a jertfei lui Hristos pe 
<~rurt>. 

INTREBARI: t. Poate un Dumnezeu 
drept să lase răcalul nepedepsit? 2. 
Se por.tc omu mimtui pl'in faptele· 
iul? 3, De ce nu se poate? 4. De ce a 
trebuit să moBră isus pc crure? 5. 
Cum pr!mlm noi tn<întuirea cftştigată 
d(• HrisJos? fi C(• ne. înYată j<'rt!t"!e 
din Vechiul Testament? 

Penll'll copiii miel 

Stiti. copiilor, din lectiile trecuse r.ă 
Dumnezt~u Tatăl .a trimil' pc Fiul Său, 
ca să ne scape de pcdcapsn păr}~tclor. 
Isus n venit ca om, a ÎnYăi-iit pe oa
meni voia lui Dumnrzcu, a vindecat 
pc bolnavi~ n dcsrhis ochiJ orbilor si 
a învî.'lt morţii din groapă. Cu toate 
di a fost aş:-~ de hl3.nd şi milo~, o. a\'ut 
multi duşmnnî, <',1l'i :;'au hotărtt săwL 
prindi'i $Î să~L răstlgnească. A avut 
12 pri<'tt:ni dintre cari unul, numit 
Tuda. L·n V<Î.ndut cu 30 de l('i. Iuda 
l'ra 'fo~rte Ia('om. iar. cîmd duşmnnii 
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eomnului i-,illl promis 30 de lei de 
.o~.rgint, el a fost gata să le ajute să-L 
\'indă. Iuda a primit cu bucurie ba
nii. I-a pus intr'o pungă de piele şi 
i-,a atârnat la brâu. Apoi luă nişte 
3oldaţi înarmaţi şi plccă. în fruntea 
lor, ca să le arate pe Domnul. Dom
aui tocmai ieşea din c:>.să, unde luase, 
pentru ultima oară, cina cu prietenii 
Săi. Iuda, când L-a văzut, a alcrg:'1t 
la El .!;iÎ L-a sărutat. Atunci soldaţii 
L-au prins, L-,:~.u legat cu lanţuri gre
le şi L-au dus la judecată. Prietenii 
Domnului, când au văzut că El a fost 
prins, s'au speriat şi au fugit. D3r 
Petru a plecat în urma soldaţilor şi 

a intrat în curtea inchisorii. Aici 
solda\ii au făcut un foc lângă care se 
încălzeau. Petru s'a dus la foc să se 
încălzească, când o servitoare îl arătă 
cu degetul, zicând: ,.Şi tu eşti prieten 
cu El". Dar Petru s'a înspăimântat 
că va fi şi el prins şi ucis. De aceea 
a zis repede: "Eu nici nu-L cunosc pc 
Isus". Apoi i-a părut fo.artc rău de 
ce a zis. A fugit in stradă şi a plâns. 
Ce faptă urfttă a făcut Iuda! L-a vân
dut pc Domnul Isus cu 30 de lei. Iar 
lui Petru i-,!1. fost frică să sufere bat
jocură pentru Domnul Să nu vă fie 
frică, copiilor, să spuneţi oricui că 
sunteţi ai Domnului şi că-L iubiţi. 

LECTIUNILE TINERETULUI 
de Alexe Popov'Jcl 

Jliuminecă, 2 Ianuarie 1938. 

Spowedanla lai Pavel 
Textul: 2 Cor. 11:23-33. 

Cu gfmdul de a-şi dovedi autoJ·ita
tea sa, g;wel apostolul desvăluie câte
va secrete de ale ~ale. Poate că greu
tăţile şi persecutiile acestea au fost 
.gunoscute în m:ue parte numai de el. 
Mărturisirea aceasta e cu atât mai 
preţioasă cu cât. ne desvăluie în Pa
vel trei lucruri: 

1. OM CU DEVOTAMENT MARE. 

:ne pe drumul Dam:tscului a întâmpi
nat numai greutăti şi piedici. Un al
tul ar fi căzut infrânt. 1. Suferinţele 

nu I-au descurajat. Nouă, adeseori 
un lucru mic, ne chtinl'i chiar credin-
1a. Intr'o comună se pocăise un tânăr 
cu nume bun. Nu peste mult timp 
-yeni o mică persecuţie. Adunarea s'a 
închis, Societatea Tineretului s'a îm
prăştiat ca un grup de porumbei Lil 
ivirea uliului. Se mai făcur~ şi câte-
va arestări de cari tânărul nostru s'a 
speriat şi s'.a dcscurajat, iar, în cele 
.tin urmă, a renunţat să-L urmeze pc 
Hri~tos de frica suferintelor. 2. Hotd
rtrt de fier. Pavel s'a hotărît s~ fie 
un martor al lui Isus şi şi-.:t păstrat 

ltotărtrea prin toate greutăţile. Şi ur
Mări1i ce a indurat! 3. S'a dat pe 

sine pradă torturilor, numai ca Isus 
să fie predicat. Into~:m3i ca şi mama 
care, în timp ce ardea casa, a in
trat prin flăcări ca să-şi s:llve;r.c fe
tiţa. Judson, pentru a fi Isus predi
cat in Bunna, a îndurat torturi ne
grăite. Bunyan, din cqu.z.a Evanghe
liei, a stat în închisoare 12 :mi. 

II. mt C\RE ERA PE Um!ELE 
LUI ISUS l!RISTOS. N'a existat pâ
nă 1'ilCUm un singur creştin adc,•ărat, 

care să nu fi trecut prin cât de pu
tină pcrsecupe. Cărarea lui Isus a 
ta·cat spre Golgota. Drumul arc co
tituri negre şi întunecoase, Spini şi 

bolovani intâlncşti la tot pasul. Fri
gul, foamea şi setea îndurată, au fost 
toate simtitr in trupul său. Tu cel 
re vesteşti Evanghclba, vei avea de 
suferit cele mai multe torturi în 
trupul tău. Aici P.avel vine foarte ap
ro.ape de Isus, care numai cu câteva 
ceasuri inainte de moarte, se roagă 

pentru ai Săi. 

III. l'IONER AL EVANGI!ELIEI. 
Pavel scrie in epistola către Roma-· 
ni, că ar dori să ducă veste.:~ Evan
gheliei acolo unde inră n'au dus-o 

altii. El a adus Evanghelia la Nea
muri. Poate dacă n'ar fi fost un P.n
vel, fanati!'mul ar fi prins în ghia
rele sale pe unii din ucenici, şi pă

iânii şi Neamurile 1ar fi rămas făr~ 

i 
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4e Isus, sute de ani. 2.) El a adus 
Evanghelia în Europa. In sufletul lui 
Pavel a ,::.rs dragostea de suflctc;k 
•oastre. 

Duminecă, 9 Ianuarie. 

MllriMrla crestinii 
Textul: Faptele 18:22 - 3i 

In lecţiunea aceast'3. ''om căuta să 
cunoaştem în parte roadele mărturiei 

cm-eştine. 

Cât:i deosebire era între Iudei ~i Sa~ 

maritcni. Isus calcă acest hotar. Stă 

de vorbă cu Samaritenii, bea .::tpă. de
la ei. Etiopanul venit la Ierusa~ 
Iim, n'a putut intra în Templu, 
nefiind Iudeu. Apostolul P.:.wcl pre
dica insă Evanghelia atât unora 
cât şi altora. 1. Desfiinţarea scla
rJiei. Aceasta e poate nota cea 
mai caracteristic~ a creştinismului. 

Lumea era p1in~ de schvi cfmd a a
pl'i.rut creştinismul. Omul adeseori e
ra mai rău tratat ca un anir11.1l. Dar 
pe ori unde a trecut răsuflul creşti~ 

nismului, sdă via a pierit. Oamenii 
s'au în!rătit. 

'· Dragostea unora fnlă de altii. Nu 
numai că au devenit oamenii liberi, 
dar It s'a umplut inima de dragoste. 

Unii ajunşi la m;lntuire, în iubirea 
lor pentru altii, şi -au cheU.uit avere, 
rang, talent şi chiar viaţa, pierind pc 
râmpul EYJ.ngheliei, ca misionari în
tre păgâni. Avem snte de misionari, 
ca Judson, Carrey şi altii. 

