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Ţara Goşen, in Egipt, unde a fost aşezat 
poporul evreu. 



CĂLĂUZA No. 3 

ORGANIZAREA ŞCOALELOR DUMJNECALE 
De L. L Sezonov 

l. 
ln şcdin\a Comitetului ITniunit, Bap

tiste dln Romf1nia, rnut la Bucurcşf, 
în z!lch,> di.'" 21~2:~ :\-ftti a. r:., s·n dis· 
cutat organizarcn pt• tară .:1 Scoa~clor 

_Dum;nccalc in bis1:ri~:ile baptistc. 

2. 
ToaUi orgnnizarrn .şi conducCI:en 

Şco:.J]clor Dum:nccuk din biser:cile 
bupfste, o arc Uniunea Bisericilor 
Baptlste din Homânht, <'an· s~.._· '"~~ i<tcc 
printr'un comitet sprrial, numit "Co-
mitelid Şcoalelor ele Duminecă''. :\Iem
bl'ii acestui comitet sunt nlcşi de că
tre Comitetul Exf'cutiv ,j) ( 7niunii. 

:t 
Comitetul Şcoalelor de Duminecă Ya 

i:J compus din, ttn prcş~dinte, · vke
pre.şedinlc, sccrettll\ casier şi mai 
mul\i consilieri. Contro!(lrÎi t.Jniunii 
sunt de drept şi controlorii Comitetu
lui Şconlelor de Duminecă. 

4. .-

~h·mhl'ii Comitt·tului Şcoalelor de 
Dumincd\, aleşi dt~ Comite!nl Uniunii 
BHpLstc din Homânia, sunt următPdî; 

1. L. I~. SC"zonnv, pn.~<;:ed:nte. St;· 
BerzPi '29, Ru(·urcştl '2, 

2 M, Uamitrn•wu. !H:crctar, Str. Lo~ 
Agnru 22, Plol'şti. 

·3. Hi.c Crniovcnn, casi<'r, Sir. Yalea 
Mică 310, Moldovn ·Nouă, jud. Cnraş. 

4. Vkal-;>, 1 t•odor, rncmhru, Batăr, 

jud. Il hor. 
·5. hmn Bohl$, mt•mbru, S;r~.!1, jud. 

Arad. 
G, Bokor Barrwh:\, membru, Cluj. 
7. E. Jun:ncov, memlwu. TSiili' . 

. ,. 5, 

Comilt•ful Sronh•lol' de Dumincdf 
va desfă~ur:t netivile~l<'a In llnnătn:l

rclc diţcclii. 
nirul[a oryanizării: Comitdul St·. 

de- Dum. va orgmtiza, ron')oliU.a şi pro. 
mova şcoall'lc dum:nc<'a]e, pe teme· 
iul ccl<n· ;;apte ptnwte nlc ttn{~i ade· 
,·ărnte l-JCOalc de dumihccă; va orga
P:za. posturi de S('f'r<"tal·i ~,.,(onaH şi 

ii , .... conlrob: vn. dn. ~ot felul de tn-

drumar• cu pri\'in• ln :~lr:'iluiJ·t·n pro
gnlllll'ior spedaJc, cu de piif!ă, pn}
graln mi.s:ooar, nntinlcoolir. e\'flllf,!he
listi(', ~:iua IHilltH!'Î, Crăciun, Po~ti, 

etC .. va da îndrumări ru privire la 

inf 1 int~rl de b:!Jliott~d. distribuirea 
tractntelo1·, <•te.; va <h~:;;,·olla coh1ho~ 

1·arca cu toHte org:1nizatiilc. baplisle 
din tnril; va rrnmn\':'1 stl'.:lngerea le# 
g.ăturilor frătcşti eu organiz;.q;ilc '$<'. 

dumin,~<·alc U1n stri'iin.:tbh'. pri1l corcs. 
ponclentă, st~himb de f('vistP, pal'tici
p::n·t· .t la eongn:~~k şx·o<tklo1· de du
m· necă, etc. 

Directia rmhliratWor: Cmn'tctuJ şe. 

de dum. se va ocupa cu pn·gătirea şi 

puhlict)rea materialului necesar pen
tru [!Jcătuir~ şi C'xeenhlrPa progra
melor :>)Jf'~i••lc în şcoalelc de dmnţne
di din 1ară; va publica studii, docu
m••nte şl informatii f'U pl''virc la lu
crul şco<llci de dum 1neră, d.·., etc.; ya 
publira prin reviste! raport.:·lje, cornu
nicat(•, rubrici' sp<~ri11Ic, r_r·onil'', rJ!şcl'. 

.şi tot f<~lul de infornMtli pentru in
~trucţia in\'HHitorilor, bucuria copi;lor, 
efe, dr.; se va iniel'<'Sll şi va înrt!raja 
Nlihrea mater·ialului d<' spccit~lilate a 
sco:delor de dumhwcă f'O de ex. dirti 
pentt·u in\'ăţători, lc('tii, mal('rial pen. 
tru copi1, pot•lii, dialoguri. cmnnr• 
hiri1; va .. înst'tui <"Onrnrsuri şi premii 
literar(" pcntt·u poezii. adit·ole. piesP, 
pon•:;tiri lH.·nlru cop'i. lucti'ii'Î muzi
cale, traduceri, ele, 

[)irecf{a' statisticii: CornitP1ul Se. de 
num. Yrt str[llH.{t' matedalut fo!ogrnrt\ 
<fof'unwntC' dt• lntHes istor:e. sfat~s

f{'ă nnaaHî. <'U privh·<' ln numărul 
şc. de dum., rlas(•lot', invăţătorîlor, co
piilor din f:m1ilil ImpUsi<', pmcenlul 
copUio1· noşll"i CHrl' pr'nwsc pc Tsus 
H1·istos. etr, 

Dirrrtin prc>g<ltirii: Comit~tul Se. de 

OI1rn. se va int~~·esa de pl'<'!?}itir('a şi 

instnK·ţi;l nt'('t~snră a scrrrt:wi,Ior rc
gionnl;. în,·ăt5toriJor şi ~ hlturor slu
jitoriJor în şc. dum.; va. fH'<•găti 
cnrsur~ de" preg}HÎI'C şî in;tletc pentru 
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seenlar:i regional\; cursuri bi,blice pc 
tară şi regiuni pentru învăţător'; v:a 
orgnn'za mtruniri şi conferinţe pen
uu extinderea şi popularizare<~ şc 

dum.; \'~1 oq;::.tniza tabere de v<~ră pen
tru invl'i~:ltori, tintret ~i <'opli, eff'. 

6. 
\"<·nitur:Ic comitetului ~co:tlelor du

minccalc YOr fi din următoarele ·iz
Yoarl': Colectclc din Dumineca a 5-a, 
fi1cule în şr~oalele dum. din t<tră, do
natii de bunăvole, contributii din par
tea diferitelor organi7~:tlii baptistc din 
tară, etc. Toate aceste Ycnituri \'Ol' ·fi 
intrcbu'ntatc la prcg:Jtirca materialu
lui de programe, corcspondcntă. ono
rarii pentru sccret:trii rcgionali, sa
Jarul misionarului, etc. 

Duminec'k .71 5-a, din anul 1938. sunt 
tn 31 Iulie şi 30 OctomL·rie. Colcctcle 
făc.ulc în ~co::tla de dum:necă, în a
ceste două Dumineci, s5 se trimită fr. 

casier, Ih~ Cl'aiovean, Str, VaJen Mică 
310, :'\1o!dova-Nouă, jud. Caraş, in con
formitate cu hotăriri1e Comitetului 
Cniunii B:1plistc din 21-23 i\tni a. c. 

7. 

Organizarea scoalelor de dum·inecă 

se va face pe teme:ul următoarelor 

sapk puncte: 
1. Şcoah de duminecă săpftlmâna{ă. 
2. Şcoab de duminccă pentru toţi: 

adulti si cop:i. 

3. Scoala de dumi,necă impi1rţilă fn 
clrue. 

4. Scoala de duminecă intrebuintând 
Cc1Ul!l:a. 
, 5. Şcoala de duminecă cu şedinta 

Săpillmânalc1 pentru invăţlilori. 

6. Scoab de dum:necă având elevii 
Biblia. 

7. Scoala de dumi.necă având colecta 
regulatU. 

CA L.Ă UZ A TA 
Poporul Meu piere din lipsă de cu

uo~tin\i!. zkl' Domnul printr'un pro
orC~:· din yerhime. t"n man~ adrviîr cu
pr'nd :1c! stP putin<? rm·inte. Fiii lu
mi: SC' între(· in felurile ştiinţe pc cari 
le stucFază cu o ambitie rară. Cunosf' 
pe de rost ('ărt! nrnumiîrate, aleargă 
ru srt_e si insuflctirr d('ln o carte la 
alt:1, SC' lupt:î, se sbat. se frilmfmtă ('Il 

o grabă yijchnsă, pentru o ştiinîi'i 
srnc:l. pirr\to::tre, o hrană, cnn· ni-i 
po:ltc si nu-: vn pute::t stltura n :r:oda
tă. Şi se sbu~imnă cu at;'1ta zrl~ ~u 
gi'isl'~ti, c.:1~il fări'i o c:ît de mici'i b:hlio
lrci'L Vestitrlc hibti,oteci, cele din ve
chime şi C'elr de :1zi, cu trrptclC' ro:l
sr de m;ile rlc pido::trc cari lc-mt"ur
cat ): C'ari nu se mai satură urc:în
du-\e mereu, s!a11 ca o mărturie gJ·ă~
toare drsprc srte:J după ştiinlă, du
pă adry{i1·. n omului. 

Dar CuY:inlul Vietii, is,·orul nesecat 
de ndevi:ir ~: lum'nă, calca dnptăţii, 
înrln!m:llo1·ul ndcYRr:-~t (t} vieiii, se 
piC'rde in !IC'.'nnul uiti'irii. r; dăm prra 
pu\1ni'i r!.lenti('. S! r;H de conv:ng5tor 
rrisun:l ~i :-~zi glasul Celui ,,iu; .. Cer
f'el:l'i Sr:·:n'.ui<l~"'. dC'i C'lc mUrturisesc 
drsnr~· ~~!iJH'". Biblia r C:uvânlul Yir
tii 'rtC'rnr. D:H'iî n'o r11noşti. niC'; n'o 
p0t! trăi. DaC'5 n·o tr;Jir-:f, vri nil'!''· 
Ea (' ră]?illZ:l ,·irtH tai(', Cărti !rC'buin
cio~se: flnrlrincle HiMice iti, des-

prind şj-ţi explică atflt de clar şi de 
în{clegător, toate înY:'ităturile funda
IPent~lc ale adev:irnlu: !)iblic. E~ este 
(J {'0mo0r:i :\:t~~ n pn·d·r_:\t'l"~:~:·:. ,.~·;• ~: 
:1 inY~Hiltorului şcoalo.:>i dum'necale. 
Iti par ohieeiurilc lui Israel ciu
clate şi nepotr:vite vi.etF de azi? 
\'iata dr {nmWr in Hihlir Îji va lă
muri cele mai. mici am~uumtc din yin
ta poporulu! ales. PrcdiC'::ttornlui şi 
înYă!i"itorulu' şcoaJei duminrcnlP. îi e 
de neanăl':ltă trdmintă ia explic.:Jrea 
multor texte. Special pentru baptişti c 
[r('dinţa ,~i J!isirmra IJ(Iplisfil, o ex
puneJ·c m·nunntă :-~ rrcrlintei ~i invătă
tnrilor nollslre a JnpfşliJor. Yi(•li pre. 
tln!~?- :.i jertfite ])(' alt;1rnl E•.·:n1gheliei, 
veti. găsi in ,.inţa lui J.i!'ingslnnc, Ano 
rFn _,\pn ~i ?.Icrio S!r.c:snr. O v~.1.tll 
inspiratoare şi încurajatoarr P ~'Ca rt 
lui STJ!l.''nr•nn. Vrr! si! vorhr:._-;: c1f' Yreo 
r~_·nlf'ie :1·' Bihliei? Citp-:lr Pcmrik Xn!.'
lui T!'SfnT"''nl. Yni u!l îndruPl:'i!nr în 
Jurrul tăn pr!ntre femei? CcrrC'te:uă 
Frmcin in sllljba rcgra.~:;di. De marr 
tn'hu;ntă îti estp l-Iarta Palrstinri. at(tt 
pentru copii cât şi, pentru rtduHi. Cos
tă 100 lei. 

Tnr~te :otrcstc dit·ti îti sunt (lr nPap:î
rntf.i trrhuin{ă, condnr<ltOf· ~! îtwăţi'l
tor al ş('nn.lci dlH"!linrrrdC'! Comnn
dati-le contra ram1mrs dela 
Depozitul de Literatură CreştJYJ :11 

Arod, Str. Fabricii 20. 
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LECTIUNILE SCOALELOR DUMlNECALE 
CecţJuaUe pentru adulll .sunt Intocml.fe de 1~ Cocuţ şt cele penl.ru copiJ 

de "f>4Jrl&ara Pascu 

Duminecă; 3 Iulie. 

Pregătirea şi. cljemarea 
lul Moise 

Textul: Exodul 2:11-25, 3:1-tS. 
Cuv. de aur: Evrel 11:2/r-25. 

EXPL!CA'fll:Nl: Cu lecţia de azi, 
îucepem să studiem Vla\U marelUI 
bărbat, Mo>~e. El s'a născut pe la 
1J71) în EgJ})L 'fara aceasta era cea 
mai cultă pe acele vremuri. Era aşe
zată pe ccJe două maluri ale râului 
Nil, ce curge dm inima Afri.cii~ spre 
Mare."-'l MC"dîterană, Bogăţia, clădirile 
frumoase 1 lucrurile de artă, şcoH,le şi 
pctrccerilc1 se întreceau unele pe al
tele} in această Jume de .acum 3500 
de am. Dar poporul lui Israel zăcea 
rob .r~t acestei Ji'irî bogate. lucr~nd 
din greu, la zi irca pţramidclor Şl a 
palatelor, eari şt azi uimesc lumea. In 
faţa t<înărului :Moise se ri.dicau oc;:tziî 
de .a deveni ·vestit :in această lumi:' 
înaltă dîn Egipt. Dar el şi-a tmit 
soarta cu poporul său apăs.ut A să
rit în ajutorul lor. Insă acest lucru 
1-<l făcut să ia drumul pustiului. A 
plecat dln Egipt spre răsărit, a_ trc~ 
cut peste· pustiul Smaî şi, toemai de 
ceahltă parte. la răsărit (vezi ha~ta), 
s'a oprit lângă o ftintână din Mad1.an. 
Pe aici era obiceiul ciudat cn toate 
fetele să fie clobănite. Cavalerismul 
lui Moise fală de cele ~apte păstoriţc 
tinere, l~au dus in casa preotului 
Rent"l. (Reuel inseamn?i prietenul lui 
Dumnezeu). Alei s'a căsăturit cu Se
fora, al cărei nume pe româneşte 'i:n
st:mnnă: păsărică. Patruzeci de ani a 
păstorit Moise oiJe socrului său. nm· 
,.odată a mânat turma până dincolo 
de pustie (spre apus) şi a ajuns la 
muntele tut Dumnezeu, la Horrbf', 
care se găsea în apropiere.n muntelul 
S~nai. V(•zi harta, Rugul arzând, slm~ 
holiza poporul evreu în focul apăsă
rii din Egipt, Ascunderea fetei şi dcs
căltrrrra era un semn de rel'>pcct pe 
acele vremuri. 

lnvdţdturl spirituale 

1. PRIMA ŞCOALA. Moise a umblat la 
trei şcoli Intâî a intrat in şconla ma
mei. Câtă "'Teme a fost crescut de mama 
lui, ea i;a povestit toat~ istoria lul, 
Israel, i~a vorbit despre Dumnezeu, 
l-a învăţat să se roage şi să td'Hască 
o v~ţă in triea lui Dumnezeu. Nime-

ni n'a scos dîn sufletul lu~ Moise ce~ 
ce a sădit u1.ama lut. Fence de copnt 
cari au astfel dP mame. . 

2. ŞCOALA INTELEPCIUNII. "MOI
se a învăţat toată inţelcpcmnca Eg•: 
ptcnilor şi era pulermc m cuvmte şt 
fapto''. (Faptele 7:22). El fusese ,udop
tat de !i\ca regelui Ramses al ll.-lCia; 
Se spune că e.a n'a a\'ut olţl copu ş~ 
că, dacă el ,ar fi rfirnas ~i~l eî •. ar f1 
putut ajunge pe "tr~nul Egwtulm. D_e 
sigur) ca fiu al fnce1 rcgei~l) et ~ pn: 
m1t eea mai alcas~ cducaţle. Get ma! 
mari profesori şi tnY_â,nţi }-au , ~f\*~t 
în grija lor. Dar ,.MOJSe,, cand ~a ţa~ 
cut mare, n·a vrut să fle mnn;t ~tul 
fiicei lui Faraon, ci a vrut mw bmt; 
sa sufer<' împreună cu poporul llll 
Dumnezeu". Ceea ce i-a semăn3t ma
ma sa in inimă. n adus. roade. ţ:l . a 
vrut să-şi pună intelcpctunea .Prlrnl~ă 
în şcolHe Egiptului, nu tn sluJ~a pla .. 
cerllor de o clipă n1e păeatuhu, c1 în 
slujha lui Dumnezeu. Dar ineă nu era 
destul de bine preg1.Hit. Se încredea 
prea ·mult in puterile sale şi in pute
rea sabiei. Dl' acec·n a făcut acel ~u
cru pripit când a omorit pe egtp
tcan. 

3. ŞCOALA UMILINŢEI. De aceea 
Dumnezeu l~a mai trimis într'o şcoaM 
Iă. A. fost mare loYitttr5 pentru el s~ 
se pogoare din palatele luxoase Şl 
străluc;te alt' Egiptului. tocmai in ur
mele oilor, pc deal.urHe şi nn~nţiţ :M."l
dianului, unde a:rş1ţa ~?arclut, fta~elc 
sălbatice' şi gerul nopţut făceau vmţa 
foarte (5l·ca.. P_i<t:uzcci de ani ~ •. staţ 
Moise. m aceasta .şcoală a umwntet 
unde a învălat să aştepte. să rabde, 
să se încreadă în Dumnezeu, s3 se 
roane şi să se btzuî<tscă mai mult P~ 
toingul Domnului; decât pc nscul1sul 
snbiei. La sfârşitul acestei şco:tle, 
Moise a fost cel mai umilit om de pc 
Yremea sa, cel ţnai llpropiat de Dum· 
ne zeu şi (;C} mai învăţat. El işi ''cde 
micimea şi şo'·~ieşte să meargă, dur 
atunci Domnul îi arată toată putcrl"ja 
cerului, C;'ll'C 'îi sUl intru ajutor, 

INTREBXIU: 1. Când a trăit ~!oise? 
2. Spune lot ce şlii despre ţara Egip
tului! 3. Spune lot ce stii despre na.s~ 
terea lui Moise! 4. Unde se găsea Mn~ 
dianul? 5. Cnri au fost cele trei şcoli 
in cari a umb1at Moise? 6. Spune tot 

·ce ştii despre prima şcnală! 7. Spune 
tol ce ştii despre n douai 8, De ce 12. 
trebuit să meargili Moise şi in şcoala 

1 
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a treia? 9. Ce invă~ăm din <:uvimtul 
de aur·? 

Cărit de cit•t: !Nn!A VECI!IuLUi 
TESTA~IENT, pag. 51-55. (Ar li bine 
să se citească şi capitolul rlPsprc 
Egipt, dintr'o istorie uutică •.,.echc). 

Pentru copiii mici 
Impăratul Egiptului se purta rău 

cu Evreii cari erau in iaJ'a lui. I~a 
luat l'Obt şi le poruncca să poarte 
pietre man ~i t::rdc, eărămîzi şi lem
ne, pentru zidirea palatelor 1u~. Egip
tenii cari li supravcghmu, umblau 
prînlrc ~1 cu hledJl şi necontenit ii 
băteau fără milă, Oar Uumnt:zcu e 
prietenul celor chinulţi şi necăjiti şi 
El a iubit şî pe Evrei. Intr'o zt, îm
păratul a dat o poruncă aspră, ca să 
fie udşi toţi copiH mici ai Evrei,lor~ 
Intr·o căsuţă mîţă s·a născut un băiat. 
Mama şi tatăl lut il JUbcau mult şi 
1-au ascuns în casă, ca sil nu fie aflat 
de împăratul c:rud. D.nr lt~~~~ fost iri~ 
că si'H ţină mai departe ascuns şi a
tunci muma lui i-a împletit un coşu
leţ de pHpură, 1-u 1ws cu smoală ca 
să nu !ntrc np<l in t:l, 1-a pus pc co
pilaş in coş şi i-a dat drumul pe râul 
mnrc Nil, intre trestii. Maria, sora 
(;Opilaşuluţ, s';J ascuns între tresHllc 
de J?C nuol şi aştepta să vadă ce se 
'\'a mhîmph1. Pcslc puţin timp veni 
fata imp{lratului h râu, să se scalde, 
i:nsotită de scrvîtQarPlc ei. Când zări 
co:;;uleţul pri)ltre trestii, trimise 8e unn 
dintre sen·cle ei să i-l scoată. eschi~ 
zându-1, g5si in el pc copil phl.ngfmd. 
I-a fost milă de el şi 1-a hlat să~l 
crcns~ă. Sora eopilului. YPni_ repNlc la 
fala împăratului ţ;i·i z:sc: .,hu pot 
să-F adue o doică, <'âre să lngrijc<is" 
că de copil". Prinţesa i-a răspuns: 
"Du~tc repede... Fata a alt>rgat la 
mam:1 ei ~i a chcmat~o la prinţesă. 
Aecas1a i·a dat copii!.W sN~l crească şî 
aslfd ,:1 ajuns tot la mruna lui. 
După ce :t crescut mHric-el. mama lui 
l·a dus la pak1tul printcsei, care s+a 
bUcurat MUlt YăZ:ÎlldU-} atât de rru-
11l0S şi i-n pus numele de :\Ioîse. Mi~ 
eul Moise a crescut in palat şi a fost 
cuminte ~i ascuW:Hor. 

Duminecă, 10 Iulie. 

F.lfberatorul lui Israel 
Textul: Exodul 6:1-11, 7:1-9; 
12:21-39; 13:17-22; 14:1-22. 

Cm>. de aur: b.'urei 11:27. 

EXPLlCA TIUNJ: Faraon, era un 
titlu dat tuturor împăratilor E~iplu
luî, aşa cum impăratii Rusiei se nu-

meau ~ari. leşitt'ill poporului lsJ•ael 
s:,~ făcut in anul 1-1Yl inaillk de Hris
tos. Lcctat noastră începe cu audîFil\a 
lui :\loisc şi Aaron la Faraon. Moise 
ştia foarte bine toate regul.eJc p<datu
lut şi de ~·anca era hine pregătit să 
vorbească cu împăratul. Uar Faruon 
şî· a imptetr1t imma d{;Şl Moi.se şi 
Aaron .au făcut mînunî înaintea lui~ 
Atunci Domnul a trimis cele zece 
pillgi, sfârşind cu uciderea celui întăi 
nă!k'Ul ciin Htctre familie. In noaptea 
an·ca grozavă cop1i lui Isn1el au scă
pa! pnn s<lng~._·te nu~lului de Paşti. 
Lovitura ultimă şi·H adus roadele. Fu
r.aon şi întreg Egiptul, au sîlit pe 
lsr;1d să ~~~s~L EYi'<';! n'au uvut Yre
me să-şi dospească şi să-şi coadl 
pâine a. E'- :nt e~ rut dela Egipteni ya~ 
se şi haine scump<'. Nu trdJUic să 
crtdcm că k-au Ukut \Teo ncdrept.:.I
te. Evreii lucraseră zeci de ani, fără 
niclo plată pentru stăpânli lor şi pon~ 
tl' au cerul a;;·cstl• lucruri scumpe ca 
o mică 1'ăsp)ată pentru munca lor
multă şi ;:trca. Ei fuseseră <JşeZ-J.ti la 
r?isfîritul N :tu!ui. in partt•a de către 
mare. Aici rea oraşul Ramses de undt: 
an plecat (vezi harta), Erau 6()(U)QO 
de bărbat;,, dtd cu eopii şi fcmef cn 
tot. trebuie să fi fost vreo 2 milioane 
s! )11mătat{·. Ei aYcau drum Hber S[lTe 
Can~wn, spre mi1zănoapte. d<lr Pom
nul a găsit cu calc s:ă-1 ducă spre 
mia:zăzf s1 să-i oşezP în }ocur; pericu
lotlSC. ~Iîgdolul era pe niste nnm.O la 
npusul mflrii Rosii. Aci'astă mure a 
fost despărtltă de un ,·ânt venît la 
ronm"H Domnului, care a snflat toa~ 
lă noupte~1. 

lnvlltdturJ spJrJJuale 
t 1\fPIETI\IREA IMPOTRIV N LUI 

DUM;-..:;EZEU. Faraon s'.:1 opus lu( 
Dumm:zcu. Ducă s'ar fi umilit şi ar fi 
ascultat, Domnul I-ar fi Wm·cuv;\ntut. 
Dm· el s'n împietrit in ucascuU,nrc ş~ 
Domnul. dind a văzut că nu mai t\ 

nici o spcr&nţă de indr<'ptat·e. l-a im
pît:trit cu totul. Aş:l pătes:"' lot! ct:îc(' 
se împolr\YCSC' lui Dumnezeu şi lurră
rji Sale. Să nu fim şi noi dintre <'i. 

