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Bucureşti.

El îmi este mijlocitor.
Ştiu că am păcătuit a’<^r mai ştiu
că am „un mijlocitor la f^tăl", pe
Isus Hristos, cel drept. Isus a trăit
pentru mine, a murit pentru mine,
a înviat din mor|i şi S’a suit la cer
ca să fie reprezentantul meu per
sonal la Tatăl.
Fiindcă Isus nu S’a ruşinat să*mi
zică frate, II consider cu încredere,
ca frate. Bucuria şi speranţa joacă
în pieptul meu la gândul că am
în cer un frate care poale, şi vrea,
să-mi d ta din belşug tot ce aş cere.
El s’a făcut în totul asemănător
frajilor Săi, şi deci, asemănător
mie, ca să poată fi mare preot în
durător şi milostiv ca să facă curăjire de păcatele poporului şi prin
urmare de ale mele. Ca Fiu al omului şi ca frate, Isus a intrat însuş în ceruri ca să se arate înain
tea tronului lui Dumnezeu vorbind
în favoarea mea.
In timp de greutăji am mângâere,
în încurcături primesc asigurare
privind la Isus, căpetenia şi desăvârşitorul credinţei noastre, care
S’a aşezat Ia dreapta lui Dumne*
zeu pe tronul Său. Deşi S’a înălţat
mai pe sus de orice putere, de
orice conducere, şi orice stăpânire.
El nu mă uită ci îşi aminteşte de
slăbiciunile mele. El ştie că n’am
vreo dreptate a mea care să-mi dea
dreptul de a intra în ceruri şi deaceea, ca Mijlocitor, face uz de pro

pria Lui dreptate în favoarea mea;
şi în felul acesta sunt primit.
El ştie din ce sunt făcut, îşi aduce aminte că nu sunt decât pul
bere, şi ca Sacrificator trimete Spi
ritul Său de har şi putere pentru
a face faţă la nevoile mele. El mă
îndeamnă să mă apropii cu încre
dere de tronul harului şi când mă
apropii II aflu acolo pentru a as
culta apelul meu, pentru a*mi da
ertarea şi harul de care am nevoie
în clipele grele. Nu vreau să zic,
că toate acestea se fac fără şti
rea Tatălui, dar iubirea, îndurarea,
harul şi ertarea Tatălui se manifes
tă prin Fiul Său, Isus Hristos, Mân
tuitorul şi Mijlocitorul meu. Prin El
mă apropii de Dumnezeu.
Ştiu din Scripturi că va trebui
să dau seama Aceluia care, fără
a căuta la faţă, va judece pe fie
care după faptele sale; ştiu că ora
judecăţii a venit. Nu trebuie dar să
mă las legănat de gândul că aş fi
sigur, ci trebuie să mă încred nu
mai în acela care este Mijlocitorul
meu. El ca Reprezentant al meu,
pledează în favoarea mea. Lui am
încredinţat grija pentru sufletul meu
şi mă încred cu totul în lucrarea
pe care El o face pentru mine.
Sunt fericit să mărturisesc şi al
tora despre Isus, Mijlocitorul meu
atotputernic. Aş vrea să fie şi Mij
locitorul tău : vrei să-L primeşti?
W. W. Prescott.