11. APROPIEREA DE DU~!NEZ~U 
C:lti ui ~rau la început! In câte 

credinte false erau împărţite popo:tre~ 
le. Atena numai, avea mii de zei şi 

nenumărate temple. Mărturia plină 

de râvn!i a fratilor creştini ·<l răstur~ 

nat templele şi zeii şi ja îndreptat 
inimile oamenilor spre cer, spre ''Î

ul Dumnezeu. Grecii au părăsit pe 
!eus şi Romanii pe (:li lor, şi s'au 
Inchinat în duh şi adevăr Tatălui ce
resc. Sufletul omului TI căuta, dar 
••-l putea &i.ai. Oamenii umbbu bâj-

==== 

bâind, t·ăut~tndu-L. Sufletul tânjea du
pă un alt dumnezeu necunoscut. E
tiopianul a\·ea accb~ dor. Smmuitcan 
ea a~tcpta mereu n·1rea unui pro
fet, t•an· să-i facă cunoscut pc l>um-. 
nczeul cel adcY~r.,J(. 

III. INTEHESUL FA Ţ.\ !lE Sl:EJ,tn·. 
In timpurilt: dina·ntea venirii lumi

nii Evanghei:ci, valoarea sufletului era 
nebăg.]tă în <>C'alll~l. Trupul cu portc~ 

le lui triumfa. Pentru pl~cerile tru
pului se in,•entaseră fel de fel de jo
curi olimpice. Isus a venit şi a ridi
cat sufletul la valoare.:~ lui adevăra

tă. Mărturia creştină a descoperit 
lumii ceeace era preg~tit ·pentru suf
let. Intr'o ţară exista o lege curio
as~. Preşedintele avea drept de con~ 

ducere numai un an. După .:~ccasta 

em. dus pe o insuli'i. Vnul din <·d 
aleşi, un om întel<.•pt şi prev~zător, tn 
timpul unului a adunat pe o insulA: 
multe hogi'iţii şi bunuri pământeşti. 

Dup:i scurgerea anului s'a dus ~\co

lo şi a trăit fericit. Şi noi sti'im aici 
putin timp. apoi ni.> ducem, dar ceea
ce o.m semănat aici, vom secera aco
lo. Mărturia Evangheliei e dată fie~ 

cărui om ca să schimbe starea de azi 
1:1 lumii. 

Duminec~. 16 Ianuarie. 

Zacheu 
Textul: Luca 19:1 - 10. 

Zacheu e omul care a urcat cu suc~ 
ces sc3.ra ierahici vamr~ilor, ajun

gând mai marele lor. Prin mUntui
rea banilor s'a imbo~ătit şi şi~a câş

. tigat renume. Polte auzise vorbindu-
se mult despre Isus, iar acuma, când 
s'a svonit că V!l veni în cetatea sa, 
prin stăruinţă, a putut s~-L Yadă, 

să-L primească in casa sa şi să 

se mântuiască. In acest om stdi.luceş

te: 

1. DORUL DE A-L VEDEA PE ISUS. 
Atâtea veşti minunate despre El, au 

aprins tn Zacheu dorul de a-L Te
dea. Dorul l-a tăcut s~-şi lo•• ocupa-
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ţia. Şi-a neglij,at slnjba, pentru ca să 
meargă să vadă pe Isus. Dorul 1-::a 
făcut să se suie in dud. E interesant 
că el şi-a inventat un plan p€ntru, ;'1-L 
putea vedea. In apa mării sunt peşti 
morţi şi peşti vii. Cei morti !';Unt 
uşor purl:1ti rte curent, d:-tr c~i vii 
trec prin valuri. 

Il. BUCt;RIA DE A-L rRiilil. 

Isus a ajuns in C.aţa dudului şi şi:-a 
ridicat privirile spre el. Lut Z-!l.claen 
i se părea că.şi aude b?i.tăile inimii. 
Dar el nu mai a ude decât vocea lui 
Isus: ,.Zachee, asHizi "\"l"t'aH să pe
trec în casa ta"t Zacheu prime~ te 'i
zita cu bucurie. Abin işi termină Isus 
cuvintele ŞI Zacheu s'13. şi colJorât din 
ciud. Câtă deosebire intre Zache~I şi 

mulţi diu noi! Isus doreşte adeseori 
să ne [adi şi nou~ o aslfcJ de vizită, 

dar noi ii dăm prl!a mică import:\r:ţă, 
o nmânăm ori o refuzi'hn. Găzduiretl 

şi ospătarca lui Zacheu e cunoscut?~. şi 

de du~manii lui Isus. cari se mir:\. 
Cf1tă bucurie a fost în' ncca casă ttmcl 
:~ intrat Isus! lsHs ÎP. <·asă e isvorul 
fericirii. 

III. PRIMIREA M.\NTF!l\11. 

Hand mântuitor a fost răspunstil la 
dorul lle a-L vccirn şi de .a L pnmi 
pc Isus ln casa sa. tiu f')m pă-:ătus, 

primind pe Isus ~n in!m·t sa, dcvir,c 
mântuit. Păcntc mari şi nw1te sunt 
iertate. Tmere, mai vrC'i s~ porti o
bositortrea sarr.ină'? D:J.c.ă-L primeşti, 

El te inrU'L btă scmnC'ie unui m;\n
tuit. L~ Zacheu ohs':"rvăm Sl.himbare·:t 
c:e se face în or:f'(' mântuit. J~ 

1. Desbrăr!area ~c Iumr. Zacheu vrc.:t 
să dea tot, tot ce b stn1ns prin vic
ienic, prin furtişng şi n~uprirc. Ave~ 

re, n:mg, nu-şi mai au ,·aloarea lor in 
ochii lui. Câti tineri nu şovăicsr. ca, 
pentru un gând tn~cător, s}\ se hqw
de cie Isus! 

2. Dorinţa de a-şi 

Acum abia vede ce a 
căzut solzii de pe 

rrpara trecutul. 
făcut. Arum i-au 
ochi. P<.în~ f;l-

~-··' .. 

cum nu ştia ră c un pi'icăto'i pierdut. 
Dar acum, hotărtt, dar umilit, "stăta

in b.ta lui Isus" şi r(lsti ace a ne
uitată declaraţie: ,,Dau jumătate din 
avere mc<~. • • • şi dac,. am năpăstuit 

pe cinev,a îi întorc împătrit". Cu dUă 
sinecritaţe şi hoUrire stă Zacheu tD 
Iata Dom~ului, cu fruntea susf 

Dumine~ă. 23 Ianuarie. 

Tllharul de pe cruce 
Texlul: Luca 23:85 - 43. 

Doi tâlhari 1au fost sortiti să moa
ră alături de Isus. Şi au murit, •
nul mântuit, iar altul pierdut. 

1. O OCAZIE INTREBUINTATA. 

Nu cunoaştem viaţa tâlharului, dlr 
}1utem să rHspundC'm c,. cea mai ma~ 
re parte din ·viata lui şi-a petr('cut-o 
prin inchisoare. Pc cruce L-a intil
nit prima oră pc Isus. Aceasta a foot 
probabil prima şi ultim'l întâlnire. 
căci de acolo nn s'au mai · despărţit. 
Saul, la prima întâlnire, s'a pocăiL 
Pentru prima dată cfl.nd L-a viizut,. 
I.~a urmO\t. 

Ocazia folosild • câşt~qmoare. 

C:Hc ocazii mari se pierd din lip
să de atC'n\ie şi prevedere. Un tânăr 
trC'cca od.:ll~ pc lângă o adunare. In~ 
tr~ind înlăuntru, auzi, predicându-se: 
.,Astăzi. e:ind auzi~i ... ". Duhul sfânt. 
ii şopti cil arc o ocazie să se mfin- '" 
tuiasdi. Dar el a neglijat-o. La ter
minare a ieşit şi la vreo sută de me
tri îl călcli o maşină şi muri ncmân
tuit. A ncsorotit ocazia mântuirii. 

Il. POCMNŢA MOMENTAN!\. 