2. !ESIIIEA NQ,\ST!'L\, leşwcn lui 
Israel din Eţ!ipt e o proorocie a ieşi
rii noastn' din robia păcatului. Si 
Faraonul lndului, pune toate vîcdcci~ 
le în calca celor rt" vrNtu să iasă din 
Iumc.:1 deşertăciunii pentru a mt!rge 

. în Canaanul ceresc. Dar Hristo::. e
mai tare. El rupt" toate cătuşile şi 
biruieşte 1oatc împotdvirilr. 

3. ~IIELCL DE PASTI este simbo
lul Mielului de pe Calvar. După cum 

~e~.f.. ... , _.......,~-,~',-~~' ~--~ 
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Jsraeli\ii au scăp.at de pedeapsa ni
micitorului prin acel sânge, tot aşa 
vom scăpa şi noi _în. ziua j~Jdccăţii, ~e 
iad, dacă aycm vte,Jle spalate prm 
sânselc Mirlului1• 

4. MUL'flMEA DE TOT SOIUL. O
dată cu Evreii, ·au ieşit din Egipt o 
mulţime de. oameni cari n·av.:au ni
mic cu Domnul şi cu poporul Său. 
S'au folosit de starea tulbure pentru 
a scăpa şi ei de robie, Israeliţii i-au 
prîmit cu ci spre răul lor. :-tai târ
ziu acC'şti oameni au dus p<' Israel la 
păcat Aceasta ne arată că şi azi vin 
eu credincioşii adcvăr,a\i o mulţime 
de m•poeăitl in bisericile noastre. Da
că îi primim. ei devin blestemul nos~ 
tru, mai târziu. 

5. STi\LPUl. DE NOR ŞI DE FOC. 
Acest stâlp a fost simbolul călăuzirii 
Domnului. Hristos e şi azi cu popo
rul Său. El merge înaintea noastră. 

6. SCAPAREA MIN!.i)IATĂ. Cund 
oamenii deYin neputincioşi,. când nu 
mai este nîei o scăpare, atunci Dom
nul an· pr1Icju1 să-şi arate pul(.!rea. 
El a călăuzll pc poporul Său lnlr'un 
timp de mare strămtoare. La Migdol, 
de o parte şi de alti\ a drumului pe 
can: mer-gea Israel, erau munţi ee nu 
puteau fi trt>cuţl de o tabără ca a lor. 
In faţă se întindea Marea Roşie. Indă-
J ăt urluu carălr şi strîgătclc Egipt~· 
nHor rătboinici, c3rl se nprop1au fu~ -
rioşi, cu sulitcle strălucitoare. Chiar 
Mo~sc s·~ ingrozit. El a spus poporu
h:i: ,.Stati pe loc!", dar Domn'ul nu 
s'a in1prie3t cu acvnslă ponmc-:1 a lui 
Moi.se. El i""''l ordonnt: "Spunt• copiilor 
lui Israel să :MEARG.\ I:-.1.\!NTE!" 
Ceea ee Yt'CU să spună că nu există 
împr('jurfîrî, in c2ri poporul Domnu
lui 'll'C drept să se opJ·cnsril în dru
mul său. D~r unde să mcnrgil? Dom· 
nul an· aici ocaz:c s~-Si arate pute~ 
rea trcd'mdu~i prin J,fnrca Roşie. Ce 
p:!cl.~ n:înun;~tă ca să nt· incn:d(·Jll tot
deauna în Domnul! In orice imprcju~ 
rUri 0('-am găsf 1 să ştim {'ă El ne 
poatf' sr:lpa. 

INTRI'B:\Rl: 1. In rr nn n ieşit po
porul lui Israel din Eţtîpt? 2. Care a 
fost ultima urgk trimisi) p(•ste Egipt? 
3. Ce înscamnil pcr:tru noi :'tndul 
Pustilor? 4. Arată pe h?rfn Bi,bjipi, 
drumul p!' unde a ic5it lsr:tf'l! ;), Ce 
a înst"nmnt stâlpnl d>' nor ~i dr foc? 
6. Spune tot ce stii despre scăparea 
dela 1\f:îrc:t Roş;c. 
C,\RŢ! DE CITIT: Inima Vechiului 

Testament, pag. 55-· 60. 

P t.ntru ··~m nud 
Moise a trăit mulţi ani In palatul 

împăr'ltulul, care l-a 4ubit şi i-a adus 
inYăţători vestiţi. El bwăţa cu sâr
guinţă tot ce era bun şi folositor. In
tr'o zi a ieşit in câmp să se plimbe 
şi a văzut <:um sunt chinuiţi fraţii lui 
Evrei_ Era aşa de ca)dt pietrele de zi
dit er·.m aşa de grele şi inima supra
''eghietorului aşa .de crudă! Sănna
n ii! :\foi se se duse la unul djntre eţ 
şi-1 inlrcbă: "Cine sunte'i voi?" Aces
ta răspunse: "Noi suntem Evreî. dar 
împăratul Egîptului neMa luat robi şi 
se pourlti n1u cu noi". Moise şiNa adus 
:nu.nle că mama lui l-a învăţat să se 
roage lui Dumnezeu şi să iubească pe 
Evrei~ can erau fra,ii lui. Plln de 
mânie lo''Î pe Egipteanul care bătea 
cu biciul p~ Evreu, Apoi~ de fric~, 
fugi în pustie şi nici nu mai 'indrăsni 
să se remtoarcă la publt Aki în pus~ 
tie, pc ('tind pă~ten o turmă de oi, a 
auzit g:h:.tsul lui Dumnezeu care l-a 
trimis inapoi la împărat să ceară pe 
Evrei. Dar impăratul rău nu voi săA 
fasc şi-L {ll~prclui pe Dumnezeu, A
tunci Dnmnt~zeu il pedepsi aspru. In
tr"1! dimincată <'tlnd st' scul:'!. îşi găsi 
copiJui mort. De durere~ chemă pe 
:Moise şi-i zise: "Ieşt din Egipt cu to'i 
Evreii, căd Dumner:eul Yostru m'a pe .. 
depsit prea aspru". :Moise, plin de bu
eurie, a d:.t de veste tuturor Evrei
lor srt se pregătească de plecare. 
Evreii jşi lunră în grab?~ rufdc şi va
sele. oile, boii şî tot Ct' :1.\'eau şi nu
plecat dmttmd, după :VIoise. 

Dumineeă, 17 IuliC". 

Prin qreutiîfi şi pericole 
Texlnl: Exodul 15:21J-27; 16:1-31; 

17·:1-16. 
Cuv. de anr: Psalmul 107:!1--G. 

EXI'LICATH'NI: După ee a !n·cut 
Mnr('a Roşie, Israel a plecat spre mta
z.ăzi, pc lUngă caţ până a ajuns Ia 
::\Iara. Uc o p;u·te era pustiul Pnran. 
de alta 1 'r~l ffi('ft 1L Npdc {h~ln ~fara 
sunt si ·wum foarte ~1marr. Lemnul 
aruncat de ).lois(' .. a fOst un nrhort' şi 
nu un kmn 11scat: De alei au pkc~t 
1t1:1i spre· m;aziîzi p:1nă au ;njnns la 
Elim. E int<''rcsant c:J a~d au fost 12 
fitnt:ini, fftte s<·mintît erau. s~ 70 ffnl~ 
ci, r;"l{i b~{r;~ni <!'YC'n Israel. De aici nu 
intr.:1t în muntii Hor('b, undt' se ar~
tJse Domnul lui :.\foise, Sinni {' unul 
din mnnlii I-IorC'hu1uL Ln l?oalelc Jor 
e pustia Sin, · unde a cârt1t poporul~ 
PrcprHtele <'U cari i-a hriînit Domnul" 
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erau nişte pasan cam de mărime,:<\ 
porumheilor. Tocmai lângă stânca 
Han bului se găsea Rcfidimul, unde 
poporul nu avea apii. (Crm:lrcşte pc 
hartă acest drum). Amall'chitii erau 
un popor compus din hcmdiţii pustiu
lui, cari umblau cu cortunlc din loc 
in loc şi jefuiau tot ce g:lsvau in ca
le. Ei au fost foarte buni, luptători. 

lnvdţdturl spirituale 
1. C.\ !\TIREA LUI ISRAEL. Acesta 

a fost marele păcat al lui Israel in 
pustiu. E1 au cântat la marea Roşie, 
după ce au fost scăpaţi, dar n'o-1u 
c~llltat şi prin greutăţi. Toată cârti,rca 
acc:lsta a fost dcscopcnrca necredin
ţti lor. Domnul le arăt:tsc aşa de 
multe m'nuni, dar frica, indoiala şi 
necredinţa au rămas stăpâne in ini
mile lor. el' deosebire mtre ei şi 
nccn:c!i Domnului din Faptele Apos
tolilor, cari. ctmtă răniti, legati şi 
amcninpp cu moartea! Să . an?m şi 
no: o astff'l de credinţă. E trist că se 
g:'isl'sc şi azi membri cari încontinuu 
murmură şi neîncetat spun că la ei 
în hiseri<·~i nu se poak face nimic. 
Ei suJJl frati cu cârtîtorii împotriva 
lui Moisl'> în pustiu. 

2. ~dANA. Nu exi~'ită nicio cale na 
tundă ca să se explice hrănirea popo
t·ului cu mană. Singura calc de expli
ca\it• c reca ce <~ spus Domnul Isus: 
"Tatăl !\Ieu a hrănit pc Israel cu 
mană''. Ec1 t' simbolul m~lliCÎ rere<;ti 
a l1:1rului d·yin can· e hr;uw cl'!or \.~ 
trăiesc în legătură personală cu Hris
tos. Poporul a trebuit să cukngil ma
nă în f!ec<ll"l' zi. şi noi t;·t>buie s~ ne 
aprop!em de Domnul în fiecan.· dimi
neată, pentru :1 primi har si putere 
pcnt1·u lucrul şi i.spit<"le zilei. 

3. R.\BD.\1\EA LUI DCMNEZEl'. 
Murmurul lui Israel .prin puslit~. ne 
arată marca răbd::lrc a lui Dumne
zeu. De câte ori L-au ispitit t•i şi to
tuşi El a fost îndurător si răbdător. 
De c{ife ori s'au arătat nevrednici de 
daruri.le şi bunătatc:-1 S,;-t si totuşi El 
i-a iertat! Dar să nu-i condamnăm ta
TC'. Să ne g~îndim câtă răbdare arC' 
Dumnezeu şi azi cu noi! Să se g:ln
dcască fiec;~n• la nC'vrednic\a, p1'irate1e 
şi răutatea sa. Şi totusi El ne iubeşte 
·şi nP chC'am~ în br<ltele Sale. 

·1. ~!OISE CU M.\INJLE RIDICATE. 
Când Iosua se lupta în vale cu Ama
lec, Moise se ruga pc munte. Er.:-~ pri
ma luptă ft lui Israel. Si ce minunat 
e că, atunci c::înd Moise tinr m:"1inile 
in sus, în rugăciune, Israel h:ruin. 
Iar cfmd înceta de a se ruga, EYrcii 

erau bătuţi. Aşa se duc. războaiele 
sfint~. Ce mult putem noi învăţa de 
aici! Prea mult ne încredem in pu
terile noastre. Mergem ca toţii in vale 
să luptăm şi nu rămâne nimeni pe 
munte să se roage. Rugăeîunea şi lu
pta trebuie să meargă împreună. 
Atunci Amamlec va fi biruit, bata~ 
rele Impărăiivi vor n lătitc şi Hris~ 
tos va domni în mai multe inimi. 

INTREB.\RJ: 1. Arată localităţile 
unde s'a oprit poporul spre Sinai? 
2. De ce a murmurat poporul la Ma
ra? 3. Ce ne arată d'lrt:rea lui Isrm·I? 
4. De unde vedem r~bdarea lui Dum
nneu? 5. Cine erau Alnalechiţii? 
6. De ce a ridicat Moise mâinile în 
sus cimd se lupta Tsrae"l cu Amalec? 
7. Cl· inv:1tăm noi de aici? 

CARTI DE CITIT: Inima Vechiului 
Testament, pag. 6Q---.jjl. 

Pentru copiii miel 
Moise mergea inainte şi, după el 

venea multimea de bărbaţi, femei, co
pilaşi, cu asinii, boii şi oile lor, cu 
cămilele încărcate. Inaintau încet prin 
nisipul arzător ~i. c:"1nt:lll. Dar EYreii 
erau fricoşi şi nemulţumiţi. Ei nu a~ 
veau destulă încredere în Dumnezeu 
şi nu erau siguri că El le va veni 
in ajutor in ori ce pericol. 

Lui Faraon, împăratul, i-a părut 
rău că a dat drumul poporului Evreu, 
căci arum nu m~1i aYea robi cari să 
termine palatele lui frumoase. Furios, 
stri1nse o oas,tc mare, ŞI se repezi cu 
ca după Evrei. Evreii au <Jjuns ptmă 
b o apă marr, numită Marea Roşie. 
Pod nu era nicăiel'i şi nici corăbi.i nu 
aveau cu cari să treacă pe ţărmul 
celalalt. Când <tu privit în urmă, au 
zărit o.:-.slea lui Faraon, c.u suliţele as
cut;tc strălucind la soan•, s'au înspăi. 
mfllltat ~i au inceput să strige către 
Moise că pentruce i-a scos din robie 
ca să moară aici în pustiu. Moise tu
s~ avea credinţă in Dumnezeu si nu 
s'a sperbt. A porunc_it poporului să 
stea jos liniştit, apoi s'a rugat Dom~ 
nului. Domnul a ascultat rugăciunea 
lui şi a trimis peste noapte un vfmt 
puternic, care ::-. suflat toată apa mării 
intr'o parte. Dimineata, când s'au 
sculat, Moi,se le-a poruncit să fie gata 
de plecare. Npoi a întins mâna cu 
to:ap;ul in spre m1l'C' si apa s'a des
n:cat, iar fundul m;'iril a rămas uscat. 
El a intt·nt pr:mul în m.1rC' şi dupl 
el tot poporul. Cînd au ajm1s la ma
lul celalnlt. au priY:t în urmă şi au 
văzut oastea lui F.:~raon, ·wnind în 
goană după ci. Iarăşi s'au însp~imftn-
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tat şi au cct·tat pe Moise. 1Ioisc i-a 
Enb:tit şi a int:ns mâna spre mare. 
Apele .îU inceput să se frăm<'mtc ~i n~ 
acoperit pc soldatii lui Funwn. Evreii 
au \"ăzut ~1cum că Dumnezeu a fost 
cu ei şi au cre:1..ut în El. 

Duminecă, 24 Iulie. 

Legea şJ JncfjlndcJunea 
în pustie 

Te.Tlul: Exodul 18:13-'!7: 20:1-17; 
:;,): 1-35; 1,():.10-.38. 

Cuu. de aui': I. Cor. 1/J:W, 

EXPLICATILN!: Poporul lui Israel 
s<· găst·~te ;.• acum in lo<'ul unde 1-am 
lăsat în lcctiunc<A tn·cut:1. lângă tnun
l:i iioreb. Socrul lul Moise c lclro, 
pnotul din .:\hldian. care avea şi el 
temere dt· Dumnezt•u. E !o::n·tc inte
res;tni .::.:1 ob::.cr\'ătn că. în sfatul socru
lui lui )Ioist> se găseşte. penlru prima 
.dată \n îsionn lumii, dt spărHrc.:l pu
tcl·fî tc;:(unnarc de cea judccătoarea-

Cl)lvotul Jegff 

scă. P<~nă aci, Moise tăcea leg,lc şi tot 
el judeca. :\rum c sfătuit si1 lase ulto
ra judccare.:t şi să·şi reţină darea le
gilor şi poruncilor, asa cum le~a prj
roit dela Dumnezeu, De aici poporul 
pătrund!· intre muntii Horeb, prin 
nişte yăj :;HWnri, până ajunge la un 
loc maî larg tntrc Cl'i m.1i inalti 
munti. Nu st• ştir exa("t pc care înăl
ţime din ocrsti munti. numiţi Sinai, 
s'a suit i\Ioisc. dar se presupune că 
s'a urcat pf muntele numit azi .Tchcl 
Musn. El >ll'r peste 2000 metri lnă!ti
me. Dt:' aip.i n aduş; el cele două ta
ble. Se cr<'di." ctl p(' unn au fost scrise 

r. rimcle porunci cnri tiU dE' a fnre cu 
egăturn între noi si Dumnezeu şi" 

pc a doun, poruncile carî ne arată da
toriile către semenii noştri. 

lnviitdtvrJ splrJtvale 
1. SA. PUI PE OAMENI LA: LU

CHU. Acensta o lnvfiţăm noi din cu-. 

vinteJe socrului llli Moise. Predicat&
ril. invăţătorîJ şcoalci dunlltn.'t'ah-', bă_
tn\nlî b~sericHor şi alţi conducătorJ. 
au mult de invăţat din sfaturile lui 
!t•tro. Nu c. b;nc ca ccîce stau în 
fnmtc.a unei ~ucrări a Domnului, să 
înctrce să facă ei totul. Trebuie să 
a\bă priceperea de a impăqi lucru in 
aşa fel, ea toţi să aJIY.:i ceva de Hicul 
Aceasta e una din cele mu.i bune căi 
de ~\ invia 1uerul Domnului în rnulte 
biserid; să pui pe to\i memb7ii la 
lucru. 

2. CELE ZECE POR!JNC!. Ar fi 
bine ca invă\:'Horii ;$COalclor dumine
<:alc să ccal'ă elevilor să in\·eţe pe 
dîn afară ce)c zeci: poruncl. In tot 
e;;1zul~ invăţiltorli trebuie să lr ştîe şi 
să le spună ia sf~tr:;;it 
Să notăm m·um (':Hcva deost•btri in

tre cele zece porunci şi tnv.ăt;:Hura 
!uî Isus Hristos. Yom vedea ind:ttă, 
di Isus li('-a dat porunci mult mai 
grele şi JIHlÎ mo1.ri tln::ftt :\lois('. Le
!{e<l ne spu1w că DumtH~i'.eu c îndură
tor, dar Isus uc învaţă di El c Tat~. 
Pt' table e scris: sfi nu urizl. dar Isus 
spune: să nu urăşti. Legt:a zice să 
nu prcacurn~)it!, dur Isus spulte·: să 
nu dore.ştir Domnul spune nu numai 
să nu furi CI' e al altuîa, ci să dai 
al tău altuia şi nu numai s~ nu măr
turiseşti strâmb, ci să spui fldcvărul 
cu risc~l de .'il muri pentru .:1. Noi 
suntem sub o lege mult mai adâncă 
şi mai mare . 

. 1. CONDITII PENTRG A' FI JG
DECĂTOR. Ietro e măret In condiţii
le pc cari 1e cerc unui judecător~ 
Sunt trei: să se teamă de Dumnezeu. 
lntr'adevăr, fl'ica de Domnul c înce
putul în1elepciunli şi sîngura garanţă 
eă un om va merg<' dr(·pt. A dou.a e 
să fie oameni de încrcdtre. Aeeasta 
înseamnă sti fie oamenii Ddc'\·ătului_ şi 
să !lnă ia dreptate. A treia c să fie 
urâjma.~i ai UJ.romie:. AcC'.nsta 1ns('am~ 
nă să nu sucească judcct\tn pentru 
bani, Do~mne, d~ tării noa-stre ~um
pc astfel dt• fudedtori! 

.J. DARN!CIA CEt~ MAllE. Pentru 
faccrt•n cortului din pustie, nu s'a pus 
o tnx.i1 pe popor. El trebuie să fie eon
~·trmt din darur1lc drrtp;ostei. "Tor\ 
cei cu trngerc de inimă"' au adus 
Domnului ce mt avut. Si c hileresant 
să cltim di, femeile iscuSite şi-au pus 
fusul In slujba Domnului (35:2G· -26). 
Noi suntem datori ru mult mni mult 
lUi Dumner.cu, Suntem şi no1 g'lta să 
j'crtfim banii, tale-ntele, timpul, măr
găritarele şi. bunurile noastre pentrl!: 
cas..'l şi; lucrt"trea Domnului? 

1 
! 
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5. NORUL DEASUPRA CA!'EI 
DQ:\1 Nl!LC!. Când cortul a fost ~ata, 
norul Domnului s'a .:;şc.zat peste <'1. 
Aceasta era dovada pre;.cn~eî lui Dum~ 
m:zcu. Să n<..· rugăm Domnului să tri
mită şi peste b;s( rica noastră, norul 
Duhulu~ sfftnL 

11\ l'liEIHI\1: 1. Ce sfaturi a d.at 
Ietro lui :\Ioisc? 2. Ce învă"ţătu!'ă pu
tem scoate p• ntru noi din cuvintele 
lui ktro'! 3. Spune ecle zece pon!ncl? 
·l. Care (' d(•osebirea intre c<'lc zece 
porunci si inv;l(ătura lui Isus Hris
tos? 5. Ce calităţi a cerut Ietro dela 
judecători? G. Cine a dăruit pentru 
cort? 7. Cu ei' !:IU ajulnt tcmcih>? 
8. (;(' tn•buîe să fttr<'m noi, p('ntru ca~ 
sa Domnnh.J:? 

c.urn DE CITIT: Inima Vech ului 
Testwnenf1 pag. 61-70, 75-87. 

Pentru copiii miel 
Moise călătorea cu Evreii departe 

în pustiu. Dumnezeu a avut grijă de 
CI :t~n cum are grijă un pl'lstor de 
oile sale. Când le-a fost prea cald şi 
sete şl tn pustiu nu av•:au apă; Dum~ 
nt'l<:u n poruncit lui l\foisc să Io,·cas~ 
că o stâncă n1 toi:1gul şi ţm('di:.li. 
curs ,:tpă. El nu i-a lăsat să rătăceas
că. ci te-a at'iHat drumul pc rare tl'c
buî{' să Hlmcc. Peste multe, multe zile 
au njuns la un munte mare, nwre, 
numit Sinai. Aici. Moise a poruncit 
popo1'ulut să se oprc:lscă, să~şi <lşeze 
co!'turilt~ şi să se odihnească. Apoi s·a 
sul\ sus pe muntt• să se roage, Era 
singur, în lin;ştc, d'(~partc de orice sgo
mot. de or:<':c om. Pc dnd se ruga, 
Dumnc:r:ru a început să-i \'orbe.ască 

'şi i-a zis: "Moise!" - "Da, Doamne, 
sunt t~îci", .1 răspuns ~foisc. Dumne
zeu a zis: ,.fată, Eu tim fost cu h1e 
şi cu Eucii tot limpul si nrn t1vut 
gr:.ii'i de vo1 tofdli.Run.f\. A.'m ascultat 
toate CC'reriJe si. I'UG"ăciunilc voastre. 
D·w vrC>au ca Evreh să cunoască si 
să împlinească şi dorintele Mele, pen~ 
trudi nmnrt! asa vor putea să trf'iias~ 
că o \·iată curată şi vor fi iubiti ina
intf'n Mt'a'·. ;:\toîse şi~a acopt·l'it fata 
cu m.'HH:.ua. căd stl'~iludrea lui Dum
nczC'U era prf'a mare. s·a dus ~i -:\ 
luHt două talJ.lc de piatr!$ şi s'a suit 
din nou p{' munte. Dnmnul <l Yorbit 
din nou ş1 i-a Unt lui Moise 10 porunci, 
pe c"lri Moise le-a s;'ip<lt în table-le de 
piatră, pentruca sit rămfmă ca o car~ 
te din -rare să pontă eHi poporul e
vrrn totdcauun yointa 1ui Dumnezeu. 
(In\·ătătoruJ 1rehuk să \tie p(' de rost 
celr 10 porunci si dacă e posîbfi să 
invete şi pe copii). , 

9 

Dumîn~că, 31 Iulie. 

Sfdrşitul unei viell 
nobile 

Textul: Numrri 1.~:1-3. 16-33; Deut. 
1 :1;1, 22. 23; 3<:1'--12. 

