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Mijlocul prin care putem ajunge 
la blserlcl vll Şl populate de n. Pasca 

.,Când a fncelal să vorbeas
cd. a zis lui Simon: .. Ve ;xlr
leoz~o lJ ndQnc ~şi {tf'llW'ul i~vă 

mrejile pentru pescuit!" 
,,,')unon a n1spuns şi i-a zis: 

,.lnutltâtorulr, tonti.i noltplea 
ne-am lrrtdil ~i n'am prms ni
mic; dur la cuvântul T Uu vot 
arunca mrejile". 

.,Dupăce le-au aruncat, au 
prin o aşa de mare mullfme 
de peşH. cil incepeuu să li se 
rupă mrejile". 

Tntâmplarea cu aeeastii pes
cuire 11 pus pe gânduri P~ Pe
tru &i pe ceilalti cari au viizut 
minunea. Acea"l).ă înt>lmplare a 
fl'i\nt mândl'ia lui Petru şi a 
celorlalţi cari se încredeau in 
J>l'iNper:a lor de pescari. Cânrt 
Domnul Isus vine al til cl.'l,tă la 
mare şi le cere sii arunce mre
jca la dreapta corăbiei, ei o fac 
fără zăbavă. 

. In multe locuri, bisel'Îcile şi 
----------pr~dicatorii s'au obicinuit să 

CJ'eadă, cft lucrarea lol' trebui~ 
îndreptată numai către. oam;: 
nii păcătoşi, din afara biser•en. 
Si în acest timp copiii şi tine
retul din familiile cre.,1in~, 
sunt lăsaţi la voia întâmpllll'ii. 
In unele locuri, bisericile s':m 

obişnuit să creadă, că lucrarea 
pentru care trebuie să trfLia~că, 
constă in venirea la adunare, 
C>lntarc, ascnltarca unei pre
dici, ~i altceva nimic. Pe de al-
tkl pa• ce, alte biserici cred, că da
că au reu~it să organizeze tine
relul în cor şi muzici <CU fanfare, 
şi-au atins scopul. Toate cele 
de sus sunt frumoase şi bune, 
da1·, dacă din toate ac<>stea nu 
iese la iv(•ală Isus, este trudă 
zadarnică. Un predicator, care 
vorbPa cu mult talent delrt ~a
tedră, primeşte un bilet cu ur
mătorul cuprins: "Domnule, 
noi am VTea să vedem pe lsuRn. 
Biletul acesta a pus pe gânduri 
pe predicator. Din tot c~ spu
nea el cei de jos, nu puteau să 
vadă pe Isus. Rl ştia să-şi facă 
o prrrlică frumoasă după o a
numitit scheniă, dar ca nu pu
tea să deschidă uşa cerului pe 
;;eama ascultătorilor. Attmei s'a 
dus pe genunchi, condn2iln
du-><i corabia credintei .,mai 
spr~ adânc". S'a suit a doua ( 
oră la catedră şi după ce a pre
dicat. primeşte din nou un bi
let pe care era scris: ,.Şi ei 

n1 mai putut de bucurie când 
L~au v:"izut". 

(Continuare In pag. ~2-a) 
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lfiTIIJNilf SO(IfiATilOD ft:MfllOD 
de Ruby :noa lei 

Studii in EvangLeha 
după loun 

lecjia pe lum1 Iulie t9J7 
C;lnlare. 
Hugiiriune_ pentru program. 
1'11'xlul: loan 1:7. 
Jnirodm·el'c; in Yliloarele sase lutH, 

vom studia Ev:-tnghelia după loalt. 
Sper că lO<ltc suro~·Jie vor studia eu 
ntenttc fkcarc lccţu.:. In cea dmtoh 
lecţie VOIU reveni asupra Jnill mu1tot 
înttl.mplări in !cgăturti cu viat.u lu1 
Ioan, scriitorul arcstt.:i m..:~ri Ev~ngh(;
lii şi să '\"edem scopul cu care scris-o. 

1. Sc:riiiorul 
1. F?!.MILIA LUI lOA,N. 

Apostolul lo~n era probabil di~ Gu
lilca. Mtuuă-sa, Salome, a dcvcmt dt: 
hmpurju o ut>:cmcă a lui Isus. J •rob:\· 
bi1 că era şt CH una dintre acele Jcwt.l 
gatilcune1 cari li întov;1rii~~~m pe lsu~ 
in călătoriile Lui misionat·c ~l ingri. 
jeau de cc.c trcbuindpase. (Lut•a ti:3}. 
Lfl. fel, cn şi ccil:~Jţi urmaşi ni lui IJrîs· 
tos~ ea a~tt>pta ca E! s:1 stahiledsc~ o 
impără,ic pămilnteascU ~i, nutrm<l 
mari sperante pentru fiH ei, iacob ŞI 
Ioan; a făcut ace;t ccn.·rc lui Isus, 
11 Ponmccş1c ca în JmpăYălia Ta, a· 
ceşti doi fii ai mei .să şadă unul fft 

drc:1pla Ta şi unul b stâng<l Ta". 
Dacă coll!pan1m versctul 56 din .\latci 
V cu Ioan 1H:25. reiese <"ă Salome cn, 
soră cu .\fariu. mama lui Isus şj in C'l· 

zul <îCCsta. loan a fost vcrişor pri. 
mar eu Domnul. Tatăl lui lnau, hUtrit· 
nul Zebedei, era un pescur destoink 
pc tăl'mut mării G:llilcîî. Despre el 
nu ştim decât fo.arte putin. Era mul 
ţutuit cu corabia şi să tocme;;~scă O:l· 

mcni cari să lucreze pentru el. 

2. PRIMA INHLi~!llE A LUI IOAN 
CU ISUS. 

Ioan Botezătvrul era al doilea veri~ 
şor cu Isu~. iar aposto:uJ Jo,m era pro~ 
babil, după cum am văzul primul \'e
rişor. Dcct Ioan apostolul şt Ioan Bo
tezătorul erau rudenii. C<îm1 Io•Ul Bo~ 
tezătm·ul .n inceput să prcdice EY<Jn~ 
gheib despre iertarea păcatelor, prin 

/ 

botezul pocăinţei, Ioan era pri!!lre 
ucenici! Săi. lat· dtnd Ioan Botezăto
rul <.t uriH.lt pc Isus ca pc ~ksLt ~ţ:J 
trimis de Dumnezeu, Ioan a fost pru1~ 
tre cei dint<.li cari au p:lrUsit pe ve
CJiiul ~or invăţ:itor şi au urm<~t ce Cel 
nou De fapt, acc;tsta n'a fost o ur
mare statornică, căci îl întâlnim a 
doua orU pc;;cuind cu tatăl său pe 
marc.11 Gahh.'ii unde Isus îl intâineşle 
impreună cu 

1

ft·atc!e său şi~i chîamă 
s!t fie m:maşii" Să~ .Pcnh~u to_,tdenuna. _,r 
hi as(~Uita, făra n1c1 o zabant sau a- _ __... 
rm1nare. Incepând de aici, Ioan esUţ
nccontcnit în tovări'işîa Jui Isus. 

3. CARACTERUL LUI IOAN. 
Se ercde că loclll a fost <.lin firt!' 

giugnş 1 hl;\nd, iubitor şi cu inclina!ll 
spn.•. n:Hgie .• Cu a te cuvinte, un c;:
rader fcmctcsc. Aşa ne este dHt ltt 
icoane şi aşa este descris în 1Hcratură; 
br prietenia deosebită pc C>tU'\i J:tt _;1-
rlHat-o Isus, se daton1 earactt•rulm sun 
cal't.', dm natură, era foarte ·llr:1;i;'Ho. 
ln orice ca1. maî sunt mullc iucrun 
pc -~.·<H'C vom incerca să le ~~lllO.,t~tcm. 
la1·ob şi Ioan au fost ntttllllt de Isus 
"Fii lllnclului". lo~111 a fost acda t:<H ~' 
a nut să oprească pe unul care nu 
cu dintre cei doîsprcz{~ce să nu m:H 
scoată demoni in numele lui isus. Io:m 
a fost act•la t·are a dorit să se pngoa
re foc din cer, ca să ardă ora1ul Sn~ 
nîar·i<:i, p{mtrucă n,":t \TUt ~ă prim.:!as
('ă pc Isus. Ioan a fost nt'ciH ('.lt'e :t 
urnwt pc Isus în cul'tC~I mare ui preot, 
în timp de ('eilnlti UCL'ilici au fugit ş: 
J~au p;i.ril.sit; Io:;m a stat la cruct· Cb 

f{'m('Îic din frulika în tot timpul răs~ 
1ignirîi. Act•slt•a nu pot fi faptele unu~ 
om care diu fire e :::.fios, gmgaş, san 
mobttk, Dîn fire, Ionn t•t·a fuJ HJnos. 
cl!rttjos şi neaslitnlp~I:':H. Jo;m acela 
pc care îi ctmO.l')em. esl(' Ioan cel 
schimhat prin inf1ucn1a :ui Hristos; el 
estt• loun cpl c~wc e o f;lpttrdl 110U1l 
in Hristos. El era ucenicul iubit., P<'ll~ 
tJ-ud, ci era nccla în <~îr(' iubin~a lui 
Hrislos a g;:i.sit curs libc~t· şî a lu~.:r•·l 
în c~:a mai deplină libertate şi ou ~.:zl 
inai minunat rezultat. 

11. Sc:opul hangLeliei 
După lo"n 12, 13, 29; 3:1~21; &l; 

4:14, 'f2: 6:22-58; 7:3l; 8:2·1, .JO, :u, :JG, 
51; a::Js; 10:9-28; 11 :25; 12:32, 35, 36, 

41, :H). 47-50. 
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PUnă b capito:ut 12, scopul evanghc~ 
listutui se vede clar. CclcJaltc c~1pitole 
din Evanghelia lui sunt p~.:n!ru cre~ 
ditH io~:i, lth\i ales capitolele 14 pt\nă 
la 17. 

Autorui nu ne lasă ca noi singuri 
să ne formăm părerea despre st..·opul 
cu Ca!'c /:.t scris l~vangh-eiia, ci ~~ $in~ 
gur ne spune: "Dar lucrurile ac~stca 
au fost scrise ca \'Oi să crl'deli l'ă 
Isus este Hristosul, Flui lui Dumnezeu 
~i crezând să avc\i Viată în uumclc 
Lui''. Aceasta ne dă cheia adcvăratt•i 
cxplicări .u Evangheliei în intregime. 
După Evanghelia lui, reiese că adc

\'ărata l"cJigic nu constii tn imp:inirea 
legilor din ~fnră, ci în vîa1a nouă Jă~ 
untt·tcă. Acca.stă vla\ă nouă ne este 
dată de sus .şi c.a nu vine decât pr.in
tr'o credintă vie în Isus, 

In celelalte E'\·anghclii Isus este re
prezentat ca un învă\i'Hor divin. In E· 
vanghclia lui lonn el este tccuno:"Ot;:llt 
ca ~lântuitor. 

J nlrebări pentru studiu: 
t. Ştii ceva despre familia lui Ioan? 
2. Vndc s':a întâlnit Isus prim;ţdatâ 

cu Ioan? 
· 3. Ce găsim în Evanghc 'ia după lmm 
cu privire la caracterul său? 

-i. In cttle int:lmplări din viaţa 1m 
Isus îl găsim pc loan? 

5. Ce a făcut Ioan la moartea lu' 
Isus? 

(). Ce a făcut loan la învierea Jm 
Isus? · 

7. Spune ceva despre I01~n ca mi
swnar~z 

(ine e Hristos 'l 
Lecfia pe luna .lugus• 19}7 

Cântare. 
Rugadnne. 
C<\ntare. 
InlrodllîCre: (de sora conducătoare). 

Ioan ne dă poate mai mult decât ori 
care scriitor, o dovadă clară despre 
cine esle Hristos. In r,1ccsată Evanghe
lic. el ne dă 7 mărturii despre l:lrîs
tos. (Aş propune ca Î membre să in 
şi să studieze bine cfltt• un paragraf~ 
ca la Intrunire, sti poată discula cum 
trebuie). , 

1. 1\.f.'I.RTURIA TATJI.LUI. 
loon 5:37; 8:18. 

In aceste versete lofln ne spun!' cum 
a vorbit acea 'VOCe auzită de Isus şt 

Ioan la botezul Domnu1ui când ceru. 
rilc s•au d(·schis şi un ~las din eet 
L-a prczrntat ca pe Fiul p1·ca iubit 
şi sînf:iurul Fiul ,\li Jui DumncZ<'U şt 
cAnd Duhul sîănt s·n pogorit {H!Sle Ei 
în chip de porumbel. ln ai dol!ca, lot. 
(8:18) Isus arată p1·in, cuvintele Sale, 
că-şi cunoaşte nntura Sa divină. Cu~ 
Y<lntul lui lsus era un foc nestins, dat 
n'a răm:•s singur. Tatăl care lwa tri
mis a m1lrturisit despre EL 

2. ~IARTl:HJ,\ Fll!LUI. 
(Ioan 8:14; 18:37). 

De obiceiu, aproape nici un om nu 
poulc să facă o mărturisire despre 5-i .. 
ne ori cât ar fi de cn)dincios. Pentru .. 
că nki un om nu~şî inlcfcge propria 
sa misiune. El poate să lucreze .:u cre~ 
dînt'io~ie zi de zi in lucrul pe \:are 
Vmum•zeu i k1 încrcdinlat şi totuşi 
s~ nu intc c.tgă roadch: pc cari le are 
acest iucru în lume. Bunăoat·ă un U\
năr P.oatc sil asculte atunci dnd Dum
nu1 ti porunceşte să plece într'o ţ3r~ 
slrt1ină, ca să ducă vcstc;1 Ev.ngheliei 
şi totuşi să nu stie rezultatul pc ca· 
n•~l .aduct> lucrul său. Dar Hristos a 
putut măt·turisi despre El, pentrurit 
S'-' cunoşh~n. Il cunoştea pe Tatăl1 işt 
runo,~lea orig:înea, i~i cunoştea so,urt::t1 

c.uno-~lea mişîunca pc care u·cbuia s'o 
imlt•p incască ~i ce Ya însemna aceas~ 
ta pentru hnnt•. 

3. IXCI\l'L SAli. (Ionn 10:25; 5:3G). 
HfL'l(Hmsul pe c-are rsus il d<1 de data 

act·asta, t•stc la ft•l cu răspunsul pe 
carc-1 dă trimişilor lui Ioan Botcză~ 
torul. El le vorbeşte. despre lucrul 
Săn. Dovada Dumnczt'irii :ui llristol!t 
nu c numai în mărturia S>1 despr·e 
Sine, nîei în mărturisirea ce an făcut~o 
:\l(ii despre El, ci în viata Sa, în ca~ 
rarlerui Său şi în lucrul pe care I-a 
Iă<-·ut şi~l face indl in lume. 

'1. SCH!I'TGHILE. (l<nn 5:39-47), 
Isus vorbeşte aid unor oameni cari 

nu aveau nevoie să le descopere Scrip~ 
turilc, pPntrură le cunoţ;tcau, E adevA
rat că, cunoştinţa lOt· nu era spirilua. 
Ut )sus le vorbeşte despre EL Dar e-i 
nu pot înlelege, pentrucă nu cunoş .. 
teau Scripturile, el pentrucă pe ochii 
lor e un Yăl Aceasta ne lace să ne 
gittldim l:t un om care, v:rând să ('\!~ 
noască drumul spr·c un oraş în cnre 
n·a mai _fost, se oprc~te şi cercetează 
o cm·tc rf!lăuzitowe şi totuşi nu ur~ 
mcaza invăHlturiJe ei. 

, 
. : 
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5. IOAN DOTEZHOI\CL. 
Ioan 1:7; 5:3.1). 

Ca unul c.·.1rc vine să adevc.rc.Js~;;\, 
prîn măt·turia sa. C··')prc ,.'t.t•.t ee a \ ă
zut, .aşa Ioan Botezătorai a venit să 
declare că ceea ce i s'a dcst::opcril ~:u 
privire m \TJ.:mca lui llrislos. E:t spu. 
ne cJ. Isus a v~nit să 1n;1rtutisească 
despre lumină şj el a fost trimis ca 
un inninlemcrgător al lui Hristos. 

6. MARTuRIA UCENICILOR. 
Ioan 15:27; 19:35). 

Aceasta este o dublă mărturie ;~, a
dcvărutui crcştinăl<i\ii. Dupi1 mo.;u tca 
şt invierea lui Hri-.:;los, lJuhul sfânt 
h~·a deslegat ucenicilor ln\cksul cru~ 
cii. Ei au mărturisit <iltol*a ace:~t a~ 
dcYăr. 

7. MAHTUIUA DCII!JUJI SFANT. 
(Ioan 15:27; JG:I4). 

Ţmtu lJuhu:ui sfânt era să slăveas~ 
că pc Hristost car.:1etcrul Său şi lu~_·rul 
Său, l.>uhul sl:;htl vine la nuit t.t s:\ m: 
înveţe cum să tăhnăcim porum:ik lui 
Hristos lH'ntru vkţilc noastre '}t srt JH: 

dea in\eJesul lot· depliu. Lucrul Duhu
lui sfiinl este un lutTu treptat, dil:ltl
zmU biserica şi m.cmbrii ci pus cu pas 
la o cunoştinţă mai înaitQ despre o 
viaţă 1<~dcvă1·ată. 

Bugiiriunt': 
După cum aceste mărturisiri au do· 

vedit lJumnczch·ci luî Hristos, tot ast· 
Iei tl•t-•buie ca prin \'iat:l nou~tr·ii să 
ariităm eă noi t·redem in lJ;,tmHczdn:a 
lui şi să mărturisim acc.lSln, nu numai 
cu buzele, ci şi prin viala de !>late 
zilele. 

llatterea din nou 
Lec:fia pe luna Sepiemnie t9Jl 

Câtarc: Cură\H eşti de păcnL 
Hugăchl.nc. 
c.:mlarc. 
Textul: Ioan 1:12-13. 

Inlroducen~: Un istoric vcrhiu ne 
spune că un trib din păr!ilc Hfniări~ 
tulul era :~şa de supămt pc căMunt 
soarelui înrdt aveau un obirein ca 
dilninc<t\<t, ctmd răsare soarc'c, să-I in· 
timpine toti inh'un glas cu bh:stemc 
să poală pt·odncc nltcc\'a df'rftt hn-.:u
rîe, ,\\tunei 6md răsare. Lumina r:sk 
dulce şi c piiîcut pentru ochi, (·a să 
Vl\dâ soarele. Colnd a. răsărit Soarell: 

dn~pHlfii~ ştin1 că a fost salutJ.t in di .. 
il.!l"Hc fl'luri, de dif.:.·rite clase sociale. 
Tot <tşa se inttunplă şi azi cu cei ce 
:tud E,·ungla·lia. Sunt uniî cari cc>f:Jzit 
pc IlrJstos şi sunt alţii cari îl primcsz. 
ca pc un .Mtwtuito1·. 

"NASCUTJ DIN NOU'". 
In c(lpitol 3 din Evanghelia dup1 

Ioan cslc n:dată con\'orbil'ea lui h1ts 
cu Nicodim. t.;"icodim era un învătă
tor al legii. Era greu peuu·u el să 
t:rcadă că rcUgbt poate fi şi altcC\'a 
dcc<U eeea ce se poate pii}ăÎ. lJentru 
el "o împărăţie'' era ceva pohtlc, 
,!naşterea" ceva fizîc şi aşa mai dc
vartt•. Felul cum. Isus privea rrHgia 
şi vinţn re,isioasă, l-a uimit. D;u· Jsu.s 
i~a zis; "Trebuie să vă naşteţi dîn 
nou". 

NECESITATEA NAŞTEHll DIN NOG. 

.,C~: este născut din carne, este car
ne şi ce t$lc născut din Duh, es.te 
Uuh", Nicodim nu prict·pc această 
n:t$h're din nou. Dar Dottlllttl ii spune 
că, act•st luel u se face prin Duh. Nni 
nu primim prin s<.ingl'. Ut• arecn t•stc
man.' nc\'oh~ ca viata spîrituală sH fie 
dati'i dt• Uuhul sftmt. Suîl~·lul, ~~arc c 
în rfiHkirc, Cill'C c pc întreg11l în ]1i1y 
C'al, t-.:u·e c strfiin fală de harul !ui 
Uuuuwzt<u; trebuie să st• nască dfrt 
t:ou. Fîint;t omului c aldHultă in :;~a 
fd d~ tl'<'lmlc să fie rct·onstPutJ în 
chip spi!'itual, ca să pontă prlvi <l~a 
eum Dtmuu•zcu prîvcştc, să simtă şi 
s~ lurret.C, aşa cum E1 doreşte să Iu
rtcze, 

l'l'TEREA NAŞTERII DI:-.1 NOF. 
Schimh~rca c:1rc ia loc in n:tlnra 

omcneuscU. e aşn de ntdit·ală ~i ;p~a de 
î:ntrca~ă încât c imposihil să fie făeu
tă dccâl de o pulne supra.omL';lc,t!'di. 
De aceea Isus spune că ca ;:slt· Ju•. ;·,a
rca Duhului sfimL El comp~ră Duhul 
sfi'lltt ;.·u viwtul. Nimeni nu ştie de un
de vine şi im:olro m<'r,g<'. "11mai Du~ 
hu! sUtnt c in :;;tarc să produrJ. o aşa 
schimbare ('<li'C, dintt·'o fîintă ren, să 
far;1 un m:trtor ni Său. 

DOVADA N.\ŞTEHll DI:-.1 NOC. 

lntr'un euv;.î.nt aceasta este viuta 
nouii. "li au:i PUieiul". N"u putem şti 
mai mult <lin tainl.'le v~lntu:ui, dtH~ ve
dem şi simtim ckclu1 JH"czcn\ci sale 
1n natură. Tot a-;:1, în na'$h~r~~a din 
nou c o taină lu(T<ib:l d(• Dtm 'Il lui 
Dutr.rH·zcu. Dar putem vedea rezulta~ 

1 

1 

1 

1 
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tele în viata creştinilor şi în roadde 
lor. E greu să deosebeşti pc 1Jn cT~
dincios de unul nccrl'dincios? ,,După 
roadC'Ic :or ii veti lUiloaşlc". l'n l'l'l'Ş
tin a<kvăr.:lt va aduce roade !JC'Ilt;·u 
Domnul Său. Viata sa ... nu num<ll lJu. 
mint~ca în biserică, ci zilnic va fi o 
mărturie a Uomn'.llui. Şi alUi!Cj nu e 

mai necesar să întrebăm: ,.Eşti tu cre
dincios?" 

lnlrebări: 
Care este subiectul acestei !ecpuni? 
Ce însc:unnă să fii născut din IOOU? 

De ce avem nevoie de na::;tere.l din 
nou'? 

Cum se face naşterea din nou? 

PROGRAMELE SOCIETĂŢILOR TINERETULUI 
de Alexe Popovlcl 

Duminccă, ,l Iulle. 

Uipldarea de sine 
Textul: Matei 113:21-27. 

