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Viitorul confesiunii noastre dtÎlr·
nii de ce facem cu copiii noştri. In
aceastii privintă, putem spune cii
stăm

În mul1e locuri

foarte rău.

Foarte multi din copil beplişt!lor,
cresc cu o credinfă foarte greşită.
Am $tat de vorbă cu copii de ai
noştri din Bihor şi Aran, Severin
şi Caraş, Ardedl şi Regdl. l·am în·
trel>at pe aceşti copti şi tinerii cân .1
s'au pocăit. Răspunoul lor a fosl
unanim: .,.Ne·nrn născut pocăiti 1u
Această în•ăfălură
e rătăcilii şi
păciitoasă il in următoarele motive :
1. Nimeni nu se naşte po·
că 11. Nici copilul celui mai sfânt

om nu se naşte credinciOs. Isus spu·
ne : • Ce esle născut din carne, este
carne• şi numai .ce este născut

din duh este Duh". fudeit au avut
aceeaşi inviifăturii riiiiicită. Insii Ioan
le·a spus : "Să nu credeti cii puteti
zice în voi înşivă: .Avem ca tatii
pe Avraam 1" ; iar Isus, când a au·
zit că ei îşi bazează speraofa mÎl"·
luiiril pe faptul că au străbuni sftn•
li, i·a numit .fii diavolului" (foan
8; 38-44).
2. Orice copil care a fă.
~ut un singur păcat de care
i ş 1 d ă se a m n, fie el din orice
familie, v B m e r g e in 1a d, dacă
nu se pocăieşte.
3. O r i c e c o p i 1 a 1 p o cii i p:
1 o r trebuie să se podiia•cii şi el

fiii
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personal şi să fie născut din nou.
4. P r, imi re a c 8 membri 1 8
copiilor pocăifilor fără ca
e i s ii s e f i il o c ii i 1 p e r s o n a 1,
e c e 1 m ai m a r e b 1e ş 1e m pen •
Iru b i s e r i c i 1 e n o a s lr e. Ei
sunt lumeşti şi păcătoşi. Vai de bi·
se rica ce va ajunge pe mâna lor l
Ce e de făcut 1 Să organizăm
şcoli duminecale puternice, spirilu·
ale şi dobânditoare de >uflete. In·
vătălorii şcoalelor duminecale să
arate ace!'itor copii

că

ei sunt pier·

rlufi şi să-i conducă la picioar ele
lui Hristos cel răstignit, ca ei sii se
pocăiasdi. Astfel copiii noştri vor
devE>ni predicatorii, misionarii şi
membrii de mâine. cari 1or condu·

ce lucrul Domnului mai bine ca noi.
lnvă)ălorii şcoolelor duminecale
trebuie să priceapă mRi mult ca
oricine caiP.a mântuirii. Nu e des·
lui ca un tânăr sau tânără dintr'o
poci\ită, să aibă o purtare
bună: să nu suduie, să nu den~eze,
să nu furilezP, ei să meargă IB
arlurrare, să cânle in cor, ~ă spună

familie

noe>. ii,. ele Nu sunt destule acestea.
Trebuie ca llecare tânăr să g ii·
sească
pe Dumnezeu, să
primească pe Hristos ca Down, să
fie născut din nou si să aibă pă
catele spălate prin •ângele Mielului.
Toată purtarea lui bună nu plăteşte
nimic, dacă el nu şi a dat inima
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lui Hrlslos. Când •11 ajunge 1uu" că au existat societăţi tinere, poate
nu mari la număr, dar a căror
nepocăiji, firea lui pămânleasdi •a
membrii, au produs o vieaţă care
Ieşi la iveală şi el va ajunge om
cu lotul lumesc.
ne va rămâne lumină, şi <lupă ce
O biserică nu e voie să se zi· . vom ajunge in ceruri.
dească cu astfel de oameri. Bise·
l. Societatea celor patru tineri
rica lui Hristos se compune din din Babilon nu au avut o biserică
oamenii lui Hristos. Şcoala Dumi· unde se execute un program, dar
necali'i trebuie să facă din fiecare
copil sau lelljii un om nou în ei s'au întâlnit în .cămara lor",
unde studiau Biblia şi se închinau
Hristos.
lui Dumnezeu. Ei au desfăşurat un
program al vieţii. Punctele acestui ·~._____
Dela redactie.
program au fost l. o vieţă curată,
2. înţelepciune, 3. credinţă cu fapte
Din pricina grevei dela lipog1 a•
fiile din Arad, am fost siliti în ulii- frumoase.
2. In America, pe la anul 1820,
ma clipă să mer9em la Timişoara
penlni a lipări CAtAUZA. Ac<st an fost cinci tineri cari s'au unit şi
tapi r>e·a făcu! sîi nu putem publica · au ţinut oară de rugăciune lângă o
în "cesl număr l<cfiunile f, me!lor claie cu fân, Atunci li s'a luminat
şi lecjiunile şcoal1 lor duminecole
mintea de către Duhul Sfânt, şi
pe•:ru copil să fie publicale sepo· s'au hotărât să trimită misionari
rai Je celelalte.
în India. Unul di•ttre ei, Adoniram
. judson, a plecat, c.:"~lţil-au ajutat,
şi in India sunt şi astăzi, unasută·
Apel
cincizecimii, de Baptişti.
Facem un apel călduros la toţi
3. Unde sunt astăzi ,.doi sau trei"
abonaţil CĂLĂUZE! să ne ajute la tineri, fecioare, bărbaţi, sau femei,
răspândirea acestd revl~tepreţ;oase.
cari se vor întrun! undeva; să se
Acesta e ultimul număr din acest roage. Cari se vor gândi It: o bian. De aceea vă rugăm să vă abo· serică fără predicator, sâ o ajute,
naţi din vreme p~ anul viitor şi să
să o trezeasca să poată avea unul.
câştigaţi abonaţi. Fiecare puteţi găsi
Unde sunt voluntari ca şi Isaia,
învăţători şi elevi ai şcoaletor Ducari vor clti Biblia ca să fie învă
minecale cari n'au CĂLĂUZA abo- ţători in şcoalele Duminecale. Unde
nată. lndemnaţi-i să ~e aboneze şi . sunt aceia cari pe lângă ei şi in·
ei vor da bucuroşi 10 lei pentru teresul lor se gândesc serios la
aceasta.
lmpărăţia lui Dumnezeu. Cari să
facă loc tot· mai mult in inimele
lor, şi apoi sâ o ducă şi la alţii ?
Unde sunt părinţi ca şi mama lui
. Noi suntem obişnuiţi să credem Samuil, ca să-şi predea copiii în
~ă societatea tineretului constă nuslujba lui Isus, femei ca şi bunica
mai din executarea unui program şi mama lui Timotei, care să-şi
în timpul serbărilor, cu poiezii, înveţe copii . a se ruga a . trăi
.cântări şi predici. Biblia oe arată
sfânt, a lucra pentru Isus?
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:Duminecă,

3 Octomnie.

Misiunea in

sbălnătate

.'

Textul: Matei 15: 21-28; Luca 14:16 24.
Cuv. de aur: Ioan 10: 16.·

\
j

rcsti):;nncn lui fsm. F:l se rerrascsc cn

~
l

Expllcaţîuni:

î\la.i era un an

p<lnă

Ia

ucc~

nicit, la poah:Je munteJuî Hermon. in Nor~
dul Galileii, C<'l să-1 prcgăten.scă pentru
marca lor lunare. De aici s'a dus Oţlnt:l
cu ucenicii spre apu:;, ptlnă a aţuns ln
oraşul Tir. Tirul şi Sidonul erau nişte
ornşe marl ale Fenicienilor. Fiecare avea

port,

căci

Fcnicicnil erau marî comercianti

pc mnre. Corăbiile lor umblau prin toată
marca Mcditcrană şi unele au ajuns
pâ.o;l iu Ang:Ba de azi. PoporUl fcnician
er:t foarte dvillzn.t. Ei au nă::cocir alfabetul pe care il fo!o::cştc lumea de ,ni. De
aici au fost mc~tcrii carî uu ajntat pc Solmnon să facă templul şi tot de alei a
fost l7.abda. Se crede că femeia l~a Jtă~it
pe Isus la masă .şi ln jur erau mai mulţi
eăţeluşi carl primeau ft1r;1mitmilc ce c;Jdcau de pc ma::tt st:lpitnului. In acele p;1rU
sunt şi acum foarte mulţi câţeluşi cari
sunt ţlnutl in ca~1i. (Marcu 7:24. etc.) Jn
.al doilea text il ţ;.'lslm pc Isus la o mns:1
a um1i Fari<:ctL El folMeşte ncca~tă ocazie. ca să spunît pihhl din lccţlunca. noaStril.
lftvlităturl

splrlluale

Societatea 1\'lisionatft

Bapiisti din

Rom11nîa a ilxat pr:ma Duritlnc.:;î Uin OctomY:-!c ca .. Dumincca mi;;ionar:l''. ln care
ea apclcaz;'t la toţi credincioşii din pm1 ca
să ;;pri}ineascJ lucrsrc:a de :t vc:nl E,\·;tn~hella la noi in ţară şi in striliMta.te. De
aceea im·ătătorli şcoa!clor duminecalc sunt
rugat! să fo!osca~c.ă acca:o:tlî zl pentru a
deschide ochii cledlor :o:.ă \·adJ miiiuanc1e
de suflete cari se pierd în păc:ttclc lor ln
dHerilc continente: şi să indemne pc elc\'i
să facă ~~ ci pcr~onal ce\·a pentru răs~
p<îndirca F:van_!lhciieL Ar fi bine dacă S'ar
face o colect:t spccialil. care sit se trlmlră
easkrului Societilţlt Mis!onare din partea
flcctirel ~coaie dumlnccalc. .
L Isus printre păgâni. I~deil au cre~
zut că Dumnezeu il iubc~tc numai pe ei.
Dar Ei iu~e~te pc toatJ lumP.a. Pc hus il
gilsim azi printre păJ!:<lni. Aceştia sunt
~alte oi" pe carl El vrea să Jc aducă. El

.

nu face deosebire intre naţ!unl şi nu ca.ută
în fată. lnima Sa e plin;!. de dragoste fată
de toate natiunile ~i toate ra:'dc.
2~ Refuzul ha:i lsue. S'ar părea c;t la
inct:put, tsus n·a nut să tljutc pe femeia
Icolciniant1. Uar nu e aşa. Hduzul si'iu dda
inceput a an1t un ~cnp indoit. Pc de o
parte. a nut să lncerce credinta femeii
s'o Y~.d;l c.:lt e de mare. Pc de altti parte
a nut s:î de~chidă ochii ucenicilor.
cari c:redcnu că pă1!<în!i sunt ~purcaţi.
c.i. nu pot crede şl că nu au drept l:t harul lui Dumnezeu, Aici el Yăd ce ma.re
crcdînţil se poate na~tc îo inima unei fc·
mei pitg;\nc.
3. Credinţa mure. !Jcn]!e! ::.pune: .,lsu.s
s·a mira.t nunw.i de liou;î luc-ruri pc pă·
mtmr: de crcdîoţa mare ::>i de nccrcdintă"'.
Credinţa c u~a spre toarO:t riaţa spirituală.
Ea e in stare s.'l ridice pc orice om dela
ce mai dec:1zută \·iaţ:l la. treptele cele ;nai
Inalte ale sBntcnlci. A\'Cm noi credlnp1?
Se miră isus de credinţa sau (te necre~
diflţa noastră?

4. Munt:ită de un dro('.. Fetiţa at•estci
mame nobile la suflet. a fnst tllUlJclt.l de
un drac, Ah. dte mHinnnt de tineri şi
tinere, de hitrbaţi ~i femel. sunt muncitf
azi tlc duhurile rele ale pacatuluî ! Ei
Hrîg:1 dup;'i 1':\·an;.;hclie. Auzim rwi !d:t$\!l
lor? St;1m nol nep~siitori In tîmp ce ei se
po_go.1rit in iatt f:\r:l llri~tos '?
5. Cina mâutuirii.

nurnne;~,eu

·~'

a pre-

o mare cină a m;1ntllirii. L-:t costat
foarte scump. A trebuit S{t moara Fiul
situ pe cn1cc.
6, Primii in,·Hati. Primii în\·îr:.tti au
fost fiii lui J:;rjeL Ei ln$:ft. au rcfuzar o;ub
diferite motire. Dar nici nu c Yorba nu.,
mal tlc pupmnl lui l::rncl. ci Ue toti cei ce
refuză sil primească in\'iUtti<~. de a. yenî la
ospt1tul drag!):>tci lui Dumnrzctt ('u pri·
yire la refur.ul acestor oameni, putem
!>pune; lnttH. ci'i roate scuzele ;;unt nclmc·
mciate, O~orul şi boii puteau <tştcpHt p~i.nă
dut1.": nuptă, iar cel cu $O{i:t, putea s'o
aducă :,-i pe ea la ospăţ. Apoi obsernltl
că ceh:: trei :"CUlC corc~pund cu: l. Gri}ilc acestei lumi; 2, ln~clo:lclunca bogăţii~
lor $i 3, Cu pl;1ccrile aceste! victi7. Srăp<'1nul a trimis pe rob s.t cheme
pe cel dela drumuri şi garduri sii ,-iuă.
Stăp;lnul e Dumnezeu ~~ robii ;;;untem noi.
Trebuie s;1 mer~em la tnti nnmcnil si să-I
silim ~ă intre la nunt::~: ~liclu1ul.
\
lntrebUd: L endc e Tirul ~~ Sidonul?
2. Dece a refuzat bus la inceput pe fc~
mein feniciana? 3. Dece s'a mirat fsus?
gătit

"
i

'

J

'
'

4. Cari sunt cele trei scuze aduse de oa·
meni când îi chemi la pocăinţtt '? 5. Arată
dece nu e intemeiati!. mc!una r 6 Cfne
sunt .,robii" trimişi sl1 cheme pc a/fii la
nunt;1? 7. C'um putem noi ajuta la r.1s~
p;indirea. Evangheliei printre c,ci pierduţi?

~

prc el
eZI a rost "un om".
r\u ~tim de ce natit: a fnst, ce r<:liKlc a
axuc. ce purtare a avut. Ştim doar ca a

fost un om core a 6ufedl. Aceasta in~
seamo;, C<1 noi suntem darorl s/t aiut<1m
pe odee om, oricine ar Ii el, dnrâ ,c ia
lipsă.

Dumlnccă,

10 Octomvrie.

Semenii

ooşiri

Textul: Luca 10: 25~ 37.
Cuv. de aur: Luca 10:27.
Explicafiuni: Pe vremea lui fsus erau
mai multi inn1tători ai Legii, car[ s.tutH.asen1 in ~collle religioase, ca s;1 se prc~ă
tca.scă pentru a explica poporului Legea.
l'nnl dintre ace~tia i-a pus lui Isus !n~
treharea din textul nostru. El a \'rut ~;'1
.,lspitcasc;i" pe [sus, ne~tiind untle \'<1
ajunge discuţia. Iudeii credeau cii numai
fraţii lor de s;ln~c sunr aproapele. Sama~
ritcnH şi .1ltc neamuri erau considerate ca
spurcate şi iudeul nu se simte~ !ndato~
rat să le lac;l nîcîun bine şi nu-l mu.sua
conştlîntu dmd le făcea orice rău. Drumul
dela Ierusalim spre lclihon. duce printre
nişte stilnci pHnc de peşteri, unde
tăi~
harli găseau locuri bune pentru a se ascumle, Ierihonul e nwi jos cu peste o mie
de metri tlec:l.t IerusalimuL De aceea Bib~
lla :;pune cl1 omul .,se ..:obnra ... Distanta
între Icrusallm şi Ierihon t' de :n km.
Multi preoţî ~i [,, ·, lti locuiau în lcrihon
şi poate i.ICCŞtîri doi se lnwrcenu dela
slujba in templul din Jerusalim, spre cal\ii.
Untdelemnul era folos!r atunci co'l leac
pentru dHeritc boli, dar mai ale!> pentru
cele de piele. De aceea a fost rt('omand.at
de facnv ca doctt)rie pentru bo)o;tYL Sa~
mar;tcnH lucuinu in partet~ de nord a
tăriL lntre cî ~i fudcl era o mare ur;1.
Iudeii H credenu leptuiati de Dumnezeu şi
nedc,<;.winici s.'i. fac:1 t:c' a bun. Danll dati
de Samnrtrr:anul mîiMfh' n'au foq doi le!,
ci doi Ucnnri. \·alomea unui dennr era de
35 lei, exact plata unui iucr5ror de
atunci Dccf el ~l~a d:tt munca ~a dedouil z!Je penuu <:el .:;..X;.~t intre tâltt.1ri,
arar;1 de untdelemn ;i \'in.

lnvlitlturi spirituale
L Se(lpol principal şi uceetei mă•
refe pilde e ,;;\ fl c amtc eli snniem da ..
tini să ajuiăm pe orice om care a di~
zut in ce\<·a euferinfă. E foarte intt:rc~
sant cil I::us nu ne spune clnc a tost omul
căzut intre tMharL Ne arată. cine a fo;:t
preotul, Jeritul S! Samaritr:aout Dar des·

2. Religia fiifttrnîeiJ. Preotul şi Lc\·itul au crezut că rt:li)li.:t lnr n·.are de a f;tce
nifriic cu viaţa zîlnlt:iL Eî au crezut că·şt
plUtesc dDtorla in slujba din templu Nu
numai di nu prlnscscJil înţelesul cm·intclnr .,Milă 'olesc. nu itrtf.:'i", dar nici
Vechiul Te8t:llnent nu~l îndcpHneau (Vc.tf
Deut. 22 ~ 4. E.xod 23 A,5). 1\imeni nu
trebuie să creadă c:1 c destul si'i fH mare
pcc<llt in blser!ct In viaţ;t de toate zilele..
în purtarea noa.l'tră faţă de oameni, acolo
se \"Cde dacii avem spiritul ;u::eluia care
,;a mers din loc în loc folc;lntl bine'·.
3. Totul in s'ujba otoroapelui. f: frumos să Hzl wm Sam;~rîteauul a pus totul
în :slujba cclui.. sufcrhfd. ·m<\l, ~î-tl pus
inima, - .,i s·a Mcut milil. de el". Orîce
a~utur pcr.tru cei nect1}îţi nu valorează
nimic dati! nu iese dimr·o lnim:1 miloasă~
Apoî ~l-a pus -pieioure1e, - "s·a apropiat'·. Au urmat mâinile ~~ hainele, ~
,.l-a lc~at rănile" ~~ a rupt din hainele
sale, ca ~;"1 facă lctriHo;Irc. Atunci a jertfit
UJttdelemnul şi vinul, -- ,.a turnat peste
ele untdelemnul ~i Yin". Apoi ~~ dobito..
eul său i·a icrrflt, ,.1·:1 pu.~ pc dobitocul lui'". Poate bolnavul nicî n';I putut
sta p~.: picioare. !5i·a iertfit timpul. ·-- .,a
ingri1ir de el" la han o noapte .~li ln sf.1r~
:;;ir. .-;.i-a jertfit banii,·- .,a scos dni lei.
l·a dar harq:iu!ui'' şi i·<t 1'ptts: ..... orice:.
rei cheltui. itl voiu da.". ne fapt nu l-a
dat doi lei, el plnta a dou:i zile de In-·
cru. Tra,tuccrea rom;inea$Că aci nu e
exactă. Suntem ~l .noi ţUtta s~i punem In
slujha aproapelui. l.n numele lui 1-irlstos.,.
Inima. picio.arelc. m:iinilc; hainele, anrea, timpul -;;î banii noştri~
l\ct:aH:l pildi1 a a' Ul mare influenţă
31\upra lumii. fndcmnaţl de ea, oamenii
au ridicat i'pltalt. orfclln.'ltc. ai'.iluri. etc~
pcmru n aju-;:a pc ccî suferinzi, Jndem·
llat de :1.cc;;tc curintc, a J.idlt (~eorge
Mi.il!cr orfcllnatdc so!c \"CHlte. 1ntrebarea c ; ce facem noi pentru cet nderi·
cîţi Hupc~tc ~~ suflctc~tc 'l
Intrebări. L Cine erau im·ăţiîtorii Le~

~il'! 2, Ce lntrcb;Jre i-a pus lui hus mwl
dintre el? 3. Pe ce drum mergea cel c:lzur între r;ilharil? 4. Care t1 lost ;.;re;-ala
Prcntuhti ~i T.cvîtulul? 5., Cum erau legă
turile intre Iudei ~~ Samnrlrcni ~ 6. Descrie cum a. depu:s Samaritcanul totul lo
slujba aproapelui! :'. Ce im-ll(iim din lectia de azi r

'

Duminceâ. 17 Octomnie.