Timpuri primejdioase;
nevoia de a păstra un înalt nivel moral.
In luna Octombrie anul trecut a avui
loc ca de obiceiu adunarea de toamnă a
Comitetului Conferinţei Generale. Din
raportul prezentai cu această ocaziune
spicuim câteua citate cari credem că vor
f i de un fo lo s îndrumător pentru membrii
noştri, deaceea rugăm pe lucrătorii şi
conducătorii comunităţilor noastre să
citească în adunare următoarele extrase
la o oră cu caracter potrivit.
Com. Uniunii.
„Am ajuns zilele primejdioase despre
cari ne vorbiâ de mulf Scriptura. In foafe
părjile se poate vedea decădere spiritua
lă şi degenerare morală. Zile de felul
celor din timpul lui Noe şi Lot sunt zilele
în cari trăim noi. Necredinja nu numai că
se făleşte pretutindeni în mod cu totul aroganf, dar îşi ia şi masca numelui şi mo
ravurilor creştine, şi află o lesnicioasă
intrare în vieaja multora ce se zic creş
tini. Necurăţenia morală ameninjă vieata
multor mii. Legăturile de căsătorie, insti
tuite de către un Creator înjelept, pentru
a fi un protector al căminului, o fortă
reaţă a societăţii, şi o apărare contra
desfrâului, a devenii ţinta atacurilor vrăj
maşului oricărei dreplăfi. Divorţul, de
multe ori bazat pe motivele cele mai tri
viale, creşte în mod alarmant. Felul mo
dern de îmbrăcăminte, a cărui influentă
distruge de multe ori modestia şi ajută la
porniri lipsite de sfinţenie; distracţiile lu
meşti, cu exaltarea subiectelor de crimă
şi păcat; literatura decadentă, cu îndem
nurile ei neîncetate către necredinţă şi
necurăţenie, aceste nesfinte influente pro
duc spărturi în societate, distrug familia,
şi slăbesc statele. Biserica lui Hristos, în
conjurată de aceste rele conditiuni şi in
fluente, trebuie să rămână în puritatea şi
integritatea înaltei şi sfintei sale chemări,
credincioasă adevărului şi principiilor
demnităţii, modestiei şl simplităţii, cari ca 
racterizează pe urmaşii nepătatului şi sfân
tului Mântuitor.
„Având în vedere aceste conditiuni, şi
primejdiUe cari se arată în fa|a Bisericii,
facem să răsune următoarele solemne avertismente către fraţii şi surorile noastre
în tot locul:

D espre integritatea morală.
„Recunoscând că scopul acestei lucrări
este de a pregăti un popor spre a fi dus
înaintea unui Dumnezeu sfânt şi nepătat,
şi că aceasta cere o lucrare a cărei con
ducere este cu lotul spirituală şi curată,
şi mai pe su > de orice pată şi stricăciune
morală c are domneşte în veacul acesta
rău, se socoteşte ca ceva necalificabil de
rău orice lucru care în cuget, vorbe sau
fapte tinde către ceeace este imoral; şi se
cere din partea tuturor c«lor cu răspun
dere în conducere să dea serioasă aten
ţiune acelor principii cari ajută la gânduri
şi vieată curată, pentru ca comunitatea
şi institutiunile noastre să fie sub condu
cerea unor oameni cari sunt mai pe sus de
orice reproş. Se mai recomandă ca toate
comunităţile noastre să depună mare grijă
în menţinerea unui înalt nivel moral în
vieata membrilor lor, dând atenţie deose 
bită pentru buna educare a tineretului
nostru, cu scopul de a-i feri de influentele
rele ale acestui veac. Să se caute ca prin
disciplina bisericească să se menţină cel
mai înalt nivel moral în comunitate. Se
recomandă studierea şi adoptarea învăţă
turilor spiritului profeţie din capitolul „Feriti-vă de; orice aparentă r e a “. Mărturii,
pag. 281,

Despre căsătorie.
„Deoarece experienţa ne-a învăţat că
desconsiderarea sfaturilor limpezi ale Sfin
tei Scripturi cu privire la căsătoria între
credincioşi şi necredincioşi duce deseori
la suferinţe, desamăgiri şl naufragiu în
cele ale credinţei, lucrătorii experimentat!
sunt invitaţi să dea sfat şi învăţătură de
spre chestiunea căsătoriei, la locul şi tim
pul potrivit, arătând sfinţenia legământu
lui conjugal, şi nevoia de a fi îndruma|i
de Sus cei cari fac un pas aşa de în se m -.
nat şi strâns legat de fericirea cuiva şi
putinţa de a se face folositor; ca şi de a
da avertisment despre primejdia căsătoriei
cu necredincioşi sau cu persoane de altă
credinţă; în ce priveşte ceremonia căsă
toriei, se va observa o sfântă simplitate.

Despre divorţ.
„Văzând creşterea alarmantă a numă
rului divorţurilor în lume, şi dispreţul

crescând fajă de sfâniul legământ al că
sătoriei, mulţi pare a considera căsătoria
ca o simplă stare trecătoare socială, ce
se poate face şi desface cu uşurinţă şi
după voinţă ; şi deoarece este o primejdie
continuă ca membrii noştri să fie atinşi
de acelaş spirit al timpurilor în care am
ajuns şi s ’ar putea să caute cu plăcere la
lucruri pe cari Cuvântul divin le condam
nă, accentuăm hotărîrea noastră de a
considera ca ceva rău divorţul şi urmă
rile iui, când ar fi făcut pentru alte motive
decât cele amintite în Mat. 5, 32.