Scopullcetiei c să intelegem şi să ':tpli
căm mai .nult îuvillătur.,l aceasta în 
viejile noast.·e. Jsus a prdins·l), uce
nicii ~i adcv.ăraţ1 crcţ;lllll aa apli· 
cal-o. Şi azi c :.tcvoit: mare de oameni 
lep:tdati de ci în~i:-şi. 

!. NECESITATEA El. 
Sunt multe molt\'c pentnl cal'i Isus 

cerc să fim lcpădiJ\1 de noi înşine ~i 

printre altele O Să Înşirăm Vl'eO ( ;:itc
''a. a) Să prcJuim lucrfll Evanghrlit•i. 
Unul care nu c lepădat de el însuşi, 

se preţuieşte pc el mai mult dc~~ât 

cauza Evangheliei. Exemplul c Apos· 
tolul Petru care, dnd [tuzil de suf~.:· 

rinlc şi fiind<·ă nu era lepădat de si
ne, ar fi căubt să înconjoare drumul 
<.ătrc cruce. Cclnd ne iubim şi ne t_Jr<:
~uim mai mult decât Evanghelia, a
tunci ea c pc un plan mai jos. b) Să 
<Jlârnăm incrc::ălori in noi înşine. O
mul nclepădat de sine, c ispitit să 

-crc:tdă că el e eroul lumii, că c în sta
re să facă lucruri foarte mari, că arc 
<> putere ncbiruită şi răul e ~tco:o c~. 

înerezftnsu-se in sine, cade la cea tn<IÎ 

.apropiată şi mică ispită. c) Sll uttir
m'im in lof11l de lJnmn11l. Cfmd ne le· 
pP.dăm de noi înşine, atunci nu ll\'IÎ 

vedem nimic bun in noi şi ne răză

nlăm num<Ji de Domnul. 

JT. SE\1:-/ELE LEPXDAR!l Df' SINE. 
Omul lepădat de sine se cunoaşte 

repede. Iată unele semne: a) E mai 
mult inleresot de Evanghelic, ca de sr
ne. Intr'o biserică se stningcau ni:-:.lc 
ajutoare pentru -un mision,·,tr al E
vangheliei. In timpul acesta intră pe uşă 
un frate care venea dela fabrică ~i-şi 

primise plata. Avea in buZUIHI't~ :iOO 
lei, ia.r chcltuial:o făcută in săptănd

na aceea era de :HS Ici, a~~l că-i m:u 
1rcbub ind . .jX lei să-şi achile dato
ria. Totuşi, e;înd a auzit de ce-i vor
ba, a scos 50 Ici şi i-a dat cauzei sfil~

te. Pc siiptămtma viitoare a tr.JHttl 
să mănânce mai putin, ba să stc..\ 
<·hiar şi flămând. N'a fost el mai 
mult interesat de cauza Ev;mghc:iei, 
ca şi pentru e:? b) Nu se jigneşte. De 
multeori, din grcş:ilă, scap un f'U

vimt la :CIUZtil căruia unul sau doi din 
cei fie fată se supără, căci l~-a nlins 
demnitatea lor. Dacă insă, ci sunt le· 
pădati de sine, atunci nu·i doare de 
eul lor. c) Sunt încrezut in Domnul. 
Exemplul aşa de frumos e Ilie. E! a 
crezut că Domnul în timp de fo:1mrtc·, 
îl va hrăni, ~i Iosif, care in increde
rea sa, a vrut mai hine să mrnrgă in 
închisoart.~. Sunl apoi zeci de mii de 
misionari. 

lll. ROADELE LEPADAR!I DE SINE. 

Cine trage foloasele ci? Domnul şi 
noi. El are folos că: .:.1) Evanglwli<1 e 
preţuită şi predicată pe orice "l'l'lllC, 

chiar şi prin prigoane de oamenii le
păd::qi de sine. h) El devine tinta spre 

care sunt indreptate prh·irile lor. Prin 

lepădare de sine, omul, văzându-se că. 
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nu e a.şa cum se credea, cautl un nit 
punct de rcazăm şi-ş! indrepti'S pnvl
rca spre Domnul. Apoi şi noi c{lşti· 

găm. ReYenim lega'i strâns de Dom
nul. LcgătuJ•a intre noi si El de ... ·inL· 
aşa de trainică şi neclintită în<'M sun~ 
tem una. b) Prin lcpădm·c, punctu su
fletul mai sus- decât trupuL Sîgur :n
cesla e un rUştig mare, când njungem 
să cunoaştem di IJ'upul nu c nsa cUI\1 

adesea ni-l inr.hipuim noi. Acum fn. 
eet» şi noi a~a cum a spus Isus: "Căli· 
hli ma! intfti impărătin lui Dumnc· 
zeu ••• " 

Dmninccă, 11 Iulie. 

Apostolul Petra 
Textul: Matei 4:18-20; 1 Petru l :l. 

Scopul nostru e să runoaştcm nl;lî 

bine IJ('· apostolul Petru, să-l imH:1m ir~ 
ce a {~cut bine şi să ne ferim dt• gre
şelile lui. 

1. PETRU C.\ OM. 

Prima dată ii YOm privi ea om, 1) 
Petru era om cu fammc. E clar că a 
U\Ut sotie, căci ni st· spune că on·ca 
soaC'J'ă. Nu ştîu (lară <1 avut ş; ~·opii 

sau nu, totuşi e iuteresr~ntă obsnvatb 
<'il el.. dda1· fami ie a\ttnd, :1 făcui 

multă misiune. Famîlitt nu e rcv.t cu
re să poată opri JH~ cineYn deb llll· 
sîune. 2) Pl•tJ·u un om cur,tjos. Lucrul 
acesta se vede din faptnl că atunci 
c<ÎIHl a fos·t \'orb•• c"' rin~va să ia sa~ 
b1r, l.'l a lunt~o. Isus ~l nhscrYUt f'U· 

rajul său. Privitî-1 dupil Rusalii. :l) Ei 
(;rol un orn sehimbărios. l'~._•tru nu~~:i 

tmea hotăriren. Cădrt"f'a fui arată clar 
iurtul acesta. Să nu credem insă. n'i 
era un om dus de \'.!'!Juri. Cfind a bă· 

gat (h• st~amă acest păcat, a dint.at să 
"" Indrepte .. 

u: PETRU CA APOSTOL 
Partea care ne interesează la Pe!rn 

e cen de j'lpostol. 1) El e unul dintr(_• 
cei dintfii ucenici. A fost gi:isit de An
drei şi adus la Isus. La ÎflC(!pul era 

un urcnic aJ lui Ioan Botezătorul'. 

Pregătit aici în asteptarea lui Mesia. 
era uşor pentru e-l să devină omul Jur 
Isus. 2) El c unu 1 dintre cei m.ni apro
piati de Domnul. c~ind' Isus Yoia să: 

ia numai pc cei mai apropiati de Et 
sit fie infJ;~un cere mni rcstl·âns, alegea
trei. iar anul dintre ci" era Pt'tru. E
xt•mplu: la sc-himb:wca la fată şi în 
Ghetsl'rnani. Sigur. el era în primuf 
rând. Era o plăcere si pentru Isus să-1 
vadă printre cei mai dC ltmgă EL De 
pildă, ln invi<:re, I~us, il nmneşte pe 
nume, ca să fie $i el ia intâlniren ctr 
uct"nkii, 3) El e unul ~arc a Iunat m"li' 
muH. LTI·rnări1i in ~oul TCsfament lu· 
<:rtu·ea sa de după RusaHL Ia pa1·te Ia 
infiintnn•a unei m1ri Oiserid şi c în
p;rijorqt "de starPa ccfor inriintat~. Ce
titi cele două epistole a'e sede. 

lll. PETRU CA ~L\RTIR. 
In Noul Tt>$t~m1en1 nu găsim mmtc: 

despre mom·tca lui Petru. Există o le 
gendă ca~ srmnc următoarele: Pe l,.. 
anul G8 după Hristos, pe timpul per:.. 
secutier lui Nero, Petru se nfla în Ilo
ma. Intr'o dimine,aţă, dmd ri'isăreao 

soarele. Petru kşca printl·e viite Ho-. 
mei să fugă de prigoană. fn timp ce 
mergea pe dnnrt cu capul p cestt, if 
apare în fată Isus. Nu se opreşte însă~ 
să stea de vorbă cu el, ci ntl..'rgc maf 
departe. Petl·u îl in treabă mirat: 
"Doamne, unde H1CI'gi ?" La a<'C.Ilsta 
hus l'.spunde: .,1\lă duc să mor încă 
odată pentru cei ee nu vor să moară 
pcntl'u mine", Petru a fost lovit, frânt 
şi euce1·it şi strigă: .. Nu. Doamne, .la· 
să ră mă duc să mot• pent1·u tine'~ 

S'a întors ~l a plecat sprt> Roma. La 
intrare a fost prins şi omorit, r~stig

nit cu capul în jos. Petru a fost mare 
în \;iată. mar(' tn fapte, mare in moar-
te. 

Dun1inecă, 18 Iulie. 

Strlljerlll altora 
Textul: Ezcchîcl 33:1. 

Scopul nostru ~tzi c să cunoaşte in-

Î 
1 

1 
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sărcinare'3: no;~stră şi si trezim spiri~ 

tul de răspundt•rc pc1Hru a mărturisi 

lui Isus. P•·ogrnmul deci e misionar. 
Personnlitaten străjerului. Să ciiutăm 

mai întâi să cunr;aştcm pc cel căruia 
i s'a dat cinstea să fie străjerul ;\lltora. 
1) Textul nostru spune: ,Sorbeştc po
porului Tău". AtaU deci că din mij
locul poporului. Lucrul lui e uşor, căci 
e dinlre ci, se poate ap1·opia:t de eî~ 1.:. 

legat de ei. E o grcşa:ă să crezi că 

oamenii cu mari însărcinări del~ 
Dumnezeu, au iost r_:trităţi. Proorociî, 
ucemcu, marii prcdiralori, ele., au 
fost ieşîli din mijlocul poporului. 2) 
E un om cu care I>wnnc:en std de 
vorbă. ·Cuvintel!'... ,.Clmclnlul Domnu
lui mi-a uorbii..." nrat5, că Dumncz('U 
obişnuia să YOfb(•asell cn el [ntot
<leauna, când Dumnezeu vorbea ~u 
-cinev:a, acele se inCrtcoşa, aici insă, nu 
e aşa. :!) E utt om cw·c n lrc::il incre
derea în Dwn11r::cu. E un lucru mic 
să Sl' incrcdintt:zC'. viaţa unni popor 
în mf1na In? VHtnrtil şi starea cuiYa 
să depindă de tine? Intormai după 
-e.um vhtn călători'<lr dintr'm. trca 
depiudt de mccanic1 tot nslfcl 1J0]10· 

rul c pus in mfmn pro01·ocn!ni. h 
te~tul nostru c vorbn (le un popor in
credintat pe un timp de primejdie. 
.eând e ata<"al de duşmani. 4) t:n om 
cu demnitate e Yrt:'dni<" de un ns< n'tc· 
nea lucru. l ~n sen·iciu 11'r.trc se inert· 
-dinţe'lză unui om mnre. C;înd era ne· 
voie de a ('Onducc poporul spre Ca
naan, s.·a găsit bărhatul mare. ~roise. 
Impăratul Nen·a răuta un moştct,itor 

pentru tron. In cele din unul a gi'isit 
pe marele Trabtn. Dndi se c~re ca 
·străjerul să nibă personalitate, moti
vul cr'1 însrtreinarcn sh\nUi pe c:tre u 

primea. 
1. O fnsdrcinare diuini'f. Onw1 pri

meşte această insăl'cinarc~ nu din mâ
na u~tui om. ci direct. din m:inn lui 

Dumnezeu. IHe. f'<\nd 

~cinarca de a vesti 

a primit insăr

răzbunarea luî 

Dwnnezeu, 1-a predicat chiar cu riscul 
\"it· tii. 

2. O {nsărcinare tn care e ln joc 
viata unui popot, Dt~ slujba aceasta 
atârnă scăpar·cn saU pieirea unui po
por, 1-a fratilor săi. Pc timpul unui ră;r.

boiu, cornanda trupei care apăra un 
oraş, era in mâna unui gctwral cr.re 
se trăgea chiar din acel omlş. Cfltll 
grijă avea el. căci apăra chiar pe fra
tii săi. pe rudele sale! 

3. O insărcinare pentru a .::ădărnici 
planurile duşmanului. Sigur1 dacă ,-a 
E la înălţime~ atunci duşmanul Ya că
dea. Rolul ecl maî mare pc timp de răz .. 
boiu c al santinelei. 

.·t O însărcinare al crtrci scop e l't-
9hifrra. Să p~tnde:tsdl jyircn duşma

mtiui, era lucrul pt• rare trehuin s3-l 
aibă străjeruL ()("hH să~i flc m~:n-u in 
direc:lia duşnwnu1ui, urechea să prin
dă ori ce mi)r~ll'(", 

5. O însărcinare de q da alornw In 
uederC(l primf•jclici. Intr'o cotnnnă. la 
malul unui r~iu, crn) intr'o noapte. de 
pază un om fo<.~J'le atent. r\p:l rf~t~'ui 
înc0pu de cu S.t\ură sli crească; noap~ 

te-a lnc:epu să St.' reverse. Omul dt>.. pa
r:ă a dat alarma şi toţi locuilorii s'au 
putut salva. 

lll. RASPUNDEREA STRIUERt:Ll'I. 

O slujbă mare :trc şi o răspundere 
man~. 1U:tr1.·. Aşa c prctnHnd('ni. 

L liăspundere faţif. (le Dmnnc::eu. E 
greu să n1spuh;;:i in fal<t unui supe
rior. Cu atât mai mult in faţ~\ Jui 
Dumnezeu. 

2. JWsp11nd<>rc faJii <le popur. Suut 
grave ambele, şi nenscultnrc.:J şi pier
derea poporului. ct,hd Snnl n op: it 
uiş.tc animale ~r<~se pentru jl•rtfa 
Domnului. Samuel it mustră t'U intre~ 
b::u·eot: .,Voit•$tc Domnu' mai bine 
jC"rtia sau ascultarcu'T' "Sângele unui 
pop~r", spune Domnul. ,.11 ,·oîu c<>re 
din mâna ta". C{Hă pedeapsă o să 
atragă neascultare.:t? Dar pierderea uw 
nuî popor? 
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Dumine·:ă, 25 Iulie. 

Mielul lui Dum1ezeu 
Tcxlul: Ioan 1:29-3,1. 

Scopul nostnT de a~i c să ne :.tpro
picm mai mult d~ DomnuJ. 

J. CUVINTELE u;I LOAN SUNT O 
MAHTUH!S!HE. 

loau nu pt·cdică, el mărturise-Şte. 

L O mdrlurisirt". din e.rprrientlî pc:· 
sonală. El stă pe nm; când fsus ,·ine; 
Jar~ dui}ă botez, Ycdc Duhul *i aude 
sbsul Tatălui. Aceasta l-a convins Li'i 
!.sus c Mesia. ~ 

2. O mărtul'isire mis10nară. Ioan 
\Tca <'a şi nltH să afle pc Isus. Şi noi 
trebuie să dorim acest lucru .• \t,t.Irc:, 
eâ11d găseşte pc Isus, fuge ::>i spune 
lui Petru. ca şi el să vină să~L cu~ 

no.tse~t Dacă Isus ar fi cunoscui de 
t0Htă Jumt'.l, atunci ar domni p~stc 

mai mulţi. 

3. O mărturi!>ire crltre cei aprnplati 
de c··. Imm a inceput a mărturisi pc 
Isus în ccncu1 cel mai apl'optnL Noi 
[accm ndesca grc:-;:_dă ('ă~L mărlUt'i

sim străinllm·, dar la ni noştri nu cău
tăm să-I vestim. Dacă g~seşh o f'omoa
ră, nu spui mai întăi la ai tili? 

II. CUYINTELE Ll'I IOAN SPNT 
O UMILIHE. 

El şi-a câştip;at ui1 nume bun. A de
venit cunoscut. Lurne.:t nlcrf};a la el, 
il asculta *i-i urma sfaturHc. 

1. Dar Ioan P predicc1 pe Isus mai 
presus ca şi eL Prîn faptul acesta. se 
coboară pe sine. Ct: om minunat! Nu 
(':lută să-şi saJyeze treapta sa. La o 
1nasă dată în cinstea unui prof('sor, 
"'ll'Ptîi PU fost suqwinl;>i, când, pe !:1 
jumătatea nwsci, intră pe u5kt o tă· 

rmu:di b?Hr:lnă nu prea biuc hnbl·ăca
tă, )a ,·cnirca cărcb profesorul St 

sconlă, o intimpină si ii oferă lo:·u! 
său din capul mesei. La urm~ af!;i.ră 

~u toti c:H C'ra mama sa, 

2. Ioan face aceastc1 mărlurisrre cltinr 

in fata ucenicifor. Ştiti ce a insemna•: 
luaul act•sla. A pier·dut mnjor Hatea·. 
uccnici'or săi. 

[]!. ACEASTA E O PHOOBOCIE. 

Aki loan fnct' şi o pn10rodc. Et · 
spune: " ... c.nrc ridică păcatul lumii"··-

1. Pik{I/UI aclllce moortco, inr', pell
lru a scăpa lumea, Isus trebuia s:)._, 
mour1t IaTă (•um Ioan prooroceşte:: 

mo;:u-te-:1 lui Isus chiar l;t bolcz. 
2 Plicalul ridicat inseamnd sctlnn-

ren dr el şi dt> răspunderNt lur. Cimd' 
krram Linrola a ridicat sdăvî:-1 ne
grilor~ i-a scăpat de Yin.ta de robi[' .. 
Isus nc~a scăpat de iad şi de mo.trte.-~ 

prin faptul că a ridica! de pc noi pă-· 
t'atul. 

3. Pi1calul ridicat înseamn(l â1 pu .... 
lrm prtmi cel'ul-

Dt>minecă, 1 August. 

Nu1ta din Ca1a 
Textul: le>an 2:1-12. 

1. NCNTA LA CARE IA P.\RTE: 
ISUS. 

Aici c inscmnătatcn acestei nunti:
I:sus îa parte la ea. 

1. El o fuce lit'Sfilt1. Să prcsup.a1('1t'l' 
că Isus n*ar fi ro~[ iiCOlo. Ea n'ar fi" 
in Noul Tcsbmcnt. Prcwntn Sa însă~ 
a făcut să i :;e ducă vestt.~u. 

2. O {«ce creşlină. Ln nunti adesea' 
se petrec lucr-uri rele. Fnptul neesta ar 
făcut ca nunţîlc 3ă-şî piardă vn)o,rt!'('il_ 
Dură Isus a fost acolo, sit4ur atmos
fera a fost Ci'c>ştină. CfHc nunti~ h~r 
cari se petrec lucruri rele, ar ave·,, o
atmosferă neştin:l~ dadi Isus ar lut-. 
parte In ele. 

3, I:ms ii dă un inceput bun. s(; 
poate ca, <H~olo undf' c J~us ht prJmur 
p:-ts, s~ nu fie nu început bun? lnli''O> 
comună era un tânăr Cilre ştia e3 tre
buie să se porăiasdt Fiind însă. ne
căsătorit, amtma podiintn până după 

nuntă. Predkuforui ii spus!' <'ii n·o să 
uîbă parte de o viată rericîtă, fiindc~ 

1 

1 
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:Isus nu e pus in primul lor. Şi a~a s'·=• 
,-şi întâmplat. 

II. NVNTA L\ CARE ISUS 
LL'CHEAU. 

Isus, dacă e la nuntă, nu şade, ci 
; lucrează. 

1. Lucrează pentru binele tinerilor 
Isus preface apa în vin. Nu era ace.ols

\ta un ajutor pentru ei? 

2. Lucrează pentru a-i face pe uce
~nici să creadă mai mult fn El. Uceni-

cii erau ,;Ij Săi. ,Insă El vrea ca ei să 
. creadă mai mult în EI. Şi azi Isus lu· 
crează ca tu să crezi mai mult în El! 

·Când Spurgeon s'a dus intr'o biscri-
• că, predicatorul, văzfmdu-1, cu toate 
c5 auzise despre el, n'a voit să-i dea 
.;~mvonul. Spurgcon a stăruit şi a mcr:s, 

;:a predica(, Îa1·, după predică, a câşti

gat încrederea. 
3. Lucrea:iî {l1ră sc1 i se cearcl. G:in-· 

'diti-vă. Isus, din propria Sa ini\iativă, 
la:·c lucrul accsl.:t. Aid e spiritul lui 

· Jsus. A ''ăzut lipsa şi a căutat să (l 

înlăture. Dar· cfmd îi ceri printr'o ru
găciune fierbinte? Cine duce pc Isus 

-..::.u el pretutindcrii, c fericit. 

:Uuminecă, 8 ·August. 

Pescuirea minunatl 
Textul: Luca .5!1.__:.9. 

,1. MUNCA S.IC TBII'UL FĂRĂ ISUS 
E I'IEH!Jl;T. 

lnehipuiti-vă pe uceniCi pcscuind o 
/noapte intreagă făr~ă a prinde măcar 
·un peşte. 

1. Cu Isus poţi .facr lucruri mari. 
Putcre.:1· lui Isus se varsă in nedin· 
;~ios, făcftndu-1 tare. Cu Isus biruc:;;li 
păcatul, lumea şi ispitH. St<1n, beţivul~ 

·in dorinţa de a fi mai bun, încerca, 
prin puterea sa, act'sl lucru. N'a pu· 
tut izbuti ins!~. Intr'o zi intră in :~du
narea credincioşilor, S(' prt'dă lui Isus, 

. .-şi, cu El, a devenit unul din cei mai 
1buni oameni. 

2. Iatd O ca:~ de a lucra putin şi a 
câştiga mult. Astăzi toată lumea cab 
tă să găse.~scă o astfel de metodă. 
Jat-o. Să-1 ai pc Isus cu tine în l<J.1 :1· 
re .şi ,·ci avea rLZultatele celf" ma' bu· 
ne. Un fabricant de săpunuri, 6md a 
inceput h.lcrarea sa, 1-.:. pus Îll ~·;,uză 
şi pc Isus. A început cu El şi a reu
şit ~a puţini alţii. .,Toate lucr:.·rile 
bune se încep, cu rugăciune". 

II. PREZENŢA LUI ISUS ADL'CE 
BINECUVANTARE. 

1. Prezenţa Sa aduce binecuvânf,Jre 
şi pe timpuri când ţi se pare că JW 

mai poţi ca sci u ai. Cfmd Isus spune 
să arunce mrcjea, primeşte răspunsul 

că, toată noaptea n'au prins nimic, iar 
dacă no.:~ptca n'au prins cu atilt md 
puţin ziua. Par'că ar ''rea să spună 
că nu e timpul acum de a prinde peşti. 