In Alujba altora
Textul: Luca 22:24 30; Matei 25:34-40.
Cuv. de aur: Romani 12:10.
.Explicaţiuni: l'ccnfcii se .g:1scau la serbarca Paştilor Joi scara. Erau in camera
de sus din lcr'usalim. In al doilea text.
găsim pc Isus iesit afari'f. din Jerusalim. pe
muntele OJiyiJor. l\larţi dup:1 masă. in
so1pt~m:lnă patimilur.
Aici le Yorbeşte
despre judecata din urmă.
lnvltălurl

morale

1. Ceartă tristă! Intre ucenicii lui Isus

a existat o ccart<l ce a durat aproape trei
ani. lată moti\·ul ccrtci. Ei credeau c:1 [sus
va înfiinţa o împărăţie păm:\ntcasd cu
tronuri. titluri şi posturi înalte. Şi atunci
fiecare din ei a dorit !'ă fie el mai mare
in această impitrăţie. Isus i-a surprins de
multe ori cert:mdu-sc şi a incercat să
alunge din inimile lor acest păcat, dar ptmă
acum n'a reuşit. Şi aceast:1 ce:ută trist;\ se
repetă aici. in ultima sean1. inainte de Cina
Domnului şi in prejma crucii. Ce trist
lucru trebuie să fi fost acesta pentru Isus!
Acnm. c;lnd El se pog-oară 1.1 cea mai mare
umilinţă şi ruşine pentru păcatele lor, ci
!'C ceartă pentru mărire! Şi c<.\t de mulţi
credincioşi il supăr;) şi azi prin dorul şi
lupta lor după mărire dcşart~! Eşti tu uo.ul
dintre ci?
2. Adevăra1a mU.rime. Tsus îns~.le arată
că exi~tă o alt:1 calc de a fi mare, intr"adn:1r mare: calea umilintei, a sluibei
şi a jertfei.
Inaintea lui Dumnezeu şi a
Ye.~nkiei. un om e cu at;1t mai mare cu
cUt e moi mult ~ata li'ă servească pe
alţii, sii io locul din. urmă, sB se po ..
lfoore la cei de jos, ca să-i ridice prin
dragostea şi jertfa lui. Acesta e spiritul
adc\"<1f"at creştin. de a te face mic, pentru a fi intr-adc,·ăr iiwrc.
3. Pildă supremă a lui huH. Jsu!' se
dă pc Sine ca pildă de umilinţiL Toţi
ucenicii recunosc că F.l e mult mai mare
ca ci. Şi totusi El e _crlcc slujeşte !:1.
mas iiM. C':1ci El le-a spăl:It picioarele şi
apoi tot F.l i-a scn·it la mas:1. Da Tsus nu
s·a in:11tnt de loc, deşi diavolul a nut să-i
dea toatâ lumea şi Iudeii au nnt ~;l-1 fac4
rege.. El n fugit de domnie 'î!i onoare,
a nles colea grea şi ru~inoasă a crn('.ii,
a suferinţei, a umilinţei şi a jr· fei. Şi
El ne spnne: ~Veniţi pc urmele Melc".
4. Cinstea lui Dumnezeu. Isus nea
:;ă întoarcă mintea ucenicilor dela onoru-

/

riie şi sla,·a lumca!'c:1. la slaYa pc care
le-o \"a da Domnul in lmpărăţia Sa !'pirituali1.. unde ,·or domni pc~te Israelul spiritual cu o domnie a dragostei ccrqti.

5.

Tem~iul

judecăţii

din

urmă.

Nu

\"Om fi judecaţi in ziua judecăţii după
titlurile ~~ pu::turilc pe cari le-am a\·ut in
biserica lui 1 lristo~. ci după felul cum
nc·am pogorît ~au nu. in umilinţă, pentru
a ajuta pe cei fl<1m:1nzi. setoşi. !'trăini,
goi, hoinari şi închişi. Da. calca adcdmtei
!'lan se ~ilseşte in _.;,Jujba umil:1, fitr:l laudă,
fftră r:hpl:tt:l. făr.:'t titluri. f:1r:1 interes, în
lucrul drap:ostci şi a milci pe care il facem
" pentru cei ce sunt mai jos şi mai nefericiti
ca noi.
lnvătăturl

doclrinale

1. Isus va veni iarăşi. Dar nu ca MttnM
tuitor. ci ca un _Imparat" (L 34), care nu
mântuic~te.' el iudcc:l.
2. Toţi Aamenii vor fi judecati o sint:turi1 dată şi va ~i o singură inviere.
~Toate naţiunile" YOr ~ta odatit in faţa
lui Hri~to~. Acolo vor fi şi credincioşii şi
nccrcdincio~ii.
3. Există iad

care -..-a fi ,.c.~nic. Toţi
oamenii cari n'au slujit pc Dumnezeu, ,·or
merge in el.
4. Nu există mântuire după moar e.
Ceice merg: nem;\ntuiţi la moarte, ,·or
merge în iad pentru totdeauna. Ceice au
primit aici m;\ntuirea, vor rămâne în fericire pentru totdeauna.
· Tu untle Hi fi~
Intrebiiri : 1. Dece se certau ucenicii?
2. Cum putem ajungem intr"adc\·;)r mari ?
3. Ce pild:'t ne-a dat Isn:-: in aceast:'t priM
vinţă? 4. Care cinste trebuie s·n căutitm?
5. După ce ,·om fi judecaţi in ziua de pe
urmă? 6. Ce ne invaţi'i. \eeţia noastr:1 de·
spre judecata din urm;l '? :'. Va mui fi
rn:1ntuire dupi'i. moarte? 8. Ce ne im·aţă
lecţia de~prc iad şi raiu?
Duminecil., 24 Octomvrie.

Putere11 caracterului bun
Textul: Facerea 26:12-33.
Cuv. de aur: Prov. 15:1.
Exp1ieafinnl: E ~reu pentru noi să
prkcpcn) lumea în care se ~;Isca l~aac şi
t"eld s:iu de vîaţ;1. E.l trăia o ,·iata no.
mad:1 ,·\ccasta im;eamni'i. că nu n,·ca o casi1.
stăt;Hoarc. AHa corturi si turme de -oi.
Tu~melc colindau dealuriie şi vălh~ in
căut:1.re dupit pă~une. iar el se muta cu
corturile după ele. Multă lume trăia atunci
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in J.rcst feL Apoi nu tot p<1mAntul era
imp:lrtit. Ewu mult.: locuri alo nimănui,
unde cltJbanil din to:tte pilrţlle i~i ptt~unatt

oile. In

~ccţln

noastrâ îlg;Blm pc haac in

su~

dul Pnlc:'tincî, pc $eSul ce ~c intlndc imre
pu~tl:t Paran ~~ d..:a.lurllc Iudeii. La apus
se g?t~eau Fillştcnii. un popor răsbnin}c
dc:<prc care citim mult in Bihltc, In Pale:'tinn erau pe atunci două fdurl de f.lnt:ini:
t.hH<lni de piuaic. unde se aduna apa pe
timp ploios $i f;\nt;lni de apă ,·ic, care
insc::Hnn<.t apft de izror.

lnvi!ilililurl spirituale
L Roa!U.fia, un dur tfe sut~~. fn puţinul
i:imp c:a l~:l:tt' a :->rat în tinutul Filbccnllor. a
arat ~i n. :'C'm;lnat. Roadele ;ut ft)q imhcl~nj.';atc şi el a dcYCnit bOJ!Alt. Biblia. ln;::l.
arat:1 c~l .. Domnul l·a hlnecuvc·u~tJlt .. cu
acc:>tc;t Credem ~i tloi,accst lucru, C':l-sc·
t.:cri~ul llOStl'u, c;l Yitde noo,;trc, c;'t ga\arul
nos::ru. c:l tllatc bunurlle p:1m;lntc:;-tî \·la
de !a Dumnacu? Sunt foarte mulţi oameni
C.'ltl cred c;l ho(<îtia a fu:::t ca~t!gata de
prlc.::pcrea lor. l•:î ~e lnşe:tfii.
2. Pism". Is<tac era harnic. iar Filistenii
lcroi.'':'L !saa~ an:a pc Dumnezeu iar cî nu
YOÎ.illl :-il :,;tic de Dumnezeu. flttrnida ~~
Dumne7.Cl! J-.1 ;tjut'a.t pc h:;tac $;1 fie ho~at.
FllisH!nii atunci t-au pL~!hUit cit are ce n'au
ci. C'imlat ! Şi ci \)utc;t munci. ~i ci se
putc<tu apropia de )umnczeu. F. tri;::t ins;'~.
d1 şi azi sunt .oameni cari
urAsc pc
altii cari ttu mai multii. an:r,e, mai multă
cinctc ~~ lncuri mai inalte in luntc. Totu~i
pisma c una din păcatele cele mai ntr:iri~
toarc pentru ~uner.

Cum rllsputufe l;.aac atacului dlif•
manilor. t ·r~t Filistenilor i-n dus i:t bpte
rt:lc imporriYa lui Isaac. Ei i-au n~mpll.t
f:lntănile şi regdc i~a cerut Ju• ~:'.a.:tc să
plt:CC din .acele locuri btlgJtC Şi frlllll03:'C.
.1.

baac avea n m:1re oa~te de :-:erri şi p'i~rori,
obişnulti cu v'apl ;!fe::I şi cu lupta. Totu~î
b;w.c nu r;1;;pqnJc ..:u rău pc~nru ntr. nu
amcnlnt<l, nu "C infurie, ci plc;ic:1 păr.a:-ind
f..int.:înilc ri'lcoroal'c ~~ c;lmpWe \-er;.:i. p 1 cael
m:ti dcpmrc ;-:tiind c:î prin aceasta fa-:c
voia lui Dul~l!l~'7.l'U ~i c:1 Cel Prea Inalt se
va lnj.!rij! ca el sol nu păgubeasco'L

4. hu.ac pleocU din nou. Dupi ce a

tăbăr.;\t in \~ah:a (;hcrar şi a ::iipat afd cu
~reu f;lnt;îni. c ;Hacat Jin nou de pă::wrii

Filistenilor. Aceştia spun că e a lor apa
din tlntfwa pe c3re a săpat-o ls:.tac~
Aceasta c o nou;l lm·ttur.l. O ,.a supQrta
I:;aat şi pe :t.;ta filr;l "li se infurie ~i fără să
le r:BptJnd:1'? Da. Jsaac pleacă mai departe
din n11U.
5. Risplaca Domuuht.i. Alungat de
duşmani. din Ioturilt' ho,!!ate, lsaac găscş:tc
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n bo;!ăţle mult mai mrcrc, pc Dumnezeu
în::u~î. care ii iese inainte ~~ !i dă cdc
mai frumoase promisiuni. Atunci de~co~
perim aid secretul puterii lui !::nac de a
răbda. El zidc~tc un al tu. A im·ătat dela
tat!ll :-:1u pUi;crca mare ;t rug:ldUtlii.
6. Şi totuş:i Fili•tenii tlttnt inlnîpfi..
Ca om lumesc, prîYind ceh: înti1.mplatc
piin:l aci in lcqia nua:-:w1, ar fi erczvt că
Filistenii au nxut o dcpHn:1 blrulnttl
asupra lui l!':taC ~i e1 .a pierdut mult. E.i
sunt cei tari ~~ el c cel la~ ~i slah. Dar
nu r a~:t. In tlmţt ce I~aac ~,1dc lini~tit ln
u~a cortului s.:tu, \'Cdc pc dtbtn:mil tul. in
fruotc cu n:;::eh: :·ili;:.tt:nilor. <ijlt·upîinuu-sc,
1~1 pricepe. Cnn~ttinţ11
l'llistcni!or le~a
spus c:1 ttcc~t:l c un om at !Hi lhunnczcu.
F.i au lnccpm ~ă se teJm;l tic el . .-\u ~i:n·
ţît că. dac;! nu se împaca nt el, p{;atc
n:-ni o nt.uc pedcap!'ă pl•::tc ci. H.c~cle
fpunc: ~Yedcm că Domnul este cu tine.""
Şi atunci haac le pune c;\rhuni nprîn~i pe
cap din nou. Le face un o:-:p<lt ~1 ."cnwcn<d1
un tratat de pace cu eL lat;! cum putem ~i
noi binti pe du~manli noHrL r;lspum.,iml
cu bine pcorru ritu, n\bd;\nd $1 punandu·le
cărbuni nprin~i pc cap.
O istorioară :o.punc intr'o parte a lndlci
b;.'tntuia o hoal:î !{rnzan1. l·n medic misîonar
creştin. auzind aceasta, au mcr~ acolo cu lea~
curi. ca s;l YinUccc p~ holnnvL [m;l ~cfuluucl
comune, cu tonu~t~H s;li, 1-au prins;;! l-au dus.
14 casa loL Alei !-.au hatj\)COrlt In tot chipul ca să~J fttd ~;1 ~..: m<-lnie. l~.au dat \-ase
murdurc ~ă le spele~ l·au numit cu cele
mai unire in::ulte ~~ au făcut tot ce lc·3
Yenit in minte, Dar el a răhd;H bl<ind şi
senin orice. Cinrl i-au dat drumul, s'a dus.
lJni~tit la bolna,·i !';l-1 ajute. A doua $ia
trei .a zi acc~ti. oamenii <lU rcpctjt 1:.trăşi
.aceiasi lucru cu misionaruf nostru, E11e~a
ră~puns cu :.tceca~l blanderc lini~rit<\ şi plinil
de iubire. Atunci şc~ul cornunti ~i·a luat
pâlăria dtn cap 5i a pus-o la picioarele
mblonarului, ceeace ln- India e un semn
de mare rc::pect. ..:\pnt 1-a spus: .. ~·am
crezut că c~ti sincer în credinta Dtalc şi
am nut să te inccn.·:1m. Acttm ne e ruşine
de ce am f.:tcut. lartil-ne. V re m şt noi sii
cunoa~rcm
inv:1t;1tum care te ajută să
trăieşti o astfel de viaţă ... De aci inainte
se adunau cu toţlln t!ccare seară şl a$CU l~
tdU ÎD\'ă\ăturile E\·anghcUei din j!;Ura
misionarulut lată cum se biruiesc dnş~
manîi prin spiritul lui hus.
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In primejdii pentru sufletele
pierdute
Textul: Faptele 15:22·38:Filip. 2:25·30.
Cuv. de aur: ,warcu 8:25.
Explicaţiu11i: Primul text ne duce
la conferinţa ctin Ierusalim. Aici erau

adunaţi toţi mLmbrii bisericii din loc,
predicatorii şi apostolii. Motivul intrunirii a fost faptul că moi mulţi mem-

Ierusalim. Ei n~au încercat să urmeze
părerile unuia S!i.U altuia, ci au căutat

în rugăciune voia Duhului sfânt. Ce
triste că multe iliserici nu ţin adună
rile i:lchise în acest fel!
3. Creştinii nu trebuie să ţină
legea lui Moise. Aceasta a lost ho-

Wt irea bisericii din Iemsalim. Adventiştii greşesc atunci când spun că_ tre-

bue să ţinem regulele lui J'v\oise. Aici
biserică primitivă hotăr<::Ş 1 e să nu pună

au venit la Ierusalim să. stea de vorbă
cu apostolii şi cu biserica. După o
consfăluire, biserica din Ierusalim trimite bisericilor dintre NeamUl i o scri-

din Legea lui Moise nicio sarcină,
nicin greutate, peste ucenicii veniţi
dintre pc1gâni, decât ce:e i1·,şirate in
verseatl 29. Dece nu e aici Sâmbăta
şi carnea de porr? Pcntlu simplul
fapt că CI eştinismul nu c o religie a
regulelor exteriocre, a ţinerii zilelor şi
a mâncărilor, ci e o religie duhovnicească. a inimii şi vieţii cOnsacrate lui
Dumnezeu.

şi

dev:.ir aceşti oameni a.u fost mari eroi.

bri ai bisericii din Ierusalim, s'au dus
printre bisericile dintre Neamuri şi au
spus fraţilor că nu vor fi mân:uiţi dacă nu se vor tăia imp~ejur ţi nu \'Of
tinea Lt·gea. Arunci Pa\·c:J şi Barnaba

soare pe care o sltt•iiem azi. Odată cu

scrisoarea trimite

pe Iuda (nu apos-

tolul) şi Sila, care in episl<llele lui
Pavel e numit Sil\'an. In al doilea text
găsim pe Epafrodit. El e din filipi şi
a fost trim1s de Filipeni la Pavel în
inchisoarea din Roata cu nişte daruri.
Aici s'q imb~llnăvit de febra romană,
care era o boală grea. Acum Pavel îl

rimite îndără! la fi!ipi.