D espre îmbrăcăminte.

„Unul dintre apărătorii curăţeniei so
ciale ca şi a spiritualităţii, este modestia,
simplitatea şi bunacuviinfă în îmbrăcă
minte. E de cea mai mare însemnătate ca
nivelul înalt propus de Biblie şi de spiri
tul profeţiei să fie menţinut, atât de lucră
tori şi de familiile lor, cât şi de toti membrii
comunităţii. „Caracterul unei persoane se
judecă după felul îij care se îmbracă. Un
gust bine format, o minte cultivată va fi
cunoscută prin aceea că-şi alege o îmbră
căminte simplă şi raţională". Education,
pag.
248.
D espre literaiură.
„Se vede bine că modele predominante
.Deoarec e cetirea cărfilor şi revistelor produc mult rău în poporul nostru. Ni se
cari conţin povestiri senzaţionale, fie ade spune că.
vărate sau fie inventate, dintre cari multe
„Moda distruge intelectul şi mănâncă
conţin sentimente imorale şi tablouri ne spiritualitatea poporului nostru"; şi că
cuviincioase, este unul dintre cele mai is „supunerea la mode se strecoară în co
cusite mijloace ale lui Satan pentru a în munităţile Adventiştilor noştri de Ziua
şelă şi rătăci pe membrii noştri, spre a
Şaptea, şi cauzează ca nimic altceva, ra
pierde timpul şi a scădea vieata spirituală vagiile cele mai mari în separarea popo
la lucrători şi la membri, distrugând inte rului nostru de Dumnezeu". Testimonies,
resul cetirii Bibliei, făcând ca mintea să
Voi. IV, pag. 647.
nu fie în stare de a lucrâ ceva cu folos,
„Cultivarea mândriei vanitoase şi a neşi nimicind plăcerea şi puterea de a luă
cumpătării în îmbrăcăminte, şi robita as
parte la lucrări spirituale, decidem să a- cultare
de mode care tinde să şteargă
rătăm cu putere desaprobarea noastră în
deosebirea între lume şi poporul deosebit
cetirea unei asemenea literaturi.
al lui Dumnezeu, fie bărbaţi sau fie femei,
are o hotărîtă influentă asupra vieţii lor
D espre spectaco le de cinem a morale şl spirituale.
tograf.
„Având în vedere acesle primejdii, ru
găm cu stăruinţă pe tofi lucrătorii noştri,
„Recunoscând nevoia de a ne opune cu familiile lor, să reziste atacurilor lumii,
oricărei influente care ameninţă vieata şi dând astfel o pildă turmei, şi educând pe
buna stare a comunităţii; şi deoarece toti să se conducă în îmbrăcăminte după
spectacolele de cinematograf sau de dife starea ce ni se cere de solemna solie ce
rite teatre devin tot mai mult o primejdie ni s’a încredinţat. Facem deasemenea apel
pentru moralitate, şi un distrugător al spi la toate instituţiile noastre să se unească
ritualităţii. conducând în multe cazuri la pentru menţinerea şi în această privinţă a
un josnic şi greşit fel de vieata, tlnem să
unui nivel cu adevărat creştinesc.
arătăm că desaprobăm vizitarea unor ase
„Ca încheiere dorim să exprimam pro
menea spectacole sau a locurilor dubioase
funda noastră convingere, că hotărîrile
de distracţie, şi facem apel la lucrătorii, precedente nu vor putea să-şi atingă sco
slujbaşii comunităţilor, şi membrii noştri,* pul dorit, dacă nu sunt însojite de o vie
tineri şi bătrâni, să se retină dela ase experienţă spirituală care să producă o
menea lucruri rele.
înoire de vieată.
„Deaceea invităm călduros pe toţi mem
D espre distracţii comercializate brii noştri să se unească cu lucrătorii
noştri într’o nouă consacrare a trupului,
„Ştiind că trăim în zilele depe urmă
sufletului şl spiritului pentru terminarea
când „oamenii sunt mai mult iubitori de
lucrării încredinţate".
plăceri decât iubitori de Dumnezeu", hotărîm să avertizăm pe membrii noştri con
tra spiritului însetat după plăceri al tim
pului nostru, şi plăcerile sau distracţiile
comercializate, aşa de mult stăpânitoare.