2. 1lduce binccuvânlare în loc!:l un
de nu era aşleptail1.. Isus spune pc 
ţărm lucrul acesta şi .aici nu c locul 
de prins pe~ti. Gi iată minunea. Ei au 
pcs~.:uil în lac o noapte între:1gă Si. 

n'au prins nimic şi acum la ţărm au 
prins aş.;~. de mulţi. 

3. Aduce binecrwânlare şi când eşti 
descurajat. La spuscie lui Isus, Petru, 
foarte dcscurajat, răspunde: "Toată 
noaptea ... n'am prins nimic .. .'' Adesea, 
în timpul ce: m:d plin de descurajare, 
a venit cele mai mal'i binecuvântări 
peste oamenii cari au găsit pr Isus. 

III. ASCULTAHE.\ DE ISUS ADUCE 
CAŞTJC;. , 

Uita~i~vă la corabia plină de peşte 
şi vc\i vedea roadele ascultării. 

1. .\dHcc câştig peste aştrptâri. Nici
odată nu s·au g:indit ucenicii la at<ita 
peşte intr'o mreje dintr'o singură a
runcătură. Femeia e<ll'C l-a hrănit pe 
Ilie, poate s'a ('UgPtnt că o să pri
nH'ască înd~răt, :JI;ita făină şi uleiu, 
cilt va da proorocului, dar a primit 
mult mai mult. 

2. Aduce câştig chiar când vine ~lu
pă ş.om1ialcl Na:-unan Sirianul a şoYăit 
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să intre in Iordan la spusele lui Eli
sei, dar, cu toate ac,!.slca, când a 111-

trat, a fost vindecat. 
3. Adllce câştig şi sufletesc şi tru

pesc. Sufletul c mântuit de moarte, 
de pedeapsa veşnică, când .:1scultă <re 
Isus. Trupul, la fel, primc;;tc nenumă
rate daruri dc:a Isus, pcn~rucă ascuJ .. 
tă de El. 

Dliminecă, 15 August. 

Judecata de apoi 
Textul: Apoc. 20::1-15. 

1. JUDECATA GENERALA. 

Nu va fi nici o persoană· care să nu 
se prezinte la judecată. Acolo nu c 
nici o scăpare. 

1. Vor fi atât cei vii cât şi Cei mor(i. 
Textul nostru spune că au fost văzuli 
şi cei vii ~i cei morii. Asta înseamnă 
cii va fi o întâlnire intre cei iuhi\i, 
dar despărţiţi pl-in moarte. S1gur, a
tunci va fi o mare curiozitate, căci 
'·om căuta să vedem pe oamenii vcs~ 
tî!i din lume despre cari 1;tm învi'i\al. 
Dar nu numai atât, ci va fi şi o groa
t:ă. Să ·vezi mormintele dcschizi\ndu-s<: 
şi ieşind din ele cei acoperiti de 
\'eacurj cu tiirâoă. 

2. Voi' fi şi cei buni şi cei răi. Toti 
\'Or fi prezcn1i. Cine va privi la toti, 
va putea să vadă pe fetele celor ce 
erau răi în viată, o tulhunre ad:inrii 
Remuşcarca atunci va înecpe să-şi fa
că lucrarea. Necredincioşii vor putea 
să \·adă atunci d1t au pierdut prin 
necredinţa lor. 

II. JUDECATA DREAPT!I.. 

Judecătorul e drept şi sf{mt şi sigur 
cA şi judecat:t Sa va fi dreaptă şi. 
sfântă. Omul sfinteştc locul şi lucra
rea. 

1. Va fi fdr<l mild. După cum un ju
decător nu se mişcă, nu c atins la du
rerea ''inovatului, când în apărarea 

lui vine soţia lui şi plânge prezcn
tându-i copiii lui, cari vor răm,1ne,a 
-orfani prin condamnare, tot aşa Ta a-

cea judecată nu va fi milă. Sigur, pe~ 
rioada mi ci s'a sf{ll'şit. 

2. Vcl fi fărc1 pii.rtinirc. Numele, fa .. 
milia, edm:aţia, titlul sau ori ce alt
ceva nu vu fi in stare să atragă p:'.'i:. 
tinirc dela dreptul Judet:ător. Un ge
neral, conducMor al Homant 1or, a tre
buit să-~i eondamne chiar pc fiul său,. 
din pricină că a fost cumpărat de 
duşn;t.ani. 

3. Judecata va fi dreaptă, căci af{
cum. sfin(t•rtra Jwlccdtorului ar fi a~ 
tinsd. Omul e dntfirit dupiî :ucrarca 
sa. Şi sigur, dacă Dumnez<·u ar het. 
piirtinire cuiva, atunci n'ar mai fi 
drept. 

·1. Judecata va fi dreaptă din prici'
nă cc1, in fata lui· Dumnezeu, toti surd 
pe uceeuşi treaptă. El J'ăsplăteştc pc 
cei ce I-au servit şi pedcpsc~tc {)e cei 
ce n'au ascultat de El. 

Il!. Jl.JDEC.\TA VA FI DEFJNIT!VĂ. 

Aceasta înscamn5 că ceea ce se va. 
judcra atunci, va rămtme ptmtru ''eş~ 
rucie. 

1. Nu l'a exista drept de apel. E ul
tima instanpi. Nu mai e unde apela. 
J.ntotd('auna aprlul e făcut, fiindră 
sentinla a fost dată gresit, fie prea 
aspră, fie prea uşoară. Atunci lucrul 
acesta nu va Ci. Fiecare va fi conv.ins 
că aşa trebuie să se hotă1·cască. Haupt.. 
man, ră·pito1·u! copilului lui Lind
b('J gh, a ::qwlat cât a putut. A ajuns 
însă, la judec-ata cea mai din urmă şi 
atunci n'a m<ti fost loc de apel. 

2. Fc'il'(1 a mai rămânca o speranţă 
tfe scl1fX1re. Aici stă speranla acestei 
juclecăli. Indată ce ai' auzit sentinta, 
nu mai rămâne nici o speranlă, căd 
nu e chtă pentru un timp mărginit; 
ci pentru toată veşnicia. 

Duminecă, 22 August. 

Isus. indrumltorul wietit. 
Textul: Faptele 22:6-10. 

Azi vreau să ved'em cum Domnul 
Isus lucrează pentru a scoale pe oru. 
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din .balta _păcat.elor şi a-i îndruma 
·via~a pc drumul m~î.ntuirii spre ctT. 

Programul să fie cât mai ''Îoiu, să fie 
-o bucurie simţită. 

1. INDRU~!EAZA VIATA AFARA 
DIN PACAT. 

In păcat, omul rătăceşte, 

-cunoască locu unde c. Nu 
nicio calc de scăpare. 

fără să 

găst.•şte 

1. El opreste pe păcătos din cnlea 
păcatuiLli. Păcătosul merge înainte şi 

nu-~i dă seama să se oprc.:1scă. Tre
lmic ca Isus să-i apară în fa\ă şi să-i 

spună: "Stai!" 
2. O oprire personald. Observa\i că 

Isus ne strigă pc ·nume. Aici c spul
bt•rarea unor sruzc ale credincioşilor. 

Nimeni nu ''a pute,:t să spună că n'a 
fost luat i:n consideraţie. 

3. Te -chiamă afarii din pâ.cal .rwmai 
cu consimtămtinlul liiu. Saul n'ar fi 
.fost scos din păcat, dacă nu şi-ar fî 
d:tt consimtămttntul. El spune: "Ce 
să fac, Doamne?" Isus nu ne mântu
ieste cu sib. El nu scoate pe nimeni 
.afară din p·ăcat cu- forta. 

4. Te îndcamnil, oprindu-te prin sur
prindere. Saul mergea linistit pe drum 
şi, prin surprindere, I:ws îl oprc~te. 

Bclşa\ar !;1Cdc:1 la un ospăţ, se îmbui
ba în mfmr-ări, beuturi şi petreceri, 
-când apăru pc zid o mână scriind. Nu 
era arolo tot o lucrare rlivină pentru 
a opri din păcat, tot prin surprinde
Te? Ai putea să spui Şi tu că te-ai 
-oprit la glasul Domnului? 

IL EL INDR\:~!EAZA PE CREDIN· 
CJOS IN Tli!IMA Lui. 

Nu-l lusă pc om între drumuri, ci 
'ii arată o c<~le nouă, mni bună. 

1. II inli"oduce în r·ândlll credincio
-şilor. Cetiti textul care spune: "Mergi 
in Damasc şi ti se va spune ce trebuie 
-să fnci". Iar, pc de altă parte, porun· 
-ceşte lui Anania să meargă Ia Saul. 
Asta arată că, în planul lui divin, -e, 

ca cei credincioşi să fie o fam11ie, si 
fie uniti ca împreună să se înlăreasc:l 
în credinţă. 

2. Să nu călătoreşti singur pe ca·-ea 
crrdintei, ci să ai tovarăşi şi să ·:\juti 
şi pc altii. 

:t lndrumar·ea din rdu in bine. Deo
sebirea c aşa de mare că e numită o 

·trecere dela moarte la vbtă. E ca ()
mul rare amorţise de frig pe tlrum, in 
timp de iarnă, şi care a fost rlus in
tr'o cameră caldă. Ce Jcosebin~ de 
ail'r, de stare şi de simţin~! Inainte 
umbla prin nămolul păcatlJlui slr0p1t 
şi stropind pe alţii. Iar acum, in fa. 
milia creştină, c iubit, iubind pe nlth. 

III. EL INDRUMEAZ,\ PE 0~1 PE 
C\HAREA CERULUI. 

'omul nu rămâne numai într'o fami-
1ie, Qa cea creştină, ci, inso\ind acea~~ 
ti familie, merge pc cărarea cerului. 

1. Pe această cărare dcscopcrll lu
cruri şi binecuvânWri noi. Aici e se
cretul că creştinul nu se urăşte a fi 
creşlir. Astfd, bucuria lui creşte din 
ce in ce mai mult. Descopcrin·a a 
ceya nou, provoacă învior2rc. 

2. Pe cărarea cerului pc.ute să 'Jr;dlf 
mai bine ticliloşia din cw·e a fnsf se(,~. 

en om călătorind, noaptea, pr un 
drum necunoscut, căzus..:: într'o gr;,a
pă. A început să strige dup:'i njutor. 
Dimineaţa trecătorii au lăsat o sfoa
ră şi el, agăţându-sc de ea, a (o~t 
scos. Abia acum, e<înd s'a uitai în 
grnapă, a putut să vadă unde a fost. 

3. Pe ~lirare cerului, eşti sigllr :::ă ai 
să ajun!Ji in cer. Ctmd ai pus piciorul 
pe r.ccastă eărare, eşti sigur că :ti ~el~ 

pat de păcat. Intormai ca şi călătorul 
ce vcne:t cu vaporul. C{mrl a pus pi
ciorul pc ţărm, n fost sigur că a scă
pat de pericolul înecului în valuri. 
Dar nu numai atât, ci ai şi bucuritt si 
siguranta cerului. Pavel .astepta cu ne~ 

răbdare clipa când îşi va vedea Pă

rintele. 
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Duminccă, 29 .. ,ugust. 

Mintuirea 
Textul: Efe:;. 2:1- -tr.. 

1. ~!ANTli!HE,\ DELA I'IERZAHEA 
SH;[;H,\. 

Isus nu ne-a salvat dintr'o stare> 
bunii., cn s:'i ne ducă intr'LIJW. ş.i mai 
bună, ci dintt·'una rea, să ne ducă 
inlr'alta foarte bună. . 

1. Sentinta era gata, era pmnunlată: 
"Pl1ata păcatului c moartea". Şi n'am 
pik:ltuit noi? J>ortilc bOului erau des
chise să ne ptinwasră. ~'lai era \Tct. 

scii.parc pentru no1? Unde? Cîllld ju
decătorul pronuntă o sentinţă fără 
drept de <tpcl, mai poate condamna
tul scăpn? 

2. Salvarra sigură a lJenit. Un prc 
dicator Yoia să explice unui păgfu1 ce 
a făcut Isus cu el. A luat un vierme, 
1-a aruncat într'un lo:- înccrcuit cu foc 
şi apoi a întins mâna şi 1-a scos elin 
fli'icări. 

Il. ~L\NTCIHEA COSTISITOAHE. 

Sentinta er;:~ grea, pentru<·ă păe;ltul 
era mu:t şi mare. Mila şi îndur·1rea 
lui Dumnezeu căutau scăparea noas~ 
lr:1, d<JJ' El nu putea să~.şi lăgHduLJs. 
că sfinţenia şi dreptatea, cari cercau 
pt::dcpsirca păcătosului. S'a găsit o 
calc, care însă, era Sl'Umpă. 

1. Isus S(1 părăsem>crl gloria şi splen· 
doarea cerului şi să se> coboare pc pii· 
m~lut. Aceasta înseamnă o umilire \TI> 

mclnică, desbrăcarea de Sine, -- cum 
spune !'ani Filipenilo1·. 

2. Viaţa noastră fiind condamrwfâ, 
frrlmie sll ne dea viata .'-ia. Aici e Uh 

adevăr biblie: noi - răsrumpăratii -
trăim, dar nu viaţa no:1stră, ci viatH 
Jui Isus. lar Isus, c<1 să 1w dea nou:1 
viaţă, trebuia să primească moartea. 
Un criminal, os;îndit b scamllll elrr
tric, avea o logodnică, şi ca ţine foar
te mult la {')_ .\ r:lutat să-i scape via
;a in fel şi chip, dar n'a putnt. L:.1 

urmă, în ziua execuţiei, cn s'-1 suit în 
clopotniţă, unde era clopotul mortii, 

la tunetul dirui<t se apăsa butonul e
lectric, pentru a-l c.;~rboniza pc con
damnat. La ora Iîotărittl, vine cel ce 
trăgea c!opotul şi începe să tragă. 
Clopotul însă, nu suna, C<ki ca s'a agă
tat de limbu clopotului şi era purtată 
in toate părtifc. S'a rănit, a fost dl'S
figurntă, dar n'a lăsat clopotul să Stt· 

ne. In cele din urmă, vădnd că nu 

sunii: clopotul, s·a sui! in clopotnită <;:: 

o v~zu agcltntă dL· limba c'opotului. O 
luă şi o duse h juder:ltorul l'flre stă
lf'a să prin·:.~scă rXLTUtia .• \uzind celP" 
înhlmplatc, judecătorul iertă pc os:în
dit. Păcatele trchuiau spăiatc si spă~ 
!arca era numai cu s;înge. Iar El 5i-'l 
dat stmgelc, ca, prin El, să ne spele 
păcatc'e. 

1!1. MANTUIREA \'EŞNIC,L 

Suntem salvati pentru vcşnicfc. 
1. Nu e o :wloare ur('mrlnicc1. L1. u

nele În{·hisori se dă voit• c(llc unui dr
ţinut pentru n petrece C<Îtl!\'a c('asurt 
l;hcr. Cu noi nu c aşa. Elevul arc va
cnn[ă de sărhători, dar după ce L·le 
au trecut, e din nou h şconlă. Solria
tul are şi el concediu; dar, după tre
rerca lui, c hu·ă5i in caza1·mă. Toate 
acestea sunt \Temc1nice. 

2. Nu e o salvare tn parte. Adică 
să fiu mântuit numni de păratclc mici' 
şi de cele mari nu. Cu cât păcatul e
mai mare şi m.~d num('.ros, cu atât ~ân· 

.. gelc lui Isus e mai m~'l.ntuitor. 

3. Nu e o salvare numai pentru u
nrle per.'>oane . .-\ici nu e dcosd1irc. Ci.__ 
r.e vine la crucea lui Isus cu podiint~~ 
e iertat şi salvat. 

Duminecă, 5 Sept. 

Isus, tov a risul viet:l 
Textul: ~!alei 28:20. 

Azi 'Tean să ne cunoa~lem fo,·nrăşu}t 
r.~re ne insoteste dela pocăintă până· 
tn veşnicii. Conducătorul va arăta ră' 
noi simtim nevoia de prieteni. Apoi 
c~ sunt tovărăşii rele. Va mai arăta· 
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că Biblia ne vorbt~ştc că au fost 0<1-

mcni cari !:1U umblat c.u DumnezC'u. 
(Enoh, ,\ vram, etc.) Şi vorbitorii vor 
::r:1~:1 <'ă Tsus ne-a promis că va fi 
tovarăşul nostru. 

1. TOYAHAŞ CHEDINCIOS. 

Aceasta-i calitate unui adcvăr>ll 

pril'L'n. 
1. lWmânc prieten şi la binr. şi la 

Nlll. Solomon spune că prietenul bun 
la nevoie se face frate. Adkă, nevoia 
nu-l îndepărtcazil, ci-1 .;~.propic. In 
Umpul războiului erau doi prietC'ni 
din copi:ăric în arch;;i tran~cu. Uu 
obuz l-a rănit pc unul la pirioarc. s·a 
comandat rctr.~1gerca. Cel rămas ne·· 
atins a luat in spate trupul prieiL'nu
lui său. 

2. E credincios fatcl de grcşe!ih 

noastre El llC' întclcg('; ~tit• că an•n1 
sll'ibiciuni. Şi nu numai eă ne întvh-
gc, dar mijloceşte 11:1 Tatăl pentru noi. 
Un conducător al Grerjlor se supiirnsc: 
cu un mare filosof din tara sa. Aresta 
in"-ii. Pra priPLen ru fiul conducătoru
lui. Ei se întf1lneau într'o ~rădină a 
onşului. Fiul a făcut tot ce a putut, 
a mijlocit la tatăl său si filosoful <1 

fost i~rtat şi reprimit de condurător. 

:t In credillC"loşia L!Ii. se aprotde 
mai rmd de noi. El spmw: .,Cine face 
un pas spre Mim', eu far doi dHrt' el'· 
Prieteni:\ Lui St' intăreştl'. in,imilate. 
creşte şi inima ni se deschJsC lot m.<.i 
mult faţă de El. 

II. TOYARAS, C\RE A.JFL\. 

El nu e numai credincios, ci şi tl

jută. 
1. Te ajuliî scl-ti porti pornirei şi dt: · 

t'('l"t•a. Sunt in viată clipe 6md se JHI

rc că nimeni nu te întrlege, nu !1_· ·t

jută. Si ce fericire e cclnd ştii că El 
e lflngă tine şi tu nu ai numai jumd
tatc din po,·oară! 

2 Te O.illltl stl înuingi lumen şi pr/.
caful. Credeli eii oamenii sfinti ai au 
biruit prin puterea lor, păc·atul şi iS

pi!:i? Nu, ci prin ajutorul Său. E. 

luptă alături de noi şi încă mai toar
nă putl'rc şi în noi. (llwdeon, a biruit 
el armata mare a M:ulianitilor? Cin~ 

a i7.1-{onit pe Lllnicul Sanherib deJa 
porlilc Ierusalimului? Pc miile de 
credincioşi cine îi ajută să învingă tn 
ispite? Nu El? 

3 Te ridiul la cădere. Adesea, in 
s'ăbiciuni, cădem de oboseală, dar El, 
fiind ltln~ă no"i, ne ridică. Ne tine de 
m{mă, ne trece peste toale grcut5tile 
r'etru n'a căwt? Şi nu El l-a ridk~< 'f 

111. TOY.\IUŞ PLIN !lE WniHE. 
:\hi presus de toate, El e un prie 

ten iubitor. 
1. In illhirca Sa, ne însntrsle pe df. 

rurca 11ft>(ii. Un print se împrietrni~l· 

foarte muît ru un simplu soldat. T .a o 
par:1dă milit:H'ă, printul trclnoia să 

nwargă căhrC'. El insil, a t'C'rut voie 
să nwargă alături de prietenul să1:. 

2. Jn iubirea Sa, ne primt•şlc in ce
ro· Sr'iu. Cerul e al Sih1, căci l~a câ:'
tigat la Golgol:.1 şi după moarte ::e 
primeşte la el r~cac;ă. 

:t In iul,iren Sn, el n.ren sii pt~trcară 
vcşnicia inlf'engii cu noi El Yr('a să 

fa~·ă înlor:-mai ca şi copiiul unui boier, 
care o dorit şi a JWtrrrut ,-acanta de 
vnră în coliba unui coleg la o mar.qi
nc de pă(1:ire. 

Duminccă, 12 Sept. 

Auglciunea 
Textul: Luca 18:1-14. 

.\zi vrem să privim m:IÎ de aproape 
rugacumt'.L Sf1 inv<1tăm a intkmuc.ţ 

uni1 pe altii să ne rn!.!ăm m:1i mult 
:\ici iară~Î S(' pot f~f'e mărturisiri ele 
rugăeiuni ascu.tal~-

1. CE E Hl'!iACll'NEA? 

Limba oml'nC'asdl. c pn'a sl.1!Jă să 
spună re c rugăciunea, totuşi pul~m 
spune că rugiiciune.l e. 

1. Des~·rlaea san /JOIH'Mirra stiir;i şi 
a dorintelor noastre. In J'U~ăci:lllt'! 
spui ce te apasă, ara\i rana ce le 
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doare. Arati ran.u eare sfingel"<-'.ază. 
Tot în ea spui ce doreşti, planurile IJ. 
le :e faci cunoscute. 

2. E multHmirea pentru ce ai prfmit 
dela El. Cau'i să-i tii rccunos<:ător de 
ce ~i-a <bt. 

3, E rulca de a~i face promisiuni. T!: 
rugăciune î\i ara\i hotărîrile de a fi 
pocăit. 

4. E cnleu de a cpre crle necesar'!. 
lJic, ('.ând .H fost f ămi'tnd, a cerut tit.: 
mâ:ntarc, ·Dnnid u cerut scăpttrt·, ls~ 

raei aju!or si (•lihcr:u·c. 
:), r: loudu lo prntru El. Ait>i iti ar:1p 

admiraţia ta faţă de El sau iucrăd)e 

Sale. 

!1. UE CE ŞI CuM S.~ NE RlJG.UI? 

Iată rt'ispunsul: 
1. Pentrucă El vrea s<'î rccunoaşh~m 

micimca noastrii şi Atotputcrntda lui. 
Să-i ariU!lm t·cl noi alât'JH'tm de El. 

2. Pnttucil el doreşte acest lucru. EJ 
vrea să ne audă gt·aiuJ, să mergem 
s§.-I vorbim, ca, prin aceasta. să ne 
apropit~m de EL 

3. Pentrucă El ascultă rugătiunilc 
noaslrt'. Stgur dadi nu ,ni in d€' ce
reri copilăn•şti, ca şi eopiilt ctînd au 
cerut să vadi\ un urs şi rând a ic;;it 
ursul din pădure, era rât pe aci •·a 
să-i mllnâncc. Un nhul n <'Crut cfl să 
aillă cbrul ca pc ot•kc pune, mdna să 
se f<ldi nur. Primind darul ar.î'sta, ~i 

fiind flămimd, ~t mers să măniincc. 

Dar t•;.înd n pus Jwîna P<" pî1lm~. ra 
S1a făC'UI :tur. Si a trebuit să ('f'ară ca 
altul să-1 lwănească, altcum· murea de: 
foamC'. 