E interesantă poc::linţa tdlharului 
şi ne descoperă următoarele: 1 Pen
tru-pocăintă nu ai nevoie de un timp 
indelungat. E o idcie greşită că pen
tru a te pocăi trebuie să mergi ani 
de zile la adun.arc. Corneliu a au7.it 
o singură predică dela Petru. 2. Pen
tru a fi pocăit nu trebuie să fii oa 
bun. Iarăşi e greşită idcia că pentnt 

-
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..a fi pocăit ţrcbuic să-ţi repari Yia
(a, îna:11lc de a merge la Isus. 3. Pen
tru a !c pocăi nu trebuie s~ auzi şi 

să ştii mult. E deajuns să ştii că eş-· 

ti un p~cătos p:crdut şi că in Isus ai 
un Salvator. O soră bătnînă nu ştir~ 

altceva să rxplice din Biblie dec:'it 
că a fost pilc:ltoasă, că s'a poCăit şi 
că ·c m:intuită. 

III. URMAREA POCAINŢEI. 

Vreti să ştiti care e roada pocăin

ţei? Uitap-vă la tâlh:.r. 
1. Un trecllf pJcfilos iertat. Se poa

te închipui ceva mai rău ca un tâl
har pe crupc? Şi totuşi· într'o clipă 

e mân!uit. Isus moarr pcntr11 păcate

le lui, cari in ultima clipă sunt ier
tate. 

2. Tovarliş cu /sus. Poate el a pn
mi cea mai mare binecuvânta-re, ca 
să-i se înal!e sufletul alătun de al 
lui Isus la cer. 

3. Prin poc(linţă ajungi deadreptul 
iR rai. Exclude cu desăv<lrşire idein 
unui purgatoriu sau lor. cur~\itor. 

Duminedl, 30 Ianuari-e. 

Dincolo de mormint 
·Textul: Apoc. 7:13 - 17. 

\ 

Lectia de azi ne ilustrenză în par~ 

te şi palid ·viaţa celor mântuiti, din
.colo, în odihnă. Citind !extnl ne sim
ţim aşa de mici şi de IH_>Yreclnîci..
dar plini de bucurie ~i-multumire r:l 
ne a!:'leapl.ă o astfel de viaţă. In ~

ccastă lectie vedem; 

I. PORTUL DIN CER. 

1. Haine albe. Nimic mai frumos 
<iecit~t o ;multime îmbrăcată in hait 
ne albe. Aici se ~unoaşte ce a fărut 

sângele lui Isus: a spălat şi a albit 
haina sufletului nostru. Dar aici ~<' 

vedt~ grija celui· sa}vat de a se păzi 

să mai cadă în p*at. 
2. Podoaba cerului. Intrebarea pr 

care o pune bătrânul lui Ioan. anrtt<l 
că cei din ceruri sunt mândri şi ~(' 

m<\ndr~sc cu morţii in credinţă. Pro
babil lui Ioan nu-i venea s~ c.readă ~i 

bătrânul vine ş:-i explică. Ce minu
nat! Unul din cer să se mândreHsdi 
(.U noi! 

IL FERICIREA DE Sl:S. 

Cee!lcc pc păm;lnt e a~a d•~ muit 
dot·ită, fericirea, e acolo din belşug. 

Iată p::ntr11ce. 
1. Scii.pllrea de griji. Acolo nu-i fo~

mc, nu-i sde. C;ită mundl, sudoare 
ş1 acestea lipsesc cu desăv<Îr~il'c. 

2. Lfpseşle amărăciunea uietii. Lip
seşte necazul, căci eşti sub cortul 
Domnului. Iar. dacă din întftmphlrc 
s't!r ivi vreo lacrimă in ochi, insuşi 

Dumnezeu o va şterge. 

III. THAWL ŞI TOVAR,\ŞIA CC EL. 

Po~l.Lc aici e cee-1cc C" mai măreţ. 

ln cer illl vom mai inset.<l dup~ Dt:m
. nezeu. 

1. Traiu alături dP- Isus. El va fi cu 
noi. Textul spune că El c in mijlo
cul răscumpăraţilor şi că El e păs

tor. 
2, Conduşi de El. Când c El p~sto

rul ~i noi turma, suntem conduşi d(• 
rl. Şi cr minunat e să fii condus dP 
Dumnezeu! Eşti sigur de păşune mă
nor~să, -- cum "lHIIlf' Dr~vid în rs. 
2.'l - şi de izvoare limpezi şi ri'ico
ro:tsr. 

3. Slujind pe numne:eu. Acestr~ ~ 

sc~ra re care ne ur<"ăm El. Nf' dă voie 

o::.i'\-L slujim. Cât dr mult a dorit pa
hr~rnicul să-I scn·r<!sră în timpul in
r:hisorii pr- Far.1on! E o incrrdt..•re a: 
co1·dată dt> El nouă. 

Dumineră, fi Fcbruarit> .. 

Anania şi Safira 
Textul: Faptele 5:1 - 11. 

T..ucrYrrn cre~tină merg<' împotriva 
păcatului. Pikatul in~il. <~dt'O::.Cori se 
vâră printre r;.l.ndurile creştinilor şt 
caută să vtmeze re C'Opiii Domnului. 
In lc·ctia noastră găsim grupul de, 
creşlini pt·;mitivi, asn de C'Ur~qi şi în
fJăcărati, totusi im·inşi de ispita dra-

\ 
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80stei de avere. Dar num;li doi din 
ei: Anahia .şi soţia lui, Safira. 

l•tă ce învăţăm dela ci: 

1. OAMENI CARI DOREAU SA I'IE 
f)l PRIMELE RAND!:RI ALE 

CREŞT!N!LOR. 

Cum se oglindt'1$lt' prin gestul lor 
lucrul acesl:1! Când s'nu p;:lsit oameni 
tari. din dragoste, şi-a dat avcrt:>:1, 
Anania a \'?izut cU aceşti;] erau d!ntrr 
cei mai de frunte. Dorind şi el s§. 
fje prmtre ci, se duse să-şi v~mlă 
moşioara. Dat· nc('ast<l. insemncază: 

1. Mnndrie. Dorul de ,, fi 1:\udot de 
<'.eiJalti creştini, l-n f:'î:cut să~5i vfm
dl averea. Un prerlicntor a spus că 

primrt treaptă a căderii, e m:lndri-'1. 
David se roag~ să fie păzit de Aân
dul aeC'sln. E un mnr<' păcnt să C'ftn~ 

ti un solo, s.ă spui o poezie, sau să 

tină o vorbire cu dorul de a fi lăudnt. 

2. F<l(ilrnicia. Doreo s~ p>rli un ma
l'<' darnic. Darul era făcut :însă Cll 

strângere- de inim~. El e un păcătos 

spoit cu aparen\ă şi cu un nume de 
<'rcştin. 

.1. lnim<J in care n't1 pătrnns :\pi
ritul l.rii Isus. Câte prtldîci n':~u au

. zit ci! D~r pe o ureche a intrat şi pf' 
aUa o ieşit 

Il. OAMENI •. CARI NU SE INGRO
ZEAU DE PXCAT. 

Ce uşor !\ fost pentru ei întocmirea 
planului de p:icntului! 1.) Se joat"ă cu 
păcatul. In curtea unui moşier crn un 
dlinc foar1e .rău. 'Cnui copi! din \'C

dni fi plăcea fonrte mult să se joa
<.e cu câinele. Stăpânul i-:t atras a
tentia, efi e periculos actst jo~. dar 
<"opHul n~a ascultat. Intr'o lÎ câinele 
1-a muşcat rău. Jocul cu p5eatul e 
mult mai rău. 2.) Dragostea de :ave.rc, 
naşte păcate. Mulţimea mare de min
ciuni, furturi, tâlhării, omoruri, etc. 
se !ne majoritatea din această cau
?ă. 3.) Păcatul poate dulce, uşor de 
ffiptuit şi greu de descoperit. Cre7ul
a 1\nanta că Ya fi descoperit'] 

'. ~. 

III. PĂCATUL A FOST PEDEPSIT. 

Noi păcătuim mereu, pentrucă ve
dem de multe ori păcatul nepedep
sit. Sunt îns;t cazuri;- in cari se og~ 
lindeşle .::1şa de bine duşn1~min cJ.iv),.. 
nă contnt păcatului. 1.) Păc'lltu1 i'ntot
de;.una aduce pedt'apsă. Crc.dindoşii 

pot intra în ceruri pentrucă păcatele 
lor au !osl pedepsite In Isus. 2.) Pă
catul nu poate trăi in rândurile cre .. 
rllncloş:Hor. Tn pduuarea cJ•edincîoşt

lor nu pante trai un om firesc e»: 
păcatf'le neicrtate. 