Ctw. de unr: Deut. 31 :fj, 

EXl'LJCAT!UNl: In lectia noastră 
găs\m pop{wul luî Israd tn pusti;a 
Paran, la Cadţ'Ş (YCzi hmta). Oc aici 
e.l tri.mile 12 iscoade să cerceteze l.'l1 na. .. 
anul din punl't d•: \·edere .al tăricî 
m:ltlarc (cct:l\i inchiS<'; oHmenl pu
ft:rn'd, armată) $i din punct de ve~ 
derc al bogi"iţh'Î. Ei au urcat pc Yalea 
loJ'dun·ului până sus la Hchoh, c:·;~rc 
era l;t poalelt' muntilor l....banu[ui. De 
aici s'au pogorit pdn muntii dela 
apusul. Iot·dunuluL La sud-vest de He~ 
hmn se găsea \"alea Escol (cuv~îtH ce 
înseamnă ciorchine). Şi azi ac('~lstă 
vnie e plină de vi!. Este cât<:' un stt·u
gure care d.ntărcştc {) k~r. De sigur 
l-au dus pt> pr:1jină <'a să nu se stri
ce. Celc1alt•' texte IW vorbt•se despre 
sfârşitul Y:ctii lui ~{oise. Aici poporul 
se găH•şt(.: in ţnu·_tea de rf1sărit n Ior
dcmuiui. :\lois(' ctH'nise toată această 
par!e. Aici tine întrunirea de df!spăr
t're si tol u:ci, în dn:ptul mării 
Monrt<', se gă:wşte munt\•lc Xebo, cu 
yfu·ful Pisga, unde 1a murit Moise. 

lnvdtdturl spJrltuale 
1. NU PlJTEW Din Oeut. 1:22 !n

,·âtiim că poporul lui Israel a stăruit 
să trimită I\'loisc lscoade. Domnul nu
tn.ai a aprobat la sH'iruinta poporului. 
Act•;tsla înseamnă di puneau la in
doinHi dl' pe ;1r:um făgăduinţele şi_ pu~ 
fr"rt'i:l IJomnuiu . Ist•naddl' trimise au 
fost tonl~' oameni fornie dt'şt~pti. Ra~ 
J.!Ol·ful lor i: foarte amănunţit -şi în· 
lt·t·g. D;u· 10 din ci n'aseau credintă 
ln Dumn'?('tl. Pi: ('i i-a s.p{~,.;,>lt pute~ 
rea omului. Cfmd puneau oştirile lui 
lsr;H·l fHtă in fată cu ostirilc Cana
n.n:tilor, ei nu tineau socotea1~ de 
Dumnezeu. B lăsau -~rarit C?1tă ne
<·rec!" n! iî t' in f'UY'ntele acPsl{'fl! ,,Nu 
ne pntl'm sui împotriva ponorului a
t·estuia, că c:>:ti' mni tarc d<'("ât noi! .. 
(Num. 1:1:31). D~1. c m;.d tare decât ei. 
dar· e m'li taJ't' si dt•cât Dumm•z('tJ:? 
Cftti membri :d h:o;;('r:cilor no:"l5tre se 
răliinzesc de <H.'f'Stc cu\'lntc: Nu pu
lrm? 
2. ,.Pt:TEM!", a strigat Caleb. ,.Dom· 

nul c<;te ru noi. )lu Yă t('m!"'!i dr !"'i''. 
~{ni h'irz:u. mnr~lc mfsionar englez, 
\\';H·nm C:arf'.\', vu striţ:!:~ într'o confe~ 
rintă. către baptiştîi so,·5itori din An-

i 

1 

1 
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gHa: ,,Incerca ţi l~cruri n~ari cu. Dum.
nczcu~ Prt't.ndl'\1 lucrun man dela 
Dumm·zcu~" Sfi avem ş! noi o astfel 
de crcdn1tJ. Să spunem cu h:·.d: 
"l1 ot Lotul p1·in Hr·:stos, care mă. Îll
tăreşte''. Dăm mai jos, după Imma 
Vechiului Testament, calităţile lui 
Moise: 

1. :\-loise a fost cel mai mare profet 
al Vechiului Testament. Cu el, Dum
tWzcu a vorhil fct\<l in fală. (1\um. 
12:6---1!; Dcul. H:10-12). 2\Ioi>;c a fost 
profet de felul lui Isus. (l>cut. 
18:15-19). 

2. ~l.\HE D.\DATOH DE LEGI. ,.Le
gea a fost th1tă prin ;\Io:sc:' .. A'stfcl 
el a format legi morale, civile şi ce
rcmoniale pentru poporul nhs. 

3. Un print al mij/ocilorilor (lcr. 
15:1). El a fost cu totul nccgoist în 
rugăciunile sale. (Deut. !):18-20; 
25:2-9). 

-1. CEL ~f.\1 l'~IILIT OM dl!l tim
pul său (t\um. 12:1). Răbdător şi stă· 
rurtor. el a stat sub o povară c.;u·c ar 
fi turtit pv ori care altul. :\larea sta· 
tuic a lui :\lichel Angelo, îl reprezin
tă bine. ca pe un om <'u putere man·. 

5. Cn mare DOBANDITOR DE 
SUFLETE. EI a condus natiunea să-şi 
pună Îllel'l.'dcrca in lt•hova. Dibări,a 
sa, stăru;nla lui în dobândircn lui 
Hobab, spre a se uni cu poporul lui 
Dumnezeu, sunt o :nstructie inspira· 
toare pentru dohânditorii de suflete 
de azi (!\"umeri 20:29----32). 

INTREBARI: 1. C,He iscoade a lri
mi,s Israel spre a cerceta tara f~gă
duinteî? 2. CP rezultat ~u adus acesti 
spioni? :~. Pentruce au descuraj:~.t 
rei zeci spioni poporul? 4. Ce inYi'!
tăm d~n purtarea şi cuvintele lui Ca
lrb? 5. Cu cine trebuie să p.-,rnim lH 
lupta vietii, cu puterea nonstră. sau 
cu DumnC'zcu? 6. Cam ce grC'utflte 
:tn'a slnH,:urclc adus de Iosua şi Ca
leb? 7. Cnde a mur't ~foisc? 8. Pen
truce n'.1 ~mtut să vadă tara pro
misă? 

Pentru copiii miel 

Aţi văzut copii, că Moise a lucrat 
.şi a trăit aşa după cum a dorit Dum
nezeu, draceea Domnul 1-a iubit mult. 
Ei a părăsit viaţa frumoasă şi fără 
griji din p:~latele strălucite ale împă
ratului, unde a avut haine frumoa
se şi de toate din belşug şi a plecat 
cu Evreii murmur5tori si mereu ne
multumiti. prin pustiul fierbinte, răb
dând foame ~i sete si to:tte necnzu
rile ce ţ lr făceau Evreii neascultă
tori. Dar Moise era dej,::t bătnîn cu 

barba şi părul alb. El a şti.ut 
că nu mai trăieşte mult, dcacce:t a 
îndemnat merl'u pt' Evrei să Le cre
dincio~i şi să asculte de poruncile 
Domnului, căci a~a vor fi fericip şt 
voi· intra in cur:.lnd în ţara cea fru, 
moasă pc care lc-:t promis-o Domnul. 
Apoi s',:-t urcat pc un munte înalt. 

Sus l?e munte, Dumnezeu i-a arătat 
Jui Mo1:;e ţara cea frumoasă. Moise 
s'.a uitat şi a văzut până departe, 
munţi inalti, i,zvoare limpezi şi câm
pii mănoase. s·a bucurat mult şi a 
mullnmit lui Dumnezeu că i-'.l ajutat 
pilll ă aici. 
Acolo a murit şi :i::t dus la Dumlic
zeu, pe care L-a iubit şi L-a slujit 
ta:ltă Yiaţa. Poporul Evreu îl aştepta 
mereu să se coboare de pc munte, 
iar c<.lnd au auzit că a murit 1-au 
plâns cu multă părere de rău. Moise 
a fost un om foarte blând şi ascultă
tor şi deaceea a fost iubit de Dum
nezeu. Să f~m :şi noi copii, h fel. 

DumineCă, 7 August. 

Bote:r.u1 biblic 
Te::rtui: .Marcu 16:15-16; Faptele 

8:2/i-10; Rom. 6:1-11. 
Ctw. de aur: .Marcu 16:16. 

Pentru o mai, u~o.ară înţelegere a 
tc:dclor, k YOlll lu~1 unul crî.tc unul. 

Porunca lui Isus. (Marcu 16:15-16). 
Domnul Isus e aproape de înălţare. 
De aceea El dă ucenicilor Săi cea mai 
mar(' poruncă cu privire h lucrarea 
lor în Yiitor. Din ea scoatem, cu pri
vire la botez, următoarele invăţături: 

1. Infâi credint(/. apoi lmte::ul. A
ceasta este nlnduiala .:1şezată de Hris
tos. neci bot-ezul copiilor cari sunt 
aşa de mici că nu pot crede, nu e 
după Biblic. Dar tot aşa de rătăcit e 
şi botezul oamenilor mai lWiri, cari 
nu cred. De pildă, c un mare păcat 
să botezăm copiii n~scuti în familiile 
baptiste, numai pentru acest fapt. E 
tot aşa de mare rătăcire c:~. şi, bote
zul copiilor mici. Şi copiii porăitilor 
trebuie să se pocăiască. să creadă tn 
Hristos şi să fie născuti din nou. Nu
mai după aceasta pot fi botezati. Ni
meni nu se naşte pocăit. Toti trebuie 
să~şi spele păcatele în sângele Mielu
lui şi num:ti după flceasta pot fi bo
tezati. Botewl tinerilor născuti in fa
milii baptiste, fără ca ei să fi găslt 
o nouă viată în Hristos, este bleste
mul cel mai mare pentru acea bise
rică baptistă care il f::tce. Peste câte
V1 zeci dr ani_. hălr<1nii credincioşi vor 
muri, iar lucrarea Domnului va iă-

1 
1 
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mână in mllinilc unor oam-:mi vicr
du~i. conduşi de fîn.•a lor .Piîmilnte~lscă 
şi fări'i nicio via\ă in Ilr1stos. Ei vor 
face din :tcca bis~:ri~ă. una lumească 
~i păcătoasă. Deci, noi tn•huic să ne 
ilRpO'tri\'im cu toată tăria noastră nu 
numai botezului copiiJor mkit ci ori~ 
cărui botez al unei persoane care nu 
c n;tscută din noll prin Duhul lui 
Dumnezeu. 

2. Botezul nu mdntuieşl<'. dar e pri
mul rod al omului mânluit. Cel ce nu 
Yll crede, .... a fi osândit1 spune Dom~ 
nul. Dar nu zice că şi cel ce nu se 
va boteza, va fi osândit. Totuşi bote
zul e primul rod al credinlei. Botezul 
nu m!intulcşte, dar cine şovăicşte să 
se boil'xc. arată prin acensta că nu 
a-ede si deci eă nu este m[mtuit. 

Bote::ul cununzlui. Famenul etiopian 
a t1·ăît fn .\blsinia de axî, care s':: gl'l· 
seştt• -in Afr:t~a. El a căutat pe Dum~ 
nezcu în niulte feluri şi in stîrşit ·:\ 
venit la tempiul din Ierusalim, spe
tând r:l"i~L \'a găsi aici. Dar s'a înşe~ 
lat. A pk,cat şi de aici eu inima goa
Ht Insii <1 ri1ştig.r~t ceva prin runipU
rarea cărtii lui Isaia. Domnul porun~ 
ccste lui Filip să lase lucrul atât de 
lna;ntător din Samaria şi să plocc in 
cale.'\ aecstui diutător. Filip a g.~s't 
aici o inimă dcs{'hisă ş\ setoasă. Fn
mcnuJ n:::~ru şi ministrul de finante 
al unei (ăr\, ~l primit repede pe Dom~ 
nul lsu1-1 in in!mă. Dar "l a stiut ce 
inseamnă s?î rrczi: înseanmă sîl le 
predai lui Hristos pentru .·t~I asculta 
porunde. Şi prima lui porun<'ă Ontă 
ttcen:rilor s~l'" după credinUî. e 'să se 
bote7.<'. TYn botezul fanwnului îm·lităm 
următoarele: 

InviJtiJturl sr>lrltuale 
1. Crrclinta e conditia l'otezului. In 

textul prim am văzut c1't•tlînta vt·nind 
înninlc de bo!t•z. :\iM o vedem ca o 
concftie. Dacă crezi, si numai dndi 
crezi. 

2 Bntc::ul trebuie fikul prin scnfun~ 
dan•. lnsuşi euYi'mtu1 botez (în gre~ 
ceşte: llapl:!zo), înseamnă scufundare. 
Prin urrn:m_•, HC'Î_ nu ponfc fi vorba de 
stropir('. In fiC'<"l:u_;i timp, !hcă Ftlip 
:\1' n botcwt pt' fmncn· cu stropirea, 
n·~r fi tr<'buit să se pognare in rtpă. 
Biblia insă, spunP <'ă .,s':nt po:.:;nrit 
am:imloi în npi'i şi Filip a botezat pe 
famen". Dupli botez, •. au ieşit -1fnră 
din apă". AC'cstc cnvinh.> nrată Htnpe
d<'. că FiHp a s<-uhmdnt P<' famrn in 
ap:i şi nu l-a stropit 

3. Credinciosul <ulevl1rat cere el bo-

te:.:ul. Primul lmpuis .şi prim-a bucurie 
a uuuj om născut din nou, e să ascul
te poruncile lui Isus. Şi prima porun~ 
că a lut Isus către el t' s;t~L mllr1u.;.. 
rîscască in botez. Deaceea e greşit, 
foarte grcş;t, să silim pe ci.ncva să se 
boteJ:c. Ctî.ncl tunucu) a primit pe Isus, 
a cerut el însuşi botezul, 

Botezul în Uomani 6. Din textul de
h Homani seoatcm următoarele învă
tăturl, cu prid,re la botez: 

L Botezul este un simbol al naşterii 
din nou. Ei nu ('Slt naşterea din nou. 
/\pa nu J)Oatc schimba pc nimeni. 
Anania şi Safira~ lud:t şi s:mion )fa~ 
gul, au fost botcza!i, dar viata lor a
rată etar că bot(•zul nu kl n5scut din 
nou. larăşi naşterea din nou trebuie 
să vînă inainte de botez. )iimcnî nu 
poate Ii botezat şi nu trebuie să ne 
botezat inn :ah: de a Ii născut din nou. 
Naştcreq clin r«lu e obligatorie pen
tru toti oamenii. Copiii porăitilor tre~ 
buic să se nască şi, ei din nout alt
mintrelea wn· mcrt-;c în ind. In naste
rea din nou se tnH'Imph1 o moarte, o 
îngJ'opnrc si o În\icr{'. Păcătosul moa~ 
re hnpreună cu Hristos, pentru aceas~ 
tă lume trecătoare. Eul său este răs-
1ignit (v, 0~10). Dţlpă cum un om 
n1m-t nu mai poate face nimic, tot aşa 
cel născut din nou nu mai trălcştc 
pentru Jum~. Apoi ~·ine lnţ.tropar<'n. 
Omul. mor{ hnpr<'ună cu Isus, fată de 
lume. este în:-,rr·opat blă clc păoAt. Du~ 
pă aceasta Yine invierea. 
lmpn•ună ru Hr'stos, păcătosul în

Yiad la o YÎ<tlă nouă, trăiHi în legă
tură cu Dumn('Zt>H si pentru Dumnc~ 
Z1:'U. Botczul sîmboliz('ază tocmai 
aceste t1·e! lunuri. Ciind cel re s~; bo~ 
lc:u_ă e cufumht in apk\, m~rtudse-.<;te 
prin a!'castn că n mul'it fntă de lu
mc:l piirflto;u:ă. C~'nd c sub :1pă, ara
lă că a fost ln~rot>:tt împreună cu 
Hrif>tos. C::lnd e ridicat din apă dove
drştc că a inYiat la o viati'i nou?!. Dc
ac('C:1 cei ct• sr botenr.ă fări'i să Ti fost 
n5scuti din nnu 1 dPpun o mărturie 
hls5. f':lrt• c un mar(' păcat inaintea 
lui DumnrzC'u. 
'!NTREB.\RI: !. Când n <lnt Isus 

ponmcA din primul t<'xt? 2. Ce vine 
inttti. <'redinta sau hotezul? 3. Copiii 
1J:1pthtilor pQt Ii b0tC7.J\Î d:idl nu 
sunt n?iscuti, din nou? 1. )f6ntui<'ste 
botezul? 5. Ce doYcdeştc cel ee şo
v~le-~tc !'ă f'f botezc? G. 0P("(' bote~ 

zul CU Stropirea C gl't'ŞÎt'? 7. C~ SC 
înH'tmplrl cimd un om C'- nrl'\rut <Fn 
nou? 8. Ce simboH1:cn.ză bot<'zul? 9. 
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D<'cc <' păc::t să t<' bolczi dad\ nu
eşti ntîsntl din uou? 

C.\HTl UE CITIT. Bisericile !>ou· 
Tesbm<·ntale, pag, -t~---~13. Credinta 'li 
Misiunea Baptislă, png. tltl-70. 

Pentru copiii miel 
Filip era ucenic al Domnului. El 

umbb din sat în 8at, vorbind oamc· 
nilor despre Isus Hristos. :\lcl'gimd 
pe drumul plin de prut, zări imnntea 
Yui. nu la mare depărt:lre, o trăsură 
frumoasă şi ii vt•ni in gf1nd să se gră
bească, să vadă cine e în acea trăsu~ 
ră. Inct·pu să alerge cât putu m:li 
repede şi-J ajunse. Un domn, frumos 
imbr:lcal, şedea şi citea cu voce tarc 
din Biblic. Et era ministru intr'o ţari1 
indcpărtntă şi u auzit că Evrejţ cred 
infr'un Dumnezeu pHn. de iubire şt 
milă. El doren muh să cunoască pe 
acest Dumnezeu şi să I se închine. 
Dar nu gt'isea pe nimeni care să-i ex
plice d!n Biblic. Filip il nuzi şi-1 ln
lrcbă: ),Domnule, ce cititi?" - ~~Ci
tesc (l'tt Biblic, dar nu intclt'g d€;spt·e 
cine e \'Otba airL Fii bun urcă-te Umgă 
mine şi~mî explidi". Filip, plin de bu
curie, st• urcă in trăsură şi tncC'.pu :'::.i-i 
spună di in Bih.lic scrie de Domnul 
Isus, care atât lk mult ne-a iubit ~i 
:t njntat pc oricinr a venit la El şi 
apoi s·a suit la C('ruri s5 ne pregă
tească un loc de P<\Cr şi odihnit :\fi
nislrul asculta c:u uimire si când Fi_-
1ip tcrmit1ă, spuse: .,Eu cred tn Dom
nul fsus şi vreau să fiu copil al lui 
Dumn('zcu". FiJlp răspunse; "Iată, a
colo c..stc un n\u". S'au coborît din 
trăsura şi :1u intrat în apă. După ce 
1-a botezat ş:i-a hmt rămfiS bnn dela 
el si ministrul a plecat lăudând pe 
Durnnez(·u. 

Duminrcă, H .\u~ust 

Clna Domnului 
.Tc.dut: 1 Cor. 11:17-M. 
Cm•. de aur: 1 Cor. 1 t :26. 

In textul de 1astăzi, vedem că fra
ţii din Corînt ţineau Cina Domnului 
cu totul gresit. Ei îşi aduceau nlân·
care de ac.l&ă. Bogaţii aduceau mân
cări maî bune. şi se adunan numn( ei 
la o parte şi mâncau şi dispretnjnu 
pc săracii cari nu pute!lu să .aducă 
aşa mâncăr\ bune. Pc de aHă parte 
ei nu gustau vinu], ci benu p<lnă ce 
unii aproape se îtnbt'itan. P:wel con
<ţ.1mtlă aspru aeensUI înjosire a Ci
nci Domnului. St ii mustn1 {>Cntrucă 
o iau tn chip atât de nevredniC, Apoi, 

merge mai dcpnrte $i le spune cum 
trcbujc să a Cina Domnului. · IJin a~ 
<:est lt•xt ş din alt~Jc d:n Biblit', în
Yătăm unn tonrele, cu pt•i,vlre la Cina 
DonJl;ulni. 

laJJdţdturl spJrftuaie 
·1. l'AINEA ŞI VINUL NU SE 

SCllli\lB.~. In veacurile, de m.ui târziu 
s·a iv:t o invăţ;ltura foarte ciuqată 
cu privire Lt Cinn Domnului. Ea spu ... 
ne că n!Und dnd se ţine r-ugăciunea 
peste Lina Domnului) pllinca se hce 
carne, carne din trupul Domnului 
Isus şi vinul se face sânge din s~n
gclc Domnului Isus Hdstos. Astfel, la 
fiecare Cină a Domnului, spune acf'a
stă învăţătură, Htistos c răstignit din 
no!L Biblia nu vorhe:,te nicălri dt:spr~ 
ace11stă schlmbarc, Bu ar n fost foar
te eludat dacă ar fi fost nşa, .:~ci a~ 
tunci clnd Isus fi spus: "A('csta t•ste 
trupul Meu", El era în trup iângă 
mas~L Ar fi ÎIISt'!UIHtt t'il: Isus '".lre 
două trupuri~ ceea ce nu se po.ate. De 
aceea când Isus spune: ,,A\:cstn este 
trupu( :\Ieu", intelegem că pâinea a· 
ceea rcprrzinlă ~i sîmbolizc;l:r.n. trupul 
Domnului, d::~r pâinca r5m:inc pâine 
.$Î vinul riîmâne YÎil. 

2. CIN.\ Dm!KCL!'I :--'[) MANTU
IESTE. Invă\ăl~l'a tunint:tî\ ·mai sus 
spune că, întrucât vinul se preface în 
sângele' lui Hristos, ol'icinr .hca din 
el, c spălat de păcate. Astfel, Cina 
Domnuht[ e un mijloc de mânfuil·e. 
In pt1inl' şi vin se asntndc harul lui 
Dumnezeu pc care pă<'ătosul H pri
mc:::.tc ct1ud se împărWM ::h:. Sigur că 
şi :1ccastă păl't're c greşită şj ncbib~ 
Hd'L Nu numai că Cîna Domnului nu 
mântui~te. dar m<'i nu poate fi luată 

de cei ce nu sunt. miîntui(t Isus " dat 
Cina numai uccnicUor Săi. cari primi
seră deja mflntuÎl'f:'a în Isus Hristos. 
Iarăşi BibL1 învntă că icrt8rca pă
catelor se primeşte pri.n po<'ăin'ă şi " 
crrdintă şi nu prin împ~rtăşire. Du
pă cum fl;b]ia nu dil. Yoic să existe 
mijlocitor dintre o.nmcni, tot .o.stfcl nu 
admite ca \TC"O m:1tcrie pământcasdl, 
ca pâinea.şi vinul. sit fie mijlocul prin 
care vine harul lui Dumn<.'zeu. 

1, C!N,\ DO:-E'.:UU.i! Nl: POATE 
S,\ FIE LCATX DECAT IN ADUNA
RE. :-.lu găsim niciHrl in Biblie ca să 
se fi tinut Cînn Domnului de doi. trei, 
pc la e-.sd(l lor. Apostolul P~wcl S:IHl~ 
ne Corinlenilor, să tf_nă Cina "cdnd 
vă adunati''. Din toate textt•le biblice 
reiese c?.i, Cin:'i Domnului n fost ţinu~ 
tă. numai in adunarea credlncloşiJor. 

l 
l 
1 
' :! 
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(F•ptclc 20:7; 1 Cor. 11:18, 20. 22, 33, 
34, de). Cina Domnulul dală celor ce 
sunt pe paiul morţii, nu se g_ăseşte 
nicăiri in Bibre, ci e o rămăstţă a 
crc(Lnţci că pâinea şi vinul mântu
iesc. 

4. CINE POATE LUX CINA DOM
NULUI. I'entruca cineva să poată lua 
Cina Domnului, trebuie să îndcplinea
"Scă următoarele cond\ţiuni: a). să 
fie născut din nou; b). să fie botezat; 
c_). să fie membru in biserică; d). să 
aî"bă o purt:.~rc creşti,nească bună. 

5. CE INSEMNE,\ZĂ CINA DOM
NULUI: 

a). Prin ea .ne amin-tim şi vestim 
moartea Domnului. 

b). Prin ca exprimăm unitatea noa-
stră suflctcHscă în Ilri,stos. · 

c). Mărturisim că hrrma noastră e
Isus Hristos. După cum mlădiţa se 
hrăneşte din vită, aşa şi noi trăim 
prin hr5nirea zilnică cu Hristos. 

d). E un privilc_j de a ne cercet.u. 
mu.i mult în faţa Domnului \'iata noa
stră spiritu·dă, dC' a ne pocăi mai 
mult, de a ne preda mai pe deplin şi 
de a ne t~propia mai mult de Domnul 
şi Mfmtcitorul nostru, care a murit 
pc crucl' pentru no'i. 

Trehulc si'i adăugăm o mJca lămu
rire. Se vm~bcşte 11.ncori, că numai cei 
'Tcdnici pol .lua Gi,n.1 Domnului. 
Acest Jucl'u e grc~it, pf'ntrucă nimeni 
nu e vrcdnîc. Noi toti suntem fără 
nici un merit si ne apropiem de ma
&"- Domnului numai prin harul Său. 
Pavel in v. 27 din textul nostru, nu 
vorbeste de vrednicia pcrson<~lă, ci 
mustră pc Corinteni. că ei !unu Cina 
Domnului .• în chip nevrednic de Dom
nul''. Adică, el r-ondnmnă felul in c:I
re luau Cina,- filctmd din ea o masă 
de petrecere. Putem spune altcum, că 
act': cari trăiesr în pă~t. nu pot lua 
Cina Domnului. Dnr trebuie să tinem 
biJte minte, că nici cei mai sfinti din
tre noi nu sunt vredni.ci. 