Inviiţătnri spirituale
1. Democraţia în biserica creştină.
Conferinp. Jin Ierusalim ne arJtă că
bisetici\P primitive aveau o org nizaţie
democratică. lntrea5a <tdunare a fost
intrebaU\ asupt a marei probleme care
s'a discutat. Peltu n'a poruncit, ci a
încercat să cunvir.gă; Pavel n'a impus
părerea sa, ci a ţinut o vorbire prin
care să arate bisericii aderărul şi Iacov "a fost de rărere". Hotărîrea a fost
luată de ..,apostutt. presbiteri şi intreaga
biserică". Aceasta e şi credinţa baptistă. Nici un comitet, nici un predicator, nici o organizaţie n'are drept să
poruncească sau să impună ceva bi·
sericii Jccalc. Sub autoritatea lui Hristos, biserica locală a:e drept să ia
orice hntăriri.
2. Duhul sfânt şi noi. Scrisoarea
spune: ,Căci s'a pJrut nime<it Duhului
sfânt şi nouă". Aceste cuvinte n~ desvăiuie felul cum s'<u ţmut şedinţele
sau adunările închise ale bisericii din

4. Eroismul primilor ucenici. lntr'a-

Iacov spune despre Pavel şi Barnaba
că .,şi-au pus \'iaţa in joc pentru numele.

Domnului nostru Isus Hristos". Acca~ta
înseamnă că s'au jucat cu vîaţ::-, nu

le·a păsat de ea şi n'•u avut grija că
vor muri, ci grija şi dorul lor suprem
a fost ca numele lui Isus Horistos să
ajungă la sulletele pierdu~e. E greu

să-ţi pui banii şi averea în j0c, dar e
de mii de ori n.ai greu să-ţi pui viaţa
în joc. Totuşi aceşti ucenici s'au avân-

tat pri11 cele mai rericuloase locuri, au
mers cu Erangelia la cei mai răi oameni, unde se puteau nşh'pta in fiecare

clipJ să lie omcriţi. Nu le-a păsat de
aceasta, ci din iubire faţă de Isus, au
mers înainte. In al doilea text Pa\'ei spune acelaşi lucru despre Epafrodit: ,.Căci pentru lucrul lui Hristos
a fost el aproape de "'''arte şi şi-a
pus viaţa în joc" (v. 30). Pe urmele

acestor oameni au călcat marii misionari. cari s'au dus cu Evanghelia la
păgâni: Dr. D. Livingstone, Dr. WJIIiam Carey, etc.
O Istorioară: Dr. Lipphard a spus
la congresul din Bucureşti o istorioară
pe care o dăm mai jos. In China

bântuia o

boală

grozavă

care secera

vieţile cu zecile de mii. Un misionar
creştin care era şi medic, a înce·c.t
să vindece pe bolnavi, dari n'a putu

CĂLALJZ~
căci boala era necunoscută şi nestudiată. Singura cale de a i găsi lear.ul

era să trimită

un bolnav

în America

unde să fie studiat efe marii medici
în laboratoare ca să-i g~sească leacul.
Dar Statele Unite n'au dat voie să tri-

mită nici un chinez în America pentruc 1 să 1111 ducă b0ala în tara lor.
AtU!•CÎ misionarul, văzând cum pier

oamenii, n,a mai putut

aştepta. A

1uat

mi:robii acestei boli şi i-a beut. Imediat tol sângele i-a fost atacat de
boală. S'a suîf repede pe u11 vapor şi
a plecat în America. Fiindcă era cetă
ţean anu~ric:u. nu putea fi refuzat de
Statele Unite. Pe când a ajuns în Americ1 boala înaintase mult în corpul său.

Medicii s'au r•ts la lucru. El a murit,
dar mcdicti sh;.Jiind boala în corpul
său, i-au găsit leacul şi I-au trimis în
China. Zeci de mii au scăpat. Acest
medic-misionar a călcat pe urmele
marilor eroi din primul veac şi pe ur-

mele Mântuutorului

-său.

Ce ne

costă

pe noi pocăinţa noastră? Suntem noi
gata să ne punem viaţa în joc pentru
Hristos?
Intrebări: 1. Dece s'a ţinut conle-·
rînţa din Ierusalim? 2. Dovedeşte cu
nostru că

texwl

bisericile primitive

aveau o organizaţie democrată. 3. Care
era legătura între Dul111l sfânt şi adul'area închisit? 4 Ce a hot<lrît conferinţa
din Ierusalim? 5. Dece n11 trebuie să
ţinem noi Sftmb<lta şi legea? 6. Descrie eroismul lui Pavel, al lui lui Bar-

naba,

şi

al lui Epafrodit.

Duminecă, 7 Noetnvrfe. ·

Ferice de cei

împăciuitori

Textul: Matei 5:21·26:26:47-56.
Cuv. de aur: Matei 5:9.
Explicaţiuni: Primul text din lecţiunea
noastră

face parte din marca predi"A

de pe munte a !!1i Isus. In Israel erau

trei feluri de jud ·căţi: juJeco:a locală a
fiecărui oraş, JUdecata Soborului şi
condrlmnarea să fie ars în focul Ghee-

nei. Se spune că în Valeo tiilor lui Hi-

nom se găsea un foc ce arde<i în con~
tinuu. care era numit focul G!leenef.
Domnul fsus ia aceste judecăţi ca o
asemănare a juded1ţi Si11C veş'lice şi
prin focul din valea fiilor lui Hinom

vrea

să

le dea o idee despre chinurile

No. 4

mari din iad.

Al doilea text ne duce

a arestarea lui Isus. Ea s'a întâmplat
noap1ea în grădina Ghetsimani. Ioan ne
spu11e câ numele robului cu urechea
!~iată a fost Malhu. O legiune. când
întreagă, avea 6000 mii de mldaţi.

era

lnvilllilurl spirituale
1. Descoptrirea treptată a

lui

Dumnezeu. Cu v 21 Jsu:> incepe mai
multe învălături prin cari arati'! cei Le~

gea lui Moise n'a

arătat adevărul

treg despre multe lucruri. .
Ea a

arătat

numai o parte

voia lui Dumnezeu.
lumină

complectă.

mică

îndin

Acunl Isus aduce

El întregeşte ceea

ce e bun în Vechiul Testament şi în-

lăfură ceea ce c greşit. El ne dă o
altă lege mult mai adâncă şi mai mare.
lnseamnă aceasta că Vechiul Testament a fost greşit? Nu. Ci înseamnă
că Dumnezeu s'a descoperit pe sine şi
adevărurile Sale treptat. putin câte puţin. după cum oamenii au putut să-I
priceapă şi abia în Isus Hristos ne-a
dat adevărul deplin. In Vechiul Testament vedem abia zorile dimineţii, iar
în Noul apare gloriosul soare al dreptăţii.
2. Mâ'lia şi insu1ta. Porunca: "Să

nu ucizi .... osândea numai faptul

de a

răni trupeşte

pe cineva. la!ă însă, că
Isus merge mult mai adânc. El trece
dela lapte la gânduri. Nu numai să nu
ucizi, dar nici să nu te mânii. Nu nusă nu loveşti, dar nici să nu jig·
neşti. Nu num::d să nu curveşti, dar
nirt să nu doreşti. El opreşte astfel·
nu numai faptele pclc{ttoase, Ct şi gândnrile păcătoase, căci ştie că ele sunt
izvor .il faptelor. El îţi cere să nu te
mânii. Acen~ta înseamnă ;:;ă nu dai
voie în inima ta la nicio amăniciune
şi la niciun gând rău faţă de cineva.

mai

Apoi !suc; opre$te pacatul limbit de a

insulta. El ne

porunceşte să

nu zicem

nim.:'tnui ,.Prostulea sau "Nebunule•.
Dt~r aceasta nu înse::tmnă că numai

aceste două insulte sunt oprite. De
fapt învăţătura ltti Isus merge totdeauna
dela particular la gmerat. Prin aceste
pilde Isus vrea să spună că noi nu
·trebuie să spunem niciun cuvâ·1t care
ar jigni sau ar inj'Jsi pe apro3p~le

noSfru. Şi pedeapsa e foarte groz:wă.
Oricine va jigni,_.pe fratele său, v' că
dea de sub pedeapsa locul~i Gileene

., : ;,;.~·;'lf.~~./-~ ~;._:
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3. lntâi împăcarea, apoi rugăciu
nea (v. 23, 24). Isus a vorbit foarte
mult despre împăcare şi iertare. El ne
arată aici foarte clar că atâta vreme
cât fratele nost1 u are ceva !mpotriva
noastră,

n'avem ce căuta să ne rugăm.

nu va fi ascultată. Iarăşi
metoda lui de pace e minunată. ,Du-te•
la fratele tău. Nu aştepta să vină el.
Nu te duce să spui altora. Ci tu personal du-te la fratele tău. Aceasta înseamnă să· ţi laşi mândria ta şi să te
umileşti. Dar aceasta e calea Domnului.
4. Mijloacele lui Petru. Când Iudeii au arestat pe Isus, Petru i-a sărit
într'ajutor. Dar cât d.e greşi!! De fapt
Isus avea nevoie de ajutorul lui. Il chemase să se roage Dar Petru nu se
încredea in rugăciune, ci îşi lnchipuiat
că lmpărăţia lui Dumnezeu poate fi
ajutată cu arme, cu forţă pilmântească
Şi azi sunt multi aşa numiţi creşlini,
cari vreau să·şi apere credinţa cu jandarmul. Ei n'au nicio idee, de ce Inseamna lmpărăţia dragostei şi jertfei.
5. Isus a trăit ce a învăţat. Alei
stă puterea lui. In viaţa sa vedem lnfăptuirea desăvilrşită a !nvăjăturiiM lui.
Pe el il doare ca duşmanul său să fie
fără ureche şi să sufere. De aceea se
apleacă şi i·O pune lndărăt. Să-I urmăm şi noi pe Isus in aceasta.
lntrebări: 1. Din ce predică face
parte prirtml nostru text? 2. Ce înseamnă ,descoperirea t,reptată" a lui
Dumnezeu ? 3. De ce a modificat Isus
Vechiul Testament? 4. Ce ne învaţă
Isus despre păcatele minţii? 5. Care e
pedeapsa pentru insulte? 6. Dece trebuie să ne împăcăm Inainte de rugă
ciune? 7. Care e calea împăcăciunii?
8. Dă a pildă din care se vede să Isus
a trăit ce a învăţat
Duminecă,

14. Noemvrie.

Biruinta

infrânărli

Textul: jud. 7:1·23; il Tim. 2:1-10.
Cuv. de aur: !. Car. 9:25.
·
"

Lecţiunea de azi trebuie îndreptată
împotriva alcoolului. De aceea cântă
riie şi rugăciunile vor fi Indreptate spre
acest sub1ect lnvăţătorii vor căuta şi
ei alt material, care să-i ajute să con-
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vingă pe elevi să nu mai bea alcool.
Şi nu se vor mulţumi numai cu explicaţiuni, ci vor cere la urmă ca elevii
să se hotărască să nu nwi bea nici·
odată beuturi îmbăt~toare. Sigur că
pentru aceasta învăţătorii trebuie să se
hotărească ei mai întâi.

Rugăciunea

ii..

'

....

Explicaţiuni: Războiul intre Ghedeon şi Madianiţi s'a dar aproape de
muntele Ghilboa, la apus de Iordan.
Aici Madianiţii erau aşezaţi pe valea
.de lângă dealul More. Aici, In vale,
foarte aproape de duşmani, a coborît
Ghedeon oastea, ca s'o pună la incercare. Ostaşii adevăraţi, ştiind că duş
manul e foarte aproape, nu s'au lăsat
biruiţi de sete să se arunce jos şi să
ci cu ochii spre duşman, au luat cu
mâna puţină apă s'o ducă la gură.
Versetul 12 descrie mulţimea mare de
popoare banditc de prin pustiuri. Ulcioarele au fost alese de Ghedon ca
să ascundă în ele luminile până la
v1emea potrivită. Scopul a fost ca duş
manul, văzând deodată atâtea lumini,
auzind strigătele amestecate cu sunetul
a trei sute de trîmbiţe asurzitoare şi
înfricoşate, să se sperie şi săi fugă.
Tactica a reuşit minunat, căci Domnul
era cu Ghedeon. In al doilea text gă
sim cuvintele lui Pavel către Tin.otei
scrise din închisoarea Mamertine din
Roma. Aceasta e ultima epistolă a lui
Pavel.

lnvlitliturl spirituala.
şi pofta. Ace•tea au fost
două rele, cari au stăpânit pe soldaţii
lui Ghedeon. Ei n'au putut stăpâni
teama in fata duşmanului şi poftele
trupului In faţa pericolului, De aceea,
prin două încercări minunate, Ghedeon
a trimis 11casă pe cef fricoşi şi pofticioşi. Cei trei sute erau oameni cari
aveau stăpânire de sine. Curajul şi
lnfrânarea au fost înrMăcinate rn ei:
lată două calităţi de cari are nevoie·
un creştin ndevărat. Le ai tu?
2. Jocurile de obşte. In textul al
doilea (v. 5) şi In cuvântul de aur,
Pavel ne vorbeşte de jocurile de obşte,
sau publice. Pe vremea aceea se făceau
mari jocuri sportive. La Corint se adunau zeci de mîl de oameni pe stadionul de acolo, ca să privească jocurile

/
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şi alergările
seamă Pavel

de întrecere. De bună
a văzut de mai multe ori
aceste jocuri. El a luat îndată o adâncă
învăţătură spirituală. Cel re dobândea
jocul, era în ununat. Dar pentru ca să
dobândească acest luciU se supunea la
tot felul de înfrânări. Nu mânca, nu

bea, nu muncea

şi

nu

făcea

nimic

ceea ce i~ar micşora puterea trupească
şi curajul. Se infrâna deb o mulţime
de lucruri permise altora, numai ca să
poată câştiga biruinţa. Aşa trebuie să
facă un ucenic al lui Isus, şi-a zis
Pavel. Tot ceea ce ne împiedecă in
viaţa noastră spirituală şi în alergarea
spre Hristos trebuie înlăturat.
3. Credinciosul şi alcoolul. Dăm
mai ios pe scurt motivele pl'nlrn cari
un credincios nu trebuie să bea niciodată beutură i:nbillătoare.

a) Ruinează sănătatea trupească. Un

mare medic din Bu.:. urc şti spune că
alcoolul dă trei iluz:i: 1luzia ca te inreşte, pe când de fapt te slăbeşte;
zia că te încălzeşte, pe câml de

ilufapt

te răreşte şi iluzia că te însănă~oşeşte
pe când de fapt te îmholnăveşt~. Vi;J:...J,

berea, rarlliul şi alte beuturi îmbătă
toare fac de mii de ori mai mult 1ău
o:ravă.
b) Ruinează mintea. Cei mai mulţi
nebuni ii produce c.Jc0olul şi cl~iar de
nu te face r.ebun, îţi slăbeşte pn'erea
de a gândi şi a iuLleca. E:.~ întunecă
cugctu~ şi te dobi~oceşte.

corpului decât bine. Alcoolul e

c) Omoară cele mai bune simţid.
Pe bejrv nu·! doare nici de suţ:e şi
copii. · El devine mai rău ca o fiar;i.
d) Intunecă conştiinţa şi trezeşte
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au stabilit

că

fiii

beţivului

moştenesc

un trup bolnav şi o minte întunt.:cată.

Mulţi dintre ei sunt nebuni. Un tată
beţ,v a avut şapte copii orbi.
g) E o pildă rea pentru alţii. Ce
trist e să vada copiii pe tată cu păha
ru\ in mână! Ce dureros e să vadă

cei din lume pe un credincios bând!
Ajutit cu pilda lui, la ruinarea lor.
h)

Duce sufletul Tn iad.

i) E o insultă pentru Dumnezeu,
să spui că eşti coprlul său şi eşti prieten cu cel mai mare duşman al său.
S·: spune că Diavolul a prins odată
rob pe un tâMtr şi i-a promis că-i
dă drumul dacă face unul din trei lucruri: să bată pe tatăl său, ;ă blesteme

pe Dumnezeu, sau să se îmbete. Tână

ru! a nut să aleagă cel mai mic pă
cat. S'a îmbătat lnsă când a ajuns

beat ;ocasct a

h~rut

lată!

pe

~ău şi

a

blest<mat pe Dumnezeu. Păcatul beţiei

e izvorul tutmor
Dumir.ecă,

pă-:-atelvr.

21 Noemvric.

Cartea legii

găsită

Textul: 2/mp. 22: 1-20; 23: 1·8, 23-25;
Deul. 17:14 20;31:9-13:24-26

Cuv. de aur: Psalmul 119:ll.
Explicat:llni: . Lucrurile din

nostru text ~e

petrec la 641

primul

înninte

de llristos şi cu 36 de ani înainte de
ducc1ea poporului lui Iuda în captivit<.Jte. Inainte de Iosia au domnit Amon
poftele. Toate pornirile an:malice din şi /v\1nas(', cel mai răi împ<1ra(i ai lui
om se trezesc prin alcool, iar puterile Iuda. In timpul acestor cegi, templul a
lui sulleteşti de împotrivire în faţit pă-. fost murdărit cu idoli păgâni şi altarul
calului, scad. Cel mai bun om, sub a fnst părăsit. Tot atunci cartea Legii
lui MPise a fost pierdută în ceva colţ
înfluenţa alcooluiui, e în stare să facă
cele mai grozave păcate.
în templu.
· Cele cinci cărţi ale lui Moise se
e) Risipeşte banul. Averea e darul
lui Dumnezeu şi e. trist că mulţi o crede că au fost scrise în parte chiar
jertfesc pentru arma duşmanului lui
de Moise, aşa cum reiese din textele
Dumnezeu. Toţi banii daţi pe alcool, din Deuteronom, iar unele părţi au
fost scrise după moartea lui.
sunt aruncaţi.
f) Alcoolul ruinează familia. Vai
oe soţia celui ce bea! Banul pentru
Invăţătnri spirituale
şi a copiilor e d<tt pe otravă.
ruşinea eişi a copi.!or. Iarăşi influenţa sub care trăiesc copiii. Medicii

hrana ei
Apoi

l. Tinereţa pentru Domnul. Impăratul Iosia a început să lucreze

't
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1
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pentru Domnul la vârsta de 26 de ani,
în linere;e. El e o bună pildă
pentru noi. Să căutăm şi noi Biblia şi
lucrarea Domnutui în tinerete.
2. Biblia pierdută. Iudeii au pierdut Biblia. Ea era în tem~!u! lor, dar ei
nu ştiau de ea. O părăsiseră prin pă
cate, Ce trist lucru! Şi totuşi câte BibIli sunt pierdute, deşi sunt în multe
ca>el Cei din familie neglijează să ci·
tească Slmtele Scripturi.
3. Cuvântul lui Dumnezeu ne duce
la pocăintă. Când Iosia a citit din
Legea Domnului, şi·a văzut Indată
păcătoş~nia lui şi a poporului. Inima
i s'a umplut de intristare şi s'a pocăit.
Intotdeauna citirea sinceră a Bibliei
ne duce la pocăinţă. Ea e arma cea
mai minunată cu care poli lupta pentru
pocăinia oamenilor.
4. Dumnezeu răspunde îndată.
Iosia s'a pocăit. A strigat după Dumnezeu după rniiă. Răspunsul n'a întârziat. Domnul s'a indarat de el şi i-adat har şi viaţă, cu toale că era hotă
rit să piardit pe Iuda. Dumnezeu a
amânat pedepsirea poporului până după moartea lui Iosia.
5. Marea hotărîre. Toată părerea
de rău pentru păcatele noastre nu plă
teşte nimic dacă nu le părăsrm. Nu
aşa s'u pocăit Iosia. A adunat poporul
Inaintea Domnului, au ascultat cu toţi
cuvântul sfânt şi s' a u h o t ă r i t să
trăiască o altă viaţă şi să curăţească
viaţa naţională de idolatrie. Inima pocăinţei c hotărârea s'o rupi cu păcatul
şi sâ te întorci la Dumr:~zeu,
6. Să citească Biblia zilnic. Dumnezeu porunceşte prin Moise, ca regii
lui Israel să citească în fiecare zi din
cartea lui Dumnezetr. lată un sfat şi o
adică

poruncă

minunată.