Duminet•ă, 13 Febr. 

Samarlteanul milostiv 
Tertul: Luca 10:30. 

E frumos sii-1 vezî pe acest om 
venind indir<:at 'de grija vieţii, d·llr 
carc1 zărind pe un căzut rănH, se co .. 
bonră la el şi-i sare în ajutor. Pe 
lângă rănit au mai trecut alte doul 
perso:mc, cari 1-au ocolit. MHa apro
ptc pc om de om. In războiul china
japonez, cAzuseri!i pe, lront u11 chinez: 
şi un japonez. Senra tunurile şi focul 
au încetat. Aceşti doi duşmani de ztua 
an inPeput să se intelcagă prin seJn
hC. Deoarece chinezul nu eut aşa 

,:;rav rănii, tnţclegflnd că c~luilalt ti 
era scte1 s•a târât pftnă 1a isvor • şi 

i·.a adus ftpi1., Cei doi cari au trecut 
pc Hing~. r:init. a fost mult mai edu
caţi ca bietul samarife.lm, rl.ar mai 

săraci in mH;J C'l aceasta. Dar dift: .. 
1nantuJ - a spus cineva - -· se gli

. scşte tn fundul mflriL 

il. PILDĂ l)E AJUTOR. 
La mulţi oameni mila rămâne la o 

simple comp;-ctimirc. Nu aşa a fosf 
1a Samariteanul din text. El s'1:.:t ('obo
rtt .şi i-:t dat ajutor. Nu avea la ci .. 
ne sl recurg§. 1a ajutor, d dândtt-s.e 
jos de pc măgilruş, l·a ajuta! turn a 
putut. Adesea noi ne speriem eânll 
vf>dem di. e nevoie und<"va de ajuto
rul noslru şi ne 1ndoim dacă vom fi 

1 
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de folos. Câti oameni nu se duc in 
iad. fiindcă noi mt-i ajutărn să &rt.\~ 
pe de păcate! Samaritanul cerc ~i .a
jutorul altora. Se duce ta casa de 
oaspeţi şi-! roagă pe proprietar să-! 
ajute pc cel suferind. Ce frumos e 
când unii o.r~mcni işi văd prea mic şi 
neîndestuHHor ajutorul lor p(~rson::al 
pentru m<intuirca unui suflet şi alear
gă pc genun<:hi după ajutor. 

TII. PJLD/1. DE JERTF/1.. 
Doc.ă adunăm şi punem laolallă mi

la cu ajutorul, o să ne dcn totalul 
jertf3. Aşa- e în toate C.:t7.Urile. Aju
torul dat cuh·n, c jertf~ pentru ti
ne. Isus, îndurător şi milos fată de o
mul căzut in văcat, .nlcargă in ajuto~ 

ruJ său şi moare pc cru<.'e, jerlfin
du-se pc sine. In timp ce se Jncali
za focul ce cuprinsese o casă, o fe
meie apăru dintre flăcări. Er:~ o m.a
m!, care işi aduse aminte c~ prun~ 

eul ei a r~mas in casă. A fost gata 
să-şi jertfească viata pentru a •clip., 
copilul. Un bine nu se face făr~ jert
fă. Acesta <> un mare adevăr, Tontă 

lumea al" face bine. dacă nu s'ar ce
rc jertfă. Samarileanul, ca si1 bc~ bine 
celui răzut, u pierdut timpul. nfnc('ri
le lui, untdckmnul şi din banii s~i. 
Jertfa fnsă, ridică pe om. Nici o sca~ 
rii nu e .aşa de o;igură. ca a j<'rlfei. 
Isus, prin jertfă, a cucerit lumea, .Jud~ 
son prin j(~rtra vieţii- predaUi in 
slujba Evangheliei !n Burrm, a a
juns cunoscut în istorie. 

Dumine{!~, 20 Pr-hru~rie. 

Iertarea pAcatelor 
Textul: Efes. 1:7. 

Iertarea p~catelor e minune9: cea 
mai mare a dr.ngostei divine. 
1. IERTAREA DE P.'I.CATE E CEA 
MAI MARE B!NECUV,\NTARE PE 

CAHE O PH!MEŞTE UN OM. 
Iertaţi odată, suntem puşi din nou 

In legătură eu Tatăl. CecacP. ne des
păr!ca de El, era zidul dt- păcate, 

dădit de noi. lnd.:1Hi ce acest tid ljl 

fost dârâmat. putr;m avea d)n nou le
gătură cu E1, put~m sR-I spunem Ci' 

ne doare şi El să ne ascuhc, Excw
pulu cei mai frumos e pild'1 fiului 
răt~cll. Ciind grcsaln a fost iertată. 
fiul a deveni't din nou f>tyoritu1 taU~ 

lui. lcrtnti ne putem aştepta la alte 
binecuvântări. Cum :am putea trag~ 

nădejdcn să fim la d~capta lui I
sus.~ cetăţeni ai c<:ru1ui, imbri'îcati în 
h:dne albe, încununaţi cu coroanft vie~ 

tii, dacă păcatele noastre, nu sunt 
\ertate? Ne-am putea !tSemăna <:.u o
mul care abia ieşit dintr'un h'!\ltă şi 
Yrca să intre la o serbare de g\"\}li. 
Iertaţi odat~. putem înc('p(' o viaţii 

nouă. Cu oricâtc sfortări, fill'li ierl:1-
rc n'am putea să ne indrcptăm via
ta, căci am fi ca o hain5, stropită 
cu alb. După iertare trecutul e spă

lat, suntem <'UrăliP <şi o ''i:\ţă nou~ 

ÎnCE"P.C. 

Il. IERTAREA DE P!I.CATE E IN 
DAR. 

Pe cAt e de preţioasă iertarea, pc 
atât de uşor se !mpartc 1n dar Noi 
nici n'am avea ce să dăm in schimb., 
căci ce avem noi? E in dar, <"a ~~ o 
pontă avea oricine. Sunt atâl<'a lu
cruri pe pământ r-1-ri nu sunt nici vii~ 
zute, cu atât mai putin nvute de u
nii oameni, din cauza si'irllciei in ct~ 
re se sbat. Poate la fel s'.,.,- !i în
tâmplat şi cu iertarea, dn.<"ă era pe 
bani. E în dar. pentrucă Dumnezeu 
tonle le d~ In dar. Ce a dat El pt 
plată cuîva? Ce plată şi ce pi'C\ pu
tea omul să ofere lui Dumnezeu pen~ 
tru ee va 7 Er1. pe pământ ec\·a care 
să fi putut cântări valoarea iertărîi p»:~ 
cate1or, când Isus spune că lum.ea in~ 
treagă nu poate J'ăseumpăra un suf
let? 

III. IERTAREA DE PXCĂTE PRIN 
Sii.NGELE I.UI JS!lŞ. 

Nu prin bnte-r.. cuminC'd\tură, ca· 
noant' sau alk<•vn. E poate <'C"t mar 
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greşită ideie că prin afundue sau 
stropire cu apă la botrz, câţiva stro
pi de vin şi fărămătudi. de pâine la 
cuminecătură sau difrrite torturi ak 
trupului, pot câştiga sau plăti iertarea 
de păcate. Sângele lui Tsus• e singurul 
pret, crtre <~re valoare în fa~a lui 
DumnC7.l'tl d0 :1 câştiga icrtnre:1. l'ă

·catele o.;~menilor <~u întristat a:;;c• dC' 
mult fa( .. l Lui, înrât o1·icc ar face o

•mul, nu i s'ar putea a<"orda ierta rl'a. 
hus, însă a <:ucl"rit drngostc<~ ~i m:la 
dn·ină. 

Duminecă, 27 Fl"bru~u·ic. 

Isus fali! de ai Sli 
Textul: Ioan 15:1-16. 

.fsus a fost poate singurul pc pi'i
n1-:lnt care a ~tiut să se poarte l'll 

ficc,31'C cum trebuia. A ştiut cum tn'
huie să fie rată de cei din căminul 

Său părintesc, faţă de cei din satul 
sfîu, fcqă dt> eci din ţnra S:1 ::oi fa
ţă de cei străini. Dar purtare<~ S.t ce~ 

mai .'.deasă a fost fată de ai Săi. 