Trebuie să ne rugăm: 1. Din inimă. 
Să nu spui vot·bc frumoase, d.tr ne
sincere. 2. Ncconlenil. Glasul tău 

să răsune înlr'una în c<·r. 3. Sirlruitor. 
Cn fcnwia t•arc se ducea la judt>f'ălo· 

rul nedrept. 

III. CANI) SI UNDE? 

Vt·l'i <;ă ştii \'n'nwa c;"md s:ă U' rogi'! 
l. Ori t âmi. Bugăciunca n'<H'I." (ixat 

un timp al d. Poli să h· !'O,~Î dimi~ 

ncaln. la amladzi şi seara. Z~u,n ~i 
Honptea. 

2. Când urea sll stai de vorbă cu E.'. 
C.lnd ~uflctul ti*c încărcat, când cerul 
vie!ii ţie~ înm·.:tt. AdcscH, în vin\i1, 
cauli un loc, undi.:, Jiniştit, să-i spui 
Lui dUJ't•rca ta. Exact ca fosif1 la ve
derea fratilor săi. Căuta un Joc unde 
să pk\ngii. 

:i. Când le simti slrllin, Hoagă-te şi 

El va veni să-\i răspundă. Unde? N1ci 
aid t·ugăriunc:l nu arc loc fixat. Poţi 

să te t·ogi, în sălî, sub cerul lihcr l.'i in 
n•paus sau :u<'r<lnd. Daniel niciad'ltă 

nu s'a rugat inlre lei. Isus nu s'a mai 
rugat niciod~:ttă pc cruce. tu alte cu· 
vinte in tot locuL Căci de pr.etutin~ 

dcni se îndn··.1ptă rugăciunc~1 spre El. 
Cel mai favorabil timp c în Unerctt'. · 
Să \'€'Zi o fiintă tn floarea v8rstei, pe 
genunchi, vorbind cu Dumnr:-zcu, iar 
ecrul nscu1tând, c cel mai frumos ta
blou, Biblb (' plină de tineri cari s'au 
rug.:tt. H:ougă-tc şi tu. 

IJHminccă, 19 Sept. 

Podilnta Ninivei 
Textul: Ioan 3:1~--10. 

!. POC,\INTA MO>II'NTAN.\. 

Aki e un ('OZ rar1 dor posibil, când 
la prima şi la singura predi('ă, se po
căieşte o cetate. 

1. Ltl o predică nu prea frumoasă., 

drw amcniH(f'UO(If'l' . .. \stăzî se fac atâ
tcn predici; a(ăla tn1enl; at;i.Ll în~ 

dt~mn la pocăinţă şi nu se pocăiesc 

oamenii. 
2. Lip.'m de amânnre. Inrhipuiţi.Yl\ 

că cei din Niniva .:u· fi ami\nat numai 
pentru o Jună, ce s'ar Ii înhi.mpla!? 
Pre-dica spune că planul 0ra, ca pes
te patruzeci de ;:i'e, să fie dio;trusi. Un 
hoinav n primit o doctoric pe care '1.0 ia 
imediat, insă n':l 'Tut s'o ia. 1ăsfuu1~o 
pc a doua zi. Dar }Wslc nonpt"~ a mu
rit Cnui om i~n trimis un priefl;n o 
scrisoare urgentă şi ('a s'o ectească 
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imediat la primire, în c.arc spunea că 
s'au hotărît mai multi ca să-1 omoare 
în noaptea aceea. El insă, în loc s'o 
cetească, a băgat-o in buzunar pen
tru a doua zi. ~i noapt~a a Cost omo
rit. 

:t .V'au c liutat sd vadă dacă e ade
vi1.rat cii. vor fi distruşi. Ei se ştb.u 

pticăloşi şi deci nu mai căutau să fie 
convinşi dt• adevărul acesta. E inte
resant astăzi, cum unii, când le prc
did pocăinta, ar vrea să o înconjoJre 
pc motiv că nu sunt păcătoşi. 

Il. POCAINTA ADANCA. 

Sunt unele persoane cari sunt po
cliitc pc jumătate. Ninivenii nu erau 
aşa. 

1. Poci1.inţa lor era umilitoare. Rege
le s'a pogorît de pc tron, poporul ~;n 

îmbrăcat in sac şi cenuşă. S'au cobo· 
rât pe tre.:lpla ct~i\ mai de jos. Fl'nwia 
păcătoasă, care a venit la Isus, i-a 
spălat cu lacrimi picioarele. Aposto'.ul 
Pavel tr('huia să se pociliusră jos în 
ţărânli şi nu pe cal. 

2. In pocăinfa lor, ei se recrmos
teau de mai pâciîloşi. Aresta e o Ja. 
tură a pocăintcJ. Să te rcrunoşti pe 
tine ra mare păcătos. Să vezi că c~li 

cu totul tn păcat. 

3. Poc'i1intcl amestecaM cu ruwkru· 
ne. La ei crn duh sdrobit. o inim~'i 

frânH'i. şi ~10J.sul în~iltat spre cer, ce~ 

rând ietarc. Fiul rătăcit, dnd s·a po~ 

căit, nu s'a rugat in acelasi timp? 
4. Pocăinta unită cu postul. Aici <' o 

adfmrime mare.· Să posh~asră cu mic 
şi mare, pentru ca să 'c fie păcatele 

iertate. 

III. POCAINTA AIJE\".\R\TA.. 

Fără indohtlă, po~ăinta lor era ndc~ 
''ărată, căci: 

1. Dumnezeu a aprobat-o. Podiinta 
'" trecut zările, a ajuns la EL A c~ln
tărit~o şi era bună. 

2. Pedeapsa a fost inlcllurată. Do ... ·a
da cea mai mare e aceast:t. Era să 

piară şi au scăpat. Un crimnial urma 
să fie spânzurat peste opt z1le. El în~ 
să, făcu o cerere de gr.ottiere Către rr>
gele ţării. A inaintat-o, dar n'a ştiut 
dacă a fost primită sau nu. A văzut 
că au trecut <lcl'le opt zik şi :1',1 fost 
executat. De aici a ,·ăzut că cererea 
i se aprobase. 

3. Au- fost -iertati. Nu numai că an 
scăpat de acea pedeapsă, dar li s'au ier
tat şi păcatele . .:\sta numai adevărata 

pocăinţă o a'i:luce. 

·ouminccă, 2t> Sept. 

Bucuria in Domnul 
Textu·: Filipcni 4:4; Habacuc 3:17-·lH. 

1. C.\t:ZELE BUCUHIEJ. 

La izvorUl ei, nu e num',IÎ o singu~ 

ră cauză, ci sunt o. mul\ime. 
1. C(lci e in Domnul. Obst'rv·;~ti că 

în ambele texte e vorba de o bu,urie, 
fiindcă e in Domnul. Pomul e n·rde, 
pentrucă e în pămfmt. Omului îi e 
cald pe timp de iarnă, pentruca e în 
cameră caldă. In Domnul nu c nimic 
rău, necaz sau întristare. 

2_ .\IânfHire. lhba~·uc spun\:' clar că 
e m<întuit. "Dumnezeul m~întuirii mc~ 
It:", spune el. Se poate să s<"api de 
păcat, de. moarte şi să primeşte viată 
şi să nu te bucuri? Fcmica păt·:iloasă, 

care a fost adusă ·a Isus, ca El să~t 

('Onfirmc judecata şi s'o omoare, dar 
pc care El o iartă, o scapă, putt·a e;:. 

să nu se bucure? Cn condamnat la 
muncă silnică pc viată şi care c g;·a
Oat, nu Y:t trăi viata sa în bu.:-urie'? 

3. \'a merge in cer. Isu<.; a promis 
ră va pregăti un lo:- pentru noi, sus, 
în casa Sa. Pavel spune că, suntem 
cctăteni ai cerului. Xu st:'irncşte o 
mar~ bucurie faptul că ştii că, tre
când din viatn aceasta, ai s~ mergi tn 
cer, la D:mmezcu? In cer c numai 
bucurie, .:\poealipsul spune, că ac·olo 
nu c plfms, lacrimă, ncraz, etc. Deci 
acolo e numni bucurie făril sffu·şit. Şi 
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sigur un viitor asa de g orios, ne ftîC..: 
ca şi tn prezent să fim, pl'in t"oate 
greutătîlc vit:tîît plini de bucuru!. 

IL NAT!.JIU BCCl'RIEL 

Cercetaţi şi vedeţi cum e bucUIÎ!l 
crc~tintl, 

1. O bucurie veşnică. Pavel îndenm~ 
nă pe Filipcni să se bucure· inlotde~u
na. Ea ţine în via{ă1 dar trece si din 
colo în vesnicîc, C'n sctllptor a seulp 
tat o statuie cu chipul unui re~e. Fi 
tnsă, 1-:a făcut pe rege ulmbind. Şi 

zâmbitor a rămas l"cgcle pc o;latuie 
<·âl a fost statuia. 

2. O bucurie nesguduiti1. Obscrv:ili 1 

niţi foametea, lipsa, paguba, sărfit·;a, 

mizeria, nimic în lume nu poate 5:1 
biruie bucuria pc care o are un copd 
<tl Domnului. C(•. nefazul vremelnic 
poate să mute din lot o bucurie ce 
nu va :tvca sffl:rşit? Intr·un orr.~el 

trăi:lt intJ·'o ('ăsut5 mkă. un sănw dz~ 
m.nr, cOtre era un credincios. Pt•-.tp 
stradă lO<'uin într'un ('aste! un boier. 
In timp ce la curtea hoh-'r<':\sr:î crl'i 
g51ăgie. i:njm·ături, tn căsut<\ rn:din~ 

ciosului t·ăsunau t•ântări df~ hu"m i<>. 
Cât C>ra de sărac şi totuşi <-r:. bucut·os; 

3. Bucurie r<"Hli1. Nu e prcfănllă. nn 
e Ja suprafatiî., ci e porniHi dinlîînnh·•, 
şl se varsă în afară. ,1H<luri · dr l;uctt-

rie curg în inimă'', spune cilnlar·erl 
noastră. E:t c ohs('f\'ntă. Odată tlil st'l'
\'itor f'J'cdindos s'a angajat tn :c;Jujbă 

la un netrcdincios. El însă, nu $pu
sese că e poc:iit. După câtva t:mp 
slăpftna il întrebă că nu e c: uu crt> 
dincios? Ea a observat zfimlwlul SitU, 

scninălatc:l sa, Hnistt•a <~U <'Hrt~ d tn
trunta orice greutate în viată. 

III. HOAllA m:cUH!EI. 

P1·întrc multele câştiguri ce le aYem 
dela bucuria dobfmdită odată cu poM 
căinta noastl'ă, insirăm: 

1. O viatli frwnoasii. Jnlănjuirea 
bueuriiior lac din vintt~ noastră o Yia~ 
(;1 ecreasdL F;qa unui mântui! se ~a

seamănă cu fata unei inger. Bucuria f-i.t
ră sWrşît face ca viata noastr~ să fie 
fericită. bră dar~ că viata unui m:.ln
tuit e mai frumoasă ca a unui ncmân~ 
tu it. 

2. Câştigăm iul,irca şi prietenia al
tora. O (Jcrsoană \'l'Sdă e iubită de 
oricine. Noi îusinc nu putem să ne 
trnpriPtenim cu cineva care e veşnic 
posomonlt 

:1. Putem infhu>nftJ Jlf' a1tii .J:>ă uini1 
la lsu.'{. Lumea Ya Yt>dea c1l e binf" să 

fii crC>stin :'li va diuttl să se poc!Hasdi, 
să vinil la Isus şi sti doh;lndPasră ~.bu
, .. uria mfintuirii". 

LEtTIUNILE SCOALELOR DUM:NECALE 
lnto emite de lrale1e şf sora D- Pascu 

Dumincd. ·l lulil'. 

Pe munte şi In vie 
Textul: 1 lmiJilmli 19:1--18: ~:1-20. 

Ctw. dt• aur: P.o:a!nml 4li:W. 

EXJ>LIC.\Tll'NI: lit• a fugit :<j>re 
miazăzi. Bc-(•rşrha St' găst~'$tc la p-:lrlt·a 
dt~ miaz:ll.i a Iudeii, in margi<H~a pus
tiului. De aici a tntral in pusiiu t.ca ~ă 
nu-l găs(~ască ltabrh. I!'nupcrnl c o 
plantă dt pusli•1, care arc rrenHi fo:n·· 
te imprll;;thtle :;i fnlllt(' mari, cari pro
duc o umbr:l ri!rorltoar\~ în ard deşert 
cfildtwos. Dr aici Uic a plec:1t mai 
spre miazăzi, pttUă a ajuns toctn:u ia 

Horeb, unde se at•ăt;uie DunmezNt lui 
:\lois.:. (\'ezi h:n·ta). Ezn•t•iui, ora-;ui 
UlHl(' îşj avt.•n Ahab pab1tnl. S(' găs(.'ş,tc 
in dealuri!(• deh1 npusul Iordanulm, la. 
min7az1 de muntele ·n.1bor .. \ici t:ra vht 
lui N;.~hot. 

Invătături morale 

1. Cauza dispe1·ării lui Ilie a fost 
PHE.\ '!.\HE INCHEDEHE IN ;\L\
SL'HILE .\S PHE Era obosit de mu11· 
•·:i zil•,•î, in"<intnt de tnJHkărncl'a po
poru ui ~i th: ucidere pl'noi'O<·IItW iz:t
hdt•î ~i spc1·:1 să pe!re:1eă în palalui 
lui .:\lwb în nrcast?i noapte. Deodntll 

/ 
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YCili vest~a că Izabd:1 vrea să~l o
.mo~lră .• keashi Ht distrus. S:'l prc:su · 
punem eă d n'.:tr fi fugit, ci .u· h fost 
gata sJl moară pentru Domnul. Dt.: si~ 
,gHr popoJ'Ui, care a văzut miaunc;t pe 
Carmel, ar fi tt·ccut de part.ca lui 
Ilie. lzabela ar fi fost înfr::lută. 

2 L:t Hot·cb Lic a primit lcctiuni 
noi. El u. invătat că, nu prin furtuni 
şi tunde, CI !'HIN VOCEA llLAM>A 
şi subţire, prin vocea dr<1goslei, a u
milintei şi a tJunălăţii, se poate biruL 

3. Dumnezeu i~a dat aici o NOL:,\ 
SPEHA~T5 •. Lucrul său va birui. Iza
hc-h va ri înfrUntă. Elisei. 1-I<.tzae) şi 
Iehu vm· nimici casa lui Ahab. Nirî
odatli nu trdmie să picJ·dcrn sptran
ta. Chiar <bcă pentru un HHH!lt~nl se 
parc că răul a biruit. treln:ic să ştim 
eă toluşi adt·vărul vn învinge fa urmă. 

·L Ct· mare p:lcat E L.'\CO~Il:\! C:'!te 
,pabte şj Yii avea 1\hnh! Şi tot;t-,i tm 
pu1ea mfmc.:~ şi doJ·mi pcnlnh il nu a
vea via unui om sărac! Să nu pof~ 
teşti, S[JUnc o :porunră. Şi pofta c 
mama tuturor pHeatclor. 

5. Ct: JlE,\ POATg S,\ .\JCNG.\ 0 
FEMEl E~ Cu o inimă fioroasă, ':ii ;:o 
o ncp~sa. re r.ecc, ca ucide pc Nabot! 
Vni de :·ine :1rc o ~~stft•l de soţie! Şi 
vni tk ft•meia .::are aju11gc condusă de 
un <lstfel de spirit! 

6. Ce: nlu nu se poate bucura de 
roadf'ie păc<tieior snle .. \hab nwrgc :;.5 
ia \"Î'I in pl'imire. Da1' \'lfit' tHc şi Îl 
tulbură ('on*tlin{a. In lo{~ să se tmcu
rt>, el c :H·um tulburat, constiinta i! 
mustră, s:'!ll_!!dc lui Nabot sti igă din 
pi'î.mrtn~ împotl'iYa Jui si t'l nu poatr> 
donui si m:inca. Păeatur"promit'-\ f(•
:rictt"t' ~i dă necar.uri l' ce-le m.1l mari. 

in\'ătZHorii sunt I'U).{:lli ~ă c:'ec.:-.di 
lnima \~t:'t'hiu lui Tt•stanH nt, pngina 
]:{~J~ll:~. unde vor găsi mult nwt•:ria! 
p('nlru h•t·tiulw, 

lNTHEH.\lll: t Dc•spre c<· am invă
ţat in 1 hunin<':·a lrt•fut:1? 2. Dt• r<: a 
fugit Hit• in pustiu? :t Dîn pustiu un
de .t mers? 1. c(' a im·ătat Ilie 1' Ilo~ 
ri•h? :i. In t't orn~ n:.1 paiatul ;oi 
AhalJ'! ti, .\ t·ui YiL' a dorit .\h;:b l''o 
ai:•ă? 1. Ce îm·Htăm din \'iata h:lhi!
lci? 

Pentru coPIII miel 

Dupil SC<'t'-ltt rea mare din t<H\~ E
vreilor, :a urmat o plo. tic m:1!"e. liic, 
prooroeul, s'a rugat Dmnnnh1i şi 
DunHwzt•u >-1 ~lst·ttlbl rugiknt~wa lut. 
C:ind n ajuns aC':ts<l în pal1tu· său, 
rt•gcl(' a pon·stil rcgirwi cum s'n tu~ 

gat Ilie pentru ploaie şi cum u ucis 
pe toli preoţii piig<lni. Hcgin;.t lzo1Ucla 
s',a milniat tarc c<l:nd <1 auzit cc~.:acc 
făcuse Ilie. Indată n trimis la d ni;;:te 
servitori cad să-î spună că H(•gma 
Izabela îl YH ueidc şî pc el. llh.• s'a 
imhrăcat repede, şi~a luat towgul şi 
.a p ecat in pustJu. Dllpă ce u llh?fs o 
zi Ontrcagă IJrin nisipul arzăt()f' cu pi~ 
ctoarclc goale, a flămoluzit. .\ şezut 
litngă un copac, necăjit şi-a pus cap!Jl 
in palme !,lÎ a, zis: .,Doamne, acu111 aş 
vrea să tnor, ca să nu mă m:lhnc~u:;că 
nlt>rcu păt'atdc Evn:ilot·". :\poi s'a 
culcat şi adormit Cn Jngct· a Yt•nit~ 
l*a trezit ~i i-a adus de nu1nca•c. Jhc 
a nH1ncat şi a plecat din nou în pus~ 
tiu. So.:trclc ii dogo1'c<1 f<~ia şi m·Jini~c 
şi nisipul fh.~rbintc îi ardcu pic:oan•lc. 
A mers .t() de zile pimă t·tmd a ajuns 
Ia un munte mare. Ait•i a 1nh';lt Ja 
umbră lntr'o peşteră. Domnul l~n in
trebat: "Ce faci .:1icî, riie?" Ilie a răs
puns: "Doamne, aş \TC<t să mor. Am 
vrut să întorc inima Evreilor In Dmn~ 
nczeu, dar eî se lnchin!î f'hipurilor 
cioplite de lemn şi pîalră", Domnul 
i-a r5spuns: "'fu uu ,·ci murL Thm~ 
nczcu are m~voie de viata h ~i de 
intclcpdunca ta. Du-te şi indcplincşte 
porunca Lui". 

Dumincd'l, 11 Iulie. 

Ule fşf sfdrşeşte 
insdrcloarea 

1'cxlut: l lmpârati 19:19-21: 
Il ltnprlra(i 2:1·-2?. 

Cuv. de aur: Isaiu ftJ :1Q. 

EXI'LICAŢ!l';>;I: Profclii lui Israel 
~.'rau trimişii, din:ct ni lui Dumnt'lCu. 
Preotii şi LcYiţii erau dintr'o anunHtă 
Sl'tnintic. Si tronul se mo5h.•nc..1 din 
tat:'l lr1 fiu. Aceste numiri în func-
ţiuni de multe ori erau in legătură ru 
aprolmrca poporului. Nu tot aşa era 
cu profetjî. Ei c1·au aleşi de Dumne~ 
zeu din diferite semtn{ii. din dikrltc. 
părti ale tăriî şi din dHcritc dasc a't! 
poporului. Profc!ii se ~w<1p::11 de \·iata 
religioasă, politică şi PiOCială a popo
ru"ui. 

1. ILIE REFOR)L\TOR RELIGIOS. 
Sus pe Carm~l. a ('crut popon:h11, să 
Hle:.wă pe cine \Tt'a să sN'\'\'aS-::1. A~ 
co1o. a dovedit di lC"hovn t•ste Domnul 
cC'ruiui şi al pămimtuluL Acolo ;t 
stfirpit p~· preotii lui B:ml şi ni .\st lr
b~ei. _Ilie s'p intC'resflt dr proţ!n!"SIIl 
Şt'oalc or de ptofcti. Ele erau un fel 
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de sctninarii de unde kşcau cel mai 
Y<tjnici <~părfHori ai na\iunii :;i rdi~ 
gieL Ctmd i~n sasii \Tt- -w.-~• să nh.~t:l~ 
din -rbtă, dupii îndemnul Dmnlwlt~i 
chenmă ca urmaş pc Elisei, fiul lui 
SnfnL 

2. REFOR:\U TOR l'OLI'l'IC. >lusiJ"il 
pe Ahnb şî fiul său Aha:zi:., prooro
ruHJu.te sf::i.rsHul. Rnsh·~t(' judec:1la 
împotriva lzaheld. Un~c pe Ha7/_lel ta 
lmpilrat pcsh· Sida şi pc Iehu l'fl 1m· 
păr<d J)C'S!I_• lzrad. 

:t TlEFORMATOR SOCIAL. S:\ngele 
Hf'\'li!OY,:lnlui ~;11Jnt a glăsuit prin 
Uie. Ahab :;;:i cu Iz.ahch av;:l.nd pl!iPtra 
absolută in m.âinîic lor, ::::ro..!dt•:tll <'ă 
au <1n·ptul s:\ sugn:me, j}t: on dt1f· 
s'ar impotdvi planului lot, Ei nu \'O

iau să ştie di fit-.t>are l:'l'lălcan <lYttl 
dr<>plul d;• propdt·tatc, _·,dr'"~ a rum~ 
păn1, a vindt·. li :nT.a :1\'t'ft\ Ei au 
ln:ll via lui Nabot omor{indu~l pc a~ 
cr-sto. 

Si Uic ,:wca greul rol de a spUilC 
udeYlirul în toate iiHIH'ejurările. Pc!l
ll'll n:·t•st ''apt n ln:lnnl să i'Ull.rc. 

