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UN PAS MAI DEPARTE 
/de M.. Du.m;ltraş«:u _ 

După ce, cu ajutorul Domnu- s•l s.c uite la .tablouri biblice po 
lui, am arătat în rânclui'ile tre- care să li le explicăm pe scurt 
cute importanţa Şcoalei Dumi- ~i pe înţelesul lor şi să facem 
nccale în viaţa bisericilor cre- diferite nlişcftri cu ci. 
ştine· Jilaptiste, am dat fel mite II. Partea mintală. 1. Aten· A'o"'" 
!ndrumitri şi am. arătat şi. ros' ţia .. Atenţia copiilor de această 
tul chenulrii ăc· a: fi învăţător, vârstă. e de scurtă durată. se 
sau învăţiitoare în Şcoala Du- obosesc repede, se plictisesc rc
minecală, acum, tot cu ajuta- pedc şi n'au putere să asculte 
ruJ Domnului, să mergem mai mult. Din aceasul cauză, învă
dcparte şi să studiem în .parte . ţătorul sail !nvăţătoarc trebuie 
ceva din caracteristicile copii- să păstreze atenţia lor şi s'o 
lor. cucerească cu o deosebită îndc-

In primul număr al revistei mânare. Deasemenea vorbele 
"Călăuza", din anul 1939, am pe care ei le întrebuinţează In 
dat un model simplu de impăr- vorbire şi pe care le lnţeicg; 
tirea copiilor In clase după sunt cam între 250--300 de cu
vârstă şi, potrivit acelei impăr- vintc, de aceea trebuie si\ Intre
tiri, vom face câteva obscrvări buinţăm pe cât e posibil vor
asupm caractcristicei copiilor belc înţelese de ci şi să căutăqJ. 
d·e diferite vftrstc, privite din să le· explic•lm pe cele nelnte
patru puncte de vedere: Tese. In schimb ci, sunt foat·te 

1. Fizic; 2: :\Iintal; 3. Viaţa curioşi. Au o curiozitate foarte 
socială şi .4 .. Viaţa spirituală. mare şi curiozitatea e mama 
Prima (lasa: (OPIII dela s-"1 a11t învăţăturii pentru copii, de a-· 

. ceea să folosim curiozitatea lor 
·J. Partea. fizică. Trupw· le rnare pentru a-i învă ta lucruri 

este plăpând, dar au multă sănătoase· şi folositoare. 
energie, nu ştiu însă cum s;o 
folosea,;eă. Ei sunt !'ata s(t facft 2. Memoria. Este foarte pu
murte, au un n.eastâmpăr care tin dcsvoltatii. De aceea trebuie 
te· enervează adeseori. Sunt să alegem versete scurte din 
mereu nrliniştiţi, ba se dau jos Biblie şi să facem ru ci mai .: 
de pe scaun sau ·bancă,. ba se, tnHltii repetiţie pentru a le in
suie, ba vreau afară,. ba vreau văţa. 
In lăuntru şi' aşa te necăjesc me- 3. Imaginatia lor· e foarte ma
reu încât trebuie să · Rl.rigi:·. re. E bine să ne folosim de ima
,.Doamn<', cW-mi răbdare". Iată ginaţia lor, hrănind-o cu !ee
câteva leacuri impotriva ace- (iuni biblice, spuse in chip de 
stei nelinişti a copiilor: 1. Ora istorioam şi făc,înd aplicaţie la 
"roalei ·duminerale să fie cu ·va- viata lor,· după puterea lor de 
j.iatiuni, adică să le Spunent j,~- . ,,pricrp.ere. 
torioare scurte şi cu Inteles să- III. Sociabilitatea. De obicciu, 
nătos, cfintări vioaie şi înt,reb<lri copiii la aceastfl vârstă. sunt 
notrivite şi înţelese de _ei. 2. Să ~-·'foarte egoişti. Ei vor totul pen-

. le dăth eeva de făcut ca să se truei. l\Iama sau tata, e numai 
liniştească. Să desemneze ceva, al lor, Domnul Isus e numai ai 

................. 
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lor, ha şi !nvătătorul sau lnvă
ţiitoare e numai a lor. A încer
(:a să-i mustri şi să-i opreşti 
dela ar~a,;ta, e zadarnic, dar pe 
alte cat putem încerca să-i 
scoatem din egoismul lor. Când 
cântăm eu ei, sa-1 punC'tn ...:r, 
dea mâini1E', când se joacă, să-i 
îndcmnărn să se joa::c ÎJnpreu
n:1, ~[1 mearf!:i împreun:':!. pe 
stradă, ea să prindă dragoste 
unii de alţii. 

IV. Partea spirituală. Part~a 
spirituală <' in formatie. Ei sunt 
foarte huni observatori şi imi
tatori. De aceea, la ora şroalei 
duminccale să nu le voyhim 
pl'ea mult lue~·uri spirituale, 
pe carP şi aşa nu le inteleg, ci 
să căutăm a fi mai bine un 
exemplu de viată spirituală. 
Viata noastră spirituală va in
f]lwnta, mai bine decât orice 
altceva, asupra vietii lor spiri
tuale. 

(opll! t'leln f 12 nnl 
1. Partea fizică. Ei stmt în 

plină desvoltarc. Cresc repede 
şi au o cnergi~ pute1·nică pe 
car•• o ştiu şi o pot folosi. Acum 
ei ştiu să. scriE', ştiu sft citească 
oi pot si't desemneze bine. In 
eneygia lor· ei sunt nerăbdiHori 
de a duce la indeplinire tot ce 
învaţă, de aceea trebuie multă 
luare aminte la lecţiunea şi în
vă t>tturile re le predăm. Fieca
re poate avea un caiet în care 
"ii treacă cuvântul de aur şi 
să rlesemncze lucruri frumoa
se. Pot acum sii viziteze pe co
piii din şcoala duminecală pe 
la casele )Jărintilor lor şi mai 
ales pe cei re sunt bolnavi, să 
le duri\ flori şi allceva care să 
le produc:! bucurie. 

Il. Partea mintală. Mintea lor 
este mai rlesvoltată, ştiu mai 
multe, atentia lor este mai ma-

re, aşa că pot asculta f(tră. să 
se obo~ească aşa repede. Vor să 
~tie mult, să Îll\·ete mult şi 
mai ales pe tlin afară. De aeeea 
să le dăm să invete versete 
din Biblie, poezii, istorioare din 
Biblic ~i s:1-i punem să explice 
ce inteleg din cântarea rântată, 
sau din cnYântul de aur învă
ţat pe din afară. 

Curiozitatea lor ~ mai mare. 
Ei sunt foarte curioşi asupra 
unui lucru :$i vor să ştie cum e 
şi de unde e. Când a venit ci
neva, vor să ştie cine e, de un
ele a w•nit ~i de ce a venit. Să 
fim in(elegători cu ei şi să nu 
ne enerveze curiozitatea lor, ci 
cu riihdare ~i multă intelepciu
re să satisfacem, pe cât e posi
bil, curiozitatea lor, căci astfel 
ii Yom cuceri pe ei şi încrede
rea lm· copiH'irească. Ei mai 
sunt curioşi asupra istorioare
lor die Biblie, în rare se vor-
1Je0te de8pr~ David, Samuel, 
Iosif şi Domnul Isus. Să folo
sim arest prilej pentrn a tipiiri 
în n1intea Jm· frag-edă nn·actc
rc-l~"' acestor~ ~.i vi~ta lor trftită 
în Dumnezeu şi pent1·u El. răei 
aceasta ba avea m·mări, mai 
târziu, in viaţa lor. 

Ei mai sunt şi imitatori. De 
aceea lucrnrile in clasă t1·ehuic 
să fie bine aranjate. Imbrhră
mintea învăţ.titorulni c:<au lnv~i
t:!toar~i trebuie să fie curată, 
bine aran.iată şi serioasil, răei 
altfel ei întreabă direct de ce e 
aşa şi nu altfel, cum ar trPl,ui 
să fip, etc. Cu atât m~i mare 
trebuie să fie grija invăţători
Jm·. ru dt e ştiut cii la acea~tă 
vârstii copiii sunt foarte inrhi
nati să imitcze şi sunt chiar 
buni imitatori. 

I!T. S9ciabilitatea. La această 
vârstă nu mai sunt a~a egoişti 
ca cei mici. !şi dau flori unii 
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altora, împrumută cărti unii al
tora, îşi dau daruri şi se ajută 
unul pe altul în pregătirea lec
tiunii. Nu mai zic ca cei mici 
că totul e al lor. Le place să se 
joace mai mulţi la un loc, să 
se roage împreună şi să cii.nte 
im.preună. In toate acestea tre
buie supravegheaţi ~i călăuziţi, 
de cineva, ca să nu se nedrep
tăţească la jocuri sau să se cer
te. Fac un lucru rău cei ce o
presc pe copii, Ia vârsta acea
sta, dela jocuri, ar face mai bi
ne dacă i-ar supraveghia şi i-ar 
controla cu dragoste şi intele
gere. Copiii n'ar avea frică de 
noi niciodată. S'ar alipi de noi 
ca de aceia care !i inteleg şi-i 
iubesc şi şi-ar destăinui bucu
riile 'li darurile lor şi noi i-am 
pute!\ cunoaşte mai bine şi a
juta mai bine. 

IV. Viata spirituală. Aceasta 
e vârsta când un băiat sau o 
fată pot să se pocăiască. Dacă 
un băiat sau o fată spune că e 
un păcătos sau păcătoasă şi că 
doresc să primească pe Domnul 

Isus ca Mântuitor şi să-I ur
meze, să nu-i descurajăm, spu
nând că sunt prea mici pentru 
aşa ceva. Ei ·sunt sinceri şi în 
această sinceritate ei pot spu
ne .simţirea lor despre Domnul 
Isus şi pot să se pocăiască, mai 
ales dacă părinţii lor sunt cu 
adevărat pocăiţi. Trebuie să ne 
rugăm cu ei !n clasă, să-i în
demnăm să se roage atât pen
tru ei cât şi pentru altii. Invă
tătorul sau !nvăţătoarea tre
buie să folosească prilejul ca, 
in Iecţiunile ce predau să vor
bească despre păcat, despre 
mântuire şi despre cine şi ce 
spală păcatele. Să arate. pe în
ţelesul lor, calea prin care ori
ce păcătos poate avea iertarea 
păcatelor şi mântuirea sufletu
lui. Să nu se uite că scopul 
şcoalei duminecale este doban
direa atât a celor mici, cât şi 

a celor mari, pentru Hristos. 
In numărul viitor a "Călău

zei" vom continua cu astfel de 
îndrumări, pentru celelalte vâr
ste. 

RUGĂCIUNE 
de V. T. Seraela 

In umilinţă glasul meu 
Il 'nal{ Părinte sfinte, 
Spre ccr·u 'nall, spre Tronul Tău 
Şi mult Te rog fwrbinte, 

Indură-Tc, fii milo!>liu 
r.u mine l'movatul, 
Priveşte-mă, cu lacrimi strig, 
Te rog, iartă-mi păcatul. 

Căci am greşit fn fata Ta 
Mai mult ca ori şi cine, 
Te rog, primeşte-mtl cum sunt, 
Prime~te-mă la Tine. 

Mă umilesc pân' la pdmdnt 
Sr mult doresc fu.'!rbmle, 
Pe calea Ta, Pll.rinte sfdnt 
Să fiu de azi 'nainte. 

Crwânlul Tăr1 Vr'eau stl-1 vestesc 
La toti cei muritori, 
Sd ştie cd pe-acest pământ 
Suntem doar căldtorl. 

1 n lume edl mă vei lăsa 
Ajulii-mă, o Doamne, 
Să-Ţi fiu supus şi voia Ta 
S'o fac fn orice vreme. 

Ajută-mi stl mdrlurisesc 
Iubirea Ta cea mare, 
Şi haru-Ţi sfânt, dumnezeesc 
Ce 'mparţi la fiecare. 

Jar cdnd la Tin' m4 IJei chema 
Sti las aceasttl lume, 
Ce-am intâlnit ln lJieata mea 
Pe rdnd ţi le voiu spune. 
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Femei lnvătătoare 
ln m11H(" din bist.'>'f'idl~ noastre fe

meile nn pre-<t an mare J·ol. Eh.• vin 
)a servicii, ascultă,· cântă $i pl~:tcă 
acasă. :\tftla doar. Scrviciilr sunt con
du<;c de bfirb:i{i, corul c condus de 
llărbati, rla~<elt' Sl~onlei dumlnccale 
conrlus.c d<' hărhatî, învălă1m~i şi vor~ 
bitori snnt numai bărba~iL 

Pavel s('ri<' într'o epistolă a ş.a că fe~ 
mcia să tacă in adunan:. Această po~ 
.runc~ a fo!'it \T('ntclnk3 şi se referea 
]a o singură adunare. într'un oraş un
de ('f:J ('eva it•$it din comun faptul 
'Ca o femeie să vorbească în public. 
Da1· ff'tele lui FHip din Cezarea? Bi
blift scrie că ele prooroceau, adiel 
prcdi<'au în adunare. Si pentruce nu? 
F<'mc;a care a fost aleasă ca să crea
se;'{ om<mirea, din leagtln 'începând, şi 
'dac~ se zicC' dl oamenii mari, au avut 
mame mari, de ce n'ar fi in stare o 
femeie să invct<> din Cuvântul Dom~ 
nului, ~n adunare, atât 1a. scrvicU cât 
si Ja Şcoaln Duminecniă si 1!1. socletă~ 
tilt' fcmf'ilt)r? Nu sunt femeile destul 
dt' cap~bilr- s-n fm•C'tc şi s1'i tndcpli~ 
nea~:;ră o fun<'tîunc cu r~srundere? Ba 
da. Nu numai în ?.iua de .ali S(' po:ttc 
'dovl'di aces! ltHTU, d şi :n BîhH~._~ ;:tă· 
sim cxt.~mpk dr kmei minunate nne 
şi-au instruit copiii ori au condus po~ 

porul, cu multă înteh•pcitltlc ş. p1'H"-'·'# 

pere. Cine nu-şi adun' aminte de Ma
ria, !-ora luî Moisf'. care a condus mu· 
zica !Hlor lui Isr.wl? D~ \'h('::tza J)~> 
bora care a rrpurtat biruinţă t~supr~ 
ostiriior a:..upritoare. de An:'l ca1·e şi.a 
condus unicul copil pc cănt• Domnului, 
de bătrân? Eiis:'lbeta care a <Tescut 
pe lnaintemcrgătm·u! lui Isus. asa 
cum ti găsim mili târziu p(' malurile 
lm·danului. neîndurat si neînt:ădu~tor 
faţă de păcat Şi atâtcn şi atâlea le
mei condudHoarl'. 

Ded .'iUrori. femei şi m·.tmc <'J'('~tîne. 
locul vostru c in fruntea rlrHelor 
Şcoalei Duminccalc. a Societătii Fett•· 
lor şi Femeilor. Voi \'unoaştcti n1ni 
bine dor-intele şi n:lzuiutcle copiilo1· si 
ale tineretului. Voi trebuie să-i ci'i-
13uziţi. Atunci se va spUn{' şi del"pn· 
voi: .,Eo a făcut tot ce a putut'', Să 
nu vă a~em:lnatî robului rău C3rt' ş.i·a 
îngropat talantul în păinânt Nu e 
adevărat cii nu aveti talente. ~ici d'i 
nu le puteti dcsvolta. Dumnezeu dă 
din bclHtg înţelepciune si· har in tic~ 
ajuns.. Mrr~cti deri l.a locul si ltH'I'l.tl 
vostru căc! nu aveti numai dreptul 
de a intra în Impărăti<' ci $Î datoria 
de a pune o pietricică Ia zidirea <'L 

M. P. 

Solo;..on a cel'u• intelepciune 

Oare nOi ce cerem? A vu(ic? Er~ <' 

pieritoarf'. P1·umus<'tc? Ea e tr<'C'iltoa.
n'. Onoruri păm5ntc~H? Si ele: tin 
doar o dipă. 

Dar de înţelepciune a"'f:m nevoie 
~n totii. De pricep~e şi runoaştere 

avem nevoie cu totii. Si numai acei 
îsbutese în via(ă care st• străduiesc 

să·şi adune in grâ:tarele min1H şî ini
·mii cunostinte şi invătături sfinte şi 
sănătoase. Cu'\·ântu1 seris trc o mare 
putere. lk acN•o dH1î numai cărtl 

bune, cu conlinut duhovnicesc care 
ir.~lţă si invata căitt>. Domnului 

Pentru tnvl{tători Sl' găsesc c~rţi 

:tninunale ca: Ana din Ava, Docl.J·ine1e 

biblice, Puterea Misiunii, 
Nblicd, Inima \irchiulni 
Studii in Noul Tt>siamrnt. 

fieoyrafia 
Tc.l!lamcnt. 
rlr 

Pentru de vi tineri: Vialn lui -'i;rur
geon. Viata ~ui Linvingslone, Celalalt 
tâmplar, lslorioare prntrn copii, rtc. 

Pentru eleV'e! Ana din ,tna. V iultt 
meia in slujba t'l'gească, etc. 

Pentru femei: Viata dr familie in 
Biblie, Femeile Noului Testament, F'l!
meia ;n slujba regeasr:ll, ele. 

Iar pentru toti BJBJJ.\ pe care ... ·o 
citească =ilnic. 

DEPOZITUL DE LITEBATUBĂ 
Arad, Str. Fabrlcil No. 21. 
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LECTIUNILE SCOALELOR DUMINECALE 
<:eciJ•nJJe penUu adalfl. sun1 IntocmJte de 1- Cocul şJ cele pe~ra copfJ 

de Harl.oara Pasca 

1 

Duminecă, 2 Iulie. 

Lucrdnd pentru Hristos 
Textul: Faptele 17:1-31>. 
Cuv. de aur: 2 T1m. 2:10. 

EXPLICAŢIUNI: In lectia de. a_zi 
găsim pc Pavel duc~nd .r~vanghrha m 
c.ca mai invătată şt mat cultă .- ţar~ 
din lume. E bine ,să ştim, că ŞI. azi 
lumea c uimită de marea intelepciUne 
pe cart'. o aveau Greci~ .. Toale c.cl~ 
trei cetăţi in care il gasim pc Pwm el. 
Tesalonic, Berea şi Atena !il' !{ascau 
)a apusul n1ării Egt•r (\'C~i harţa). Te
salonicul era un oraş putm mai mar~; 
dar, si~ur, Atena era c~pitala .ll!mll 
greceşti. Când ,Pavel a mtral atei, a 
fost uimit de arta produsă de meşte
şugirea şi "iscusinta omului". Se spune 
că pc acele vremuri' erau 35000 de 
chipuri de zei în acest oras. Piaţa in 
care a predicat P:wel, era un loc 
dC'schis unde cetătcnii se adunau să 
ciiseute fel dt• fel de lucruri. Ar~opa
gul era un deal pc care _erau saJ~al~ 
fn phttră scrn~ne pe_nln! Ju.dec_ăton. :: 
pentru filosofi. EpH·uncnli ŞI s!otcll 
aveau două filosofii, care se batean 
r.ap în cap. Epicurienii spuneau. ('~ 
fericirea se găseşte în plăcen•: să-t1 
petreci viata in gust~r~~'-~. tu!~ror pli!i
ceJ·ilor, C' secretul fcnclrli. b nu cre
deau di C'xist?i păcat, im·ierc s;lu .1~
me viitoare. Stoicii, spuneau că fcnci
n·a se găsc!$1l' in întelPpciunc ş1 în 
înfrânarc, drla poftele rC'lc. 

lnvătăturl spirituale 
1. IN T,\Rl PAGAJ\E. Pavel !Ju s"a 

mulţumit ca numai ,el să rie mfmtuit. 
El a dorit din toată inima, ca ,toată 
lumea să găsească ,pc Hristos. Dus de 
~1cest dor, îl găsim tn aH continent, în 
(~reci a, între. păgf1ni, predir:înd .. \vl'f!l 
!:>Î noi acest dor de n aduce pc, al tu 
!a IIristos. Ce facem noi în această 
privinţă? 

2. EVAJ\GHELIA LlJl.PAVEL. Ce a 
predicat Pavel? .. A vorbit cu ci ăin 
Scripturi, dovedind şi lămurind că 
Jlristos trebuia sd pătimease(1 şi să 
innie::e ... " Iată ce trebuie să predi
,·ăm şi noi: mântuirea prin Hristos 
cel răstignit (v. ~). 

3. ACt:ZAŢII NEDREPTE (v. 5--8). 
Oriunde se predică Evanghelia, Diavo
lul se infurie. El porneşte atunci pri
gonirea contra copiilor lui Dumnezeu. 

E interesant să ştim că, duşman~i lui 
Hristos au adus in toate, veacurile a
c.elcaşi acuzatii mincinoase. Ei spun 
despre ,Pavel. că .,J:ăscoală lum~.':' .. şi 
eă lucn•aza xmpotnva Cesarullll . Ce 
.spun azi du~manii Evangheliei·? 

i. "CEHCETAJ\IJ SCHIPTUH!LE IN 
l'IECAHE zr· .(v. 10-1·!). Ce mmu
nalî au fost aceşti oameni din Berea! 
Ei au ,avut o singură temelie: Biblia. 
Ei nuprimC'nU nimic, ce nu se putea do
vedi . <'U Biblia şi credeau totul r<~~a 
ce era dovedit prin ca. Ei sunt o pil
dă veşnică pentru noi. Biblia r singu
ra' noastră autoritate în ce privc:}te 
credinta. 

5 .. ,! SE INTAR.'.TA DllllllL"" (v. 
15--17). Pavel nu putea vedea p:"ir~1tul 
şi să tacă. Orasul Atena era cu1buJ 
idolatriri şi al păcatului. Pavel fierbea 
înlăuntru. Există în sufletele noastre 
acelaşi protest impotriva . păcatului·? 

Il. :-IE.\M AL LlJl DlJMl'\EZEC. Gre
cii au fost cel mai intelept popor de 
pc păm:înt. Dar înţelepciunea lor înal_
tă nu i-a ajutat să găsească pc Dum
nezeul adcvilrnt. Zeii lor erau de aur, 
argint şi pi<~lră. A trebuit să vin§ 
Hristos pc pi'imânt ca sil spunn: oame- .. 
nilor~•· că Dumm•zeu c ,,spirit'" şi 
"Tata . 

7. POC:\INTA e o poruncă. Şi Epicu
rienii şi Stoicii trebuie să se pocăia
scă. Asta-i singur:t cak spre Dumne
zeu) adevărat. Si fiecare rlev al şco:-t
Jei duminccale trebuie să se pocăi<:~scă. 

TNTREB,"\IU: 1. Care sunt cclr trei 
oraşe. in care îl găsim pc Pavel? 2. 
CinC' t•rau Epicurienii şi Stoicii? 3. Ce 
era Areopagul? 4. Ce a predicat Pa
n~l? 5. Cine trebuie să se pocăiasdi?' 

Pentru copiii mici 
Nu-i aşa dragi copii, că noi il cu- . 

noaştcm pe apostolul Pnvcl, rare pre
dica şi povestea oamt•nilor despre 
Domnul Isus. Când vr{i primi şi voi:-. 
pe Domnul în inima voastră. \'eli sp!l
ne şi voi despre El ropilaşiloJ·, prie
tenilor voştri d<· joc. 

Am văzut odată un copil, C'ar~ iu
bC'a pe Domnul. C::înd se ducc:t la 
şcoală, povestea copiilor din clasa 
lui. cum a fost Domnul lsus prins. 
bătut şi răstignit pc o crucC' mare. 
Copiii îl ascultau cu drag şi-i spu
neau: "De unde ştii tu Petrică, po
vestirile astea frumoase?"' .,Sunt elev 
'in şcoala noastr,ll; duminecală şi ci-
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tf'!-iC Rihl"a. Vt.~niti şi 
Ho!. să asrult:1tj rt' 
invătătorul nostru 
cflnti'irn'". 

YOÎ DnmÎHUă la 
fnunos vorbe~t·· 
~i cum ştim să 

Când un coleg de clasă era bolnaY. 
PPtrică sC" ducea la el imediat să-1 
mângă;P :-:;i să-i spună f"C' nu învătat la 
şcoală. L:îngii casn undt• locuia Pc
tric5., era casa unui om sărac. car(' 
avea copii multi. larna cn1 frig !?Î 
copii' nu an'<.~H in casă nid foc, nic! 
pâmc. ~huna lo1· a murit ckmu1t SI 
nu na ninH'ni rare> să lr ciPa mân
care. Pctri<'i:l :::;i-a luat tr:1ista. in care 
mmna lui a pus pflinf'. slănină şi 
coxtnfi. iar in ccabltă mAni'i a luat o 
rană cu !aptP şi s'~l dus 1:1 eflpiii ve
cinului. C:ind <HT v:izut copiii ce inirn~ 
bună are Prtridi, I-au iubit mult. Pe
frică fă("('<J arl''ih' fapte bune prntrudi 
si Domnul a Eicul hint• oricui. Si tot 
bi1wk pr cnrr-1 facrm flamrnilor. îl 
f(lcem Domnului Isus. El IH: vn iuhi 
şi ne aşlraptă sus în crruri unde ne 
,·om hue11r~ eu El totdeauna 

Petrică lucra şi în biserică. Invăta 
totdeauna lcr\iulwa şcoaki clumine<·f!
lf· şi eudintul de fiUl' il ştia mai bi
nC' <'<1 oricnr<· t'lev. Era liniştit, nu 
vorbea şi se ruga Domnului. 

Astfel de copii iubc~l(~ Uomnul care 
lucrează in biserică şi c·ue ajut~ pe 
cei săraci şi nedijiţi. 

Duminecă, 9 Iulie. 

Prin r~reutiJtl pentru 
Du.mne.::z:eu 

Textul: i:'Prci 11:.12--'tO. 
Textul: E1'1't>i 11 :.'J2--1f0. 

EXPLICATHJNI: Ej)istola din ea re 
~vem lcelia dt• azi, C' scrisă cătn· 
.,E,Tcî". 'finta t•i este• 'lă arate ckose
biren c-ea mnrr intre JcgC' şi crcclinHi. 
întrr ,:Mois~' şi H1·istos. întn· scingrle 
de pC' altar şi cel cit• pP CI'UCC'. înfl·p 
cort. şi hiscdr:l lui Hristos, între jel'
tfelc mosaicC' ~i jertfa dC' pc cruce, în
trr prt•otii Ll'gii şi M<~rch- PrC'ot. în
tre descoperirile din Verhiul Tcstn
m_ent şi rea în .Jirislo:";, între le~cu 
:-\Crisă pr table si întrC' dragostea n~~·
Z<ltă în inimă .. etr. eh'. ScriHorul a 
vrut să aratP Evreilor C(' inaintnn· 
mare est,-. dela a~C'z:'imiintul cel ve
chiu nfmă In aşe1.ămilnlul rd nou, şi 
ce sh\vă etern~ se ~ăs('ştc i'n Hristos. 

El do\·<'rl<'<;lP că şi in timpul aşc-
. zământnlui vr>rhiu. nu lt•gilc din afnră. 

nu ceremoniile. c.i credinta lăuntrică 
a fost arcca care. a ereat eroi. Listn 
lor a înreput cu Cnin si, se continuă 
în Noul Testament şi până azi. 

lnvdtdturJ lf pJrUuale 

1. N\' LEGI, CI CREDINTA. Cap. ti 
din Epbtola cătn· Evrei poate fi nu
mit .. (~aleria l'I'Oilor crrdinlci''. I:ocu
rile încă m1 sunl OL'upak toale. m a
ceastă galerie. Mai c în ea loc ŞI pen
tru tine. 