1. A VEA PENTRU El O DRAGOSTE 
NEPATHUNSA. 

Iubirea Lui fată de ucenici nu poa
te fi pătrunsă de nici o minte o
nH·nească. Nici chiar ci n'al! putut-o 
pătrunde. Totuşi, din această c-auză, 

indrăsncan să cc;lră dela El luuuri 
mari ca scaunul de-,a dreapta şi de-a 

o stâng.n Sa, foc din cer peste cei 
rlin Samaria, etc. Dragoste.n mare a 
_lui Isus I-a făcut pr Petru să plângă 

amar după ce s'a lepădat Această 

<lragostc se mai poate vrrlca din 
grija lui Isus de :1 fi uccnidi cu El 
totdeauna. Ura îndcpărteaz~. dar iu
birea apropie. In dragostea sa, El i-a 
ocrotit ca o cloşcă pe puii sa1. Le 
descoperea totul şi le incredinţa to
tul. Se roagă pentru ei, şi 'In agonie 
pc cruce. Dacă obscn-ăm undrv~ iu
birea pentru ei, o obsuvăm pc cru
ce. El e in chinuri cu moartea în fl\
ţă, părăsit de ucenici, totuşi uitând de 
El Insuşi, se roagă pentru <•i. 

' - _, _ .. _ 
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II. AVEA PENTRll El O IERTARE 
NEINCH!PUIH .. 

Dragostea era m'fl.re, dar nici ier
tarea nu c mai pre jos. Le iartă un 
potop de păcate. Un om, prin porăin
\fl. dcvim~ al lui Isus, c;~.rc-1 iartă 

p1<n sângele Său. Cine mai crrdeu că 
Petru va mai fi icrt:~t? S'n lepădat 

d{· Isus. A mintit. Totuşi nu el face 
pasul dP pocăinl[i, ci Isus. D.:tcă şi 

lurl:t s';tr fi podiil. dorind toY5răş;a lui 
Jsu:; şi iertarra Sa, .::~.r fi fost cu sî
gunmlă iertat. 

Il!. AHE PENTill: El O RĂSPLATA 
MARE. 

1-.;~ iubit, !-u ie1iat şi le-a prcgă

t;t o răsplată mare. Nemulţumirea 

nici p(• pământ e că viat,;) e prea 
scurtă. Cei ce ajung la gura mormân
tului, suspină ră s'au apropiat cu pa
şi a<;:a de repezi de moarte. Isus, la 
:li Săi, k dă o vi:~tă fără· sffirşit, în 
cerul, cnrc e loc statornic şi v~nic. 

Nu numai că ne dă ''iaţă vr.o:;nică, o
dihnă şi rcririrc, ci nr -~ranjează o 
primire sublimă. 

nunJÎill'l'iî, 6 ~farti~. 

Ghetsimani 
Textul: Matei 2fd6 - 46. 

Să se pregătească o atmosferă creş

tină prin cânti'iri şi rugăciuni. 

Lo~·ul in care Isus obişnuia s5 se 
roage, a ftcvenit oglinda mare rdlr.c
tează cărarea morţii, locul unde Dum
nezeu imhie Fiului Său paharul de pe
deapsă al p:lcatclor noastre. 

1. GHMllNA SlTFEHlNŢlf. 

Jntunercrul morţii îl învălui pe I
sus în grădină. Po:.tc n'a fost dure
rea pc cruce cu mult mai mare ca 
cea din GhetsinMmi. A fost o suferin
ţă în duh. Isus r. înronjurat de umbra 
mortii. Ingerul îi ţine paharul. Cru
ee:l îi apare in faţă. 

Ucenicii dorm. Iar unul a pornit 
spre grădină in fruntea cetei de os
·taşi, înann:tţi ('a să-L trădeze. Era 

-· 

f. 
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l 
' 
. 
t ., 
' 



~N~o~.~l===============C~Ă~l~,ĂU7,A ____ _ 
~1 

sfârsiat de durerea di, din prie'na pti
oatelor . unei lumi, Tatăl Il pilrăsist', 
iar dintre ucenicii iubiti, unul se lll.

plidă, iar altul Il vinde. Păcatul .a pt:s 
stăptlnire pc oameni şi a .:1tras a
supra lor pedeapsa. Isus. în dn~os

tra Sa, i:_\ pe umerii Să: povara Pl'
depsei. Durerea şi suferinta a milio:l
ne de oameni c în a~est pahar 
şi el se intinde să-I bea. E mult 
mai greu cfmd c:unoşti chinul pr 
care ·li să-I suferi, decât dind 
IlU ~tii nimic. Pentru a P<'dcps_i. mai 
<.runt pe cel cond:nnn:1t, <iE" obişnui:l 

să fie tinut şi el dP fată la ex"cnln
rea <Jltor.~. Aş~ s'a făc-ut cn martirii. 

Il. GRADINA !'REDĂRII. 

Isus, în rugă<'ÎUlll'a Sa din grăclin~. 
arată Ct'.a mai minunnti'i. prcd:.ire po
~ib~lă. Ca să te prrdai în mân:t al
tuia, trebuie sil renunţi la ,·oia ta. E 
greu ace-"t lucru, dar altfel nu t• po
sibilă predarea. Aici c ceva minunat. 
Isus ar fi ''oit sii .sc<~pe de nuer, dar 
"iOÎa Tatălui era rhinul. Dar Isus 'sr 
prcdă. El spune retei: "Eu sunt"', şti~ 

ind ce-L aştcnptă. Adesea noi n<' pl't•

dăm numai Îll hic;rrieă. pe genunchi, 
~au ccînd citim, ci<u·. nu ne pn•dăm 

in "ial!i. 
III. (;H.UliNA Rl'G.1\CIUNIL 

D:H'ă Toius st• prrd:'i în ~uf('rint:l, 

prrodan•a o fuce pr..in nrgfieiune. SC'o
pul pentru Cai'C s'a dus [tcolo, :t fost 
să se ro(lge. E ('(>J mai frumos l'Xem
plu ea in suferin.l,e, s~ te rogi. Isus 
iesr dm cclnh·. c·hirar S(• drsprark de 
ai S:1i şi Singur se apropie' de Ta~ 

tăi. El Işi iubt•n uc<'n'cii. iuhc:t lu
Jn.Ca păcătoasă, cbr c:îml sr ro:tgă. 

se retrage, ca să fi(' singur ru Ta
tHI. 'K'o! ,,dcst·~l, f'<lnd 1w ru~~:im, sUI_l
tcm legati de ocupatiile no:1stn· pă~ 

mântcşti. Isus yoia să spună T:1t:"ilui 
·voia Sa. Ru~:iriunr;-~ secret fi t' ('d 
m:ti mare pri,'ikgiu. Aeo!C' putem 
spune ceeace nu vrem să şt!e nimeni. 
Pt~nlru ca '\uflelul să fie liber de sgo~ 
motul lumii şi <'<l. ~ii sc po~1tii ini'ilta 

lll<lÎ uşor către inăl~imilt- C't'fCşli, arr
Pt'YO·t· de liniste. l.c lini~tt~ a îost in 
w~<~ple<l ace<·u in gri'idinfi! Spurgt.'on 
:1n~a camera sa dt• rngHt'iunr, unde 
nu dădea voie s:l intrt> nimvni. La fel 
Lutlwr hi awa canwr;t sa sproci~1l:d 

[H'i'l"tru rn~i"it'ÎUIW. 

Dumincc:'i, t:l Martie. 

Un adevlral crestin 
T1·.rtul: Jl..,aluwl 1:1--.1. 

.\('(';!~1<1 let'l :unt• an· de ~op sii pn·
zinh' tineretului nostru un cre~tin 

ideal. 