Toţi

credincioşii

sunt'rcgi duhovniceşti; deci toţi trebuie
să cîleasctl Biblia zilnic.
7. Să înveţe pe copii Biblia. Şi
aceasta e o poruncă mare. Ce trist e că
aşa de mulţi copii cresc în familiile
baptiste fără să fk învăţaţi In cuvântul
lui Dumnezeu. Ei <>ri merg în lume
ori imră nepocăiţi în biserică. Datoria
părinţilor e să crească pe copii In Cuvântul lui Dumnezeu.
8. Biblia e inspirată de Dumnezeu. Aceasta e credinţa noastră. Ea a

fost scrisă de oameni. Dar aceşti oameni au fost însufloli de Dumnezeu.
El le-a descoperit, pe diferite căi, ade·
vărurîle pe cari Je·au scris.
Una din
dovezile ci\ Biblia e inspirată de
Dumnezeu, e unitatea .eL Deşi a fost
scrisă de peste 40 de scriitori, cari au
trăit în 1600 de ani, f>ră si\ se cunoască cei mai muljl, cu o cultură
deosebllll, în ţări diferite, totuşi nu
există nlci o contrazicerc în ceea ce
spun ei.
Intrebări: L Cine a fost Iosia? 2.
Când a trăit? 3. Cine a domnit in Iuda
Inainte de el? 4. Cum de s'a descoperit Cartea Legii? 5. Descrie pocrlinta
lui Iosia! 6. Care e inima poc!iinjei?
7. Cine trebue să citească Biblia in
li ee ari zi? 8. Ce credem noi despre
inspiraţia Bibliei?
Dumlnecă,

28 No,rnvrie.

taplea

mită

din nou

Textul: ieremia 3J: 1-32.
Cuv. de aur: Psalm al 119:46-47.

E x p il c a ţ 1 u n 1: Iosia a murit
la 6 !O inainte de Hmt·'5. Dumnezeu
l·a YOrbit lui Ieremia t:ă scrit: cartea;
4 ani mai t:lrziu, adică în 606, cu un
an înainte de ducerea In captivitate,
In vers 2 se vorbeşte despre .un
sul de carte". ,Pe vremea aceea căr~
ţile se scriau de obiceiu pe piei cari
apoi se făceau sul. Baruc a fost un
om foarte lnvăţat şl ~un mare scrlitor.
Dumnezeu ameninţă pe Ioiachim că
li va pedepsi. El a şi fost pc de ps!t
greu. Impăratul Babilonului 1 a prins
şi 1-a dus spre Babilon, dat el a
murit pe drum.
lftvi!illlurl spirituale
1. C u r •1 u l 1 u 1 B a r u c. A·
cest scriitor a făcut o !aptă eroică
atunci când s'a asociat cu cel mai
pismuit om din ţară, <;u Ieremia, Dar
Baruc a mers mal d•psrte. A avut
curajul •ă stea In faţa intregului pO·
por la o mare sărbăţoare, ln Casa
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Domnului, şi să citească, în auzul
tuturor, cuvintele aspre şi os:lnditoare

.,,,

i:
'•

ale

proorocului,

care

lovea

întoarcerea din captivitate, odată cu
trezirea religioasă, a urmat şi o actl·
vitate literară mai mare. Avem de

ad:lnc In păcatele poporului şi ale atunci psalmi, proorocii şi istorli.
regelui. Ba a mers şi in faţa frunta- · Intrebarea e: cum s'au păstrat aceste
şilor ţării şi a citit cuvântul lui Dumcărţi şi cum s'a Incheiat V echlul
-nezeu în faţa lumii cu riscul vieţii cale! Testament? Până la 444 inainte de
2. 1 o s i a ş i 1 o i a c h i m. Ce Hrisros, toate cărţile Scrise din Vedeosebire e între tată şi fiu! Când chiul Tes1ament s'a păstrat separate
Iosia a auzit cuvântul lut Dumnezeu, una de alta. Ele încă nu erau unite
Intr'o singură carte. Abia după 444,
şi-a sfâşiat hainele, şi a frânt Inima
de durere pentru păcat şi s'a Intors oamenii sfinţi de pe acele vremuri
ia Dumnezeu, pe ~ând Ioiachim au incoput să pună laolaltă cele 39
fiul său a luat briceagul, a tă de cărţi din Vechiul· Testament. Din
iat cartea şt a aruncat· o în jăratec. această pricină discuţiile au durat
De eate ori vedem, şi azi, astfel de zeci de ani cu privire la cari cărţi
sunt Inspirate şi merită să stea in
copii,. cari strică tot ce au zidit pă
rin ţii lor şi merg impotriva Dumne- Biblie şi cari nu. După multă discuţie, s'a ajuns să fie primite cele 39
zeului pe care l-a servit mama lor.
cărţi pe cari le avem azi In Vechiul
3. B l b li a a r să. Ce nepriceput
Testament.
a fost ioiachim! El a crezut că llib1 n t r e b ă r 1 : 1. C:lnd şi-a scris
lla se poate arde, că se poate nil..alcl
Ieremia cartea sa? 2. Cum se scriau
cuvântul lui Dumnezeu!
Dar el a avut mulţi tovarăşi. Biblia căq;le pe acele vremuri? 3, Cine era
a fost arsă de multeori dealungul Baruc? 4. Ce a făcut el pentru Domnul? 5. Fă o comparaţie intre Iosia
veacurJior. Oamenii au crezut că o
pot nimici. Dar d,geaha. Ieremia a şi Ioiachim ! 6. Cum s'a scris Vechiul
Testament? 7. Când şi cum au fost
scris p1 oorocla din nou şi totdeauna
puse că1ţile Vechiului Testament
Biblia a ieşit bnuitoare.
4. C u m s ' a f o r m a t V ee h 1 u 1 T e s t a m e n t. Prima cale
prin care a trecut Biblia din generaţie in generaţie, a fost prin p r ed a ni e ora t'ă. Nu ştim să se fi
scris ceva inainte de Moise. lntâmplărlle dinamte de •l s'au păStrat
mergând din gură in gură, dela tată
la copil. l\llolse e primul care a scris.
După el s'a scris putm pânft î-n vrew
mea lui Samuel ~1 a lui David.
Atunci literatura ebraică a luat ·un
rtiare av:lnt. S'au scris isror i.

poezii,

psalmi, proverbe, etc. Au ulmJt proorocii. ~t şi-au scris proorociile. In
lecţia noastră avem un caz minunat
in această privinţă. Ieremia îşi scrie
intr'o carte rezumatul vorblrllor pe
cari le-a ţinut. de mai multeori. Tot
aşa au făcut şi ceilalti prooroci. După

laolaltă?

Duminecă,

5 Decemvrle.

Cellll Biblia
Textul: Neemia 8:1-18.
Cuv. de aur: Psalmul 119:18.
E x p l i c a ţ i u n i: faptele din
textul nostru se petrec In 445.433,
inainte Hristos. In 458, l<:zra se intorsese din captivitate şi la 445 s'a
întors Neemia.

La incepurul lunii a
o mare sărbă
Dt. fapt acuma
al şaptelea an,.
anul sabatic. Poarta ap~! era aceea
prin care Gabaoniţii ~ărau apă la
şaptea ţineau [udeil
toare de două zile.
era şi prlma zi din

te111plu. In rata ei se b'i;ea
gol, foarte mare.

un lo"

i

;
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1. Focul suferinţelor a
curăţit mult p• lud ei in captivitate.
ln cărţile lui :\'ermla şi Ezra îi gă·
slm departe de idolatrie şi gata să
ser\·eas<.'ă pe Dumnezeu. Intotdeauna
e aşa. Domnul nu trimite cu bucurie
·suferinţe peste poporul său. El insă,

13

Hristos toate cărţile :"<oului Tesament erau scrise.· Totuşi Noul Testament n'a fost încheiat decât abia
la 331 după Hristos la Cesarea. Pană
atunci scrierile Noului Testament au
circulat prin biserici separate un1 de
alta, dar totuşi privite ca şi Cuvântul lui Dumnezeu. S'a simţit încet

ele il cutăţesc, îi întăresc cre- nevoia· ca ele ~ă fie alese din celelalte mii de scrieri cari apăreau neindinţa şi îl fac să vină mai aproape
cetat
in viaţa creştină. .De aceee pe
de Dumnezeu.
• la sfârşitul veacului al doilea cele
2. D r a g o s t e a d e c u v il n- patru Evanghelii şi Epistolele lui
t u l l u i D u m n e z e ti. Ezra a Payel erau unite împreună. Cuvântul
avut o adunare foarte doritoare după .i\oul testament" n'a fost folosit până
cuvântul lui Dumnezeu. In prima zi în 193 d. Hr. Conducătorii creştlnis
Eua şi tovarăşii să\ au vorbit din mului au discutat şi au scris mult
Biblie de dimineaţa până la amiazl. pân~ au ajuns, în prima jumătate a
Toată lumea a ascultat cu bucurie
veacului al patrulea să stabllească
deşi n'aveau Biblia de azi. Avea~ cele 27 de cărti ca făcând singure
Legea lui Moise şi o parte din proo- parte din Noul Testament. Mâna lui
rocii.
·
Dumnezeu însă, i-a condus minunat
3. L a ~ r i m i le ş 1 r o a d e l e ca astfel pe la 331 întreg Noul şi'
p o c ă i n ţ e i. Iudeii au ascultat Vechiul Testament să fie unite ca
cuvântul lui Dumnezeu cu lacrimi In aşa cum le avem azi.
ochi. Lacrimi de pocăinţă, de durere
1 n t re b ă r i: !. In ce vreme s'a
pentru păcat, de ruşine pentru trecutinut
intrunirea din textul nostru?
tul nelegiuit al . poporului lui Israel.
/
au curs din ochii lor. Dar slavă Dom- 2. Ce roade a adus captlvitatea babilonlcă? 3. ln cât timp s'a scris Venului că n'au fost numai lacrimi.
chiul Testament? 4. In cât timp-· s'a
Mulţi oameni varsă IHcr;mi la auziscris
Noul Testament? 5. Cine ascrls
rea E1 angheliel. Dar rărnâo numai cu
mai
mult
în Noul Testament? 6 Când
ele. Alei n'a fost astfel. 1':! au trecut
s'a
folosit
prima dată cuvftntul .Noul
la fapte. Au trimis daruri celvr ce nu
'Ştie că

aveau. Inimile încălzite

de Cuvântul

fuiDumnezeu, au lzUucnit în

dărnl

eie largă.
· 4. C u m s'a for mat Noul·
T e s t a m e n t. Pe fângă leeţia din
Biblie, vrem să învăţăm puţin despre
formarea Noului Testament. Pe au·
toril cărţ\lor Noului Testament îi
cunoaştem mai bine. Iarăşi tot Noul
Testament s'a scris în timp de GO
de ani, pe când Vechiul Testament s~a scris ~timp de peste o mie
de ani. Apostoli! şi ucenici au început să, scrie după înălţarea lui Isus
-care sa petrecut cam la 30 de ani
-după Hristos ş\ la 100 de ani după

.

Testament"? 6. Cum s~a ajons la
unirea cărţilor Vechiului Testament? 7.
Cum s'a ajuns la unirea cărţilor Noului Testament? 8. Câte cărţi avem
in Noul Testament?
Dumlnecă,

12 Decemvrie.

Caflea IUIUPOP
Textul: 2 Timotei 3:14-17: 4; 1-4.
Cuv. de aur: ll9: 130.
E p 1 i c a ţ i u n 1: A doua Epis.
tolâ către Timotei e ultima scriere
pe care o avem dela Pavel. Ea e
scrisă iJ preajma morţii lui. Pavel se

,
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ajuns Biblia pană la noi. V echlul
Testament a fost scris in l.mba ebraică,
iar Noul ln U.,.ba greacă. Prin veacul
Timotei.
al doilea i n a i n t e d e H r i s t o s
s'• făcut prima ·traducere a Vecbiulnl
lnvilltălurl spirituale
Testament din limba tbraică in cea
l. ,D 1 n p r u n c i e c u n o ş ti grecii. Traducerea s'a făcut In Ale·
numit S e p t u a• f 1 n ce 1 e S c r 1 p t u r 1". Cuvin· xandria şi s'a
tele acestea sune mărete. Aici nu e g 1 n t a. Domnul Isus şi Apostolii
vorba de lntreagă Biblia., ci numai au citit din această traducere., Vede Vechiul Testament. Totuşi mama .ch!ul Testament in limba greacă Şi
lui Timotei i·a lnvătat aceste cărţi Timotei a învăţat din această tradu·
din pruncie şi 1-a umplut sufletul cu cere.
ele. Aceasta e o pildă minunatii penV u 1 gat a. Noul Testament a
tru toate mamele şl pentru toţi ta;il. rămas in !Jmba greacă aproape 301}
Părlntil credincioşi au o datorie su·
de ani. Multe bucăţi din el au fost
premii de a· şi creşte copiii în Cu· truduse in limba latină, dar abia In·
vaniul sfânt.
tre 390-405 d. Hr., Ieronlm a tra·
2. ,A d e v ă r a t a 1 n ţ e 1 e p· dus Intreg Vechiul şi Noul Te>tac 1 un e". Pavel spune eli ln ~crlp· ment in limba latină. Ac•astă tradutur! se gftseşte adevărata înţelepciune. cere, numită V u l g a t a., a fost de
Ea e inţelepclunea care duce la miln· mare însemnătate, căci a adunat în
tulrea prin Jsus Hristos. Jnu'adevăr sine toate părţ;Je Biblie! şi au ajutat-o
să treacă astfel până la timpul reiortoată lnţdepclunea lumească e nimic
maţiel. Biserica ortodoxă şi cea catofără Evanghelie. Aid găseşte omul
lică
ri'au luptat să răspaodească. Bl~lia
adevărul intreg şi viaţa fericită.
şi s'o dea şl altor popoare. De aceea~
3.-Toată Scriptura este
l n suf lată de Du m ne z e u•. a trebuit să treacă peste o mie de
Aceasta lnseamnă că ea e cartea fă~ ani pâră ce Biblia a inceput să fie
răspăndltă dln nou cu mare avllnr.
cută de Dumneeeu. Oamenii sfin\1,
cari au scriswo, n'au scris de la el, ci
Primele texte biblice
cum le-a dat Duhul lui Dumnezeu In limba romani\ In !40S
să scrie. In ea ne vorbeşte DumneIoan Huss, un profesor la univer·
zeu sufletelor noastre.
sitatea din Pra~a, a inceput să invete;·
4. .P r o p o v ă d u l e ş t e C u· intre altele, că fiecare popor trebuie
V a n t u 1". Pavel chiamă pe Tlmo·
;ă aibă cuv<lntul lui Dumnezeu in
tei in fa{a lui Dumnezeu şi a lui limba lui. lnvăţătura lui Huss a ajuns
Isus Hristos ŞI aici vrea '11·1 pună la p a n ă J n M a r a m u r e ş unde
inima a c t' a s t ă d a t o r i e
u · s'au făcut p r 1 m e l e t r a d u c e r 1
premă de a vesti Cuvan·
i n li m b a r o m ll n ă d 1 n C U·
tul sf:lnt la timp şi Iară v â n t u 1 1 u 1 D u m n e z e u. Din
t i m p. lalft o mare datorie a noastră
acestfa ne~au rămas pllr;ă azi o b u~
faţă de Biblie : cu orice ocazie şi
cată din Faptele Aposto·
fără ocazie, să vorbim despre Isus,
1 1 1 o r, numită C o d 1 c e 1 e V o·
să ducem mai departe lumina Sa.
ro n e ţ i a n şi mai mulle pilrti dm
5. T r a d u c e r i 1 e B J b 1 1 e l. Psalmi ; P s a It i r e a S c b e 1 a o ă
Pe lânga lcq • de azi vrem să in- şi P s a l t 1 r e a H u r rn u z a k 1. E
văţăm ceva despre t·aducerlle Biblie!.
Interesant de ştiut cii acestea s u n t
Aceasta ne va ajuta >ă ştim cum a primele scrieri in limba
găseste In inchisoare. In ea se desvăluie
Inima lui plină de dragoste
către prea iubitul său fiu spiritual,
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r o m a n ă d e s c o p e r 1t e
n ă acum.
Luther

şi-a inceput

p â·

lucrul pesie

100 de ani, dela 1505 inainte.

lnvă

ţătura

sa a ajuns până in Transilvania. Saşii din Braşov au întemeiat o
tipografie şi, cu ajutorul unul român,
Coresi, care făcea traducerile, au
tipărit in româneşte Noul Testament
şi două cărţi din Vechiul Testament
traduse din ungureşte. Deci ptirna
carte t i p ă r 1 t ă i n r o m â n e ş t e
a fost o p a r t e d i n B 1 b l ! e.