CeC'a ce vrea să arate epistohl .cătr~ 
Evrei aici, c ri1 nu re~ulde, kg1h· .11 
rânduielilc făcutr de oameni sunt miJ
locul adevărat ck_ a faee pe oan~eni 
mai huni. Lcg(~<l i'Inpusă cim. afm·a a 
dat faliment în incercarea eL De a
ceC'a Isus a adus o religie lăuntrică. 
spirituală. In această rdigie îndemnul 
spr<' o viaţă sfântii vint• dinlăuntru: 
Nu poruncile şi n~~ulele din afară, c~ 
crcdmta dinEiuntru ii face yw aceşti 
oameni să meargă pt• calea cea bu~~-

Noi a\-·em mult de învăţat d<' a1c1. 
Sunt unei<' hise1·ici cnre rrl'd că îşi 
vor îndrcptu ml.'mbrii dacă vor fac~ 
nişte reguli pc cm·t· le vor ,·ota ~~ 
apoi vor sili pl' m~·m.h~i să le asc~tltc. 
Aceasta e calca fansc1ca CC' duce Slj:tur 
la faliment. Există o altii calc mai 
aleasă. Biserica să lupte si'!: aducă pe 
oameni mai aproape cit' Uumm:uu; 
să intiirească în sufletele lor credmţa, 
spcranja si iuhiren; să-i ndudi la pi
cwarcle crucii lui Hristos şi să-i în
demne ~ă se pred<·a Lui cu totul. A
tund \'OI' simti în fiecare dipă ce trP
huie să facă. legea Domnului va fi 
srrisă în inimii<' lor si C'Î vor fi în
demnaţi dinlăuntru să me~u·gă pc (":~-
1ra cea adevărată. Cr('()in\<1 lăuntrt
ră va fi' pulcr<'a ccn man· cnre ii va 
duce pe calra cea acicvărntă. Ea a. fost 
tiiria celor· din cap. 11 dela Evr{'l, 

2. GHEDEON SI RAHAC. Ci\nd ci
IC'~li viala acestor doi eroi ai rrcdin
l•~i afli că ci au <l\'Ul grrşrli şi au 
~o~·ăit. Lui (i-h('(kon i-au trebuit mul: 
te semne. iar R~rac n'a avut curaJ 
s:i luptt· fără a.iutorul Dt>horei. ~t'('a 
C(' Rihlia \T<'a să spună e d\, in ctuda 
sl:lhiciunilor lor. ci :111 cl't'Zlll şi au fH
cut minuni.· Şi noi putPm fi a~;tfl'( 1k 
croi. 

1. S.\MSON SI IEFTAIE. Aceştia doi 
au avut ~i mai multP pc!{' fll' rnr<le
terul lor. Totu-,i la vn•nwa potrivită 
<-'i au crezut şi Domnul le-a răsplătit 
credinta. 

4. SA~IUEL SI D.\ VID. Aici credin
ta a fost mult m<ti· m:.H·r·. En i-n aju
ta! ..;.ă fa<'ă din fiii lui Isrnf'l o m3re 
imuărătic. 

'i l'HOOROCII. Vecsetcle 33--38 a
mintt•st· in fugă ~u{crintdt• "i minl\
nile proorocilor. Pt• unii dinlre ei H 



1 

1 

~8==============~C~A~L~Ă~U=ZA==============No. 3 

eunoaştf'm şi pc multi nu. Dar faptele 
lor sunt t•xtraordinar de mărctt~. ,,,\lUi 
au suferit batjocuri. bătăi, Jan\urj J}i 
inchh;oure; au fost ucişi cu pictrer 
tiiiaţi in două cu ferestrăuL dunuiti~ 
au mul'it urişî d{· sabii..>, au pribegit 
îmbrăcaU en cojoan•. şi în pici dt• l'a· 
prt'. lipsili de toah_>, prigoniti nmu-
citi, ci, de caT<: lumea nu t'l'<l \T;:d-
nkă, nu rătăcit pr:n pustiuri. pdn 
munli. prin pcşt{~ri şi prin {'!'iipăturilc 
păm(mtuluî". Ce pontc fa<"t' o cn·dinţă 
man·! AYem noi aceeaşi crcdlntă? 

G. El NE ASTE.\PTX PE :-101! In 
uHlnwk \'t•rsetc din cap. 11 şi în pri
mdc din c~p. 12, \'Cdem di ael'si nm· 
de martiri si' uită la noi şi nt• aştt.•nplă 
si\ nu>rgl•m pe ;u:dasi drum al crucii 
spre roroana ncvt>ştejitit Suntem nni 
Aata -;ă piişim pC' urmele lor? 

!NTRE!l.\RI: 1. Caro ' seopul Epis
tol!'i eătn Evrei 'l 2. Dece c gr('şÎt să 
f1trmn reguli p('nttu his('rh:ilC' noastre? 
:t C;\!T e rBlca dt• a fae(~ pc membrii 
noştri mai buni? 4. Cum a fost r:rt·
dinta in "'i:~la lui Bm·:w ş.i a lui· Ghc
denn? 5, Dm· într'a lu: Samuel şi a 
lui D;wid? H. C:an• a ro:;t SC'<'retul a· 
ccstor croi? 7. Pf' t'Îllt' aş.traptă ei 
acum? 

Petmv copiii IIIICI 
Vă povestesc acum, copiî dragi, de· 

spn~ o fată tânără pC' care o <·hemn 
Mv.ria. Mnria avC'a c<itinl fra1i mai 
miel dt"rât e::t. Tatăl t"i era hc\iv şi 
când v(?ncn acasii s{' ct'rfn nt ci si-i 
băfca. Dr mulkol'i a trebuit să fuţ;.(Jii 
de- nt·n::-ă şi sti do:!rmi1 pt• !.a YN'iiH'. 

Dar mi\m;J <>i t'rn podilt?i, rarr se !'11-

~a Domnului Isus şi o itwftla pe Mn
ria ~ă :11hC'a:"că pc Dnnmul Drla ma
ffiH a invălat Marin ";'i se ro~tg(' şi s:t 
fi•· blfi11dă şi .asruiHHonrl'. Efi (•rn de· 
vă în şcoala dnmirH't'nHt undt• a au
zit intr'o Dumi1wră dt·~pre onmvnii 
~ăllwt(•d. C<tre ind'i n';lu nuzit d<':"flrt:' 
Domnul Is:tt'l. ~i sl~ roojt;'i soa<'<'hti şi 
stclf'lor. Mari!:l iuhca pc Domnul Isus 
şi dorea a'Hl clt• mult s;J s<' dut"ă i11 
tara .H'l'l'a păc:ilnă. .<i:ii înYt'ie pc o.n· 
mt>nl dc~pn· Domnul. Dumnf7.CU Î·a 
îHdeplinit dorinta şi t"<t ->'a du~ ncnfo. 
Dar acolo nu :n:('a <'.l.Si'Î .<;;i cii~HI w•. 
r.ca ploaîn o ud;:L iar :::o:1rde ii ardt'<1 
fata şi m:lnile. C;ind :1 \'O!'hit 'i-ălhati~ 
cilor despt'(' DomnuL ci, n::1u Yrut 
s'o a<;cultr ~i au plecat. ~Ltri1'1 (•ra as·l 
de tri~tă şi se rugn mrTrtl J)ormmlui. 
Câml ~i-a făcut o ca~i't au Vt_•nit -o5!
batt•cii si fiu stric:1t~o .• \p01 au intr·at 
şi nu luat deln e:1 mtmc.-.r<>a pe care 
a prc~:ţătil-o. 'Apoi Maria s'a hnbol-

u;lvit, Arolo nu era medic s'o. ingri
jt·<l~di. Dm· :.tar;a lt:-u răbdat p(• toa~ 
lt·. pt•ntrucă inhţ•a }H' Domnul isus. 
Dacă YOrn iubi şî noi pe Domnul. vom.: 
f.acc bine tuturor, 11U \'Om fi tn:>ti. ci 
ne YOm bucura mereu.. 

Dumim~că, 1li Iulie. 

CUm sd ne lncl)Jndm In. 
casa Domnului 

Textul: Psalmul 100; Luca 1:46-55. 
Cuo. de aur: Psalmul 92:1. 

EXPl.IC\'fiUNl: ln pdma lcctiune 
avem un psalm de luudă. Nu ştim ci
ne 1 .. a sens. E bine d. tinem minte că 
nu toti psaimii au fost scl'i!;ii dt• Da
vid. Mul\i altii au srris psalmi şi ,a .. 
'fcm o nm~'Îml' de psalmi p{' care nu 
.';'tim cine î-u snls. t:nul din aceştia e-. 
psalmul 100. Al doilea text t' frumoa~ 
sa cântarc a ?ifarit~i, mama lui fsus 
Hristos, ctmd. fiind ir.sărd;wt5, amer$ 
la rudl'nia sa. EHMbcti'l, mnmn lui 
Ioan Botezătorul. 

luvc'fliUurJ spirituale 
1. !NSEMNATATEA INCHIN.'I.CllJNl. 

Pentru azi avem un ~ubiect foarte 
mare: închinăciunea în casa de ru~ă~ 
ciune. Ce e î:nchinăciunca ·~ E apropie
rt•a suflcJului nostl·u d~! numntzetL 
TrC'buie -..ă ştim că ~copul mrrgerii 
noastre la Pasa de rugiiciunr e acesta; 
să IH' inchiwfm nomnnlui. Cântilrile~ 
predicii<' ~i orîc.<' alt lw:nt din pro~ 
grarnul :0('\'YÎ<'iilor noa1>tre trebuie să 
fie ajutmH't• t;a să îndr('pte sufl<•tul 
spr(' lh1mm~1.Ctl. Casa de t·u~ădunc nu 
e un loc de distracţie. nici de a ne 
\'fldea unii pe alţii şi nici dt:' a ne a~ 
dtta int<'lPpdun<'a. takntcJe si hainC'le 
nonstrt·. Aici c lor.ul de a ne apropia 
mai mult <k Domnul, Ut>" a<'ct'u tt'<'buic 
să sC'Otllt.•m dh1 Pnseie no~strc fh' t'U• 
,-.;ădunfl t<>t ceea Ct" nu ajulă. ~<Hl îm
pied('('f{ inchin5dttnPH 110:.:~stră. 

2. S,\ NE ll'iCTTINH! c1· U liDX. 
P'sa!mistui se apropii." d<~ Domnul cu 
htndă -:i <'li muHnmh·c. El îşi <lmin
h·~t<" rât <1(• hun a fo~t Domnul ('11 el 
in rrrrut ~i atunri nu poate "Să ntt lz
tmcnt.•uscit în stri;.;fil<" d<' sl:wă ':IÎ de 
mădre. Prea adt\'{('t)J"Î Il-<' apropiC'm 
d(" Dnmnt.'?.cu num<~i ~ii rcrcm Bi ~fir 
să ccr('nL Trdmic să ,·enim lntili tua~ 
JntPa Lui ('li nml!umiN' <>i t•u la1Hiă. 

:1. CI' llllCt'RIE. P'"lmh;tul e plin 
de bucurie că are un astfel de Dumne
zeu: hun si fndudHor. Pa\'el <.<i SH:l 
i se ÎnC'hină cu hucurit•. rhîar C}lnd 
pic~ioar<'l<" Jr sunt în hutud si spo1tde 
pline (}(> r~nL O inimă rece. ncpăsă~ 
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toarc şi închisă nu se poate inchina 
!ui Dumnezeu cum trebui('. 

4. DIN IND-ii\. Cei ce cântă numai 
din baze, cei ce se roagă numai din 
obicciu, cei ce stau numai cu !rupul 
în casa Domnului, iar mintea le sboa
ră pe altundc; cei ee sunt ncatenli ::;i 
ncn·spcctuo:;;i, - toti aceştia îşi bat 
joc de inchinăciune şi de Dumn<'zcu. 
Inchinăciunca noastră trebuie să por
nească din adâncul inimii şi trebuie 
să luăm parte la ea cu tot sufletul. 

5. CU UMILINTX. Cântarea ~farieî 
c plină de smcrcnÎl'. Ea se vede pc 
sine miră şi neînsemnată, dm· vede pc 
Domnul mărct şi lucrarea Lui minu
nată. Cei ce merg în casa Domnului 
cu spirit de mfmdrie, cu gii.ndul să st> 
arah~ pc ei in13işi, aceşti·a fac rl'l mai 
mare părat, eăei vreau să fure slava 
Domnului. O inimă smerită, un duh 
sdrobit şi o hair.ă a pocilintci !rdnâe 
să aibă cel ce J;e închină Domnului. 

6. SĂ NE JNCIITNSM CU .JERTFS. 
Dumnezeu a poruncit .fiilor lui Israel 
să n.t y,na cu m<'ina goală îna!nt('a 
Lui. Avraam s'a îm~hinat totdeaun<1 ru 
jertfă. Iacov a adus Domnului ca re
CilllOştin\ă :1 zecea partP. Iar porunca 
lui Dumnezeu sună: .,.\duceti, însă în 
casa vistieriei toatP zcciui(•lik, t'a ~ă 
ne hrană în rasa Mea: JllllW!i-!nă ast
fel Ia încerc.are, zice Domniul oştiri
lor, şi vcli vNh•a dadi nu voiu desrhi
rlc zăgazurile cerurilor ~i da('ă nu 
voiu tur·na pe:-;te ''Oi belşuţ.! de h:·rw
cuv:.1ntarc'' (\fat. 1:16). Cfmd Filipcnii 
i-au trimis njutor lui Pavel. el 1-<l 
numit ,.o jertfă hine prim:tă şi pH'i· 
cutii lui Dunuwzeu·· (Fii. ,J:l-1-1R). 
Deci să aducem şi r1'0i din bunurile 
noastrr păm~tnteŞii o jertfă Domnului 
când nc apropiem de El în În<'hină
ciune în c<1sa Sa. 
I~THEBA.HT: t. Ce cuprinde prima 

parte a kctici? 2. Dar a doua? :1. De 
ce ne adnnăm noi în rasa <k . rngă
ciun<~? ·1. C:u re trebuie <:ă IH' apro
piem rJP Domnul pt"im:1 fl:lt:i? ;). Pr 
<'"C' trebuie ~ă ne închin:'im dlr:. inimi'i 
şi smcriti? G. De ce trebuie să Yl:'nim 
cu je11f~? 

Pentru copiii miel 

Dragi copii, biserica e casa Dom
nului undr- ne :tdunăm să ne rugăm 
Lui şi ~ă c:.int:lm cântări frumoase de 
lnudă şi multumirc. 

!ntr'o zi Domnul Isus s'a dus la bi
!'erit.ă să se roage lui Dumnezeu şi 
să învc(e pe oameni ca să fie pocăiti. 
Dar oamenii erau răi şi nu iubeau pe 

Dumnezeu. Ei au adus in biserică co
şuri mari cu fructe şi găini _şi ~pui. şi 
vindeau şi cumpărau ca în p1aţa. Era 
aşa murdar in biserică ~i :ll<ita sgo
mnt~ Do:mml Isus, când a văzut p~ 
aC('şti păcătoşi. s'a mfmial. a . ..c-~utat 
un biciu mare şi a începqt sa·l> lo· 
vc:-tscă pc acei oameni răi până dmd 
au ieşit cu totii a.far~. Apoi a spu~ 
prietenilor Lui: ,.BJser1ca c casa lui 
Dumnezeu şi noi trebuie să venim in 
linişte şi să ne închinăm în ca". 

Asa e copiilor. Când ven_im in .~asa 
lui Dumnezeu să nu vorb1m unll cu 
nltii. ci să ne 'rugăm. să cântăm şi s~ 
a~cultăm pe fratele predirator cum 
spune din Cartea sftlntă clesprt~. D~m
I•ul Isus. Atunci Domnul llt' \'a Jubt. 
Duminccă, 2:~ Iulie. 

Biserica :t:ldlld pe 
dragoste şi umUJntd 
Textul: Luca 22:24-34; Faptele 

":31-37. 
C1m. dr aur: Gal .. i:13. 

EXPLICATJlJNI: Prima rarte a ler· 
tiei nnastre se pctrecr .Tot scara. la 
Cina Domnului, in camera de sus. In 
acenstă noapte arc să fie Tsus arestat 
~-; a doua zi arc să mom·ă pe cruce. 
;, dnua parte a Iectiei r.l' clurc i~ pri
mn b~~erică creştină. după Rusalu, un
de vedem pc ucenici adur.ând jertfa 
:a ~·:1-=a Dornnn1ui. C:cl mai darnic e 
Barnabn. El t>ra un om boqat care se 
mutase din Cipru, o i~::::ulă pe M~~ea 
Mediterană. Acum locma în Terusahm. 

lnvdtilturf snfrftuale 
t. CEARTA VECHE. Deşi ucenicii 

lui Isus lăsaseră totul ca să-L urmcp 
zc. totuşi se vede că nu s'au rlesbrăraţ 
rle firr-a lor pământcaseă cn toiuL E1 
se C('J"ta~eră de multe ori cine să fie 
mai mare. dar azi cearta lor e mai 
dureroasă ra ori când. Ei sunt in 
preajma crur.ii. Mâine Tsus sc va umili 
pt1n:i la~ eert mai rusi_noa_să moart~ 
p"ntru pacatele lor. St c1 se c~arta 
pentru mărirr! Ah. spiritul acesta de 
a lupta s:i fii mare. n'a pierit nid 
an1m. Dar oriunde vtzi pe cineva 
ltlptttnd să (Îi' mare, să sti cU acesta 
,. sem~ul rr-1 mai mare al slirăciei sale 
duhovnicP~ti. 

2. P.\HERE,\ GRESITA DESPRE' 
!MP.\R\TLI L1'1 DUMNEZEU. Urc
nirii lui Isus CJ'C(Jc:lu că El va stabili 
o tmpărătie politică, c.n .;;;tănf'ini ş· 
slujitori. Ei nu ştiau că lmpărătia lui 
va consta in dragoste. in jer~f~ si in 
umilinU. 
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3. MUiTHAilE.\ !XI lSl'S. Uomnul 
e trist de ceea Ci' vede inl.n; Ul'L'ni<'ii 
Lui. D(' ncc{'a 1: !Hi1~11·H ;p;pm. Să nu 
avc~i spirtt cit• ttnnmit<, k· ~pulit: EL 
,,Ci ('e~. nwî nnH'l.' dinll't' voiu să !te <'a 
•·el mai Jpir··. Cl' însl'amnii aceasta? 
ln~ramnă <~ă in biscricll lui lh<stos 
m1 :>t lucrează ca în iunw. unde po
J'Unceşti, <lomnt-şli ~i pedl'(ht''~tL Ca· 
lea de- ~ lucru inlrt~ lH'l'llif'd lui Isus, 
<k a ajun~t.~ mare intre ci. c s:J te 
pui tn slujbu lor, să-i· st~J·vcşU, sii-1 
~1juO. sit h.• fud mai mîe t'<l cJ, să-i 
e.fl:;;tigi printr'o dr·a~osll' care se j<Tl
f<~ştt·. Dt• sigur <H>tH c o ndP i-WC~\. e 
c~llca <'rucii. dar asht singură e calca 
lui Isus. 

4. PILHA SA, Isus a tri'Ht t:ecu ct: a 
învălaL Ei nu numai u spus UC('nitii01· 
să se umiJenscă inaintl"a altuia. 
ct El in:mşi S'n umilit innlnlt>a lnr. 
.,Eu lnlu~i",, ~pune EL "l'iunl intr;.• Yoi 
ca c<'l l'l' slujt•!:>tc~ la nmsif'. Adir'ă in
suşi Fiul luî nunme:.wu li St'r\'(':<1 pt'' 
aceşti uceni('i. Oare nu ~unh•m datori 
şi noi si'l fac<'m ca El? 

5. SI~IONE, SD!ONE. St' pare eă 
Petru n fo~l t.'('l n\1'1' :1 pn·l~ns m:1i 
mult să fie ct•l mai rn:ll"f'. Ik act."\'<J 
Domnul, la urmă, li ~tdrt'SPază o mu!-.
lrare per:<ona1:1. Pc d il aşll•apt:1 o 
mare ispit<1. dar, în loc să-'d d-ea sea
ma de sllibkiuncn !'<t 'ii s5 caulc- pt!U .. 'n 
in ntg~1riuut•, <>1 umhlli dupii m:l!'in-~. 
Aceasta greşală a sa :n·p :->ă-1 ct)s!e 
scump! In lor să ajun~ă mare. st• ,·a 
don'di ca cel mai nPYI'edni<: şi mai 
stab dinh·t~ tm·arăşii săi. Da. e:~ka 
i<Ttf<:i duce 1u slav~. dar ('!llt•a mă
ririi dnrt• ia d'tdC'l'('. 