INTREBARI: t. Dece Corintenii ti
neau Cina Domnului în chip nevred
nic? :l. Se schimbă pâi,nea şi vinul 
la Cina Domnului? 3. :\!:intuieşte Ci
na Domnuiui? -1. Se poate ti. ne Cina 
Domnulu; afară di11 adunnrc? 5. Ce 
conditii trf'!Juie sii indepl•ne,'o-lscă C'el 
ce ia Cina Domnului? 6. Ce mărturi
sim no: prin împărtăşirea din Cina 
Domnului? 7. Este cineva vrednic să 
ia Cina Domnului? 

CXHTI DE CITIT: Bisericile Nou
Tcstamrnl~lle p~g. ·13--4G. Credinţa şi 
Misiunea Rtptistă pag. 7G--72. 

Pentru copiii miel 
Intr'o seară frumoasă de primăva

ră, Domnul Isus împreună cu priete
nii Săi, au intrat în casă ca să ia ci
na. Pe masă erau înşirate farfurii, 
pahare şi pâine. Domnul a stat in 
picioare lângă masă si in jurul Lui 
'lU luat loc uceni,cii. El a cerut bine
cuvântarcn Tatălui pe8 te bucatele de 
pe- masă şi peste sufletele ucenicilor 
Săi. Apoi s'au aşezat la masă şi au 
mâncat. Domnul le-a ,·orbit astfel: 
.,Eu nu voiu mai. fi cu voi mult timp. 
Mă duc sus in ce1·uri la Tatăl, ca să 
vă pregătesc .vouă şi tuturor celor c.e 
cred în Mine şi Mă iubegc, un loc de 
bucurie şi cunună de stele străluci
toare. Dar voi trcbuir să 1n~1i răm:î
neti pe pământ, ca să spuneţi şi altor 
păcătoşi să se pocăiască şi atunci vor 
trăi si ei. veşnic în ceruri cu Mine. 
Voi să vă· iuhiti unii pe altii. c5ci ._j 
Eu v'am iubit. Să iubiti şi pc cei să
raci şi nf'căjiti, să ajutati pe cei bol
navi şi să mângăip.ti pe cei întristaţi. 
Trcbl1Îe să fiti buni cu toti, ca ei s§ 
vadă că sunteti 1Jrietcnii si fratii :Mei 
şi copii ai lui Dumnezeu". Apoi Dom
nul S'n sculnt dela mas5, a multumit 
cu umilinţă lui Dumnezeu pentru hra
na ce le-a d.~t-o si au iesit afar§. 
în grădină r:înt:înd. Voi conii v~ ru
gati la m<~să? Multumiti voi lui Dum
n('ZC'U TWntrn tot ce vl'l di'l? Vreti !;~ 
vă num!'asdi Domnul Isus prietenii 
Si'ii? Purtati-vă si Yoi ca şi El. Atunci 
El vă va i._ubL 

Duminecă, 21 August. 

Biserica Jnf Hristos, 
membrU ei 

Textul: Faptele 2:.17-'ţ/. 

C1w. de mrr: Fapfrlr '2:!t7. 

EXPLTCAtier\f: Textul nostru ne 
''orbeşte despre întâmpli'irilc d!n zina 
de Rusalii când s·a pogorît Duhul 
Domnului peste ucenic.i. Prtru tinu
se o pred:C'ă puternică, în care învi~ 

nuise pe Iudei că au omorit pc Isus 
si dovedise că El n înviat din morti 
si că e Hristos Domnul. AcC'stc cu
vinte folosite de Duhul Sffmt. au ·mis
cat inima multimii si ascultătorii au 
veni,t la Petru şi la ceilalti intrehtm
du-i: ,.Fratilo1·, ce să facem?'' La sfa
tul apostolilor, ei au devenit ucenicii 
lui Isus si astfel s'a format prima bi
serică a lui Hristos. 
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Invdţd \ u "11 splrltua le 
1. IDEEA DE B!SEH!CX IN NOUL 

TESTAMENT. Există două feluri de 
biserici după Noul Testament: una 
nevăzut§ eternă şţ spirituală. Din ca 
fac part~ toti cei n~scuţi din ~n?u, di~ 
toate timpurii~, dm to,atc ţanlc, ce~ 
morţi şi cei v1i, cei ce ~·u fos~, c~I 
ce sunt şi cei ce au să f~e, cct dm 
cer şi cei de pc pământ. Capul aces
tei b;scricţ este Hristos. Ea n'are or
ganiza~ic, n'are. ~rcdicator, n'ar~ cl~
iliri şi n':arc mc1p formă cxtcrwara. 
Un alt fel de btserică in Noul Testa
ment e grupul de credincioşi dmtr'un 
sat sau oraş, cari s'au unit împreună 
ca să lătcască Impărătia lui Dumne
zeu pc păm<int. In Biblic se găsesc 
numai .aceste două feluri de biserici: 
una unhcrsală ş~ alta locală. 

Nu se găsesc în Biblic biserici pro
vinciale, naţionale sau internattonale. 
Insă bisericile loc~llc sunt datoare să 
conluc1·cze împreună pentru lătirea 
Impăriitiei lui Dumnezeu pe pămtmt. 

2. ~IE~IBRII BISERICII. In textul 
nostru ni se arată ce condiţii trebuie 
să îndeplinească o persoană ca să de
vină un membru al bisericii: 

a). "I'OCAI'j'l-VX". Aceasta e prima 
condiţiunc. Deoarece copiii mici nu 
se pot pocăi, ci nu pot fi membri în 
biserică. Deaceea, calitatea de mem
bru în biserică nu se moşteneşte. Ea 
nu trece dela tată la fiu. Fiecare om 
trebuie să i.ntre in biserică pc baza 
pocăîBtci şi n credintei în Isus Hris
tos. Deci, şi copii) pocăitilor trebuie 
să se pocăiască ei înşişi de păcatcl~ 
lor şi să fie născuţi din nou, numai 
dup~ aceea pot fi primiţi ca membri 
în bisericii. s~ primesti pc cincvn ca 
membru în biserică, fără să dea doYa
da poc~intei. îm;eamnă să păngărcşti 
hiserie1. lui Hristos, aductmd lumea 
în ea. 

b). BOTEZt'L POC.\INTEI. Accast.o 
e a dou:1 condi\tie. Botezul numai 
atunci e Yalabil, când vine după po
căintă. 

c). f',\CATELE IERTATE. Pentru 
spune, că cei ce se. Y?r. poră.i ş~ se 
,·or boteza, vor prm11 leJ·tarca par~
tului. Act>asta înseamnă că, cei trei 
mii din ziua de Rusalii~ au primit 
ie-rtarea păcatelor îndată ce s'nu po
căit şi numai apoi au :1juns mPmbri .. 
.in bisc<ridi. In clipa în care ne po
căim, tonle pi'icatele noastre din tre
cut sunt spiH::~tc prin s~ngcle h~i J_sus 
Hristos. Si deaceea, tot1 mcmi.Jn bisc
ricilor trebuie să fie curăţit de fără-

delegilc lor. A nu [i m~ntuit. de păca-. 
tele tult• înseamnă a h rob•t de ele, 
şi un a~t[cl ~c om n~ po<~te să fie 
m~mbru in I.J1scnc·J lu1 llnstos. 

d). CEHCEHTORI AI BIBLIE!. Cei 
trcimîi de membn nou1 dm b1senca 
primitivă, stăruiau în inv~ţăţura 
apostolilor. Aceasta înseamnă ca ei se 
luptau să cunoască în amăn~nti)ne 
temeliile crcdmtci pc care o unbră
pşaseră. Un membru 1al bisericii, care 
nu iubeşte şi nu stăruieşte in cerce
tarea Bibliei, este o povară pentru 
lucrul lui IJristos. 

e). LEliXTlJRA FR,\TEAŞCA. O. al
tă condiţie pc care au m_dl'pllmt-o 
membrii bisericii din Ierus::llJm, a fost 
draoostca nouă care î-a legat unii de 
alţi;. Cei mai mulţi dintre ei până 
ar.um nici nu se cunoscuseră deloc. 
Erau veniţi la sărbătoarea HusaliiloF,. 
din diferite părţi ale lumii. Dar cxpe
rienţ.1 comună a mântuirii prin _cr~
dinţa în Hristos, i-a legat cu o Iubi
re nouă unii fată de alţii. Această dra
goste trebuie să existe între toti mem
briS bisericilor lui Hristos. A'cci mem
bri din biserică ce se urăs~ unii pe 
alţii, sau sunt nepăsători unii faţă de 
altii, dovecţcsc prin ace.nsta că n'au 
gustat din iubirea lui Isus şi di l_ocul 
lor nu e aici, ci în ceata S<:~tanet. 

f). DĂRNICIA. Primii, crt>şt:ni au 
fost foarte darnici. Jertfa lui Hristos 
de pc cruce, prin care au fost m:intui
ţi în dar, i-a f~cut să ~~ jc:rtr~~sc~ 
unU pentru a}tu. Membru sgarcitt ai 
bisericilor, ar:1tă prin aceasta că, încă 
n'au prins duhul jertfei de pc Calvar 
şi deatec<:~ sunt sgttrciţi. Ei vor mer
ge în iad. 

g). VENEAU REGULAT LA BISE· 
RICA .. \ceasta c o ·o:tltă conditie pe 
care o îndeplincau cu bucurie mem: 
brii primei biserici creştine. ,.To1I 
împreună erau nelipsiţi dcla templu~ 
în fiecare zi:'. Iubirea nouă primită în 
inimile lor mtmtuitc, i-a atras srre 
închinăciune, spre ..ascultarea vestu·ii. 
Cuvfinlului lui Dumnezeu şi spre lau
da comună adusă lui Hristos. Mem
brii c:1ri nu vin regulat la biserică, 
dau Ct~a mai bună dov<!dă ră yiat.ot 
lor Iăuntriciî a răcit şi că gândurile 
lor şi plăcerea lor s'au îndreptat spre 
lume. 

h). PREDJC.\F EYANGHELIA. Fie
care membru 1l bisericii a fost un 
misionar. Fil'Carc dintre ('i a ştiut că 
a · găsit-le:lctil dr vindecare pentru lu
mea ce S(' pierdea în jurul lor. Sim: 
ţC'aU o nouil răspundere f:1tă de ce~ 
păcătoşi. Dragoste:t lui Hristos îi fă-

! 

.• 
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cea să iu parte la lucrat·ca Lui .de 
manlutre. ~ecrctul progresului prind~ 
lor creştini se găseşte tocmai in aceas~ 
tă râvnă de a ,:1duce suiletde la Hristos. 
Cum stau membrii biseriCilor nous~ 
tre în această pnvinţă? Cum stăm 
fîccarc dintrt~ noi? 

INTREBARI: L Unde şi cănd se 
petr-ec iaptele istorisile în textul nos~ 
tru? 2. Câte feluri de biserici exi,stă 
jn ~oul Testament? 3. Ce se inţekge 
prin biserica uni"ersală? ·L Ce se în~ 
ţelcgc prin biserica lor.:-1iă? 5. Au 
extstat biserici provinciale pe .timpul 
flpostolilor? H. Cari sunt calităţile pe 
cari tr·ebuie să Jc îndeplinească un 

membru al unei biserici locale? 
CAHŢI DE CITIT: Bisericii• Nou· 

Tcstamentale IXtg. 51-53. Credinţa ~ 
Misiunea Bapt•stă pag. 59~6-1. 

Peatr• <Gplll JIIICI 
Petru, prietenul Domnului, vorbea 

-rl<"sprc Domnul Isus tutu·ror. Pc când 
predica unei mari multimi de bărbaţi, 
femei şi copii, mulţi dîntre ei văzân
du-se păcătoşi, se pocăbtu şi primeau 
in inimă pc Domnul Isus. Plini de 
pace şi bucurie se duceau pe la prie
tenii, rudeniHe şi vecinii lor> spunAn~ 
rlu-le ce mult ne-a iubit Dumnezeu, 
Multi,. curî credeau, mergeau pc la 
<:unoscuţi şi vorbeau cu nf'cunoscuţii 
pe cari îi inHUucau. Le vorbeau tutu
ror despre Domnul lsus. Fiec11.re gpu
nca C'U bucurie celorlalti despre mân
:tuil'ca suflelulu;, său şi S<.' bueurau toţi 
1tnprcună. Se duceau in fiL"'Carc zi la 
bi~crică s:i se roage. Astfel, fiecare. 
diÎltn~ ei era un predicator. Aşa tre
buie să fÎJll şi noi copii. sa spunem 
ş.i eelorblti copii despre Domnul Isus 
şi atunci El ne Y<1 l)inN:uvftnl<l pc toti. 
Biserica noastră se va umplea de cre
dincioşi din ee 'in ce 1~ai mulţi si nu 
''or mai fi atâţia păca1oşi Toati1 lu"" 
mc:1 va lăuda pc Dumnezeu. 

Duminecă. 28 August 

lll•erlca luJ Hristos. 
conducerea ef 

Textul: Matei: 23:8-12. Faptele 
6:1-4J: 13:1-3: Efes. 5:23-2''· 

Cuv. de aur: Matei 23:11. 
EXPLICA Ţ!Ul'.'l: In primul text gă

·sim o cuvftntat'c a lui Hristos, tlnută 
"în s1lptămâna r~stignirii, in l('mplul 
<lin Ierusalim, prln care osftndestf' 
-drastic p-ăcatele Fnriscrîlor şl Sndu
chei1or. ln al doilea text J,!ăsim on.lcge~ 
Tca cclot· şapte diaconi. Ei au fost 

aleşi de biserica din Ierusalim, la 
propunerea apostolilor. Al trcJlt,u text 
ne duce tocm"i în Antlochia, unde 
aceasU'\ biscl'ică misionnră alege do\ 
vestitori ai Evnnghelicî ca să-i trimi
tă in tărilc păgâne. Ultimul text e o 
mică parte din nnrea t>pistoH'i scrisă 
de Pan:l, din inchisoarea din Roma, 
către bjserica din Efes. 

lnvdtdturJ spJrUuale 
1. lllUSTOS SINGUR E STAP..l.

NUL lliSEH!Cil. Extstll o !nvătătură 
care spune că Domnul şi-a ales înlocui
tori pe- piimftnt. Acest lucru nu e ade
vărat in primul nostru text. Isus spu
ne apăsat: "Unul singur este lnYătă
lorul vostru: llrJstos•·. Iar în ulti
mul text Pavel spune Efesenilor: 
"Hristos este Capul bisericii~ El mân
tuitorul trupului.,. biserica este supu
să lui Hristos". P<n·el arată că hi$c
rica este o lucrar(' a Jui Hristos. El 
a murit pe cruce pentru e.:t. Fiecare 
membru al ci c r.l-\seumpărat cu seurn
pul Său sânge. El a întemeint-o. El 
î-a dat legile. Niciodată n·a dat al
tuia condueere:1 ci Deaceea, fiecare 
biserică creştină este dHtoarc să se 
·supună cu totul lui Isus Hristos, tn 
tot ce priveşt(' .crcdin'a ci_, organiza-
1ia ei. serviciile ci şi viaţa de toate zi
lek a membrilor ci. El sJ,ngur are 
putel'eft legiuitoare. Din acest punct 
de vedere, bîst•rica lui Ilrîstos t•ste 
o orgauh~Hic dictatori-ală. Fiecare 
credincios ş> ficC'rtrc biserică, trebuie 
să se supun:1 cu totul poruncilor Lui, 
dntc în liihlie1 si să nu modifk.e sau 
să scoată rcvn din ele. Toţi trebuîe 
d le urmeze cu bucurie. 

Aceast:<. înse~1mnă. că in şcdintelc 
biscric1lor, la inlruniri!e comi.tetelor, 
la .conferinţei<> reprezcnhm1itor bise
r:.cilor şi cu ori c~1rc aHă ocazie, când 
'l' vorba d(' lu:-tu1 şi eonduccrcn his<'
ricil, trebui(• să ne punC"m loii o sin~ 
gură intT(•b;lrc: ce zice Domnul? Si 
d\nd mn ~ăsit voia Lt1i s'o urmăm 
tară distutrc şi fără şovăire. 

2. \'Ol TOTI St'NTETI FHATI. In 
1ceste cuvinte Domnul Isus arată 
egalitatea tuturor m<'mhrilor din bisc. 
rica Sa. Prcdit'atorul şî membrul, tA~ 
nărul şi b1hrânul, bogntul şi săr4\eul, 
invătatul şi r.cinvătatul, au toti ace
lea$i drcptul"i şi :-~rcleasi dntorii în 
biserica Donmului. pentrueri pentru 
toţi n murit Isus llristos. A~Cesta in~ 
seamn1i C'ă în lcgălnrilc lor unii cu 
alti,', membrii bis\'riciî Stmt organi
zati într'o a~mot"ratie absolută. 

3. "CEL !\:f,n MARE DINTRE VOI 
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SA FIE SLGJITORUL VOSTRU". De 
aici feiese că, cei ce sunt aleşi. in 
''rco slujbă l:a biserică (păston, di,a
coni, conducători, comitete, preşedinţi, 
set-rt.'tan, etc. etc.), toţi aceştia nu 
sunt aleşi să poruncească, - acest 
drept nu-l arc decât Hristos, - ci 
să servească biserica Domnului. Dea
ceea, nimeni nu are dreptul să-şi ia 
rolul de stăpftn peste fraţii săi in 
Ilr,slos. 

•!. .ILEGEHILE PRIN VOTUL BI
SEHICII. (Faptele U:l--6). E foarte 
interesant că apostolii nu şi-au luat 
ei dreptul de a alege pc cei şapte 
ducom, ci au Sftus bisericii: "Fraţilor, 
~llcgc{i dintre voi 7 bărbati...'. Aceasta 
ltra_tă t";l orice al~~gc1·e în- biserica lui 
Hnstos, trebuie să fie făcută de în
trl'aga biserică. Nu există nicţo autori 
tate pc pământ, care să aibă dreptul 
să impună unri biserici un conducă
tor pe care ea nu~l vr·~a. 

5 .. \LEGERILE SUB CALAUZ!REA 
DCHULUI SFANT. Alegerile din bi
se,·ica din .Ynlloch:a (Faptele 13:1-3) 
sun_t un model pentru noi. Da, aici 
a fost .. o alegere democratică. Toţi 
mcmhrn. au llL~t parte la ea. Dar ci 
n'au nut să ia o hot:lrcîre înainte de 
post şi rugăciune. "Duhul Domnului a 
z_is: ,.Puncti-l\Ii departe pc Barnaba 
ş1 pe Saul {)('nlru lucrarea b. care 
i-am chemat'". Şi biserica a ascultat. 
Fcr:rc dt• acea bisrrică crestină ca
re f:IC<' alegerile pc genunchi, 'care 
caută şi asculfă de şoapta Duhului. 

. Il\THEB,\RI: 1. Cine e capul bise
Tl,<"il? 2. St-a ales Hristos vreodată 
Yrrun inlocui tor? 3. Dovedeşte că toţi 
m<'mhrii bisericii sunt egali? 4. Ara
tă .cum. în legătura ei cu Hristos. bi
~enca r .. o org.1nizatie dictatorială şi 
ln reiat :llt• _membr:Ior unii cu altii e 
o dcmoerat1c absolută! 5. Care c în
sărc'naren tuturor celor :desi de bi
srrici? G. Cum au fost alesi cei şapte 
d:'lconi? 7. C:e ÎnYătăm di~ alC.gcrile 
din .-\ntio<'h;::t? 

C.\RTI DE CITIT: n;,ericile Nou-
1\:s.ţ:mlcntale pa_g. 51-53. Credinţa şi 
Mislunra Bapt:stă pag. 59-64. 

Pentru copiii miel 

Dumnezeu nu iubeşte pe oamenii 
mândri si îngâmfati. Isus ne-a spus 
cu noi cu totii. suntC'm frali ş! trebuie 
s~ ne iubim a.5::t cum se iubrsc si se 
~JU~ă i~tre ci fratli. El a spus ca să 
IUIJ1m şi pe aproapele nostru. Stiti voi 
copii cine c ·"lproapelc nostru? .-\proa
p('lr nos_tru_ c ori care om sau copii, 
care c hpglt de ceva şi arc nevoie de 

ajutorul nostru_ şi P.C care noi il pu
tem ajuta. ~\proapele nostru poate să 
fie un vecin de al nostr.u, sJ.u un ne
cunoscut din altă ţară, care cere aju
torul nostru şi pc care noi d.in pute
rile noa8 tre îl putem ajuta. Şi aceşti,1 
sunt fratii noştri. Şi pe aceştia tr~buie 
să-i iubim. Cei flău1ânz.i, cei setoşi, cei 
săraci, cei bolnavi şi intr.istaţi sunt 
aproapele şi fraţii noştri. Domnul Re-a 
iub:t pe toti şi ne..:a lăsat o ultimă po
runcă, ca să ne iubim şi noi unii pe
alţii. Trebu'e să fim sprijinul celor 
shbi şi medicul celor bolnavi. Dum:
nezeu: îi iubeşte şi pe ei tot asa de
mult ca şi pc noi. 

Duminecă, 4 Septemvrie. 

Curajul lui Iosua 
Textul: Iosua 1 :1-18; 3:1-IÎ. 

Cuv. de aur: Iosua 1:9. 

EXPL!CATIUNL: Lntrarea Roporului
lui Israel în Canaan s'a petrecut la. 
anul 14~1, înainte de Hri;.;tos. lnamte 
de trecert:a Iordanului, lsr,'tel st~ gă
sea în part..ca de răsărit a acestui 
râu, în partea de sus a Mării .Moarte. 
In. promisiunea pe C'.H'e i-a dat-o 

Dumnezeu lui Iosua, se oupr\nde o 
ţară foarte mare. Ea se întinde d,ela 
munţii Liban b miazănoapte, până în. 
pustiul Paran, la miazăzi. Şi dela Ma .. 
rea Mcditcrană până la pustiul Arn
biei. Israel însă·, n'a cuc<'rit nicioda
tă tot ce i-a dat Dumnezeu. '.Potdea- · 
una Dumnezeu dă m1i mult onmrni·
lor de cum c~ sunt gata să prinrască. 
ln partea de răsări.t ::t Iordanului s'aU" 
aşezat scmmtiilc: Ruben, {;act şi ju
m:l.l:~te din .:'II::tnase. Poporul lui Is
rael a: treeut Iordanul prin partea de 
miazănoapte a \l:'iriî ~ro:1rlt\ drept in 
fata Ierihonului. Tn•ecJ·ea s'a făcut 
in timpul secerisului, prin Xprilie, sau 
!>.I<Ji, eând Iordanul dădea w•ste ma
luri. fn acea Yrcme, zilpezilc de pe 
Liban si Hrrmon sr tope<Ju şi fă<'c.rm 
cn apele Jordhnului să crr.ască foarte· 
mult. Localitătilc Adam şi Ţartan, un
de· s'au oprit .1pcle. se găsC'au la 
vreo ~5 km. în sus pc Iord:m, iar :Marca
C:împie~. care est<' Mnrra Sărntă, este· 
tot una cu ~Tarea l\foarfă: (Vezi h.n.rta). 

l.nvdtăturl spirituale 
1. PREG.\TIHE,\ LUI IOSl'A'. Iosua 

se trăgea di,n seminţia lui Efraim. 
Yiatn lui se împnrte in trei părti. 
Prima parte .a trăit-o în Egipt. :\ici· 
a stat poatt> vrC'o -10 ct·c ani. Desigur
a fOst şi el" rob ca şi fraţii săi. Se· 

~-

1 

1 

1 
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presupune că a slujit şi în armată 
intrucoH a fost comandant mililar pri:
ceput. A doua parte a Yictii sale a 
trăit·o în pustiu. Xici a <:ondus lupta 
împotriva AmalcchiAilor. După aceasta 
el deYinc ,'ljutorul lui Moise. De bu
nă seamă, tovărăşia de 10 de ani cu 
acest onl sftwt al lui Dumnezeu, a 
avut o înflucntă covârşitoarc asupra 
,·ietii, tftnărului Iosua. El- a mers <'li 

Mo'sc în munte spre .1. se înUlni cu 
Dumnezeu. El a fost unul dintre cei 
12 spion'. Din această pricină Iosua a 
fost fcririt. Nu există mai mare feri
circ pl'nlru un l<înăr decât s.ă fi.e sub 
inrlul·nta şi la p:cioarele unui om ma
re al lui Dumnezeu. Influcnt.'l oame
nilor mari ai lui Dumnezeu asupra 
tinerilor rstc nespus de prcpoasă. 
Aşa a crescut Elisei şi Timotc\. A treia 
parte a vieţii lui, Iosua ;a trăit-b in 
Canaan. In vreo şapte ani a cuccri,t 
întreagă Palestina, nimicind 31 de 
rcgi mici. Dupăce ;'il îrnpărtit ţara în
tre seminţiile lui Israel, şi-a aşezat 
locuinla la Timna-Sera, în Ţara lui 
Efraim, între Betel şi Sechem. La 
sfârşitul vieţii .a ţi,nut două cuvântări 
mari în fata poporului lui Israel. A 
murit la 110 ani. 