De atunci incoace s'au mai

făcut

ur-

E x p 1 1 c a ţ 1 u n 1 : Isaia a trăit
intre 742-~00 inainte de Hristos.
Tara lui Zabulon şl Neftali e Galilea. 1<: numită Galilea Neamurilor,
din prlclră că aici era o mare amestecătură de popoare. Iudeii din leru·
salim dispreţuiau pe Galileeni, pen·
trucă nu erau Israeliţi curaţi. Tara
de dincolo de Iordan, e ţara dinspre
răsăr:tul (ordanului, a.colo unde a
trecut Isus cu corabia. P...-rea şi De-

capolts. Basilicul, despre care vor·
beşte Isaia (Il : 8), era un
şarpe

foa1te mare despre care se credea că

traduceri: Noul Testament . otrăveşte şi cu suflarea lui.
de S•mion Şt.fan, mitropolitul or·
tnvititurl spirituale
todox al Ardealului la 1648. întreagă
Biblia de Simion Micu la 1795,
!. 1 n t u n e r e c u 1 p ă c a t u.Biblia de Iaşi" tipărită de Societatea 1 u J. Isaia descrie foarte interesant
Biblică, traducerea lul Niţulescu, tra·
starea păcătoa~ă a Gallleenllor. "lnducerea de O. Cornilescu şi acum lunerecul impărăţrşte~', "pământul este
o nouă traducere de Gala Galaction
în necaz", "acoperit de ocară~\ "po~
parul umblă in întunerec" şi locueşte
şi Vasile Radu.
în "ţara umbrei mortitn. ,.Jugul apasă
1 n t r e b ă r 1: l. Când a scris Pavel a doua epistolă către Timotei? asupra lui", toiagul îi loveşte splna·
2. Cum de ştia Timotei din pruncie rea şi nuiaua Il asupreşte. Toate acesBiblia 1 3. Care e datoria noastră tea descriu tabloul trist al unul popor
faţă de B:blie? 4. Care e datoria
ce zace in păcatele sale.
noastră faţă de Biblie? 5. Când s'a
2. L u m i n a c e a m a r e. Prin
făcut prima traducere a Vechiului
această ţară întunecată de moarte
Testament In limba ~reacă? 6. Când apare deodată -"o lumină mare", care
şi cine a tradus Vulgara? 7. Cum
"acOpere cu slavă" ţara, "inrnulţeşte
s'au făcut primele traduceri din Blb· poporul", .dă bucurii" .Şl sfăr:lmă
lie ln rom:lneştt ? 8. Sub influenţa jugul, toiagul şl nuiaua care stăpâ·
cui au lucrat Saşii din Braşov lm· nea. Aceste cuvinte ne dcc In Evanpreună cu Coresl? 9. Cand s'a tra·
~helil, unde îl vedem pe Domnul
dus primadată intrea&ă Biblia in ro·
umbl:\nd prin satele şi oraşele, prin
m:lneşte? 10. Câr.. traduceri avem
văile şi pe dealurlle Galileii, vindeazi?
când corpurile şi su[i et~le, hrn oind
pe oameni trupeşte şt suf!< teşte şi
· Duminecă, 19 Decemvrie.
predicând măreaţa veste a rnântulril.
Ce ţară !"icită! Galilea a fost cea
Cea mal minunatii vetle
mătoarele

Textul: Isaia 9:1-7; 11:1 -10
Cuv. de aur: Ioan 3:16.
Lecţiunea de azi trebuie să aibă
Coăclunului. E ultima Duml·
necă l:1aiote de sărbătoarea naşterii

mai ferirită ţară din lume!
3. D u m n e z e 1 r e a 1 u i I-l r 1 S·
t o s. Proo:ocia aceasta s'a făcut cu
vreo 700 de an! inainte de naşterea

duhul

Domnului. Totuşi proorocul nu nu·

Domnului.

descopere

mai descrie minunat pe Mesia, ci ne
un alt adevăr măreţ: Co·

16
pilul care ni s'a

născut,

e numit

în~

rre altelr, şl .Dumnezeu mare"".
Deci lncă in proorocii se lnvati! ci!
Isus va fi nu numai un mare proo·
roc şi rege. nu numai cel mai bun
dintre oameni, c 1 in s u ~ 1 Du mn e 7. e u î o t r u p a t, d e s c o p e- ·
rlrea cea mal perfectă a
O u m n e z e i r ! i. D a, n o 1 v ed e m i n C e 1c e s"a n ă s c u t
1 n 1 e s 1 e, c e e a c e a s p u s
Pa v ~ 1: .O o m n e z e u e r a în
H ris t os".
4. V o r b i r e
f 1 g o r a t 1 v ă.
Proorocii ob şnuiesc mult să vorbească ln ,fir uri". Adică el nu spun
lucrurllor pe nume, el folosesc nişte
asernănări păn i\nteşti ca să ne spună
adevăruri spirituale. Bună oară când
vorbeşte Isaia despre .odraslă", .tulpină•, "vlăstar'\ etc., ştim că nu e
vorba de nişte lemne din pădure, ci
de Isus şi de părinţii Săi. Tot astfel
când el ne arată împăcarea intre animelele duşmănoase: lupul cu mielul,
pardosul cu Iedul, leul cu vita, vaca
cu ursoaica, leul cu boul, pruncul cu
năpârca şi cu basilic.!, ştim că aici
nu e vorba de animale, ci prin o
figură de vorbire, Isaia ne descrie
împăcarea

p~

Intre cel mai

care [sus o va aduce
duşmănoşi

oameni.

1 n t r e b ă r i: 1. Când a trăit
Isaia? 2. Care e pra !oi Zabulon şl
Neftali? 3. Arată cum descrie !sala
păcatul Galileii! 4. Cum ştim noi
din textul nostru că Isus a fost Dumnezeu? 5. Ce înţelege Isaia, prin
odraslă şi tulph ii şi prin lup şi miel?

NU U!Tt1Tf
SJ VA ABONATI DTN
VREME "CAJ,AUZA"
PENTRU ANUL 1938!

Duminecă,

26 Decemvrie.

rea m1.t ma•e caple
Textul: Psalmul 1/9:97-112.
Cuv. de aur: Ps. 1/9:!05.
Explicaţluni: P;almul 119
e împărţit în 22 de strole, încep:lnd fiecare cu una din cele 22 de
litere ale alfa >etoiui ebraic. Fiecare
strolii conţine opt rânduri şi prima
literă din fiecare
rând e acea cu
care începe strofa. Trepole Eă timm
minte că psalmlstul, care de sigur
n'a fost David, n'avea din Biblie de·
cât o parte din Vechiul Testament.
Totuşi el ne face pe noi de ruşine
In dragostea lui neţărmurită fată de
Cuvântul lui Dumnezeu.
Minunile Blbllel.

1. Minunea unităţii ei.
Una din cele mal mari minuni ale
Biblie! e unitatea ei. A fost scrisă
timp de 1600 de ani de peste 4() de
scriitori cari nu

s~au

cunoscut

mulţi

dintre ti de loc. Unii dintre ei au
fost ciobani ca Amos, alţii savanti ca
Pavel: unii au fost pescari ca Petru,
alţii au fost regl şi prinţ! că David
şi DanieL Edoc&ţia lor a Eost cu tOtul deosebhă. Mo•se a hvăţat in E~lpt,
Daniel in Bab:lon şi Pavel s'a adăpat
din cuhura greacă. Unii au scris in
V alea Mesopotamiei, altii in pustiul
Sinai, alţii in închisorlle Romii şi
alţii pe insule. Nici odată nu s'au
inteles unii cu alţii despre cele de
sc!lu. Niciunul dintre, el n'a ştlut că
P'eea ce scrie eJ, va deveni odată
o parte Biblie. Totuşi când cele
66 de cărţi din Biblie a fost aduse
laolaltă, ele au format o unitate izbitoare. Nicio contrazlcere nu există
între ele. Cum se explică acest luc•u?
Dumnezeu însuşi, Mintea supremă a
descop~rit acelaşi
adevăr acestor
scriitori. El au fost lnsuflaţl. ·de Dum·
ne zeu~

2. M i n u n e a b 1 r u 1 n 1 i i e i.
Nu

există

carte pe

pământ

care

să

•1

f.
.1'
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fi !o;t atacată ca şi Biblia. Dela lai·
achim care a ars-o in jăratec până
la comuniştii de azi cari n'o primesc în
Rusia, Biblia a fost batjocorită, sta·
cată, acuzată, arsă, confiscată şi os:ln-.
dită in toare veacurile. Minţile celor
mai mari învătaţl oameni, penita ce-

lor mal mari scriitori au pornit împo·
trlva ei cu o furie nebună. Cu toate
.acestea Biblia nu numai şi-a biruit
duşmanii, ea sa tă<p:lndlt In aşa fel
că azi e tradusă în aproape o mie
de limbi. Milioane şi milioane de
exemplare se tipăresc şi se răspan··
-dese pe toată suprafaţă pămantului.
Şi nu se se învecheşte de loc. Alte
cărţi pier din lume prin simplul fapt că
ajung vechi şi nu le mai ia nimeni
In seamă. Biblia e mai nouă azi ca
oricând. Cum se explică acest fapt?

E mâna lui Dumnezeu asupra ei,
care o

ajută.

·

3. Minunea

lucrării

ei

Ati relnolt abonamentul la
CALAUZA pe anul 19381
Nu amanatll

î n 1 n 1 mi 1 e o a m e n 1 o r. Aceas·
ta e cea mai mare minune. Bandlţli cei mai mar! au cltit·O şi au de·
venit sfinţi. :\lancătorll de oameni
din Africa s'au hrănit din ea şi au
devenit· cel mai blânzi oameni. Toate
cărţile din lume puse laolaltă, toate
truda oamenască, toată educaţia şi
toată

cultura

oamenească

n ·a facut

a1ât ca să îndulcească legăturile întră

oameni, ca

să auucă

pace

şi

linişte

în suflet, ca să ajute pe oamenii s.ă-şl
biruiască patimile, ca să îrnpă ciulască
popoarele războinice şi ca să apropie pe
om de Dumnezeu, cât a făcut această
carte măreaţă. - BII3LIA. Cum se
explică acest fapt? Duhul sfânt o are
de armă prin care aduce o lume
pierdută Ia picioarele Dumnezeului
iubirii.
Să studiem această carte, să·l trăim
poruncile el şi să jertfim tot ce avem
ca ea să se răspândească în întreagă
România.
[ n t r e b ă r 1 ' 1. Cum s'a format
Psalmul 119? 2. Cum se explică unitatea Bibliei? 3. Descrie lupta şi biruinţa Biblieil 4. Arată lucrarea el In
vist• lndiv:duală şi socială.

PROGRAMELE SOCIETĂŢILOR TINERETULUI
de
Dumlnecă,

Dănllă

Ia 3 Octomvrie

Isus ti tineretul
Textul: Marcu 10: 17.;._27.

1. Isus a trăit o viaţă
d e t :\ n ă r. La vârsta de treizeci
~i trei de ani, a plecat dintre oamei.
Toate minunile, învăţăturile şi viaţa
Lui curată, au avut loc In timpul
tinerqil. La doisprezece ani uimeşte
pe cărturarii Templului pin răspun·
surile şi întrebările Sale. La treizeci de ani nimeni nu poate sta lm ·

Pasca

potriva învăţăturilor Sale. Iar trei ani
mai târziu lşl dă sfârşitul într'un
mod care este o minune a veacurilor.
2. 1 sus a Iubit pe tineri.
El afost Mântuitorul care dorea să
salveze o lume pierdută In păcat.
Dar pentru tl~eri Inima Lui bătea
lntr'un chip deosebit.
A p o s t o li 1 săi au f o s t
In floarea vleţ 1 i . Intre el găsim pe Ioan, tânărul,
despre care se spune In mod special .
a)

chemaţi

18

---

CALA UZA

------ ...• ~-'"

No. 4

--····------~~

că Isus Il Iubea. Ori de câte ori do·

rea un cerc mai restrdns

a~

lor, Ioan era printre putinii aleşi.
Ultima privire $1 ultimele cuvinte de
pe cruce le schimbă cu Ioan.
b) Casa In care obiclnula ·să se
odlnnească era casa tinerelor, Marta
şi Maria. Morţii, pe cari l·a inviat,
au fost aproape toţi tineri.
c) T â n ă r u 1 b o g a t • Unul
dintre cele r.Jai frumoase tablouri din
Noul Testament, este !ntâlnirea Lui
cu acest tânăr. C:lnd 1 a vă•ut în
genunchi, Cuvântul ne spune: .ŞI
Isus s'a uitat tintil la el şi 1· a i U·
bit .. " Ce cuvânt frumos: .S'a uitat
ţintă la el" S'a Interesat de viaţa lui
t:\nâtă.

t

.,

'1

1

bogat dorea viaţa cerească şi Isus s'a
bucurat de această dorinţă. L·a cbe·
mat să vlnă spre cer împreună cu
El. Dor~a •il·l ducă de mllnă In veş·
nici!. Dorea să 1 vină in ajutor cand
drumul sfânt va li plin cu spini şi

glumetul

Pun·. t4, 9.
,,Cel nel'ocotiţi glumesc
<:u picatul."'

1. Ce însemnează
să
glumeşti
cu
păcatul?
Felul uşuratic ·de a trata păcatul in·
seamnă a glumi cu el. Nu auzim noi
de atâtea ori pe oameni că r:ld: Ba,
bo. Nu vedem pe oameni dând din
umeri şi din mâni cu nepăsare? De·
ce tlld ei 1' Fată de ce sunt nepă~ă·
tori? Răspunsul este: de păcat. Blb·
lla ne spune că cei ce glumesc cu
păcatul, sunt nesocotl~it în alte cuvinte,
nebuni. El pot să fie nebuni culţi.
Il. Şi sunt
pre
mulll
cari glumesc In felul a·

3. Tinerii-au ascultat
p e 1 s u s. Ioan a ră<rias lâogă el
pănă la sfârş:t. Pavel lşl sfdrşeşte
viata sub sabie pentru El. Ştefan
moate
In genunchi sub
ploaia
pietrelor. Timotei, Marcu, Tit şi un

mare nor de martori tineri ne chla#
mă să urmăm

!. In convorbirile no·
a s t r e de toate t.ilele, căna se în·
tâmplă să auzim cdte o
roasă despre viaţa câte

nu prea

cinstit, ·oamenii

pe Isus.

veste dure·
unul t:lnăr
obişnuiesc

să spună: "Aşa sunt tinerii". Aceasta
ar arăta că tinere ]ea n U·l tinereţe
dacă nu este încununată cu lapte

murdare.

e) 1 s u s a c h e mat pe ti·
n e r 1 l a l u c r u. Tănăru!ui Ioan
li lncredin;ează o misiune specială.
Pe dtumul mare, ce -coboară din Da·
mase spre Ierusalim, Iese In calea
unul tanăr, numit Saul, pe care-I chla·
mă la cea mal mare misiune la care
a losr chemat vreun om vreodată.

1

Nebunul der&zlUor, -

d) 1 s u s a v e n i t s ă m â n·.
u i a s c il p e t 1 n e r i. Taoi!rul ceasuL

bulgări.

1

Dnminecă, 10 Octomvrie

ucenlciw

Apoi

auzim

pe

oameni

spunănd:

.Laşă că n'o •il fie tot
a;a." Ca şi când trecerea anilor ar
spăla păcatul. Aceste păreri ale o•·
menilor ne arată uşurinţa cu care
oamenii se găndesc la păcat. lncearcii
să netezească talazurile păcatului cu
vorbe şi speran]e goale.

3. Priviţi cât de uşor se cdmăresc
p l ă ce r 1 1 e (e t o a t e zi 1 e 1e.
Exemplu: purtarea tinerilor In soei·
etate sau acasă.
3. C h i a r i u v 1 a ţ a c r e ·
d 1 n c i o ş i 1 o r se observă cum
se glumeşte cu păcatul. D~ce ne este

tot una

că

venim la adunare sau nu?

Dece suntem nepă<ătorl dacă lucrăm
pentru Hristos sau nu r Dacă cineva
işl rupe
un picior, lumea aleargă>
să·l sjute in timp ce ataţia nenoro·
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citi merg spre pierzare şi credincio- acestui bărbat iese la lumină cndinta
nu le pasă.
lui mare îo Dumnezeul nevă1.ut. Pe
III. Textul nostru ne spune că cel timpul •ău, oamenii se închinau la
ce reduce păcatul la o glumă, e s t e mal multi zei fie din ptatdi 1 soare,_
u n n e b u n. Dece foloseşte scrii- lună, stele. Avraam a ajuns la cunoş
torul un cuvilnt atilt de aspru? Pen. tlnta unui singur Dumnezeu care a
trn că este adevărat.
crecat cerul şi pământul şi care prel. Păcatul este ceva lăuntric. El tindea ascultare din partea oamenilor.
In fiecare clipă a fost gata să se
are de aface cu stricarea volntil. El
este putregaiul vietii lăuntrice. El •upună la tot ce Dumnezeu 1· a cerut. Pentru cel necredincioşi asemeeste
deformarea
omului intreg.
Dintr'o asemenea lănttlnă otrăvită, fă nea supl!neri au insemnat curat:1 ne··
bunle, dar pentru Avraam cel mal
rădelegea curge in -două .Jtrectil;
a) In f a p t e re 1 e. Ioan ne înalt ideal. lotr'un timp Dumnezeu il
spune că păcatul este o locălcare a cere se păr3seascii Jocul său de naş
legii. Adică păcatul te face să făp tere şi să meareă in Canaan şi Avraam pleacă fără murmur.
tueştl ceeace Dumnezeu a Interzis.
2. Avraam omul păcii.
b) Păcatul nu constă numai In Domnul Isus spune că sunt fericiti
făptulrea răului, el şi 1 n 11 p s a
făcătorii de pace, căci aceia !li ai lui
d e a fa c· e b i n e. .Cel ce ştie Dumnezeu se vor chema. $1 Avraam
să facă bine şi nu face, comite pă
a fost fericit. Dela el ne-au rămas
cat". Să vezi drumul cel bun şi să nişte cuvinte memorabile: .Să nu fie
nu mergi pe el, însemnează păcat. ceartă intre noi, căci suntem fraţi".
Să cunoşti felul de viată pe care
Să ajungi la pace cu cineva, este o·
trebuie Eă o strilieşt! şi să n'o ince- blruintă mai mare dec:lt agonlsirea
pi, inseamnă păcat. Să priveşti uşu averilor. Avraam, după ce ti pune !n
ratec la starea nelegiuită a Inimii nu vedere lui Lot că pacea stă mal pree$re partea inteletulul, el a nebu- sus de orice, li lasă pe acesta să-şi
nului.
aleagă partea cea mal bunii a ţării în
c) Cel ce glumeşte cu păcatul timp ce el rămâne pe dealurile sără
este un nebun din c a u z a u r - căcioase, dar cu Dumnezeu. ·Dar
m ă r Il o r p ă c a t u 1 u 1. Păcatul · prin această faptă el s'a apropiat mal
a rulnat Babilonul, Roma, Ninive, mult de Dumnezeu, care i-a dat toate
Ierusalimul cu popoarele lor. Păcatul din belşug, atunci când Lot nu mal
a rulnat casa lui Eli, pe fiii lui Da- avea nlmic.
vid. Amon şi Absalom. Păcatul des3. Avraam, lubltorul de
parte pe om de Dumnezeu. El des- D u m n e z e u . Domnul Isus spune
parte p• om de part<,a. lui dea mai că cea mai mare poruncă este~ să
buoă
Iubeşti P• Dumnezeu din toată Inima
ta, din tot cugetul şi cu toltă puteDuminecă, 17 Octomvrie
rta ra. Avraam intrect.', în privinta
şilor