fi. .IEHT!'A DE BUN.\ VOIE. ln a 
rlmu• p<trtc a lectiunH noasfn•. ~fls.im 
pc uc(."nici cu totul schimbati. El s'au 
h·pădr~t cu toiul de mfmdrie ş.î de 
('goism. Duhul sfânt n luat vir-tilt>: lor 
~~~ stăpfmirc. Ei nu cautli arum să fit· 
mai mari unul decât c<."lălnlt. el !-iă sl' 
jertfească unul pentru altul, să st pu
nă in slujba crlor mai ~lnbi şi mai 
~:ăracL Deci nu înăl\area in fruntt·a 
altora, ci umilinţa In eri de jos e spi
ritul care conduec hiscrira din Tcrt!
·a1im. Acelaşi spirit trebuie să ne 
conducă şi pc noi. 

IN11lEBi\Rl: t Unde er-•u uccmcu 
~~înd ~t· ct·rtnu? 2. De f:(' era grcsitţ; 
părerea lor despre Impărătia 1u\ Dum~ 
nezcu 'l 3. Ce 1c~a spus Isus? 4. Can: a 
rost grcşn!n lui Petru? 5. Ce dub a 
~ondus biserica primitivă? 

No. 3 

,..,tril ••etlll 1111<1 
Noi suntem ai OftmHutui. Tot ce 

01W111: so1n51:..tt'. avere. vofc huni\, ni 
k-H dat DurnrH!Zt'i.; Dt• H<~''Cll trdJuie 
~ă u}utăm pc c.ci slilJJi ~i si1rad, c:.u·e 
nu au cu ce tr'k Domnul l!-.us a Hi:
cut aşa ~i a nulngăial pc multi copii 
~j Oi.lllll'Hi. 

lntr'un ora:> trftin un om namît !o~ 
sH. C;.'tnd a ~~ul. 1 d d~.:.spn.· Domnul 
h.us care ne inhqtc. s'a poâdt ş1 a 
cerul d;•la Duumt•.z~u i('rtarc p('Htrucă 
L-a supăJ'<lt C'U plicalcle lui. ~\pol a 
!-\pus şi allor .fwmcnî de.;prc bucurîa 
lui. Când lnlâlm::.. un ·om trist, i1 rmln
găia. w~t·bindu·l bltmd ~i~l ajuta cu 
huni dad.l (•ra ~ăl"tH'. De ar~.-·ca toată 
hHtWlt H lubl'<\ ~i l~au l"ltullil: .,Fiul 
m~mgăicrii". El era bo~at, şi e~.-• a 
~vut, a vândut şl banîi i~~1 d:.tl in <'"0-
)ccta biserldi, ca ;.ii tic impărOti la 
onmeniî !-.ărari. 

I0:sif era btimd şi umilit ca şi Dnni
nui Isu.... Nu vreti t>i voi, copii, să 
Ii ti 1uângăicrc pentru cei intds1<it,i? 
Să îuh!\i pe toU ropiii şi să-i clw
ma!: la hisf>rldl'! .\1\tn{~j şi YOÎ veti fi 
iuhiti :;i \'l~li p:1ka mân:Jăhl JH' ori~ 
fim• care piUngt• 'şi e trist. 

Dumminc-că, 30 l ulie. 

Pdcatul mdndrlel 
Azi e Dumineca a 5-a. Ru

găm pe toti invătătorli şcoale
lor duminecale să strângă toa· 
tă colecta elevilor din această 
Duminecă şi s'o trimită la ca
siernl şcoalelor duminecale: 
Die Craiovean, str. Valea Mică 
No. 3111, MOLDOVA NOUA, 
jud. Caraş. 

T(·xluf: .Ha Iri ':!O::W -28; 1 Pr.J.ru 
5:5-11. 

Cuv. de aur: 1 l'i'lru !i:S. 
EXPL!CAŢIUNI: In primul text gă

sim larăiÎ pe ucenici umblând după 
miirit·c. Cei doi fii ni lui Zebedei e1·au 
Iacov şi Ioan. Cu râh•va zill' inainte 
<h• moartea lui Isus. ci au pu-5 l-a cale 
pe mama lor sil ceară dela Isus locu
rilr cC'I(' mai innlte din Imp3răţia Lui 
C~md Isus vorbt•ştc d(' pahar şi de 
botez, E1 lntelc~" suf,~rintek şi moar
tt·a Lni. Trchui(' ~ă ştim că IsUS1 prin 
cuvântul .,rob'', nu in\t..'lcge un slujitor 
ca cei de azi, d un sclav, pe care U 
stăpâneşte gazda ca ve o vită. Al doi
lea text se găseşte In Epistola primi 
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a lui Pctru. Această Epistolă se deo
sebeşte dt• cele ale lui Pavel, prin a
ceea că ea c trimisă la toate b1~cric.ilr 
creştine, pc citnd Pavel scria deadrep
tul numai unor biscr:ici. 

Invdtdtul'l spJrJtuaie 
1. ACEEAŞI CEARTA. Ne amintim 

c:ă, in Dum;ncca trecută. am ~tudiat 
d<·sprc o {'Cartă a ucenicilor pentru 
intâictatl~. Aceeasi ceartă r aici cu c~l
teva zile mai inainte şi sub altă for
mă. Aici avem un plan ascuns. Doi 
ut~cnici cu mama lor plănuiesc să dea 
o lovitură rc>lorlalti uct'nici pc a:-;cuns, 
să lr răpcasdi lmTul pc care Îl rflY
ncsc toţi. Isus, insă, îi mustră în pu
blic şi ci rămcln ruşinati. Oare nu 
,.;ne şi la noi 1spita să -iiH'PJT!im pe 
c-ăi lăt_uralnicc, să ajungem mai mari 
c~ altii? Păcatul mfmdrici se învilr
teştc pt• hlngă fiecare nin noi. 

2. UHA. C:"md au auzit rei zece de 
planul lui Iacov si Jonn, s'au tn::lniat 
foc. Acest lucru ei nu-l pot îngădui, 
ca să ajungă cineva mai mare decât 
ei. In inima lor s'a născut ura. Ucc
ŢJÎ·c.ii \lui Isus au scăpat de această 
Jspttă. dar <~xistă multi onmeni care 
sunt sHipfmili toată viaţa de ca. Ei .se, 
tem JwinrPtat că cineva va ajunge 
mai mare ca <.'Î şi peste ei şi de aceea 
luptă incontinuu contra celor ce sunt 
mai takntati -,;i mai hine v5zuti ca ei. 
Ce patimă uri1tă! Doamne, sr.apă-nr de 
ea! 

.1. FHJL OMULUI A VENIT S.~ 
SLlT.JEASC.':\. Acesta c unul din rele 
m_ai. mt~ri şi mai bogate versete din 
Biblie: .,Pentrucă niei Fiul Omului n·a 
venit să 1 se slujeasCă, ci El să slu
jcasdi şi să-Şi den viata ca răscum
părarc pentru multi''. Adică Isus. Fiul 
lui Dumncz<"u, a venit să ne slujească 
pC' noi, oamenii. N'il venit să domnea
sră peste altii, ci sl'i slujească şi El ne 
c<.·rc să călcăm pe urmrlr Lui. să-L 
imitiim. să trăim ca El. Legea jertfei 
si a slujbei nu c ceva sp<'cial pentru 
Jsus, ca c legea Jmpărăticî lui Dumne
z<~l!-.: să te umiieşti ca să slujeşti pc 
altu. Ar.Psta t' !carul contra mândrici. 

4. PETHli A INYXT.\T LECTIA. Ne 
amintim din lectia trrcută că Petru a 
fost cel mai mtmdru dintrr uccnici. 
Ne hucur:'im că. in al doilea text îl 
~ăsim vindccnt în înlrcgime de aCea
stă boală. Ceea ce înseamnă că, dacă 
vrem. Duhul lui Hristos, ne poate scl'i
pa şi pc noi dt• această boală. 

Mai mult, Petru ne indeamnă să ne 
·păzim de ispitn care l-a înfrânt pc e1. 

L1re fu:-t•sc greşala lui? El fusese 
m:"1ndru şi nu vcghiase. lH·um el ne 
.-:rătuieşte: .. SnH'rit!-1/(1, dar, sub ndna 
ture a lui lhHnnt•zt·u... Fiti treji şi 
/Jcghiofi. Pcnlrucă potrinticul vostru, 
diavolul. dă t:"1rcoalc> ca un leu care 
y·;'\cnc~le şi l'aută pc cine să înghită". 
Să primim, deci, sfatul unui om care 
a trecut prin ispita mândrici, dar a: 
t•t:m e scăpat de l'a. 

5 ... DD!:-<EZEU STX IMPOTH!VA 
CELOR M.\:\'UHJ''. De ce? Pentrucă 
cei m~lndri. ori îşi dau seama ori nu, 
ci merg contra lui Dumnezeu. Inchi
puiti-vă ee grozavă soartă arc omul 
mfmdru: Dumnezeul rcru!ui şi al pă
mii.ntului <> impott·iva lui in tot re fa
ce! Nu e înspăimtmtător să ai pe 
Dumnt•zeu împotriva ta? "Dar celor 
umiliti (Dumnezeu) le dă har". Frrice 
dt• t•i. Să nr smerim si noi, deci, tn 
fatn Domnului. 
INTHEB.~Hl: 1. Ce a crrut mama 

fiilor lui Zebedei? 2. Ce au făl"'nt cei 
zece· c-fmd <ni auzit? :t Ce a spus Isus? 
·1. Ce ne îrn-ată v. 28? 5. Ce ne in· 
dcamnă Petru? fi. Cum se poartă 
Dumnezeu cu cei mfmdJ"i? 

Pentru copiii .,Ici 

Imwl rra hă;<lt silitor şi ascultător 
în şcoală. dar an:a un ohirciu urât. 
F.ra rnfmdru. Si de ... ,! l·ra m~i.ndru? 
Era mft:1dru <'ă tatăl lui c om b0gat 
~~ loli oamenii din s,tl işi ridică p:'i
lăria şi-] salulă dr dcparll'. Tatăl lui 
;,ve:~ J casfi frumoa~?i. vaci ~; oi mul
te, cai frumoase şi gri'idini mari. In 
clasa lui umblau şi băicti săraci, cu 
haine mai sărăcădoa·,;~ şi pctccitc. Io
nel nici nu voia să s .. ~ uite la ci, nici 
nu Yorbca cu ei. Când se jucau i11 
curte, Ioncl se ju~a ruun·ai cu băictii 
bogati şi frumos g~ititi. 
Să sliti copii că Dumnezeu nu 1u~ 

bcşte pc acest fel de copii. 
Domnul Isus a pon•_..;tit că doi oa

meni au plecat la biserică să se roa
ge. Unul a început să se roage cu vo
ce tare ~i spunea că el c bun şi 
darnic şi nu facC' rău nimănui. El 
spunea că nu seamănă cu ,·erimtl ~ău, 
care era un păcătos. Arcst om era 
m;lndru că rl dă bani multi b colectă. 
Vecinul său se ruga Domnului spu
r.fmd că el e un păcătos şi ceru, plân
gitnd, icrtar~ dela Dumnezeu. Acest 
om a fost umilit. 

Dumnezeu iubc~tc pe aceşti oameni 
şi El ne va iubi şi pe noi dacă nu 
vom fi mtmdri. 
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Durn;'necă, 6 August. 

Rdscumpdrarea prin 
jertfa C.uJ 

Textul: I Pelnr 1:111-23; Efes. 1:1-10. 
Ctw. de aur: 1 Petru 1:18,19. 

EXPLICATIUNI: Primul text al lec
tiunii noastre se.• găseşte în prima 
Epistolă a lui Petru. Aşa cum am în
vătat în lectia trecută, această Epis
tolă c gcnt•rală sau soborniccască, 
adică c trimisă tuturor bisericilor 
creşti-ne. Al doilea text se găseşte 
într'o Epistolă a lui Pavel. Ea c tri
misă credîncioşilo_r din Efes şi jur. 
Aceasta e una dm cele mai adânci 
Ep~stolc ale- lui Pavel. 

lnvdtdturJ spJrJtuale 

1. "EU SUNT SF.\NT". (1 Petru 
l:lli). E f!lartc_ important să pricepem 
cum e sfmtcnia lui Dumnezeu. lntâi, 
ca înseamnă că El c curat de orice 
păcat_. greşală sau gând rău. Drepta
tea ş1 adevărul sunt dcsăv<lrşite în El. 
Persoana Sa c cu totul curată de orice 
nckgiuire. Dar sfintcnia Sa înseamnă 
ceva mai mult. El c creatorul univer
sului şi conducătorul său. De aceea 
Dumnezeu voic~tc ca sfintcnia Sa să 
d~mn·~ască pretutindeni. Toate făptu
rile Sale sunt datoare să fie sfinte şi 
drepte.·. Dumnezeu e obligat de carac
t<:ru~ Să~ ~drept. să. fi~ împotriva ori
carei faradclcgi· ŞI s o pedepsească. 
Act~st fapt arc pentru noi o mai'e in
~rmnătate. Noi, oameni am călcat "lc
gc:l sfi_nteni~.i Sale şi' am păcătuit. 
S!m}~ma lm ~u.mnezeu cerc ca noi 
sa tm pedcpst(I pentru fărădelegile 
noastre. Du!:nnt•zc31, prin dreptatea Sa, 
nu poate lasa pacat nepedepsit. ]ar 
ped<:apsa păcatului e moartea spiri
tuala sau w.dul. 

2. lUSC\JMPi\RAREA. In lumina 
sfintcni'ei_ l~i Dumnezeu, putem pri
cepe mai bme intelesul biblic al cu
vântului .,răscumpărare". Acesta e 
unul din cele mai mari- cuvinte din 
B_i~lic. El _s'a născut pc vremea selă
VICI. Atunci, dacă cineva făcea datorii 
~ari şi nu le putea plăti, creditorul 
sau t] J?Utea lua rob. şi-l putea vinde 
ca sa-ş1 scoatii banii. Dacă tnsă, se 
găsea vreun binefăcător al datornicu
fui, care să-i plătească datoria acesta 
s~ numea "răscumpărător". sa'u, dacă 
c~neva era condamnat Ia o pedeapsă 
ŞI venea altul ce plătea pedeapsa a
cesta se spunea că I-a răscumpă'rat. 

Tot astfc.•l a ajuns Isus răscumpărăto
rul nostru. Noi nu ne-am făcut dato
ria fată de Dumnezeu. Dimpotrivă, am 
călcat legea Lui. Fiecare din noi tre
buia să murim din pricina păcatelor 
noastre. Sfin\enia lui Dumnezeu cerca 
neapărat să fim osândi~i. Atunci Isus 
a luat datoria t~oa_;;tră asupra Lui, s'a 
imbrăcat cu vma noastră şi a fost 
'os:.indit în locul nostru. Aceasta în
seamnă răscumpărarea. De sigur, 
Dumnt·zeu nu cerc ca un păcat să fie 
pcdcp'>it de dOuă ori. Prin urmare 
ceice au ,,arte de răscumpărare~ 
adusă de I- t·istos, nu mai pot n pe~ 
depsiţi pentru păcatele lot·. căci ele 
au fost pedepsite in Hristos. Cei ce 
au pc Hristos, sunt siguri de mân-
tuire. . 

3. NU CU AUR ... CI CU SANGE. 
Dar ce scumpă a fost această răs .. 
cumpărare! Cuyfmtul nostru de aur 
arată că aut·ul lumii acesteia n'ar fi 
putut răscumpăra un singur păcat. 
Nicio jertfă omenească sau îngerească 
n'ar fi ajutat la nimic. A trebuit ca 
insuşi Fiul lui Dumnezeu să moarli 
in chi_nuri · pe cruce, atât de grea a 
fost vma noastră şi atât de mare a 
fost mila lui Dumnezeu. 

4. N.\SCUTI DIN NOU. Păcatul a 
pătat şi a ruinat vieata noa"tră. De 
aceea Isus nu se multumcşte numai 
să ne răscumpere de vh1a noa~tră 
din trecut. El vrea să ne refacă su
fletul. Vrea , să ne înnoiască şi să ne 
facă în stare să trăim o vicată curată. 
Vrea să rezidească in noi chipul lui 
Dumnezeu. Această lucrare se chiamă 
naşterea din nou. 

5. M~REA CONDITIE. Dacă. lnsă. 
vrem sa avem parte de răscumpăra
rea lui Hristos şi dacă vrem să fim 
născuti din nou, tnbuc să ne prc
dăm vicata noastră ca totul în 
mâna Lui, trebue s~ ne pocăim de 
fărădc~egilc noastre, să credem că EI 
a munt pc cruce in locul nostl'u si să 
ne hotărîm a-L primi in inimile noa
stre. 

INTREBi\RJ: 1. Arată cele două la
turi ale sfinţeniei lui Dumnezeu. 2. 
Dece Dumnezeu nu poate lăsa păcatul 
n~pedepsit? 3. Ce înseamnă răscum
p~rarea? 4. Cum a ajuns ]sus răscum
par:ăto:? 5. De ce trebue să fim năs
cuh .. dm_ nou? 6. Care e conditia na
şteru dm nou şi a rliscumpărării? 

Pe•n CDplll llllcl 

Dumnezeu a făcut pc oameni şi le-a 
spus că El e Tatiil nostru iar noi sun-
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tem copiii Lui. Dar ·o::uncnii au fă
cut ce a fost r~u şi :.~u supănlt P" 
Dumnezeu. Noi toti am făcut rău, am 
fost ncascultfitori de părin\J şi poate 
am şi minţii. Lui Dumnezeu nu-i pla
ce aşa o purt.trc urittă. El a fost foar
te trist di noi nu vrem să-L a~.;cultăm 
şi să trăim frumos. Atunci s'a holărit 
să trimită pe Domnul bus, ca;·c si'i ne 
înYctc cum trebuie să trăim ca să 
fim iarăşi copiii Lui. Domnul ne-a 
învăţat si\ ne pocăim şi atunci Dum
ttczcu Tatăl ne iartă şi clmd · vom 

. muri, El ne \'a duce în cer, la odih
nă şi bu('uric. fn-;ă multi oameni ri'i.i 
nu L-au iuhit pe Dr)Jlllllll ei, L-au 
prins, L-au bătut şi L-au omorît. Dar, 
Dumr.czcu Tatăl L-a sculat iarăşi din 
morii şi L-a chemat sus în ceruri. 
Dacă-L iublm ~i noi pe Domnul Isus 

şi ne vom pocăi, El ne va duce şi 
pc noi cu El in ccrun, nnde vom tră1 
tn bu~ur:·c. 

Dumineci'i., t3 August. 

IJmlllnta şi ,sluJba 
Textul: Ioan 13:1-11. 

Cuu. de aur: 2 Cor. 12:9 .. 

l:.liPLICI\ŢIUNI: Spălatul p1cioare· 
lor nu era un lucru nou şi neobiş
nuit in Palestina ccind 1-a făcut hus. 
'El era un obin•iu trebuincios şi îu
depJin~t -pretutindeni. Oamenii um
blau foarte mulţi rlc.sculţi şi chjar cei 
înc:'Hţati avrau numai nişte sandale 
care acopl·reau doar talpa piciorului. 
Drumurile erau pictroase şi plme 
de praf, iar arşiţa soarelui erd ma
re. De aceea s'a născut obicriul in 
toate pă1·1ile răsăritului ca, atunci 

cânrl soseşte cineva acasă, să-şi pună 
picioarele în apă, s~ se răcorească şi 
sl'i se sprle. C:'"md soseau musafiri, li 
se spălau picionrelc. Dar spălarea a 
fost privită totdeauna ca r111 lucru 
josnic şi umilitor. SdavU îl Hiceau şi 
orice om mai in stare se ruşina sl'i-1 
facil. 
Să notăm apoi, că întilmph1rea din 

lecţia noastră se pcttece Joi seara, 
tnamtc cu câteva , .. easuri de prinderea 
lui Isus Hristos. 

~nvdtdtarl splrHuale 

1. CEARTI\ UCENICILOR. Numai 
atunci vom intdcge bine spălarea 

picioarelor când vom cuno:.1şte ·bine 
trnprcjurările în care s'a petrecut. Am 
tnvăţat de mai multe ori d~sp1·e cearta 

dureroasă iniiT un·niri pentru mări1·e. 
Stun rlmh 'o ll'ctic rllll lrt'l'Ul că . .Joi 
dup:J mas:i. pl' c:md na·rgc:w pc drum 
spn• lcrusallm, ucenicii se ccrl:.HI c:11c 
să fie mai mare. Ei al! continu;Jt C't•ar
ta şi rlupă <'l' au intrat in canwra de 
~us unde avea să ~c lină cina Domuu
lt!i. Făcusnti un drum dc<;tul dt• lung 
şi piciaaJ·elc lor trl'bulau sp;ilalt•. In
tr·un colt en1 şleJ·gdrul şi J:ghc-•nul, 
pentru s\>ălat. Dar (.l"~rla omorîse din 
sufletul or orice consideratic unul 
pentru allul ~i fit•cnrc l'ra închi"' in 
mfmdria lui. Fiecare se credea cel mai 
man• şi deci altii ('rau datori să-I:• -"Pl'· 
le picioarele. Ei incă mai păstrau ideea 
că cel mai mic trebuC' să fil' slujito
rul cdu; mai mare. Fiecare simtl·:• dî, 
1nergtmrl să spl'le picioarele celorlalţi. 
s,• învoc~tr ca el s:i fie mai mic ~i t'Î 
să fie mai mari. Nimeni nu cr<1 g<F<l 
să facă nccst lucru. 

2. l.J~!ILINŢ,\ LUI !Sl'S. Domnul a 
Yi'izut totul. A piilruns jn inimile lor şi 
a Yăzut ce se pdtTcc• în eh-. Totdea
una II întristasc r~arla lor, d:1r astăzi 
în t1propierca nucti, l'd ~parc mai 
urîtă ca oriccînd. Dar al unei un g:înd 
i-a venit în minte. El e Fiul lui Dum
r·ezcu! El e DumnPzcu întrupat. E 
Domnul cerului şi al pămc1ntulrll. Ei 
sunt nioştl• pcsc<~ri săraci din Galilea, 
nişte muritori de rând. El s:l se umi
lcasdi pentru a k spăla pidoardc? 
D~. El , se va umili. pentru că, după 
!(•gca cerului nu cel mic trebue să slu
jt~ască pc cel mare, ci cel ma;-e j.Jl" cel 
mic. Cu cât cineYa e mai înăl\M şi 
mai înzestrat cu putere, cu at:.ît e mai 
obligat să se pogoare la cei de jos 
pentru a-i ajuta ~i servi. ,.Isus, fiindcă 
ştia ... că dela DHmnezeu a venit si la 
Dumnezeu se ducE:' ... a luat un ştC'rj!ar 
şi S'a incins cu el", Cât~ umilintă! 
Dumnczt•u inlntp<lt face un luc-ru dl" 
sclrtv! El a flicut acest lucru, ,.fiindcă 
iubra pe ;ti Săi şi a vrut ru acca~ta 
}(·eli(\ să scoaU'i. pentru totdrauna din 
vicata lor natima măririi si rlorul de 
a fi slu.iit de altii. 

~- HEVOLTA L{!l T'ETRU. De hu11ă 
seamă, Petru a fo~t rlin non primul in 
ceartă. de aceea el se simte âdânc ru~ 
ş.inat in fata faptei lui Isu:~. Ca să-si 
ascundă mândria el nu se lasă să fie 
spălat. Dar 1sus ,·rea să-i pil'cc capul 
cu tntul. 

·!. FORMA ŞI FONDUL. Sunt unii 
creştini aplecati spre forme şi cercmo
tdi. Ei iau din această întâmplare,· 
nu lectia adâncă a umilintei si a sluj
bei, ci forma seacă şi goală. Clei • 
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foarte uşor să indl~plincşti o ceremo
nie a spălării picioarelor în chip Ji
tt"ral .5i în acelaşi timp să-ti păstrezi 
mândria în suflet. E însă, de mii de 
ori mai greu să îndcplincşti lectia pc 
c:lrc a vrut s'o dea Isus, aceea de a 
te umili totdeauna în fala fraţilor tăi, 
dt' a nu lupta să fii mare, ci de a 
căuta ocazii să-i ~crvcşti şi să k dai 
int3ictatca. Nu, lsi;s n'a stabilit aci o 
ccrcmonic, ci a dat ue~nicilor cea 
mai profundă lecţie de umilintă, de 
jertfă si de slujbă . .,Yam dat o pildă 
C'<l şi ,·oi să fa<~eti cum am făcut Eu". 
Adică spălatul picioarelor a fost nu
mai o pildă c)(' felul cum trebue să 
se poarte ucenicii unui fată de altii în 
toate împrejurările vieţii lor. 

INTREBAJU: 1. Când s'a tinut spă-
1~rea picioarC'Ior? 2. Cum s'a născut 
obiceiul ac<•sta? it Dece ~Jcenicii n'au 
"Vrut să-şi spele picioarele unii altora? 
4. Descrie marca umilintă a lui Hris
tos! 5. Ce lectie a Yoit El să le dea? 

PeRtrll copiii miel 

Domnul Isus era blând. Aşa să fiti 
$i voi copii. Intr'o sC'ară Domnul Isus 
sta la masi'i impreUIJă cu prietenii 
Lui. Acestta se certalJ şi fiecare voia 
să fie şeful lor şi să le poruncească. 
Atunci Domnul s'a intristat, S':. scu
lat de pe sc~Hin, :1 luat un ştcrga'' si 
s'a incms cu el. Apoi a adus un li
ghean pl!n ct! apă si a început să 
spele p!CJoarei<• priC'tenilo1· Săi şi să 
le şteargă cu stcrgarul. Prietenii Lui 
~·au mirat si şoplt>au unii către altii: 
"PC'ntrUCC'. facC' asta Domnul Isus? El. 
cm·~ c Dutm1ezcu să spl'le picioarele 
unor oameni pădltoşi, ca noi?'' Atunci 
Domnul Isus a şezut din nou la masă 
şi le-a spus: .,Eu suPt Domnul I~us, 
Fiul ţu! Dumnezeu şi totusi v'am spă
lat plcJoarck. Şi \'Oi trrbuie să vi! 
~jutati unii P<' al!ii )Î si'i !iti umiliti 
Iar nu să vă ccr!ali: care dintl'e ,·oi 
s:l poruncească. Toti să vă iubili unii 
pc altii. Si noi trehuC' să facem aşa 
cum a spus Domnul Isus s:'i trăim 
ca fratii, iuhindu-ne şi ajutându-nc. 

Dnminecă, 20 August. 

Fapta dragostei 
Textul: Ioan 12:1-8. 

Cuv. de aur: 1 Cor. 1S:13. 
EXPLICAŢIIJNI: Betania se găsea 

1a răsărit de Ierusalim. Urcai pc mun
tele _Măslinilor până în vttrf, apoi co
borat spre valea Iordanului. Pc acea-

stă coastă se găsea vc .. ·=-tJta comună, 
Betania. Aici locuia familia aceasta 
sf:.intii, ('Ompusă din trei perso~mc: 
Marta. Maria şi Lazar. Toţi tJ"'{·j lo
cuiau împreună. Nu ştim nimic dcsprC' 
părinţii lo1·. Din cclr ce scrie EYan
g-hclia, rcicsc că erau oameni bogati. 
Deşi erau frati. aveau firi foarte dco
sehitl'. Totuşi toţi iubeau pc Isus cu o 
dragoslt· mart·. Int~implarca din tex
tul no~tru se petrece ru G zil(! înainte 
de Paştilc la care a fost Isus răstignit.. 

lnvil.lil.turl splrltaale 
1. ISUS IN FAMILIE. Domnul Isus 

s'a bucurat foarte mult când a găsit 
familii care să-L iui.Jeast'ă. El a pc
trecut mult timp în mijlocul lor şi 
le-a dus multă bucurie şi pace. De 
pildă, cât de fericit a fost El să pc
treacă in an~astă familie din Bctaniaţ 
Aici era locul unde se retrăgea să stea 
liniştit după munca şi discuti:t mullă 
ÎH lerusahm. Ziua predica in templu, 
iar noaptea se retrăgea în Betania. Si 
cfttă. kricirc a dus El în cas.1 arc'it/)r 
trei! Domnul Isus e acelasi şi azi. El 
vrea să vină şi în familiile noastre 
şi să pctrcacă cu noi. Arc El loc? 

2. .TERTF.\ PENTRU EL. Familia 
din Betania îşi punea tot ce avea în 
slujha Domnului. Ce pildă bună e ca 
pentru familiile noastre! 

3. IURIHEA M.\HIEI. Se pare că, 