Iosua a fost un mare general, un 
om sf~mt al lui Dumnezeu. Unul carc
şi-.'1 sacrificat toată viata in slujba 
lui Iehova. Nu găsim nici-o pată pe 
caracterul său. El e o pildă inspira
ioan~ pentru noi. 

2 DlJ~[:-IEZEU INCURA.JEAZX PE 
IOSUA. In fata duşmanilor mulţi, ca
ri o să-I întîmpine, Dumnezeu încura
jează pc Iosu.n asigurîmdu-1 de ajuto
rul Său. Domnul ştie totdc:nma greu
tăţile prin cari noi avem să trecem 
şi deaceea ,·ine în ajutorul nostru ca 
să ne încurajezc. 

3. IOSUA TREBUJE SX LUCREZE 
DUPX CARTEA LEGH-. (v. 7-9). Ace
ste cuvinte ne arată r.ă numni atunci 
putem spera în ajutorul şi binecu
vântarea Domnului, <;îmd urmăm in
tru totul cuvintele Sale. 

4. TOVARXSIA LUI DUMNEZEU. 
(v. 9). Cea mai mare promisiune pe 
c.nre o dă Dumnezeu lui Iosua şi pc 
care o f.oate da cuiva, este că va fi 
cu el. Nu se poate să fii biruit de pu
teri](> păgâne alr Canaaniţilpr, când 
ai de toyarăş pc Dumnezeu. 

INTREIHRI: 1. La ce datn a intrat 
Israel în C·maan? 2. Ce grani1e a fi
xat Dumnezeu pPntru 1ara lui Israel? 
3. Pc unde a trecut Tsr:1.rl Iordanul? 
4. Arat:i cele trei locuri unde şi-a 

yrlrrr.ul Iosua via!'l! 5. Care a fost 

cea mai mare binccuvântare .a sa in 
pustiu? 6. Care a fost cea mai In'ill'C 
promisiune pc care i-a dat-o Dumne
zeu? 

CAHTI DE CITIT: Inima Vechiului 
Test. pag. 72-71.' 

Pentru copiii miel 
Dupăce a murit Moise, in locul lui 

a fost ales Iosua, un tânăr crrdi.nciog 
şi plm de putere. El era supus po
runcilor lui Dumnezeu, deaceea Dum
nezeu i-a promis că va fi cu el du
păcum :1 fost şi cu :;\loige. Iosua a 
adun<lt pc Evrei la un loc şi le-a vor
bit aşa: "Moise e mort. Dar Dumne
zeu nu ne-a uitat. Mergeti la corturi
le voastre şi vă pregătiţi hrană pen
tru trei zile, căci Domnul •:t zis că 
vom trece r~ul mare Iordan, in. ta~~ 
cea frumoasa pe care ne-,n pToml;i-O . 
Tot poporul s'a pregătit, impachetân
du-şi tot avutur şi aşteptând porunoa 
lui Io8ua. Iosua a aşezat in fruntea 
poporului chi,"''tul, in care se păstrau 
tablele de p1atră, pe cari a scris Moi
se poruncile lui Dumnezeu. Preoţii 
duceau chh·otul înainte. Când au a
juns la malul apei, Dumnezeu a po
nmcit ·ca ap:-~ _Iordanului să se des
pice în două. Preoţii au intrat întâi 
şi s'au oprit la mijloc. Tot ·poporul a 
trrcut inainte pe celalalt lllfll. Atunci 
Iosua ::1 poruncit la doisprezece voi
nici, să ia ficrnrc c}îte o piatră mare 
pe umăr şi să-I ducă la mal. Dupăce 
au trecut toti, au ieşit şi preoţii cu 
chivotul. Apa râului imediat s'a re
intors h locul ci. Poporul uimit, a 
lăudat pc Dumnezeu şi s'a ,bucurat 
mult eli, un Dumnezeu at:lt de puter
nic $i plin de draaoste şi grijă, e 
Conducătorul lor. Din rele 12 pirtre 
au ridirnt un altar, ca semn de adu
cert' aminte ·'l intrării lor în 1ara fru
moasit 

Dumincdi, 11 Septrmvrie. 

Cruţarea Gabaoniţilor 
Textul: losua 9:3-27. 

Cuv. de m1r: Romani 12:21. 
EXPLICATIUNI: G.,baonul se găsea. 

la apus dr Ierihon. ).farca cea ~Iare 
dcsprp car(' c vorhn în textul nostru, 
este )lm·ca )Jediterană. Galnonit!i au 
,·cnit la Israel după cucerirea cetăţii 
AL Burdufurile erau niste Yase de 
purtat vin, f5<"ută din piele. Israrl se 
g.ilsrrt b frhi,lgal, localitate aşezat~ 
între Ier:l10n şi Iordan, atunci când' 
Gabaoni'pi au ve!lit la el. 
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lnvlJtlJt .. rJ spirituale 
1. l\IINCIC:\A. Aceasta a fost o u

nealtă cu c;u-c au incercat să scape Ga
baon<(ii. De fapt ~~i au m:nt•t multe 
minc:uni deodată, pentruca să poată 
duce in rătăcire pr copii lui Israel. 
Dumnezeu a pedcpsi,t păcntul lor. 
Gabaoniţii erau ni,-;tc p<îg[tni cari nu 
cunoşteau deloc legea lui Dunmezeu. 

Salut orJeDtol 

Ce trist c să auzt minţind pe cei ce 
au în m;:îinilc lor toată B1bila, de ca
re G:1baoni!ii nu ştiau nimic. Să obiş
nucşti să mintcşli, însc.·.unnă să te 
uneşti cu diavoluL Noul Testament ne 
mărturiseşte di mincinoşii vo1· merge 
în iadul de ard(~ cu foc. Cc('nicii lui 
Isus nu trchuic numai să nu minţca
scă, ci ll~rbuic să r:c cei mai viteji 
apilrători.ai aclev:lrului. :\nan;·l şi Sa
fir<~ au fost nimir.iti de Dumnezeu, 
pentru o minciună. .\ccast<J <ll"<Jtă 
cttt de tare urăşte Dumnezeu acest pă~ 
c1t. Deaceea trebuie să ne învătfim cu 
toţi,( să spunem adevărul, în orice îm
prejurări şi Ol:ir;it llP-nr costa. 

2 . .,N .. IU INTHEilAT PE DO~INUL". 
Copiii lui Israel au fost prinşi în cursa 
întinsă dr Gabaoniti, pentrucă s'au bi
zuit pc infclcpciunca lor si n'.au cău
tat rare e voia Tatălui scresc. Toţi 
conducătorii poporului lui Dumnezeu 
sunt ispititi să facă acest păcat. In 
~cdintele bisericilor, in întrunirile co, 
mitrtclor. în viata de to<Jh' zilele, 
ucenicii Domnului sunt ispitiţi să se 
}Jazezc pc întelcpdune·1 lor. Ei însă 

-totdeauna dm1 gres ci1nd sunt birui_tl 
de această ispită. Ce trist sună aceste 
cuvint(': "Ei n"au întrebat pe Dom
nul!" Si e dureros că acest lucru e 
adevărat de multe ori .. 

~. L\PETENIILE SI-.\F TINUT 
CUVANTL7L. Totuşi căpeteniile lui Is
rael au avut o parte bună. Ei şi-au 
tinut făgăduinta. N''au mi'ntit ca şi_ 
Gahaoni\i,i. Ei puteau spune că, dacă 
Gabaonitii i-~lll inselat pot şi ei să nu 
mai respecte jurăm~intul dat. Dar au 

s:mtit in sufletele lo1· ceea ce .a spus 
psalmistul m~~i l<irziu: .,Cel drept, 
rhiar dacă a JUrat in paguba sa? nu: 
si schimbă cuv<intul'·. Să f1m ŞI n01 
~stiei d(' o:Jmeni. Cât de mult îi pla
ce lui Dumnezeu şi cât de respedat 
e de oameni c.el ce îşi ţine cuv~întul 
cu orice pr~t· Aceasta inse.:unnă în
tâi, că trebui,e să fii ate~t la ce _p~o
mip. Să nu f.1.~i _făgădlllll\e. JH"lpllC: 
Să nu t~ angaJeZI la lucrun pc· car~ 
nu le poţi sau nu v_rei să le faci. ~! 
i.arăşi, dacă ai p_ronus od~tă, să. le ţ_n 
de cuvflllt cu once preţ ş1 cu smcerJ
tate. Să mergi drept. Să ştie lumea 
că d1 al, tău c da, şi nu al tău e nu. 
C<H de mare lipsă are lumea astăzi 
de astfel de oameni! 

4. PEDEAPSA GAilAONITILOR A 
CONTINCT IN EA INDUH,\HE. Aş.a 
pedepseşte Dumnezeu, cu pedepse ca
ri să ne aducă mai aproap'..! de El: 
A fost greu pentru ci să c.are apă ~~ 
să taie lemne toată viaţa, Dar ferici
rea lor a fost că au cărat apă şi au 
tăiat lemne pentru ,:~.Harul Donmului. 
Aceasta i-a făcut să stea aproape de 
sancluarul sfant. Au fost mai aproape 
de prczcni:.\ Domnului şi de vestirea 
legilor Lui. Orice pedeapsă trimisă 
de Dumnezeu aici. pc pământ, conţine 
in ea îndurare. Scopul ei c să ne adu~ 
că mai aproape de altarul Domnului. 
Numai in ziua judecătii, pedeapsa nu 
va mai contine milă deloc. 

INTRE!l,\HI: 1. tinde se găsea Ga
baonul? 2. Prin ce mijloc au inşelat 
Gahaoniţii pe Israel? 3. C1rc a fost 
greşala căpeteniilor lui Israel? 1. Care 
e isvorul l\1\nciunii? 5. Ce pedeapsă 
vor primi mincinoşii? H. Ce se în
t;îrnplă când nu int1·ebăm pc Domnul? 
7. Ce lucru bun au făcut căpeteniile 
IJ.Ii Israel? 8. Dece e hi.ne s~ ne ti
nem de cuvânt? 9. Ce îndurare :1 con
tinut în ca pedeapsa dată Gabaoni-
ţilor? · 

Pe•tno copiii miel 

En·cii erau foarte veseli si multu
miti că Dumnezeu i~a scos din robie, 
şi i-a adus într'un chip aşa de minu
nat în tara făgăduită. Era asa de 
frumos pe acolo! Iarbă \'erdc, presă
rată cu "!Io1·i colorate, grcîul galben 
copt, păsărele Yoioase ce <"iripeau şi 

sburdau prin Yăzduhul sen:n. Sr sim
teau 3S<I de bine prin locurile frumoa
se. pregătite de Dumnezeu pentru ci. 
Copilaşii alergau prin iarbă după fiu-

1 
1 
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1 
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.turi cu -aripi lucitoare şi culcgcau 
florlccJc gmgaşe. Toate ,inimile înăl
ţau rugăciuni de multumu-c către Ta~ 
tăl ceresc. .... . 

D!.tt' despre venirea lor in ţar?- ŞI 
despre minunii~ pc care. Jc:a săYarşlt 
Dumnezeu cu ct, au auzH ŞI popoare~ 
le cari locuiau în \ara C~naan. Şi ~·1!.\U 
inspăirnântnt. Vr~\nd să-ŞI sCape Vl~ţa 
.s·au hoUhit să. se folosc,"Jsdi de o mm
eiună. Au trimis la Iostw oamcnit 
cari să facă cu ei o înţelegere că nu-i 
\'OI' ucide ci vor fi prieteni cu eL 
Iosua l-a • crezut şî le-a pr-omţs ,că 
nu-i Ya nimici. Dar Dumnezeu nu IU
beşte minciuna. Acest popor cr.n pă
gân şi se înclli,na la idoli eiopli(i din 
piatră, pc cari Dumnezeu îi. ura: De
aceea n'a vrut să lege pru'!tcnlC cu 
Evreii. El a făcut să fie desc<;>perită 
vi.clenia acelor a:m1cni şi Iosua J-a pc~ 
depsit ca să fie scn·itori cari să du~ 
că apă şi să ,taie lemne pentru Temw 
plul Domnulul. 

Duminccă, 18 Scptemvrie. 

.ll.şe:area In Canaan 
Textul: Iosua H:li-15; 18:1-10. 

Ctw. de aur: Psalmul .~3-12. 
EXPL!CATIUNl: Ar fi bine ca fie· 

CriN! învătător al şcoalci dumi,necaie 
să ceară elcdlor din dasa iui, să co~ 
pieze pc o b:1rtie, harta cu împărţi~ 
reu celor 12 s;;mintîi, care se găseşte 
la srr,r~itul Biblîei. A~el rh:'' din clasă, 
care va fac(' harta mai frumoasă, să 
prime:\scă un dar, Pe hartii să fie 
arătat ]o<'ul unde e aşezat fiecare se
min!ic şi să fie scris numclr semin
ţiei. Nu e nevoie să fie puse toate 
satele şi oraşele. E destul numai una 
sau două mai, mari la fiecare sr:min~ 
·1ie. · 

In lccliun<.'a no<tstr~ ~ă~m pc ~a
ld), fiul )ni lefunr, lUâf!d tn sutp:ln1re 
HebronuL Calc>b rusesc unul dintre 
cei 12 spioni cari fusesel'ă trimisi să 
ecrce(C'ze larn Grmaanului. EJ fusese 
,acela c<:~rc _a spus ~ă tara aceasta pon .. 
1e fi rurei'itâ. Arum el cer•.! dela fo
·sua, 5~H dăruiască oraşul de care se 
sperl"lsf.'l'ă mai, lan~ fiii lui Tsr·acl. in 
pustiul dela Cadcs~Barnea. Hebronul 
'SC găseşte la apus de Marea Moartă 
{ve:zj harta} şi era una dintre ccie 
mai ''cehi cetăU din lume, Aiţi loeui.1u 
1Hi lui 1\nac. <'CÎ ce ~peri.1seră pe Ts~ 
rat>l Tn al doilea text găsim Israelul 
adunat la Silo, o lo('alîtatc putîn rn'îi 
1s nord de BeteL Mei Iosun impnrtc 
lWin sorti la sapte semintii~ 7 p1irti 
-din tara C.,n~<muluL . 

lnviJţiJtu.rl sptrJ1u.ale 
!. \"IATA Lt:l CALE!l. Caleb u uvut 

uu suflet mare. El a văzut ca şJ ce
lelalte 1scoadc că, popoarele .~..ari lo· 
cuiau in Canaan enm putcrn1,cc. Dar 
a <lYUt încrcdcn• dcpl:nă în mf1na puw 
tet·n1că a ·lui Dumnezeu. :\lai mult, el 
a fost gata să stea hlngâ Dumnezeu 
împotriva multimii. Chiar atunci când 
adunarea vorbea să-I ucidU cu pwlrc, 
el a s,tat singur lângă Don~nul, în~ 
fruntând~o. Nu c u~or să sho smgm· 
h\ngă Dumnezeu şi lângă adevăr ciin"d 
toate lumea c împoU·ivn ht şi când 
chiar fraţii tăi vreau şă te omoare 
cu pic;trc. De,lct'ca C:-~lcb <~ fost un 
erou in tinereţea su.A Crmnn•a .n .. fost 
că el a avut o bătran<'IC fcr:cJta. ln 
l.ecţiurwa noJssă. il g~Fim d~ t)-5 .de 
ani cu părul alb ş1 _cu ţmut~ garbov1tă: 
El priveşte îf1:d;'i_răi spl'C tmcr_ctca lUI 
şi nu vede nuntc de ceeace 1-ar pă
rea rău. Când -vorb;:şlc despre ill
toarcerca sa cu isco:;;ddc, el spune: 
~ .... :m1 ·1dus ştin aş:1 cm'!l imi spun~a 
inima mea curată". Ferice de: bătra~ 
nul care noatc "~P'tae a5o<1 ~eva des
pre tfnerc(ca lui. Si iar:i$1 când '-"Of~ 
heştc d~sprc tovarăşjJ :::ăi, f·.arJ au 
tăiat in111m popornlUI, el :-tdaaga fc
rîeit: " ... dar cu am urmat in totul ca
lea Dumnezeului meu''. E natur,al ea o 
tinerete curată ş! trălti'i pe eulc,a 
Domnului să aducă o bătrâneţe feri
cită. DC"a:~t:ea c~\nd pn v.__~şt~ , in ~r-e~ 
zent, Caleb se umple dC' feriCire. Visul 
său s'a fnfăptuit. Credint'! sa tn ... Dum
nezeu n'n rămas dt' ruşuw. I·aptde 
i~au dat dreptat_r. Tsraet /! cucer-it. Ca
naanut De ruş·nc au rămas ce1 ~<' 
n'nu r1·ez:ut şi ale {'ăror oasf' zac m 
pustiudlc P:-tranului. Caleb spune că 
~ tot <~<:>a de turc ca şl c<ind a fost 
de -W de uni. Tnre în col'p, tare in 
crcdinlă, tare. 1n supun("~'(' , t:\tă d~ 
Dumnezeu. F.cricr de b~sci'l<'llf' ean 
nu membri ce sc1m;ină cu Cal>?b. 

!NTREB,\RI: !. Cine a fost Caleb? 
2. rude a rost el trimis de Moise~ 
3. Care a rost <kosehirca întrt' el şt 
celelalte iscoade? 4. Dece u erer.ut el 
că Israel ·va pute.-:t cuceri Canaanul? 
5. C~lli ani arc Caleb în h:etia noas
tră? G. Ce invătăm din vinta iui 
Caleb? 

Pentru COIOIII "'Ici 
• Domnul a fost eu Evreii şi 1 lcua nju
tnt 8.1 isgonească si să nimicească pe 
păafinii, n:cri locuiau tara. 
Vă spun acum o istot-ioară frumoa~ 

să despre un tânl'ir, care 11 fo~t trimis 
de Mo1se. sA vadă cum e tara pe care 
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le-a prornis~o Domnul. Evreilor )e-_a 
fost Irkă să intre în ţ:oră, deaceea :\!oi
se u trimis 12 oanwni ti.ncrl cari sâ 
aducă YC~ti. Printre ei era şi Caleb. 
Cănd au Întrat in tm·ă, au ·văzut că e 
frumoasă, cu eâmpiî Yerzi, păduri, 
grâu frumos şi struguri Irutrî şi duJci. 
Au rupt un strugure mare şi frumos 
şi l~au dus in t<1.băra Eyrcilor. Toti 
au spus că ptrn c frumoasă, dar are 
locuitori putcrnki cari. îi vor uside 
pc EH<>L· Caleb s'a supărat pe e1, a 
i(~sit înatnte~ lor şi a strigat; ,,Nu Yă 
temeţi. Dumnezeu e eu noi şţ împo
triva lor. Cu :tjutorul lui Dumnezeu 
·\'om cuceri ţara". Pentru curaju] lui, 
Dumnezeu 1-a promis ţinutul de unde 
a lull.t strngu1·ele. Dupăcr &'au aşezat 
în (ară, Iosua şi-a adus am\nte de fă
~ăduinta dată lui Caleb şi i-a dat par
te~ pc ('_arc a mt"ritat-o pentru inima 
lui curată şi pentru curajul său. 

Duminică, 25 Septemvrie. 

Cljemarea Jrd Gljedeon 
Trxiul: Jud. 6:1-27; 

Cuo. de aur: Psalmul !f2:11. 

EXPLICA'ŢH.'Nl: Ghedeon :; tră't 
pe la 12.)0 î:nainlc df' Isus Hristos. 
Madianiţii şi :\malcchiţi~, împreună 
cu fiii răsfir-iluht\. ceea ce Jnseamnă 
fiîi pusHuriJor din răsărit~ formau toţi 

Statula ::eulal Baal 

laoiaU~ nişte bande cari cutreerS~u 
pustiurile Paranului si ale Ar.abiei, 
pusliind tot ce grrseau ln calea lor. 
Scriitorul Judecătorilor ne dă o des
criere ingrozitoare despre jaful şi 
prăpădul ce-l făceau ei In !•raei. (~ 
3-U). ~u ştim c'tne a fost proo-rocul 
din vcrsetul 8 care n mustrat pe Is
rael. Ofra, locul unde trăia Ghedeon1 

se găsea aproape de Seehcm. Ghedeon 

bătea grâu) in teasc, adică îl treera 
prin imblătke, ca să-l ascundă de 
:\Iud::miti, când a venit ingerul lu el~ 
Din C1J)itohtl 8:9, -vedem că Madia~ 
nî,ţli au omorit pe mai mulţi fraţi 
de trup de ni lui Ghcd('on. Ue bună 
scatnă acest lucru trebuie să-I fi fă
cut să se frământe mult în sufletul 
său. 

lnvăţiHurl spirituale 

!. CE NU PLACEA DOMNCLUJ. 
Aceasta au făcut Jsrat•Jîtii. Păcatul 
totdea mu ne despart(' d(' Ounmczcu 
ş; ne răpeşte ajutond Său. El totdt'a
una dun· la rob:t•, lsrael)lii c•1nd au 
început să păcătuiască, an ajuns je· 
fulli de aceste hoarde sălbatîce ale 
Jmst!urilor. Ctmd o b:serlcă de a )ui 
Hristos, de astăzi, păcătuieşte o je
fuh.'sc altfel de hoarde: C('l'turile1 par~ 
fidele, lupta după )ntâh.~tale, răceala 
spi1·:tuală, plec~rea lui hus dintre ei: 
etc., cte. · 

2. AC STRIGAT CATHE DOMNUL 
Cât dt: 1·ău e omul şi cat de răbdă
tor c DomnuL Istoria lui Israel se re
duce toată la câte\'a cuvinle: "Copiii 
lui Israel au făcut ce nu plăcea Dom~ 
nulul ... Isr:1el a x!jtHlS rom·tc nenoro
cit şi a strig:tt râtre- Domnul". Atunci 
Domnul n tr:mis lsraclitilor scăpnre~ 
Aceasta inse<nnnă că ori de câte ori 
le-n mers Isr~JcUţilor bine, nu uîlat de
Dumnezeu şi s'au lf\dreptat sprp pă
cat Ei n':1u învătnt din int5mpl-ările 
dln trerut. ră piîratul c urmat de ro~ 
hin stră:ni\or .. \bin în strtnntornJ•c :ur 
strigat din nou către DomnuL Totuşi 
mila Domnului nu s·a ţ!ălat nkiodat~ 
pentru lsr::t:'l. 01·î de <:Meori <~U stri~ 
gal eătrc El, dealungul \'cacurBor, au 
găsit totdeauna o ureche dcschi:;:ă şi 
o înimO mfloasă. , 

3. DmrNCL ESTE CU TINJ':, Vl
TEAZl'LE!". Ce dudot c di Domnul 
era cu Ghedi;'On fără ca e1 să ştie. De 
multe ori Domnul c apro~pe şi de 
noi însă nu-L vedem. Jarăşi_ t' inte~ 
resant c~ Domnul a avui mai nmlt~ 
încredere în Gh('dcon, decât a ayuf 
d în sine. El nu ştia ră e ''item; ş.l că 
poate face ·lu;:ruri m::ri. Dor Dom~ 
nu) iî descoperă acest lurru. TOtdea
una când dt._"'Seopertm pe Domnul. I?ri~ 
mim o nouă inrredel'e in noi insme. 
Giislm că. putem face rnfnuni mari 
prin putt:rea lui Hristos. 

.J. INTM VINE CFRATIREA PA
CATULUI SI APOI B!Rl'INTA. Dom
nul cere Jui Gh<'di'on să nimkeasdt 
<·hlpui Ini Ba~l din famqh sa. In c!î~ 
te f<-lmîJii exist~ şi azi chipul 1ni Baalt 
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Familia arc un zeu la care se închi
nă. Poate e averea, poate e cinstea 
lumii, poate sunt plăcerile. Dar acest 
i,dol trebuie sfărâmat inainte ca Dom
nul să poată binecuvânta această fa
milie. 

INTREB:\HI: 1. Cine erau M.:tdiani
tii? 2. P<' ce vreme a trăit Ghedeon? 
3. Descrie jaful pc care Madianiţii îl 
făceau în Israel. 4. Dece a pedepsit 
Dumm·zcu pc Israel? 5. Putem noi 
cflştiga biruintă înainte de a se sco.qtr 
păcatul cFntrc noi? 

C.:\HTI DE CITIT: Inima Vechiului 
Testament pag. 92. 

Pentru copiii miel 

Evreii erau de mult timp în ţarii. 
Dar au uitat pc Dumnezeu care le-a 
dat o tară atât de bog.:.tă şi s'au in
chinat la idoli pădHoşi. Domnul a tri
mis un popor p:'igfm, care a intrat în 
tară, a ocupat-o şi 1a jefu\1-o. Evreii 

.tu :n'cau ce mânca, deoarece păg~\nii, le 
secerau grâul şi le culcgcau frpctclc. 
Erau foarte necăjiţi. Dumnezeu avu 
milă de ci şi nu i-a u!lnt niciodată. 
Intr'o familie de evrei, era un tânăr~ 
cel mai mic dintre fratii lui, d<tr şi 
cel mai credincios şi mai curajos. Yă
zând că părinţ\i şi fraţii lui flătnân
zesc, a ieşit pe ascuns in câmp, s'.l 
dus la ogorul lor şi a început să cu
leagă spice coapte şi să le bată ce s§ 
scoată boabele. Pc când culegca, a 
văzut sub un cop;tc un înger străluci
tor. Ingerul i-a 8 pus: "Ghedeon, Dum
nezeu te-n ales cn să scapi pc poporul 
(•vrcu de sub rohia ruşinoasă şi să 
dărâmi şi să arzi idolii păgâni. Mergi 
şi-ţi adună ostasi tineri şi viteji, cu 
cari să bafi pc păg{mi". Ghecieon ;9. 