AvPaam
Te:xtul: Genes::t. 2:2.1- t9

In tăcerea adaocă a d'şmulul,
Avraam a găsit pe Dumnezeu, că
rula i s'a Inchinat toată vlat•·
1. Avraam, credincio. s u l . In toate mişcările şi iapJele

aceasta, pe multi muritori. O sută de
ani a avut un .singur dor, să albă un
aopil. Cand cei trei straini •u· fost
ospătaţi în casa sa, au observat această doriniă. Cand, io sfârşit, il are
pe isaac, Dnmnezeu îl cere jertjă: Si
Avraam pleacă fără murmur că·l sacrifice. At:lt era de hotărât să asculte•

'1
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lncilt Dumnezeu a trebuit să strige
de două ori ca să l oprească.
4. A v r a a m , o m u 1 r u g ă •
c 1 u n 1 1. Legătura, ce J. a ţinut ln
unire cu Dumnezeu, a fost vlea;a lui
de ru~ăclune. Istoria lui este presă·
rată cu următoarele expresii : ~ŞI
Avraam ridică acolo un altar Domnului". Altarele acestea erau dovada
vieţii lui de rugf1ciune. Rugăciunea
1-a făcut să simtă pe Dumnezeu aproape. Rngăclunea i-a oţellt credinta,
rugăciunea 1-a dat putere să se supună la· tot ce voia· Dumnezeu.
"Donroe in\·ati'l ne
ne
Dumlnecă,

~:'!.

ruţ!:ăm,"'

24 Octombrie

Demas, dezertorul.
Textul: 2 Timotei 4, 10
.. Ciici Dcmas din dragoste pentru lumea de
aeum m'a păriiJ;it"

Pavel, în lucrul mislonar, a fost inconjurat de oameni tineri. Aceştia au
fost: Luca, :VIarcu, Tit, De mas şi
ai;U. Pavel, în scrierile lui, li punea
In curent cu veştile pe cari le avea
despre unii şi despre a' ţi!. Intr'o asemenea scrisoare, trimisă lui Timotei,
a trebuit să sene aceste cuvinte dureroase: .Demas, din dragoste pentru lomea de acum m'a părăsit".
1. D e m a s n u a f o s t u n c r 1m l n a 1 s a u h o ţ. Vtna şi păca
tul care l-a adus tulna, a fost atât
de neînsemnat, că de multe ori, nici
nu ne gândlm la el, ca şi la un pă.
cat. Pavel spune: a Iubit lumea ş1 a
plecat. Cuvintele lui Pavel par a ne
spune ci! iubirea de lume .şi Iubirea
de Dumnezeu, nu pot locui iJ .ace~
eaş! Inimă. Aceste cuvinte par a ne
face cunoscut, că atunci când Iubirea
de lurnă Intră lo lnlmlle noastre, iubirea lui Dumnezeu Iese afară. Iacob
spune şi mai apăsat; .Iubirea lumii
este vrăşmăşie faţă rle Dumnezeu"
Isus a spus lui Pliat că lmpărăţia sa

No. 4

şi servil SU nu sunt din această lnme.
Adică urmaşii lui Isus trebuie să f!e·

llherl de iubire de lume.
2. Care este lumea pe care nu
ne este permis să o iubim ? Desigur
eă nu este vorba de lumea naturii cu
munţii, văile, florile şi ap•le ei. Cănd
Dumnezeu le-a crear, le a găsit că
sunt bune. Noi, iublndu-le, Iubim lucrul mâinilor lui. Dumnezeu nu ne
Interzice să Iubim lumea oamenilor.
El Şi-a dat pe Unul născut fiu al
Său pentru lumea oamenilor.
Lumea pe care ·este :vorbă ;~ n'o
Iubim este lumea nevăzută, dar foarte
aproape de noi. Care este păcatul
care Impiedici! via~a să devină asemenea lui Isus? Este că atâţla din noi
fac multe lucruri ca să-şi placă lor.
Egoismul eote spiritul care guvernează lumea. 1 u b 1 re a d e 1 u m e
Insemneaza să ajungi sub
i n f 1 u e n 1 a .tu bir i 1 des 1 ne".
Deci, in cuv!mele lui Pavel putem
citi astfel; .Demas m'a părăsit dorind
să trăiască cum îr place lui".
Dorinţa .de a ne place nouă înşine
nu merge totdeauna ln acelaşi direcţie, dar ea ln totdeauna ne lndepăr
tează de Dumnezeu. Fiul rătăcit, sub
puterea acestui duh a! egoismului, a
plecat de acasă, in timp ce fratele
lui mal mare sub puterea aceluiaş dub
a rămas acasă. Cnul dorind să facă
ce-l place, merge la cârc!urnii, Iar altul încearcă să facă ce-l place mergând la biserică. Demas ;'a simţit
prea IngrAdi! in viaţa sfântă, plină de
suferln;< In care trăia Pavel, şi a plecat să caute alta mal liberă, departe
de Pavel, de lucrul şi de Hristosul
lui Pavel.
El a plecat la Tesalonic unde poate
s'a îmbogăţit, dar a pierdut pacea
care întrece orice ln;elegere. Pavel a
rămas ln temniţă, in lanţuri, dar aproape
de cununa care nu se ve,ştejeşte,
aproape de ziua a cărui soare nu
apune nlc]c:lnd. .Nu iubiţi lumea
nici lucrurile din lume", 1 Ioan 2; 15.

!.
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Duminecă, 31 Octombrie

Iosif
Textul: GcoC\"a 37 : 1-28

1

'

l
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1. Iosif in casa

tatălui

său.

El a fost Iubit de ta ăl său pen·
trucă

.!

'

:

1. A' fost răscut la bătrâoe{e
de către femeia iJe care o Iubea mal mult şi pe care o chema
Rachela.
2. Iacov a Iubit Iosif, pentrucă a
f o s t u n c o p i 1 b u n. El spunea
tatălui vorbele şi purtării• rele ale
fraţilor. Iosif nu se s'mţea bine in
prezenţa vorbelor şi purtărilor rele.
Iosif a fost un băiat muncitor. C:\nd
Iacov dorea să albă ştiri de la copiii
lui ce plecaseră cu turmele, trimite
pe Iosif la ei.
Il. 1 o s 1 f i n f a { a 1 u 1 P o.
tlfar.
El fusese vaodut ca rob intr'o
vârstă fragedă, la şaptespre?.ece ani.
Gen. 37 : 2. Trăise ·la tatăl său ca un
prin{ şi acum vândut rob în {ară
străină.

1. Ajuns rob între alţi robi, el a
fie mic in fat.'l tuturora. 1 a
salute pe toţ 1 , •ă slujească
. tutilror. Prin muncă ajunge să fie
căutat să
plăcut să

cel

mai

rnart:

peste

averJle

lui

Potifar.
2. In casa stăp:lnului
său a trăit ca un adevă
r a t s f il n t . Stăp:lnul il făcuse
şi pe el stăpan. Robii ceilalti
se
inchlnau pretutindeni. Femel şi fete
Il atin calea ca să-I amăgească, dar
Iosif răm:\ne servul credincios al lui
lehova. Iosif a rămas om cinstit. N'a
furat pe stăpilnul său ca să se lm·
bogăţească. Caod femeia lui Potifar
vrea să-I atragă in desfr:\u, fuge din
casă şi preferă temniţa dec:lt păcatul.

III. 1 n

t

e m n 1 { It.

Alei a fost aruncat intr'o sclăvle
mal neagră decât in casa lui potifar.
A fost întemniţat pentru un păcat pe

1
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care nu 1-a comis niciodată. Dar eL
se increde in Domnul. Incepe iarăşi
de jos. Salută din nou şi slujeşte pe
robi. lncearcă să ajute crlor nejmtincioşi. Când ii vedea abătu{i în giln·
durile lor, căuta să 1 m:\ngăle. Nu
s'a dat înapoi dela nici un lucm
prin care putea să fie de folos altora.
Directorul inchisorii îl pune incun\nd
mai mare peste cel închişi.
IV. L a p a 1 a t •
lnţelepţll rtgatulul, neputând tălmă ·
el visul lui Faraon, au fost cu to{ll
condamnaţi la moarte. Spaima celor•
condamna{! a adus aminte pabarnlculul despre Iosif. Faraon era tulbu·
rat, magii şi vrăjitorii plini de spai·
mă. loslf vine rn momentele acestea
ca salvatorul sltua{lel. Dumnezeu J.a
scos din temniţa de sub păm:int.
Primul lui cuv:lnt în înaintea lmpăra
tulul este lebova. Pe Dumnezeu Il
descrie ca mal mare dec:it
to{l
îm pă rs {li.
V. 1 o s i f c a s t ă p â n.
Ajuns mare, n'a căutat să se lăs
bune pe cel ce l-an asuprit. Experl·
en{a caştigată C'l muncitor In casa lui
Potifar şi în temnită, îl vine acu~
in ajutor. Iosif salvează viap Eglp·
tulut şi a fraţilor săi in timpul foametei. Două idealuri I-au condus în
viaţă. Primul a fo5t sfln{enia vir {il.
prin care tlăia în Tovărăşie cu Dumne?eu. Al doilea a fost munca neobosită.

Domlnecă,

7 Noemvrie
Credinta

Textul: E."ITci ll:l-40

1. C r e d 1 n { a s t ă î n 1 e e: ă
t u r a c·u om u 1 1 ă u n t r 1 c.
F.a trebuie să fie busola după care
se conduce viata oamenilor. Ea esteputerea care pune în mişcare omul.
Ea este ancora, care se lnteapă instânci răsle{e. Ea este ingerul care'
duce de mână pe om spre llmanurfr.

~·
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mal depărtate decât orizontul ochi·
lor şi puterea minţii.
1. Credinţă in lucrurile
p ă m :l n t e ;:; t i.
1. D e s c o p e r 1 tor 1i. Oamenii
cari merită să fie pomeniţi, sunt cei
cari ne-au dat descoperirile şi invenţllle de cari ne folosim. Ce frumoJSă
este clvilizaţla americană cn bo~ăţla
şi Edison cu sutele lui invenţii! Dar.
pentruca aceaHă civilizaţie ~ă poată
lua fiinţă, a trebuit să uăiască un om
al credinţll, Crlstofor Columb. El a
crezut in păm<lntul pe care-I \".1 găsi
dincolo de apa cea mare. Mulţi învăţaţi şl re,l!;i din vremea lui nu aveau
această viziune. Dela oameni ca şi el
avem telefonul, electricitatea, maşina
cu aburi, etc.
Il. C r e d 1 n ţ a d e s ă v â r ş 1 t ă.
Seriozitatea unei şcoli se cântăreşte
după măsura de
cultuTă pe care o
dă ele\ilor. Siguranţa unui stat stă in
fericirea de care face părtaşi pe su·
puşi: săi. Credinţa de~ăv:lrşit:l se cunoaşte după roadele el bune. Isus a
spus: "Avql credin{ă in Dumnezeu".
Roadele credinţei, care ne au dat descoperiti şi cuceriri, sunt trecătoare,
pe când roadele credinţei ln Dumnezeu .C110t v• ş ice.
1. Pn rnul rud al credinţei ln Dum·
nezeu este b u c u r 1 a, pe care o
primeşte
cel ce s'a împăcat cu El
prin jertfa lui Isus. Păcătosul, prin
credinţă. devine cop!lul Tatălui ce·
resc. Bucuria aceasta este st<lnca de
care se vor sf<irâ.ma toate greutăţile
VÎ( {ii.
2. Alt rod al credinţei este v 1a ţa
c urat ă pe care o produce o asemenea crediPţă. "Cel ce are pe Dumnezeu, nu poate păcătui".
3. Ultimul rod al credinţei este
cerul cu raiul şl veşni
c 1 a l u i D u m n e z e u. Domnul
Isus ne-a şpus: "Mă duc să vă gă·
tese loc, ca unde sunt Eu, să fie şl
servli Mei". Acest loc nu nl-1 pot

oferi descoperirile şi învenţiile, el numal Dumnezeu prin Isus Fiul Său.
"Să nu vi se tulbure inima, aveţi credinţă In Dumnezeu ş! aveti cre 'lnţă
în Mine". Ioan !4:1.
Dumlnecă, !4 Noemvrle

Martorii lui Isus
Textul: Fapte I:l-9 ·

Isus Şi-a numit urmaşii în diferite
chipuri: ucenici, prieteni, fraţi, martor!. ;'\urnele de matorl li l-a dat
c:\nd s'a ridicat la ceruri. Scopul pe·
trecerii lui .îztre apostoli a fost ca
s ă . 1 f ă. c ă m a r t o r i. Acesta
este titlul de absolvenţă a minunate!
şcoli prin care au trecut el alături
de Isus.
I. :'<oi trebuie să fim martorii vieţii
sBnte pe care a trăit-o Ism, prl~ pil·
da no: stră. Ims, în rug)'tciunea lui
mijlocitoare, cere Tată 1 ui ca ucenicii
Lui să fie sfinţiţi cu adevărul ceresc.
Când Isus a ,·indecat pe bolnavul de
treizeci şi opt de ani, şi a scăpat
dela moarte pe femeia prln~ă în curvie, le· a. spus: ~Du-te şi de acum să
nu mal păcătueşti". La sratul ceresc,
Dumnezeu a intrebat pe diavol dacă
cunoaşte
pe Iov, neprihănitul. Cea
mal frum·oasă străluci" din viaţa lut
Isus, a fost viaţa lui curată.
2. Noi trebuie s ă f 1 m m ar ·
tor! cari predică pe Isus.
Paraliticul vindecat s'a dus spună că
Isus i-a dat sănătate. Orbul din naş
tere spune că lsu.!l t-a dat vederea şl
că Isus este un neprlhănir, deaceea
îl ascultă 0Jmnezeu. Femela Samarlteană s'a dus în cetate să spună
Samaritenilor că Isus este Mesia.
Petru a spus la Rusalli că Isus este
Fiul lui Dumnezeu, care a inviat din
morti. ~"ilip a spus lui Natanael că a
găsit pe Regele lui Israel. Pentruca
Evanghelia să ajungă la oameni, este
nevoie ca urmaşii Lul să o vestească
pdn grai viu.
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3. Martorii lui trebulo >ă 1 ves·
tească p r i n ! a p t e l e 1 o r b un e. Sub primul punct am arătat că
viaţa noastră trebuie să fie lip;llă de

orlce păcat. "Si fără de f.firţ~nle nimeni nu poate vtdea pe Dumnezeu".
Dar viaţ<t noasoă trebuie ~ă fie plină

cu fapte bune: Viata lui Isus n'a constat numai in aceea că a fo~t lipsită

de păcat, el a fost pllră cu lapte
bune. Noi nu ne- am făcut datoria
numai prin faptul Că ne păzim de
păcat C n pom nu e bun numai dacă
nu produce roade

sălbaticr,

ci numal

dacă va vroduc~ multe roade bu::e.
Prin •;iaţa noastră plin[l de fapt.:- bune,

aducem cerul mal aproape. "Ca oarntnH văz:lnd faptdele \·oa~tre bune
să prearr [ueas.că pe Dumm zt-u • (';lnd
C1rturarii şi Fariseii crir:cau pe Isus
11

că stă alături de vam, şi şi păcă!OŞi
in casele lor. Z1.cheLi s'a sculat şi a
vorbit: ,.,la!3, Doamne, jumătate cl 1:
averta mea o dau sruacilor şi dacă
am lnşelat pe cintva, i o dau înapoi

r

împătrit". Robul care n"a lucrat cu
talentul lui, a foEt amncar in întunerecul de afată. "Dacă d~ept.at(a voas·
trll nu va intrece cu mult dreptatea
Cărturarilor şi a Fariseilor nici de
cum nu veţi Intra· in lmpărăt:a lui
Dumnezeu . . . " Domnul Isus a mai
~pus; "Tatăl Meu lucrează, şi Eu
lucn:z", şi "Lucraţi parr1 este ziuă!
căci vine noaptea cc.tnd nimeni nu
poate lucra".

Dumlnectt, 21 NoemvPie

Luca-doctorul preaiubit
lexlul: 11. T•molei 4: 1-18.
2. Timotei 4 11. ,;~umai Luc!t
este cu mine·.

Pavel scrie acesle cuvinle din
inchisoarea dela Roma, din care
n'a mai ieşit decâl ca să i se taie
capul. Deaici, din temnijă, bătdlnul
erou se gândeşte la amicii lui de
afară. Pe unii i-a trimis pe cârnpul de misiune ca Timotei, Tii,

23

ele Aljii predlcau Evanohelio ca
sar ingreueze lanţurile. Dar apos·
toiul se bucură că Evanghelio e
predicală. Scriind acPsle cuvinte,
obrjii lui sunt sdildaji in lacrimi.
El plânge, pentrucă unul lipseşle
dela dalorie. El 1 a părăsi! pe· Pa·
vei, lucrul şi Hristosul lui Pavel.
El plânge, penl ucă Demas s'a dus
departe, rB să iubească lumea. Dar
in mijlocul acestor în1rislări are o
mângăere: .,Luca este cu mine;•
1. Cine e s 1 e L u c a 1 Cine este
omul acesta in care Povel se
încrede aşa de Iare? Pavel şi Luca
nu erau rudenii de sânge. Nu aveau
aceeaşi najionalilale. Pavel este
evreu, iar Luca dintre Neamuri.
Totuşi ei au fost fraji, pentrucă se
iochinau ao;eluieşi Domn. Ei aveHu
ac.Piaş experier.tă a mânluirii şi a
ie• iP·ii, primită dela lsu~, Mântui·
to. ul lor comun.
2. C â n d a d e v e n it L u ca
cre ş 1 in Nu stim când şi cum 9
fost e~ convfrlif, der şlim că acest
bărhl, core slă lângă uş' îochisoril lui Pavel, Bre experienta naş·
lerii din r,ou. Cei moi imporiRnt
lucru nu e sR ştii momentul când
ai fost converli', ci dacă eşti un
converlil în prezent. E>le frumos
să poti cânta: • La cruce, ls cruce,
.lumina Am zărit'", dar n1ai fericit
eşti cânrl poji cânta: .O, ce simtire, Il am pe bus•. Nu ştim când
şi cum s'a convertit Luca, dtH şlim
că el esle C'-ş'in.