de astă dată, inima Mariei fiC'rbca de 
iubire mai mult ca oricfmd. Câtă feri
cîrc primise ca dela El? De dtcori 
a şezut la picioarele Lui şi L-a a<.;cul
tat? In să pilda cea mai YÎC' a iubirii 
Lui c Lazar înviat din morti st;înd 
la masă. Când Maria privea la fratele~ 
ei înviat din morti, ea rămânea ru 
totul uimită de drago~tca nespus d(': 
mare şi de <:.}a\·a veşnică a Fiului lui 
Dumnezru. Ce fericire ern pentru ea 
să-L aibă încă odată în casa ei! Dar 
o prC'simtir<' o făcea s:i-1 bntă inimar 

·Lumea fierbea în Ie1·usalim contra 
Nazadn<>anului. Nu se stit• ce arc sit 
sr înt:.impiC', dar par'ră ·cinev::. ii şop
tcştC' că Isus nu ar<' să mJ.i vin5 fle 
multe ori la C'a în caFOă. Ac:um. deci, 
e momentul să-şi arate marca ci dr::t
gostc pentru El. Acum rccuno~tînta: 
d!~ ini~a ~i tN:'buc să prorlucă faptc 
VII de mb1re. Deodată ea se scoală 
~cperll• dela masă şi se ducC' in alt~ 
e.amcră. Acolo. ea arc o conioară, un 
vns. ru mir de nard rle mare pret, -
valora peste 100.000 lei în hanii no
·5tri, - acest lucru c averea ei cea 
mai preţioasă. Are să-I risipească. It 
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apueă n•pcdc şi, roşie la faţă, intră 
în sala unde era Isus. Apoi il varsă 
fără q·uţarc pc picioarele ţ.ui_ şi ~poi 
le şterge cu părul capul~l Cl. Mtruţ 
acesta curat era unul dm cele mat 
scumpe parfumuri. Mirosul lui umplu 
casa. 

·l. LĂCOMIA LUI IUDA. Nu toţi 
-cei dela masă au în~cles ce se petrece. 
Iuda. care era hot şi ctmd era uccr:-ic 
şi care se pare că fura şi din casiC
ria comună a ucenicilor, s'a umplut 
de m~iniC', Ce risipă! El nu pr~ccpca 
că risipa pentru Isus c cel m<ll eco
nomic ·Junu, că a jcrtri fără crutare 
pentru El. înst~mna să pui averea în 
cea mai sigură bancă. cartitorix ·îşi 
ascund gtî.ndurilc rele după vorbe fru
moasr. Pt• Imla il doare rJc săraci! 
Nu ercd ca ci să fi primit vreodată 
un ajutor dela el. Caţi c5rtitori nu 
se aseamănă cu el! 

5. .IEHTF,\ Il'RIHII NOASTRE. 
In faţa iubirii Mariei, ne putem în: 
treba: iubrsc şi eu pc Isus? Cu ce-1 
arat această iubire? Ce am ,.risipit'' 
eu pentru El? Sau sunt aspmenca lui 
Iuda'? 

INTRER.\ R1: 1. Unde se găsea Re
tania? 2. Câti membri avea familia 
de aici? 3. Când s'a 1inut această 
cină? ·'L Cine a fost de faţă? 5. De 
ce a iubit Maria atilt de mult pe 

lsu!".? 13. Cum şi'-a arătat ea iubireJ.? 
7. A fost sincer Iuda in cârtirca lui? 
8. Cum trebue să ne arătăm iubirea 
noastră faţă de Domnul? 

Peotra copiii •Ici 
Când a trăit Domnur pc p:1mânt, 

E! a iubit pc copilaşii buni. l-a iubit 
şi pc oamenii mari. El avea 3 prie
teni buni, Marta, Lazar ~i i\-laria. Ei 
erau frati. Marta făcea de m<im·Jre 
iar Lazar şi Maria ascult<lu pc Dom· 
nul Isus cum le ţ"orbca din B1blic. ~'la
ria Il iubea mult pc Domnul. C;ind 
mcîncarea a fost gata, Marta a aş(~zat 
masa şi i·a chemat pe toti la masă. 
Atunci Maria s·a dus în camera ci. 
a luat un vas frumos plin cu ulei 
mirositor şi a vilrsat uleiul pc pi
c;oarcle Domnului. Uleiul a fost foar:
te scump ş; Maria a cheltuit toti ba
nii ci cand l-a cumpărp,t. Dar ca iu
bea pc Domnul şi voia să-i dea un 
cadou frumos şi de pret. 

Si noi trebuie să-i dăm Domnului 
tot c~l' avem mai bun. Să ne pocăim 
când suntem tineri, să ajutăm pc să
raci cu ce avem bun în casa noastră, 
să mângăiem pc cei intristati şi bol· 

navi şi atunci şi Domnul ne va iubi 
veşnic. 

Duminecă, Z1 ,A.ugust. 

UnJrea cu BrJstos 
Textul: Ioan 15:1-17. 

Cuv. de aur: Marcu 13:13. 
EXPLICAŢIUNI: Lecţia de azi .e 

puţin cam grea, dar t_rebue să ş~im 
că se ocupă cu cel ma1 mare subiect 
din vieata noa~tră , spirituală şi de 
aceea trebue să ne trudim s'o învă
tăm bine. E bine să cunoaştem putin 
cum se cultiYă viţa de vie,, ca să în,· 
ţelcgcm tot ce vrea Isus, să spună. 

lnvdţdtarl BJ>lrltuale 
1. VIŢA, IZVORUL VIEŢIL Isus 

spune ,că legătura intre El ŞI nm, tre
bue să fie c.a intre vită şi mlădila. E 
bine să ştim că mlădiţa de vie nu 
arc Yicată în sine şi dela sine de loC. 
Ea prinwştc în dar toată vicata dela 
viţă. Vita c izvorul vieţii rqlădiţeL 
Aşa c Hristos. Noi , nu putem a-vea 
vieată spirituală dela noi înşine. ln 
avcastă privintă atârnăm cu totul de 
Hristos.' El c izvorul întregei vieti du
hovniceşti. 

2, LEGXTURA ORGANICĂ ŞI CON· 
TINU A. Legătura dintre. ''Îţă şi mlă
diţă c organică. Ele sunt un corp. 
viaţa curge liber din una in alta. Acest 
fapt ilustrează minunat, cea mai mare 
tamă a vietii creştine. , Care c arca 
taină? E faptul că Isus, însuşi-. in per
soană, se apropie de noi. r:.înd ne pre
dăm Lui ŞI se uneşte cu sufletul no
stru. Noi simţim că Isus ,c de faţă şi 
că prezenţa Lui ne dă ''Îf"ată. Aceasta 
L' cea mai mare experienţă a vieţii: 
să-ţi uneşti sufletul cu Isus Hri'stos. 
Ai avut tu această experienţă? E Isus 
prezent in vicaţa ta? 

De sigur mulţi cJ·cd ,că Isus c un
deva departe de und(' m• ascultă şi• ,ne 
urmăreşte. Noi trrbuC' doar să incrr
căm să nu-L supărăm. Ei au o pă
n~re aşa de săracă despre ,adL'Văntta 
religie. Isus vine aproapr, El însuşi 
hatC' la uşn inimii m rhip literal şi 
dacă îi deschidem, El intră in vieţile 
noastre şi ne face fC'riciti. 

Apoi această lcgătm·ă între ''ită şi 
mlădiţă e continuă. Mlădiţa e legată 
zi şi noapte de vită. Astn vt"E'H si:! ne 
S!JUnă că noi nu trebue să umhllîm (~U 
Isus numai din când în când. l';u nu
mai in rugăciune. Noi trebue să prac
ticăm continuu prezenta Sn şi -să ţi
nem continuu legătura cu El. In tex~ 
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lui . nostru se spune de zere ori .,ră
mi\neti". Aceasta înst•amnil că Isus 
\'1 ca l'<l noi să tinem continuu h•gă
tura cu El. 

:;. ,.IJESI'AHTITI DE Mll\E :-Iti 
PUTETI FACE NIMIC". Omul, prin 
păcat, <l rupt. Jegătunl l'tl izvorul vie
tii. .\tund a mudt in abateri şi p:i
call>. Cflt:'i .vreme legătura dintr<' El 
şi Hristos c ruptă. omul nu c ht st:ll'l' 
sri f<lcil nimic bun. El e mort şi ne
putinci-os. Dacă vn·m s:1 :1vcm o vil'a
tă spirituală trchul' mai înt:ii să ne 
apropiem de Isus şi să stabilim !<·gă
t-ura cu Ei. 

J. HO.\DELE. \'icata crcl;tină l' fă
cută sii :Hiucft road?i, ro:1d.1 \'Î('{Îi sfin
ll'. roada aducl•rii sufl<-~ll•lor pierdute 
la Hristos Dar mli'idila nu po<lte aduce 
roadă dadi nu. an• lcgr.tură l'U viţa. 
Dacă veti tiiia o mlădit:i, n·ti \'l'dra 
indatc1 că, din Yil[l. curge spre ml:i
dită un sur <le Yieat:'l .. \rest suc fare 
mlildila nrdc şi in stare să adur:'i 
roadt~ .. \d(mcă pi!d:'i P nr('a~t:l! Cind 
vieata noasiJ·ă t' unit;i ('l.t a lui Ilris
tos, din El curge în sufletele noastre 
un suc de Yieată, harul, drago.sll'a, 
puterf'a si duhul Său. N"oi dP\·cnim 
tari, v:·i si rodnici în vit~ata spirituală. 
C:ind, legillura aceasta se rup<', noi 
murim. ne uscăm şi ajungem nerod
nici. 

5. LEGĂTURA Şi nUCVRL\. Nu 
CXÎSlă YÎt•al:i mai reririt:l rler{l( <H'l'l'a 
în care trăiestc Hristos. Aici c ade
vărata hucui'Îc. 

li. POHPNC.\ Lt:I. Legătura cu El 
~i iub;rea întrf' noi. aceasta o dorcştt' 
Hristos. 

INTREBARI: 1. Cf' inseamn:'i vita? 
2. Ce insc:unn11 ml:ldi!a'l :~. Cine e 
vierul? <1. Cum e k~ătura între noi 
~i Hristos? 5. Cum ajung mlmenii us
rati si motii? 6. Care e izvorul hu
('Uriei? 7. Esti tu unit cu Hristos? 
8. E această legături'i continuă? 

Pe•tra copiii •Ici 
Aşa-i _ropii di vouă vi'i plac strn~n

rii? Sunt asn rl? frumfl"i ~i de gus-. 
loş.i c:înd sunt ropli! Strugurii <·n·sr 
pe vita dt• \'Î<'. Ali Yiizut pe tat:11 ori 
pe bunicul vostru eum rupe r:rengulr
(·c.le de!a vi(' c:u·e- nu :m jJ<' t•î stru
guri, ;1poi Jc arunc-ă dt•oparte ')Î rând 
f'Hnguletch.• ~·au u:;:.c<lt, le pum· pt' 
foc? 

· Dom:i!:l Isus sjHlflt> că aşa suntem 
:;:i.· noi. El t' vita de vi-e. iar noi sun
tC'm <·ll"engulf'tde. Crr:-tnga l are a dure 
~h"ugui-i frumoşi ~i săniHoşi, e _legată 

de buht(• cu sfoară, iar mlădi\a care 
<' ~oală, nu ;1n• pc ca ~~~·n!!UI'Î, c 
1 uptă. Oam<'nii ş; copiii r.u. <"<ll"e nu 
se por.:li('sr şi nu fac fapk hune su":t 
ca şi mhldi\-1 care nu arc struguri.. 
Domnul Isus ii aruncă dcb Sine. Iar 
mlădila can· ar<' struguri. st•amănil cu 
<~opiii huni, por:J.iti. darnici şi miloşi, 
rare sunt iubiti de Domnul Dumne
reu şi sunt lcg:11,i ~i m~1i sir(lllS de El" 
pr;n t·ugăriunt'a şi ascullan~a lor. 

Noi, copii. trebuit• st• m· ascmănăm 
cu ml:ldita <le vii:'i care :Hluce roadl!i 
bună şi multă. Să nr poc:ilm .<:-i să iu- ~ 
b1m pe toti oaml'nii. ajuti:nclu-i' cu --ce 
putem. Si Domnul ne va 1ua să fim 
mereu !:ingă El. Si dad. YOill fi cu EI .. 
nu vom Ci trişti niriodal:'1. 

Dumiuecă, 3 SeptcmvriC'. 

Pe calea l.ngu.stă 
Te.rlul: Matei 7:7-23. 

Cuu. de lmr: Mnlei Î:14. 

EXPLICATH 1 ~1: ,Textul nostru face 
parte din predica de pc munte rare 
acop<'n' <·ap. 5. n şi 7 din E..-;mgJ:e
li<l după ~latt'i. In această prcrl!c;\ 
''<'isim înviităturile principale ale lui 
fsus şi programul hnpărătici Sale. ~
fi uccnir al lui I!'US inse~mnă a trăt 
aceste adevărurL 

lnvdfdtur:f •J>Jr:ftuale 
1. PHOMISJUNEA MARE. Textuf 

nostn1 În<'{'jJ(' cu o făgăduinţă mă
tTată. Noi ,trebue să căutăm, să cerem 
şi să batem. S?i fim siguri că vom 
a!lf!, vom primi şi vom intra în stă
p:înin~a bunurilor spirituale. Dar :l
ccasti'i. făg~du:ntă nu se întC'mciază pe 
bunătatea sau yr('(lnir.ia noastră. ci pe 
iubirea lui Dumm•zcu. Isus ne-a in
vătat ră Dumnezeu e "Tată" şi inima 
Lui părintească Il faCf' să ne dea tot 
t·e avem. Jn aN·asl:~ stă SJWr:ut{n noa
stră. 

2. REGtT .. A DE AlJR. lsn!' trece in
dată r:-1 să. ne arntc legea Impărătici 
lui Dumrwzeu ... Tnt ce voili ~<'i vă fa
eă oamenii. fac•·ti-1<' si voi lor la fel". 
Să nc gilndim la rui:inrimt':-1 ac<'')t('Î re
guli. C(• ,binC' <lr fi dacă toti oamenii 
._·:lJ· conduce dup~ ea! Noi, îns:'l. care 
IW numrm urmasii lui Isus, frl'bue s'o 
indenlinim in toate zilele ''irtii noastre 
:u:<ts:i. in pia{ă, In luc.ru, ~ă ne pur
tăm t~u alti o:.mwni nşa curn nf'-ar 
plăcea să se poarte si ci cu noi. Nu
mai astre! vom putea ajunge tn Im
păr.!itia Lui. 
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3. CALEA INGUST.~. Isus ne orală 
apoi că a călca )?<' urmele Lui şi a 
asculta dt.' porunctlc Lui, înseamnă a 
mcq~c pe ,un d1·um greu şi ingust. 
Dnr numai P<' acest drum ptitc•n 
ajun~c la vicntă .. .\cest lucn1 t~ adcv:1-
rat şi în vicata păm::tntca~că. De pildă. 
dacă un tîqu'ir merge si1 studieze sau 
s;i înveţe un mcş.t<·şug, el ia un dr·um 
l!rcu. Va trebui să muncenscă mult 
şi sll nu aibă libertate în tilnp ce alţi 
tineri far ce le pla<'c. Dar acest tâ
năr, poale ajunge un om cu o slujbi'i 
înaltă, cu un dtştlţ; bun şi cu o vază 
mare. Ceice îşi pu~rd tint>rctea nefi'i.
(':'\nd nimîc, \'Or ,ajun~c la zdrentc. ]a 
siitădt.• şi Ia ruşine, Deci şi aici calca 
tngusl~ duce ta o vieati1 mn.i bună. 
Tot nşa C" şi in vit:'ata spiriluaJă. Cel 
ee ia cak<t gn•a a lui Isus \'a avc:t şi 
aici' mal mult:'! odihnă si mai multii 
fericirt', iHr dincolo Y<l avea part<? de 
'da(~ veşni<'ă. pregătită lui dt' Dum
nezeu. 

4. ROADELE SI :VORllELE. Oririne 
spune c~ c creştin,- ins:l trăieşte o 
vicată rea, c. un prooroc. mincinos. 
Mărturia sa c fals:l. Vorbe)l' nu se 
potrivesc cu faptele, A fi ucenic al lui 
lsus în~camnă a ti nă~cut din nou. 
Câlă \TC'mc ai· natura h\ păcătoasă. 
totttă silinţa ta si vorbele !ale nu 
ajung Ia nimic, Spinii nu pot fac-e stru
gt:ri orice ai fact• cu ci, iar tnăr·ăct
r>de nu uo~tft' [::<ce smochine ori<>um 
i-ai in~rijL Fire() lor trebue schim~ 
bată. Tot ~şa P şi omul. Câtă vreme 
t• stăpfmit de firea sa păcătoasă. orice 
trudă de a-1 face mai bun e zadaJ"nlcă. 
Inima 1ui· trebue sfhîm11ată prin du
hul l?i~ Dut:'mezeu. Spinii trebue pre~ 
făruh m vJtă. Num_at atunci vor ndu~ 
ce struguri. 

5. CEI.E DOUX CONDITII MAHI. 
Domnul arată că ţxislă două conditii 
xnat·i pentru a întra în hnpiiră,ia lui 
Dumnezeu. Una c sli facă uoia Tată
lui. Vi_cata ht H·t~buc trăită după pla
nul lut Dumnezeu .. Tu trebue si'i vor
beşti~_ să g~ndeşlî şj sll lufrezi de 
acord t~u poruncile Lui. Al doih•a tre
bue să te cunoşti cu Isus pcr;onal. 
Asta~ înseamnă s;\ trăit>şti ~n kgătură 
cu bl. Altrllm El îli v:a spune: ,.Nici
odată nu tc~am cunoscut''! 

INTHEIURI: 1. Cu ce lăgilduintă în· 
cepe lcc,ia noastră? 2. Pl· ce se inte
mcinză aceasHl făgăduintit'l 3: Care e 
rrgula de aur? 4. Dovedeste r.ă pe 
culca fngu~[ă poli , ajunge la vieaţ:U 
5. Ct• h't'bUt' :-;5 facem cu spinii <'n ~ă 
.aducă ~truguri! 6. Cf!re ~unt rc)e două 

conditii pentru a intra in Impărătia 
Jui Dumnezeu? 

Peatra copiii miel 

Domnul Isus a spus prietenilor Sllii. 
că drumul cătn• cer '\eamănă cu o 
calc inguslă. îngustă, în~rc dealuri 
pline de prăp:.15lii. C~lătorul care 
nwrge încet şi l'tt t>ăgan: de seamă pc 
ateast!l calc ingustă, va nutea ajun
ge sus pc vârful muntelui. Dar acel 
enrc nu bagă de seamă, ,.a dilca :.lă~ 
turi de calc, cade in prâpasti(•, 

Iar drumul ce duce la iad, c lt~,l'g. 
Pt• el se duc cei răi şi neporăiiL El 
m1 vr(~;iU să ;;e uite lo. Onmnul Isus 
şi să~L cheme În njut0r pc calca tn~ 
gustă, de aceea se dur pc raka p?\(',a
tclol', unde nu m~d Jmg:l de SL'<Iină {~C 
vorbesc ş-i C(~ luf'n:!lză. SptHl cunnte 
t:r;it(', işi bat joc dt: toti, fură şi min
tcsc. Aceştia sunt cei N'll'l! vor merge 
in iad, la chin şi durere. Acolo vor 
plânge veşnic. 

Voi. tlntgi copii, pe cart.• calc vreti 
să mergeti? Dt'siţ;ui· fă V('tl m<'rge pe 
caka în~ustă cu lfristos, did El va fi 
cu voi şi veti trăi o via(ă s(flntă şi 
plină de fapte bune. Răgati de !'ramă 
ce ţ;ând\ţi. re voriJilî şi C<' facPtL 
Atunci veti fi pe calca tngustă, pc ra
lt:a care vi'i duce dare cet-. 

Duminccă, 10 Septemvrie, 

Spre Ierusalim 
Textul: Faplele 21:1-17. 
Cuv. de aur: Filip 3:1~. 

EXPLlCAŢIUNI: Pentru a pricc~e 
maj bin<' drumul lui Pavel din lcetta 
de azi. t,.cbuc $tl-l urmărim pe harta 
dela .sftn·şituJ Bibliei. Să observi'im cii 
el pleacă dela Milf'l. Y<'che cetate 
~reacă, aşezată pe coasta apuseană a 
Asiei mit'Î la miazăzi de Efes. Miletul 
avea port unde Pavel eu Luca: s'au 
suit pc corabie. Au plecat spre insula 
Cos. apoi spre Rodos .şi s'au oprit Ia 
Patara. De aici, prin sudul insulei 
Cipru. s·au dus drept Ia oraşul feni~ 
cian, Tir. Acesta a fost unul din cele 
mai mari ornsc din ·vechime. De atci 
plecau r.orăbiile comcrciak feniciene 
pestr toatii- marPa Mcditeranit 

Alei tn Tir au găsit câtîva ueenici .. 
Apoi au pleca! pc uscat pe p!rmul 
mării Mediterane în jos până: au 
ajuns in Cesarca. ,'\ici au găsit pc Fl~ 
lip. unul din cei şapte ucenici, acela 
cal:"! botezase pe etiope~n. De a"ict 

.-. ._ ..... 1j. 
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s'au indreptat spre munţi unde s<' 
găseşte lcrusalimui. 

lDI>iJţiJturl aplrltaale 

1. PAVEL ŞI ISUS. Drumul lui Pn
!el spt:c IcrusnJim, dt::;cr is iu parte 
m kctl;'l noastra S'-' a!-'eamărtă cn dru~ 
mul lui isus cfmd El i$lta dî art' :-;ă 
fit. răstignit. PaYel şlic eă îl aşteaptă 
toată ura ucigătoare a <'dorct' ră:.;ti
gniseră pc Hristos. El făeu5P odată 
parte dintre ci şi :;.tia ce "unt în s.br<' 
să fndi! Dar l'l mt•rf,;t.' cu hotărîre să 
mărturisea:ică P" llristo~ orirt' se va 
întâmpla. 

2. Hn;,\ClllNEA PE MAL. Lucn ne 
prezlntl'i un t<tblou frumos pc rn:1lul 
porh~J:ti din Tir. '"'Pl:i\'!'Î şi grupul 
u~c;mr:tlor se pleaca pc genunchi pc 
msqm.l de p~ tăr!" şî se dt~sp.nrt cu 
rngăcmnc! El se wrrrdintcază în m:î~ 
na Domnului! Ct·~ frumoasă d('~păr
t~rc! Asa trebuie să fit· orice despil:r
ttn intr'adcvlif nes1 ină. 

3. CELE PATHl: FEC:IOARE. In 
Cezar<'a Luca e rnişC<ll dt' un lucru 
frumos. EYnngheli5tul Filip avea patn1 
fete care pronror~·mt, ,\ nrooroci h1~ 
semnn5 n prcdicn Evrmghfli~i. Ce mi~ 
nunah.; fete au Cost :lt"t•sh'.l! In loc "~1 
s<·. C"crtt'. în lor sii raulc petreceri ·lSl 
h~mc l'cumpe. el(' vc:-;tra.u Enm:zlwlia 
lut Isus Hr:stos, M:ti cxlstă si azi :lst
Cel d<' ft•lt':' 

.4:. IIOT;\RIHE,\ LIJI P,\VEL. Ure
ntCli înştun,c:u:ă~ pretntinrlrni pl~ Pa
\:cl ele ceea <'C tJ :t~tc;Jptă în Irrusa
lun. Agab arata dram:Htr cum vn Ci 
lPgat Pnvcl. Nn era dt• mirare, Pavel 
învăt::tst~ prctutindenJ d, în C.1tn lni 
~umm·zt•u nu c deoshir<" între ltulei 
şi" ~cnmuri. Iudeii j11dt'(·~m an'nst5 in
val~ttură ca cea mai mnn• in..,.ultil. şi 
b~tJ~rnră adusă poporului hti Israel, 
sa. fH" pus :tlăiurî dr 'NI'HilHirÎ. ~l:tn
d:J~ ..,Ior rcHgioasă şi natională fus;.:sr 
nm1la adânr. To:ltă Evrcimc<l era re
VftH~ltă împotriva lui. 

Pavel isi dă bine S<'ama de N'-~ 
aşte:\pHi. Dar f'Î ar{' o ,-oin\5 df\ fi(•r. 
.. Fu sn!ît gf!la"' nu nu,mai Rli f1!l h'gnf. 
tfur r!mw ş~ sn mor m Inmwlrm pt'/1-

lrn Numele Domnului Isus'', Ce ho~ă
rtrf." şi "·ointă 3l:.înHi! Pc un astfel de
om .ni~nie nu-J po~llt• opri de n·!jÎ in~ 
depllll' rlH•marca, A vcm ş; noi n1ăcar 
o Jlartt• din această hotărîre? 

''· MN.\SON DIN C:lPHt:. Pawl so 
durt• tn lt'ru:miim b un uc:.:~li•· \'t:'· 

chiu din Cipru. care ('f<t o immEi pă
g!lnă. Se vrd(_• că inima Evreilor nu 
era gata să-I pl'inl("~t:-;că. 

INTHEil.\RI: l. De unde a plecat 
Pav<'l? 2, Prin ce localllăti ;,t trec--.tt 
p~11~5 ~n J~r? Pc ce drum a plccnt de 
a1c1 pan.a m Cezarea? ·1. Unde s·a ru
gat pc maJ? :}. C~ i~a spus Agab Jui 
Pavel? ti. Cat·c a fost răspunsul lui 
l~:1vcl? 7. Unde a gă,il pc cele 4 fe~ 
cwre? ~. Dece erau fm~i·oşi Iudeii pe 
Pavel? 

Penlru copiii •ICI 

Apostolul Pavel era un predicator 
bun rare se duna din sat în sat şi 
vorbea tuturor dc>sprl' DomnuL Intr'o 
zi s'a urcat pc o eon1biC' mare mare 
şi a plecat pc mare. Pc corabî'e erau 
multi oameni şi femei. Ei ~c adunau, 
~upă n~as~. şi ':orbe:lU, al\1i cânlau. 
tar cop1lasu se JUCau. Pavel 5c ducea 
între ci şi~}, îndcmn11 să se pocăia~ 
scit OamcnlJ ascultau pt~ Pnvcl da1· 
mul~i râdcau numai şi~si bălcau ioc 
de el. Ei t1 z.îccau: ,.Ai văzut tu 'pe 
Du~ncz~;_'~t? Asta nu se poate. Isus nu 
e l·Jul lut Dumnezeu. Noi nu credem". 
D:i.r C<Î\IYa ;tu crc7.ut pc Pavel si ~·au 
potăil. Act'ştia t>r3H plini de bucurie 
şi d'tnt:.IU ~ânlări dt~ laudă Domnului 
Ptl\'('1 iubea copil:1~ii *; le povl'~t:.·~, şi 
lfir despre Domnul isus. Le pnvt'slca 
cum s·a născut Domnul Isus într'un 
sţ~uJ. pc paie şi cum au venit p5!'>tO· 
ru la naşterea )ui si ingPriî din rcn1ri 
I-au c~ntat spre mărire: Apoi lc~a 
spu~ ca, pomr:_n1 a Cost .un copilaş 
bun, cmnmt:J Şt ascull:ltor Iat· când a 
fost .~ll:l!'t~ n iub!t pe toli ~opiîi şi oa
mcnu SI a murit pe nur~;_•, Dar Dom
nul a inviat şi s'a suil la cerut·i ,şî El 
ne va durt• şi pc noi ~\colo. dacă ne 
vom pocăi rle pă\at~. Copila,.;:ii :l'~rul-
lau ,.cu hm·uric JW PaveL · 

Cun<l nu ajuns la pânu\nt, ravel s'a 
dal jos dt· pc con\hk ~i ;\ plecat spre 
oraşul frumos al Evrcilo!'. spre lcl·u-
5nllm. A hătt_Jl _1:~ poarl.l unui frate şi 
<lcesta l-a pnm1t cu huctll'~t·: .,Bine ai 
vc~nit fl·att·~ Pav<>l Nf bucurăm că at 
aj~ms la noi sănătos''. 

Dra.ctii mt•i copiL să spunem _şi noi 
~t"sprc Dor:mu.l lsu;;. ropilnşilor şi ~ă-L 
n:)Hm pc l'.l Şl pe to'~ fratii care cred 
In El. 

Duminccă. 17 Scptemvrie. 

Rd:r;:bofuJ sf(Jn:l 
Trxtul: Efrs. 6:10-20. 
C111'. de aur: Ps. 91:1.>. 

I·:XPLICAŢit:>il Când P"'el a sccis 
Epi;:;tol:l: d1tn· Efeseni. el era închi~ 
într'o închisoare ronună. Lângli el 

ţ 
1 
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stătc:i 7.~ si noapte un soldat ro:nan, 
crrc îl păzea. Tot la câteva cca:;uri 
soldatul se schimba si venea altul. 
Rornanîi erau buni rnilit[!ri. Soldatii 
lor erau inalti, drepti, frumoşi şi ho
tărîţi. Mai ales muforma lor militară 
era foarte interesantă. Stc'lnd zi şi 
noapte lângă astfel de solrlaţi, Pavel 
le-a stll(liat armele şi uniforma. El a 
văzut în ele o bună pildă a vietii spi
rituale. Tot astfel trebuie să aibă (le
care creştin întreagă armătura gata 
de luptă. 

IDvdţdtur:l spirituale 

1. RAZBOIUL SFANT. Pavel le spu
ne Efesenilor că noi avem de dus o 
luptă mai grea decât Romanii. Ei lu