Istoria denomînaţionalâ.
O m işcare dorită de Dumnezeu.
şi toate fiinţele de pe el vor fi reu
1.
a) Când Dumnezeu a creat
la început pământul a urmărit cu nite cu Dumnezeu şi totul, şi vor
aceasta un anumit scop. Ei face trăi pentru împlinirea scopului lor.
b) Dumnezeu nu e satistăcut că
parte din univers. Numai în această
lumină poate fi bine în|eles rostul sunt câţiva oameni cari recunosc
lui. Toate lucrurile au fost create planurile Sale, şi ceeace fac, fac
„prin şi pentru Dumnezeu". Rostul pentru Dumnezeu. El vrea să ajute
pământului deci este rânduit de tuturor pentru ca toţi să se împăr
Dumnezeu şi anume să fie o parte tăşească de această înaltă ţintă. Adin Statul Cerului, o parte care în ceasta cere însă o muncă din par
coronează desăvârşirea lui Dum tea celor cari înţeleg planul lui
nezeu. Satan rătăcise lumea şi pe Dumnezeu. Aceştia îşi dau seama
sine prin ideia aceasta: „Voi n’aji că a recunoaşte pe Dumnezeu în
fost creaţi numai pentru Dumnezeu semnează a lucra pentru binele aci aveţi un scop în voi înşivă. De proapelui. Ei ştiu bine că nu trăoarece Dumnezeu este în noi şi esc pentru sine. Ei se străduesc
El vrea să Se manifesteze (mani să reîntoarcă pe oameni la ade
festare pe care noi o numim iu văratele rosturi ale vieţii, pentrucă
bire) urmează deci că fiecare fi Dumnezeu locueşte într'ânşii. Hrisinţă, inclusiv omul, trebuie să aibă tos se roagă pentru ucenicii Săi,
un obiect faţă de care să se mani ca ei să nu fie distruşi de către lume.
festeze. Scopul de a-şi sluji loru-şi El zicea : „Eu vă trimet în lume".
este un scop egoist. Iubirea este Pentru acest scop e nevoie de con
conştiinţa cuiva că trăeşte pentru lucrarea tuturor acelora ce ştiu abinele altora, este adevăratul ser cest lucru, a tuturor acelora cc cu
viciu divin. Satan fusese aruncat nosc şi înţeleg planul lui Dumne
pe pământ. Dar lucrul acesta nu zeu. Spre a face numai jumătate
era îndestulător, şi pământul tre din serviciul divin adecă a ne în
buia curăţit
de acest vrăjmaş china cu toţii la un loc lui Dumnezeu
al oricărei dreptăţi. Dar pământul nu ar fi fost nevoie de o comuni
ţinea de Univers. Omul pe care-1 tate.
crease putea mai bine să dove
Dela început Hristos a ales o
dească nesocotirea Ispitelor egoiste grupă de oameni cărora le-a dat
ale lui Satan. Dumnezeu l-a învăţat. misiunea să-L Reprezinte. Spiritul
I-a dat pomul vieţii, ca să poată de cooperare trebuie să caracterize
vedea cum toate au un scop mai ze pe ucenicii Săi. Lucrarea pentru
mult şi anume de a sluji pe Dum- alţii,planul lui Dumnezeu de lucru,ce
neze. Cu toate acestea omul se re să existeînsă Comunitatea.A avea
abătu. Pământul ieşise din rându- o însărcinare, însemnează misiune.
eala lui de a fi o parte din Uni Lucrarea misionară atunci poate
vers. Acum noul plan al lui Dum să fie bine făcută, când e făcută în
nezeu era să-l aducă înapoi, să-l comun.
^ salveze.Acesta este planul mântuirii.
c) Dumnezeu a chemat la început
Se realizează, atunci când pământul câte o persoană la această lucrare.