1. CHESTJN{!I. ,\DEV.\1\,\T E FERI
CIT. 

Lumea aleargă nebună, după o picăturW 
de fer1cire şi adesea şi-o caută în 
ePva Yr('melnic şi înşelător. Psalmis
tul fericeşte pe omul "Ctln' nu se va 
duce la sfatul celor răi, nu se opreş

te pc calt·a celor păcătoşi şi nu se a
şe<~ză pe scaunul celor batjocoritori_ 
De sigur cflnd nu ai necazuri, eşti în-· 
trucfth'a mu11umit. Un creştin e fericit 
rând nu f<\C'l' parte din nid una din 
aceste trei grupuri dt• oameni. Frrici
rea lui e eomplectată prin: 1. SigH
ranta mânluirii. Cil.nd ştii r.ă crai pier
dut si acum C')ti mântuit, nu c :~ceas~ 

ta o fericire? 2. Că se deosebeşte dr 
rei pifcdtoşi. El se simte pus de o 
parte, tri'iind par'ră pe alt5 lume. Nu 
merge cu c!, nu st5 cu ci, nll trăcşt4:' 

('li ci. :1 Ascultarea· dr Dumnezeu. E 
un prilej rar şi pretios ca El să-ţi 
dea ordin, iar tu să executi. Atâta bu
<'Urie ai în suflet că tu eşti. in starr 
să-L asculti! 

II. E RODNIC.. 

Un ci·eŞtin nu se- as{'am~n5 unui 
pădure\, ci unui pom altoit. plin 
cu rondă. 1. El ndn('{' roudă. Nu 
e ceva de mir1t, ('~ci- c nntural ca 
un creştin să aib:l roadă. Un creştin 
nu-L m~rturistestr p~ lsus de siiă. ci 
aCeastă nccesit~ltf.! o simte sufletul său. 
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Nu e silit să triliasd " viatil sfântă, 
cî acesta e gândul lui. 2. Aduce roa
-dd la vreme. Tinerii vor să-şi chcl
tubscă \'Jaga tineretci, talen1elc .şî sll* 
~ătatea lor in poftele lumii, ca apoi 
Ja bittrâneţe să se predea Domnului şi 

să lucreze -cu n<'putlntcle bătrAncţii 
eeva pt-ulru Isus. Un creştin işi face 
datoria in fiecare zi. 3. Cauzele rodni
ciei sunt: e altoit cu un altoi ales no
bil, intr"un pom sîilbaloc. E sMit in 
starea de har unde ii prieştc. _ 

III. E BIRUITOR. 
,.Tot ce incepe, duce la bun sfâr

şit". Un creştin biruieşte în lupta 
cu el insuşi. Cel ce se învinge pc 
sine, e maî \·iteaz ca unul care 
a cucerit o cetate. Câte pofte şi ispi
e nu vin din lăuntrul tău? Duşmanul 

cel crud e eul nostru, iar dacă lJ bi
"ruim. am doborît şt am înlăturnt pe
ricolul. El biruieşte In· luptă cu păca
tul. Cu câtă iscusinţă îsi pune in apli
«are planul diavolul. Ispite dulci, mă~ 
gulitoar~, visuri de aur, cinste, renu
nle, toate ji le pune In fată. Mobili
.zcnză toată putere:) impotriva noas* 
ră, iar noî luptăm şi biruim, !;., ca şi 
David in fata lui Golîat. mic ş1 slab, 

-dar biruitor. El e birui!or în îndepli
nirea datoriilor creştine, El incepe o 
viaţ~ nou~ şi sfântă pe cm·e o dul'e 
la bun sf,lrşit. 

Duminecă, 20 Martie .. · 

Credinta tul Iair 
Textul: Luca 8:40-lr2; ~9-5/i. 

Iair, un fruntaş aJ Iudeilor, nu f~~ 
•ta parte dintre ucenicii Domnului, 
dar, la moartea fiicei sale, şi-il do
vedit credinta în E!. Imprejurare!\ n 
f~cut ca ea să fie descoperită. 

!. CREDINŢ,\ UMILITA. 
Iair e un om de frunte. care în faţa 

lumii, se umileşte căzând la picioare
le Domnului. Credinta e marea urni· 
lintii. Cine vrea să. fie umHit, tre
buie să, devină un credincios. Cre-

dinp. a plecat la picîoarele lui 
Isus+ conducători ai popoarelor, 
Credinta a îndemnat pe cele mai 
mari p<.:rsonalităti să priveasc~ de 
jos la (sus. Credinta oglindeşte starea 
ta păcătoasă pe eate, văzând ·O, lji 
recunoşli nevrednida. Credinta arun
că raze de lumină pe haina sufletulut 
tău, stropită de noroiul p~catelor. Un 
necredincios nu se vede păcătos. dar 
unul care crede, strigă cu Pavel: .,ne
norocitul de mine·•. Credinţa î\i arată 

pe Isus aşa cum e El. 
Acum te-ai văzut pe tine mic şi 

slab, iar pc- Isus, pe care-L credeai şi 
mai mic, Il ·vezi in toaH\ splcndnan~a 
dumnezeirii Lui. ineât te- cobori p:lnă 

la ultima treaptă a umHin,ii. 

Il. CREDINŢA CARE SE ROAGA. 
Iair a venit la picin::H·ele lui Isus şi de 

acolo se roagă cu credinţa el ''a fi as~ 

cult&lt. Un om m;lndru nu cere aju
tor. din locul de sus nu te rogi. Cre
dinţa descopere căr~rca rugăc1uniL 

Ea !li arată că trebuie să le rogi. 
Credinta te conduce tn rugllciune. Ea 
te indeamnă sâ stărnieşti mereu. 

!Il. CREDINTA BIRUITOARE 
Prieteni dc,ni lui Iair i-au eşit înain

te, spunitndu-i ca să-L lase tn pace pe 
Isus, căei fiîca lui a murit. Dar el tot 
mai rrcde că Isus il va pute:t ajuta. Ca 
s:i ajungă credinţa lui la biruinţă, tre .. 
bue stăntlnţă. Un general a spus e:ă ră~ 

zboiul c totdeauna câştig!'lt de eel care 
stăruieşte în IupU\ zece minute după
ce vrăjmaşul a dat dosul. Iair <'\ ve~ 

nit cu mare grabă. dar Isus se opreş
te in drum s:'l vindece femeia cu scur
gere de sânge. Acas~ fiica c fn a~onîe 
dur Isus nu se grăbcste. Vin să~i spu
nă că fetita a murit~ insă Isus nu se 
grăbeşte. !>ar Iair aşteaptă cu răbda

re Cine rabdă până la sft!rşit, va fi 
mtmtuit. -bir a căzui pc Isus vinde~ 
când pc altii, a văzut femeia cu 
scurgerea de stîng~ vindecată, şi acum 
e sigur că .şi filt'a sa va fi s:culată din 
morti. 

/.-

' ~ 
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Duminecă, V Martie. 

Magii dela rlslrlt' 
Textul: Matei 2:1-1~. 

Câteva dintre persoanele cele mai 
lnscmnate ale Crăciunului sunt ma~ 

gii. Magii au fost: 

1. OAMENI CARI S'AU INCHINAT 

Ei erau de departe, din răsărit. N'au 
auzit poate niciodată de Mesi<l. dar 
au inţeles din stele venire·a Lui. Luni 
de zile au străbătut pustiuri, {'<Împii 
şi lanuri ca să ajungă la Ierusalim şi 

mai apoi la Betleem, unde s'au inchi
nat. Prin aceasta au arătat că recu
nosc mărirea lui Isus. Pentru ei, El 
era Domnul domnilor şi Rcgclc regi
lor. Ei mai arată că Isus c divin. l.n 
tnchinăciunea lor, pleacă sufletul obo
sit şi apăsat de greul vietii, în faţa 

copilului care va salva lumea. Un pre ... 
dicalor ajunse intr'o comună undr nu 
era cunoscut. Un frate 'il primi t'am 
cu îndoială, căci nu-l cuno~lcu. Pre
dicatorul, observând aceasta, il inviti'i 
sA se roage. Acolo pc genunchi il cu
noscu. Prin semnul inC'hinăriunii, poti 
recunoaşte pc crcdincioşL 

Il. OAMENI, CARI ADUC DARUI\1 

După ce s'au închinat, îşi aduc 
prinosul lor. Nu aduc prinosul lor, 
ci aduc flo.area bunurilor lor. A
bel a adus mielul cel- mai gras 

din turmă, dar Cain şi-a strâns 
cele m;ti slabe spice. Dai tu Ini 
Isus ce ai mai scump, - via~a ta? Ei 
nu dau din silă, ci de voie bună şi 

eu bucurie. E frumos că magii n'au 
cumpărat ceva din Palestina, Ci au 
adus din 1ara lor, drum de atâtea mii 
de km. Bani, avere, talent de atâtca 
ori, le-am da mai cu bucurie decât 
viaţa. Dar nimic nu c al nostru. Noi 
avem numai via~a. Numai ca ne apar
ţine. Numai pe ca o putem da. 