ptă împotriva cărnii şi sângelui, care 
puteau fi nimicite foarte repede, dar 
noi asem de luptat "împotrh·a domnii
lor, împotriva stăpânitorilor intun{'re
cului are~tui vene, împotriva duhuri
lor răutătii." E mult mai greu de bi
ruit astfel dr vrăjmaşi. 

2. CENTURA ADEVARULUI. Roma
nii crvcau o cingătoare cu care îşi în
cingcau corpul. Oricine a fost militar, 
ştie cât de însemnată c centura. Făr.:i 
ea, sold~tul nu poate lupta. Există şi 
1) centură a adevtirului. Ea ajută pe 
credincios să stea drept, tarc şi ne
clintit în luptă. 

3. PLATOSA NEPRIHANinll. Nu
mai cclrc are aecastă armă a curălici 
SJ?irituale, a sfintenici lăuntrice, va 
~Jungc învin~ător. 

4. BOCANC![ EVANG~EI.JEI. Sol
datii romani ~rau î:ncăltati binr pen
tru a put<•a face călătorii lun~i. Ei 
aveau de mers în tl:iri dcn~rl::~t~? n-:-n· 
tru a apăra imperiul roman. Tot ast ... 
f~l: credincioşii trri)IJie să fie pn~;.!l'i.
tJ\1 a pleca cu Evangll.elia in Hiri ele· 
părtate, să fie pregătiti a face căliito
rii în toată lumen. 

5. SCUTUL CREDINŢEI. Horn anii 
aveau un fel de armă care nu mai 
există azi. Ea era o tablă de metal cu 
un mâner, făcut în aşa fel ca să poa
tă acoperi capul şi pieptul. Când du
şmanul arunca săgeti. soldatul \inca 
scutul în calea lor si astfel ele :m-1 
atingeau. Şi Pavel spune că şi in ră· 
zboiul ~piritual, există un astfel de 
s(·ut, care· c în stare să oprească orice 
săgeată a diavolului. Acest scut e cre
dinţa. Ea trebuie să fie tare şi dura-

bil1i. Cu ea vom pult•a ~linge săge(ile 
arzătoare aiP cdUJ rău. 

f>. COIFUL ~1.\:-ITL'lllll. .\ceaslă ar
mă păzra cHpul. El era un fel de pă .. 
lăric rlc met<1l. Siguranţa că cşt, mân
tuit. ('ă păcatC'le iti sunt iertate, că 
inima ta e schimbată. că eşt; eoţul al 
lui Dumnezeu şi mostenitor al cerulai 
această sigur::mţiî e una din ceie mai 
puternice arme sp~ritunlc. 

7. SABIA DliHULl'l. Aceasta r o 
armă .de atac. Cu ct:' loveşti, răn~~ti 
şi ucizi. Tot astfel e şi puterea Duhu
lui sfânt in viaţa noastră. EL atacă 
păcatul si ucirle nelegiuirea. 

8. R.UG-ACIUNEA. Se pare că P:.1· 
vei n'a găsit o armă romană asemă
nătoare rugăciunii. De aceea el o chea
mă pc numt• ~i o arată ('a fll' cea m;.ti 
jluternică armă. 

INTTIEBAHI: 1. Cum a imătal Pa
vel armele romane? 2. Ct• reprezintă 
centura? ::1. Cu ce se aseamănă plat o· 
sa? 4. Care e încăltt'imintca spîri· 
tuală? 5. Care r scutul .wo.;tru? 6. Ce 
reprezintă coiful? 7. Can• c sabia? 
8. Care e cea mai tarc armă'? 

P••tr• copiii 111ici 

Ati văzut, voi copu, un ~oldat inar· 
mat? Mai demult, atunci cfmd voi 
încă nu erati pc lume, solda\ii :?-rau 
îmbrăcati altfel. lată. am să vă explic 
cu: Erau imhrăc~ti într'o cămaşă de fier 
şi la mijloc încinşi cu un cordon. In pi
cioare, an•au sandale tot cu fier lu· 
crate, iar in mfma stfm~ă aveau scu
tul, un c:qwc mare d(_· fier cu t::.\1'(• se 
apărau dind veneau silgctilt~ ~i glnan
tc·ll'. In <·ap avc~m un fel d\~ căciulă 
înaltă din fiC'r, im· in mfma clrcaptă 
n s:1hie <~.scutită. Soldatii ~r dunau la 
rilzboiu c:lnd duşman;i Yetlran în ţara 
lor şi se hilteau cu ci. lovindu-i si 
tăindu-i <;u sabia. Duşmnnii fugeau şi 
k era fr1r.ă tan• de ~oldaţii care se 
luptau bine. 

Pavel ne scrie ră noi suntem r.u to
tii soldati ai Domnului hus. Duşmanii 
hoştri sunt păcatele. Gfi.ndurilc urâtc. 
nC'ascultarc::t de Dumnezeu şi de pă
rinti. ynrhele urîte, ruinciuna şi orice 
fapte rt>lc care nu plar lui Dumnezeu. 
Dacă m• pocflim şi \'orbim numai arlC'· 
vărul . cretlt•m în Domnul lsus si-L 
Îl1him din toată inima şi spuneni şi 
celor piîcătoşi s:i sP poci'Jiască, atunci 
păcatrlc vor fugi dela noi ca şi du
şmanii răi şi Domnul Isus ne va iubi 
totdeauna. 
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Duminecă, 24 Septcmvric, 

FiU lul Dumne:eu 
Tt?xtul: lmm 1:1--111; Rom. 8:1'2-17. 

Cuv. ,Je anr: Rom. 8:1/f. 

EXPLJCATIVNl: Evanghelia după 

Ioan, din carC' avem primul t('XI, se 
deosebeşte de celelalte trei Evanghe
Hi. Acestea istorisesc mai mult via!a 
păm:-l.nkasdi a lui Isus pl' dind l~v:lll
gbcHa după Ioan arntă latura dtVJJtă 
a Juî llristo!', legătura }ui cu Tatăl. 

AJ dolka text e din cel mai m~;·\_·t 

.capitol din Epî.stolu către Homanij 
unde PuvcJ d<'scrie legile vietii duhov
niceşti. 

lnlld/dt•rJ aplrltaale 

!. ISUS DUMNEZEU INTRUPAT. 
Acesta t' 'primul ade\'ăr al E'\·fm~ţlc
liei după Ioan. Dumm:zfu era Cu\'an
tt:l. Cuv:intul s'a făcut trup in Hri
·stos. Deci ffristos c J)umrH•zcu intru
pat . .,Nimt.·ni, nkiodată. n:~ văzut pc 
Dumnc1.cu; srngurul Ltu hu, c~u·e <'stc 
1n sânul Tatălui. Acela S'a fărut cu
no:;cut''. Adk:1 Isus c singura desco~ 
pcrir~· adt•\·ărată a lui D•.tmnt.'7.e1L 

2. TAT.\L SI NOI. Oamenii au fost 
nit·uti. cu scopul de u fi fii . m !:ti 
Dumncz<•u. Acc~u;tu e cea ma1 mnn~ 
cinste făcută onmcnHor, Dar noi .tm 
păcătui~ ~i am ajuns. fii r<1Ukit~. Chi: 
pul hu Dumnezeu s:-a skrs dm .loi 
şi chipul dia\•olului a upăruL Prin 
păcat, oamcnH au ajuns fiii Satanei. 
.. T~ltăl vostru este dtavolur·. a spus 
Isus. Isus s'.a pogorît pc piimânt ea 
d rczidească in noi chipt.d Tatăl!tÎ, 
ca să fim născuţi din nou. dJn Dnm· 
nezcu. 

:!. CUM PUTEM REDOil?iND! DHE
l>TUL DE COPU Al LUI Dl:MNE
ZEU? V. 12 din primul text arat~ că 
a. crede inseamna a primi pe Hrh.tf"!s 
Deci ca ~să ajungi copil a) lui Dumne
zeu, trebuic să prîmeşti pc Hristos in 
inima ta. Acest lucru nu c de mirat•c. 
Numai dacă dăm voit~ lui Hristos i\ă 

intre in inhnile noastre. numai atunet 
poate El să. ne în'!>ik'l:scă~ să ne d~n f'1 

"tia(ă nouă, :c;ă ne. nasc~ din nou, dir1 
D.umnez<~u. C~ci. pentru a fi eoptl al 
1ui Dumnezeu, lrcbuie s~ tt>" naşti din 

El. Şi !H'castă nastc~c l!uma,i aşa ~ 
poatt~ htcP, dadi dat lu! llnstos \'ote 
sii intn~ m iniwt.~o, ta şi s'o stăpâ~ 
llNlsdt 

!. CALAUZITI DE DUHUL Lt:l 
DUMNEZEU. llri~tos ne naşte din 
Hou, d<H'ă 11 p1·imim in inimHt• noa ... 
sttc şi :1poi, tit• aci înainte. viata noa
~ttă e i'ălăuz:tă de Duhul lui Dumrw~ 
lJ.·tL Căci toti cd ce sunt călăuziţi de 
Dubul lui Dumnezeu, sunt fii ;)Î· lui 
Dumnczt>u". en om, CtirC (> călăuzit 
dl~ fire-a sa pământeaecă, nu t.' J'i u nl 
luî Dumn(•zcu. 

3. SU>Cll.\NT.\ l>IYIEHIL Cei ••e 
njuag cop:l ai lnî Dumn(.·zcu, prim(':»C 
sî~urnnta acestui f:~pt Duhul sfânt 
Jc adc\·ct·cş.tc si duhuJ Jor In $Ople·ste 
cU ,..:;unt mcmb1·t ai famîltei Cl'J'csti. Ce 
bucurie l' să le simli rcpl"imit hl casa 
părintt.~ască! 

Il. MOSTENITOIU. Cerul e proprie· 
tatca Tatălui. Fiii Lui ~unt sintţurii 
mosteni!m·i. Dae;''i. t'Sli !in al lui Dum~ 
nezt~ll. t•şti moştenitor sigur: al et•rulu:. 
I~TREB:\HI: l. Cine <.' flrislo$'? 

2. Cum s'a dt·sroperit Dumnl·:t.cu? 
3, Cum a pierdut omul dn·ptul de fiu 
al lui Dumnezeu? 1. Cu.tn il poa!P ·ce~ 
eăpăla? 5. Cint' călăuze::;te P(' rm h!i 
Dumnt•z;.·u? n. Cum ,;tJm noi că sun~ 
tem copii ai lui Dumncz.t·u? 7. Cine 
va mo~kni cerul? 

llelltrll CDPIII miel 

Dumnt.•zeu ne iubcşll' măcar c!l sun
tem răL Când Yoi face{i <'eva rău. ta~ 
UU vă ceartă, nu·i ;1-;a? Dru· c<î.nd 
plângctî. tot el vine şi Yă măngăic. 

Aş<i e Dumncz-Pu Când păcătuim, El 
nt? -pedepseşte, d:.i.r când sunleih ne
căjiţi, El ne mângăic. Dumnc-zl'U se 
poartă cu noi ca şi părintii po~tri. De 
acc;,.•a spunem noi că, Dulmle.zc.:u e 
TaH'H nostru, iar noi suntC'm fiii Săi. 
Noi suntem numai atunci Wi Jui Dumw 
nezcu, când Il iubim si as<'ultăm cu
vinte!~ lui scrise ÎJl BibliC'. Cfiml vom 
niuri, Domnul nP Y<l duce sus -lu e:c
I'Uri, la odihnă şi bucuri<'. căci El ne 
iuht!;şle <'a si păr!ntii nostri. Noi trc
huic să,J mul!umltn si să ne rugăm 
Lui - intocmai ra )Î părinlHor no~ 
ştrL Et ne Ya asculta şi noi vom fi fe
riciti. 

Stiti \'Oi rugăciunea Crumna~fi pe 
car(" nu învătat-o prietenii Dtlmnui•.!i 
dela El: .. T;.~UH nostru, .. '''J Hai să-o 
învătăm, E asa d..,· uşoar~ ş[ <' fonrt~ 
fttlfUOAsă. Să vi'i l'U1{atî Domnufui tol
denuna si atunci. El va fi Tatăl ,·o
stru $Î voi vcţ1 fi copilaşii Lut. 

i 
;, 
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lnce/J:ind cu act•astă lecţie şi in c:î
teva (in ct'le l'L' urmează, vom incer
ca să stud~L'm despre un subiect deo
sebit şi întrucflt\'a neplăcut şi anunw 
despre Diavolul. Poate eă n~\i fi_ o;;ur
prînşi de acest fapt, toluş; subicl't.JI 
acesta este de o aşa nwiT imporl=.nt\i'î. 
inc:Î:t nu putem răm<'uwa in nc.-;tii!l(:'i 
asupra lui. ;\postolul PaYc]. ,-orhl!ld 
nPştinilor din timpul lui, despre lkl
vo!ul. le ~pune: ,.1'\01 nu suntem lll'CU
I~oscfJtori t~i planurilor lui". De:~igur 
că despre creştinii din timpul lui Pa
n·I se puka spun" ar(':-;t hHT". l"IJ 

toată inrrcdcrca. mă întrch Îl~să, d<l
dî ·~Jcest luen: s'r putea ~pune tot =1şa 
de sigur despn• cr('ştinii din !impn
rile noa~tre! La cel mai multi. <--<' }>:1-
re, eă domneşte mai multii necuno
ştintă decât lumină asupra planurilor 
lui. Ori, noi şt;m eă Diavolul est<' du
şmtmul Cel rr\.ai aprig al sqfletl'lor 
no<lstn.·. contr<J căruia t1·chuie să <111-
cPm o luptă necurmată .. \ Jm:rgL' în
să la luptă in contra acestui şiret dH
şm<lll, ffirfi a-i l'U!lO<l~te phnurill' ~:d 
pozitin, înseamnii să fii pc jumllhltl' 
UJ\<ns. l 1n general care inlrii in !upt:l 
fără s;1 eunoasdi intru nllllÎc pozitia 
şi fo1·tck inamicului, ri-sc5 să pianlă 
dela inceput băti'ilia. Dt• ac~·ea noi 
vom încerca, în cPle ce-urmează, să 
slt.Jdit•m viata, putC'rca şi diilc lui de 
l_uptă. pre(·um şi mij!o=:tccle celt~ mni 
Sigure de a-l învinge. 

1. Oriuina lui. In accostă pri
v:n!ă. Biblia r foarte clară. Sunt zeci 
şi ~ntc (}(' verst•te. cart• Il<· clan 'mni
nă :1snpra an•stui fapt. Capitolul 28 
din Ezcc:hiel. fornwaz:ă una .-lin bio
~rnfi'il<• cC'Ie mai lămurite asupr.t vie
tii innmicului celui mai man· al copi
lului lui Dumm•zcu. fndt'O'i~hi vcrse
tel(' citate mai sus. dt•scriu atât de 
dar origina lui. Deşi ele p:ll" .1 fi 
adresate unui împărat al l'tndui. to-
1:•--i :- învrdcr<~t dî c1ci nu <' vorl..la ;]e 
un o·m muritor, ci de un Duh. Nici
unuia dintre toti i:mpăra{'ii Tirului, nu 
i ·!oie pot aplica în întrcg;mc aC{'SI(' eu-
vint(': ...... ~1jun~escşi Ia ~ca .nai 

.ir;altri dcsăv:ir~irP, crai plin dt• îr.tc
lt>rpciune şi d<•săvârşit · in frumUsete. 
Slăkai in Eden, ~rădma lui Dumnc· 

zeu, şi <'rai ntoperit ru tot felul de 
pietre :-;cumpt• .. .'' Apoi: .. Erai un he
I i1nm onot1tor. ru aripi it• întinse, te
pusesem pc !nuntt'le. t•d s_ffmt a.I. lui 
Dumnezeu, ş; umhl~11 pnn llliJlocul 
pktrt•lol' sdmtcictoare··. E in..-('(iel':lt, 
eă ad profctul vorhcştC' dc--;pre star~·a 
dela Îi1Ccput a St~tanci. O start• stră-' 
lu('iloare! DumHt'Zt'U creast• ŞI lliZP· 
Str·ase pt' arest ingt•r, cu calit:'iti deo
sch:ie, dtmdu-i !n U<'('laşi timp ~i mi
siuni sped:llc. Din cuvinll'le profclu
lui. ('llp,.inse in \'crsctul 14: .,Er<~i un 
heruvim ocrotitor, cu aripile înt;m;c,. 
te pns('Sl'tn p(' muntele cel sfânt ~~~ 
lui Dumnezeu ... ··, unii <'l'<'CI2-!ălol'i ai 
Bib\iei deduc că îngel'liluL despre rare 
l' vorba m·i, i se incn·dintasc paza 
tronului sau a scaunului de domnie
al lui Dumnezeu. Iată dar st::~rea pli
nă dt• glorie şi slrăludrC' a :wl'luia 
carr astăzi este duşmanul ed rn:1i a
prig .al oameni-lor! In stare '1-:c.Hla a 
stat p:"mă în ziua cfuHl -...;" ~~!isii nrlc
~iuil't'il în el. Din momentul ce mân
dria şi sumetio au pus sUipânire p~ 
l'l, făc:1ndu-l să se rre:Hl:l Durnm·z~u 
(vezi Y. 2). căderea lui era gata. In 
v. 18 g~him uJ·miîto:ll'<'l(' cuvinte: 
..... de acet•a, scot din mijlocul tău 
'!Il foc, <·arc te mistuie si te prdace 
în cenusă pt> păm:lnt ... " Astfcl, din 
:-;.tarea plini'i dt• glori(• d<'!a ineeput. el 
c~tC' nrune<~t jos pc păm:înt. unde-)f 
încl'pe lucrarea lui distrugăloaJl:. 

2. Sfera lui tfe acli11ifntc. Oda
tii arunrat din 'ilăvik et'rcşti, Dia
volul si-a inceput ,numai decât acti
Vitatea. Pănuinful devine h·nlrul unde 
se dau C{'le mai multe lupte. Tnge1·ii 
in.<;1.•lati dt• d şi impinsi la rftscoală, 
earc au foSt arunc.a{i împreună cu el, 
au devenit :l:.{L'nlii săi. Lumea a dc
vrnit impărătia lOr. inr diavolul stă
pânitorul t•i (lonn 12:31; 14:30). Dar 
nici IH'i::duhul n'a J'ămas ncpângărit 
de pn•zPnta acestor duhuri rf'l~. Apo
stolul Pcn·cl :)tia foa1·te hin(' lun·ut n.
c.:·-.;t:-~. dnd srriC' frntilor elin Ef('s m·
măloareh· euvinte: .. C:i<'i noi •1'n\'e1n 
de luptat împotriva ('ărnii şi sângclu'i. 
r·i imnotriv:l- răprtt>niilor ... împotriva 
DI'II1'HILOR H,\1''1'.\Til earc s11nt în 
lo('tlrilr cert''>ti". Tntă da1· cum acest 
Print al întmwr('cnlui a pus 'ităpft~i
re JH' păm~înt :-:i ,·ăzduh. cutn•(•r:în
dti·l" in toah• părtik. ca un J~u r~
cnind. căntfmd pt' rin~ sl'i inghit~. 

:1. .l11jloacr/e lui de lupldi Ele-
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~unt mu!te. Yom incerca să in
şr:im numai două. 1) Omul. Omul 
·este adeYăr<ltul dmp al războiului. 
Diavolul încearcă pc orice caie să stă
pânească acest teren. Pentru r€usita 
IL•ptei lui, el are neYoie de om. De a
ceea nu se dă la o parte in a intrt'
buinta toate căile pentru a pune stă
p:.înire pe el. o;nlăuntru si din afară, 
d ridică o multime de ispîte şi de 
curse pentru a-l dobândi. El atâtă 
poftele .şi firea ...-ecbe dinlăuntru si 
tot el ne pune in fată toate plăceriJc 
si de.şertăciunile lumii. Omul devim' 
ca o cetate împresur~tă de du.)mani. 
Dinlăuntru şi din afară e atacat fă
ră m:lă. btă însă un lucru fericit: 
Diavolul nu poate intra făr:1 YOlllta 
omului! Cşa mimii are numai un za
Yor. şi zăYorul e pe dinlăuntru. Dia-
1:olul nu poate să intre d~1c:"i omul 
nu-i deschide usa. Tot as~1 de :-td~"·ă
rat e _insă, c;1 nici Dumnezt•u nu poa
te să Intre fără inToirea omului. In a
ceastă privintă Domnul Isus spune 
dar: ,.Tată Eu stau la uşă şi bat. D--lră 
,lude cineva glasul Meu şi deschide 
usa, voiu intra Ia el, voiu cina r.u el 
si el~ c~ Mine·· .. Fi_ec~re 1intre noi poa~ 
te castJga o b1rumta plină dacă ,·re:1. 
Să fim însă aten\.i: cui îi desch:dem 
uşa??? i 

2 Prin căile lui Dumne:cu. Iată 
iarăşi un lucru curios! Diavolul 
h::ptă prin căile 101 Dumnezeu! Vă 
".·eti intreba cum? Foarte simplu. 
Dumnezeu a inzestrat omul cu darul 
Yo!"birii. El e singura fiintă de pe pă
mant C;tre posed;i acest riar. E darul 
cei m:::~i bun .şi m~i mare p-: care 
Dumnezeu I-a dat omul'Ji. Si d~ş1 
pumne~eu î i-a dat cu scopul de a fi 
~ntît"'bumtat spre slava Lui. Diavolul 
d foloseşte _pentru eL Ba mai mult. il 
foloseşte ch1ar p<>ntru a huli pe Dum
nezeu. La fd e şi cu toate ce[claHe 
daruri: Dum~ezeu a dat intel~pC'ÎUn(' 
r.-mu!~' ca sa facă descoperiri si m
vef!tll ?e . tot felul. spre a-şi inlesni 
tra1ul ŞI viata. Si iată că si aceste des
coperiri au fost cucerite de di3volul 
şi folos~t~- ca _mijl?ac~ de distrugere 
a On:'emru. pnn d1fcnte certuri ~i ră
zboa._e. ~Ce ~a mai s~unrm de muzică. 
de pilda? Ea a luat nastere in tem
blu. folosindu-se p.entru onoarea lui 
~mne:e~t, şi ~ayol_ul ;:t pus şi acea

"fa arta In slujba lut. El Yrea să oună 
"tăpânire pe darur!le. talentele' şi 
mădularele noastre, ca apoi să le folo
sească in slujba lui. S:i ascultăm insă 
ce zice marele apostol Pavel. celor 

.· •... 

rred..inciosi. despre acc5tP lucruri: ,,Să 
nu mai dati în stăpânire păcatului 
mădularele voastre. ca III.Ştc unelte 
ale nelegiuirii; ci dati-vă pe voi inş1vă 
iui Dumn€zeu .. :· (Romani 6:13). 

Iubiti t:neri~ .\\·<Ind un du~ma:1 atât 
de vickan. care nu are alt scop de
cât distrugerea trupuJui şi a -iufletu
Jui (:elui ce-i co.1d~· Yictimă. ~ă !im 
foarte atenţi a,;;u.pra drumurilor ce le 
i:rmăm. cuYintdor ce le rostim şi lu
crurilor ce le faceon, ca nu cum..,·a să 
dăm prilej acestui mare du~man al sn
iletelor noastre, s:1 se bucure de ~ere
risul propriei noastre Y!eti; 

Duminecă, 9 Iulie, l!l39. 

lspilltoral 11 l•cra 
GPnesa 3:1--6. 

Biblia :1e ..-or~şte despre trei mari 
atacuri date de DiavoluL in :..:oni:ra 
omenirii: in Eden. în pustie şi pe 
Golgoto.1. Tinta era aceea~;: să o.~bată 
pe om dela c:lle.l lui Dumnt'7.<_;;_~ si 
implinire<.\ YOÎL'Î Lui. .\c.:>ash t" tinta 
tuturor ispitelor lui. In Eden, omul 
prim cade. In pustie şi pe Golgota. 
Diavolul e bătut. 

S:l aruncăm o privire spre Eden. 
Dumnezeu hotări,;;e r:1iul pentru oa
meni. Raiul er::~ o gr-.ldină. Dum~nezeu 
voia ca Iocuinta noa.stră să fie o gră
dină .. \colo clomn''~l rlra~ostC'<l Ad~\·i:i
rată. curată .si rleo;;ăv;.irşita. Nu aa 
niciun năcat. nicio fărădelege. ni.:!o 
nedrept:Î.te. Intre Dumnez('u Si om era. 
o legătură str:.i.r!să. intimă. Dumnezeu 
..-enea adesea şi stătea dt~ vorbă cu 
omul sl sotia lui. Jntâlnirea aceasta 
era o fericire ne-descrisă. din ~are de
Yotamentul omulai fat:1 de Stăpânul 
său a de..,·enit tot mai puternic. Dia\""o
lul însă. n·a văzut cu ~1clti bun! iucru[ 
acesta. El voicl ... il aibă el stăp~inin•3 
pământului. Ori noi stim că. ea fu~C':se 
incredintată omului cu conditia ascul
tării. Si iată-1 acum la lucru! 

!. 
Cnm n uenil niat•olul? Vrem să cu

noaştem urmelt• :;:arpelui ,·~hiu în 
Eden. ca să le putem cunoaste lp(li şi 
in ..,-iată. Deşi el ..-ine în diferite chi
nuri. metodele lui sunt aceleaşi. A cu
Îtoa-,tc inamicul bitle. am "pus in h•c
tia trecut.1. cil înseamnă a-1 Ci biruit 
pe jumătate. Deci să-i urmărim al"
ţiunea. . 

1. :\ l'enil snb iru,elis. Adică. a Yf'mt 
!l.Ub altă inf=ltişare. folosindu-se de altă 

r 
l 
t 
f. 
• ! 
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flintă. Lurrul acesta trebuie să ne dea 
de g;.1ndit, pentrucă D:ayo}u} face )a 
f~l şi azi, Ilcce n'a veuil pl' fn,:i? De
t'C s'a folosit de o altă Iiinlă? Drre 
n'a avut curajul să se arate pc f.•tii, 
~ă .~c idf'nt:1icc. să se arate dn~.: c? 
Credeti că Di-avolul c al:H d(' prost? 
CrPdcH că l'l nu -;:Un că dadi va pro
ceda în frlul act'sta, nu \'H cCt;>f!Î~a d\!"
loc? El ştia foarte bint~ tw~asta, Dc
<Je,•ca et a ale~ act·st m:jlor ru:;;nos 
de a lucra din umb1·ă. din Înlun!!fl'C, 
dt~ după parn\·an, L~1 ft.•l face d şi 
.astăzi! Bărbati si Femei. tinct·i .şi b:î
trilni, prieteni şi duşm<Jqi, lucr:•ri şi 
fiinţe, animale şi ~~utrrc.•a nntudj (Y:în~ 
tu' ~~ a~a. __ in cazul furtunii J~· pc :\ln
r<"a Gahlcu). toate sunl folostt·~ 1le a
<:rst inamic vidcan, pt•atru a n·u~i in 
planm·ilc Jui n·lt>. Fvrlcc de onH!l a~ 
crin. can• poatl' descoperi prdăd'Ho
riilc lui. 

~· .t dat lol'ifurn tu ajutorul lrupu
lw . omcner;c. Ad e blnc să ne oprirn. 
puţm. Trupul nostru este obiN;li\'ul a
s~qn·n căruia sC' indrt.>aptă toate ~ăl!e~ 
t~le cc_lui rău. ~)rin n\<"tţarcn poftelor 
!'il donnţdor, Diavolul \Tt·a să f<H~ă 
din ei atelim· al său, ea apoî de ~;ci 
să opt·re;>;t• in voJc. Aşa ;.-. prot•/dl.t el 
şi in cazul nccsta. A dat lo\'itura prin 
t~up. El a apclal la tni lucruri, r,u·c 
it sunt,. foartt• pHkule omului: pofta 
d~ a manea, pl:kci'C{l de a prh'i şi do
nnta de n ~ti. Iată <'ele trei m~H"i slă~ 
hicinni ale omului! Cftlă lumP nu c•t~ 
dt~ 'TictiinU :H:cstol· ispit<·! Po{la de 
n;ân('n.rc! ln a{'C<îSlă privintă. multi mt 
~\JUtis mai IWejos derttt nnim:<!ctc. 
Pcut~u r:1uUi, fom·tc mUlti oameni de 
}tStă:zt, YJa!a sa redu<"c numai la lu~· 
<'rul >\<'Csta; să mil.nitnci şi <să be:. 
D_:mmezeul lor e_sh.' p:.intcce!C', <'5a du
pa cum spun~ şt marele apostol. Tot 
C\' ;m, tot <'C lat, nu are dt>cât un :::.fllw 
,t!;Ur scop; ;c;ă m~nUnce si !'ă h..:a. Daeă 
PC>!Hru. indt•-t>liniren acestor pl:"i:-erî 
anHh,Jth<'P nu le njun;..;<' ceea ce au. nu 
l-lc. sftt•sc s~ iH pe nedrept ~i din ,\1 :ll
luw. !'1optde !{" petre<~ <'hcfuind sî 
bând şi xilclL• la fel Ce viată inj'1sf
toar~e! Să nu trăieşti pentru aHeeva, 
d~c<Jt pentru cele ale stomacului~ Si 
''!~ta ~ce:\sta este- urma1·ea ne->ătnra
tcl poHc, poftv de a mânca. Să :m fiu 
gn•şit într-les, necesitatea de a mânca 
c uniJ~ iar pofta de: m:kare. care duc~ 
la dcsmătul dl.?'Sprf' can~ ,·orhir:l,m Nai 
sus. e alta. Si nici copilul lui Dmwte
?.eu trebui<' să fie foarte atent, ci\ nn 
r.umva deJa simpla ncrcsita1e de a 