1. ILIE ŞI ELISEI. Elisei a tosl fiul 
unor o:tmeni hoga\i din :\!wl-~Icilm .• , 
din Samaria, nu departe de ogorul lz
redului. _din Gahlcla. El ~~ fo.;l un go:.:
podnr bm.c situat1 ru avere 1uulbi şi 
scrvltod. Ilie l-a gfl:sit afară ta e<·unp, 
în urnw p!uguluî. ProbniJil di liic !-.t 
CUUO$CUt mai dînaintc. Pc \Tl'HH'a 
c:.ind 1. avut n face cu .\hnb şi lzabt.•la, 
ti .lr<'('~!t de l.HUU(• Ort lW l(tng:1 ,·:imp.tl 
lut. Jllt.• l-a 111Ylbtt c:t să-I Ui'llll'Z<:, f•e 
.drumul gn·u d~· n ,·orbt acll·,·ărul in 
toate Îll!JH'ejurăl·ilc, 

.). ELISEI ŞI CIIDL\IU·. 1 Ll'L Eli· 
SC"i tl t'Ullo~cut importanta at't'Slt>i tnvi
tatiuni. EI a ~tiut dl serviciuJ b care 
este ch(•mat, insemnl·a-::1 s .. ·p;1rarea <k 
f~tmilh~, :tvcn: ~i reclamă o înnC'tkn 
ncdîntiHl ln lehova. Elisei g'a huc:.~
r.:tt de in'Vifatiunea lui tiiP. El ,.n aler
gal dupil Ilie ... Ce minun;ltî sunt 0.1~ 
mt.•HÎJ ea1·i ştiu să alc1·;.({' in :.;;lujbn a~ 
d«.~Yăruluî. Elisei, stăpiinit dt~ lmeuriu 
ce i~a eauzat~o <H'(~~~~:i'î cht'm 1rc, ,; lil· 
iat boii ~i cu undtch• de fu "l'U <l f:1 :ttt 
o masă a but'urit'i. t~n sluJitor al Dom
nului cn1·e nu găse'}tc hu{··uric în shtj
ba sf[mtă. nu \'a ."Jduce mnri foio:tst: 
hnt)ărătici lui Dumn<>Zt.·u. 

Elis1.'i a fost un profet p;1thnaş, :::;i 
p;1tinw: lui a fost sf<lnUl El ,~ dortt să 
aibă îndo1t duhul lui HiP. ,\t•ea~f:l este 
una dinln' celt: mni fa·umo:l.SC patimi. 
Să don~ştî să· fii mai r.ur~jos dt'c[tf al
tul. să alergi mai muH in luerul .sf.iint 
decât altul, s~ don!şti să suferi mui 
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m.ult decât altuL Si Elisei a primit a
t:>est duh. El ~ continu·tt opera. moşte
nîtii dela Uit•. El a fost părintele şcoa
lelor 1le profcli. 

l:\'THEfl.\111: !. De unde a fost Eli
sei"? 2. Ce oeup<lliunc a ~tYUt el? 3. Clt 
ce st• O('Upau profetii? 'L Pc dne a 
uns Ilie de împărat peste Siria? 5. Urt.r 
peste Izruel? 6. A cui riu a fost Elisei? 

re•tr• copiii mld 
Domnul a vorbit Jui Ilie, spuhâ1ldt1-i 

să nu-i fie frică de .tegîna fz:Jbela. 
•• Du-te", i-~l zis Domnul, ''şî încoro
nca?.ă un n:ge in tar,:t E\·ndlol' -~i ia t:U 

tine pc Elî:wi. l<lnăruJ, L'a să !ic ajuto~ 
ruf tău". Ilie u uscultat de vocea lui 
Dumnezeu :;;i a plc('at in<tpoi in sr;tul 
lui Eli.st•i.. T:htifl'UÎ Elîsei nu L'ra :~1:asă. 
Tatăl l11i em bog;.lt .şi a>,'ca 12 pi:'t'cch1 
de boi fi·umoşi. Iiie s'a dus !a "':imp
şî kt int:l nit pc EliseL Ş.i-a luat hai
JH) dt'pc uuwrj, ,:t pus-o pe Elhi·~t. ~•pui 
i-n zis: ,.Tu. fiul meu Elisei, de .;,z.i 
inainte yei fi un prooror :;;i n·J Yt'ni 
cu mine să-i scncş!i lui UUilHit•zcu". 
Elisei s'a bncurat mult, a .1ie:·g.1l a
c:1s:1 la părinlii săi şi le-a ~pus cde 
intiuup!1·otc .. \poi a tăi11t 2 hoi, i~a 
adus <'a jc1·1fă Domnului, a i'ăc,it foc 
cu jugul de pt' gnnnajll boi or. le-a 
fiert r<1rnca şi a d;1l-o rciOJ·I.t1\i lu
criitori cn sli o mim;ÎTWl\ A/Joi ~·a dus 
cu llif' să slujeas('ă JJornnu ui. 

t)uminecă. 18 [ulie. 

Profetu.l şi generalul 
Tc.rlul: I lmpărafi 5:1-19. 

Clw. de (ll/l': }tom. 12:2Q-21. 

EXPJJt:~TlCi\J: Fh:grh• Siriei locuia 
împreună cu gt'Hl'rahtl său ~·uaman in 
Dnm~tSt:\ e.:1pitala de atunci şi de ;\I.Î a 
Sirit:i. D~nLlf.CU! l'slc unlll dintre cele 
mai \'t'rhi (H'U.'$t' din lume. Se întinde 
pe roasla dl' miazăzi a lantnlui de 
munti .\nl.i-Lihan. Ht~~î este aljt:J.·It în 
imediata apl'opil·rc dC pustiu' AraLici" 
d an apt' em·gtHoitrc ce trec prin mij
lm·ul ora~ului, :1\':lnd dr o parte şi de 
alb C<tsdc eu gr5dinil•: lor fruwoase· 
pt• acoperiş. 
~aaman <'Ste puternicul gl'ncral «..m 

Siria. iar J·:lisei este ('Utll);~.:·ut. (':l omur ·' 
lui Dunlll{'Zt!U. Ct•i dintid, (~ra în s·uj
ha zcifOl\ a căror nulă degcah:\ o ce~ 
ren, căd k•pra lui nu se vimh.'\'a. Cela
lalt, era s!t·snicul în earc ardcR Jumi~ 
na Dumnezeului ,·.tdevă,·ut şi care d& 
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lumina celor din jur. E isei a fost atât 
-de popoular incat il cunoşteau ş1 co
. Piii. Cei bum il ascultau, iar cei răi râ
-deau de el. 

!. O HO.\B.\ CHEDINC!OASA. Pen
truca aceşti doi oameni nuri ::>ă ~e 
,poată înt<llni, DuntnCL.CU s'a scn•il _de 
o fcti\ă. ln casa lui Naaman din Da
masc slujea cu credinţă pc stăp;.lnî şi 

_pe Dumnezeul cerului o tcti\ă, pc .::.:-lrc 
soartca o aruncase în ghiarcic sciă
VÎCI. Fcli\a s'a ridicat prial Jc\·otament 
şi mundl cinstită, pân:1 la inima slă
pânei, cuccrind-o. Cuvinte.c fctitei e
rau alese, e:t nu a min\it niciodată pe 
stăpână, sau pc a.tcinc•·a. Ea nu a 
·stncat nimic in casa în care a scn·it, 
şi aceasta purtare a ei, a făcut-o să 
fie luată în serios fiecare cu\'~'tnt al 

-ei. Cuv:lntul ci a fost primit totdcaun'i 
ca şi o lumină venită din alte lumi, 
Jnai bune, mai curate. 

Aceasta fetită cunoscflnd pc Dumne
zeul lui Izrael şi pc Elisei, s'a grăbit 
să vorbească slăpânei despre miuunile 
-cari Elisei le h.ee, cu ajutorul l>um
nczcului său. Ea a arătat slăpfmci, că 
acest profet a lui Dumnezeu este in 
stare ca să Yindccc lcpnt gencnduluî 
Ea a fost o străină, mlusă cu sila din 
pământul ci, dar \!a a inteles să~şi iu
bească pe stăpfmii ei. Ea le povestea 
cum Elisei a vindecat apele, rum a în
viat pc morp, şi cum ·Ol ştiut ra să dea 
·din putine pf1ini, la multi hrană. C.u
vinte:c ci, au fost cuYinfe însp1rate de 
credinta pc care o avea în Dumnezeu, 
şi au avut puterea ca să fară pa Naa
man să plece pc drumul-lung, de p(. 

·cart' avea ca să se înto;u·că ru o să
nătate deplină, şi cu o credintă noui"t, 
credinta 1w earc o :wea mica lui roa· 
bă. Ce mmuni poate ea să facă o crc
·dintă vie! Doamne, dă-ne m:ti multă 
credinţă în cuvintele şi faptele noas
tre. 

2. VINDEC\HEA Llll NAAMAN. 
Proorocul Elisei n'a ieşit abră să-I în

- tftlncnsd'i pc N:1aman, ci i~a trimis 
vorbă să mt.•ar~ă să_ se rufuncte de 
ş.nplc ori in Iordan. Ccneralul a fost 
un om m:lndru ~.:i s'a suptu·at că proo
rocu n'a ie}it sf1-l întâmpinc . .\l~indria 
lui era să-I facă ndcri:·ii p:.:ntl·u Loa
·tă vial.:L Si oH't.•st lucru se poate în
tfunpb !a oanwnii mfuHlri, cari nu 
·vor să şti(• de umilinte\ şi de ascull;1re. 
Norot·ul lui vint.· iară~i dela cel mici 
si umili. Slujitorii lui ştiau să-i în
·frfwgii tmindria. Cuvintele !or blânde 
~aveau putere convingăto~1re. El a plc-

----~-

cat la Iordan, din care a ieşit \'indc
cat. 

3. HECUNOŞTINTA LUI NAAMAN . 
Dar imediat ce s·a· vindecat s'a con
vins despre rătăcirc:t lui ~i s'ct umiliţ. 
Deşi era pe deplin sănătos el n'a uitat 
pe omul care i-a dat sfatul bun. A fost 
un păg<'1n, dar a avut o inimă fnmoa
să. A YL·nit să mulţumească proorocu
!ui şi să-i aducă d:trul. A venit şi a 
făcut un vot că va sluji numai Dum
nezeului pe care-1 adoră roaba lui. Ct> 
lcctiune predată de un păgfm! El a 
venit ca în schimbul vindrrărit să-şi 
dăruiască sufletul ~i averea s:.1. Ce fa
cem noi pentru Isus rare ne-a izb5.vit 
nu numai trupul, dar şi sufletul·? Ne-a 
mântuit nu numai pcntra viaţa aceas
kt, ci şi pentru veşnicie 

Dar Elisei nu primeşte darul. El se 
mul!um_eşte că a putut arăta pe Dum
nezeul căruh. Ii slujeşte. E mu'ţumit 
că a c:îştigat un s1,1flet penlru viată. 

Nu aşa a fost Ghehazi, servul său. 
El ·::t minţit şi a înşelat pe Naam:t11 *i 
din cauza acc:Jsta ped('apsa n'a intftr
ziat să-1 ajungă. Lepra lui Naam~1n s'C\ 
lipil d~ Ghehazi. Trebuie să ştim că 
urmările păcatlor totdeauna ne vor 
ajunge. 

INTHEBARI: !. Cine a fost r.<aa
m:mn? 2. "Cndc locuia Elisei? 3. De 
cftle ori s'a cufundat ~aaman în Ior
dan? 4. Cum s'au numit rflurile Da
mascu·ui? 5. Unde este situat Da
mascul? 6. Cum l-a chcm:J.t pe sluga 
lui Elisei? 

Pentru copiii miel 

LTn impănt păgfm, care :1!1 se in
china lui Dumnezeu din r.e.run, avt'a 
un general foarte viteaz. El era fru
mos şi putt-I·nic, dar suferia de mulţl 
ani de lepră, o boală care-i ~Hlut~e:;t 
mut necaz. Sotia lui an~a o scrvitn.t .. 
re mică evreică. Ea 1-a văzat p~ ~tă
j.J<lnul său că sufere din cauz:l ho. tki. 
iubea pc stăpânii săi şi le slujt~a cu 
creJindoşic. Intr'o zi ea şi-n :1d11s a
îuinlc că, arasă, Ta părintii ci, a aotzit 
vorbindu-se despre un prooroc c .. 1re 
siujea lui Dumnl'zeu şi vindee.t mdtl 
bolnavi. A alergat la stăpâna ci şi i-a 
spus: "In 1ara noastră trăe!)le un om 
crcdinrios, numit Elisei. Dacă Domnul 
meu se va duce ·.~ el, desigur_ îl va 
vindeca''. SaUa generalului s'a du-: şi 
i-a spus lui tot 're a vorbit fctitn. r.c. 
nerulul s·a pregătit, a luat cu el da
ruri scumpe, SL'rvitori, s'.:t urcat in 
trăsura lui frumoasă şi a plecat in ta-
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ra Evr~Hor .. \ intl·t~bat de \':asa Jui Eli
sei si. r~l.nd a ajuns la el, prnoroeu! 
i~H spus si'i S(' sc.~1lde în niul Iordan .,1 
se va vindct'a. El s'a sd!ldal, s'a vln
d(,_•('<ll şi s'a dus să muhumc:iscă lui 
Elisei şi lui Dumnezeu. YNkli. copil, 
Ulm o ft.·tită mică a putul să scnpl· 
dda m,;arte pe slăptinul său. E:t a 
fost credincioasă Uomnufuî şi iuhitoa 
re 

Dt:miPC':'i'i, 2!:'> luHe. 

Oştile nevd:ute 
Textul: Il lmpăra(î 6;8-2"1. 

Cm1. fie twr: 11 /mpi'irafi f;:u;. 

EXPLICATICNI: Sit-îa este în hnc~ 
dint:t npropien~ n lzraduluL E aş<·za
lă b miază-uoapk dt• Palt·stina. _\iri 
~unt rl'lc douU l.anturi de unm\i. Anti
Lih:mH, deln pou 'ele dirora se întinde 
pus:iul Arnhi•·i la tninzc1zi, si Lilianii, 
{'(; ~.: rnhoar;1 sp.re npus pfmil Îli apele 
~-h:d JtfTanei. l ntre _·tel'Slt• doP5 hwfttt•i 
d<' munti S(' 1-':ă.se')fe o vale numiHi Siio
Sil·in. un·\ dî11tt·•· n~le mni frnmo:1~C' 
viii din Siria, Sirit~nii nl'a\·ând dC'stu! 
u.ămfmt nrahil. ar fi dorit să aibă Vn
lc'l Iordanului, C:'tmpb Saronului l).i 
şesul Ezdrai'onului, undt: se <lfla 17.
ft:'C'lnl 5i Naz·H·;;tut PC'ntru aceste Io~ 
curi, SiriC'nîi de mult<:' ori năvăleau să 
supună 1nra si Sf' întorr<~au în tarn lor 
<'U ho~iltii si robi. .\slf<'l d(' tllvii:L·i 
·1le dn<:<m,.nu1ui, Dumnezeu k~a folosit 
ca să :1ducă pe p(Jporu 1 S-ln la umi-
1intă si ln nst•ultare. 

L ELISEI OClllt:L SI UllECII''.\ 
T.\IUL Partea rea nu1i lll<H'C a regilor 
lui hracl s',:l Hhkîlut dela legeH lui 
Dumnezeu, iar preolii statului k-au 
urmat păca1ul ~i t;hnftiau al1or dum
nezei. Tn arPslc monwntc, sutlelul tHrii 
era Elis('i. El a fost proft•tul lui lehovn 
şi yorhcn pl'ntru :1devăT. El n'a fos~ 
un simb1·ia-:; plălit dr Klat. Ei ntt~q.;t>a 
ru profetii şi fiiî proft•tilor pc drumul 
sffmt. AnwninlR.rite proh•tîlor f:ll$i 1 ne
glijeu{:\ pr<·otror I-au indignat, d~u~ r:u 
l-au dt•scurajat. E1 a v-dorat in Ilr-:wl 
mr1i mult dl•cflt ,tcarul lui Izra<J :;;i dî
Jărimea lui". Cn·<'hea Jui eri! In ic;!ă· 
turii t•u !:{l'aiul Tată'ui ecresc. Si ochiul 
lui condus dt' lumina !ui Dunmt·zeu 
putc.:t să cunoas<'ii taindc re se Ieseau 
m ;:~sruos fq DnnFISl'. Si in fl'lut acesta, 
fHn loeul lllnil in earl' st: nfla i~i slu~ 
jea t:lr;t şi o ;:~păt•:t d(' rău, 

Dadi dorim .sii slujim poporu: intr{' 
cm·c trăim, dacă vrem să tiC slujim 

ţari'l cu crt:dhi~ă şi folos, noi putem 
Iacc aceasta di11 orice colt in c:.tre 
trăîm. Tr·t~buîc insă ca Yi:.t\H noastră 
s:'i fie în 1ov3răşit• cu Dumnezeu, tre~ 
buic s5 umbltlm totdeauna în adcYăr~ 
trebuit• să nt~ ţinem dt·partc de influen
ţa lumii. 

2. ELISEI APAIUT DE DOINE· 
ZEC. El locuieşte ,:tcurn in Galilci:.~, la 
Uotan, Hegele Siriei trimite oastea ca 
să iru~onjurc ontşul şi casa lui Elisei 
şi să·l pt·indfi. Dar Duuuwzcu este: 
lL'Utui Ct'l<Jr ce se tem de El. In :tcut 
scut s'au fr{ml totdeauna săgeţile în
dreptate împotriY.:a crt~dincîosului. Eli
sei o ştit• act•asl~l nHll de bine, înd.t nu 
se SJWri~~. El t·~tc .. c<~i_m _h: mi)loct;l ;..ăn
găiHliiiUI de sa)m, f.J IŞl nlangătt: scr
yjto}'U' spcrhtt, ar~l<lndu-i mUJ:Ic~c plm 
cu ca!'c şi cfllărctl de foc, trumş1 de 
Dumrwzeu pentru ap:1wrt.'.a lor. EHsei 
nu s·a ruw1t l)omnului ca să-i amte 
lui ca1·ek şi călărctH de foc. deoarece 
f'l credea în scutul si apărarea lui Ic
ho,·a, f21'ă si\ v;:uJă nr<~siea. S'a rugat 
(\:1 sluga lui s5 k poată vcd._•a. Lin 
copil a· Domnului lrl'buîc să aJl.Jă si~ 
g'U!'anla ndllpostului lui DunHH!?.ett A
censtă sigm·antă îl vn face să mc.1rgă 
'c{tntând pe calc. 

:;. ELISEI ŞI OUSM.\:'-ill LUI. Dum· 
nezeu ii dă pc Sirieni in mfma lui Eli
sei, şi el H C:onduee până în mijlocul 
Sant:tdeL c~·nHl :si-au dl'S"his ochii. au 
yăznl (':ă au (';izut ln m:HnHt• acduin 
pi? t~nre voi<IU să-l pt·lnflă t.~i s'nn spe~ 
riltL RC'gc1e din Samnrin voin să·i, a: 
l:1ce )Î să-i mărc·nrcasdi, d;n· Ehsct 
nu~l lasă. Elisei fl\'('a un suflet d('ose.~ 
bit de al o:uncnilor de atund. Ei po
J'Unce5lC să se d('a du~m·m!lo1· mi'mca
re şi adăpost, apoi să-i lase sB pkce: 
El n în\eles :thtnd di fărlind hin<> \ltlUI 

dustnan, gdhnădrşie cărbuni aprinşi 
pc capul lui. E' a ştiut pt~ vrt•me~\ a
ţ:cia cii rei bJtuu:i m.oştcncsc p-ăm;\n· 
tul. El a stiut. cU hiruiula ,tdevăraHi 
e :\(·eh rare S<' <::ăştigă prin dnt:..:o<~tc. 

Hrzultatul unC'l aseml'nca bil·umH: 
.• Sirlrnii n'au mai venit să ntace pe 
h~! ac:l''. 

na("ă dor<"'ti ca drumul itlu să fie 
sigm· încrcdint(·ar.ă-l Domnului. Dacă 
don•sti e.:1 să invingi p<' dU.)IHiUl pcn~ 
tru to!de:HHHl, înving<>-! prin dragost~. 
Daf'U \Tt•i să d1ştigi pc pătnimt. ''<Htti 
să fii bh1nd. 

INTilEflAI\f: 1. l'ndc locuia E iNei? 
2. Cine erau duşmnnii caTi uu Yoil 5~-1 
atace? :3. Ce fel dt· munli cunonstem 
in Siri:"? 4. C:.1ri sunt Ja mhlzăzi şi 
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cari la miază-noapte? 5. Ce a f:'icut 
Ehsd cu du~manii lui'? li. Care a fost 
rczullatul procedeului sau? 

Pentru copiii miel 

Impăratul păgân, despre care v'am 
povestit,· a stnins o oaste mare şi a 
pornit eu războiu împotriva Evrcî.or. 
Dar Dumnezeu ,arc griji). întot(kaun<~. 
de copiii Săi; dcaceia 1-a spus lui Eli 
sei tot ce avea de g~înd să facă Im· 
p:1ratul. CCmd Impăratul a auzit acc<~s~ 
L:~, a trimis o oaste man, cu c<1i Şl 
cară, ca să-I prindă pc Elisei şi să-1 
ducă lcgnt rob, in palatul său. Disdc
diminrală, ('<ind s'a sculat scrvitf!rul 
lui Elisei, a ic~it afară şi a văzut oas
\c'.l mare, caii şi cadi c; s'a înspăî
mii.ntat si a alergat rcpl·dc în c:1~il ~ă 
spună lui Elisei ce a văzut. Elisei s'a 
aşezat în gPnunchi şi s'a rugat: 
"Doamne, inchide oehii solda\ilor c.:t 
sii nu vadă''. Indată, soldatii au orbit. 
Elis<.•i s'a dus şi le·a spus: "Nu locu
ie~le aici Elisei, venili să vă duc la 
<.'!". Soldatii au pornit după e:. Eltsci 
Î·a rlus !::1 regele Evreilor şi i-a spus: 
.,Rege, să nti-i ucizi, ci să k dai de 
mimcare şi să-i trimiti acasă". Regele 
i-a ospătat pc soldatii duşmani şi i--a 
trimis <tcasă. Lor le-a fost ruşine si 
lll1 s'.'lu mai întors nh·iodată să se 
luptt• cu Evreii. Vedeti, copii. dacă 
rilspl:'ititi răul cu bine, faceti din duş
manii voştri, prieteni. 

Dumined, 1 August. -EroU caseJ DomnuluJ 
Te.rtlll: E~r .. 1:8~-13: o:H--22. 

llonni 1 :1-l.i: 2:1-fl. 
Ctm. de aur: Hagai 2:4. 

EXI)LlCATIUNI: P5catele poporului 
au ekut pc Dumncz;,•u să permită .\sl· 
ril'nilor şi Babi om·nilor să-i ducă in 
robie. Poporul a avut profeţi mari, 
ca Isaia, apoi Ien~mia. dar îm·eJ't arca 
lor n'n ;wut succes. Şi poporul a tre
buit să pl~1lească păcatt'l<.• lui ru robia. 
In anul 722 i. IL cade S:nnaria. Iar în 
5XX Ierusalimul. Intoar('(.'na E\·rcilor 
din robie s'a înt:"unplat intre anii 5:!X-
fl:~{i. In decursul acestui timp lerus<J
limu\ a fost pustiit, T<.•mplul lui Solo
mon df1rflnwt, iar v<.•stitii c;întilrcti dm 
Sinn, phlngc.:HI pc nwlurile Eurratului 
in sălciile căn1ia îşi ~t:lrnau hnrfelc. 
Tot în timpul acesta cadP Impilrăţia 
Asiri~nă şi B<thiloneană şi-i ·ia locul 

Jmpărălia Perşilor pcst~ <.',0.re dom
neşte Cirus. 