ştiut acum că Dumnezeu 1-a trimis să 
scape pe Evrei din robie. A ascultat 
cu bucurie şi a pornit să îndeplineas
că voia Dom!lului. 

lf(JIIINU r: SO(Ifl ATILOR ft:~t:llOR 
De Mrs. il. T. Robert.son, traduse efe Earl Truta 

El a fdcut - dar tu ? 
~eqJunea pentru luoa Iulie 

1. lsus a iubit pe duşmanii Săi şi 
S'a rugat pentru ci. 

Faci şi tu h fel? 
Isus zicea: "Tată, iarlă-i, cilci nu 

ştiu ce fac!" Luca 23:34. 
2. El s'a bucurat, cu toate c~ nici 

·nu avea unde să-Şi plece capul. 
Dar tu? 
Isus i-a răspuns: "Vulpile au Yizu

ini, şi p§sările cerului au cuiburi; dar 
Fiul Omului n'are undc:Şi odihni ca~ 
pul" Matei 8:20. 

3. El s'a dus între cei s~raci şi u
mili, s~-i aducă la Dumnezeu. 

Faci şi tu l-:1 fel? 

"De acolo, Isus a mers mai depar
te, şi a văzut pe un om, numit :\lalei, 
şezând la vamii. Şi i~a zis: "Vino du
p~ Mine". Omul acela s'.a sculat şi a 
mers după El'". 

,.Pe dmd şeden Isus la masă, in ca
să, iată di au venit o multime de va~ 
mesi şi păcătoşi, şi au şezut la masă 
cu El şi cu ucenicii Lui". 

4. El S'.> lipsit pe Sine insuşi de 
orice comfort sau posibiH!atea unel 
vieţi usoare, pentruca alţii să giisea
sc~ odihnă in sufletele lor tulburatc. 

Faci şi tu la fel? 
"Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi 

impovăraţi, şi Eu vă voi d,3 odihnă". 

Matei 11:28. 

5. El S'a bucurat când toti L-au pă
răsit si au fugit. Dar tu, cum faci? 

,,Atunci toţi ucenicii L-au părăsit 

~i au fugit". Matei 26:56. 
6. Când Isus a intâlnit pe cinev,a, i-a 

vorbit despre !ucrurile ctf'rne. Faci şi 

tu la fel? 

"Drept r~spuns, Isus i-a zis: Dacă 
ai fi cunoscut tu darul lUi Dumnezeu 
şi Cine este Cel ce-ţi zice: Dă-mi sh 
beau!, tu singură ai fi cerut să bei, şi 

El ti-ar fi dat ap:1. vie". Ioan 4:10. 

7. Ace] care a zi,s: "Oamcn:i vor da 
socotealii de orice cuvânt nefolositor, 
pe can~-1 vor fi rostit", nu a intrat in 
vorbiri nebune sau nefo]osito:~re. Ma
tei 12:36. Dar tu? 
"S~ nu se audă nici cuvinte por-
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roase~ niei vorbe nechibzuite, nici 
glume proaste, cari nu sunt cuviio~ 

ctoase; ei mai de grabă cuvlnte de 
mulţumire··. Efeseni 5:4. 

8. Isus a zis: 11 Rugati~vă ca să nu 
cădeţi in ispita'\ şi El S',:1 rugat tnult, 
de multe orit nopţi întrcgt Faci şi tu 
la fel? 

"Vreau dar ca bî1rhatii să se roag~ 
tn orice loc, şi s~ ridice !'pre cer 
mâini curate, fără mâni.e şî fără în
doieli'·. 1 Timotei 2:8. 

9. Isus a fost aşa de mult predat In 
·rugădune pentru o lume pierdută, 

ineât s·,, rugat "fimd In agonie··. Te 
rogi şi tu la fel? 

.,A ajuns intr'un chin de moarte şi 
a început să Se roage şi mai ficrbin~ 

te; şi sudoarea I se făcuse ca nişte 

picături mari de s;lnge, cari e~deau 

pe pământ". Lu<>'l 9:26. 
"Căci de oricine se va ruşina de ~i

:ne şi de cuvintele Mele} se va ruşina 

şi Fiul Omului de el, când va veni în 
slava Sa şi a Tatălui şi a ~fintHor In
geri". Luca 9:26. 

:tntrebiJrl pentru cerc::e
tare de .sine . 

CeetJaaea ~entru JU.Da AUtJrut 

In .•mul 1938, surorile baptistc din 
America, serbează aniversarea a .?O 
"(Îe ani dela organizarea )or. In luna 
Mai.. delegatele din 18 state, s'au a
Gunat pentru această serb1rc, în Rieh~ 
mond, Vî,rginia, unde, în 1888. s'a or
ganizat Uniunea Femeilor. 

Chiar din toamnă s'au început prc
·gătirile pentru orozîa aceea mare din 
'M<~i. şi pentru lucrul de peste tot anl!I. 
Dorinta condm:ătoarelor c ca, sutele 
de mii de Sllrori s3 crească în viaţa 

lor spirituală. Ele sunt rugatc să ur
llleze sfatul lui Pan•L 

• ,Pe Yoi însi,vă încercati-,·ă dncl'\ 

-sunteti Jn credint"" II Corinteni 13;5. 

Sora James, core prin darul suro
:f'ilor, ne~a dat Şcoala Noastră de Fete 

din Bucuresti, a prcg~itit o serie de 
intrcbiiri, cari ne vor a)ut.'l la aceas
tă încercare de sine. Să ne unim cu 
ele! 

Credinta personolă şi desvollarea. 

1. Când mă gândcse la pcrfectin lui 
Isus, simtesc eu că sunt păcătootsă şi că 
am nevoie de iertare şi ajutor? 1 Pe
tru 2:22. 

2. Am eu o bucurie nwrcu cres. 
dindă şi o continui'! încredere in El 
e1 Mântuitor? Ioan 15:11. 11 Timotei 
1:12. 

3. M'nm predat Lui într'adevăr, ea 
Domnului v:cţîî mele? Luca GAB·--49. 

·t Sunt eu stăruitoare 'in ob:cciul 1r~ 
gătnrii regulate cu Dumnezeu 'l Isain 
40:31. 

a) Cîtc'tc eu eu întelegerc cuvântul 
Lui, zilnic? Faptele !7:11. 

b) Am eu timp pentru rugi'lciunca 
personală, pe care să-1 petrec singură 
cu El, zilnilo? Luca 18:1; Matei 6:5-G. 

5. Mii ajută pc mîne religia mea: 
a) să Inteleg bine valoarea udcvâra

til " vieţii? Isaia 55:8-9. 
b) s~· am curaj si:i lnfrnnt probleme~ 

le vieţii creştine? 1 Petru 3:1:>-!7, 
c) să stau in contra ispitei? Efe~ 

seni 6:1()-18. 
6. Citesc eu "1aţa lui Isus, tncât pot 

să judec care ar fi atitudinea Lui [a
ţă de toate împrcjurărîle? I Corinteni 
2:14-16. 

7. Simţcsc cu mer-eu miii mult ne~ 

voile altora? Marcu 6::12--37. 
8. Sunt eu convinsă <::ă Isus e în sta

re, şi numaî El, să Yindcce boHle Iu~ 

mii acesteia? Matei 11:2--fi . 

9. Cred eu In biruinla linnlă a E
vangheliei lui Isus? Filipe ni 2:9---11 . 

10. Ce dovadă există în ''iata mea 
că El locuieşte în mint' si cu in El? 
Ioan 15!-l-5. 
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Credmto mea in legdiurll cu altii 

l. .Mă trimite credin1a mea să ser
vesc cu bucurie şi putere? li Tesalo
nicenî 1:11-12. 

2. Spiritul lui Hristos mă face s~ 
sen,esc cu iubire pe alţii? Matei 
20:25-28. 

Sunt cu:' 

a) răbdătoare şi bucuroasă s~ servesc 
pe cei săraci, pe cei bătrâni şi pe cei 
nenorodti? Matei 2-'1:35-3G. 

b) lipsiti:~ de prejudecăţi în ce prive. 
şte dasc)c socJaZe, naţiunile şi rasclc? 
Faptele 10:27-28. 

c) lipsită de invidie şi gelozie ?l Co
rinteni 13:4-5, 

d) răbdlilmre dind sunt criticată? 
Efeseni 4:31-32. Proverbele 15:1. 

3. Sunt eu îngrijorată adtmc de ace! 
eari, nu-L cunosc pe Hristos, -~ cei 
tndepărtn(i -- cei de apro:\pe? Ioan 
4:35--36. Matei 9:38, 

<~) Ce influent~ am eu In a aduce. 
pe alţii la Hristos? 1 Corinteni 11:1. 

b) Incerc eu In mod personal să •· 
duc pe altii ~~ Isus 'l Dncă nu, de ce 
nu' Psalm 51:12-13. Daniel 12:3. 

4. Ajut eu tineretul prin !nvătătură 
şi exemp.fu. s~-şi zidească caracterul 
creştin? 

a) ajut cu acastî? Ja adumu·e? in 
comună? Deul('tonom 6;7-9. 

b) am eu oră de rugăciune :in fami
lie? 2 Timotei 1:5; 2 TimOtei 3:H-U. 

5. C:1ut eu s~ întrcbuin!e7. fi<'carc ]c
gătură eu alţii. pentru Hristos, prin
tr'o viaţă curat1'i şi . prin Yorbirca 
mea? Evrei (l:l-12. Proverbele 2:):11. 

Credincioşia mea 

1 - Ca membrd in bisericii 

l. Ce se poate zice de sinceritatt'a 
şi vîeata rnQ:ot7 ea membră 'l ;-\ pocaHp
sc, 3:15-16. 

2. Ce contribuţie fac eu la viaţa bi
sericii? 

a) mă rog eu In mod special pen
tru ea, pentru păstor, pentru comitet? 
Coloseni 4:12-13. 

b) mă duc eu regulat la serviciul 
divin? Psalm 26:8. 

c) Incurajez pc alţii să k< pa•·tc ia 
el? Evrei 10:25. 

d) Ce sforţări lac eu să aduc mem
bri noi $i să aduc inapoi pc cei Cf' 

nu lucrează 'l Mica .J :2. 
e) Contribui. eu 1a un!latca şi feri

cirea mutu'illă a membrilor? Filimon 
20. 

f) Darurile mele materiale sunt o 
expresie a de,·otării, mele faţă de 
Hristos? Marcu 12:41-42, 

3. Stîu eu, ce procent dau în lucrul 
Domnului _din venitul meu? Studiat~ 
am chestjunea zecţuicHi cu o minte 
deschisă şi cu o dorinţă mare de ''l 

cunoaşte şi a lace voia lui Dumnezeu 'l· 
Ioan 6:17-18. 

4. Dau cu primul Joc lui Hri.stos şi 
biserkii S_alc, in viaţa mea 'l· Matei 
():33. 

-5. Sunt eu infotmf!tă despre lucrul 
Impărll!iei Sale? C!tcsc <.~n literatura 
creştină? 1 Timotei 4:13. 

6. Am eontrlbuit eu la mjsiunea ca
re se face in alte pi:trţi ale tării 'l 1n 
străinătate? M11!ei 28:19--20. 

,.Căei noi suntem împreună luc~JJ
tori eu Dumnezeu". Corinteni 3:9. 

,.Caută să te infă\işezi inaintea lui 
Dumnezeu ca un om lnccrcut, ca un 
lucrător care n'are de ee să~i fie ru
şine." 2 Timotd 2:15. 

Jlvraazn ca exemplu 
Cectlunca pentru Jruur SeptemvrJe 

Pcrsonallkttca include inteligenţă. 
ca1·actcr, temperament şi experienţă. 

In toate at'estca DaYid şi Iosif şi aJ~i 
câtha, ne sunt loar!e bine cunoscuti. 
Personant~tea 1ui Avraam rstr picta
tă in modul ce} m:1i simplu, numni în 
câteva linii izbitoare llecnrc trăsă~ 
tură însă, e un exemplu pentru noi. 
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1. Credinţă. Pentru Iudei el este 
,.Părintele A"vraam''. pcnlru maho~ 

medani, "Părintele eclui Crct.lincîos ... 
Şi unii şi alţii, ţin la el c1 la posesi
unea lor specialli. Dar Pavc), în epis~ 
lolele către Romani :şi Gah1tcni, do\'C"' 
deşte că, "acei cari sunt în credin\ă, 
sunt tiii lui A\'raam••1 acel rnlnunat 
Avraam cnre ,.s'a inc:rez•tt în Dumm•
.zeu, şi aceasta i s'a socotit ca nepri
hănire" care, "a nădăjduit impotriv::t 
-oricărei nădejdi". ;,El nu s'a îndoit 
.Ce făgăduinţa. lui Dinnnezcu, prm ne* 
credinţă, el. întărit prin credinţa Juf, 
a dal slavă fui Dumnezeu". Şi o ast~ 

fel de credinţă este o binecuvântarc 
pentru noi, cei cari credem în Isus. 

• Unii, câteodată, cred că P:aveJ se conw 
trazke cu Iacob, cu privire la credîn* 
ţa lui Avraam. dar aceasta nu c ade~ 

văr1t Iacob spune, că credinţa se va 
exprima prin ascultare. P.ave1 pune 

în contrast credinţa cu rî.tuallsmu1 in 
sine ins.uşi. Canon Liddon zice: ,.Dli 

-credintei late prilejul să crească ... 
Dacă un om arc convingere seri<:A3.să, 

-el va face încercări cari vor încerca 

1ăria credinţei sale: şi aceste, încer~ 
cări, aducând mai multă putere, vor 

adănci şi lărgi convingere.:t Jui, .. Noi 

vo~ învă'a lecjiunile eternHă\ii chiar 
in aceste ore ale timpului/' Astfel A· 

vraum a văzut tara promisă. 
2, Altarul f,amilîar at lui Avramn. 

Adam şi ,Eva şi Noe deja au dat 
exemplu. Avt·aam a fost numit: "Pio~ 
nerul cel mare". Unii dintre noi ,3.u 

părăsit acest obi.ceiu~ dacă, cândva 

1-au avut Nu asa a făcut Avra:'lm. 
M'3.rele mis1onar în Africa, Dan Craw~ 

ford, ne povesteşte o istorioară fer~ 

mecătoare, despre primit oră de ru
găciune din junglă (pădure), pe care 

a avut-o cu tânăra lut mireasă, ime., 

diat după ce au venit din Anglia. Ei 

3U citit despre călătoriile iui, Avraam. 
Repede, cu iscusinta ei de femel,e, ea 
a băgat de seamă, "priveşte, el s'a o
bosit mai mult cu altarul său dccM 
cu casa sa. Ei a a-?ezat cortul său; el a 
:idil altarul du''. Poate de >!'ceea el 
a put\lt să glb:duîască ap uşor ~htar 
pe ingeri. Ori. cine altul în Vechiul 
Test:1ment, nu s'a umplut de frică atunci 
când a găsit că a vorbit cu un Inger? 
Nu ins~ Avraam. ln instructitmca lui 
rcllgio:lsă el a fost activ. Fi,ii lui şi 

urmaşii Jor, au înţeles ideea c~, există 
un singur Dumnezeu, că Dumnezeu 
este Duh, că Dumnezeu poate şi chi,ar 
,-orbeşte cu oantcnii. 

3. Avraam mijlocitor. Pe Mngă al· 
larul familiar, a fost credin1a în pro
misi.unile 1ui Dumnezeu şi ascultarea 

chiar până ncolo, incâ.t să jertrească 

pc unicul fiu lsanc. Acestea .::~:u tă-cut 

pe Avraam "prieten al lui Dumne~ 

zeu". Unui astfel de prieten, Dumne

zeu i~ct dest'"operit distrugerea care a
vea să vînă asupr,a Sod.omei şi Gomorei. 

Avr.1am a lăsat, cu inima largă, pe 

Lot să aleagă Ioc.ul în care să locuir.s
că, şi, fără pri,ecpere, Lot ŞI·a aşezat 

cortul său spre Sodoma. Cu sigu~ 

nmtă au fost acolo zece credincîoşî, 

dacă ţinem se:,tmă de Lot şi tamma 

lui. Din nefericire, nu s'a putut ţine 

seamă de eH Nu a fost a-colo obieeiul 
rugăciunii. Nu a fost influenţa mo~ 

raBi. Avraam n suspinat pentru ;~cE'ste 

oraşe nckglul,te .. Dumnezc~l a fost tn
tristat mult din pricina lor. lală ca 
timpul lor a venit! 

4. Amintiti-vă deasemenea cii :\

t-•raam a dal ::eciuiali'J. Odată, e.ând el 

a salvat pe Lot tu trei sute de oa
meni instruiţi ai săi, eJ ;a dat zecîuia~ 

Bl din prada de războiu acelui miste-

rios Mclh1sc-der. regele 
preot al Dumnezeului Celui 

Salemului, 

Prea fnalt. 
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LECŢIUNILE TINERETULUI 
de Ioan Rusu. Caransebe!f 

Duminecă, 3 Iulie 1938. 

Vase de lut 
Textul: 2 Cor. 4:1-7. 

Jn acest text, ap. PaYcl vot·bcştc 

·corintenilor despre bogă\ia Evanghe~ 
Jiei pe care Dumnezeu a găsit cu ca· 
le să i-o descopere lui, om păcătos 
şi prigonitor ul bisericii, Vorbind des
pre Evanghelie, el o numeşte ,1CO~ 
moară'~, pe Cţlrc Dumnezeu o pune 
in nişte ,,Yase de lut". Deşi am pu
tea vorbi mult despre EvangheHe, ca 
despre o comoară care hnbogătcşte 
lumea. totuşi ne vom m.ărgi;ni să ne 
.ocupăm :\IZÎ, numai despre acest cu
'\·ânl: ,,vase de lut". Ce ne spune 
nouă acest cuvânt? 

1. Puterea şi dreptul desăTârşit al 
1uî Dumnezeu .asupra omului. Isaip in 
cap, 64:&, ne spune că noi am fost 
dom· un Iut1 un materia! în mâna !ui 
Dumnezeu. din care ne-a zidit Şi du~ 
pă .cum vasui de lut este proprieta~ 
tea olarului, tot aşa şi noi suntem 
proprietatea lui Dumnezeu. Totuşl 
:tuulti sunt acei oameni~ C.:lti, nu vo-, 
iese să*L recunoască pc Dumnezeu ' 
ca stăPănul lor. După cum stă în 
-voia şi puterea olarului, să spargli 
sau să p~st~;;:c un vas, tot aşa c şi 

vi~uta noastră i:Q milnn 'lui Dumne
zeu. Câtll milă şi rlîbdare..."re Dum
nf:'zeu rată de acei, care toată ziua 
n blcstcmă şi pc cari ar pute1: sl-:-1 
nirhiccască tntr'o clipă, totuşi nu o ra~ 
ce,. ci· ·aşteaptă ca toti să se pocăiască 
şi s§ He iertaţi prin jertfa Domnului 
lsus. Nici un olar însă nu faCe vase 
fără nici un scop. Tot aşa şi Dumne
zeu a făcut pe 

2. Om. un tms pentru •lniba Lui. 
El ne-a creat pentru cn să se servea
scă de noi ca de niste vase ale în .. 
dur§rilor Lui. Dar pentru ca să te 
poţi folosi {\e un vas, acesta trebuie 
S:~ fie gol. Tot aşa şi noi trebuie s~ 

ne golim de noi in;;lnc şi să recunO:ll~ 

ştem că nu nvcm putere, nici pentru 
a trăi o viaţă mai bună şi nici pen
tru a ne conduce singuri în viata noa
slră. Ci, trebuie să-L hti.hn pe El ca 
şi conduc4Horul şi putcna Yietii noa
stre. Dur1 d.l:'ă un vas e gol, dar mur
dar, poţi pune Cl'Va bun în el? Nu. 
l.)eci vasul trebuie să fie şi curat. 
Domnul Isus nu poate veni intr'o ini~ 

mă in cnre este- mardădc, ură> gân
duri păcăto~\se şi alte păcate. De ace .. 
ea, mî\i întâi trebui,e să-i dăm Lui 
inimîle noastre. ca El să ne curătt.'a

scă si să ne spt.•k în s:.lngeie Lui, pe 
care L~a vărsat pentru păcatele noaw 
stre. 1~ sffu·::it, când Y~ISl.!l e gol şi 
curat, Domnul U umple. Şi ce pttne 
in d? Comoara E'\'an;::hcl:ei <'"cll·e c 
Hr!stos, în · vie a ta omului. Dar Yasul 
de lut se sparge .uşor. de acccn lllUÎ 

trebuîe să fie: 
3. Guta de jertfă. Acda c"rc a fost 

odată golit, apoi curătit şi umplut, e 
gata de orice jer1fă p!.'ntru numele 
lui Dumnezeu. E gata să jertfească 
din timpul, din banul, din sănătntc\l 

lui, ba chiar şi \'Îeata c gata să o 
jertfcu~că pentru cauza Impărătiei 

lui Dumnezeu. Asemenea oulelo1· lui 
Ghedeon; ~ata· de a purta făclia. d~u

gata şi de a Ci sfăr!hnate dadi Dom~ 
nul cere 9.Şa. 

Voieşti cn Domnul să~ti dea şi ţie o 
comoară? Golcşte~t\>, de tine, de eu1 
tl1u, lasă~te curătlt de Isus, lasli-ţi vi· 
caţa umpluta de Isus şi apoi fii gata 
de orice jertfi'!, pentru numele Lui. 

Duminecă, 10 Iulie 1938. 

Robul nemllosthr 
Texlu1: Matei 18:2'1-35, 

Isus a trăit tn mijlocul o:tmenilor; 
ocupându~sc de toate problemele vi,e~ 

ţii lor. Aproape toate învăţăturile. şi 
pildele Lui, sunt un răspuns la dtfe~ 
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rilclc întrebări sau ,intârnplăt'i. Pi1da 
robului nemilostlv este dată ca răs

puns apostolului Petru la intrebnre~ 

lui, de câte ori să ierte pe fratele 
său. Această pildă ajunge chiar In 
inima problemei iertării sau neîcrtă
rii. 

1. lmprejuriiriie in cari s'au pctre
<'Ut lucnwile, ne sunt descrise in Ma .. 
lei 16. Isus se >flă părăsit de popor 
şJ urmărit de preoţîi din Icrusali,m, 
Adânc indurerat. Se retrage spre Ce
z.area lui FiJip, spre .a sta mai aproa
pe de vorbfi cu uccnicîi Sâi. El le-a 
vorbH despre ascz:;trea Jmpăr1iţici Lui 
şi atunci s'a trczît in ucenici dorul 
de mărire. In acest timp vine şi mama 
fiilor lui Zebedei, cerând Domnului 
]sus, ca tii ei si stea unul la stânga 
iar altui la dreapta Lui, când va ve
ni !n Irnpărăţia Sa. Iată-i dar pe uce
nk:i ccrtându~sc pentru înlâictatf'. Ce 
tablou urât! In aceste împrcjur~ri. 
Jsus le spune pilda robu1ui nemilos
tiV', îndcmnându-i să se Jcrlc unui pe 
altul şî iatil dece: 

2. Pentrucă H s'.a i.crtat nemărginit 
de mult. Noi am avut datorii grele 
de plătit fată de Dumnezeu. Nu dato
rii băneşti, ci cu mult mai nwrf si 
anume: am călcat legea dreptătii lui 
Dumnezeu, trăind in nelegiuire: am 
eălc:tt legea dragostei Lui uriindu-L, 
am căkat in picioare slava Lui. ne
nscultându-L. Aceste sunt datorli pe 
care nu le-am fi putut plăti cn nimic: 
nici cu fapte bune nki ru lacrimi. 
Dumni.'ZNl insă ne-a iertf\t toată dato
ria) prin Isus Hri,stos, care a plătit 
pt" cruct" tot ce datoram noi. Nu trc~ 

buie să iertăm numai pentrucă am 
fost iertati, ei şi pentrucă: 

3. lef'lând. dovedim eă suntem co
pii ai lui Dumnezeu. Un copii va face 
lot ce n vcdC'a fă<>:1nd pe părinlii lui. 
Nu poti vorbi chinezeşte 'Si sli te nu
meşti Rom:1nf nici să ai o initn.ă pli
nă de răutate şi neicrtnre ~' ~a te nu
mesti copil al lui Dumaezeu. ,.Po
mu] după roade se cunoaşte", zice 

Domnul Isus. El a iertat pc femeia 
păcăloasă care f\ plâns hl pidoare1e 
Lui, a iertat pc Samaritenii cari n'au 
voit să-L ptimcasdt Şi~a iertat că· 

iăii, C/)l"C L-au răstignit şi pc Petru 
care L-a trădaL El ne-a lilsat o pildă 
vrednică de urmat. Dacă voim ca o:a
mcnii să vadă tn noi pe Dumnczeut 
să lucrăm şi noi asemenea Lui. 

lcrlali~V'ă unii pe ,altii~ cum """a· 
iertat şi Dumnezeu în Hristos (Efes.. 
4:32). 