mânca. si ajungă la nesaţiul şi· tm~ 

lmibarea car<' se nnşle din !lC(·.\~lîl~ 
poftă. Noi trbuie să ţlncm seamă de 
cu,·ini.eJc: ,.Nu trăim ca să mâncăm, ci 
mfmcăm ca să trălm!" Apoi, plilc·•rra 
tle a priui! Sîl ascultăm cuvintele
scriitorului: ,.Fcmeîa <1 văzut dî P.O
mul er::~ bun de m;:\ncat. şi PL,\CCT 
DE PRlYlT ... " lată o a doua rate
prin care diavolul caută să p1mă stă
pilnire pc noi-. OCIIHJL! Mtidularul a
Cr."şta _pntios, fără dt• c;wt• viata aJ~ 
fi un mtuncrec y('şnic, el. Iumîrw tru
pului poate devenî instruuwntul în 
nu)nn Diayolului, prin t·arc ·;ă ne-

\
>it..•rdem si. trupul şi suflet~tl. Domnul' 
sus, \'orbmd despre ochm, s~;mnc~ 
.,Dacă ochîul tău te fn.('C ~ă cazt în 
pă,:at. sconte-1 ... "' (Marcu fl:4'7). Noi 
lJ dJUh: să ~·x{•rcităm o t~sptă di~cipH
nă :.tsupra ochilor noştri. Cum 11c ui
tăm şi în ce fel? Domnnl Isus nt ; .. pu
ne că noi J;>Ulcm păcătui şi cu pri~ 
viren (Matei !;:2R). Da1· aki ni se nwi 
sl?unc ră pom.ul {'l'a PLXC{;T de pr-i ~ 
vtt Din acest~ cuYintc r('iew că pomur 
avea o înfăU:')al"e sp}t•ndidă. Imi in~ 
chipui că era cel mal frumos pom din 
gt"ădină. Fntn?.el<' ~i roadck lui, er.-.u 
o podoabă pentru grădină. Si fap:ur 
:wcsta a dc\'cnît o m<H'<' is:piHi prnt ru 
Ev,n. $i ci'H de mare c şi n~tăzi i~pita 
aceasta! Ispita frumuseţii! Ctl\i dintre 
copiii lui Dumnezeu u'au fo~•l traşi Îrt 
dif<:p·jt~~ curse din c:fnt?.:.i ;H'l·~td de-ser
tăciuni!? Pt·h·iţi ]X' crcdincio~ut Avra
am. Di·n cauza frumusetii sotiei salt\ 
c-ade în păcatul injosilor al minrhmif' 
(f.-cnesa 12:11, 18: 20:2). O(·hH nHHiora 
au rost orbiti- de frumusetile tre.;:Jltoaw 
re a1e acestei lumi, ea s:l nu vadă 
~trăhtdn·a şi gloria vietii dt• din<:olo. 
Dlm·olul cunoaşte şi ::~.ccastă siăbici1t
Ilf' a noastră şi el caută să se fol:>,-wa
~că de ea, ln felul accstn a ispitit d 
şi pC' Domnul Isus in pusti·c. Dacă a 
\'ăzut că nu retiSCste prin pofta de 
mâncar(', Diavo!u! a incrrrat rt- ilo Ha 
calc. A dus pc lsus pc un mun~f' foBr
te lnnlt, l·n arătat toate lmpărăţiile 
lumii si slrălucirrn lor. şi J~n %Î~: 
.. Toate aceste lucruri Ti-]{' voiu da 
Tie .. :• El a încercat ca. prin str~l:!
circa. gloria si ft·umust>\e:t ace~tei huni. 
să abată n~ Dnmnu1 ]sus din drumul 
Săn. Dacă c! a :wut rurnjul să ispî~ 
tc·a~di pc Domnul in felul aresta. t)are 
nu o va face si cu noi? Desigur c-i\ 
da! Sii ne rug}tm Domnului, ln:;ă, c:a 
să ne descopere planurile lui ''iclcn\~~ 
ca apoi: să-i putt>m spune, eum i~a 
spus lsus: "Pleacă Satano"'! O a treia 
ispită pe care Diavolul o trezeşte i'n·· 
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inimile noastre este: dorinta de u şii. 
Cu ac~asta a căutat tspîlorul să tlll·
burc mintea senină a EYei. ,.\'cU fi ('a 
Dumnezeu, cunoscând binele şi răul''. 
Să nu ne mirăm că Eva n'a mo:~i pn 
lut n~zista în fata acestei isptte! ErJ. 
a t1·cia lovitură de moarte pe car,~ Î··O 
dăduse duşmanul. După ce ii aprin
sese poila dt• m:incHre, ÎI dcsYăbisc 
in ochi frumuH·ţ~·a pomului ~~ a ··J::s
ddor sale, <H'Uill îi tulb111·ă !;iÎ min!.c;,t 
stf1rnindu-i dorinţa de u şti şi a c.:u
roa!;itc m~li mult. Pc care dintre noi 
nu ne ispiteşte Diavolul şi în acc:olstă 
formă? Desigur. că_ nu în te leg L·uno
::;tinta şi durint::1 de <l şti, rle~pre :::-~n• 
e vorba aci; cunQştin\a istorici :;nu 
,gl..:'ografiei. sau ştiin(a prcdată in şco;:~
)(• ş;· institulii. ci cunoştinţa acL·ea 
îngftmfată, care duce la m[mdrie, do
rin{n de a fi mai mult dedtt eşti, de 
a _fi ca Dumn~zcu, aşa cum i-a sug_•rat 
Dwvolul, Eve1. Şi ce e mai trist în 
această istoric~. e, că Davolul a câ}ti

.gat. De fapt .e~ c.;Îştigasr .dela incepu
tul conversntw1 sale cu I::.va. Cădcro!a 
Evei n'a fost atunci ccind ea a luat 
din rodul pomului, şi a m:încat; :::i ca 
se produsese în momentul când Eva 
şi-a permis să discute cu Diav0l.Il 
<ireptatea lui Dumnezeu. Dacă Eva 
dela inceput respingea atacul, ea :iu 
cădea yictimă. 

luhilii mei tineri, adevărul mare şi 
învătătura pc eare trebue să o deo;
pri~dc!ll de . aei cst.c: să nu ne jucăm 
cu JspJtcle ŞI cu Dwvolul, ca nu cu·n
,.a luând focul în mână, să ne ard<•m 
;amar. Diavolul ''rra să pună stăpf1;1irc 
pe trupul nostru, ca să-i satisfacem 
poftele, pc inima noastră şi pP mia
lea noastră. pentrucă atunci ştie că 
stăpâneşte şi vointa noastră. Lucml 
acesta însă nu-l poate face fără im·o:
rea noastră. Dumnezeu ne-a dat o 
vointă liberă. Fiecare e impăr~t in 
itnpărătia voiei lui. Noi singuri însă 
nu-l putem birui. Domnul Isus, ~ar~ 
a câştigat deplina biruinţă asupr3 
lui, ne ,.a ajuta la aceasta! 

Dumi•necă, 16 1 ulie. 

Metodele lspllltonlal 
Genesa 3:1-6. 

· In lectia aceasta vom continua ru 
studiul nostru asupra metodelor p~c~~ 
toase, pe care Ispititorul le-a intr~
buinţat şi le intrebuinţcazit şi astăti, 
pC'ntru a învinge pe copiii Domnul.1i. 
'Să încercăm a descoperi urmele lui 
murdare. 

1. .Mui inicîiu, el a lrc:if ill(loia/11. 
,.Oare a zis Dumnezeu ~u adcv·i:·.tt 
să nu mâncati din toti pomii din 
grădină?'' Prin aceste cuvinte el a în· 
cercat si\ trezeaset1 îndoiala fată de 
dragostea lui Dumnezeu. ..Oare?'" Cu 
alte Cli\'Înte, "a zis DunuH'ZL'tl într':H.k
văr să nu mfmeati din to\i pomii? Ce 
Dumnezeu aspru! Dacă El v'ar iul.li, 
desigur că n'ar f; dat o astfel de po
runcă. Şi ce poruncă! Să nu măni..-tci 
dintr'un pom. Şi tocmai din pOtnJol 
cel mni frumos din grădină! Atund 
degeaba ne-a lăsat să m:"mdim Jin 
ceilulli pomi, dacă tocmai dela 
acL•sta ne opreşte! ·.\ceas! a nu este 
dragoste... Cam ac(•stea erau gim
dudle pe care Diavolul \'OÎa să le ri
dice în mintea femeii. Gfmduri pliac 
de îndoială fată de dr:1gostca lui 
Dumnezeu. In ziua aceea, Di~volul a 
dat naşt<:'re îndoi<•lii. Intftiu s'a năs:::nt 
indoiala fală de drago-stea lui Du
mllCZ('U. Din acca:-;ta s'a născut 

apoi indoiala fatli. de Dumnezeu în
suşi. Iar din moment ce omul s';:~ in
doit fată de Dumnezeu şi dr~go..;k."t 
Lui·, indoiala i-a. cuprins cu totul ini
ma. E! a înct~put să se .îndoiască de el 
şi de toti cei din jurul lui. Noi trăim 
tntr'o peri'oadă bolnavă de îndoială. 
Ne privim cu ochi ncîncrezători unii 
pe altii. Bănuim pc orit'ine. Nu m:li 
e5tc niciun credit. Fiecare vede in 
aproapele lui un inamic ascuns. Prie
tenii sr bănuesc unul pc altul, t'opiii 
nu mai au incredere in pă1·inti şi l_lă
rintii în copii. Nu mai ştii cmc 
ti-e duşman. Aşa cum e intre indi
vizi. c si între popoare. Se dau ga
rantii, sL' încheie pacte .. ca apoi in tai
·nă. fiecare să se pregătească cum s§ 
atace pc celălalt. Din această nesign
rantă şi îndoială, se naşte apoi critica, 
ura, omorul, dnd e vorba de o fiinti'i, 
şi răsboiul, cimd c vorb~ de mai multi. 
Toate acrste plăgi au fost z5mislitc tn 
ziua aceea. în Eden. Si oriunde există 
numai o singură urmă de indoiaHi, fie 
faţă de Dumnezeu, de mântuire, 
de viata veşnică, fie faţă de om, trebuie 
să se ştie sigur, t'ă la spate, în umbdi, 
Dia\·olul lucrează. 

2. Dimmlul a minţit. Ascultati ce spu~ 
ne el Ever: "Hotărît că nu veti mu~ 
ri..."! El ştia bine că in momentul 
când ci vor mânca, moartea îşi va 
face întrarea ci tristă în lume. Dar 
acesta era planul lui şi realizarea 
acestui plan insemna biruinta lui. Pen
tru a reuşi insi\, el a mintit in mo
dul cel mai tnjositor. Din acel mo
ment, pe l!lngă celelalte nume pe 

r 
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care le avea, a mai primit şi titlul dC': 
Tată al rninduniî. Şi de atunci el 
minte mereu. Lumea intrt>ngă c plină 
de minciunile Jui. Dt.~ c<.ltl~ ori n'a in;" 
şclnt el pc copiii lui Dunmezeu, m;n~ 
ţinduMle ntl'l·cu! At;;.a a rărut cu Cht'· 
hazi, de 1·11 ·umplut de kpl'U; cu An~t
nia si Safira, trăgându-i în mn·jelc 
lu! şi f_ăcitndu-i să mintă pt_• Duhul 
!dant, ş1 aşa face d :-;;i astăzi. Din 
această prîmă minciună a sa, au isvo
rî1 toate puhoaiele de minciuni Cf1t'C 

im·adează şi ni"lpiidtsc tlsliizi sufletele 
oamenilor. Toate minciunHc spuse ~au 
~u.mai ~ândi.tc, ~odaie, pc1·~onalc, po· 
hllce. Şl ret:g10ase, toaHi clodtura 
poate fi cunoscută ca venind dela ta
tăl minciunii'. 

3: F;l a aprins umbilfi unite ,. .. , 
veti fr ca Dumn<'zcu ..• " Aceasta ~· 
vrut el dela inceput. Pentru aceasln 
a fost .el nn!ncat ,afară şi despoîat de 
străhJc1r~a şi glorw cu care fusese In
zestrat de: Dumnezeu. Şi acum voieşte 
să împingă şi pc bietul om în cursn 
aceasta .. ,;Veţi fi ca Dumnezeu··. Cu 
alte cuvmtc, lc~n spus: "Iată, inaintea 
voastră stă ocazia minunată de a dth 
veni P'ţlternici, mari, îniclcpţi, să f"U
noastetl t~tul, să şllU totul, să puteti 
totul: Nu~1 aşa ci'.î lucrul acesta ar fi 
ad;mr•bil? Şi pe cât e de lt·umos pc 
ata! t: de uşor, Mâncati din por'n şi 
Vetr It ca Dumn~zcu .. :· Aci au luat 
naştere toah• ambiţiile mincino~tsc 
rel~ şi ~{'$311t\ Ele se pot vedea prc: 
tuhndcm. In viata de toate zilele in 
viata s.odală, în ''iata polîtică ş{ re 
e mai trist. chiar şi în viata •biseri~ 
ce~sdi. Sub oti~c Iorm~. '\"edem stră
dumtele oamemior de a se rirHra 
mai presus de locul însemnat lor de 
Dt:mne?.cu, prin mijloace neîngăduite, 
urm?u·se, doşminindu·sc. criticând.1~ 
se- Şl săpfind unii sub altii. 

, 4. A indemnat la neascultare. Lo· 
zmca unei ·\'icţi adevărate e asculta
rea, Lozinca vietii Ispititorului n fosl 
neascultarea fată de Dumnezeu. Doln
nul nostru Isus Hristos a \'enit să fa
că un singur lucru: să ascult<' de Ta~ 
tăi. Apostolul P.-·cl, vorbind de'l"~ 
ascultarea DornnulUJ, spune di S'a fă
cut ascultător pân~ la moarte şi ind 
mo~rtc de cruce. Dumnezf'u pretuic-,t(' 
mat. mult ascultarea decAt toate ar
d~nle de ţot şi toate jertfele, Toată 
vraţa creştm:'ci se bazeazi numai pc 
as_cu~tarea fată de glasul Domnului. 
Nimic ~u cere mai mult Dumnezeu 
dela no1, decât ascultare. Biblia ne 
vorbeşte aşa de mult despre acest 

fapt, înefd nu cred că c nevoie să 
adăugăm mni rnulL Tot ee trebuie să 
facem e "-ă ascultăm de Domnul şi nu
tnai dt• EL Dl:n·olul vre:~ toemni .._~on
tnnut. lk <H't·e.a el \'Ult• ~i spune pri
milor O<lllH'nL •• Dnmae;~;t•u a spu:> să 
nu m:iH<':t\i că Ye\i muri. ~u <' ade
vărat~ ~H1nruti ş.i n~li t1·ăî'' Evu in:
t:nde mtu;a. in din pom, mănfmcă ~i 
dă apoi sî hfh'h<ttului ei. Si în ;lf:•~l 
monu:nt. o lume cun:ttă. drcaptiî, 
sfimtă, se prălHI1'·'şlc. ia1· în locul e-i 
ia naştcn~ o lum~· murdară, păcăt0a~ 
să, pltnă dr dur('ri $l dt• lacrimi, de 
patirnî şi rcmuşcăd, Î~r Dîavolui de
vint? stăpftnitorul Cl. 

Care sunt urm51'1lc ~wcstci prăhu
şiri grozave? Nimeni de pc piimâ•\t 
nu le poale calcula îndeajuns. Omul 
S(' desparte de bună vo!{' dl' Dmnne~ 
zeu. De remarcat c faptul că: nu 
Dumnezeu a plecat. ci omuf s·a a~Clrn.o:;:. 
Omul ~l devenit slab, fără nicio pu- · 
tere morald. Devine lnş. chiar, Cnnd 
Dumnezeu tl ia la răspundere pentru 
acest fapt, n'are curajul să-si măt·tu
riscască vinu. Jm:earcă să lnvinovă· 
tcască pc femeie, cr. apoi aceasta la 
rândul ei să pună vma pe şat•pc. 
Omul devine in ncefaşi timp. [ric·1s. 
Păcatul naşte frica. Auzind glasul lui 
Dumnczt'u. fuge şi se ascunde. La fel 
face mai târziu Cain. La fel fac şi 
astăzi toţi urmaşii )or. Toate acestea 
au început in ziua aceea în Ed<'n. 

Iubiti tineri, aH băgat de seamă a~ 
ccstc urme pc c~Hc ''ÎC1ii Yoast!'t~? 
Vă sunt ele <'U totul străine? DHr~ 
Ic.a\i văzut in totul sau num~i in 
parte. tmteti fi înrrcdln,ali că ele vin 
dela şat-pcle <'el vcchiu. Pe IspitHor 
însuşi nu-l vedeti, el dimâne aseun .... 
însă ii vedcli urmele. Dacă !H.~ gfi~esh• 
la voi n•va de felul acest fi: îndoiaiă 
fată de Dumm~zi"u, ncascult~1re. la$i
tnte mor:1lă. mînciuni d(' tot IC'lul ·si 
de oriC(' grad. simtămi\ntul fri·cii. pu~ 
teti fi ÎllCI'('dinţati eii:, <lSC'UilS. ~;1~1 pr 
jumătate ascun:s, lntr'nn colt, arr şi 
Dia\'olul un ioc. Dacă le-aţi ţ.tlisit si 
vă dati sf'ama de c}C', încercnti să \(' 
isp;onÎ\Î din YÎ3~3 \'0::\Stră. S:nguri ~Hl 
YCti putea. Dar iată re zice cuvt111tul 
Domnului: ,.Ei I-au biruit prin siln~ 
gcle Mielului':. (Apoc. 12:11). 

Duminecă. 23 IuHe. 
Lupta crestinului 

Efeseni 6:10-·20. 
..Stati gata dar. auând mijlocul !ncin• 

cu adeudrul". 
Efeseni 6:1 t 

Secretul succesului marelui apostol 
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})avel, ca cr('ştin, este foarte simpl;,z. 
El a luat viata cn::)tlnă in sL·t·los. 
Pentru l'l lupta era dublă: dinlău! ru 
şi din afară. Reu.şita in <tccastă m;wc 
Juptă depinde in tot•1l de felul ~:um 
suntem cthipu~i. De ace~.:a noi lrPbuic 
să avem tol t'.{'hip~um·ntul po~!bit 
Trebuie să ne îmbrâdlm eu toată :l:r~ 
m:'i.tunl iui Dumm·zcu. Pavel d«scdc 
3C(~astă armătură in nmănnn,imc. El 
ia de exemplu pt' soldalu1 roman din 
1impul său. 

Primul lucru pe care el H mcntio
nează aci, est(.• 

l. 

Incins ctl adl'vărul. Cu alte cu\·inte, 
să ne imbrăcăm într'un spirit dt; 
dnstc şî sinceritate cu noi in:<)inP ş1 
c11 Dumnezeu. Cinstea sau s:itl('{''l'it.l
tea L'. fundamentul unui caracter cin
~!it. Ac<'asta t•rn calitatt•a pc ran' 
Domnul Isus o cerea mai mult, dela 
onna:şii Săi. El mustra fou rtc aspru 
pc Farsci, nu pentrucă nu erau sfinţi, 
d pentrucă erau făţarnici şi mândri. 
Ei nu !'ie vedeau pe d aşa cum cr.w, 
şi din ~tceastă c.auză n'au \'tut să 11ri~ 
mcască pe fs.us. Fără acc:1stă sin.~C'ri
tah· şi onestitate, nimPnea nu poate 
intra in impărătia lui Dumnezeu. 

L In primul rând noi trebuie'" sif 
[lm L' i H s t i't i fat el de Dumnt·:eu. 
DorJnla noastră de a urma p(' Isus. 
trebuie să tie sincer~. Foarte multi 
oameni se în~eală am~u·, atunci cfmd 
"tor să m·nwzc Pl' lsu$.. nutrind in-;~ 
in sufletele lor !)COpuri şi năzuintc 
pământeşti, Ac] isi nu isvoarcle n·le 
mai multe căderi. Un astfel de om, 
când ajunge în f3ta inccrcădi :.;i a 
ispitci~ va fi învins. El n'a căutat sin
cer pe Jsus. Noi putem apoi, să fim 
neoneşti sau ne!linceri, atunci r;l!ld 
facem vr<•un hine. E un lncru foa1·te 
obişnuit în lume, ca cineva să fa..-ă 
]u('ruri hunf', cu scopurj. rele. De pil~ 
dă: facem hine pentru a fi lăud:lii. 
snu iubiti, etc. De câte ori nu se în
tâmplă tocmai· contrarul la ceea ce a 
zis I::.us. ,,Tu cîind faci mHostenic, nu 
"Una cu trimhita .. .'', a spus Dom1ml 
Isus. Ori. ce pulini dintre nol ~unt 
conduşi de SJ,>iritu) ac{'sta ai lui hus. 
Cei tnaî multr. sunt ins}'\ f.linlre aceia 
rare eu o m.:1nă intind darul, îar cu 
<:<'alaltii tîn trîmbiţa Ja ţ;ură, sunănd 
~ă Hudă toată lumea. E invederat dl?ci 
iuplul, că, uei scopul n'a . fost milD: 
"an compătimirea, ci motive egoiste de 
a atrage lauda şi atentia oa.menilor. 

Există un singur ~cop onest şi sin~ 

cer în viaţn cr<:ştină, şi anume: sco
pul de _a u!Tti~a pc Hristos ~j. a face. 
yo;u Lut Dara aC('st., este Şl sc<lpul 
ltUstru. nlum~i putem n. sisuri de reu
şită in lupta or:cărei J::<pth;, 

2. in ul dolca rând, noi ln·buic să 
/îm oncşU fntit de nui inşi.nc. T~e
hul :.· să vcdt•m sUlb:clunile şi didl'"nle 
fll.~<.ls1re propdL Aceasta ne va l:ace 
să căutăm a ne înarma cât mai JJmc. 
Nni vom recunoaşte unde suntt·m ma~ 
:-.l<Jhi şi mui înclinaţi spre cădere, Şl 
:u:olo vom întări frontuL An:::t 1iU

('TU, însă, nu c tocmai u;;or. Noi ţre~ 
!mit; să ne examinăm pe noi inştne: 
Să ne aşezăm in fa\a Cuvântulut ÎUl 
Dumnezeu, care este ca o oghudă pcn~ 
tru sufletele uoastre. Orice pată .')i pă
cat, r:t.~ \'Om obscn·a, să ne-o impa:
tăm nouă lnşi~ne, şi nu . împrejurări: 
lor şi prictrnilor. Ce putau :-,unt :tel~ 
.-:e se indclctni('csc cu ţtşa ccya! Cet 
mai multi' sunt Ioarlc grabnici in a 
-vcdc~t 1Î jud{'ca .slăbidunilc alto1·a, 
dar a~a de: ti'tr:c;i in a şi-le rCl'tHiOllştc: 
pe. alt• lor propdi. Multi oameni îşi 
1 ăurcsc despre el ccJc mai frumoase 
'~~lndnri inn·rctî.nd in felul acesta să se 
~tnăgca~că singuri. Dacă le pui in faţă 
păr.atele şi slăbiciunih: lor, ci sun~ 
gata să~\i spună, că nu sunt ci ce: 
mai răi, că altii fac aHclc cu mult ma~ 
mari decât ei Si cu aceste g:induri 
rle mând.r_:~c per~onală, Diavolul )t• ~r.: 
bt>ştc ochu şt mmtca ca să nu~şJ Y3da 
păcatele, ca nu c!lmva s!i se 1nloa_rcă 
1a Domnul pentru iertare şi n1imtl:ltre.; 
Să ne vedem aşa cu~ sun1t>m şJ sa 
nu îmbrăcăm numai o haină ca1·e să 
nr.oper~ yutregaiul dinlăuntru, acc::tsta 
inseamna să fim sinceri şi oneşti cu 
noi inşi~n<'. Aceasta trt>bule s'o facem 
cu atât mai mult. cn c:ît slim t"ă~ 
pentru a iupta cu suc-c{'~ contra rău
Jui din jurul nostru, trebuie să fi în~ 
"'ins întâi răul dîn noi. Erou c acela .. 
cnn· se invinf{c pe sine. . 

Iuta dar te u înt-eks Pavel pnn cu
vintele a restea minunat(': ".\ yfmd n'lij
locnl incins <'U adt~\·ărul'' Să ai ade
vărul. să spui ndeY5ru1 şi să trăies~i 
adcvăru1. Ş1, adevărul nt' \'a fart"' 11-
b<'ri si ne va ajuta la biruinta a"upra 
celui rău. 

Duminecă, 30 Iulie. 

Platosa aeprllllalrll 
,.lmbri1cafi cu platoşa neprihănirii». 

Efeseni 6:14. 
Cuvântul ncprihănîrC' este unul din

tre cele mai familiare cu .. intc din Bi-

. ' 

1 

r 1 



!'!o. 3 7··=-==== CĂLĂUZA 27 

blit'. Evl:1vut :;.î n~prhcinhTa .tpartm 
una aitrJ::~, Primul hHT\l pt> r~r~· 
Domnu! il t:crc t'. cu sii fim cu con~ 
ştiinţa ncpătată. :t\ol 1rdmîc s:l {,1~ 
ccm nutnai art'lt' lucruri P<' eJre Cu
vântul Jui DumJH.'l.CU Ît' arul;l ca 
rlr('ptc şi bune. In act•astă prÎ\'Întă nu 
putem face nieiun comprorn;:-i. nu pu· 
tem fH'rmill• nicio abatere. A avt'<t Lu
mina ~~ u trăi in Ea. înseamnă tlf'
pri-hănire. N<'prihăuh·Nt este pl:\toşa 
ct; cart' f'reştinul tr<'hUil' si'i ric imhră~ 
cat· ptrmaaent. Fără acea~tă platoş;-1, 
el va t:ădt•a tu prim'-•lc ltwituri alt' 
inarnlntlui·. Şi t' foartt• n:lhttal ~ii fh.' 
~.şa. Cum poate cineva cert' Ct<Î\'a o 
...-lată sfântă :SÎ CUI':ilă. alitla '\Tl'll\C C<Ît 
d însuşi nu o u·ăh.•ştf'? Ce inflU\':1\5 
va <lY<'<l nn hc(h· a»upra asrullătorî
lor săi, vorbîndu~k ti>nlt;l akoolului '! 
Cum putem noi r:t'l't> ii!tOt.a să ~t· Insr 
dt' păcntdt> pt> e<trC' noi inşint' le.• f:t
cem? Nu "S<' Y~ întâmnla om·t. ra 
si'igt•tilt• H'imi:>t• rh' noi f'Otl1!'a ::wt.·:()r 
păc~te, de t·an• d(• a!tf,•l t~:d noi nu 
nc~am dP~piî1·tH, :-~ st· în1oarcă tou
tr:l noast1•fi ~i să nt"! r:lr:>:>:isd m~i 
J·::iu? lată dur, d>.> '?t' rnan·k aposlol 
Pawl. vm·bind dt.•tiprP armătura du
hovnkt•as.f'ă :i <T•·stinului, spune atăt 
de np:lsat: .,lrahrăc:Jti <'U pl:.11osa nc
prlh~nil·ii'. 

1. Nf'Jlrillt1nirca IW dă pnfrrr: să rl"
=rsif1m ('Olifrn incrrcUrilor şi ispttdor 
O con0-IHnHi 1mprteală ne dil stahili~ 
tate. Ea C'sh~ un is,•or dC' pntcn: 
lăuntrîcă. ,.Cel <'t' ;wdc m~es\(' ruYint<' 
ale melc şi lP fa<'c", ZÎtT Domnul Isus:. 
"este <:a un om cat·r si-n zidlt casa 
pc '-tl(mcfi''. ~jmic tm Mt' poate da 
asa mare puh'IT în lupta tmpol!"iYa 
ră11iui. ca ~i o <"onşti>ată împăr:,l;i, că 
ilm făcut numni ceea ce <' dn~pt şi 
plăcut lui Dumnez(:u. Când Domnul 
lsus l'ra în fM<t \~ruciL o parte din 
putcr{'a Lui stătea tO{'mai aici; El 
ştia că a făcut numai vola fui Dumnc· 
?C'l!, .. Sti'iptlni!orul arc5>tC'i iumi vinP, 
dar (•) n'are nimic in Mine", a spus 
Donmul Isus. Nu era nicio părticicti 
slab~ in platOŞll neprlhănir·H Sate. 
Aşa este si cu noi. ln fatn înr.C'rcări~ 
lor. furtunilor si tu1uror ispitc)or, nu~ 
mai acela Y::l dînnlrH•n in picioare. (':1~ 
rt: s'n îmbrăcat cnmplect cu platoşa 
ncpriho'tnirii. DiaYo]ul vu putea veni 
cu lonHi furia rontra noastră, dar 
d::tc.ii nu .arc nimic în noi. el va pleca 
ruşnwt 

2. Neprilîc1nirra nr dă c1trtrj. Con~ 
ş.Hinta că am f:lcut bîne. ne dă putere 
.contra fricii, pe când gândul că pă~ 

Cittele noastre vor Ieşi intr'o :r.i ia 
h·cal5, IW umpk dt' f1·id\. 1'i:'itatul 
na'?te toldcanna frka. A-:;:1 ~ia îutâm~ 
plat cu Cain, şi a~a '\i' iltlftmplă cu 
10li. l\eprîhănirt.~;t insă. n(• dN un t·u
raj dcO::>{~bit de ll!al't'. C<\nd m:m.~:~· 
rt·formator Luther, tn~buia să mcargl 
in fala congresului să se apct·e, prh•
tenii lui au început a se t<'me. El a 
rămas sin~ur. Cei mai man condu('ă~ 
tor:i ai bisericii caloli("c şî o1i shltu