1. I>DlNEZEU DIHlJEAZA !STO
H.L\ POPO.\HELOH. C;.i.nd a văzut că 
poporul Său a beut paharu, p;ină la 
fund, a adus la domnie pc Cirus. In 
inima acestui lmp:1r<ll Dunwezcn pu
ne g<.indul să elibereze pc Evrei. El a 
d.:1l poruncă chiar pentru redădirca 
Templului, all~Hiată al<it de mărr(, ri
dicat pe locul unde a fost a tăd'lLJ.. In 
provincia Iuda, în Ierusalim, precum 
şi i~ Sam:n·ia, erau împră~tiati colo
nişti aduşi de Asirieni şi J)ahlloueni,_ 
cari amestec:'mdu-se cu rămăşitele 
Evreilor, au ajuns un popor şi o reli
gie amestc~·:ttă. 

2. CEI CE S"AU INTOHS. Cirus n"a 
silit pe E\Tl'Î cu să plece din n~gatul. 
său, ci a d·.1t voie acelor cari voiau_ 
să se reîntoarcă. Evreii in timpul ro
bici şi-au făcul Situatie bună in îm
părătic. Au ajuns oameni bogali în co
meJ'l si eu mare infiuentă .a curtea 
impărătraseă. Intre ac-eştia :tu fost,, 
Daniel, Fste1·a, \fardoheu, Neemia şi 
alţii. Desigur <~ă EvnE ca1·i au ;~juns. 
necredincioşi, nu voiau să sr înt0urcă 
intr'o \.'1l'ă pustiită. Ei au f!l'dcr<it să· 
traiasc;l in caseil' pc cari le-au dădit 
si belşugul pe care şi I-au adunat. Ei 
au den~nit oamenii cari au trăit nu
mai pentru vi:lt:1 aceasta, fără s?. se· 
gflndeasră la vcşnidP. Hcligia lor a· 
devenit traiul cel bun. Dar din fericin:. 
s'au găsit oamrni mu'ti. credincioşi,. 
c<lri au dol'it să se întoarc-ă in Patr;e. 
In inim'l nc<.·stora tr:li:1 iutcresul per,
tru Tl'mplul lui Dumnezeu. Pentru a
ccstia Dumnezru era mai pre(ios <le
cât av(•rea ~i viata lor Si viata lor o· 
considerau în slujba Domnului. Intre 
arr.-;.th au fost Zo1·ohnhrl. Iosua ~î al
lii. Ei au plecat pc dnunul cel lung, 
cr~rc a durat mu"te luni. Când au a
.iuns lr~ T(•rus;llim, la apelul făcut dt~ 
pJ·ooror1·l Tl;H!"li ;J\1 inceput si\ rcclă
dcasdl Templul. 

3. PJEJ)JCI IN C\LEA LUCH!lLPI. 
Ele totdeauna s<' ivesc şi pot fi în-

• vinsr dk odată mai uşor, altădată· 
mai ~nu . .\•·casta drrindc de prove
nienta lor. Evreii r~u învins 'H'cste pic
diri prntrură Pic veneau dh! afară. 
Poporul era unit cu conducerea, si au 
dăruit to:1te cp\~ nC'ccsare nrntru con
IÎJl\laJ'<'<l lu,.,rului. At~:nci c:"111d piedici
ll' împotri,·a !unului JW r.:ll'C'-1 fac-em, 
vor veni din afnr:'i k vom înfl'fmgc cu 
uşurintă prin 7.l'l şi unitate. Atunci în
să, cilnd ele Yor veni dela n~i diPtre · 
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noi, lupta va fi cu mult m~i gn·n. Dnr 
să nu uităm niciodată că Dumnezeu 
nu doarme~ t'ă [sus rm·c mc1·gt~ in:lin~ 
tea noaslriî, a hirttit toate şi cu El şi 
noi vom fi biruitori 

4, 1\0Ll:L TDIPLtlLU, Genncnul, 
.care·t unia pc EYr~i şJ-i făcea tari, a 
fost cu tul lui lehova. Dela El ,·cnc:t 
lumina, puterea şi -belşugul. Atttt timp 
<:ât ei se Uneau str;:in7i unjli. in jurul 
Templului. <lU fost o putere nCÎHYHlsă. 

Când un popor îşi va ulcgc ca teme
Ha vicpl lot pe lJunmczcu~ c;ind va 
lua de dilăuză pc Isus, şi ea îndrmnă
tor v.a lua Cuvimt!ll lui Dumnezeu, a
tunci ferici1·ea va fi apa în care se vor 

1 scă du, 
INTHE!l.\Hl: L C:\nd a căzut Sama

ria? 2. Dar Icrusalmwt? 3. Cine a tost 
Impl'ir<ltul c.m-e a elibentt pc EYrci? 3. 
Spune cfdcva num~,.; dinl1·c aceia cari 
s'au reintors. ,~, Cari au fost proictii 
dinaintea robiei? 5. Dece au ajuns E
'\'Teii îu robie? G. Spune di.\iva oameni 
mari din timpul robîei. 

PenUu copiii miel 

Stî\i, copii, ră Dumnezeu i~a iubit 
pe Evrei intotdeauna şi i-u scăpa! din 
mâinile du~munilor. Totuţ;i poporul 
Israel Ue multt• ori a părăsit pc Dom
. nul şi s'a îtwhinat t•hipurilm· şi ico.t· 
uelor. Atunci Domnul s'a m<lniat şi s'u 
hoHl.rît să-i pl'dcps~ască .. \ trimis un 
împărat mare cu oaste putrrnkă, ra· 
re i~a invins, i-n legat cu lanturi ş1 
i~a dus in robie intr'o \ar5 stri:iină. 
Aîcî au stat d muW, muJO anl. pf•· 
nă c<înrl un impă1·at înldcpt le-a dat 
voie să se t·t•înto<H'tă în t<H'J ·m·, J)u. 
pă ce s'au intors în tara lor. Evrt•il 
au început s:1-şi dădeaSră Tl'mplul 
cel mare dC'In h-rusalim. t'a!·e fu: .• •st: 
dărtÎllHit si ars. Tot poporul u lucrat 
cu hueuric $Î <'li c{mtt•ec de laudă, 
prenmărînd pc Dumnezeu p<'ntru in~ 
durnre.n Lui. 

Dumlnecă, 8 August. 

RugdcJunl şJ planuri 
Te.rful: Neemia 1:1~11; ?:1-2!1. 

C1m. de ww: Ps. ?7:1/t. 

EXPLJCATICNl: Primii cari <1n ve~ 
nit din c:~ptivitt~le, nu fost ZoroO;:heJ, 
Iosua şî ~tHii. Eî au inreput zidîrca 
Templului -;;i au tt•rmin:1t-o. ;\f;li l:ir
ziu s·a into1·s Ezl'a şi îmjwcunil cu aHi 
Evrei, c~u·i au primH din partea lui 

Artaxm·xcs. Impăratul, daruri pre
tioase />c seann Tcmp ului din h•ru
salim. ..a anui .(J5, s'a inlors Scemia~ 
care a înet·put şi sfitrsit zidirea zidu
rilor din jurul lcrus.ulimului, curăţirea 
poporultd Evreu dt.· tol ce se găsea 
striHn intre d. Firul o.:n11cnilor, pe 
ca1·i Dmnnc1.eu i-a folosit ca să rdncă 
Ierusalimul şi popm·ul Evreu după 
t·aptivilate, a fost Zorobabc, Ezra, 
~t't'llli~). • 

L 1\EE:.IIA L\ Sl'SA. Aslfel s'a nu
mit rapiUJa noului regHt pcrsau, un
de Nct·mia a slujl\ b curtt•a impi'kă
lcască. B:'irbatnl Hccsta ~:..·n bucurat tie 
mare tn·cet't' ÎIHlÎ!llC.;\ lmpUrafuluî, şi 
i-n fost îneredintatil slujha de pahar
nic. Pe vremea <:l("f't~a. tronul St' 0hti
nC'a prin C'dnw, slujba de pah:trnk a 
fost inen·dinţntă numat unui om în 
<:are n·gd(• aYcn o dt•ost>bită inucdc
rc, că nimcnî nu \··a putea să-i stre
coarc olr;wă in băutură. Apoi pah:tr
nkui nwi aYca datorin ca :'lă fit~ me
;·cu wsd, pt•nl1·ucă ntunci c~lnd re;;;c'e 
csh· s11părat, fata Jnharniculw să-l in
vesekast•ă. sr Kct•mi~l a t:Ol"t'SJHlllS a. 
('f'Sli'Î mi~iunî. El r.n·dca în numnc
i'.l'Ul părinlilor săi, dt~ care n fost si
ţtur di este eu el ~i în roble. Si <Te
dinta in arest Dumnt>zt•u l~a făcut să 
·1jung:l unul dînh't' p1·imii sfett•ici ai 
1mpărnl1Jhll . 

2. :'\ED!!A SI P.\~L\N1 \JL PXRIN
T1LOH S.\.1. Din palatul n~' plin cu 
toah· bunurile, sufkiul lu1 shur;l, jlUf~ 
lat pc ;u·îpilc g;,îwlulni, p:'m:l !.1 kru
sallm, ora~u1 visul'ilor sak. Oridcr<'tte
OI'i avea timp .ibt·r. se plimh:1 prin 
phlt;.' din ('entrui nraş:uiui, unde tăbă
rau rHl"dYant'll• r~.~ Yt'-ncau din Egipt ~ 
ran~ trect·~uJ prin ft;JicsUn:~. Deh1 a~ 
re~.ti tn·~·ătnri ~~ întcl('s stnrC'a tristă a 
lt·rn-;;alîmului, ale <·iirui ziduri ernu di'i
rfun:1tc si pni)orul din cJ expus nt'iiJ·ii 
tuturor tn·rătorilor. Ycstca act.•'lsta. a 
fri11H inim:1 lui Neemia. ~i nit'i ht•l
:.;ugul din p:1'nt, nîrî lrt>cen•n. th• rare 
:..·a hucur;ll înnintr;l Impăratului. nu au 
putut să~! m;îngăw. 

Ce frumos slr5hJc(•sc ~ceşti oanwni~ 
rad deşî \IU ~rijuri mari şi dispun de 
tot ce pn:lh' Î!lW$\l'H inima unui muri
tor. ci «tiu să se intriste'l.(' ad:lne, cimd 
lunul lui Dumnc7.('U nu nwrgc bine. 
Ei sunt intr':ukYăr oameni mari, pen· 
tt·u··Il au reuşit s.l'i·şi ereeu o situ·.1lit' 
bunii fH' păm{Hlt, da1· ei pat· ~i mai 
nwri. dt·om·('\'(' de acolo dC' unde au 
ajuns. se gândesr la nerazurilt• popo· 
rului. în ·cat·c sunt (ericîţi că bc parte~ 
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3. ALEGEHEA Ll"I NEEMIA. După 
cum A \Ta am a trebuit ea ~ă aleagă 
pe vremuri, între cc.impiilc mănoase 
a.c Mesopotamiei ~i Canaanul b[mluit 
dl~ fo.:unctc, după <"llln :\loisc H tn~lnnt 
.)::Î. aleagă intre bulcvarddc umbritc de 
p<.tlnucn ale Eg1pluiui, şi pustiul ars 
de soare a Sinc.1iului, la fel a !rcbUJI 
să fal'ă Neemia. Şi el a ales, dup;l t•c 
mai nainte_ a postit ~i s'a rugat sără
cb, pericole, muncă ~i jc1·tfa. 

4. NEEMIA ŞI Dm!NEZEUL SAU. 
Dar Neemia nu ar fi putut face ni
mic cu puterea sa. Nu, pentrucă pb
nu~ pc care îl an• nu depindea numai 
de el, ci în acea mai mare parte de 
ImpăratuL Dunuwzcul căruia se ruga 
Nccmio.l, şi Ezra împreună cu tot po-

!}()l'Ul, a atins in mod minun;lt inima 
mpăr~tului şi a Imp:lrătcsci. C;_lnd NcP· 

mia le spune motivul întristării sale, 
nu IHinwi eă nu supădi pc rege, ~:1 ii 
c.:~.uzează plăcere ecrfmdu-i să-i permi
tă să meargă aeas<1. li pune la dispo
zitie toale mijlo:~e~·le ru care va li în 
starf' să dcsi'iv<.irşească lucrul. 

Domnul Isus ne-a promis că va fi 
ru noi în toate zilele, ca să n<: as~·ultc 
şi ca să ne ajute. Să deschidem ini
mile noastre pentru Impără!ia lui 
Dumnezeu, p<'nlru câştig~1rca suflete
lor b Hristos, pcnlru pr<'dicarc:l b· 
vanglu-lici, şi să căuU'im a triii o via.:. 
ţă sf~lnl:l. 

1:\'THEB.\RI: 1. C:tre a fost capitale 
Persiei? 2. f:um s'a rhcmat regele ca
re a domnit pe timpul iui Neemi;.l? 3. 
Ce slujbi'i avea Neemia la rf'~r? ·1. De 
unde a ştiut Impăratul ră Nccmin se 
gândeştc In poporul său-._ 5. l.e în
semn<Hate ,;tvea slujba de paharnic'? 

Pentru copiii miel 
In ţara străină, unde au stat in ro

bie En eii, t1·ăia un ministru evren, 
numit Neemia, la p.:dalul Impăr~ltuiui. 
Intr'o zi s·a înlft'nil pc stradă cu c:Î· 
ţiva cunoscuti C\Tci. Aceştia i-au SIJ\JS 
că lt::rusnlimul, ~~datea sfiintă, a fost 
dădmată cit• cluşm~mi şi Templul t·el 
m:tre ars. Nccmbl, C<ind a auzit, s'a 
intristat ~i s·a l'll~at zi şi no'1pte Dom· 
nului. Impăratul l-a întrebat pcnll'1'\.c 
c trist. Neemi:l i-n novestit tot ee a 
auzit deln prietenii fui şi a nq:pt pc 
impărat să-i dea voie să se du('ă în 
ţara lui să ajute poporului să zi(kas· 
că oraşul frumos, ImpRratul il iuhca 
pe ~ccmia şi i-.'1 dat voie. NL•emia s'a 
reintors în tnra lui şi, călare pc un 
măgăruş, a înconjurat oraşul r~1 să 
''adă cât e de ruinat. Apoi a rhl·mal 

pc prcopi şi pc conducătorii poporu
lui şi le-a spus: "Dunmezl'U ml-d spus. 
ca să vin să vă ajut să zidi\i oraşul"
Toţi s'au învoit ş1 au început, mic şJ 
mare, tineri, copii, femei să lucreze la 
zidirea Ierusalimului. 

Duminccă, 15 August. 

Rec1ădJrea :JdurUor 
Textul: Neemia 3:1-8; lf:t-23, 

6:10-16 
Cuv. de aur: Ps. 12t,,· 2-3,8. 

EX!'LICA"j"IC~I: Drumul dela Susa 
pimă la lcrus<tlim a t"ost t"oarte luug. 
Mai Jung deei1t Urumu. stntiJătut de 
AHaam şi familb liu, dela l~r. Dru
mul a fost greu. Pc \Tenk:t aceia nu. 
erau mijloace pentru transport, ca şi 
azi. Cămila ,~l Iost trenul care mergea. 
mai repede. Drumul era plin de peri
cole. CăHHoria nu era aşa asigurată .. 
ca şi azi. Chiar in \Temurile nu:1strc, 
cu toate măsul'ile modernL' tinuturLe 
acele sunt incă pline de pericole pen
tru cei ce le stn1hat. Cu toate acestea 
Neemia le-a străbătut şi a ajuns >Jcasă. 

1. NEE;\11.\ LN GENIU. C:lnd a Yă
zul că lmpiîratul înclină ca !:.ii-1 usrul
ll', el s'a folosit de ocazie, croindu-şi 
toate drunnu·ik sp1·e succes. A cerut 
o învoire pehtru o durată lungă. 
Scrisori către dregătorii din Pa estin.a 
şi a cerul lemnul ~i cele necesare pen-. 
tru clădirc:t zidurilor. 

Ajung<lnd la Ierusalim, păstrează se
cret asupra planurilor pe care le arc,. 
se scoală no.:1ptea, înconjură ruinele· 
cetălii, măsur:'i efi( de mare este lu
crul, apoi vorbeşte. ;\lunci dnd a \i
nut primu ·. discu1·s în care şi-a nrătat 
planul în fata poporului, a început 
imediat lucnrca. In omul acesta 
par'că ve<lcm pc Ghcd~on, t•are, stră
jucşle noaptea lfmgă valul de ltmă, a
lege pc cei trei sute de ostaşi, spio
nează pc du~m:mi şi apoi dă atacul. 
Atunf'i cfmd dorim c.:\ să începem t:n 
lucru, c bine ra inhii să ne rugăm şi 
apoi să facem planul uit se poate mai 
exact. 

2. PHOGHESCL L\Tl.Hl'LUI. Lucra
rea în('(,.'IHită de Neemia a progresat 
al{lt de repede, înr{lt \Tăjnwşii lor 
nici nu şi-au dat senraa e:1 s'a trrmi
nat. Neemia a putul face acest luenr 
numai daloritiî org:mizfi1·ii. .\ Împărţit 
pentru fiecare fnmili(' por(illiH~a de lu
cru can· trebuia să o faeii. Chiar si. 
femeile şi fetele en\U ang.1j~1le în lu..: 
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.cr:trea aceasta. Găsim un tată r~1re~şi 
zideşte portiunca dr zid cu feh·lc lui. 

Progtcsul arcsl::1 nr fi fost st;;injt,•nit 
·cu tot~ tii s;h"guintu Evreilor, dacă :-.Jcc~ 
mia n'ar fi organizat pCJporul ~î dm 
punct de vedere miiitar. Duşmanii lor 
voinu ca să~i nta;:e, să~i oprc<'!sră din 
lucru, dar N't•emia, odată cu uncllclc 
de lucru, <l'}cază în mâna Iurrătorilor 
şi sabia şi an·ul. Noi tn:buh: <:it\ lărj!im 

"hotarele lmnRdl!iei lul Dumnczru, In 
·ac~astă lucr:m: noi suntem ajutati de 
Duhul sfnâl. Duhul sfimt ne Ya a.futn 
pe fiecare ca să-şi ~ăscasdl 'ocul. Fit·
care din noi trebuie sl'i tlibă ct'\'H de 
făcut. 

Copiii DomnuluJ tn:bie să ştie că au 
·două feluri de duşmani, văzuti şi Il("· 

Yăţuti. Pentru ca să tw puh·m ap:lrot, 
trebuie să t•tmonştcm Cuvilntul Dom· 
nului şj să ne rugăm neincetat. Apoi 
trebuie să cerem intelcpciunea Jtecc•sa
ră ca să du:?:cm luCl'area la bun sfilr
şit. 

3. NEE)l!A sn.RCITORUL. Unul 
din ('t~le mai grdc lucrurî este ("a '\ă 
stai sl_llornic in desăv;îrşirea unei o
pere p;,lnă la realbo::;trea C'i com:}lcttâ. 
Nccmin ;1 fost unu' can• n avul nct:il.S
t5 cnlit:ttc. Noaptea rionm~a cu tova
răşii in ct•tat(\ zÎllH stnljuia şî in
demna pe zîduri cn curif'rii după eL 
C<ind vrăjmm;ii vn?ml s.1-i rttragă prin 
viclenie, le răspunde cii nu ::~n• timp, 
deoan·cp t~ ocupcll în lucru; in timp t:c 
lucrarc,:l s'a tl'rmin:~l spre gloria lui 
Oumnez~·n şi mâuluirt'n poporu:IJi. 

Noi trebuie să stăm tad 1<1 des.:;,·~îr~ 
şirea UIH~l lm•răr·i pc <·an' DumJwlt'tl 
ne-a :lJutHt să o îrwt.~pt'tn. 

INTBEfi.\HJ: 1, Cine a fosl Net•mia? 
· 2. De undt• a ::1n1t N'l'cmi·.l mnkrial 
pC'ntru ·ucru? :t Cum a orţ!Hnizat ::\ef'
mia lucrul? ·L Ct• rlispurHi~a el du~
manilor e;lnd l-au t'ht•nwl ht ei'! 5. 

·Ce reformă a f.fkut Ntcmi~? 

Pentru copiii miel 

Tot poporul, în truntc ('U . ~t·t•mîa, 
ht~-ra eu ,·oic bună ia ziclurtle (lăr:l· 
nntc. Dar duştn::mii lo1· ii batjo;:on.:at: 
pc ci .şi pc DulHnexeul lor: .,Yoi, slab~ 
şi săraci, nu Yt•ti pute<.i zldi ~·ast' m:1 1·i. 
Dum!Jezeul vostru nu ~·stc Iare şi bun~ 
El nu vii va put<"a r;julu''. Dar N(•emia 
ii incuraj:1 Illcreu :)i k zicea; ,,Nu Yă 
tcmeti de ci ŞI să nu ''ti fif ru-;diH' t 1c 
batjocurile lor . lnsă du'}tnanii s'au 
sfătuit să vin:l t•u arme, sulili '$Î p1JşH 

·.împotriva lor. C:înd ::l auzit N~·emia, 
a spus bărhatilor; ,,\lerge~i ncasă sr 

vă lu:lti :Jrrnc e ... Toţi au alergat acn
~ă. şi au luat armele ~i HU alergat dih 
nou să clădt:ască zidurile. Cu lo!Ji 
s'au htKUr<tt (';.Ind au vtlzut ra"cle zi, 
ditc şi Yăruîtc frumos alb. 

Duminecă, 22 August. 

lnfruntdnd prlgonlrea 
Textul: Evrei 11::;2-40. 
CutJ. âc aur: Ps. i:1, 

EXPLit:.\'f!l NI: Apostolul se duce 
in ltmpul \~chiului restam\Cnl :;;i în 
snisoan:a sa, 11\~ poartă pc o ai('C Ju11 
gii JW ~o:a1 c .sunt in.ş11·uk Vtcţl t' unor 
JJărlwţi .şî femei, de cari Dtmmczcu nu 
s·a ruşinat să se numească l>umm·telll 
lor .şî căror l le~a JH"\•gătil o cetate in 
cer, C<l in Domnul Isus lo\i să Sl' bu
cure de nhpl-;ttă. 