3. Luca a fost un seriilor
însemne!. Din· cele 66 de .cărli din
Biblie, 64 an fost scrise de Evrei,
şi numai două de unul dintre Neamuri. Aceste două au fost scrise
de Luca, Cartile lui sunt unele din
cele mai frumoase. Evanyhelia lui
Luca cu istorisi• ile el scurte şi Iru•
moase şi
Faptele Apostolilor,
care Înşiră lucrările apostoln 1ui şi
ale bisericii primitive.

-
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4. L u c a, c â ş Il g li 1 o r de s u· · că este nevoie de un pre<llcafor
f 1e 1e. El cercetează adevărul şi care să aducă lumea la Hristos.
scrie două epistole, ca să aducă Când se gândea la importanta a·
la Hristos pe nobilul Teofil, Luca cestei chemări, a exclamat : .. Val
1. 3-4. Fapt. 1. 1. Când Luca a mie, dacă nu voi predica Evan•
scris aceste două scrieri, şi-a in· gh.-lia" !
3. Dorinta sfântă a lui
muiat penif• in vialil. Ee au dus
viajâ prelulindeni. După ce voiu Pa ve 1. Frofilor dela Roma le •
ajunge in cer şi după ce mă voi scrie: .,Eu am o vie dorintă, si:i
întâlni cu Isus, voi pleca in căutarea vă vestesc Evanghelia, vouă, celor
lui Luca, ca să·i multumesc pentru din Roma". 1'\cesfe cuvinte expri·
statornicia cu care a sloi lângă Pa· mă ceva, ma! adânc decât o dalo·
vei şi pentru minunatele lui scrieri, rie. Ea exprimă cea mai înaltă do·
rlnlli a ~uflelului. Munci când pre.
Duminecli, 28 Noemvrie
dicarea Evangheliei va deveni pa•
siunea sfântă a unui predicator,
Pavel şi Evanghelia lui Hristos Evanghelia lui Isus va deveni o.
Textul :Romani 1: 1-15.
putere in viaja şi cn•intele lui,
lu timp ce Pavel a crezut şi a
Ouminecă, 5 Decemvrle
în~eput să predice, nu avea Noul
Testament in forma de azi. Luca şi
Jadul.
Marcu, cari au scris EvangbP.Iii,
Ttxlul: Luco 16:19-31
erau lovarăşll lui Pavel. Totuşi Pa·
vei se laudă cu Evangelia lui Hris·
Cuvânlul ,.i6d" este unul dintre
tos, puterea lui Dumneseu.
cele moi des discutate între ca•
1. H r 1s t o s, Eva n q h e 1i a 1u l meni. El nmple de groază cele
P a ve 1. Pavel cunoscuse pe Isus două vlirsle opuse, tinere(ea şi bă·
din mărturia depusă de Ştefan şi rânejee. El este cunoscui ca un loc
făcu cunoştlnlă cu El pe drumul
de ră,plală a Diavolului şi a sluji·
Damascului. Al!lt în cazul lui Ştefan lorilur ~ăi. Dovezi despre exlslen·
câl şi cu ocazia înlâlnirli, L·a văzut ja lui avem:
pe Hristos, puterea lut Dumneseu.
1. 1 n j u d e c a la n o a s 1r ii. In
In limp ce Ştefan vorbea, fata lui mintea noastră nu putem concepe
strălucea ca a unui înger. In timp
o răsplătire a binelui, fără se exis·
ce·l omorau cu pietre, el se ruga fii si o pedepsire a răului. Oamenii
pentru duşmanii lui. A văzul pe obiŞnuesc să pliitească sau să fie
Isus, a cărui strl!lucire L·a orbii şi recunoscători cu bine pentru un
a cărui putere l·a răpus. Vocea lui luc:u sau faptă bunii. Dar tol ca•
Isus l·a pătruns şi l·a schimbai. SI meni! au fiicul legi pentru pedep·
acest Isus. puterea. lui Dumnezeu, sire a riiulni.
B devenit Evanghelia lui Pa-.el.
2. Domnul Isus a v o r b 11 a p ii·
2. Datoria lui Pavel. El, s a f d e s p re e x l s le ,, 1a 1a d u•
impreuunii cu loji cart L·au urmat 1 u i. El ne vorbeş!e in Luca 16, ·
pe Isus, au si miii datoria să· L fa· despre bogatul care n'a vru! să
cugete la exis!enla iadulul. Dar s'a
că de cunoscut oamenilor. El a
în! les cii trebue să fie un martor. trezit acolo. El ne spune că la ju·
Când a văzul lumea ce se sbate deca!a din urmă, oamenii se vor
in păcat, Iar de altii parte un Mân· impărji in două ş! o parte care va
fullor vrednic de a mantui, a simţit fi vinovatii, va merge in Iad.

1
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Dar şlim că in Isus găsim tol şi ,
primim tot ce avem lipsii.
2. Tu trebue sii·L primeşll
pentrucii El are nevoie de
111 Biblia, ne svune cii, chinul din li n e. El dorea să·Şi arate oameni·
Iad va diiinHi până in vecii vectlor. lor gloria, prin line. Oamenii mai
Iedul <>•le l '> c ul re m u ş c il· ~lne se vor putea con<înge despre
r 11 o r, a p lire r i 1o r d e rău.
puterea Lut, dupăce văd ce potde
Acolo vor dori loii să se pocălas· El· face în vieţile noastre. 'Ei lşi va
cii. Dar .aceasta va fi imposibil. arăta prezenta şi ledarea Lui ălât
Ali văzul o mamli plângând pentru· in viata la, cât şi În a mea. Un om
că nu şi·a dus din . vreme copilul
privea în sus la plefonnl unei bise·
la doclor7 Ali vihul oamenii plân· rîei, frumos pictată, pâ 1ă 1 •'au
gănd pentrucă nu Şl·au asigurat a•
obosit gâtui şi ochii. Un altul de
vere ioainte de a fi ars 1 Şi lacri• lângă El, privea plafonul într'o og•
. mile celor din iad vor fi cu atât Undă ce o finea în mână, care li
mai amare când îşi vor Rduce a· reflecta !rumsefea boltii fără ca să·
minte că ar fi putul să trăiască se obosească; privind în sus. Oa·
foarte uşor şi altcum şi n'au voit. menil, ca să· L primească pe Isus,
Că a fost de multe ori aproape să
trebue să-L >adă în •iejile noastre.
so;o hotărască r:entru l"us şi n'au
3. Tu trebue să·L primeşti
făcut·o. Multe cântări şi rugăciuni,
pe 1sus pentru ace' a ce este
l!uzile ·in adunare, îi vor arde c 3 E 1. Isus a spus: .Cine m'a văzul
focul.
pe Mine a văzul pe Tatăl. • In Isus
noi ne apropiem de Dumn~zeu
·Duminlcii, 12 Decemvrie
Ta•ăl. Isus este cea moi minunată
descoperire a lui Dumnezeu, făcufii
Primeşfe·L pe Isus
lumii.
4. Tu lrE'bue să·L primeşti p en•
Textul Apocalip• 3: i4-22.
t
r " cei " ce fa ce E J. El stă la
Sunt m••ţle motive pen•ru ctui tu trebue·
dreapta lui Dumnezeu, ca să mif·
să-L primeşti.
locească pentru noi. Băioful unul
1. P e n 1 r u c ă t u a 1 n e v o 1e judecător murea pe câmpuJ de
de E!. Intr' un oarece• c oraş din luptă, in timp ce un camarad sărac
• Austria, este un po~ ce l~agă ma· il mâ~gilia. Muribunduf zi<e: .Scrie
lurile unul râu care i'llporle oraşul cuveni ele pe cari ţi le diclez p~ntru
in douii părţi. Pe acest pod se află tatăl meu şi eu voiu iscăi! : .Dragă
tata, eces!R e~te prieff nu) meu .. El
două sprezcce statul a~ lui Hrîslos.
El este reprezentat ca un semănil· m'A ajutat când eu am murit. Ajulă·l
lor şi loji pluqari! cari frec pe şi Dia pe el." Apoi luând penifa a
ocolo 1 se închină. O altă statuie iscălit: .Pentru numele lui Carol. •
11 inlă!isează ca tâmplar şi lo(i
Când judecătorul l•a •llzut pe
rneseriaşii 1 se închină. Alia 11 ln·
săracul acele cu scrisoe rt: a în mâna,
fă!isează c11 medic şi tol! bolnavii
l·a da! la o oar'"• crezând că Psle
se aorople de El. In alta El e in· un cerşetor. Dar când fu forul atent
fă!işal ca marinar şi loji oamenii
că scrisoarea esre a fiului să 1 mort
mării se pleacă in fata Lui. Noi nu
şi·a vă.ut lscălilmt>, a imbratişal
ştlm dacii cele de mal sus sunt
pe acel sărman Jâniir şi a zis:
întocmai aşa cum ne sunt i~loris!le. ' • Tol ce am eu stă la dispozitia ta•.

3. ladul nu este numai o

pă de ehi n. Dacă bogatul er
fi şliul că aaest c-h'n este pentru o
clipă, el n'ar mai fi făcut inler•en-

<:: 1 i

1
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Hristos a murit • entru line şi, pentru
numele Lui, Tâtiil cere'c ili va da
tot binele de care dispune.
Duminică

19 Decem•rie

Rllsboinicvl

creştin.

Textul t Timotei 6: 1-10

r

~··

fi

Religia face ap "1 la calillitlle
eroice ale omului sau femeii. Via·
fa c·eş!ină nu este un lucru ·care
po le fi iocepu! cu un giind uşu·
relee. Noi :ou vom ajung~ in ceruri
purlafl pe paturi cu flod. Trebue
să luptăm înainte de a primi dom·
nle.
Un snldat riishoinic trebue să
aibă anumile calitiili sp~ ci ale, pent•
ruca să poală lupta.
1. Prima c.ali:ale e s 1e 1 e p ii·
d a r e a d e s i n e.
1. Pe de ·o parte lepli tarea de
Sine, Însemnetnă renunlarea la
eul nostru, le plăcerile r:oaslre pă·
căloase. Un luptător renunjă la lux
viilăm!ilor cu 'copul ca puterile
să·l !le bine păstrate.
2. Lepădarea de sine are şi o
pa r le p o z i! i • ă. Ea se gândeş·
te la binele al!ora. Nu·! este uşor
unui soldat să şi părăsească prle·
lenii, cas. şi toate interesele lui
personale. dar el le părăseşte de
dragul patriei sale. Misionarii, cari
plellcă in tări străine, trebue să
renunte lo mui!P. comodilăfi, dar în
fata egoismului, pun mîlntuirea
sufletului
'
Il. O altă .calitate de care sol·
datul creştin are neapărată nevoie,
este curajuL
.
Viala creştină constă dintr'o lup·
lă moral!l continuă care cere cu•
raj în intelesul cel moi înalt. Pent·
ru untănîlr, uitarea la un post bine
plătlf, sau respringerea unui anga•
jamenf cu venituri mari uumai penl•
rucă es!B un creşl!n, nu este un
lucru tocmai uşor. Penfruca u fe·

mele creŞiină, să·şl păstreze lodeau•
na caracterul eî nobil, desprefuind
lot ceiace ar putea înjosi fîr.ula el
creşliră, se cere curaj.
1l1 A Ireia calitate pe care un
soldat creşlln trebue să o albă
este spiri!ul şi obiceiul

'
,1

r

ascultării.

Tinuta soldatului creşlln fală de
capitanul mânluirli sale trebue să
fie aceesta: • Vor:,.'şte Doamne
căci
servul tău ascultă" sau
,.Doamne,· ce doresti Ue să fac ?••
sau: .,lotii·mă. lrimlle mă"
Cât de vred»ic este el conducă·
forul nostru, cu să·l iubim cât mai
sincer ca slî· L urmăm credir.cioş
în toale luptele din cari trebue să
ieşim biruitori. ,.Luplă·!e lupta cea
bună."
Duminică,

26 Dec.

Naşterea

Domllulul

Textul !sala 9; 1-7•

Mari a. Naştere& Domnului e
cea mai minu.,ată inlîlmptere din
câ!e văzuse [pămîlnlul. felul cum
Dum"~zeu ştie să pdveoscă din cer,
pentru a 1ua c0nt8ct cu oamenii

e;l<> minunatii Din muljlmea femeilor
distinse, culte, din familie bună, El
alege pe Maria, o felii săracii de•
la tară. Maria, în cântarea ei de
laudă, spune că Dumnezeu a pri·
vlt spre dâosa, din cauza umilintei
în care şl•a trăit viata. Şi de câte·
ori Dumnezeu caută sii•şi aleagă o
o uneallă pentru a desâvârşi o faptă, o alege dintre cei umil!, Sau
mai înainte de a i înlrebuinla, îi co• 1.
borâ pe drumul umilintei. Astfel 1
au fost: Moise, De vid, Ghedeon, 1
Pa•el, Mîlnluitorul, lnsuşi a fost cea i:
mai um!lă fllnJă.
P ă s 1 o r 1i. Cea mdl mare ves• ţ'.i
le care a fost trimisă vreodată oa·
menilor, a fost vestea naşterii. Tri
mlsul care avea să dea în ştire 11 ~

'

ceestll veste, a fost un înger !nso·
Strălucirl din
alte lumi, cuvântiiri îngereşti şi
corul cel mal frumos al cerului fu
trimis la nişte păstori săraci de pe
câmplile Betlehenmlui.
Cii n 1a r e o ing e r il o r, Ştim
ceva d spre această cântare.
1. Ei au cânta! s 1 o vii 1u i Du m·
n e z e u d i n in ă III m i. El au
vorbi! rlespre lările pe cari nu le
cunoaştem îr.că, despre minunatul
Univers sau Universuri. despre tol
ce lnvălafii au incercat cu atâtea
jertfe să de;copere în în legătură
cu Universul, Ce cânlare minunată
a fost, Cgeoce saYOnfiior nu li
s'a dat să ş!le, Dumnezeu· a comu•
nlc~t păs:orilor. A doua strofă a a cânlilrH fu: .P.1ce şi bună învoi·

să stabilească

pacea între popoore.
M uz 1 ca. Afară de cuvinte, o
cântare mai are muzică, melodie.
Ce bine face sufletului nostru când
auzim o muzică frumoosă. Ddr în
fala păstorilor, au cânlat liinfe cari
din veşnici! lot câ,•lă. In cânlarea
lor domneşte cea mai desâvârşilă
armonie. Şi păslorii au auzlt·o.
Misiunea păstorilor. El
au plecat imediat să caute pe noul
născut şi să i se inchine. Urmarea
acestei asculiări a fost bucuria ca•
re au ev11t o la infoarcere şi care
i 11 ;,,sotii toată viata. Ei s'au rein·
tors la turmele lor, cânlllnd rle le·
ricire. Ce este p2nfru fine, tinere
Crăciunul ? Din închinarea ta din
această sărbătoare rămâne vreo
bucurie 1 0, încearcă să te închin!
re in 1re oameni•. Ce fac congre· · lui Isus dinlr'adevăr şi El îji dă tol
sele oamenilor polijicii1 lncearcă ce lipsaşle sufletului IAu,

lil de un cor ceresc.

LECTIUNILE SCOALEI DUMINECALE PENTRU COPil
Intocmit• de aora

Duminecâ, 3 Oclomvrie.
Misiunea TII strlinltate

Textul: Matei 15:21·28; Luca !4:16-24
Intr' o zi pe cânrl Domr. ~1 Isus
se dtrcea cu prietenii. Săi pe stradă
s'a strâns o mare multime de oa·
meni c,He voia să audă vorbinduse despre lmpărăli• lui Dumnezeu.
O femeie străir,ă a at'erga in urma
lor şi striga mereu: .Isuse ascultă·ml rugămidea şi vir.o de vindecă•
mi fetita, căci e loarle bolnavă şi
eu o iubesc mull. • Domnului i-a
plăcut credinta leme!! străine şi a
a)uiHI·o. -Când 11 ejuns ea acasă,
!elită era sănătoasă. Atunci Domnul s'a întors călre muljimea care
venea în urma Lui şi a ds : • Un
împărat mare a făcut nuntă fiului
si'iu şi a invitat la nunlfi toale rudele

Mărioari

Pascu

şi loji cunoscutii. Dar aceştia n'au
voi! să vină Fiecore spunea eli e
·ocupat. Atunci regele 11 tfimls ser•
vitor.i la loji săracii necunosculf
şi au strâns de pe stradă pe loji.
cerşelorti străini şt loji au venit la
nuntă. Domnul Isus se i ucurii când
un păcâlos se pitd\!eşle. E! nu face
deosebire între Români, Sârb!, Oer·
ma ni. El ne iubeşte pe ·toti. lată cu•
vântut dR aur; spune Ilşa de clar
acest lucra : .Mai am şi alte oi cari
nu sunt din staulul acesta, Si pe
acelea trebuie să le adu,;, •
Duminecă,

10 Octomvrie.

Semenii no,trl

Textul: Luca 10:25-37
Acum să vii povestesc copil o
întâmplare foarte lrumoasii pe care

li
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Domnul Isus a spus-o Eneilor. Ev·
reii nu iubeau pe vecinii lor :;orna·
rifenii. Dar Domnul o vrut să·i în·
veje că loji suntem froji şi trebuie
să ne iubim.
Un Evreu se ducea spre lerusa·
Iim. Pe tlrumul pustiu i·o i~şit în
cale nişle hoji cari i-au jefuit şi
I-au bătut şi l·au lăsat plin de sânge.
Peste pujkl 8 tr~cut pe lângă el un
Evreu, dar nu sa dus să ; lege ronele. Pe urmă a trecut un alt Evreu,
dar nici acesta n'a avut milă de el
Mai târziu a trecut un Samarilen.
Acestda i s'o făcut milă de Evreu,
lea legat rănile şi l·a pus pe mă•
găr<'şul
lui şi l·a dus la o casă
. de oaspeji. Ca să fie bine îngrijit
o plătit bani stăpânului. Copii, să
na iubim cu tojii căci loji sunte:n
froji.
Duminecă,

17 Octomvrie

Textul: Luca 22:24-30, Matei 25:34-40
Tot ce avem e dela Domnul. Şi
viata şi sănătatea şi casa şi opa
şi pâinea. Şi noi suntem ai Dom•
nului.Deaceea lot ce suntem şi a·
vem 1 rebuie să le folosim în lucrul Domnului. Domnul o povestii
prietenilor Să', cum va fi judecata
dela sfâ·şi!ul lumii. ·roti oamenii
mari şi miel, tineri şi bogaji şi
săraci. n~ vom Aduna --în fata Dom·
nului Isus. El le va spune· celor
bnni:

acestea Mie Mi le-ati făcut". Deci
Domnul spune că Lui îi fncem
bi e câ od ajufăm pe nenorociji.
Cuvântul de our: .lubijivă unii pe
aljii cu o dragoste fră(ească. In
cinste fiecare să dea întâietate al·
tuia•.
Duminecă,

24-0ctomvrie

Puterea caraterului bun

Textul: Facerea 26:12-33
Isaac a· fost fiul lui Avram. El
era un om blând şi llnişlit. In tara
unde locuia el, nu erau pe atunci
fântâni cu apă. El şi-a trimis ser•
vitorii în câmp şi ei au săpat fân·
tîini, ·ca să aibă vilele apă Dar
locuitorii jării -'au certat cu el pen·
Iru fân!â1i şi le-au astupat cu pă·
inânt; isaac nu s'a certat cu ei. A
trimis din nou servitorii în

In sluJba altora

1
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• Venifi )a MinP. în

ceruri,

căci voi aji făcut bine oamentlor
întristaji, aji mângăiet şi aji aju'at
pe cel sărac, ali dai de beut ~elul
setos şi mâncare celui ftămând şi
aji î nbrăcat pe. cel gol. Toate a·
cestea Mie mi le oji făcut: deaceea
veniji cu min~ la odihnă. Iar celor
răi le va spune: .Merg~ji dela
Mine, căci voi v'ati iubit numai pe
voi, ati alunga! pe cel flămând şi
aji batjocorit pe cel sărac. Toale

.,

le se sape fânlânl. Ei
fântâni, dor locuitorii le-ou astu·
pat. Atunci regele i·a trimis vorbă
lui Isaac să plece din jar!! lui, ca
să nu mai fie cearta între ei. hooc
nu s'a cerfaf nici de

1

altă par•
ou săp!il

dafa aceasta,

ci şt-o sirâns turmele şi a plecat
în altă Iară. Acolo şi·c s~pat fân·
tâni şt a ovul apă, el şi turmele
sale. Atunci r~qe[e, văzând că
Dumnezeu este î 1 tot Jocul cu
Isaac şi îl îmbogăjeşte o veni! la el cu
sfetnicii lui şi s'au împăcat, promi·
tând că na vor. face nici un rău.
Cuvântul de aur: .Un răSpuns blând
poleieşte mania, dar vorba aspră

!!
1

J

'

ofâlă mănio".