Dumined, 17 Iulie 1938. 

VIerii nelegiUII 
Textul: Matei 21 ::JS-46. 

Probabil că nu v·aii gândit qiciodată 
că Isus e cel mai mare pictor,_ dar 
nu tn ulei, d in cuvinte. Ci-· 
ne poate uita minunatele tablourJ ale 
fiului risipitor, ale robului nemilostiv, 
ale bogatului şi. sărrteulu! Lazăr şi al~ 

tele? Uneori, Domnul Isus picta ta
bloul celor care I1 ascultau, însă ei 
nu puteau observa, pfmă când ultima 
1inie a tabloului era trasă. Parabola 
de ra~l este unul dintre cele mai mi
nun~tte tablouri ale Noului Testament .. 
Ba e ceva mai mult: c o oglindă, in 
'care cei ce Il ascultau, s'au văzut în~ 
tocmai aşa C'Um ~rau. 

1. Cine sunt vierii. Aici, vicrii sunt 
eonducătorH poporului Israel Pc sc:.t
ma ior a iost elat poporul ca să fie 
păstorit şi condus, Et_ insă au trăit 

mereu în fărădelege. Atunci Dumne
zeu le-a trimis prooroci; dar. pe unii 
i~au omorit~ iar pc altii i-:au hăt'ut. 
In sfii:rşit, Dumnezeu le trimite pe 
:Mesia. -acel pe care ei Il nşt,:ptau eu 
tnfrip:urare de ven<·uri. iar c..lnd a ve~ 

nit s'au lepădat de EJ. Ioan spun&! 
,,La ai Săi a venit, dar ai Săi nu 
L-.;1u primit''. A('east.'l este unu dintre 
cete mai mari tra~ediJ ale istoriei. 

2. Pe cine rcprc::intă via. Via rcpre
;dntă pr poporul Israel. In Palestina. o 
vie arc m~we pr{'t. Ea însă nu c cu1-
tiv,:ttă dceât numai pentru rodul pe 

r 
! 

./ 
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care îl aduce, deom·ecc lenuwl ei nu 
-e bun la nimic, (!i numai dt! pus pc 
foc (citeşte Ezech. 15:2-5). Aici Israel 
·e <:omparat cu o viţă. Dumnezeu l~a 

.ales, dar nu de dragul lui .. el pentru-
03: să aducă rod, adică să facă de cu
noscut numele Lui printre popoare. 
Israel însll, a voit să ţină totul pentru 
et. Indată ce Israel nu şi-a îndcpHnic 
scopul pentru eare a fost ales, a fost 
lepădat. 

3. Ce fnudţăm noi de aici. Dumne. 
zeu iubeşte pe toată lumea, cu o iubi~ 

.J"e deopotrivă de mare şi voieşte bi
·nele tuturor. Dacă noi am primit bi~ 

necuv,1ntări dela El, neeasta e. numai 
pentrucă prin noi El voieşte să bî ne
eu vin teze şi pe alţii (1 Cor. 1 :3-4). 
In Ycrs. 41 spune: ,.Yh o ''OI' da al
tor vierj. care vor aduee rodul la 
vremea lui". Insărcinarca pc care a 
avut-o poporul Israel de a duce ve~ 

stea despre Dumnezt•n tuturor popoo~ 
rclor, a căzut ncum in sarcina noas-
1ră. Să priYim cu groază la pătanin 
-(!e]or ce au stăpânit ·via înnintca noa
stră si să ne facem datoria. Dacă nu, 
"Sfârşitul nostru va fi ca al Jor. 

In curând SHlpânul viei va veni la" 
răşi să~Si ceară l'Odul. Cu ce vii îna
intea Lui? 

IJuminecă, 24 Iulie 1938. 

Cooperatla 
Texlul: 1. Cor. 3:5--,;,9. 

A coopera înseamnă a lucra împ1·e, 
ună cu a]tii 1 inr St'. Scriptură ne a .. 
rată că, această invătătură stă n~ 

lături de cele mai tnsemnate inviHă
turi din Noul Testament Domnul Isus 
a cooperat cu aposloli.î iar "postolul 
PaYel " cooperat cu Apolo ş! )n călă
toriile lui, cu Timotei, Sila, Luca si 
cu altii. Ce ar fi făcut Domnul Isus. 
!liră apostoli? C<' ar fi Hkut Pa·veJ 
făni sutelt• de fraţi, cari l~nu ajut:lt 
în lucrul lui? Fără îndoialt'i că n'nr fi 
putut duct• la ÎlHll'plinir~ mare:q în~ 

sărciuarc de a duce Evanghelta tutu· 
ror Neamurilor. 

1. Cooperatia membrilor bisericii. 
Cele de mai sus" ne ~~rată că, într'o 
biserică, toti mcmbt·ii trebuie să lucre
ze impreună. E foarte greşit de a aş
tept:~ totul dela un singur om, fie el 
păstorul sau' bătrânul b!sericii. Aces~ 
ta, are mai mult tnsărcinarca de a 
supraveghea ea ceilalti mcmbrj să-şi 

t:1că datoria. Fiecare membru trebuie 
să aibe o însărcinare în b1seridi, de 
care să Iic răspunzător, fie <:ă e păs
tor sau uşier, conducător de cor sau 
lnvăţător la Şc. Duminecală. Apoi, fie
care membru trebuie să coopereze la 
fnalntarea lmpărăţiei. lui Dumnezeu. 
Nu e destul s~ jcrtfeasdi numai pen
tru întreţinerea bisericii şi a lucruiul 
loca~ ci să se jertfească astfel, ca bi
serica să poală ajuta lucrul din ţară 
sau străinătate. In sfârsit, fic('.are 
memtrru trebuie să coopereze Ia adu~ 

cerea sufletelor la Domnul. A'<:cnsta 
nu e o insărcinare numni a predica
torului, ci a tuturor membrilor. 

2. Cooperaţia bisericilor. Prob1(>ma 
cooperaţjei insă nu se rnărf.lincştc nu~ 

mai la eonlucrarea tn biserică~ ci cu
vântul Domnului ne arată că şi bise
ricile între ele trebuie să coopcrczt>. 
Ce ;ar fi făcut Pavel fără ajutorul bi
sericilor? Probabil că ar fi impletit ta 
col-turi ca in Corint şi n'm· fi putut 
străbate cu Evanghelia in atâtea lo~ 

euri. Sunt murtc lucruri. pe cari n 
singură biscri<"ă nu le-ar. putea race. 
De ex.: mislunt>a in tară, în str:J.iniH:t~ 

te, orfelin<~te, case de bătr::'ini, c:;pîta
le, etc. In prh·înta acea~ta însă. not 
baptistii din Români1n, nu ne putem 
lăuda p1·ea mult. Avem ahi:~ dmiă 

mici orfelinate: In Prilipeti si Simcria? 
si n:c: de nn:stcn nu pre:' ne intere~ 
săm. Dm· ce sunt acestea la ZC'Cil;_• de 
mjj de bapt!ştî? 031·c f'C cei din lu~ 

mt', nu nr înYaHi Bibli:1 să~i ajntăm? 

Nu zice Cuvtmtul că şi păgâniî ajut~ 

pe cei t'_e-i iubesc? Lipsa de coopera-
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re intre biserici, e un gol în vieaţa 

bisericilor din Rotn:.inia. 

3. Cooperati<l cu Dumnezeu. In toa
te cele ammtitc mai sus, noi nu sun~ 
tem lăsaţi singuri. Oomnul Isus ne-a 
promis că va fi cu noi până la sfâr
şitul veacurilor, iar _în toate aceste 
lucruri ca: mersul biseri,cii, mântui
rt::t celor pierduti, ajutarea celor ne
putincioşi, El este direct interesat. Ce 
m:lng:liere pentru noi., că nu suntem 

lăsati singuri. Dacă noi vom semăna, 
adecă vom face partea noastră mi~ă 

de lucru, El va face să crească, .'il.de
că vn face partea cea m<~i grea a lu
crului. Să nu ne temem deci. Avem 
un tovarăş de lucru care nici odată 

n'a dat faliment în tot ce a inceput 
până acum. 

Fratilor, Dumnezeu ne porunrl"şte 

să lucrăm împreună cu fraţii noştri 

şi cu bisericile noastre, i,nr in toate 
aceStea, El face parte cea mai mare 
a lucrului. La muncă deci! 

Dum.nccă, 31 Iulie 1938. 

Calea mintuirii 
Textul: Faptele 4:1-12. 

Domnul Tsus a poruncit ucenicilor 
Săi să ducă vestea mântuirii, din Ic
ruasilm până la marginile pămftntu

lui. Iati'i.-i pc ucenici începând din Ie
rusalim. De daL01 aceasta, nu ne vom 
ocupa de ei, nici de <:C ar putea în

semna ,.mântuirea în Numele lui 
Isus". Ne vom ocupa însă, de proce
sul care se intâmplă în inima păcă

tosului, care a pornit pe calea m:lntu
iri=. Ce simtr, ce rredc, ce lucrrază 
păcătosul, care a pornit pc calea mtm
tuirii? 

1. Jntrislart>a. Tn primul J"ând, pă

cătosul care se apropie de Dunmrzeu 
îşi vede starc1 lui şi c cuprins de o 
mare întristare. Ce vede el înlăuntrul 

inimii lui, de se fntristcazi'i.? I şi vede 
p~cătoşenia si işî dă seama, că tot re 
a făcut el pcîn:J acum, e răsvrătire 

faţă de Dumnezeu, iar ceeace 1!1. cre
zut el că sunt fapte bune, nu sunt de· 
cat o "haină mănjită" (Isai.a 61:6). 
Apoi inşi vede starea lui de vinovă
ţie. Işi dă seama că este cu totul vi
novat de st:.1rea lui şi, aceasta ii frân· 
ge inima. In sfârşit, îşi vede starea· 
de condamnare. Vede cu groază 

că deasupra capului lui, gata să lo
ve:ască, stă sabia sfinţeniei lui Dum
nezeu. Iată dar, că are dece să se in
tristeze şi să i se frângă inima de 
durere. 

2. Intoarcerea. kl doilea pa~ pe ca
re il face p:'icătosul este intonrcerea. 
In inim:l omului. se nnştc o dorintă 

al"ZiHoarc, de a scăpa de această sta
re. El îşi încordează voin\a şi cauU 
să scape de ca. EI işi încor
dează voinţa şi caută să scape de 

păcnt printr'o \"Îeatţj imbunătăţi,tă, 

dar nu poate, căci puterile lui nu-l 
ajută, fiind roase de p!lcat. Ajung& 
într'o slarc de disperare, sor~ cu mo
artea .. \('UI1l e in mare primt·jdic! Da
că nu ştie cBlca prin care să scape 
din această stare, ea poate să~l ducă 

la sinucidere ca pe Iuda. Unde e scă
parea? 

3. Credinţa în Domnul lsfls, Iuda 
n'a pri\·:t ru cre<lin{ă la Domnul şi 

s'a sinucis; Petru a privit şi a fost 
mântuit. Du cum este această cre
dinţă? En are două laturi: Una e ne
lucrătoare, adecă nu face nimic; nu 
încearcă să se mf1ntuinscă pe sine, 
căci vede că e cu nepntintă. Un ma~ 
re mincinos a povestit odatl'i, că, fiind 
b vân~toare, a căzut într'o mocirl~, 

in care a intrat până la piept. Ca să 
iasă, s'a apucat cu m;îi,nile de cap şi 

a tras pân~ când s'~ Sf'OS de acolo. 
Asta, sigur c cu ne-putinţă; tot asa cu 
neputintă c !'ă te mfmtuicşti prin pu~ 
teren ta. O a doua lature e Iucrătoa~ 

re; dar cum? Primeşte .fcrtr.a Dom
nului Isus de pe cruce, cred~:' că Tsus 
a murit în locul lui şi r5 s~ngelc Lui 
îl curătă de orice păcat. \Vesley 
a spus: "Lacrima durerii pentm pă-

r 
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cat, nu spaiă piicalul d numai sânge~ 

ie lui hms şterge. şi lacrima şi pă~ 

catul, De unde ştim îns<'î dacă un su
flet a trecut prin toate acest l'a? 

4. Fapta. Poate s~ spună cineva că 

a avut inlrislnrc'. întoarcere şi cre· 
dinti1, dar dadi nu văd vien~a schim~ 
baUt nu C'red. Domnul Isus n spus: 
,,După roadele lor ii. ·veti cunoaşte". 

Fapta ~nsă nu vine inainte, ci după 
mântuire. Care sunt aceste iai}ÎC? \~o; 
insira doar câteva: 

- Vieaţa de rugăciune. Prin f<lp
tul că s'a rugat, Anania a <:"unoscut 
că Saul s·a întors 1a Domnul. 

- Prin roadele Duhului (Gat 5:22). 
- Prin mărturisire, adecă dorinta 

fierbinte de a C'henm suf1cte la Dom .. 
nul. 

As!"ulHHoruie, nu cunn--a ti-ai vl
zut icoana ta ai el? Da fii nu ai pri
mif îndi pe Dornnul Isus. intristeaz:i· 
te penlru p~catul tău, npoi yino h 
.erurea Lui şi vei primi mântui~ 
rea .5i o vieaţ~ noui\. 

Dumined, 7 August 1938. 

Fiti gata 1 
Textul: Matei 24:15--.35. 

Era cu patru zile înainte de r.btig
nirea Domnului, când El, împreună cu 
ucenicii, urcau muntele măslînilor. In
scăldată tn razele soarelui rare ap u
nea, au văzut inaintea Jqr, urlaşa dă* 
dire l!t Templului şi intreaga cetate. 
Atunci Domnul S'a aşezat jos. ucenicii 
L-au inconjttr3t si El a inceput să le 
vorbească despre cele mai glorioase 
lucruri din planul Său; venirea a 
dou,a. Astăzi vom vorbi despre arcas
tă mare învăţătură din Koul Testa· 
ment. 

1. Venirea a. doua este o descoperi .. 
re elară fn Noul Testament. Noi n'am 
fi ştiut nimic dacă Domnul nu \'Or

bea de ea. In cele 27 cărţi din Noul 
Testament, o găsim pomenită In 23 
cărli. In textul nostru se vorbeşte în-

să de trei intâmplări pl'incipale: Că .. 
derea Ierusalimului, srârşitul lumii 
şi venirea a doua. Să nu confundăm 
semnele venirii a doun, cu semnele 
căderii lcl'\lSl.lllniului. 

2. Semnele venirii a doua. Vor fi 
ilouă feluri de semne: semne nehotă
rîtoarel adică după c:1ri nu va urma 
imediat vcnrrca Domnului, şi semne· 
hotărHoarc, adecă după Cktl'Î va vent 
El. Cc1e nehotăriloare sunt: îviretl de 
Hdstoşl m:nd,noşi, înmuitil'ca înv~tă

turHor rătăeîtc, războaie. fo.rtmcte. tot 
felul de ncn~rocit·i şi pt>TS('t•uţH. După 

cum se vede, toate 'lresll' semne le a· 
vem chiar a:zi. Invăţături rătă

dte şi rllzbo::iîe :;~vcm din belşug. 

Semnele cari ''or fi hotă.r!toare sunt: 
prcdîcarea Evangheliei la toată lumea, 
poporul evreu încă va mal exista~ 

(,.neamul acesta nu v.H trece"), Ieru
salimul \':l fi sub stăp;.lnirca neamuri~ 

lor, înmulţirea răului pc pământ şi 

în cer se ''ot· arăta lucruri extraordi~ 

nare şi in sfârşit se v,n ~rătn semnul 
Fiulu1 Omului, care va f1 însuşi Dom .. 
nul Isus. După cu·m se vede, nu sun
tem dt;partc nici de semnele hotărî

toare. Evanghelia a ajuns să i;c pre .. 
rlicală nproope pânil b marginile pă· 
mfintului, poporul C'Vrt.'u c prigonit 
pretutinrlc.>ni şi multi se reintorc la 
Domnui Isus. 

:t r:um IJa JlCni Domnul lsns, Pri~ 

pi.Ide1e pc care le-a rostit, Ei ne~a a .. 
rătnt cum va veni 5i cum sâ·L aştep
tăm. 

- El vin« c:t un m:r<', d!'ci Aşteap· 
tă dela noi o h1birf' credincfoas~. 

-·-· El vine ca un Domn, deci <:ii-L 
astt~ptăm cu supunere. 

- El vine ra un stHpfln al easeî, 
deci $;.\1:-L aşteptam cu credincioşie. 

Nu ştiu robii dînd va n·ni stilpânul. 
Datoria lor este să priYr~hiezc. 

- El vine ca Fiul Omului. deci 
s~-L ·•ştepl~m In slinlenie, eum a tr· 
it El ca Fiu al Omului. 

- El vine ca un hot, deci aştcaptll 



30 CĂLĂUZA. No. 3 

dela noi priveghiere. Să fhu t•·eji şi 
cu făcliile aprinse. 

Di,n cele de pi\nă acum am văzut că 
dîn zi în zi suntem in aşteptarea 

Domnului nostru. Cum Il :1ştcptăn1 

noi? Avem ulei în candeU.? Ţmcm 

-SUS făclia Evangheliei? Oare di.ntre 
cari servi facem parte: dintre cei bii.~ 

tuţi că n'au priveghiat sau dintre cel 
pe cari El, Stăpânu~ li va pune La 
masă şi~i va servi? 

Duminecă, 14 August 1938. 

Oece trebuie si fim mlsloaarl t 
Textul: Matei 23:16-20, 

In titlul nostru se găseşte un t::u ~ 
vânt care sună cam neplăcut urechi~ 

lor noastre. Acesta este cuvântul .,tre
buie". E ceYn în el prea poruncitor. 
De<:e n'am spune mai hine: "ru· tre
bui să fim misîonari'\ In Sf. Scrip
tură găs1m însă. că, Domnul Isus, 
vorbind despre Sine, zin~: ,.Oare- nu 
ştiţi că TREBlilE să fiu în c•Iga Ta· 
tilui Meu 't' ,. ... trebuia să treacă prin 
Samaria''. ~,El trebuia să me:argă la 
Ierusalim şi să pătimească". Decit da
că Domnul Isus a pri,mit constrâng.e
rea luî Dumnezeu. noi să nu o pri
minl? Ce ne sileşte pc noi tnsă să 
fim misionari? 

1. Porunca lui Isus. Genera1uJ \Vel
lington, c11re era un bun creştin, au
zind pe un ofiter al său di vorbeşte 
impotriva misiunii, 1-a rugat să citea~ 
seă in Ev. lui, Matei 28:113--20, opoi 
arăltwdu~i trupele cari n useuHau fă

ră murmur zise: ~,Priveşte! Nici ~~nul 

nu s'ar în('umetn s:1 nu.mi nscnlte 
porunca", Hristos este capul bisericii 
-şi Comandantul nostru suprem. El po
runceşte ca toti ereştinîi de orice vâr
stă şi ori. unde s'nr afla, să prcdke 
Evanghelia, tuturor oamenilor c~tri ii 

înconjoară. C:ne nu va face astfel, Ya 

ti tras ]a răspundere. 
2. Scopul Sf. Scripturi. Sf. Scriplu-

ru arc mai multe scopuri (2 Tim. 
3:16), D.ar scopul principal e s~ m~\n

tuiască pe ce: păcătoşi prin credinţa 

In Isus Hristos. (Ioan 20:3!l-31). Ni· 
mic nu poate fi mai limpede ca acest 
ade\' fir. Si. Scriptură e serîsă cu sco-. 
pul, ca păcătoşii să găseuscă mimtui
rea prin harul şî puterea lui Isus. 
Cam păcătoşi? ToH şi de pretutin-

. deni: •. or;c nt: crede în El are viaţă 

veşnică''. Dl·d, dacă noi primim St 
Scri,ptură ca singurul isvor1 in cre
dinţa şi practica no<J.stră, iar scopul 
fundnmcntaJ al sr. Scripturi e IIHÎJ!

tuirea păcătoşilor. noi trebuie să fim 
misionari. 

3. Starea decăzulă a omenirii. Fără 
Hrlstos omenirea e pierdută. Dacă ar 
fi fost posib;lâ mântuirea ei fără de 
jertfa Domnului Isus, cu sigtu·•mtă că 
Dumnezeu ar .fi cru,.!lt pe Fiui Său. 

In Rom. 1:18-25. Pnvel d('Sct·;(' sl;l· 
rea groaznlcă a omenirii fără de lfri
.slos. Tablou! c acelaşi şi ast~zi. Pe 
de o part~, mizc1·ie sufletească si în tu~ 
neric spiritual, iar pe de altă parte, 
tn;inîa iui Dumnezeu, care stă deasu· 
pra capului 1or, ca o sabie u1·iaş.ii a
târnală de un Cir de păr. Ce tablou 
tnriorător! Isus Hristos cstt.' singut·a 
lor nădejde. Deci d;a·ă oamenii de 
pretutindeni sunt pierduti, până când 
('inevn le ya duce vestea despre mftn
tuîrea tn Isus Hristos, trebue s~ fim 
misionarî. 

.t. Expertenta sufletului cu lfris{o.<t. 
:M:1rclc scriitor Ruski.n. :t spus odJtă 
cit nimeni până a<'um, n'a fo[.;t con
vins de 'Te-un adevăr imporhnt. fă

ră <':i să aibi1 putere::~ şi în acelaşi 

timp dorinta de a-1 comunica si al~ 
tuia. Indată ce Andn•i a fost in
credintat că Isus e Mesia, a alergat 
}a fratde său Simon, striţţând: ,.Noi 
am găsit pe Mesia!". şi l-a .::~dus la 
Isus. Dorinţa de a impărt5.si şi atto~ 

ra această convinţ!('l'e, se 
tr'o adânc~ experientă cu 
tul care .a avut această 

n.aşt('. din .. 

Isus. Sufle~ 
experienţă, 
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nu mai aşteaptă o altă poruncă, el 
simte în el imperativul: "Eu trebuie!" 
Pcnlru un creştin luminat de Dum
nezeu, nu mai sunt deosebiri de neam 
sau depărtări mari, ci dragostea lui 
Hristos îl sileste să ducă vestea tu
turor. 

Din cele ·de mai sus am văzut că, 
fiecare creştin TREBLTE să fie un 
misionar. Nu fiecare dintre noi poa
te pleca in străinătate; .acolo putem 
ajunge cu banul şi rugăciunea noas

tră, dar fiecare din noi avem întâl
nire, zilnic, cu zeci de oameni. Să ne 
sune deci ordinul de sus necontenit: 
"Duceţi-vă şi faceţi ucen\ci din toate 
neamurile". 

Dumined, 21 August 1938. 

Arta de a dobindi suflete 
Textul: Ioan 4:1-29. 

A face o operaţie in corpul omului, 
e o mare artă şi putini sunt acei ca
re o învaţă. A opera însă în sufletul 
omului, e .o artă şi mai m<~re. Nu ori
cine po.:~.te învăţa să opereze in cor

pul omului, însă orice creştin poate 
inYăţ<~ arta de a opera sufletul oame
nilor. Aceasta o putem învăţa dela un 

dobti.nditor de suflete: Isus Hristos. 
Ce se cerc dela un dob{mditor de su
flete? 

1. Iubire prntru cei pierduti. Tot 
timpul vietii Lui, Domnur""' Isus arată 
iubire faţă de cei pierduţi. De data 
aceasta, EI ,;trebuia" să treaCă prin 
Samaria. Evreii nu dilcau pământul 
S:tmari.ei, socotindu-1 Spurcat, dar I
sus S'a dus tocmai la cei .socotiti 
spurcaţi, ca si'i-i aducă la mântuire. 

Iată deci, primul lucru ce se cerc u
nui dobânditor de suflete: 0 iubire 
care nu face deosebire de haină, de 
vârstă sau înf:ltiş.:~.re Să prh·im prin 
ochii lui Isus şi să simţim prin inima 
Lui, milă şi dragoste fată de cei pier
Uup. 

2. O apropiere potrivită. Lucrul cel 
mai greu e, să te apropii în aşa fel 
de un om, pe care voieşti să-I do
bândeşti, ca să te apropii nu de min
tea, ci. de sufletul lui. Isus caută să 
Se apropie de sufletul ohosit al Sa
maritencei, printr'o convorbire. Ni
meni nu poate d<1 o regulă cum să te 
apropii de un suflet, căci aici e lucru~ 
dragostei care găseşte totdeauna mij
locul potrivit. Bine e să te ,:lpropii de 
un suflet, atunci când el se află intr'o. 
durere, supărare, sau bucurit>, prin-. 
tr'o binefacere sau imprumut:îndu-i 
ceva ce-i lipseşte. 