apoi a luat un popor întreg. Dela trăesc pentru ei înşişi. Hristos zice:
<lata aceea fără încetare au făcut „înconjuraţi marea şi uscatul, ca
lucrare misionară. Această grupare să faceţi un prozelit iudeu".
s ’a făcut numai cu scop misionar.
c) Cretinismul este o nouă
Dar uneori au început să lucreze mişcare. Scopul lui? Să aducă o*
în chip egoist. Aceasta a adus însă menirea la ţinta pe care trebuie
căderea poporului respectiv. Iudeii s'o urmărească. Dacă iudeii ar fi
ne sunt o pildă: Ei n’au înţeles ce urmărit acest scop, ar fi rămas
plan avea cu ei Dumnezeu. Ei tre mai departe poporul lui Dumnezeu.
buia să aducă neamurilor mântuirea. In primii ani ai creştinismului, se
Prin urmare organizaţia este o pri urmări ţinta propusă şi voită de
mejdie atunci când nu se înţelege, Dumnezeu, dar apoi se pierdu din
sau se pierde din vedere adevăra vedere. Creştinismul deveni Bise
tul ei scop. O altă pildă avem în rică. „Am împotriva la, că ai pier
cele şapte biserici: Neîncetat Dum dut iubirea cea dintâi**. Dumnezeu
nezeu cheamă câte o biserică la i-a lămurit prin suferinţe. Când
vieaţă şi iarăş şi iarăş pierde din persecuţiile au încetat. Creştinis
vedere fiecare grupă, fiecare bise mul deveni biserică de stat şi căzu
rică, adevăratul ei r o s t: salvarea cu totul în servire de sine, toate
omenirii şi îşi pune ca ţintă creş avertismentele erau zadarnice. Dum
terea comunităţii. Dumnezeu tre nezeu lepădă comunitatea organi
buie să le lepede. Numai două zată şi îşi alese câţiva credincioşi.
comunităţi fac excepţie. Comuni- Atunci din nou se repetă acelaş
lăţile trebuia să fie ca un popor lucru. Vine o nouă mişcare, stă
pentru a vesti solia în lume, dar câtva timp, creşte şi pierde ţinta
nici o biserică nu există pentru din vedere.
d) In timpul întunerecului Evu
a-şi place sieşi.
2. Să studiem câteva din aceste lui Mediu, Dumnezeu cheamă la
existenţă mişcarea reformatorilor.
mişcări:
a) După ce a avut loc prima In acelaş timp, în diferite locuri,
cădere a oamenilor. Dumnezeu a se ridicară bărbaţi mişcaţi de Spi
făcut să se producă ici şi colo ase ritul lui Dumnezeu. Ei au adus so
menea mişcări. In cele din urmă lia lui Dumnezeu, au arătat clar
vedem pe Noe care ia asuprăşi care este calea lui Dumnezeu şi
această lucrare. El şi familia sa. au căutat să întoarcă înapoi oaDupă el însă oamenii iarăş pier amenii pe calea cea bună. Acelaş
dură din vedere scopul grupării şi aceleaşi semne se văd în toate
lor. Rezultatul : Clădirea turnului mişcările conduse de Dumnezeu.
Mulţi au fost avertizaţi. Dar când
şi încurcarea limbilor.
b) După ce patriarhii au adormit. Reformaţiunea a crescut, s’a găsit
Dumnezeu duse pe fiii lor în grea în aceeaş primejdie. Principii înce
robie, pentru ca acolo să înveţe să pură să se amestece în această
dorească mântuirea. Apoi i-a scos tânără mişcare. A început să fie
şi le-a dat în pustie poruncile şi rău întrebuinţată spre scopuri po
simbolurile. Prin acestea poporul litice şi scopul ei ideal, de a pre
amintit trebuia să aducă lumii lu- găti pe pământ împărăţia lui Dum
nezeu, a fost uitat.
TTiină asupra scopului existenţi Şi
e) Din nou a fost necesar ca
«i pierdură calea şi crezură, că