!. EI\OC POATE 1'1 ACELA CAH!-; 
CHEDE. Ard ce nu cred, nu pot spera 
s;l ajungă croi. Pentru a h erou nu e 
IH:\'Olc absolută să mori intr'o b:H:llîc 
răpus de \'t·.:.·un glonlt•, sau altă m·m:1 
ucrga:?c a inamit·uluL E adc\'ăf:tl di 
răr.boaiele au- dal oc·:nm· s:1 bsii la 
suprafa\ă oanwni ncdin<:io;.;lt t:lllll -:a; 
fost tthcdvon, Iefta 1 DdJOI"a, D;tvid .$Î 
ulpi, (;h('de\lll a {'J'CY.Ul tu DlUlllh_'lCU~ 
s·a asigurat de prczt>nta Lui. A lTezut 
in dreptate:' ('<J:uzei pt·nlru c:•re a pc
ca1 :-;ă tuplc ~i a itwms. 1\"ft;t, la fel, a 
plccut la luptă de h'mgă <tllarul ca1·e 
don:de:-,;te cl't•tJinta lui; şi a nmoscut 
:Jdt·vărul istoric pNttru rare wu ;1e la 
luptă. David aude pe Co iat hfti:îmlu·şi 
joc de DnnHiezeul cnn! cn1 pentru d 
(:ca mai scump:! n·;.!lilalc .. \ude cum 
înjură P~' fratii pt• ran el ii luh<'a <l· 

t;ît dt• mult şi .:q;oi pl<'acă C'U o cre· 
dintă, cnn:-1 I'H1'e hil'ttilnr. Istol"ia ome
nirii nt· •u·atiî omneni pc eare t'l"etlinl:t 
într'o_ cauză i-a făcut să ajung<l h!
J'uitm·i. 

2. El\0!1 CI\'ILIZ.\TIE!. Dm· ·"'"m 
H<HlH'llÎ Liii'Î <IU dt'Yl'Hil ('!"Oi fără Yi\l"
S<1ri dt.' s<Îngt>. Cr. Columb a plecat să 
strâhat:i oceanul, m;lnat dl· tTcdinl;l că 
Ya aju11ge dînl'oln dt• <~pă 1:1 păm-<'illt 
eu oa!lwni ş1 bogăliL Si, thH'ă azi pu· 
!t>m s<1 1ren·m ort•<mu! în t·tHeva tde 
~Î a fo~t posihil;l n .\mcrică und<' tră~ 
it•sc :1zi Htîtin oarneni, <H"l'flSf<l se dat o, 
rt>~ll' ~.·redinţei ~i intreprînoerii care a 
fîkut p(' Colmnh t•rou. 

~fai In .:mii lrt•cuti un inYi'itat. cu nu
mt-'le Pic:u·d, s'a urcat în stntlPsl••ră 

cu spt·r:mta că va reuşi _prin în!r<.'~ 

,. 
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prinderea 'lui să aduciî foloase şliiutei. 

Toti croii au <il-venit atare prin cre
dinta in punctul fi1wi ::ti intreprindcrJL 
lor. 

:l. EROII SPIRITUAL!. ,\poslolul ne 
spune eă aceştia ll\'CHU o credintă IH'

strfîmul'ttă în urmiîlo,lrele ade\'ftruri: 
1. Ei cn·deau că pămtmtu~ ru tot re 

prezintă el, nu este patria undC' omul 
va trăi într'adevăr. 

2 Ei crcde<JU intr'o viată mai lungă 
derflt cea păm:lntcască şi pe care a
postolul o nunwa; cetatea cerească cu 
lt.:mclii tni'Î. Şi at:it de siguri erau ei 
dl·sprc existenta acestei vieţi îndtt au 
l~onsidcrat cele mni m.:1ri onoruri şi 

bu:~UJ·ii pămfmtc51i, ca pc niştt> gu
noaie. Exemplu: ;\loisc, părăsind Egip
tul şi Pavel, părăsind situatia pc care 
o :n·ca in poporul Iudeu. Singun1 rca
litah• pentru ci .1 fost Dumnezeu ş1 un 
singur srop urmiireau, desăY<Îr-;irca. 

1. 11\nTnTHI l'ENTHU 1\01. E 
frumos să poti purta un nume dC' e· 
rou, ~i mai aks să ştii că ai deschis 
drumuri s:1u ai neiat mij oac: pentru 
<·ari unna')ii i!i vor binecuvânt..1 amin· 
t in• a. Dar act.'asta este o satisfa;:·tie 
mărginită. )[oarlea stinge orice lna·u· 
ric sau fericire păm(mt<•ască. Ce.:\ mai 
m:~rc fericire o constituie eroismul 
spiritual. Să poţi trăi o viaţă în earc 
Dumnezeu să·şi gc1sc:~sciÎtoată plăcc 
rl':l. Să poti ajuugl' să spui că "trăiesc 
<kn· nu eu, ci Hristos trăieşte in mi
ne". Să te poli bucurn de biruint:"i n
tunci dnd poti strig.·.l cu lhvid: 
"Donmne, In dreapta Ta Yăd desfătări 

fiiră de margini". Să poli spune ca şi 

Pavel: ,.:\l'am luptat lupta cea bună, 

mi·:1111 isprăvit .:tlcrgarca, am păzit 

credinta, deacum miî. aşteaptă cununa 
neprihănirii". Să poli vedea, ca şi 

Ioan, rftul de cristal al cărui isvor nu 
st>ncii nicidmd. Pe un asr:mene.a V<irf 
inalt au str51urit biruitorii. De acolo 
ei au putut stl'iga: .,:\loarte, unde-ti 
este bo'dul, iadule, unde-ţi este bi
ruinta''. 

JNTHEBAHI: 1. Cine a fost Jeftai? 

2. Cim• a rost D'wîd? 3. Ctt cine n· 
mers Debora ia luptă~ -l. Cine a des
coperit Anwri<'a? 5. Ce este credinţa?· 
6: Ci1dc s·a pocăit Pavel? 

Pentru copiii miel 

Ati auzit, copii, de S 1111Ucl? El a· 
fost fiul unei _femei credincioase, nu
milă Ana. Gînd a rost de 8 ani, mama 
lui 1-a dus la Tcmp·u în lcrusalim.-
1...-a dus inaintea preotului Eli şi i .. lt 
spus: 11Accsta e fiul meu, Samuel, pe 
care mi l-a d<ll Domnul şi vreau să-l' 

dau să slujească Domnului nici ÎI• 

Templu". Pr<'olul Ei 1-a m:lngfli:nt pe 
obraji, l·n luat dr mflllă ~i l·a dus in
tr'o cameră mică unde s'au nşezat in· 
genunchi şi Eli a multumit Domnului' 
pentru ac('st copilaş. Apoi n binecu .. 
vânt.1t pc mama lui Samuel şi i-a 
spus cn să meargă lini-:;tiHi ncasă, c3ci· 
Samuel se simte bilw in rasa Domnu· 
lui pe rarC'-L iubc')h: şi pc carc-L va· 
sen·i ca prPot, dupăct• va muri E'i. 
Ana s',•t reintors acas;1, iar Samuel a· 
scn·it Domnului toată viata cu sfin~

ţenie. 

Duminccă, 2!l August. 

Credincios JuJ 
DuDJne:eu 

Textul: nan. 1:1-21; 2:1-49. 
Ctw. de aur: 1 Corinkni 1fi:13. 

EXPLACITil.Nl: Timpul în care se· 
petrc<'C istor!:-t lui Daniel, este timpul' 
robiei de 70 de :-mi în Bnbilon. Ne
huc<Hinclar csh· eroul eHI'\' a biruit 
pc Evrei şi a ridicat împărăţia babi
lonică la cea mai mare putere, care 
.:1 durat aproape 100 de ani, şi care 
a fost apoi supusă de Cirus, elîberalo
rul Evrei'or. Nebucadnctar a clădit 
Babilonul şi l-a împodobit cu grădini 
atât de frumoase îuc:it ele făceau p::~r

te din cele şapte minuni -al·;> lumii. El 
a luat. <"li sine robi pe toti oamenii mai 
de seamă din Iudea, lăsfmd acolo nu
mai sărăcimea care va munci pămân
tul. 
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1. O ALTi\ FAZĂ A EROIS?-HJLUI. 
1n lectiunea trecută am invătat des
'Pre erou! din războaie, eroul dvili~ 

·zaţiei şi eroul spiritual. Daniel însă, 

ne arată pc ct·oul care a reu$ît sii se 
biruie pc sin~. El ştie că-i slujeşte u
nui Dumnezeu de trcî ori sffmt şi de 
accc~l dorca să pună în fat.:t acc!?tui 
Dumnc:7.cu un trup, o mintt' şi un Sli

flct curat. Dint1·c cuvintele frumo;tse 
·cari s'au rostit despre Dnnicl, dt•s
prindcm o frază care sună astfel: 
~.Daniel s'a hoWrit să nu se spurce cu 
t•inuL'' Daniel c convins eri vinul 
spurcă pe om. Daniel n'a trebuit să 
-dea bani pentru vin. El a avut toate 
.beuturi1c din belşug. Şi, p<·ntrucă s'a 
păzit de beutură, a re-uşit să obtină u :! 
trup mrti frumos şi o minte mai s;i
nătnq,:să dcc<.lt ceil<llti tineri rolegî. :\ 
reuşit să se pi1strcze m·iniiuat de pă· 

.eate mari. BL•ulura n fost tofdt•auna 
-1mn din plfigile cek nwi urfttc ~i mai 
grozav<~- Daniel, ştiind at't' .. tsta, i~a de-
clarat războiu <HUill câh:Yu mii de ani. 
Urmaşii Domnului Isus ar arlucc un 
mare st~r-vidu EvanghdieJ. (hdl ~·· clc
clara războiu beuturii, Pn·dîeatora: E~ 
vangheliei, c:.u·c nu se păzeşte de bea· 
tut'ă, nu este la înii)tîmca chemării 

lui. 

2. TOVAH\ŞII LUI DANIEL. Daniel 

a ştiut să·şi aleagă prîetni. Omul c~tc 

făcut (',:l să dorească :;;ocJet:ltca O;linC· 

niior. Si Daniel a dorit ca să ~ibă 

pncteni. Si·a căutat *i ~1 găsit pric· 
tcni catl avct\U acclaşî idc<li C.\ şi d. 
,;fovărăsia rea stri<'ă obkt>iurilc lH1· 
ne", Şi, din a<'eaată {'<Hir:ă, D:mi·.·: fu· 
gea de lo'\{,rt\.~b cclot ce ht·au. Lt>gă~ 

tura intre nnniel şi to\·'iil'ăşii I•Ji era 
credin\a tor comună in Dtllll'll'l.l'lL 

,Orele lor d~.: odihnă şi îr:ăltnrc sufle
tcască uu fost orele d<~ rugăeitme. Ca~ 
sa lui Daniel era cuuos<'ui:1 ca fi!nd 
casă de rugăciune. El şi-a făcut fcn.·s
trc spre apns, ca să poată privi cerul 
patriei sale ori de <'<Hc ori se _ruga. 
.Camera aceasta a fost hine {'UI10S<'Ută 

.chiar duşm.tmi:or. 

O <1ltă parte a idC'nluJui lor comun a 
fost iubirea de ştiinţă. Tinerii acc5ti 
n'au inYă\<~t numai ca să salishcă 

dorinta Imp:'\ratului. ci pentrucă gă~ 

seau pliî.ccrc in studiu. 
Proorocul lui Dumnc.{cu a spus că, 

poporul piete din lipsă de cunoştint;i. 
Şi de aici putl"tn intelege că poporul 
se ridică pdn belşugul cunoştinlci. Ei 
au im·ălnt tol ee era ro~ositor. 

3. EXAME:-IUL Dl!',\:lUTESC. Du
pă trei .:mi de zile, impăratul a venit 
să lină personal, ex.umenul. Examina~ 
rea consta din două păr{i. Una in ce 
priYcşlc infătişarca for tr·upeăsdi, 

dîn c~tc Daniel si tovnră5li lui au ic· 
şît pl'imii. A dou:-. pm·tc ~ fnst in ce 
privcş~t' mintea lor. ImpDratul a sta~ 

dt' \'OI'h<î eu <·i dC'spl'l' toate lunurite 
cari <'creau !ntckpeîunc si prict~prrc-. 

Ei au cunoscut ecrul ce~ im;tPI;:l( maî 
bine dt."<'ât toti. :\u nmoscut istoria 
universală p.înă în cele nwi mici ,u
mănuntc. Ei s'au twiccput la or~a:r!~ 

zan•a şi ndminislrarca împrdului m;lÎ 

mult dN'<1t invătaliî din Babilon Si 
dind imp5t;Jtl!l a tcrminut cu exumi
Il<tn~a. <1 recunoseul. că ln Uauiel ~: to~ 
YarăşH lui este de :f('('(• Ol'i ulai multă 
şHintă şi pdt•Cperc dtoc~ît in ceîlaip, 
cari :tu hcut Yin. 

INTHEBAl\1: l. De unde a !os! D<t
nicl? 2, Cum s'au numit tovarăşii lui? 
3. In ce orn~ au trăit ci? 3. Dcee n*au 
nut să bea \·Jn? 4. Ce fd de oameni 
au fost prk•tc.mii lui? 

Pentru copiii miel 

Evreiî au uitat de Dumnezeu şi s'at1 

î.urhinat idolilor. Dumnezeu :1 lrimil'l 
1mpoi:ri\·a lor un împărat puterni-c pll· 
gfm care l~a dus in- robie. Ccltiv:i tineri 
au fost duşi la pnlatul împăratului- ca 
să înveţe c<~rlc. Printre ci c1·a tlnUl 

numit Danîeî, tTedint·ios, cuminte şi 

silitor la invă,ătură. ImpUralul 11\ po
·runeit să le ducă la masă bu~atc dt~la 
masa lui, Yin tarc şi hl'uturi îmbiiHi
toare. ))ar Daniel şi priPh•mi săi 1-au 
rug-,lt pe bucătarul împărătese, ca lor-

i 
. f 
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să le ducă numai verdeturi şi apă. Ei 
''oiau să trăiască o vi<lţă sfii.ntă si să 

nu bea beuluri îmbătătoarl'. După 10 
zile, bucătarul a văzut ră ci sunt mai 
graşi şi mai frumoşi dcrcH c<.~ilal\i ti
neri c·1ri beau vin. lmp;lratul i-a iău

Oat pentru înlclcpciunca lor. Voi, co
pii, sii nu beti niciodată vin, nki a tă 
beutur:1, ci numai apă, căci numai a
tunci veti fi sănătoşi, rumeni la fată şi 
!nlclcp\i. 

Duminccă, 5 SeptennTie. 

Curajul in fata 
cuptorului 

r,.x·tui: Daniel 3:1-30. 
Cw1. de aur: [Sllia -'13; ?-3. 

EXPLICATICNI: Cei trei tineri din 
textul nostru, sunt to\·ar:l~ii lui L>a
nicl, despre cari am învăţat in lcctiu
Ill'a trc<'ulă. Ei 'lYCau a~ccaşi credin
ţă şi vietuire ca şi Daniel. Impăratul 
a dat acesto< trei tineri, locuri de con
ducerr. Nchucadnetar dorca să topeas
că înt1··o singură credintă difentcle 
nopoare peste c:tri stăp;.lnca. El rr.:
dca că, prin această unificare, \'f' 

rcu~i să pună regatul pc o temelie ta
rc . .:\ccst lucru se incc:.u-c:;l şi azi in 
multe ţări. Acest lucru nu a rcuşil a
tunci, şi el nu ,.a reuşit.-Jlici .:tzi, de-· 
cât să dea loc la neintelegeri ş~ pcr
sccutii. 

1. IMI'AIUTCL ŞI I'ORUNC.\ Ll'l 
In \Tl'lllllril~ vechi impAratii aveau 
putl·r.: absolut:'i peste supu~ii lor şi 

Jll'Sic supuşii lor şi peste toate re exis
tau in împărăţie. Toate vcnituri!t• < ur
geau in tcz<HII'Ul împărătesc, dl• unde 
'se pl:1tcr.u func(ÎOiurii ~i armata Ul 

ajutoru· dlrria c<innuia. i'o1Jorul 11 a
vea d1·cpturi, <'i numai obliga{il_IJ;i. (j. 

nii dintre aceşti impărati fH~rmiteau !-tă 

Ii se aducă jertfe ca unor Z('Î ncmuri· 
tori. ;\lnlti o:Hncni de nimic s-:> lingu
scau pc lftngă ci ca sit ohtin:"i posturi 
importante. J>orun:·a împăratului era 
consider:lfă eri o lege diYină, care nu 

putea fi modificată nici chiar de lm
părat. Cei ce nu se supunc:lu c.lccstor 
porunc1, erau so1·tiţi morţii, fără să se 
aibă în vedere mC'ritcle lor bune. 

2. POHUNCA IMP.\HATEASCX Şl 
ATITUDINEA CELOR THEL Actul 
prin care popoarele dovedesc că pri
mesc credinţa împăratului şi se supun 
poruncii, cr;,1 închinarc<l înaintea unui 
chip de am· ridic:lt tn acest scop chiar 
de împărat. Cei trei tineri erau Evrei .. 
urmaşii lui A \Taam. şi Moise cari le
au dus de pc munte porun~a lui Dum
nezeu: "Să nu-ti faci l'hip cioplit, nici
şă te închini lui'', Ei cunoşteau ca 
Dumnczl'u numai pl' Ieho\'.~1, care a· 
accat C<'I'Ul şi pănlflntul, care ridică ş~ 
coboară pc împărati ~i în a cărui mâ
nă se dt>sfăşoară fintl YÎeţii omen<'şti. 
Cred că în toată impărălia nu se gă
seau ocuncni nwi cn'dincioşi fată de 
împăr.:1t ca şi al'l'şli;_t ll'l'Î, dar, când 
a fost Yorba să all~agă intre porunca 
pe care le-a adus-o :\lois\~ ck pc Sinai 
şi cea prod:mmt:1 de cn\.nicli din p.a
Jatul din .Babilon, ci <lU continuat a 
merge pe drtllllUl sft111t de pe care nu
s'au abătut nil-indată. Ei .:tu rămas cre
dincioşi lui ll'hoYa. Alături de chipul 
de aur, pult•au rămimc în pa!atul cu 
grădini miHUitall', puteau să <lihă ve
nituri imbcb:.ugute şi onoruri până l.:t. 
mo::trte. 

Dar, pc drumul pc care I-au ales,. 
au intfunpinat nisul celor nebuni, 
pierderea tuturor dl'sfi'i.Ulrilor p~mân
tcşti, mfmia impă1·atului şi moartea. Ei 
ce-au a cs îns:'i, pe .1ccst("a din urmă .. 
pentru.:-ă dincolo de <~IC'. au văzu\ ceta
lCa cu h'JlH'lii tari, pC care <l pregă
tit-o Dumnezeu pentru sufletele cre
dincioase. 

~. CJ;PTOIU:L l>E FOC ŞI ATITU
~INE.\ CELOI\ THEL Pc aceşti trei ii 
putem pri,·i ca pc eroii credintei, in· 
fata c.uptorului cu tor. Impămtul ti 

- <lmcnin\ă cu grozăYia focului, le spu-
ne că nu este niciun Dumnezeu care 
să-i poalf1 S(':ipa din mtm:1 sa, da;,· cei 
trei sunt lini)ti~i. şi răspund fără tea-



28 CĂLĂUZA No. 3 

-nlă: .,Dumnezeul nostru ne poate scă~ 
pa din foc si din mân1 ta, o Rcg(:". 
dar, chiar dacă nu ne va scl1pa, noi nu 
ne vom îndllnn t'hipului de aur". 

O credtntă mai clară ca accastrt nici 
·că se poate. Pavel apostolul ne sputw 
d1, ucredin'a este o pulernlcă con'>·inM 
gere despre lucrurile. cori nu se văd", 
Dacă, pt'ntru noi, muritol'iî, este o rea. 
lilate sigură, atunci accnsta realitate 
-este ,.ia1~ noastră. Aceşti tineri deda~ 
ră înnintca: împăratului şi a intregei 
lumi, că ci sunt în posesia unui luc~ru 
-mai !'iigur dec;1t viala, şi că uccst lu
.cr·u sigur. cs1c existenta Dumn<'zeului 
pc care îl slujesc. Ei doreau să spu· 
nil impăr:~tului, că, alunri ct\nd e~tc 
vorba se a:eagă între dotlă lucrurî 
~sigure, atunci :1lcg pc cel mai mare, 
şî acesta e Dumnezeul lor_ 

Ei s'~1u dus in fo(' t'U viata Itw. d<:'' 
Dumnezeul pe <'at'c nu L-au '-'ăzl!t mai 
înainte. n venit ea să·i .înt;llnens.c.i'i şi 
:să~i mânluie. ~i t·i au iesil din c:uplor 
neviHămaţi, reuşind npoî să facă pe 
rege să creadă in Acelaşi Dumnez~·u 
căruia se închinau pă1·intîi lor, A
Yraam, Is:H." 'li ht('OY. 

ll'TREIUH!: !. De ce nu voiau a· 
-ceşti tiucri să se inchine chipului de 
aur? 2, Pc care eâmpic a fost ridicat 
acest chip? :t Ce voîa NeiHieadndm' 
să obtim~ p1·in aet'.:1slă inchituu·e? •l. 
,Ce s'a intttmplut d1nd atc~ti tineti au 
fost aruncati în ruplor? ;}. Ce !fa îu
tâmplat după ce au icştt din foc? 

Pentru copiii miel 

Danlei şi pri<'tenii săi au :i:n·văţ.:..t 
ffiultc lucruri folositoare, Dar mulţi 
piig-âni îi pismuiau pcntr·ut•5 ct-au iu
biti de împărat. Ei se pm1.au aşa de 
bine, innît nu le găs:enu nici o Yillă. 
Odată la o mru·c -scrbarp c:'ttJva pă!:!flili 
s'au uitat .şi nu văzut 1rei pdctenl de 
.al lui Daniel cnl'i nu se închină la idol~ 

Jmedint s'au dus la împăr::1t şi i-au 
spus: ,)Prietenii iui Dnnicl nu se tn~ 

-chtnă idoHlot noştri de aur''. Impă~ 

ratul s'a supărat aşa de mult, încât 

n hotărît si'i-i arunce intr'un cUJJtor 
aprins. Toţi trd au fost aruncati in 
foc, dar Dumnezeu .~\ fost <"U ci in 
mijlocui flăcărilor ş.i nu s'au ars. Im
păratul i-a scos arar~ şi s'a închinat 
Domnului sfUnt pentru mimmea ce a 
făcut-o. 

Duminecă, 12 S<!'ptemvrJc. 

CuraJ la rugdcfune 
Textul: Danie' 6:1-28. 
Cuv, de aur: Jer. 1:8. 