III. OAME:-<1, CARI S'AU INTORS 
PE I'N DRU~I NOl! 

Au Yl'nit pfină la Isus pc un drum, 
~i s'au intor~ pe altul. Ce pildă mi
nunată a mfmtuitului l' aceasta ! 
Vine pc calea păcatului p:înă la Isus, 
iar de aici pleacă pe cale:il. mântuirii. 
Contaclul cu Isus schimbă vialrt. De
la Isus incepe o via!;:i nouă cu un 
câmp de lucru nou, <:u planuri noi. 
Pavel visa să ajungă unul dintre con
ducătorii ma1·i ai Evreilor. Când L-a 
întâlnit pe Isus, drumul glorios se 
schimbă într'o cărare spinoasă. Isus 
e incrputul unei vicii noi. Multi vor 
să inceapA o ''iată nouă, dar nu pot. 
Cauza c că nu L-au întâlnit pe Isus. 
Isus ţi-ar înoi şi viaţa ta, dacă ai ve

ni la EL Dela Isus porneşti un om 

nou, pe o cale nouă. către o ţară 

nouă. 

UITIIJNilt: SO(It:IATilOD ft:JtUilOD 
de HJss Ruby DanJeJ · 

Religia spirituală 
C:ectlunea pe luna Ianuarie. 

Textul: Ioan 4:14 şi 24. 

lnil'oducere: Isus descopere unei fe
mei rele, trei dintre cele mai m~ri se
crete. In \Temea lui Isus, femeile nu 
aveau dreptul să studieze mult reli~ 

g· <l, dar El a schimbat această stare. 

E interesant să ştim că prima pocăi-

tă din Samaria a fost o femeie, aşa 

cum Lidia a fost prima_ pocăită din 
Europa. 

Ea a fost o Samariteancă, "o străină 

de legământul lui Israel"; totuşi mila 

lui Isus nu cunoaşte margini naţiona

le. Ea a fost o femeie săracă, pentru
că femeile bogate nu cărau nici in a
cele vremuri apă; totuşi Isus are o 
Evanghelic şi pentru săraci. Ea a fo&t 
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o desfrânată; totuşi Isus are cea mai 
mare milă pentru cel mai mari păcă
toşi. Cele treî mari secrete pe cari 
bus lc~a descoperit femcîi sunt: Spi
rituaHintca lui Dumnezeu. spirituali~ 

tatca religiei şi faptul că El c Mesia. 
Dîn această convorbire cu)cgem mai 
muHc lecţiun,l: 

1. Hrislos ne spune cui sd ne inc/Ii
năm. Idolatrii se închină la fapturi ca 
.soarcle1 luna şi diferite obiecte !ăcute 

clc onmenL Dar credincioşii au fcricî~ 

tul privilcj să se inchine Dumnezeu
lui descoperit de Domnul Isus. Unui 
Dumnezeu care e: 

a). Spirit. Noi trebuie să ne lnchi· 
nim acelei fiinte divîne1 care e spi
ritunlă, prezentă oriunde, Ja lucru ori
unde. cunoscând totul. 

b). Tală. Un T}\fă care nu e depar
te şi de care să nu te poti apropia, ci 
foarte apronpe. El ne indcpHnesiP Ii~ 

psurile, se îngrijeşte neîncetat df' noi 
si prin încercăriic prin tnri ne tre
<'c, ne prcg3tc.şte p('ntru luptei!.' du
ho~min•ştL 

2. Jlristos ne spu11c C"llm si nr in
rhfnăm. Prin superstiţiile lor (rrcdin
telc lor greşite), oamenii au născodt 
fi mulţime de căi de a se infhina. Au 
rânduit difr-ritc forme de n se n~\'ta. 

ceremonii nesr;nte şî reguli de mân
l':ări~ c3lătorii dureroase şi jertfl' fin
roase. Spre deosebire de aeeste rcluri 
<le inchiniiciune. Hristos porunceşte 
ucenicilor săi s5 se în<·hine: 

a). In duh. Duhul omului. pentrucf! 
e ctclat în asC'mănarca Talălui t('rfsc, 
arc puterea de a onora, a liiuda, a 
iubi şi o mulţumi lui Dunme:zcu. lni~ 
ma c locul credincioşîei, al recunoş
lintei şi al dragostei. 

b). In adeuilr. :Jdirii sinccritt~tc. A
rcastă tnchin5ciunc trcbuie să fie fă
culă din inimă şi n11 de formft Nu va 
fi o În<'hfnăciune prescrisă de biscrî~ 
(~ă. ci pornită din inima credinriosu
luL Ea Ya Izvori nu numai de pe bu~ 
zet ci din sunet. 

3. J/nslos nr r;pnne cdnd şi undr 

să ne închinăm. Ne inva\:1" să ne ru· 
găm: 

a.) Totdearma. Sunt timpuri anumi-
1e tn cari c bine să oferim Domnului 
jertfa rugăciunii noastre. Dar. prin 
pilda lui Isus, SUJ\ICm indrumnti să 
şlim că nu· tr('buic să redu(:l'm inchi~ 

năriuu\'a noastră la astfel rle timpuri, 
ci să ne rugilm neîncetat. Inima noas
tră să fie tndrept.:1Hi in inchin~ciune 

spre Dumnezeu, totdeauna. 
b.) ln ntfc(' loc. Nu numai pc mun

tf'le Ghcrizim sau numai în lc:o:usal1m, 
se poate găsi Dumnezeu. Oriunde se 
arlună impreună copiii Donuwiui s~ i 
se inchine \:U o minte umilă, sinceri 
şi Atlcvotată sub d'ilău"zirea Duhului~. 
acolo c un loc sU1nt. 

Intrebări pentru gândire şi s.tudiu: 
t. Descrie femeia ..r:u care a stat Isus 
de vorb~. 2. Ce î-a dcscopt'-rit? 3. Cum 
nt>a spus Isus să ne rug}im? -1. Când 
şi unde trebuie sit n.r rugăm? 5. Ara~ 
tă prin pilda Snmaritencei, cum Dum

nezeu schimbă vietile noastre. 

Hristos şi. al săi. 
Dlll<>ţlaaea pe luna Februarie 

Textul: Joan 15:5. 
lnlroducere: DomnuJ nostru nu ne spu

ne: "Fără învăţătura mea nu puleţi 
face nimic" deşi c foarte principal să 
prl~im în·văiătura Lui. Nici nu spU· 
ne: "Fără biserica Mea nu puteţi face 
nimic." Ci zlcc: "Fără Mine nu pu
teti face nimic". Deci Hristos, e El în~ 
su~i totul pentru poporul Său. El e · 
putCl'C'rt, Inţelcpciunea. Milutuirca, 
Dumnezeu şi deci~ dacă suntem des~ 

păr-titi de EJ. suntem săraci şi fără 
putere. 

1. Scopul adevifralei rfligii. re:u!ta-
tul şi domula ui('riî spiritual~~ c adu
cerca roarlelor. Cum găsim bunăialc:t 

unui pqm? Onrc nu prin frurk, bu~ 
ne şi mu!lc? Aduccr('a dC' roHde, po~ 

menită aici, c aducerea suflr.tefor la 
Hristos. Noi atunci aducem snopi in 
grimu·ul Său. Când aducem roade, ~· 

·, 
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indăm pe Oomnul nostru .. ,l'n pom 
se cunoaşh• după roade". 

2. J)rspârţ"rea dr llnslns ne face să 

nu fim in stare să :tducem roade. Da
că c vot·ba să trăim ro Yiată cre~tină 

şi să servim pc Domnul, numa! prin
tr'o unirt~ pc:·sonaHi cu Ilr-stos putem 
face al'~.est lucru. t:cenil'ul nu e ,~;111:(. 

fiir:l lnYil\ălorul său, servu( nu c ni
mi:· fiirli stăp:luul său, soldatul nu c 
nimic fără f'om:md:mtul său, m:ina nu 
c nimic fări'l cap şi ncrlinc·osul nu <' 

nim·c fără Hristos. 