Dumnezeu să cheme la existenţă
un nou popor, o nouă mişcare.
Lucrarea Sa se va încheia în cu
rând. Totdeauna au fost câştlga|i
câte un mic număr de oameni.
Mai e nevoie să se facă încă o
sforţare, şi atunci vieaja păcătoa
să depe pământ se va sfârşi, căci
se va atinge ţinta pentru care fu
sese creat pământul. Deodată se
arătă mişcarea Adventă. Mişcarea
aceasta este aceea în care ne aflăm. Multă vreme a fost fără or
ganizaţie. Lucrarea crescând, s’a
văzut necesitatea unei organizaţii.
S’a văzut însă primejdia şi s’a ce
rut sfat dela Dumnezeu. Lucrarea
misionară o poate duce mai de

parte numai o mişcare organizată.
Lucrul acesta era necesar, dar nu
în simpla organizare stă scopul acestei lucrări. Scopul este şi ră
mâne lucrarea misionară, a duce
lumii solia despre o mântuire de
săvârşită. Noi ne aflăm în această
mişcare. Ea este dorită de Dum
nezeu. După aceasta alta nu mai
vine. Prin urmare, pentru lilnele
semenilor noştri, să ne ţinem strâns
de datoria noastră, să studiem lu
crarea în care ne aflăm, să recu
noaştem înalta noastră chemare,
să ne lăsăm înbărbătati, ca ţinta
noastră să nu o pierdem din ve
dere ci cu vrednicie să ocupăm
fiecare postul ce ni s’a încredinţat.

MITEHUL UUTÎTOfl PENTRU PROGRiMUl MISIONiR.

A P R IL IE :
Dar, după cum nu poţi culege
struguri din spini sau smochine din
mărăcini, tot aşa zice Evanghelia
lui Hristos, nu poate un om firesc,
Facerea de bine este un rod al un om rău, nerenăscut, să facă
Spiritului Sfânt, (Gal. 5, 22) deci, bine. Despre oamenii fireşti, re
una din caracteristicele evidente gele profet David zicea încă deale creştinismului practic. Cine fa demult: „S’au stricat oamenii, fac
ce binele, zice evanghelistul loan, fapte urîte ; nu este nici unul care
este din Dumnezeu; cine face răul, să facă bine". (Ps. 14, 2).
n’a văzut pe Dumnezeu (3 loan
Facerea de bine este dar o ca
11). Copiii lui Dumnezeu, adecă litate pe care nu trebuie s’o că
adevăraţii creştini se cunosc dar utăm la oameni fireşti, streini de
şi după măsura în care au învă cunoştinţa Adevăratului Dumnezeu.
ţat să facă în vieaţa lor de toate Ea este dimpotrivă un dar, un rod
zilele, binele.
al Spiritului Sfânt, care creşte mai
Cine ştie să facă bine şi hu ales în inima fiilor Iui Dumnezeu.
face, săvârşeşte păcat (lacob 4, (Iac. 1, 17).
17). Omul care zice că este creş
Facerea de bine este contrarul
tin, dar care nu face binele, este facere! de rele. A face bine în
asemenea unui pom, care nu face semnează a face ceva „aşa cum
roade, şi despre care însuş Isus se cuvine, conform cu adevărul,
zice: „va fi tăiat şi aruncat în foc". cu morala creştină, adică cu vo
(Mat. 7, 16—19).
inţa lui Dumnezeu".
„Cât avem prilej, să facem
bine.“
Galateni 6, 10.

Mulji oameni cred că fac bine
atunci, când nu fac nici un rău
nimănui sau când întorc bine pentru
bine. Dar facerea de bine în ade
văratul înjeies creştinesc al cuvân
tului este atunci, când faci bine
nunumai celui care ţi-a făcut bine
sau numai celui care te iubeşte,
ci când faci bine celui care ţi-a
făcut rău sau care nu te iubeşte.
Cunosc un proverb, care zi
cea : „A întoarce rău pentru bine,
este diavolesc; a întoarce rău pentru
rău, este dobitocesc; a întoarce
bine pentru bine, este omenesc ;
a întoarce bine pentru rău, este
dumnezeesc".
A răsplăti cu rău celui care ne-a
făcut bine, este în adevăr un lucru
diavolesc. Din nenorocire s’adevereşte adesea cunoscutul proverb
care z ic e : „pe cine nu laşi să
moară, nu te lasă să trăeşti". In
societatea creştină aşa cum este
alcătuită azi, v ai! se găsesc încă
oameni cari întorc răul pentru
bine.
A întoarce rău celui care ne-a
făcut rău, adică a blestema pe cel
care ne blesteamă, a înjura pe cel
care ne înjură, a fura pe cel care
ne fură, a bate pe cel care ne
bate, este un lucru dobitocesc. Şar
pele care este călcat pe coadă,
muşcă. Calul în care dai cu bi
ciul, te loveşte cu piciorul. Aşa şi
unii oameni, deşi numiji creştini,
înjură când sunt înjuraji, bat când
sunt bătuţi, cu alle cuvinte întorc
răul pentru rău. Acest fel de a lucra
este dobitocesc.
A face bine numai celor ce ne
face bine, şi a iubi numai pe cei
ce ne Iubesc, e un lucru natural,
dar omenesc, pe care-1 fac şi pă
gânii; dar a face bine celui care
ne blesteamă, este un lucru dumnezeesc, şi trebuie să caracterizeze