. In primejdii pentru auflelele
pierdute

Textul: Faptele 15:22-38; Filip 2:25-30
Domnul Isus a spus lui PRvel :
"PaveiP le iubesc şi vreau să fii
creşlin şi să predici calea către cer
celor păditoşi. Prietenul lui mult
iubit ero Barnaba care avea un ne•

•'

!
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pot tânăr numit Ioan Marcu. Ioan
lunea pe Domr.ul Isus şi l·a rugot
pe unchiul •ău sii·l i·<> şi pe el
misiu1.e. Dcr pe drum, În

în

pădure,

29

noi lrecuie să ne iubim. căc! sun• ·
tem fiii lui Dumnezeu. lată eu 6m
hotărât că e mai bine să ne des·
părtim în pace. Tu să·ti ahgi un
loc l>un p<n!tu vitele tale, iar eumă voi duc • în altii parte, ca să
nu ne mai certăm pentru vilele no•
astre. Asllel s'au împăca! cel doi
credincioşi şi Dumnezeu l·a bine•
cuvântat, ciid şi cuvântul de aur
spune: .Ferice de cei împăciuitori,
căci ei vor fi chem•!! fii al lu~

le a" ieşit inainle iâlhari, cari i·au
bitul. 1 a ajuns o furtună mare şi
o ploaie more. Era ian·ă şi visco•
lui suflfl >ăosdă în ochii liinârului
Marcu. l·a lo~! frică de atâtea gre·
ulăli peste cari trebuie să freecă
un misionar şi într'o dlmlneală s'a
sculflt şi a fugit înapoi la moma
sa. Mai liirtiu t·a părul rău de ce Dumnez~u·.
a făcu• şi s'a hol~.riit si! lucreze
penfru Domnul în orice greulăli. A Duminecă, 14 Noemvrie
spus această holilliire uuchiului său
Blrulllla Tllfrlniirll
Barnaba. Dar Pavel nu mai avea
în el îr cHdere şi n'a voit s·ăl ia
Textul: jud. 7:1-23: Tim. 2:1·10
In călătorie de mfsiul'e. Alune! ftU
Pe Ghedeon il cunoaşleji, c:oplir
hotărât ca să plece Pavel într'o
parte şi Bernba în altă pari~. Bar· din anul lrecul. Şiiji că era un tii·
naba H9"tla încred~re în holărârea năr curajos şi credincios. Poporul
lui Marcu şi l·a luai cu el în mi· şi tara erau subjugate duşmanului
siune. Marcu a t~juns un bun misio· păgân. Dar Domnul a ~orbit lui
nar şi mai târziu i·a ajutat şi lui Ghedeon, lângă lanul de grâu, în
P•vel Să t•u fiti fricoşi. copii, ori· câmp şi l·a trimis să lupi~
câte necazuri v'ar inlâmpina. Ru· polri•• -'Uşmanulu>, caci El va fi·
cu Evreii. Ohed< on " plecat în o•
gall·vă şi·l mărturisit! pe Domnul.
r~ş şi Şi· a strâns toti prietenii 11•.
Duminecă, 7 Noemvrie
neri şi le. a zis: .Domnul vre6i
să ne scăpăm de duşmani. Venijl

rm.

Ferice ele cel Tmpllclultorl

săi

alungăm

din

tara

noostră•.

Ac• şti tineri au chemat alti prieteni·
d<'oi lor şi s'a strâns o oaste ma·
Avram şi nepotul >ău Lot s'au re, mare. Ghedeon a pleca! in frun•
aşezot în Iara Canaan• Ei erau
lea ei şi-au ajuns În câmp. Dar
ODmenl foarte bogati. Aveau oi, cai, soldrrlii nu avew cu ei apă şi au
boi. vaci, cămile, capr~ covoare îns•·tat. Au uitai de lăcomie, că
scumpe. miitil.suri. vase de aur şi du~manul pâudeşte şi lrei>u!e să·
argint, Dar ce aveau ei mai de pret, rabd~ putin. Şi au început •ii stri·
era o inimă curată şi credincioasă. 11e şi să ceară lui Ghepeon apă.
Şi Lot, n• potul tânăr, BVea vile
Gh,rleon s'a necăjit cii poporul e
multe, Păstorii, păzind vilele in a Uit de lacom şi le-a spus:· • Cui·
câmp, ,:;?au cerlal pentru că n'av{>au ii e f~amă:. să se inloarcă acftsă o
loc destul pen!ru păşunP, căci v te· muljlme de soldali s'au întors acasă,.
le erau pr~a multe. Atunci Avraom Atunci Ghedeon l·a dus la apă, căcf
o chemat p 1 oi în cortul său, 1 a a băgat de seamă că au mai rămas
lnvilal sll stEa lângă el pe covorul. mulfi fricoşi şi lacomi. Aici loii la·
frumos şi l·a zis: .Dragă nepoate, carnii au aruncat arma din mâini s~au
intre noi nu e voie să fie ceartă; culcai lângă apă 01 ou beul mult~

Textul: Matei 5;21 26; 26:47·56
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piizl poruncile Lui. Sll nu aruncaţi
in genunch, şi Biblia prin dulap, cii veli uita Cu•
au luat apă cu cealallă mână. Apoi, vânlul lui Dumnezeu şi veti păcătui,
repede, s'au sculat şi•au aş!eplat · ca poporul Isreel, Obişnuiji·vii sii
porunca lui Ghedeon. Atunci Ghe· cititi şi să vii rugati in fiecare zi şi
deon i·a ales deoparte pe cei la· Domnul va fi mereu lângă voi.
comi şi i·a trimis acasă. Apni a
plecal)lla luptă cu putidi soldati Duminedi, 28 Noerr.vrie
cuminti şi a învins pe duşmani.
Cartea scrisA din nou
Toti locullorll l '·au ieşit in in1impi·
nare cu cununi d~ flori. v,,deJi, 0::0•
Textul: Ieremia 36:1-32
pil, că cei lacomi diştigă numai
Cum se numea regele bun al Ev·
ruşine, dar cei cuminl şi cari şfiu
reilor care a pus să !le, cililă Biblia
să se slăpimească sun! lăud•ji. Tot
in fuja intregului popor? Se numia
aşa va fi şi cu nol, copii. Cei buni
•or morge cu Domnul, d6r c~i la· Iosia. El a fosl b:ând şi lemiitor
de Dumnezeu. Dar fiul său Ioiachim
corn! nu au loc in ceururt.
a fost un păcătos. Dumnezeu a
Duminecă; 21 Noem vrie
poruncii prooro~ului Ieremia să
scrie intr'o carle toale faptele re·
Cartea legii gAsiti
gilor şf ale Evreilor şi •ot ce li se
Textul: 2 lrnp. 22:1-20; 23:1-8, 23-25; va inlâmpfa lor şi popoarelor cari
trăiesc lângă fara lor. Toale neno·
Deut. 17:14-20; 31:9 13; 13:24 26
rocirile şi binecuvântările ce li se
A•i, copii, putem să avem cu totii vor întâmpla Evreilor, au fo•l s·cr~·
o Biblie din care să citim cuvântul se de Ieremia. A dai catlea in
lui Dumnezeu. DJr mai demult nu mâne unul elev de al fui şi l·a Iri•
toti oamenii aveau Biblie. Era una mls la Templu. Elevul s'a dus şi
singură la Bisericii şi ciiea din ea
a cllil cartea în fata Evveilor in
predi~alorul sau le Evrei preotul.
Templu. Cănd a auzit regele a triDar Evreii au avut reQi cari nu as· mis să i se oducii şi lui cllrtea.
cullau Cuvântul lui Dumnezeu, ci Servilorul a adus cartea şi când 8
trăiau în păcat. Nici poporul nu
începui să o citească, regelP, plin
prea se ducea la Tetnplu, iar copii, de mânie, a apuca! briceagul unul
nici nu ştiau c" este Biblia. Dar a slelnlc al său a lăi81-to şi a aruncai•
venit la tron un rege credincios, o in loc. Apoi a pmuncit •ii fie
numit lo•ia. Acest~ a porunci! ma· prins Ieremio şi ucis. Ieremio a cherelui preot s~ strângă tol aurul şi mul din r.ou pe elevul lui şi i-8
argintul din Templu şi s ăl dea dlctal din nou tol ce 11 losl scris in
meşterilor să repare Templu. Preo·
cartea dintâl.
!ul, căutând in Templu aurul, a găsit
într'un colt de dulap Bibla plină Duminică 5 Dec.
de pref. S'11 dus cu ea la Regele
Cetit! Biblia
Iosia şi l·a citii Cuvântul lui Dum·
nezeu. Iosia a: plâns şi 11 dai poTextul: Neemia 8:1-18
runca să se adun~> !oi poporul la
V'am spus, în Dumineca trecută,
Templu. Aici preolul B deschis Bib·
lla şi 11 cilit in fa!• poporulul. Toti cii Evre1! au avut regl- răi şi păcii•
au plâns şi au promis cu Jurământ loşl, Deaceea DumneU~u s'a supli·
.că se vor inchina Domnului şi vor
rai pe el a trimis un lmpărat

Dar cei cuminti au luai arma îolr'o
mână,

s'au

aşezat
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mare şi puternic, cere fe•a cucerit
fara. Pe ei şi pe copli! lor i·a dus
în robie. Peste multi ani un al!
împărat milos le·a dat voie să
se reiuloarcă în ţara lor. Ezra,
preotul mare; s'a dus în casa Domnului, a luat Biblia, a deschis o şi
a citii în fata poporului Cuvâe!ul
lui Dumnezeu. Tot poporul s'a îm·
părjll în grupuri mai mici şi, la fie·
care grupă, sta un vorbitor. care
explica cele ce d!Pa Ezra. Ca şi
la şcoala durninecală. Apoi loji s'au
rugat şi au cânta!. Dupăce au ieşit
din Temp1u, s'au nrcat pi:'. dealmi
.şi

au rupi ramuri de măslin, le·au
adus acasă şi au făcut corturi. Au
locuit în corturi postind şi rugându-se
optzile.A opta zi dU eronjat o serbare
mare, au mâncat şi au du;; ojutor
şi celor săraci. In zile de Sărbă·
toere, f:ă nu uHe.ti. copii, de cei
sărdci şi lipsiti si ajulati·i cu ce
puteti, ca să simtă şi ei bucurie.

Cartea tuturor

'

f
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Invăfaf

dela mama sa să trăiască
o viata curată şi sfârlă. Ea l·a in
viifa! să şi împreune mânufele şi să
se roaqe Domnului. ln fiecare di·
mineaio şi seară, mama, bur.ica şi
micul Timotei clleau din Biblie,
cântau şi se rugau, Mama lui îl
învată cuvântul de aur şi alle ver·
sete frumoase din Biblie. Timotei
era supus şi escultălor. Când a
crescut mare, şi·a adus aminte de
sfaluril• şi de viata frumoasă din
casa piit lntea,că, a pr .. dica! invăjălu·
riie lui Isus şi a aiutal pe cei în
nevoie, bolnavi şi mâhnitl Luai!
şi vot. copii, plld' micului Timotei
şi veti li podoabe de mare pret şi
în bisedcă şi ucasă.
Dum!necă,

19 Decemvrie

Cea mai minunatA veste •

Textul: Isaia 9:1· 7; 11;1· 10
Să vă spun incă odată cea mal
frumoa.şă şi mai minunolă povesfe

de

Crăciun.

brăcet.

Moria ş' )osii s'au îm·
au luat măgăruşul şi· au pl•·

Textul: 2 Timotei 3:14-17; 4:1-4

cat in!r'un sătuJel, numit B~:::Heem.

Ali văzut, copil, rl~Bigur, la şco·
1arii mici şi mari dirli multe din
.care el invafli. Şi v'aţi gâ<~dil atunci
cu bucurie, că veti li voi mari oda·
tii, ca se le puieţi clll. Da să ştifi,
copil că nu este nici o carle aşa
de mult ci!ilil ca Biblia. Biblia e
cea mai f r u m o e 9-6 carle şi
pentru mici şi pentru mari. E•
cuprinde cele mal frumcase sl6luri
-şi în!âmplărl, căci in ea clllm des·
re Isus Hrislos. Biblia a fost cU·
nosculă
şi inainte
de naşterea
Domnului Isus Hrist,,s,
Timo!ei din lecjiunea de azi e
un tânăr creştin care luheşle mult
pa Domnul Isus şi predică mântui·
rea. Cu dltiva .1ni mai Î· "inte era
mic aş o ca voi. '1ama şi l II lea sa
-erau Evreice cro·dincoas-.-. El a

încât nu mai era ioc nicăi>?ri~ In

O ar aici' erau

eş"

de multi oaspejl,

case nu mai erau paturi unde să
~e culce, s'au dns în grajd. Iosif
a aşternut pe jos paie, a pus dea·
supra o pătură de lil ă şi sdu eul·
cat. Peste noapte s'a născut Dom•
nul Isus. Era aşa de mititel, ca şi
frati! voştrli din leogăn. Imediat s'a
umplut peştera de lumină şi un cor
de îngeroşi s'a pogorâl din ceruri
cânlâncl slavă lui Dumnezeu. Un
îngeraş a Ieşit din mijlocul lor şi
a plecat în câmp, unde er>:~u păslo·
rii cu oljele, când l·au văzut păslo·
rll, s'au inspâimânlal, dar îngeraşul
a spus: ,Să nu vă fie frică, păslo·
rl. căci am venit să vă aduc o ves·
le minunată. Mergeti in sot ş: veti
găsi pe Isus Hristo'. El va fi Mân·
fuilorul vostru•. Păstorii au plecat.
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Unul !1 luai un mieluşel sii·l ducă
în dar micului !suB. Au intra! în
graj ', s'au închinat în fala lui Isus
ş! au povestii C"e 1~·8 spus ingera·
şul. Apoi, plini de bucuri<>, ou ple·
cat iarăşi la turmele lor, !ar piî.rin!ii
lui Isus s'au du' acasă. Bucurajl·
vă; copil, cu •oJii, căci Domnul Isus
a fost un copilaş cum nle şi dela
El puleli invăfa să llli buni cu o1i·
cine.

'

•

re a scos din robie pe Evrei şi l·a
dus în Iara Caneao, eu trăll fără .
griji. A scris D•,i<l, micul păstor,
care prin credinta şi dragoste deDumnezeu, a ajuns rege mare. Şi
fiul său regele Solomon a scris
învătălurl foarte folositoare şi Iru•
moase.
A scris profetul Daniel care
a lost aruncai în groapa cu lei
pentru credinlu lui în Dumnezeu.
Prietenii Domnului Isus au scris
Duminecă, dec. 26
învătăturile Lui iar apostolul Pevel
a >eri~ lot despre viale curată a
Cea mat mare carte
celor cBri cred în Domnul Isus.
Prietenii Domnului Isus scriu
Textul: Psalmul 119:97-112
despre dragostea ce a slmfii·C>
Acum "Şiijl, copil, care este cea mai pentru noi Fiul lui Dumnezeu cum
m• re carte 1 E Biblia. Vreau să vă a fost de blând şi răbdător cu ori·
ar,! pentruce e Biblia cea mai mi• cine şi cum a fost răshgnil şi ucis
de cel necredincioşi. Ei sC".riu cum
nuna'ă carte. Să facem o călătorle
dealui'l'gul foilor • i. Voi încă nu s'a iniilja! la coruri Domnul, ca să
ştiti citi, dar când vă vejl duce la · pregătească celor credincioşi loc.
şcoală, si\ cititi în fiecare zi Biblia
Cllnd •om li la El, copti, ~ă-i po·
şi să vedeti dacă am avui ! au nu
vestim cum am trăit noi alei pe
dreptate.
pămâ t. El ne va ascuiiH şi ne va
Biblia e o carle mare în core au mângâia cu draoo lf. Nu·i aşa di
scris mei multi oam,nl. A scris in merilil să o cilrfi m"' mult ca ori
ea· Moise, omul, lui Dumnezeu, ca· care car.~ de poveşli 1

. p d.
Fra1'1 reutcatorl.
•

f

.,

Aveti şcoală duminecală 'f
Sunt şi copiii de doi ani in ea 'f
Aveti societăti pentru tineret 'f
Citesc membrii bisericii Biblia in fiecare ziî!
Revistele ,Farul', ,Călăuza• si ,Mana zilnică•
vă ajută să puteti avea o asemenia biserică
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