lui. cr.m eonlra lui. Dar Luther nu 
s'a temut El ştiu dl are dn·nt<tte. 
Conştiinta lui era curată. Eu t·ra ·ca o 
stâncă pe ca1·c d puh·a :'itu linjştit Ea 
i-a dat eul'aj, Iuhilu\ meu prîett•n. 
atâta Yrt.•nw cât conştiint•• ta e rura~ 
tă. sufletul tău nt•plHat şi înlma la fel, 
l~u te teme dt.• nimic. Imbradi :u·<•astă 
platoşă in jurul tău 5Î pă:,c~tc ru cu· 
rnj. Dacă loli ;u· fi contr~l ta, d:..l{"ă 
c~CJ răi s'ar năpusti ,a~;upra tn cu fur;a 
nraţi'anului, ca s:'Hi 1;i vlatq, Domnul 
c· cu tine, şi El î1î va dn puter<'!a şi 
curajul pentru a învinJ,i('. 

3. Nt•prihdntrl'a m· njultl contra 
dcscurajărft. Dt•.:•curaj;w,•a i'St(' 'mul 
dintre cei mai nwri du'$mani :~l l\ttf1t~tu~ 
lui nost1·u. Viat~i nu ~· 1otdeaunn n~oa
ră. Lucrurile pot dl'\','nÎ t"ll ~~Hit nwi 
grele pentru noi, cu cîH Hoi yofm mai 
mult să umhli'im pc calca <treaptă şi 
să nu ne abatem de lo('. lohn Burn :1n~ 
îr: c:trtca so ,.Călătoria Cn'şlinuhz,··. 
::u·ată fo(trt.,. clar hu·rul arrsta, I>ru~ 
mu) cre~tinului (' t:lin dC' ;:!n<'n1ătî. Ei 
tn'cr prin fata (('Jlor. urcă rlf'ahirilc 
pktro:lSP. l"Ohoară în văilt~ umhr;.·Jor 
mortii si p<'stt:> tot e indln'.'ll <'U spini. 
D:H· g:i.ndul t•ă nwr~p pc Drumul Vie
tii. sprt• CPtatra Eh•t·n5, il farl' at;it 
de voios tnrât înct'p{' ~ dlnta. Pavel 
şi Sila in îndtisoarr rânHt Ar('asta 
t'~tc constiinta ("f\ f'i fik'Pau bine, f:t 
Pr~u Îl"' calC'a rtcprih~nirii. ~kio de!'>~ 
<'tnajare n'a putut <>li doho:n··.~ sufle
teh~ lot, Ei eran îmbrăcati cu p1ntosa 
m•pribănit'ii. Sin~ur:a :n·mă. cu f'3rt' 

nf' pnf('ni ap:lra în ~~ontrn înccrC"ări
lor, ispit<'lot·. fricii c;;i dPscurnjli:rii. este: 
PLATOSA NEPR!~HN!HII. 

Duminecă. 6 Au~ust. 

Puterea de 1 duce pacea 
.. APdnd pirtnarrJc 1nc<11talr cu riî:nna 

F.pnnghclit:i păcii", 
Efeseni 6:15. 

ena dintn: t'(']t< mai hnport.mte 
iJărti· alt' t'chlpcmwntniui soldatului 
roman, era înr:iHţăminlea. Ra il du~ 
t:l•a pl• cJ pt' drumurile pielroasc. îrt 
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signran(ă şi comfort Este ecva tn 
('ChJpam~ntuJ ..-oldatului lui Htisto:-;, 
care poate fl ascm<inat r,u aceasta? 
Pavel spunc1 du! ,.Pidoarele încă)~afe 
cu r:hna Evangheliei păciî'·, 

Ce se intdmplă, cUntl Evaghelia pă
cii lui Dumn<!:.:<'U crtrpindc i11imile 
noastre? 

1. Noi fiV<'m siguranţă şi incrrdcre. 
Orice se întâmplă e spre binrlc no
stru, Dunwc7.(~U este prietenul nostru. 
Iată n· spune El; •• Acestea sunt g~in
durHe pt• carr Eu le am faţă de voi, 
gânducf de pace şi nu de răshoîu". 
Aet•asta ~·stc o si~uran\ă care vine din 
EvnngheHc. Ea însc;mmă di noi sun
tem în şigunmtă cu via,a, orice s·ar 
întilmpJa. Dragostra lui Dumnezeu 
este srgură. Nimic nu o poate schim~ 
ha. lmpn~jurărHe se pot schimba in 
jurul nostru. Viata poate să ne- aducă 
multe surprize. Valurile pot să ne ia 
din locul nostru obişnuit. dar Dumn('-
7CU este acelaşi. Si a n\'ca acNbtă si
g:unmHi si încrC'dcrr, înseamnă să ai 
pac<". 

2. Noi dUC(~m pacra cu noi oriunde 
mergem. Noi toti runonşt("m onmcni 
can; dur. cu ci, oriundc 1ncrg, numai 
neinlclP~cri. Dac-<1 ci intră într'o fami
lie, soctet.tlte. sau biserică. acolo în
ccpr răsbniul. Ei snmănU săm~lni<~ m·
int<'kgf'rii. Ei n'au pat(' în ci lno;;işi, 
şi astfel dau nnsh~rc la nci!l\t.>k•g(•ri 

si intr<~ cei din jurul lor. Slnvă lui 
Dumnezeu. că sunt însă ~i oanwni. a 
c1iror pn·zenţă în orit'C' loC'. ar1• efc·f•tc 
hincr-uvântntf'. t!ndt• merg ci, du<' pa
ce. prietC'nir. rlra~oste. <'1<'. Ace~Ha 
zid<'sc ca:-e, familii. sorictăti si hi$-C
rici. AcC'stia sunt cei ce au pteiom·t"l<' 
îndHtate t•u râvna Ev::~ngheliei Piirii. 
r'nde mct·j:4. nst!t:l d(• oamPni, dispare 
ura si ncincrcdcrcn. A<'CSt<~ este spiri· 
tu} creslin. P1·in a('c;;ta vom cun·ri 
lumC'a b Hristt)S şi vom dcsarma ciuş· 
manii. Adevărata virtork este acPC'<t 
In care incn~dcrca ia loc•J1 fricii :5Î 
ni urii. Dar nccast~ vic.tori('_ vine pc 
1m sin 'cur drum: drumul EvnnahP· 
Jiei păCii. · 

3. Dar, <:a oamenii :;ă poată tr:'H fn 
pace unii ru altii. lr('bui~· ~li ln1iru;cif 
ln pace ru Dumne::rrJ, Noi fr('huic 
... ~~j ajuttlm sti d(wlnă priC'tcni ru 
Dumnezeu. Aceasta 0ste una dintre 
cele mai m!lri datorii al<' nnasi:r('. 
Cât de mult trehuic f~r.ut în :wrastă 
prîvlntă. noi şlirn cu totii. E aMta 
ndnţelcgere fn lumea act>asta. Fiecart~ 
grup de oameni are neînţclc,gerile sak. 

Fiecare familie, neint<'legerile sale~ 
Dumnt'zeu voieşte ca noi să fim !mpă~ 
ciuitorî, ducătorî de pace. Pentru acea .. 
sta. însă, sunt ne:~csarc două )uct·uri: 
întâiu, trcbu:t' să fim mlsionari. s~ 
duc('m Ev:;1nghclia; iar al cJoilt'a: să 
iim in pace_ unul (':U a Hul. 

Duminecă, 13 August. 

Scutul credintei 
Efeseni 6:16. 

"Pr dras'llpra tulnror l1C"Cslot'a, lLwţi 
sr11!ul credintei, cu care udi putea 
stinge toate săgctilc ar::!lloare al!' ce~ 

'lui rău". 
Biblia vrea să învinf.tă în noi orice 

urmă rle îndoială, Cn·dinta în Dmn
nczcu este absolut ncc<~sară pentru o 
vîa'ă <"t'Cştină. Capitolul tiin E\'rCi ne 
ilustrează foarte dar uecst lucru. Yer
sC'tul şase. spanf': .. Si fără credinţă 
este eu ncputin\ă ~ă fin-1 plăeuti Lui''. 
Fără crt>clmtă c ncfclositm· şi chiar 
fără rost să te rogi. Cr(•di nţn csh• s~
rrctnl victoriei. ,;LuttU scutul cretlin
tC'i, cu carC' vt•ţi putea s~ingc ,. toate 
săgC'titc a. rziHoarc ale rf'hu rău . 

Ce ('Sfc credinţa? Dup~ Noul Testa
ment. t'a este înrrcdrrcn în puterea 
lui Dumne-zeu, Ei.\ t' ('Onvingerea de
spre vi;t(a şi h.unea !'pirituală. pe 
care Hdstos ne-a descopcrit~o, D~tcă 
noi aYC'm U(~castă credintii. Yom pu~ 
ten stinge tontc săgC'tile celui ri'in. 
şonptcle indo1t'lii şi 1spilcle trupului. 
Noi nn suntem ispititi to'i la feL dar 
tnatc ispitelC' 1ovc:;c in credinta noa
stră, şi ele nu pot fi În\·inse decât tot 
printr'o crcdintă puteruiră. Prîn <"t·e
dinta în Dumnczt•u vitw în suflet o 
nouă put<'rC. E binr l'ă n<' g3miim la 
dHe\'a iucruri si tndotcH. ÎH <"tmtra 
cărora rrC'dinta vine să Il<' aintc. 

CrC'dinta ne ajut~ tn lndoic·lilc noa
stre despre': 

1. lnsemni'ila.lea vieţii, Penlru mulli~ 
viaţa nu arc nirio tmportantfi cJcosc· 
bită. Toate sîlintcle, "forturilc şi su~ 
f<~rintclc noastre, !'Unt fără niciun rost. 
spun ei. Prin urrn:tn.\ n':U'(' nidun 
rost să te sileşti s.!S fii mai bun. mai 
cinstit, mai curnt Bunătatea nu t~ste 
decât un vis cu care noi ne înşelăm 
pe noi tn~:.lni.'. At',CSt<'u sunt şoapt~lr 
încJoidii :;$[' ispltcJ, in contra cărora nu 
ne poi\te ajuta decât o rr<"dinl[l vie 
şi temt'inidi. Numai Pa vlnc să nP. 
spună că hunntatC'a, cnrrtt('nia şi dra
gostea upar,in unei lumi ctcrnP~ Nu
mai eu c aceea care ne descoperă 

! 

1 
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<ldcvărata .însemnătate 3 "·îetii. ,\rea· 
~ta este credinta noa~tră in Dumne
zeu. 

2. /neloiala despn• !i!Ih}(lfl". O :1ltă 
săgeată arzăto~t!·v a d.ia\·olului, t•stc 
indoiala dcsp1·c salvarr CC'i mai mulţi 
dintre noi sunt ispiti1i de această în
doială. Suntem noi într'adevăr mtm
tuiti? Putt•m noi fi acum siguri de 
<·er'? Apartinem noi cu totul lui Hris
tc,s'? lată at:"tlea înlrC'băr!, la care 
mulU chiar dintre cei credincioşi ar 
răspunde abia cu un .,doară". N'au 
curajul să mărturisească pc fntă, un 
tarc: da, sau nu! Can· t' cau1.n? Tn
t!oialal Diavolul a semăr:at si aici în 
doiala. Nu mai ''oriH'sc de eri multi 
uecrcdincioşi, in minlC'a cărora n: ... 
valul a reuşit să înrădăcineze dC'stul 
de tarc această s:lgeată a sa şi anu
mt•: indoiala. 

3. Indoiala dcsJH't: 11ic!orin finaM a 
impclrclţiei llli Dumnezeu şi a !lti 
Hri~fos. f){' multe ori ~"<' pnrc ră Dia
volul îm<nge. Credinta rn•5tină c~te 
detronată în multe tări. Lupta rontra 
răspândirii Evangheliei, d<'\"ÎIH' din re 
în <"e mai m<~re. Cnpiii lui Dumnezeu 
sunt persecutati mereu. Fortcle celui 
rău par să C're:1s.d'i tot mai mult. De 
multe ori ni se parc că biserica a în
ct'JHtt ~ă răecnsd'i, deci se va nimici. 
AstfcJ dc îndoieli se ridică asa de 
rJ('<> în inimile noastre. In conira tu
turor aC'estor îndoi<>li', nu a\"C'm alt 
srnt. rlcdl: SCT1TL CREDINTEI. 

Dumincdi, 20 August. 

Coiflll mintuirii 
Efeseni 6:17. -

,.T .. uati şi roiful mântuirii". 
Coiful era <'Oroana armăturii. El 

arăta rlin ce legiune " soldatul. Coiful 
cr:1 pnrtPH diu t•rhip;unrntul soldatu
lm. ru <'are el se putea mândri mai 
mult. De nct>ea. nuostolu! P:r\"('1 s1· 
gâm.kştc să-I as<·mr'nr cu .. mântuirea··. 

Ct•a mai m:trc nsigurare tl nonslră. 
ra cr:eştini. est(' nsigurarea m:Î:ntuirii. 
Cr<'-:;tm cstt.• omul ca1·c a fo,..l si t' 
mfmtuit. Intn•harca care se' r;dirii ·l~,
tc: .,C(' t!·ebuie !':i fac să fiu mân
tuit? Răspunsul t~ scurt: .. Cndt' in 
Domnul Isus ~i VPi (j mtmtuit'". Acr:l
sta c tot re tn•huic s;i facem noi Ni
mic nu putem face m::li mult. RCsÎul, 
este lucrarea lui Dumnc1.cu. El face 
totul. Filip~ni 2:13. Apostolul Pnvcl in 
aceste cm·mtr ne spune experienta 
1ui personală. Dumnezeu est{· Acela 
care trezeşte în noi adevărata do-

rintă <le a ne ruga. El este Acela ca
re, prin dragostea lui Hristos ne ;.ldu
<~<· in tovădi~ie cu Sine. Aceasta cste
înscmn5tatca crucii. Uragoska Lui c:~
tc aceea care iartă păcatele noastre· 
şi trezeşte oamenii ca să-şi reeunoască 
vinovăţia lor. Pavel, adrt•sfmdu-se fra
ţi•lor, îi numeşte: .,Chcmali să fie 
sfinti". Toti aceştia erau oanwni, J;>l! 
c;.:re Uumnczeu i-a răscumpărat dm 
păcate. Dumnezeu a făeut ar.~asta, 
Aceasta c o mart.• minun<'. t!n CllllOS

cut scriitor din veacul trecut. a fost 
intrebat: ,.Care c cea mai man· (il's
copcrire din viaţa lui?" El a ră
spuns: "Descoperirea că t'U sunt un 
păcătos şi că Isus mă iubeşte''. Sfin
ţii Noului· Testament, ar spune ace
lasi lueru. Ei aveau coiful mântuiriit 
. ..:~(·castă cunoştin\ă r.e scapă de două
lsp!lc: 

1. lspila {ririi. Uaeă m:"u1luirea ar 
depinde de noi. am pierde-o. Dacă 
ereştci:ea in har ar depind(• in totul 
dt• no1, starea noastră spiritual:'i n'ar 
progresa cu nimi''· Uar millltuirea 
no;lslră l' in m;Î:iniie lui l>umnezcu. 
dacă aoi o punem în m:iinih· Lui şi 
lăsăm inimile noastn~ suiJ 3ti'"ip:inin~a
Duhului sf;int, ca El să ltH"J"l'Ze în 
noi. La fl'l c .şi eu creşterea în har. 
Cresterea este Hd~i"ărata insi.'lllllătatc 
~ n;:întnirii. Ea este naturală ;;i de 
hpsa. Da, ac.enst;1 <'l"l"~tl'rl' ('Stt' -ca .;:i 
nc~terca unei plank. Cr<':::tert•a n·u 
d.cp~ndc 1~umai de dorturilt' plan\('i. 
CI şx de pamântul în rare c si'imănaHi. 
de umf'zcala. dildura, lumina C1' o pri
me~tc. A:-:;a cstc <".U creştere:\ noastră. 
Noi crestem in har, în măsura in 
<:arc vietile noastre sunt ad:"meite în 
Dnmnczeu. iar sunetele llOCH·Ire pă
strate în lumina Lui. l\Lintuin•a noa
stră este lucrul Lui, ')i l:! nu ne va 
lăsa să didem. :\('(~asta e o mare mân
găierr p~ntru noi Ea lll' scutc':itl' rl:• 
o V mare frică., Noi suntem asigunţi 
ca Cel r.c a mceput :H"l'<lslii hună lu
c!·are in noi, o va duce până la sfâr
şJt. 

2. Ispita mânrlril"i. Mândria este al 
(~fiilca rnart' pericol. prohahil unul 
dintre cei mai mari. Posibil <"ă acea
sta <~ste cauza pPntru c·an• PaYel 
spune: .,Luati ~i coiful mtmtuirii'". El 
\'a păzi capell·h~ noastre• de mândria 
rare merge în<tintca căderii. Noi con
tribuim aşa ele putin la mfmtuirca 
noastră. că nu avem niciun motiv 
să ne mândrim. Tot ce este bun îtJ 
noi. t•ste din mila Lui 

Noi nu trebuie s~ ~iti'im niciodatli 
faptul. d iertarea noastră !'e Uato-

1 
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1·c:;.lc bunătătii şi mBci lui Dumne
_zt·u. John Bunyan, în caMca s~' .,Că
lătoria crcş.tinului'' ne arată că, dupâ 
..,,Locuinta păd.l". cu ictestrclc dc:>chi
~c spre SOUl't\ vine: 1,Valca umiiin
f.ci". Ne tntrchăm noi pentru ce? 
Pentru că Bunytttt cuno~tea pericolul 
mândrici. Noi trt~buJc ::;ă ne amintim 
-că mânluin·a noastră a venit prin 
Cruce, ţ;i că fet·csln•lc sunt deschise 
spre soare, pt•ntrucă Hristos a merl' 
prin întuncr.c şi suft•J·inţă să le de
srhidi:i. Meritul c ai Lui. A noastră ~ 
umilinla. 

Duminecă, 'rl August, 1939. 

Sabia Dullulul 
Efeseni 6:17. 

Toah· armt.•ll! desprt• care aposto
lul Pavel m·~a vOl·btt până aci, sunt 
a~mc dt•fcn~ivc sau de apăr•U't'. Crc
.ştmu1 lnsă lrebuî'C să şi atace, Spiri
.tul lui Dumnezeu, ~ingura putet(/ în 
viaţa nouslră, are nevoie de o arm;î 
de atac_;, Şi singut·a ar·mă pc care o 
I'C'comandă P~tvl'i, este .,Sabia Uuhu~ 
lui" sau Cuvântul Jui Dumnezeu. De
sigur că,~ spunând ~cest lu~ru, apo.,.to
lul :<P gandca la mccrcănlc n· Y!H' 

veni peste~ creştini. lupta ('(' st' n1 da 
in contra lui ·Şi a StăpUnuluî său. lJitl~ 
volu1 va face lot ce poate m~t;' niu, ca 
să atace cauza lui llnstos, Ce armâ 
va puku- înh·cbuinta rrcştinul mni cu 
succes penu·u a i se oputw? Nu este 
-'0 aJtă armii, dec;H cea spusă de Pa
vel. Dumnez:~.~u ii va da CU\'Întcle et• 
trebuie să le spună. Acestea vor fi 
arma lui. .,Hugati~vă pcutru mine •• 
ca să pot vorbî cu indrăznC'ală'', spu
ne Puvel, Efesenilor. Numai Cuvân
tul lui Dumm•zcu. are puterea să in
vingă du_')manii Evangheliei. D~ a
C"~.:ra a1!o:"tolul le spune: .• Luati sabia 
Duhulm~ care este Cuvântul lui Dum~ 
nt'zcu''. 
· 1. Cuuântul lui Dumne::eu este sl·n~ 
gura urmli. contra inuc1tălurilor false. 
Dusmani; E\'anghcHei pot intrebuinta 
argumentc- co.J.rP se paJ· a fi lntemctrttt· 
!Si logice. Ei pot folosi metode diferite 
-ca să discreditcz(' <'auza impărătici 
lui Dumnezeu. Singura armă cu care 
putem lupta conlr<o~ lt1turor cauzc}Ol' 
.şi calomniilor care vin din partea 
lor, este Cuvântul lui Dumnezeu, Nu
mai El poate învin~r învăţăturile fal· 
se şi neadevărate. t:incva a intrebat 
pc un predicator, cum va apă.r.a <>l 
Biblia? "Să apfir Biblia?". l ăspunse 
e!~ ,.aceasta ar insemna ca şi când ai 

ill<'f!I'C.l ~ă ap\.!11 un lc.1. LLlsă~l pe d 
hbcr ~l se Ya apăra d · ;\ş::-t .;~te ~i 
cu Biblia~ E~l ~.·~te "iH.gură in .stur,~ să 
înYingă lucrurlli.~ ean· !>U:tt ovu::.- t•L 
in innmt ottwlui, EYaugndla are sin~ 
gură putt'î't';l să-~i racii d1 um, in :·•u: 
flctul omului. ln fa~n (';, şi ct·l<' n;m 
g1·oast• ;ddt:ri s'au ti'btunmt. 

2. Cuvânlut lut ])/tl:wc:::eu est~ sm~ 
ţ;w·a tJrmli ;:onlra ţukatului. lnlâi de 
to:l.lc. Cu\·o:lntul lui l'tJHHl{'.l\"ll •Jste a
cela .;:are ne conv.ngt' de !-larea ttot;.
sll'<l \>ăcUtomtă şl !li.' <tdut-v i:.t Uu1mw
.tcu. )omuut h 1s. vorbind th~!iprc Du~ 
hul adl'Y:huluî, ::.pune ''tt ;·:! va nHl
\'inge lumen de trei )ucruri: de p1î~ 
<'at, de dreptate şi de judecată. Pc de 
altă p~u1c, tot Cuvclntul lui Dumne, 
zeu cs!(: arda, can ne ajută pe noi 
în lupta contrn ispitelor şi păcatelor. 
l>omnul Isus în pu!$liu, fiind ispitit 
de: Diavolul, ~\ intn·buinţnt numai a
ct:astă armă: ,.Scris c.ste" şi Diavolul 
a fost invins. El a fugit Jar Psrdmh:
tul spune: •• Strâng Cuvântul Tău in 
inima mea, ca să nu păcătuiesc ... 
•. Sin~ur Cuvântut lui Uumnczcu Pstc 
acela care ajută ~ti invingcm !spHde 
şi păcatele care năvălr~c asupr'i suw 
flctclor noustrc. 

Lumea e plină azi de tot felul de 
<'m·inte. tril:tale şi pact~. Ele insi'i, nu 
pot opri sau in"ing(• r~ul care se 
abate asupra eL Cuvântul lui Dumne
zeu este însă arela$i. El arc şi azi 
nceeaşi putrrc şi a~erime. aşn cum 
spunt! scriitorul eătn· Evrei: "C,tv{ln~ 
lul lui Dumnezeu t•stc mai tăietor+ 
decât o sabie cu două tăişuri'·. El ră· 
mânc singura noHsl ră armă de lupt5 
contra tuturor relelor, păcatelor şi 
ispitelor. 

Duminecli, 3 Septemvrie, 1939. 

Ruglclunea 
Efeseni 6:18. 

,.Faceţi în toat~ vreme~. {)rin D.t~.~ 
hul, tot felul de rugăctum .şt ecrcrt . 

Domnul Isus, vorbind ucenicilor Săi 
despre sH\ruiu'a tn rugăciune, ic-a 
spus că trebuie să se roage necurmat~ 
şj să nu se hls<.1 (Luca 18:1). Pavel, 
scriind Efesenilor. îi îndeamnă la a
r:claşi luC't·u: .. Faf'eti în toată vrP"mca. 
prin Duhul. tot ff'lttl de rugilduni'' 

Ce l'>:Sh' ruj:!ăcitmC'H? Ea cstt;- comu · 
nicarca eu Dumnt:;t,;.·u. prntnt a •·u
uou~lt; şi face \'OH'l Lui. jndcpcnd~~nt 
dt• vn·un benefiC'iu pe cnn' ~perăm 
să-1 primim dt•la El. 

1. Nu eslt.! tUt subit•ct moi imporlm1t 
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ca r ugacmnea. Astăzi, rugăciunea este 
<!şa de mult neglijată. chiar şi in:rc 
rrt•dincioşi. In familii şi in biserici, 
JWste tot, se parc că rugăciunea şi-a 
pierdut putt•rea ci miraculoasfi. Şi to
tuşi. singurul mijloc de a comuaica 
cu Dumnezeu. este numai prin J"IJf":'i 
ciune. Numai prin ea putem dm·cdi 
crE'din1a noastră in Dumnezeu. Pt·n
lf·uc:1 rugii<'iunea în rcal;tall' însr;l
mnă credinta noastră că DumnczP.u 
·există, şi că răspliltt•ştc pc cei ~e-L 
caută (Evrei 11:(i). Numai prin ca r.c 
putem manifesta crcdinţa. Hugăciu
nca înseamnă că noi credem că Dum
nt•zcu are putere şi este în stare să 
facă pentru noi mult mai mult dt~f':lt 
noi putem cere sau g:indi. Huţrădu
nra este o mare mărturisire dl' ne
dintă. Pentrucă în rugăciurw, floi ;:orM 
him Nevi'izutului, nt•zân.d că sunt~m 
auziti. IW sprij;nim pc put<'rca Lui, 
ca1·c dl'asenwnca e im·izibil:i. Când un 
grup dt~- cn•dinciosi. într'o casă sau 
biscrici'i, ingenun<~hiază in rugăciune 
<'ătre Dumnezeu, ei nu au nid:m 
semn vizibil al prezentei Lui. :1fară 
de promisiunea Domnului Isus: .. LTnM 
de sunt doi sau trei adunati în i\u
ml'le Meu şi Eu \·oiu fi în mijloeui 
Jor". Aet·asla este manifestarea era 
mai puicmidi a credintei. 

2. Timpul ruqăf'irznii. Când să n(' 
rugăm? ApostOlul Pavel spune: .,In 
tontă 'n'illl'~t". Nu numai dimin~at<l, 
la amia<:il ş! sear.t. .\crst olJic•:iu, pc 
rare il foloseau C'f•ptii lui Dum·,ezeu 
din wchimc si pP care il folo..;t•sc 
multi din copiii Lui si ast~zi este 
unul dintre cele mai fruruoase. Dar 
noi nu trebui-e. să m• mărginim ;•u
rna! la <ltflt. Timnul no'itru de rtH(i
ciunc nu es.:e limitat la anumite t)IT 
(lin zi·. Noi putem s.'i !W rugfun tot aşa 
de bim~ sear::t. ·~Z"t şi in miez de no,l~ 
ptr. Domnul Isus însuşi făcea ad?"SI':l 
hH·•·uJ :H'C">ta. De C<Î!P ori nu petl'<'
< ut El. efit.: o noapte întreagă în ruM 
g.ăciunC'!~ Cu ncc:-te cuYmtt•. apf)c;ff'l· 
lul. a votl să ne spună: ron.t~ă~tc c:it 
mru des. rongii-tc dH mai muit. ;·on. 
Afi·l<" Ia timp şi ne la timp, dar ron· 
gii-tc! 

:t Prin Duhul . .. F::tccti în to<~tă vr1•. 
mea, prin D11hll1, tot fdul d(' rugi'l
t·iuni". Cuvintele accstcn trebuie suhM 
lininte bine. Prin Duhul. Se parc 
('ă apostnlnl auzisf" rugăciuni făcut·~ 
fliră niciun pic dP Duh. Rugăciuni 
goale. reci, seci. Rugăciuni pornîh•_ din 
minte·. diP !nt('Iepciune omcJH'Hsc?i. de 
multe ori din ambiţii desarte. Rug~M 

ciuni, in care Duhul nu avea mcJUn 
amestec. Erau o crca1ie a firjj păm<ln· 
tcşti. Şi ce multe rug:;:tciuni de felul aM 
ccsta se aud şi astăzi, ieşite de pe hu~ 
zcle credincioşilor! Aceasta e ~auza 
p(•nlru care rug.:iciunea î5i pierde va· 
lo:11·ea ei adeYărată pc care i-o dă 
Domnul. Pentrucă astfel dt• rugăciuni 
nu ajung decât până la tavan. Ele· 
st.nt un per;col p~mtru cel ce le rosM 
teşte, pentrucă încetul cu încetul W 
rimiccs<' :;;i nuca sămânţă de evlavie 
ce i-a mai rămas. Iad il~ ce 1postolnl 
vine ş: spune aşa de catlgoric ,.Fa
ceti În toată vremea. PHIN Dt7Hl'L, 
tot felul de rugăciUni". Adevărat:\ înM 
chinăciune e aceea l'arc c făcută JN 
Dl"ll. 5i !'HIN. DUH! 

Duminedi, 10 Septemvrie, 1939. 

Pentruce ne rugam l 
.. Tatăl "ostru ştie de ce 
buin(ă, mai inainte ca să-1 

aveti lrl'· 
cercli voi''. 

Matei •"i ~s-

tJnul din Juerur.le asupra căruia 
Domnul Isus a insist::~t mai mult, in 
învăţăturile Sale cătr~· uccni<"ii Săi, a 
fost n.t·r.csitatea rugăciunii. ,Cereti şi 
veti primi. căutati şi V("ti găsi, batt•li 
şi vi se va desehise", au fost r:u\'Î!l· 
tele Sale l~ătre unmişii S:\i. Iar ca să 
ne arate eU Dumnl'Zl'U e :~at<l ~J. ne 
dl•a cele de tn•buintă, Domnul ne .1ui 
~pune următo:wde: "Dacă voi, care· 
sunteti. răi, sti·ţi să da1i daruri bllllC 
t•opiilor voştri. cu cf1t mai mult ·i·.,_ 
l::l! vostru cel din ceruri. va da Duhul 