EXPLICIŢ"IUNI: Credinta olmienilor 
în DumncZCll se nistatizc.ază pc mă~ 
sur·ă ce este pusă în lucru. Credinta 
vie nu pontt• sta fără htcru, Pc mă
sm·ă ce er.:dînJa noastră vn inn•tT.:-t 
!ucrUI'I man', în ;.u-ceaşi mă!'l.nri'i I>tom
nezcu ne va trimite binn·uvimtări. C n 
om ai lui Dunmcll'U ne-a lăsat unnii
loarel(j CU\'lntt-: ,.lnrcrcntl pen-tru 
Dumnezeu lucruri nuri şi aşft,>plati 

dela Dumnezeu lu<-ruri mari". 
1. D.\.N!EL ŞI SLCJB.\. SA. ln tim

pul vîc\iî ~ui s'au pcrînd~d mai mulţi 

impărati la tron. Cnii dintre acc')lia 
ct·au creatori de hnpo1ră\il noL Daniel 
.:1 rămas omul de încn~derc al lulnror 
~i a fost iubit de toti. Cnal din mo
tin:·lc pentru care a fost iubit a fost 
nccln, t'ă eJ nu se anwstec.t in pbliti
că. El hi îndeplinea cu <·.redinUl <>luj.
ba. Lurrul pent1·u el crn o pl~cc:-e. El 
nu era omul C.'-ll'l~ să facă lucrul nu
nud pc jum5tHlc, sau nmnni c~'tt i se 
<~t~rn~. t"ăuia pc tn;1ic \~;i:k~ să :tJn
că ecl mai mare folos posibil împă
rălil'i. Impăratul, yă;.;::ind ,accr~sla, l-a 
pus guvernator peste toată împiit'{llin. 

Copiii Jui Dumm•teu nu-şî pot indc~ 
. plini mai hînc datoria de creştin ca 
şî nlund c:~nd îşi îmkplim~sc slujba 
credincios. Ei trcbui0 să se ridirt~ prs
k eci u!U prin nwncă şi sinceri late. 
Cluul vrUjnnştl lui Danie-l căut.1u un 
moiÎ\' ca să~I piardă, ci n'au gfisit nid 
un lucru rău în ce priYeşte serviciul 
său. 

2. DANIEl, ŞI HELJGJA LUI. Par-
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tc.:-1 cea mni înYciicTală a religiei 1ui 
lhmiei ,\ fo~t rugăciunea, După cum 
~lnpilc n:lm.lunl:.·ti ~·cclamă ah·r şi apH 
est-..: palrin pestelui, rugat mncu <•r,t 
viata ,ufletu.ui stiu, Hugăciwu.·a a fost 
penlru el o trC"buinlii zilnkii de 1."1l'e 

nu se puten despărţi. In timpul ore~ 

lor de rugăcîunc el se mlann~a in 
DunHH~zt~u. In acest timp îşi VC"tlc1. pă· 
.calde lui şÎ ale poporului său. lnvă~ 

ta să cunoască tot mai mult sfinţenia 
lui Dunmc:wu. In timpul rugfldum! 
vedea şi pomenc~~ lerus:tlimui. oraşul 
<::opiliinei lui. Atunc1 si.tnlca mai muit 
ncYoia şi primea puterc:t de a .1.juta 
pc poporul său. 

3. POIU'NCA IMl',\R,\fULl'I ŞI 

RELIGIA LUI. Daniel şi-a iub1t lmpii· 
ratui. ) hr nu plitC<l să Ht.• nesm.:cr 
faţă de Dumnezeu. Cum a nuzit dl s'a 
semnat ponwca prin care se oprea 
rugădmwa către alt Dumnezeu dc"L'llt 
-către lmpărat. Daniel şi-~1 dt'sdtis fe
rţstrclL' din nou :;>i-.1 U'icul rugădUI.ca 

lui n'gulată. Eu cred că el in iim.pul 
.l"ugăciunli, ci'tnta l':int3l·Lc frumoase 
dcspr.: Sion, PJ·olubîl cii t'l :;>tia să 

cântc :,;i In instrmucnt Si ::Ind st' ru
ga, sulktul luî St' t~xprima pc toah.', 
c:1ih~ posibile. :\e(:stc ore dt• I"t1găeiune 

.atrăgt·au (Wictcnî si llt'Jmid pe sub 
fcrcstrl'lt' <~asci. Şi când '\t':ljmaşii lui 
I-au auzit rugtmdu-sc, s·au dus şi 1-au 
lH"trttt împăratului. -

4. DA:\IEL ŞI LEII. Cea mai m·uita
tă oră dt~ rugăciune a :ui Uani('l a 
fost cc<t Oniilă în g:roJpa kiior. Ea a 
durat o !Hupte intrt':lgă. IJ(•oparte H 
jJrin:au ·narclc săib~tticc, pe de allă 

parte n into\·ără~ta in rug:idunc o 
fiinţă din lumPa eenlaltă. Ce rrumos o 
fi sun.:tt t•tmtarca şi rugăcitinen unui 
'(}ffi pămllnh•sr, st.•cnnd<ltă de \al inger. 
Daniel. n'a uitat această noapte nicîow 
<lat li. 

5. RASPLATA CREDINŢEI. Impara
tul 1a vt:nit dîsdcdiminc.rqă Ia groapă 

şi 1:i poruncit să fie scos afară. Daniel 
a putut să ,·atHl pieirea duşmanilor 

săi, cari au '\TUt să-I piardă. A putut 

să vadil rum rcligh1 si Dumnezeu! lui 
, dc\·Jnc religia sî DunHlCZNtl itnpăra

'tului şi <li statu~uî. Dunulcz~·u n'J pă· 
răsil niciodată pP cei ce <;'au încnzut 
în El. Suf<>rintdc si greuU'i:liJC' prin 
cari au trecut, 1~:1 O\(' it şi întărit 

pC'ntru vhttă. Domnul Isus spune di 
Părintele Ceresc se aseamănă cu Utl 

vicr can: cudHU Ylta c:1re rodeşte 

pentru c;.t să mludi şi mai mult tod . 
,.Doamne, dă~nc mai mullă crcdintă!'' 

,.Tu <~n:dinlă tal't: esti~ ce lumen 
bîrule~ti". 

JNTHER\RL 1. In ce n constat re~ 

Hgia lui J)anieJ? 2. Cum s'a purtat el 
fată de slujba sa? 3. Cine ,a \'fnit în 
groapă <;u Daniel'? ·1. Ce a spus regele 
ciind a venit la groapă diminca\a '? 

Penlru copiii miel 

Ati yfizut, copii, ('tlln Domnu) a Stă~ 

put pe n~i 3 tin~:l'i din cuptorul :-~prins. 

Impăratul, care îi iuht.·<t a murit. ~i a 
urmat după el un a t împiii·:ll. lluş

nwnii tinerilor au mc1·s şi la aC't:'St 
tmp:lrtt t:a să \'OI'h~·ască de rău pc 
DanieL L-au 1nvinuît că nu se închi
nă idolilor. lmpăr;ttut a ponmctt să 

fie aruncat in gmapa leilor. Păg-<.'tnii 

aceîn riii I-au aruncat în groapă, dar 
Domnul a trimis un inger rare n'H lă
sat leii să se apt·opit• de Daniel. Jhs~ 
dedimin<'ală imp5ratu: :1 akrgat ln 
groapă ~i a strigat; "Daniel, trăie:-;ti?" 
n:,nîd a răspuns: .,D~,, aid sunt im
pilrat<', nunmc·z'l'!l m'a scăpat din gu~ 
ra leilor". 1mpăratul l-a scos din 
gro:.tpti şi s'a bm~urat; apoi fi poruncit 
să fir aruncaU acei oameni răi car1 
l~au vorbit de rău. 

Duminccă, 19 St"ptemvrjc. 

Tatdl nostru 
Tcxtu 1: Luca 15:1-32. 

Cuv. de aur: Luca 11:13. 

EXPLICATIL'NI. Dumnezeu s·a des· 
eope-rit in diferite forme oamenilor. 
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Oamenii slujeau pc Dumnezeu după 

felul cum 1-;.u inteles ei. Astăzi sunt 
părinţi cari işi sacriiică copiii arun
cându-i cror.odililor, pentrucă ci cred 
că numai astfel Yor primi Ierhm.~ pă

c:ttclor. Şi părintii cari fac aceste lu
cruri, o fac în toată sinceritatea. De
sigur că cei ce fac astăzi ascmncea 
lucruri, nu cunosc pe Dumnezeul că

ruia ne rugăm şi li servim noi. 
Domnul Isus a venit ~i ne-a nrătat pe 
Dumnezeu, ca fiind Tatăl nostru ce
resc. In lexiunea noastră, El ue arată 
pe Dumnezeu în trei parabole. El a 
folosit astfel de parabole ca :;;ă ne facă 
să vedem mai bine ad(•văruri!c spilse 
de El. 

1. 1',\STOHUL C.\1\E-ŞI CAl"T,\ 
OAIA. ln accaslfi parabolă ni se ar:Jtă 

ce fel de Dumnezeu aYcm noi. El se 
ast•amănă cu păstorul care a avut o 
sută de oi şi una i s'.a .i":ltăcit din tur
mii. Păstorul d\nd oLservă lipsa c1, 
pleacă să o t·autl'. Păstorul acesta nu 
se intoarce deloc înapoi decât .:1tunci 
c:ind o găseşte. Păstorul acesta e aiiil 
de bun, încât ia oaia pierdută pe ume
rii săi, şi o duce acasit .\ccst păstor nu 
an• o altă bucurie m:ti mare dedt 
atunci ccind îşi aduce oaia, încă Îl~ 

viaţă, la staul. Dacă ni <;c înt:hnplă 

vreodată să nu avem bucurie, dacă în 
jurul nostru se JY•re că totul c intu-
11~cat, dacă Ispititorul a reuşit să ne 
amăgeasc;1 să p~cătuim, ştim C'ă TaHil 
nostru Ceresc e in căutarea no<tstră. 

Tatăl nostru se gfindeşte la noi zi şi 

noapk si EI ascultă un strigăt s.1u un 
suspin din pnrtea noastră. El vine ca 
să ne dea bucuria mtmtuirii, El vine 
C<t să ne ducă la lumină, El vine ca 
să ne ierte şi să ne vindece. Şi ori de 
c<iteori o poate face .:1ceasta pentru 
noi în cer se face bucurie mare intre 
ingeri. 

2. Ff·::I!EL\ SI DiHlniA PIEHDU
T,\. Femeia care a pierdut un ban 
este ingrijor<ttă si-1 caută. Pentruca 
să-I găsească, c;.1ută cu lumin..~ in toate 
colţunlc întunecoase. In căutarea lui 

mătură şi scutură întreaga casă pân~· 
când îl găseşte. Şi după ce l-a găsit 

cheamă vecinile şi se bucură cu ele
Părintele nostru ceresc se <~Seamănă. 

cu acc.:tstă femeie. El caută şi pe cel 
mai îndepărtat păcătos care nu s'a ru
g~l si n'a mers la biserică niciodatA 
El caută şi pc acela ale cărui picioare
n'au umblat nicicând pe r.alea adevă

rului. Dacă tu eşti păcătos care crezi· 
că nu ai nici un bun în tine, Părin
tele ceresc te caută. 

3. FIUL R\T,\CIT SI TATAL SXU. 
Cel mai frumos tablou care ne araBi 
pe Dumnezeu, este tabloul Tat~lui in
tlilrerat care-si aşteaptă copilul pier
dut, să ''ină acaSă. TatAl nostru care 
arc un univ('rs atât de mare si frumos 
~e but•ură m·d mult de întoarcerea 
fiului Său pindut. dcc'ât de întreg 
uniYersul. Ne arată pe Tatăl astep
t:ind ru dor clipa în care Va vedea pe 
fiul r~tăcit venind. Aici vedem pe
Tală! Cf'll'C aleargă In ca1ea rătăcitu

lui ca să-i scurtczc chinul sufletuhJL 
Curc îsi <'~Sicapt;l fiul cu o haină nou~,. 
Îf10l si bucurie în cnsa lui. 

Dnr textul nostru ne .arat~ şi pe cel 
rătăcit podiindu-se. Arată pc omul 
rare în mijlocul nenorociri'or tşi adu
ce aminte de Dumnezeu, de o vi/:~.ţ§ 

sfântă, de moarte. 
V0dcm pe omul care doreste o 

.;!'himbare a stării lui nenorocite şi: 

schimbarea :tcensta o pune in legătur§" 
cu Dumnezeu, cu pocăinta, cu vesnicia, 

"Cfind eşti în strâmtoarc, când 
lo:-tlf''n jur se năruie, 

.,C:înd nu mai ai pe nimenii, alear
gă la Isus" .. 

INTHEJJ.\Hl. 1. Cu cine ase.,mănN 

Isus oaia pierdută? 2. Cu ce fel de pă
('ătosi aseamănă El drnhma pierdută? 

· :1. Cu ce se 8.senmănă Dumnezeu Pă
rintele nostru? ,t Ce trebuie să fac§ 
oamenii cari isi văd nenorocirea? 

Pentru copiii miel 

A fost odată un om bogat care avea 
doi băieţi tineri. Cel mai mic a zis in-

1 
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tr•o zi. tatălui si'iu: ,.Eu aş dori tată, 

să-mi dai toli banii din tno~h~nircn 

mea". Tatăl s5u i~a d.al. Atund fiul 
Unăr şi-a pregătit hainele şi ghch:le, 
a pus banii in lmzuna1·; apoi a săru

tat pt~ părinU şi pe fr1itele mai m:u·e 
ţ;i a p:ecat intr'o ţară străină. A<'o1o 
a incrput să-şi cheltuiască toO tamii 
pân::i dmd nu i-a mai rămas aiti Uit 

leu. In anul :nccla n'a plouat dc)oc, 
nici n'a crescut gr;)u şi porumb, aşa 

-că nu avea pttine. Tânărul a fHîmfm. 
zit. S'a dus la un om din tnr~l slriUnă 
.şi l-a rugat să~} ia ca ser\'Hor. Omul 
l~a lrhnis s5 păzească po1·cii la râmp. 
Tânăru:ui ii era tare foame şi ar JJ 
dorit să m;\n;lnce dîn roscoaYete pe 
-.cari Jc rn?mcau porcii, dar n'.;n·ca \"oie. 
Atunci şi-n adus aminte că a greşit 
-când a t)lccat de acasă, şi a zis: .. ~lă 
-voi duce twasă In tatăl meu şi-1 \'01 

:rugn să mă ierte". Şi a pll'cat. TnUH 
-său c;:1nd 1-a văzut uşa sdrentos, cu 
<:apul şi picioarele !{oale, slab şi hol· 
nav. a pl:lns de mi ii şi J.:,J sărutat 
'Plin d~ hucurie t'Ii a venit iari1si aca
să, iMa adus haine noi şi ~lwt~ fru. 
moasc si î~a prt·g~Hit o mdnean· buwl 
Tatăl rcr<'sc sl'i bUl"Ură C<ind cei pădi· 
toşi se înton· şi se po:·iHcst·. 

l'ratl1 noştri 
Te.~lu/: L11ca fi:Q7-3f>: Matei 18:15----27. 

C1w. de aw·: .\Jalei 23:8. 

~~"EXPL!CITICNL Intre Domnul Isus 
-şi F'ari.scii Ui\arnid a curs o fuptă ea· 
re s'a terminat numai <':lnd. E! :1 mu
rit pc Cah-ar .. \ceşti Fadsd, etri e'hw 
obiş.nuiţi S<1 prin•ască pc ecilallî oa
meni ca nccura!i, nu putC.:lU suferi pc 
Isus. care â fMt pnctcnu: Y<nlle~ilor 
şi păcătoşilor. El a venit din Galileia 
Neamurilor, şî pentru acest motiv nu 
voiau să Y.rtdil nici un t:ine in EL fdei-
1e şi invHtăturilc J:ui nu găs:('au loc în 
inimile lor egoiste. Desropcrirca Jui 
Dumnezeu făcută oamenilor, se olse:t

rnănă cu scmănarca bobului de grău 1 

inco 'ţi ren lui, creşterea într'un fir 
Ytu'dt•, upoi în spic, şi h-1 urmă grâu 
in spic-. 

!. LEGEA MOZ.\IC.\ ŞI LEGEA 
LUI IIRISTOS. Lcgt:a pc care u adus-o 
1Iois~._., ne al'atii pl; Dumnezeul ('~ll't' 

ponmn•a să nu uei;d. Isus a \'enlt sii 
tlcsăYilr.şc<lScă aceilstă lege spun<'ind: 
IuhHi pe \Tăjmaşii \'O:$iri, !areli bine 
celor ce vă ur~is~:. iur da<"il dncYa te 
lo\'cşt-.•. peste o falcă, intoan::c-i şi pe 
ccalalt5. In lumea ;mtică, rd mnri 
slăp<in<'au prin for,ă. Isus a venit să 
ne S}Hlllă că cei blUnzi vor moşten~ pă· 
mânlui. A venit şî ne-a arăL!t frumo
sul inăl!ării ·eare nu se ft\CC api\s;~nd 

pe ce: slab, ci intinz.;indu-i o mână de 
ajutor. Ne-u arălnt că ono~11ca nu stă 

in u te lăs-a se:rYif, cî în <1 scn·i pe 
a!Ui, Ne-a ari'ital că strtmgc-rt'll ndevă
datrl a ~werii nu se ran: fur;lnd, d mai 
dcgrnbă dăruind. 

2. l NlTATE FRATI ETATE. Domnul 
Isus a invătat şi s·a ru.,g.at pentru 
unitatea uct•uieilor S5i. El a spus efi 
haina in <:arc urm~1şii Lui vor 
str~llud, po.trtă numele de unih1te. 
Donmul Isus ne-a artitnt un cxelllplu 
cum se poate reahza. Unitah!<î Lui el! 
Tatăl a fost Y~:~nkă, pentru că El :1 

căutat toldt•auna siî fucă Yoia LuJ. 
Pavd, Apuslo ni. ne îndeamnă cu 
fiecare din noi să cautl' tmu îr.tâi fu~ 

1oascle altuia, 

3. IEH'fAHEA. Domnul Isus a ştiut, 

c5 p::u1ă ~:<'ind Yom trăi pt• acest pj-" 
mi1nt lnol~1ltă se \'OI' ivi •tcîntch;gcri 
înlre noi. lmpăcarea trdmie să se 
facă in cel mai scurt timp posi~ 

ltil tnlre copiii Săi. Prin iertare. 
In biscrid s'11 ivit un obkci'.l ca
re nn este hiblic. Domnul Isus a Slllls: 
Alum·i t'ftnd fr:1tc'e H\u păc:ltue~ţe 

impotnva la, mergi tu la C'l şi to:.- im~ 

pndi. Jar c:lnd îţi arlud aminte di fra
tele tău <H'C CCYa împotrîwt ta, ('re
z[md ră l*ai jignit prin ceva, să-tî laşi 
darul In- altar şi să mergi din nou tu 
la el !?i să te impad. Domnul Isus n·a 
ÎH\'ătat niclorlată să aşteplî acasă ve, 
nirea fratelui tău pentru ca să-şi ceară 

1 

1 
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icrtan•. El a mni spus msa că, dacă 
fl·;.tt'll• t:iu ch· ~apte zeci dC' 0a'Î c;:i.tc 
~aplt· gn•şt• i iti va bec într'o zi şi 

VÎIIi.' umilit la tine după it~rtare, tu 
ln·l~uit• să-I ierti. Şi :1ici din nou învă
lălura Lui le priveşte pc tine. Tu, 
trcbuil' să fad. 
Tatăl nostru cercse în ficcan• zi r1e 

iartă, şi ne iartă de Htfltca ori, fără 
să-i l'crem icrtJ.re, El nici nu 11c po
mcne.~tc greşdilc nouslre. Copiii lui 
Dumnezeu trebuie să semene T;:~tălui 

lor. Cu di:t mai mult vor semăna Lui, 
cu al<it nwi aproape vor fi de El. 
Domnul Isus a icriHt pe Iuda Lânll. a 
venit !.l E în Ghetsimani şi l-a nu
mit prieten. Isus a iertat pc Petru, şi 
i-a permis să se apropie d~ El după 
inviere. Domnul Isus !$i-a încheiat 
''iata icrtiind şi rugilndu-Sc Tattilui ca 
păc,llclc vrUjmaşilor să fil~ iertate. 

1 NTHEIHHI. !. Cum să piislrăm 
unit.:1tca noastră? 2. De câte ori tre
buie să ier.tăm pc fr<ltclc nostru? :-t 

Care l'Sic creştinul mai bun: care ct·re 
iertare, suu dela care se cere iertare? 

Pentru capUl 1111c1 

Intr'o după masă caldă de vară 

Domnul Isus a ieşit împrcun:1 cu prie· 
tenii Lui in stradă. Toti trccătoril 
s'au dus după El ca să-L asculte. O 
femeie, îmbrăcată frumos, a <~lergat 
la El, .a c:lzut in genunchi şi 1 ;'a in~ 

chinat, ~i a zis: "Doamne, cu am aca
să o Cetită mică, bolnavă greu. Eu o
iubesc mult. Am auzit că Tu vindeci 
bolnavii. Te rog, fii bun, vino la mi· 
ne acasă şi ,·indcc-o". Domnul i.,a -
spus: .,Du-te acasă, fetita ta e vinde
cată". Femeia a mulţumit şi a plecat 
\'oioasă n:·,.1să unde a găsit fetita să

nătoasă. Atunci Domnul s'a întors că

tre ucenici si a zis: "Femeia aceasta 

nu e evreică, dar Eu iubesc pe orice 

fel de om şi vreau ca şi voi să-i iu

bi!i, căci loii sunteţi fra!i". 

ŞCOALELE DUMINECALE 
(Urmare din pag. 1-a) 

Cea mai mare nevoi~ a bise· tru un timp de cinci ani, să-şi 
ricilor noastre este sft organi- îndrepte jumătate din lucrarea 
zăm şcoli duminecale şi să gă- lor în această direcţje, la sfăr
sim învăţători pentru ele, cad şitul acestui timp ei vor avea 
să poată merge "mai ad:"tnc" biserici populate ~i vii. Atunci 
cu cei ce vor, să facă parte în ci vor verli la adunare numai 
ele. Şcoli d uminecale, cari să se cu gând ul ca să-L vadă p<: 
roage mai fierbinte Domnului, Isus. C'întările lor vor fi tot
şcoli duminecale, cari să cân- dcauna noi, pentrucfl vor fi 
te mai cu foc, şcoli dumirrecale, c'întate de numi mântuite, 
cari sfl citească mai mult cu- pentru slava Mântuitorului. 
vântul lui Dumnezeu, ~r:oli d-u- Dar mai pe sus de toate, cei 
mineeale cari să dct·cască a ce-i ascultă cum vorbesc şi-i 
lnvfl(a despre Isus şi a triti ca vor vedea cum tr·flicsc in fie
şi EL Şi noi putem să avem a· care zi, li vor cunoaşte că ei 
ceste şcoli. Copiii noştri sunt trăiesc cu Isus. 
In casele noastre şi ei aşteaptil 
să fie duşi pe drumul ne car·e 
să"Şi trăiască intreaga· viată. 

Dacfl prcdicatorii EvanglH,liei 
din (arft noastrfl ar Incepe pen-
=---:c·:"":."""'"-.. -

tteJacotr: Jean Shneschi 

DoarDI!!,:, ajută-ne ca să pu
tem n1erge cu Tine nlai "a
dânc", In rugăciune, In sfinte
nie, In lucru. 

Tlpogra!!a Lovrov & Co Arad. 

l 
-l 
l 
1 
/~ 

1 
f 


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