3. Trezeşte interesul. A Yeni la fân-. 
tână (care era departe de cetate) şt 
~3. scoate apă in fiecare zi, era un lu
cru greu, de care femeia ar Ii fost 
bucuroasă să scape. Isus .a ştiut lu
crul acesta şi de r.ccea Vorbeşte des
pre o apă care potoleşte setea pen

tru totdeauna. Vorbeşte omului tot
deaun.:t ceea ce il interesează şi apoi 
de acolo treci la cele spirituale şi (:1-

rată-i că Domnul Isus poale să-I 
mulţumească. 

4. Trezeşte-i conştiinţa. ,,Du-le şi 
·chiamă-ti bărbatul", spune Domnul 
către Samari.teancă. El a diutnt prin 
aceasta să-i trezească conşt!inta şi 
să-i descopere starea ei de păcat. Pâ
nă când omul nu se Yede păc:'Hos, 
nu doreşte după U!l mtîntuitor. Nu te 
apropj:a insă batjocoritor de păcatele 
lui, căci atunci in loc să-i trezeşti 
<'onştiinta, ii trezeşti mama. Lasă-1 
ca el să se Y<Hlă în lumina Cuvântu
lui lui Dumnezeu. 

5. Condu-1 la Isus. Când femeia îi 

vorbeşte despre Mesia, Isus spune: 

,.Eu, care iti vorbesc, sunt AceLa".· 

Lucrul nostru nu este să ::~rătăm oa

menilor un plan de m:1ntuirC, ci să-i 
aducem fată 'n fajii <'U Isus. Acela 

care s'a întâlnit cu Isus, va alerg.:~ ca 

şi femeia si ,.a spune şi aJtora "Aln 
găsit pe Mesia". 
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Domnul s~ ne facă pe tO\i dobân~ 

ditorl de suflete. "Veniţi şi învăţati 
-dela Mine; căci Eu sunt blând şi ~me~ 

rit cu inima''. 

Duminecă, 28 August 1938. 

Ridicati ocllll $î priviti lloldele 
Textul: Ioan o:3~.- Matei 

9:35-38. 

Pe când Domnul Isus străbătc~ ţa~ 
ra in lung şi în Jat, a văzut în fieca
re om 1 sub înfăti.şarea lui uneori as~ 

pră, o scânteie divină. o dorinţă du~ 
pă Dumnezeu. şi dacă se găseşte 
cineva care să sufle în ea, se aprinde 
şi face o flacără mare. A Yăzut, că 
-oamenii sunt gata să primească Ev.an~ 
ghelia dacă se găseşte cineva să le~o 
ducă. Dar ochii Lui -au privit mai 
.(}eparte. A văzut miile de popoare 
gata să primească Evanghelia şi care 
semănau cu o hold§ coaptl gata 1 

seceriş. Domnul ştie că noi privim 
mai mu1t in jos şi de aceea ne spune 
şi nouă nzi: ,.Ridi,<'ati ochii şî priviţt 
holdele care sunt a1bt• :-~cum, gata 
pentru sererlş". Care sunt holdele da· 
te nou3 pentru a ie seeera? 

1, Câmpurile noastre. 

- Jugosla\·ia este un câmp unde 
miî de suflete ~ştcaptă Cuvântul Dom .. 
nului; un câmp mare, cu un singur 
lucrU tor. 

- ;\loldov."J.. Un câmp care promţte 
-multe, dai' in care îarăş nu a\·em de· 
<:Al un singur lucrător. 

- Leproşii din Tichileşti. In mij· 
'locul lor s'a lucrilt mult şi s•a secerat 
<lin belşug. 

- Misiunea între Evrei şi intre ţi~ 

,gani e un câmp, in care nu s'a sece~ 
T';J;t decât foarte puţin. 

- Mii de oameni di.n tara noastră 

n'au văzut nici măcar o rază a Evan· 

gb.eliei. Dar miile de suflete din jurul 
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nostru nu sunt ele gala de sccer'1t? 
Bu d.'î, dar secerătorii sunt put)nL 

2. Datoria noastră fată de aceste 
câmpuri. In primul rănd, Domnul ne 
invată să ne rugăm pentru de, ca 
Domnul secerişului să sco,ată h1ct·ă~ 

tori. Oricine poate n misionar in ju .. 
rul Ju 1, dar nu oricine poate să-şi 
consacre ·viea(a întreagă în lucrul 
Uomnuluîf Aici trebuie o chemare 
deosebită din partea Domnului. Dom~ 
nul are nevoie de scule pred:-1te, cu 
<.:arc să poată )uera după cum voieşte 
EL Astfel de oameni, când aud chc:~ 

marea Domnului, lasti tot şîwl dan as~ 
cuhare. Aceşti onmcni sunt puţini şi 
de aceea trebuie să ne rugăm ca 
Dnmnul să-i rid1ce dtn mijlocul no
stru. 

3. Datoria .noastră faţă de lucrillori. 
Dacă fată de câmpurUe de misiune a
vem datori.:~ să ne rugăm pentru se
cerători, fată de aceştia aYem dato
ria să-i ajutăm. E greu ca un sCc':'ră
tor să-şi lase uncltn din mână şi să 

plece in sat dup5 mânotrc, De obicei 
hrana şi apa i se nduc afară la hol
dă. Şi noi avem datoria să· tngrijlm 
de ei cu ajutorul nostru material Şi 
să-i sprijinim în rugăc:une, ca cei ce 
an plecat să secere, să nu sufere EJ> 
suri. Ce am făcut nof fiecare pentru 
ei? Ce a făcut biserica tlonstră pen~ 
tru câmpurilc acestea de misiune? 

Domnul să ne deschidă ochii, ca 
seTvului 1ui Elisei, ca să vedem cârn
pui copt i;iÎ g.:~Ja de seecrnt şi să ni 
r-.e încălze<lscă inimile pentru lucrul 
Său. 

Dumineei!, 4 Septembrie 1938. 

Fiul risipitor 
Textul: Luca 15:11-'M. 

Intr'una din 1ectluni1e trecute nm 
văzut pe Domnul Isus ca pictor in 
cuvinte. Iată aici un tablou mînunat. 
care ne înflltişează un fiu neascultă

tor, un bl~ plin de dragoste şi de 

'' 
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iertarej şi tndui,oşătoarea întâll'lire !n
tre fiul de mult plecat de acas~ şi 

tatăl, care n aşteaptă cu lacrimi in 

ochi. Dar ce- vre;g să ne spună Dom
nul prin pilda aceasta minunată? 

Vrea să descrţe pe deoparte sta.ren 
declizulli a omului (fiul risipitor), dra
gost~a netărmurită a lui Dumnezeu 
(tatăl) şi cum poate omul să se impa· 
ee cu Dumnezeu (întâlnirea tpt~lui cu 
fiul). 

1. Starea decăz.utd (1 omului. Fiul 
risipitor n fost tot timpul nemultumit 
in casa tatălui său. ACeasta arat~ d'i, 
.omul e într'o eontinuă stare de răs

Yrătire împotriya lui Dumncz~u. Nu-l 

place ca Uumnezeu să poruncească în 
viaţa lui, ci vrea să fie liber. AcPnsln 
s'a văzut în trecut~ la cei cari au c1ă· 

dit lurnul Babel şi azi la conmnistti 
dîn Husia. Dar nu numai atât Otnnl 

~ :ea m:~ ~~ ~:::le s~~tă0;.:~t:rălui~e~! 
, beţi~ dela lucruri rele şi p~cătoase. 
i: Omul caută să scape de Dumnezeu. 
l 
:- Dar V1lif In loc să găsească ceence 

dorea, găseşte tocmai contraruJ. Fiul 
~; risipitol" credea dl va g~si fericire şi 
~ plăcere, şi a găsit roşcove dela gura 

porcilor şi un toiag de porcar. Intoc-
mai ~aşa se fntâmplă şi omuMi, <:are 
vrea să scape de sub legea lui Dum
nezeu. DeYine rob păcatului care-i 
ruinead şi trupul şi sufletul. 

2. Dragolliea neţdrmurilă a lui 

Dumne.:eu. Ce deosebire intre starea 
de răsvrătire a fiului risipitor şi bu~ 
nă!atea plină de milă a tatălui! In
tocmai aşa e şi dragostea lui Dumne
zeu faţă de om. E o dragoste plină 
de daruri. căci EI ;a dăruit pe om 
eu un corp siinătos, cu minte lumi. 

L ......... -. 

nată şi voinţă liber~ de a alege Intre 
bine şi rău. Toate aceste sunt bogăţii 
nepretuitc. Mai este o dragoste plină 

de răbdare. "El c olarult iar noi lu
tul", zice Isab. El ne-ar putea sdrobi 
într'o clipă peutru răs:Yrălirea noas .. 
tră, dar rabdă cu o răbdare fără mar~ 
glni" în n~dcjflea că omul se ,.a in .. 
toarce. Ce duios c tabloul înfătişând 

pe bătrânul tată privind în 7/:H·c şi 

aşteptându-şi fiul rătăcit! Tot nşa şi 

Dumnezeu nsteaptă cu răbdare pe pă~ 

cătos, din t:ncr>!je până la :,tdânci bă~ 

trâncţe. Dar mărimea dragostei Lui 
se vede in i.ert:trc, Nu ţine seama de 
nimic din trecut, ci iartă desăvârşit, 

ca pe tâlharul de pe cruce, 
3. Impăcarea intre om şi Dwnn<'~ 

zeu. Aceasta nu mai ;'ltâ.rnă de Dum~ 
nezeu. El a făclii totul. A dat Ja 
monrte pe si)"lgurul Lui ,Fiu pentru 
păcatele noastre şi acum aşteaptă. Aş
teaptă C':I tu) fiu dHăcit; păcă;Gs răs

'\Tătit. s1'H1 dai seama de starea la 

şi ,,să-ţi vii în fire") sf! te scoli şi să 

zici: .,Tatli, am păcătuit înainten ce
ruh.li- şi tnainre-st ta. Iartă-mă", Las5 
roscovclc păe:1tului şi vh1o la pâinea 

albă a tat~Jui tău. Nu aştepta s~ te 
faci mai bun. l-Iain,~ bunătătii e in 
dulapul Tatălui. El iti va da o \'Îa\~ 
nouă. 

Ascultătorule. piîv<'şte acest "tablou: 
starea l'\ dragostea plină de iertare 
a lui Dumnezeu şi. întoarce-te, căci a
cum totul depinde de tine. 

Duminecli, 11 Septembrie 1938. 

Tlnlrul bogat 
Textul: Matei 19:16-26. 

Multe lntftlniri a avut Domnul Isus: 
cu 'Oameni tnvliţaţi, ca Nicodim, Cll 
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vameşi cq Zacheu 1 cu păc§toşi, c:1 fe

meia pă<'~toas§. etc. De data aceasta 
se întâlneşte cu un tânăr bogat şi e
ducat, un om de frunte între Iudei. 
Acest om a venit Ia El, nu b bătrâ· 

nete, nu atunci când n'ar mai fi pu
tut face nlmic pentru Isus, ci a Ycnit 

într'un 

1. Timp potrivit. Tînereten e timpul 
cel mai potrivit de a veni la Isus. El 
nu s'a gândit ell cei mai multi t!neri: 
"Mai am timp". Acesta c un mijloc 
al Satanei de a impicdeea pc oameni 
să vină In DomnuL El n'a aşteptat 

să petreacă în pikat, să-şi ruinez:e 
corpul şi sufletul si opoi s~ predea 
Domnului numai drojdîile viefii lui. 
Domnul nre nevoie de brate tinere si 
-vânjoase. de sufletul înflăcărat al tine
reţii, <Yl prin tineri să duc~ vestea 
Evangheliei la toate popoarele, Omul 
tânăr tşi mfintuieste şi sufletul şi ''ia

t:L Ce fericit e sunetul care din tine~ 

reţe serveşte Domnului. Tfmărul va 
avea timp sll-şi incarce bratele cu 
snopi. pe care să-i aducă~ pHn de bu
curie, inaintea Domnului. Tinere, nu 

aştepta să-1i p!crzi comoara dată ţie 

de Dumnezeu, tinereţea ta, ci ''lno la 
El acum. Dar :3CC] tt'tnăr n'a ''Cnit nu
mai la un timp potrh·it, ci şî la 

2. Dn loc potrivit. Marcu 10:17, ne 
ş:punc că, a lnghenunehiat înaintea lui 
lsus. adecă a. venit h picioarele lui 
Isus. Tinerii de uzi doresc multe lo
eurL Unii doresc locuri de cinste în 
-vîată:. alţii locuri de avere. iar altii 
Jocuri dl.' petrecere şi de vieatii uşoa
ră. Aceste locuri îns5 nu mulţumesc 

nkiodat~ sufletul omuiui. 1,Cu bani 

poţi ~umpă" totul afară de fericire", 
a spus odată un mare înţelept. Sufle~ 

tul omului doreşte ceva mai muJt de
cât numai mâncare şi băutură. Augus~ 

tin a spus: uSufletcle noastre în TinC" 
îşi au obârşia şt nu-şi g§sesc odihnă· 

decât In Tine, Doamne!" Intr',>dcv~r. 

la picioarele lui Isus tşî găseşte ori
ce suflet odihna. Aici e un Joc de 
pace, şi un loc de fericire. Aici s'a 
liniştit îndrăcitul cel cu legiunea (le 
duhuri şi tot aici a găsit pace si îer
tare .şi femeia păcăto.."lsă. ,,VeniJî la 
Mîne toţi cei trudîţi si impovărat! ş{ 

Eu voiu de odihnă sufletelor n.oastre", 
a spus Domnul- Isus. O tinere, vino
la picinarc]e lui lsus! Dar acest tânăr 
n'a venit numai la timpul. şi locul po
trivit, ci .şi după 

3, Un lucru potrivit. Mulţi oomeni 
au venit ]a Domnul Isus şi după muJ
te lucruri. Unii au venii la El să tie 
vindecaţi de boii; un tân~r 1-a rugat 
să judece între el şi fratele lui; ba 
altii au venit cb.î_ar să~L ispi1e:ască. 

Tânărul bogat a ,·enît însă la Isu~, 

după mt\ntuire. El a avut cducatil', 
avutie, chiar şi morală, dar toate a
cestea nu 1-au putut multumi . .,Ce va 

folosi cuiYa, dacă va câştiga lumea în .. 
trcngă, dar îşi ,.a pi,crdc sufletul''~ 

spune Domnul. Unii vin la biserică~ 

pentrtcă Je plac cfintările, :-tl\ii pen 

trudi le plac prcdkilc frumoase şi 

mişcătoare, dar asla nu e destuL Da
că nu vh pentru ca să 1fH mântuirea, 
vii zadarnic. Caut~ suflete şi fugi de 
focul vcşnlc. Crede că Isus a muri1 
in locul tău, pe crucc, şi \'<'Î fi mân· 
tuit. 

TJnere, nu~ti pierde viaţa, câş1ig·o 

in Isus Hristos. Vino Ia cel mai bun 
loc sub cer: Ia pkîo.ar<'lc lui Isus. Aici 
,·ci nfb odihna sufletului tău. Caută 
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nt{mtuirea cftlă vreme sr mni po;th· 

găsi. 

Dum!necli, 18 Septemvrîc Hl38. 

Samuel 
Te:rtul: J ,)'am. 7:1:7-17. 

Samuf:'l n rost- bărbatul, care a S<'him

h::tt cu totul stare.:~ poporului Israel. 
1·:1 ~~ fost puntea, pe care Israel a h·c~ 

~·ut din intuncret"u! robiei d:n ti,mpul 
jud('~ător"Jor, Ja lumina ~loJ•iei şi pu

tcl·ii din timpul imp~ra1ilor. Cum n 
rC'uşît f.•l, un singur om, sl1 facă un 

lucru 'ltM de mare? A reuşit, pentru

că în viatu tu i strălucesc 4 mari <'a~ 

l'lăti. ln!Ai de Ioa!• Samuel a fosl 
omul: 

1. Predat lui Dumnczett Innint(' de 

nasterea lui, el ~ rosi pred.-at lui Dum~ 

nezcu, de rătre m;una lui. Ce feri<'ire 
e Să ai o mamă temătoare de Dmnne
zcu, care să le aQură de mic tnain· 
~tea Domnului! Totuşi sunt multi ropl,î 

e.:-~:ri crt'sc in scoala dumineea.lă. inr 
dind. ajuHg t;net·i se indt'"păr1cază de 

Domnul şi apurfi pc căi răUlcite. Sa~ 

mul'l însă nu. El a fost predat luj 
Uuntne.leU . şi in t'neretca lui, iar 

când ajunţ.~:<' bărbat in toaU puterea, 

nu se depî!rte.'7.il o cliJ:;'l de lângil 
Iehova răruia i~a predat <'OpiJi:irÎ:\ şi 

Hm•rPh'a luit ci Ii SCTYcşlC' până la 

~dând b5tn\HctC'. Ct• feric 1t c suflctu1 

<'are, o YiNllă întrca~ă a st .. 1t lân~t.ă 

Domnu]! Dar numai predarea nu 1-ar 
Ii putul fat(" atât de puterni<' hleât să 
seh · mbc un popor î:ntr<'g, ei d a fost 

si 
2, Omul rug.iciunii. Samuel a dus o 

Yieată de rugăciune fierbinte, atât în 
sccrC"t, riU şi tn puhlir .. \ltarul a fost 

lorul eri maî însemnat din via'n lui. 
c,·,nd poporul ecre un impliral, ('1 a
du<·;.~ ri('Cast•l la eunoşli.nta Jui Dum

nczt·u~ Iar d{nd poporul a \':izut eă a 
f.lktÎl r~u cu <'Ctet'e;~; lui. Samur} n asi~ 
gură că nu va înc€'ta s~ se roage pen~ 

tr·u c]. Apoi, 6 viC'a(ă intrcng~ luptli 

ca să îndepărteze din popor idolH şi 

să zfdeas<'ă în mijlocul lor altare 
Domnului, Dar· dac<.! Soznuc) a fost 

omul predat şi al rugăciuni. nu puteg 
s.~ nu fîe 

3. Omul" lurrlilor, răci predarea şi 

rugăciunea ne înde<~mnă la lucru; 
rfmd a inceput să lucreze, st::u·cn po

porului a fost foarte re.;~. Pc deoparte 

erau robii Filistenilor, iar pc de altă 

p;.u·te, poporul fiind idolatru, nu pu~ 

tca 1>rîm1 izbăvire din mâna lui Dum

nczţ•:u. Samuel şiMa creat un plan, pe 
care. J .. a lucrat cu răbdare şi stăruintl 

toată vieaţa, şi anume: s~ tntoarcă 

in'ma poporului către Dumnezeu, şi 

cu .~jutoru1 Lui să scape de F'ilistcn•. 

Uumnczeu l-n ajutat şi e1 şi-a atins 

sropul. Fcrirt' de omul eare nu se în
spăimântă tn fata greuUtilor, cit cu 
ri:jJJda1·c sl r.uraj, lucread până îşi a

jun~e scopuL Dar culmea frumusetii 
rarnrl<'rului său, .s~ vede mai ales în 
aceea căt a fost 

4 Omul lepădat de sine. Foarte pu
tini oameni au ajuns h · cu)m('a a~ 

ee:asta. l>up~ ce Samuel munceşte o 
vi~~a~~ intn•agă, iiberfmd pQporul de 

suh jug. In bătnlnete, când d se bu
cure de" roadele munc!i lui, e lepădat 
de popor, rar<' în locul 1ui, cere un 
re~t.·. S.amu<'l ar fi putut făc(' r(>VO}u

tie şi ar fi i>Utut tine cânna tărH cu 
put<'rc:t Dur el a avut în inimă nu

mai binele poporului, pentru care. a 
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fost gata să-şi jcrtfC'nsd'i chi,w şi ro- (·t au f;kul p(' piîg;lni să st' <'ulr'"·mu-

dul muncii unei vîe\i înlrq.:,i. lhl.ră re, inr sc-ingl'le lor .~l. fost sămi1nla dtn 

n·ar fi făcut aşa, ar fi nimieil tol c.t•. care au răs;lrit mii de creştini._ 

n lucrat o vicaţă intrragiî. 2. S'a ştiut sprijinit de lhunnc::r 11 . 

Si1 privim h acest cnradcr str;1lu

citor şi să devenim O<'~mC'ni prcd:l~i, 

rugntivi, muncitori ·şi kpădnţi el.;~ noi 

înşine. 

Duminec~, 25 SeptcmYric Hl:lK 

Curajul lui Ghedeon 
Textul: Jud. 6:11·-2·'1. 

Poate că nici o calitnte nu ne pin

ce şi nu ne inspiră mai mult, în vie.:'lţ<l 
cuiva, C:l şi curajul. sr. Scriptură ('. 

plin~ de exemple de omnem curajoşi: 

Iosif, Moise, Josna, Ghf'dcon, Estera, 

etc., toţi aceştia sunt oameni plini de 
curaj. Curajul lui Ghedeon e marf'. 

Cu 300 de oameni, ei· 13. înclrăsni.t să 

'lupte cu fl oaste atftt de mare. Dar 

pe ce s'a ~sprijinit curajul lui? 

1. Şi-a dat seama dl drcptatc.:l ~i a

devi'irul sunt de partea lui. Mracli~miţii 

erau un popor care rilpeau cu sil:1 

bucatele Evreilor. Ghedeon a şt:ut ră 

ei n'au dreptul acesta şi dracCl'a n 

îndră1.nit, în numele drrptillîi, s~ lup

le impotriv:t lor. De lucJ'ul nct~sta să 

ne d~m şi· noi senmn; multi sunt oa

menii care se împotrivesc· la vestirea 

EYangheliei, pentrucă cn le descoperă 

pi1catele p~ fată. Să nu ne temem in

sA de ei, ci să le spunem răspirnt, 

cum tl spus Ioan lui Irod: "Tic llU ti 
se cade"'. Inaintea ad(~vi'irului chinr şi 

cel mai. tarc tremură. Primii creştini 

au murit pentru adevăr, dar murind 

Glran t responsalril: IOAN COCl'T 

Nu e dt'SlUl nunw.i si! rrt~zi cii. clrep

tatM c de partea la. G~rmc.mi'i au <"!'l'

zut C':l sunt în drepl să ~tăpiiiH.'\tS<'ă 

lume~~. inrc~înd-o in sitng<', in timpul 

răzho:ului mondial. Dar n'au avut 

drl'ptnlP. Inchizitia n rJ·Pzut {'ă (' în 

clr('pt să ur;d:1 in chinuri pe nctici; 

toate ncestea- n'au fost :tprobal<' de 

Dumnezeu. t.h('dron n fost s:gur că, 

rccn ce farc el; c dnpă pl<mul hii 

Dumne7.eu. Deci, dacă voim să vrdem 

dncă un lucru este ·drept sau nu, s~ 

ne întrC'hăm dacă e după vob lui 

Dumnrzru. 

3. [urnJul vitlc înfr'n 11irata rurnlt'i. 

GhedC'on s·a ştiut nepătat şi drrpt 

'inainten lui Dumnezeu şi d.c aeCC'n s·<~ 

inrrczut. în sprijinul Lui. o~mrnii ca

ri sunt ru C"ugctul Pătat şi rari nu s'au 

portii! in_c:'i <h- p:lratul lor~ nu au cu

rajul lni Glwdf'on. Păr~tul <lrr: de to

varăş, rr·cn. Fr:dilor lui lo~if le-a fost 

friră, pentrucă Yin:t ~~1ngelui fra"tr:lui 

lor, le aprasa pc cugC'Iul. Vrei să mHi 

fit'- fric-ă? Lucrr~az5 dn·pt. spune' ade~ 

viirlll, trăiqlc rural ~i allillci 1111 te 

\'('Î !Cllh' niciodnU'i. Dacă în~ă ai };!i~ 
dituit, mărtur~srştp· inaintcn lui Dum

IWzeu şi înaintr.:l. rclui_ contnl <'ăruin 

ai păcătuit şi i:trăş -;e ";a dcpărtn fri

ra ch1 inima ta. 

Dac:l vrei siî hirueşli în ,·icatil, şi să 

;ti C'uraj în cele nni gr<'lc imprejt1rliri, 

umblă tol timpul rural în inima tn. 

-o-

TipCl~rafia .l.Clvrov & Co A'rnrl 

.... · 

-~ 

l 
l 
l 


	Calauza_bw_002
	Calauza_bw_003
	Calauza_bw_004
	Calauza_bw_005
	Calauza_bw_006
	Calauza_bw_007
	Calauza_bw_008
	Calauza_bw_009
	Calauza_bw_010
	Calauza_bw_011
	Calauza_bw_012
	Calauza_bw_013
	Calauza_bw_014
	Calauza_bw_015
	Calauza_bw_016
	Calauza_bw_017
	Calauza_bw_018
	Calauza_bw_019
	Calauza_bw_020
	Calauza_bw_021
	Calauza_bw_022
	Calauza_bw_023
	Calauza_bw_024
	Calauza_bw_025
	Calauza_bw_026
	Calauza_bw_027
	Calauza_bw_028
	Calauza_bw_029
	Calauza_bw_030
	Calauza_bw_031
	Calauza_bw_032
	Calauza_bw_033
	Calauza_bw_034
	Calauza_bw_035
	Calauza_bw_036
	Calauza_bw_037