:-.f~1nt cl'ior Cl' I·l cer". Iar in te:-:tul 
no:;lru. Domn1il ac spunt•: ,.Tatăl voM 
stru ::t:e de ce. ~.YC'ti t!'('buintă. mai 
!nainf_c C"C să-I cereti voi!'' De..;ig11r 
di in fala acestor ~·uvinte. in tllitllc:t 
nr.a~:tdi sc J'ldir3 întrebarea: "Drto:.'li: 
Dun~ncz:'u cunoaşte lit.:.;nrl!e noa5tre, 
înainte de a I le spune noi şi ştie d~ 
ce awm lrcbu;n{5, dcc<' mai lrc
huil~ s:"i nr mg:im? Dn{':1 Dum:wz.·u r 
gata s~ ne dea. d~·ce mai :1~tcapti'i dl.i
pă rugi'iciunile noJstr~? ,\~a ni s':ll· 
p~rea lucrurilt> la început. Lucrudie 
devii' ins3 foartP dare. dacă ne ~:in
dinr la următorul fapt. O mnmă ~tic
lipsurile şi ncv,)il•• cop:hdui t>Î. Ea 
şt!r când copilului îi este foame sau 
s~·tr· ~i cu toate acestra. ca uştcJntă ca 
copilul să-i cearit să simt:l li,Psâ. Nu ... 
rrai atunci stii ~ă aprt>ciczt danil. 
d.nd ii sirnli lipsa. Dumnezeu voie~te· 
ca noi să devenim cor:-:;tien{i dr \ip~u
rile ~i trebuinlC'Ic noastr~. să le l'C'· 
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rcm cu s:tăruintă, şi atunci El ni !" 
·va da. . 

L Simţind lip.•w, tw pom l!ipta ·n~u 
·mult pentru a o impli!!i. lm vc::hll! 
-adeYăr spune c_ă nc:\'o~a e cel mat 
man~ ml·~tcr. Ltpsa 1J mvată pe om 
totut Prin rt•,alizarca lipsclor, o~ul a 
ajuns s5 fad'i dt.•s<;opern·J folC!s;t.Hr~. 
'Când întunerecul vmc, omul simte h· 
J>~a unei lumin~. la !lac:ir~\ ~ ~;:ăr.~.a 
sl'i~:şi eoată continua munca, calator•n, 
·t:tc. Ltpsa aceasta . kt ~ăcut să se d: 
tnească în fel ~~ chip pentru a-şi 
făuri o tor\ă, o candelă, , o lampă~ 
iar mai tât·r.HJ becul clcct1·tc. Asa au 
·luat naştere cele mai mari descop!!
TÎri, în medicină, in stiintă, ct<'. Oa
menii au văzut lipsurile şi a11 ,-:~ut1t 
să le satisfacă. Aşa este şi in cele ipi · 
ritualc. In măsura în care noi vom 
vedea lipsurile noastrE", in acea Jn~
:;ură vom stărui mai mult în rugAciu~ 

71C cătn· Dumnezeu, pentru a pr1nli 
satisfacOc, Iată dC'cc, dar. Dumnezeu, 
"(U tonle că ştie lrcbuin1ciC no~slrc 
mai înainte de a 1 le cerc noi, totuşi 
aştcaetă ca noi să ne diim seama de 

,ele, şt apoi prin ru~l'iciune, s~ le adu
-cem la picioarele L;ui. 

2. Prin rugl1ciunc, noi ne apropimn 
·de Dwnnc::ru si Il cunoaştem mai 
·hin<'_ Rugăciunea ne njută t\ii cunoa
~lem mai hine pe Dumnezeu. Pentru 
a cunoaşlc bine un om, t' a1Jso)ut ne
cesar să stai eât- tnai mult de vorbă 
c.u el. Rugăciunea este o cornunic;~rc 
cu Dumnczt•u, o conversatie cu Et 
~oi Il întrebăm şi El ne răspum.lc. 
Când ne ru~Um, noi stăm Ue vorbîi 
-.cu Dumnezeu. Noi avem ocazia ;)i\--I .. 
,cunoaştem mai bine. Să cunoaşh·m 
mai mult despre dra~ostca, bunăt<~tc.l, 
iertarea si pacea Sa, Să cunoaştc>m 
·mai hine voia Sa pentru fiecare din~ 
tre noi•. Dacă noi nu facem ace::;t lu· 
<TU. Dmnnczt•u poate rămfmca ne· 
descoperit pcnlro noi multă vreme..', 
Fructul rugiieiunii este legăturn cu 
Dumnezeu şi cunoaşterea Lui. A-l a
vea pe El, cs~c cel mai mnre dar al 
ru~ăciunîi. Cel mai mnre dar, pe care 
Dumnezeu ni-l poate da ea răspuns 
la rugăciunile noastre. e5te El însnşi. 
Pentrucă a avea pc Dumnezeu, îns;:!a~ 
mnă să ai totul. Noi trebuie să·L ~~c
rem pe El mni mult in rug~eiunile 
noa~tre, decât orice altceva. 

3, Prin rug,'fciune, deschidem mdi
nile, ca Dumrw::eu să toarne fn de 
"binectwânfările Snle, Palmele !nchj ;e. 
nu pot primi nido binecuvântarc l]c-
1a Dumnezeu. Dumnezeu e gata să ne 

dea, dar aşteaptă ca noi !<:1 întind~m 
mîHnite. 

Duminec~, 17 Septcmvl'Îe, 193~. 

Ce ceri dela Dumnezeu! 
,.Cere ce urei sif-ţi dau 'r' 

2 Cronici 1:7-·12. 

Prin vîziunea aceasta, ni se desen
per două 1ucruti de mnt·e !mporta~· 
ţă. Jntâiu, că Dumnc:r.~u da voie . h~ 
beră omului să cr:1.ră ce doreşte; ,ar 
al doikn. dl Dunmf!:r.<'u aptcd·ui'i 
foarte mult şi c guta să răspundă r>u~ 
maidedt la cererile n0astrr înţelepte. 

Libertatea <.~cea~ta U(' a cer•.! ce do· 
rcşti 1 dcscoperl'i ceea ce oam~nH ~u 
în inimă. Ascultând co atenţw .ruga· 
ciunile celor din jurul nostru, Şt st~.
diind chi-ar şi pe ale noaslr~ p,ropnl+ 
vom observa cateva. lucrurt wtc!'e~ 
sante. · 

1. Sunt unii oameni cart n'au !limic 
de cerut. Ei sunt bogati~ înteleptt. de. 
Lor nu le lipseşte nimic. Au de toate. 
Aceştia toti. sunt membrii în h.îscri~a 
din Lllodicca (,\poe. 3:17). D1avol.tl 
]e-a orbit ochii ca să nu vadă ticăb
şia, nenorocirea. sărăcia. orbi" si ~o~ 
lkiunea lor. Acestora nu le putem re~ 
comanda ceva mnî bun. decât ">ă tlr
meze pJ-csct·iptîunîle Marelui Medi_c 
Isl1S. car<' s(' afW scrise in Apoc"'li
psa 3:18. 

2. Sunt altii apoi, cn~,· Jfau nim1c 
de mărturisit. ln rugăr:lmHle lor nu 
vei auzi: .. Si ne iartă nouă păt::tn:i~ 
noa"!n>. .. " Ei sunt dr{~pti, sfinti~ ne· 
prihănitL Ei .n'au ~?ikăluit. '.'':m gre· 
sit n•au nc''Oil" de 1ertarc. Et nu tre
buie să ~e podiiască. Acc~tora D(,m
nul Isus le- spun<' .. Fn.ri:"ei fă1arnici". 
Un alt nume mai pott·Jvlt t'a :'lc<'.ţta 
nici nu li sl" poate da. Pcntnocă. da
ell în ci ar exista nnmni nr: dram dr
sinceritah•. dară s'ar coborî JHlmîl; o 
~li(lă în inimile lor. ci ar trebui s:i 
:-:trifl:C di!;pcrati: .. Oh Dumm:zt•ule. ai 
mHă d<' mTnP păcătosul!''. . 

3, Sunt 11ltii. cnre cer lucrur1 pă
mdntcşH. Lumea e plin~ de ac~~st ţet 
de rugalivi. D<> multe orj ci se ivesc 
şi prin hisf'rici. De dimineaţa pâq;'i 
seara îi tmzi mereu ofHmd: ah, dac~ 
as a\·ca ..• Dacă aş avea cutare şi ··u~ 
tare lucru, dacă aş avea casa aceea 
sau p~mântul acela, dacă aş ave1t bani 
ca cela ~nu cellHalt) ce n•aş face . ! 
rar rugăciunile lor sunt imbibate- cu 
astfel de dorinte. .,Doamne dlt mi 
ceea sau cealaltă''~ sunt cuvintele t:ăHu-
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zitoare în rugăciunile lor. Aceşti oa~ 
meni sunt adevăraţi cerşJtori, cărora 
le trebuie totul dela Dumnezeu, nu
mai pc El nu. Iacob, vorbind despre 
aceşti oameni, spune că ci cer, dar ,HJ 
primesc, pC"ntrură cer r5u, cu g:î.1d 
·să risipească în plăcerile lor trupeşti. 

Ce cerem noi? E foarte uşo1· :·a şi 
noi să fim ispititi a cerc ca cei de mai 
sus. Inima omului, spune profetul, c 
nespus de rea şi înş('lătoarc. Ea dore
ste lucrurile pămfmtc~ti, mai mult ca 

!Jc ~e.lc spi1·îtual_c. pacă ne lăsăm că
ăuzth de ca, r1scam să alunecăm si 
să cădem. Iată însă o cerere înţel.~-.1-
ptă: "Dă-mi dar înţch~pciunc şi· pric:c
pcre, ca să ştiu cum să mă port în 
fruntea acestui popor". Cir;e nu :lTe 
lipsă de intelepciune şi priceoere? ş: 
mai .. al~s c .... !in~ c vo.rba de o~ purtare 
cu.Yuncwasa şi ~rcştmcască, in fata 
lu1 Dumnezeu ŞI a oamenilor! Noi 
toţi trebuit' să cerem acest lucru. /\~ 
ceasta e rug~ciunea ce ne Jipseştc tu
turor! Aceasta e :rugă~iunca pc care 
Dumnezeu o aprohă in intregim.:> şi 
c g:.:ta să ne dea pr deasupra !:'Î Iu
<'rur•le pc care nu Ie~am cerut, d'lcă 
El vede că a'•em trcbuintă- de f'}e. 
,.Căutaţi m~i intâiu impărăţia lui 
Dumn~?-eu ş1 toate celelalte vi se vor 
adăug1 , a spus Domnul Isus. Să fa
cem la !el ŞI ~ry rugăciunile noa<;tre! 
S~ căutam ÎntaiU cele ale intpi'iră!ÎeÎ 
lu1 Dumnezeu, să ne rugăm pentJ'!l 
ele, să le cerem pe acelea iar eele-
lalte vor veni la timp. ' 

Dumined, 24 Septemvrle, 1939. 

Neschlmbabllltatea lui Dumnezeu 
"Eu sunt Domnul, Eu nu mă schimb". 

Maleahi 3:1·-1). 
E. ceva obisnuit a .spune că trăi1n 

1ntr o l.ul!Je s:hif!1-băcioasă. Faptul a
.cesta nH~IOd~ta n a fost mai adcvăr:~t 
ca astăzi. Dm aceasU'i cauză n disp;i
r~t cu totul încrederea şi siguranla 
dint~e !lameni. In timpuri ca acest·.~~l. 
credu;u~tosul, copilul h:i Dumnezeu, r1u 
tre.bUI~ să c~aute alt sprijin şi loc Ce 
odihna, dccat Ia Acela care a spus si 
a adeverit cuvintele: ,.Eu sunt Do~ 
rnnul, Eu nu mă schimb". 

1. Caracterul lui Dumnezeu nu !C 
schimb~. Prietenii noştri cei mai buni, 
s_e schi!f!bă de multe ori. Datorită 
timpulUI sau anum.itor împrejurări, la 
un mo~ent d~t e1 pot deveni ~hinr 
duşmamt noştn. Dumnezeu tnsă, e 

un prieten care nu ~e <:<chimbfl nicio~ 
dată. Dragostea Lui este totdc.wna 
aeeeasi. Dovada e in Domnul 15:.~s. 
Cu unii El a trebuit să fie mai blând, 
cu altii m:ti a~pru. in~ă pc toli i-a 
iubit la fd. Dragostea Lui <l fost tot
deauna şi pentru toti aceeaşi. Du~ 
smani sau prieteni, El i~a iubit la fel. 
In pustic, rtmd le dădca pâuw. sau 
pc .Golg?la, c:'md Il ră'itignea~'· El i-a 
IUlnt aşJşderen. Dragos.lc~1 Lm cştc a
ceeaşi şi astăzi. Scriitorul către EYrei 
spune: .,Isus Hristos ''5lc acelaşi ieri. 
azi şi in veci'' (E\Tci l:LS~. Cel ce s'a 
rugat ieri. pentru duşmanii şi crucifi
ditorii Săi: "Părinte iartă-le, căci nu 
ştiu ce fac'', face acelasi lucru pPn
tru noi, azi, in fata Părintelui. De 
multe ori. noi suntem ispititi să. f.re
dem, că păcatC"Ic noastre au srhnnhat 
dragostra lui Dumnezeu, şi că El si~a 
întors fata dela noi. Asa g<lndim noi, 
(Iar suntem gresiti. Păcatr1c noastre 
pot forma o umbră. dar lumina di'~l
gostei Lui o străbat<'. Dincolo de no
ri, dragostea Lui străluceşte. Aei stă 
o mare mântzăicre ptntru noi. Si a
P.umc faptul ră dr:JIJO<;tca Lui nu se 
sehimbă niciorlată. Părat1~1c si sHihi
f'Îunilc noastre pot să ne 'intunccr 
pentru o clipă să nu-l ,•erlcm fata. 
dar dragostea Lui rămâne aceeaşi. 
Dacă noi nP întoarcl'm la El. iertarea 
Lui plină de d1·ap:ostr. ne ·va o,;trăluci 
iarăşi şi ne ''a lm~1ina iarăşi fata Lui. 

2. Sropul lui numnc=cu 1111 se, 
schimbă. Noi avem lip;ă de siguranţă 
mai mult ca de orice, a~tăzi. E aşa 
de greu să desluşeşti scopul lui Dum
nezeu în lumea arrasta aşa ele în
tunrcatH şi schimh~cioasă. in rare 
td'iim. Răul şi ura parc ·să sti'intmNt
~ră pestl' tot. Dacă noi privim în~i'l: la 
Hristos. în El putem verlea planul lui 
Dumnezeu c1ar şi curat. lmnărătia lui 
Dumnezeu şi Biscri('a lui Hri:=;tos lu
creazl'i. Dncă pentru moment se pare 
că această lucrare mP.rge asa de în-· 
cet. aceasta se datoreşte răutăti1 <'<lrf' 
a pus stăpânire pc om, şi nicidecum 
ImpădHiC'i lui Dumnezru. Adevărul e. 
că draJ!ostea lui Dumnezeu e acc~~aşi, 
planul Său de mântuire nu s'a schim
bat si că: .. Acela care a inccnut :~era
stă bună lucrare in noi. o va duce pA
nă în ziua lui Isus Hristos". 

3. Puterea lui Dumnez:cu deasemr
nea, nu se schim1u'1. De multe ori ni
se pare că reJîgia nu mai are nicio 
putere. ChemareA ortmrnilor la Hri
stos, răsună in pustiu. Urechile s'au 
tnchis In acest apel. Fiecare !şi Tede 
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liniştit de treburile sah:•. Aceasta c 
greştt. Putt'lYil lui Dumi1t>Zeu e :1('t'Nl
.;,L Puter~a E\·anghelir·i la fl'!. Tn 
Dumn(•7.t~ll 011 cstf' nici SC'himharc. ni~ 
t'; urnh;·ă dt>: mutare (Iacob 1 :17). 
Dunuit'z<'u ar\' ::oi r-tstăzî at'PPaşi pu
ir·n• ~t' ~~ mtlntui. dt• a i(•rta,dl• a !u
era SI de a hinertn·ftllfa, Ac(•a!!:tă pu-

No. 3 

it'!'<' n<' eSt" arătată nouă prin minu
uata htrrarc a Duhului sf<lnl. Noî pu" 
km simti :-;;i primi ar<';'lstă putcJ'C 
pd'n rrcdinta în Isu~. ,,Da1· tuturor 
<'elor C(' L~au t.u·imlt, adică ..::elo1· Cl~ 
r:r('d in Numele Lui, le-a dat dreptul 
să st• fadi ropii âl lui Uumnl"zcu". 

U(fiiJNIU: §O(IflilTILOD fllUILOit 
Jntoaalte ee sora r:arl Iruta 

E:ecţlunea pe Iulia lrdfe buîa prăznuît Paştele? 7. Care a fost 
StndiHe pentru lunii<' luHe, Auf!ust. scopuJ trimbitelor dp ar~int'J 8. De ce 

şi ScpCemvrie vor fi oin LC'\'!ti<-u1 şi ~·au numit şaptezeci de bfitrâni'? Nu-
din Numt:rl. Fit:'Cftrc membră 'Si prit>.- meri 11 :lf---17. 9. Ce !'>':t întân•piat 
h'nfi este rugaW să citească in iHtrt·~ Madci? 10. De unde şi r.:\te isro~ldC 
gime aceste două <"ărti, mai pu!în t~u· au fost trlmise tn Canaan? 11. Care 
hOSCute dt>- noi. Toa-te intrt•hăl'll<' tiT'· au fost cele douli rapoarte aduse de 
buic studi-ate. ş:î răspuns('. Condudi- acolo? 12. Câţi din cei număra'i la 
toarea sau pi'h;torul poate pune inlr~- Sinai aveau voie să intre in Canaan? 
b:lrili', p{În~ f'<ind tic<'are membră e 13. Ce s'a întâmplat cu cele zece 
in stnr(' si~ r:hpundă fără grt•şaH't la isroade rele? 14. De ce n'au intrat 
fiecan~ întrebare. r:opiii lui Israel irncdi~t in Canaan? 

Lcvi!icul 15. Cine a fost primul !"ă fie condam~ 
1. Care a fost d('OSPbir(' intrr !r-, nat la moarte, după legea lui Moise? 

gem arcl<-rii de tot. Jpgen dartthli dr 16. Ce s'a tnt!lmplat lui Core? 17. Să 
rnânr.an· şi legco jt.•rtrei d(' m:~Jt-1 _ ~(' ~pună ceva d(•sprc toia~ul lui Aa-
mirr? 2. Can• el Cost legea in prh·,~ 1 • rnn. 18. Unde a murit Maria? 19. Cn~ 
1:t focului pc nltar? 3. Care parte rli!l d<' a murit Aaron? 20. Cum au fost 
darul d(' nuhH'<H't'- a fost p<>n!ru 1\rou sdl.pati de !$~rpiî înfoca\l? 21. Cine a 
~i fiti săi?' -l. C(• .:.·a inh\mplat cu Na* fost chemat să blestem<' pe hrad! 
rlah şi Abihu? 5. Care au fost !lobi~ 22. Povt>stestc despre Bnl~am .. 2.}. Care 
toarek t'uratc? 6, Cin{' a judt•rat ea- au fost ctrvintclc. lui despre lsrnc-i, tn 
zuriJc dt• l<'prl'l? 7. Cum trebuin s:l ne capitolul 2:4? 2·1. La a doua num*ră-
taput ispăşirii? 8. Care au fost porun~ toare în tf\r~ MonhuluL t':âH e-rau din 
ci1e prh.-itoarc 1a jertfa de muitu- a<'ei numZtrnti d<' Moi~<' în pu ... ti:t Si-
mire? 9. Ce fel d<' cump~n(> ~i ~reu- nai? 25. Cme a fost urm~şul lui Moi~ 
t~ti au fo~t poruncite? 10. P<> rin<> :~ s<·? 26. Să se spună despre jertfa zil-
putut să ia de w::~vastă un nreQt? nieă! 27. Care trllmri au prlmh mo~ 
lL Cftnd a fost ntltll de veselir'? Cum ştenir\' dincolo d<> Iordan (l~ răsări-
trebuia ~erbat? 12, Care. a fost legea tul Jordnnului). 28. Câte popîlsnri au 
zt•>itJÎ(•lii? f.licut Isrn<>litli? 29, C1rc ::~u fosl ho"' 

Numeri. tarclc Canaanului? 30. Câte ccHiţl an 
1. Und(> s'a făcut prima numări!~ fotit date Li.:vltilor? 31. Cat'e a fo!';t le-

tonre a lsrae1îtilor? 2. Car~ trib a gen despre mîtritarca fiicelor moşte-
primit slujb:-~ fnrtului? 3. Jn al cui nHoa.re? 
lor au fost Lcvi,H? Numeri 3;45-47 Cartea .. Num!'r;·• nP snun<> de.<;pre 
~mn s'a făcut răscumpărarea? 4. La trei zeri şi opt de ani de rătăC'it<" ţn 
<'C v:\r~ti'i nu inceput l .. evitii serviciul? pustiu. sau istoria poporutni. Ea ne 
5. Cine erau Nar.ireaţii? i6. Când lre~ istoriseşte: 1. RătăciriJe tn pusi tu -

1 
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capitolul Hh-15, 2. Neascultarea po
poJ_.ului. 3. Pedepsele poporului. 
·1. Moartea poporului. 5. Totuşi, cei 
tineri sunt -scăpa ti .din pustiu. In tim- · 
pni accstu. cortul a fosl stt\bilit şi a 
fnst centrul inchinăciunii timp de 
,!00 -de ani.. Preo,ia s'a înfiint~t t.•u 
Aaron; ca primn) Preot. După p'ltru~ 

u·ci dC> ani de rătăciri prin pustiu, 
Moise a repetat Lrgt>a dup?i darea 
du · seamă din Dcuteronom, l-a che
mnt pe Iosua să~i. fie urmaş şi după 
nc<'ea a adormit tn bra~clc lui Dum
nezeu.· 

L:ectluuea pe Juna ll«g«st 
Numiri geografice: 32. In ce loc au 

~;ules EvrcH p-repcli'c şi au fost pe
depsiti pentru lăcomia lor? Numeri 
11 :.'14. 3.1 t;nde se al!au fiii lui 
hrael, când au plecat iscoadele să 

<~ncctrr.e CamHuml? Numeri 12:16. 
34. t'nde s'a făcui. numărătoarra po
porului Israel, înainte de intr.area 'in 
Cmu\an? Numeri 26;3. 35. Cl". loi:uri 
li s'au dat fiilor luî Caleb ca moşte

nire? Dcut. 1:36. 36. Unde a murit 
il a !'OU? Drut. 10:6. 37. Unde li s'a 
spus hracHtHor că trebuie să scrie 
tuvintcle Domnului? Deut. 11:20. 
3R. PC ce munte s'a adunat o parte 
din poporul Israel pentru a promite 
a~cultnre şi unde a pr;mit b,inccuvAn· 
tnre? Deut. 27:12. 39. Pe r.e munte s'a 
adunat o parte din poporul Israel 
pentru a pronunta blestemul pl?ntru 
rri ce nu vor as(·ulta de Domnul? 
Drut: 27:13. 40. Din ce loc a v~zul 

Moise jara făgăduintei? Deut. 32:49. 
41. Unde a fost lnmormfintat Moise? 
Dcut. 31:36. 42. In ce loc an m:lncat 
!SI·aclilii prima dată pâine, după 40 
O~ ani de h1·nnă cu mană? Iosua 5:9. 
In ce loc a încetat mana? Iosua 5:10. 
·Il. Care cetate intăritii a fost luată 
in urma unor procesiuni? Ios. 20. 
15. In ce toc a Cost pedepsit Acan 
prntru păcatul lui? T osua 7:2-f. 
4fi. Care cetate a fost luaU prin şi
r~tenie şi apoi nimicită? Ios. 8:5-5. 

47. Care impărat şi al cărei cetă!i a 
fost prins de viu şi apoi spânzurat? 
Io,ua 8:23-29. 48. Care cetate a· fost · 
scăpată de nimicire prin dibăcia po
porului? Iosua 9:3-!5. 49. Urma,ii 
căror palru cetăţi au fost ţinuţi în .' 
robie de către învîngători? Ios. ·9:li. 
50. In ee peşteră s'au aseuus cinci 
l'cgi? Iosua 10:17. 51. In care cetăţi 

erau protejati ucigaşii, până la data 
judccătii? Iosua 20:8, 52. Unde au 
fol't inmormânlate oase!e lui Iosif? 
Iosua 2,k~2. 53, Cine este primul isto
ric? Num, 1-1. S4. Care semintie a· 
por·nit mai intÎ\Î în călătl)rie, din pu
stiu? Num. Hl-H 55. t;nde au pri
mit Iudeii mai ·întâi mana? Num. 
10--12. 5G. Care a fost prima 'femeie 
lcproasă? Num. 12-10. 57. Care sunt 
primele femei care Si~au cerut dre- ~ 

plul lor? Num, 27-1-4. 58. Care 
dintre semintiile lui Israel şi-nu luat 
in stăp:"mirea mni întâiu dreptul lor 
de pământ? Num .. '!4-14. 59. In ce 
imprejurare s'a amintit prima dat~ 
cuvântul de: Locuinta mortilor? De
ut. 32-22. 60. Care este primul oraş 

cucerit tn Cannan? Jos. 6-1. 61. Cine 
.a fost ucis prima dată cu pietre? Ios. 
7~~24. 62. Când s'a făcut primul plan 
df' măsurrltoare a p§mântului? lo· 
sua 18:8. 

t:actl«nea pe Juna Sept. 

Persoane: 63. Care sunt cele douA 
p<'rsoanc care au pierdut vic,nc 1or 
folosind roc străin în jertfrlc arse? 
Lev. 10:1-2. 64. Cine a pNstrat Jic 
niştt' şi a tăcut când cei doi fii au 
fost mistuiii? Lcv. 10:3. 65. Pentru 
cine a fost oprit Aaron şi fii săi s:~ 
sf' întristeze? Lcv. 10----6. 66. Care om 
din Israel a fost omorit cu pietre 
pentrucă a iubit pe Dumnezeu? Lev. 
24:13-2.3. 57. Cine a fost oprit să mă
uânce ceva făcut din rodul vitei? Nu~ 
merî 6:1. 68, Cine şi cui a zis: .,Vino 
cu noi şi î\i vom face bine?" N'um. 
10:29. 00. Care sunt numele celor doi 

1 
. 
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b~trâni, ale căror nume sunt singu· 
rele date din cei 70 aleşi să ajute lui 
Moise? Num. 11:26. 70. Cine a fost 
tânărul care a fost gcJos pentru onoa
rea stăpânului său? Num('ri 11:'28-29. 
71. Care era numele original al lui 
Iosua? Num. 13:8. 72. Care a fost nu
mele Jui IOsua pân~ in timpul când a 
fost ales unul din cei 12, ::,;ă cercrtcze 
ţara Canaanulut? Num.t3:16. 73. Să se 
spună cum se numeau oamenii care 
au fost trimişi să cerceteze ţara Ca
naanului? 13:4-15. 74. Cine au fost 
copiii de uriaşi în ·Canaan? Num. 
13:33. 75. Cine a fost tatăl lui Josun 
şi al lui Caleb? Num. 14:6. 76. Care 
este nutnelc celor doi spioni, care 
n'au adus un raPort rău din Ca
naan? Numeri 14:37-38. 77. Care 
conducători al unei 
copiii lui, Israel, au 
un cutremur de 

răscoale. dintre 
fo't lngi\îli într'
ptimânt? Num. 

16:1:3-32. 78. Care mare preot a stat 
intt·e vii şi morţi şi a indepărtat o 
j>lagă? Numeri 16:48. 79. Cui a lăsat 
Aaron, hainele sale preoţeşti, la moar
tea sa? Num. 20:26. 80, Care nu fost 
cele două persoane care au fost mar~ 
torii mor~ii lui Aaron şi au indcpli~ 

nit serviciile de înmormântare? N um. 
20:28. 81. Cîne a fost aspru ccrrclat 
prin vorbirea unui animal mut? Nu
meri: 22:28. 82. Cine a zis: "0, 1le-aş 
muri moartea dreptilor!?" l\urn. 
23-10. 83. Care lmpărat a trimes pe 
Balaam să blesteme pe Israel? Num. 
24:10. 84. Care sunt cele trei persoane 
şi armata lor, care au fo't înghiţiţi 
de vii de o prăpastie? Num. :lll:iJ.-10. 
85. A cui fiică a fost Non? Num. 
26:33 .. 86. Cine şi câţi din cei 601,730 
hraclitil care au ieşit din ·Egipt, au 
inh·at în Cauaan? Num. 1:46, 26~ 51,65. 

-(ea mal frun•oasă 

' . 

Şi cea 10ai LogaCă 
in~ăfăCuri spiriCuale. 

l'e~isCă 

esCe 
in 

· Relraaoifi .. •• aL••••etdul ti lncerc:,efi si la.ee•l •L•n ... .ue 
ooui- Saat 1mt1he familii crediadoa,e ti ne<tredinde•se. <•ee 
ltnii nu 1:111 •honal6 acead6 re-.bl.l~ Ea e inar de L•c•rle 
prin (uy&n.ul 't'iefii ce .. l ... ede-tle 
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