Aecst fapt arntă ncvoifl noastrft In<l

rc de Iiri~tos. Fără inYătăt11ra şi pil
da Domnului, n'am putea aw•:1 o cu
t'oşt'n\ă a virtutilor morak înalte. 
Fără iubirea S<1, n'nm putea simli im
boldul celor mni mari motin• (';u·i 
pot influenţa ''iata noastră. Fără mij
loc'rea S<1, n'am putea <Wea h~r în 
ochii lui Dumnezeu. Fără Ouhul s5u, 
am fi neputincioşi. Fără promi'\iunile 
S<~lc, n'avem îneuraj;u·er~ de ran' n
''cm nevoie în vremuri grele, în pc
r'colc şi in în~ercăn Fără El, n'am 
~n-ea eliberare din robin păc;!tului, 

nici spPnmta virtii vesni<'c. "Nu rxis
tă într'altul mtmtuirc·· spune Petru. 

3. Unirea cu Hristos este prclioasli 
şi absolut necesatc'i. Nu trebuie să in
telegem acest lucru grl?'ş:t. Vit:-~ şi 

mlădila sunt una. E nevoie de o unire 
spiritu:-~lă si vie. Cum se faec aerastă 

unire? Di.n partea tftnului, - prin 
o crcdintă care 1ş1 deschide mima: 
din p<~rlea lui Dumnrzcn, - prin lri
rnitrrca Duhului sfilnt. AceasU'i unire 
poatt• rrc~te si dcsncştc; ru rt11 in
trăm intr'o tovărflşie mai strtmsl'i cu 
Hristos, cu atâta suntem mai poll'iviti 
pentru slujba sfttntă si binP prlmilil. 
Experienta t\postolulu' Pr~vel e o pil
d:'i în ac::-astă pl'ivint~ .. ,Pot face totul 
prin Hristos, care mă întărc<:.tC'". lh
că vrem să lucrăm cu mai n"'ult:î reu. 
~dă, trebuie să venim mai apronpt> 

de Hristos şi astfC'l putrrn pr'mi pu-

Să ne rug:un ca an·aslă IPgătură din 
noi şi Hristos să dcviniî tot lll<lÎ stnîn· 
s~. 

, Inlt'eb?iri pentru rHgt•larr şi studiu: 
1. Spune texlul pe din afară. 2. Can 
e dovad~' vietii spirilual<·? ;t n{'scrie 
mizeria suîktului care c dcspărtll de 
Dumnezeu .J. Dl'c(~ an· nevoie crcşt:. 

nul ck această un•re eu Hristos? 

Rugăciunea de Enii
llocire a lui Isus 
Eectlunea pe luna Martie 

Textul: Ioan 1i. 

Introducere: Hugăe:unca acc<~sta a
rată dumnezeirea Fiului omului. Sun. 
tem aduşi prin ca la tronul mtlci, în 
crrurilc cerurilor, la in'ma lui Dum
nezeu. Iar3şi găsim aici cea m:-~i t<~Î· 

nică iuhirC' fată de omenire, intrnchi
pală într'o Persoană ~i turnată ~n cu. 
vii-Itele singurului născut Fiu al lui 
l>umtwzcu. 

"Pentru ei mcl rog . .Vn mt'î rog peu
tru lume, ci pentru ac·ria pe cari Mi 
i-ai dat Tu". 

1. 11rislos este Mijlocitorul nostru 
mii os. 

<1. A<"casta trebui<• să ne dea curaj 
Îl: rugăciune. 

b. El ne ajută cUnd ne simţtrn nc
YI'<'(~n:cia. 

<'. An•<~sta nr dă siguranţa dt rugă
ciunile noastre vor fi răspunse. 

2. Aici Isus se roagcl pentru uce
nicii Săr, cari trebui<~ să continue lu
rrlll Său. Dar numai pentru moment 
e lumea lăsată afa1·~ din rugăciunile 
Sale. Tocmai pc acei penll'u c01r: se. 
roagi'i, ii v~ trimite la e.a cu Evanghc· 
li a. 

~) Pentru lume va cere pocăinHi; 
pentru uecniei cer{' sfintenie şi pi'is· 
tran în har. 

b) Peste rt.leva ore se va ruga pen
tru lunw: ,.Tati'i, iarU-le, căci ei nu 

terea spirituală dr- carc ClYt'm llC'Yoic. ~tiu ct• f:w". 
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3. lsu.~<; cerr pentru ucenicii Stli ur
mătoarele lucruri: 

a) Ca Dumnezt•u să-i pk:easei'i. Ln~ 

tJ•arca pămfmh'ască a lui Isus e pe 
s:f:h~ite; in cur<i.nd l~i Ya lăsa uceni
cii ~!nguri in mijlocul unei fur1:uni ne
Hlilonse şi expuşi In cele mai mari 
pi''ricolC. 

h) Cn ci ,~>ă fir una, .:"tdică să ne u~ 
niti. Ei vor forma o mat·e un;tnte; se 
yor pierde în _.Dumnezeu, totuşi nu-şi 

vor pierde indi\'îdualitatea. un;rea 

luturOI:>~,\~(~~iCilor lui Hristos va do
vezi ,:lumii ::t'd~~ărul Evangheliei. 

e.) Să n,u, fii! ~unti din aCNlStă Jumc, 
dar să fie:, pdâţi ile cel rău. Hristos 

a prev:lzut durt>rea, apăsarea şi în

cercările, prîn cari vor trece prietenii 

Săi. El a prevăzut înch:îsorile, bătăile 

şi r~tn~~~ ).;~~-~'/<hl('ă t•i n'nr fi avut 
uimi(;. .dz· ·~.t:'iei1 ~; \iar fi luat la El sus. 
D:ii: ·fi ·· .. ş:t~ptef .o nwre- lu~rart>. L'ce· 
nicq Lui trl"bUi<' să răm~iniî tormrei 
P\"ntru că El plenră, t'C'cnici' Lui. tt·e~ 
hui(' să' sufere tormai JWntru ~:~ El 
nu q._ mai suferi. De a('.C(~a hm~ piH''::-ii 
spmw: "Y\t'5 hm cu }fine, di11· c cu. ne~_ 
putîn[ă. A~ \Tea să vă <'Ttt1 dela tonte 

1urruril(': prin rari nvetl să trecetit 

d:\r nu se poate: dat· Nînd tr't•nli prln 
,fo::-ul inecrcărHor. <'ltn:nti1i~vă di M'am 

rugat peutru voi şi că sunt alături de 

voi''. 

{.\r fi bine c~1 mr.i multe surori să 
ia aceste puncte de mn i sus şi s~ vor~ 

benscă din ele. Apoi 1ri urm:l să dis

cul<'- to::~te tmpreună într!.' ele tot ca

pitoM 17). 

DELA REDACTIE 

A.jutaU·ne la faeerea a cât 
mai multe abonamente la CA· 
LAUZA.. Fiecare învăt:>tor şi 
elev al Şeoalel dumlnecale, fie· 
care lucrător între tineri şi fie
care soră din Societatee Fe
meilor, să albă abonată CA· 
LA.UZA.. Cine nu poata găsi 
zece Iei anual pentru această 
revistă bogată? 

Organizati în fiecare şcoală 
duminecală un grup pentru ci· 
tirea zilnică a Bibliei. Condu
cătorul şcoalei duminecahi să 
arate însemnătatea citirei zil· 
nice a Bîbliei şi să scrie p0 un 
tablou pe cei ce vreau să citea· 
scă Biblia zilnic în 1938. Să a• 

Glrant resp<maabll: iOAN COCUT 

leagă un Ira~e care să se inte• 
reseze de acest lucru. Sa ne 
scrie câţi membri are această 
grupă pentru citirea Bibliei şi 

noi le vom trimite căni de 
membru. 

• 

Mai avem CA.LENDA.PE Bi· 
blice de vândut. Comandaţi-vă 
din vreme aceste calendare. 
Costă doi lei bucata. Trimiteţi 
banii înainte, căci nu vă costă 
poşta. 

• 

CALĂUZA. apare tot la trel 
luni. Abonamentul 10 lei anu· 
al. Rcdacjia şi admînistra1ia: 
A.rad, str. Fabricii 20. Casier: 
N. Oncu, Str. Blanduzlel '· 

Tipografia Lovrov & Co Arad 
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