neîntrerupt pe adevăraţii creştini, pe
adevăraţii fii ai lui Dumnezeu.
Acesta este însă un meşteşug pe
care nu-1 cunosc încă mulji creştini
din ziua de azi.
Cu toate acestea, Evanghelia lui
Isus Hristos de mii de ani îndeamnă
pe urmaşii Lui, să facă aşa.
„Luaţi seama", zice apostolul Pa*
vel „ca nimeni să nu întoarcă al
tuia rău pentru r ă u ; ci căutaţi să
faceţi totdeauna ce este bine atât
între voi, cât şi faţă de toţi". 1 Tes.
5, 15.
„Indeamnă-i“, scria pe vremuri
lui Timoteiu, „să facă bine, să fie
bogaţi în fapte bune, să fie dar
nici, gata să simtă împreună cu
alţii". 1 Tim. 6, 18.
„Adevărat este cuvântul acesta",
scria Pavel lui Titu, „şi vreau să
spui apăsat aceste lucruri, pentru
ca cei ce au crezut în Dumnezeu,
să caute să fie cei dintâi în fapte
bune. Iată ce este bine şi de folos
pentru oameni". Tit. 3, 8.
Ca unii cari am crezut în Dumne
zeu şi cari cunoaştem voia Lui, tre
buie să căutăm să fim cei dintâi
în fapte bune, şi de folos pentru
oameni. Dacă vom face totdeauna
bine, şi mai ales celor ce nouă ne
doresc răul, vom fi cu drept pârga
făpturilor Lui şi mare va fi răs
plata în ziua învierii drepţilor.
Dar facerea de bine nu aduce
răsplată numai în viitor, pe noul
pământ, ci de multe ori chiar acum,
pe acest pământ, după cum se poate
vedea din întâmplarea următoare ;
Jntr’o zi un predicator modest al
Evangheliei întâlni un cunoscut, în
stradă, care-i ceru un ajutor. Pre
dicatorul însuş fiind sărac, nu avea
decât 20 lei în buzunar. După pu
ţină gândire, îi dete cunoscutului,
şi plecă mângâindu-se cu proverbul
din Scriptură, care zice : „Cine are

:-v

milă de sărac, împrumută pe Dum
nezeu, şi El îi va răsplăti binefa
cerea". Prov. 19, 17.
Abia s’a depărtat vreo două sute
de paşi, şi iată că-1 întâlni un Domn,
care îi vorbi astfel: O, Domnule
I. . ., cât de mult mă bucur că te
întâlnesc. Săptămâna trecută am
pus această piesă de aur în buzu
narul vestei mele, pentru a o dărui
celui dintâiu predicator sărac pe

care îl voiu întâlni în cale. Te rog
primeşte-o din partea mea.
Mai târziu, ori de câte ori istorisiâ această experienţă, predica
torul obişnuia să zică : „Dacă nu
m’aş fi oprit în cale să ajut pe
acel sărac, nu m’ar fi întâlnit omul cel bogat ca să-mi dea piesa
de aur".
P. P. Paulini.

Mântuirea din credinfa şi mântuirea prin fapte.
Suntem în primejdie a crede că
putem obţine un loc în ceruri mul
ţumită faptelor noastre bune şi activităţăii noastre pentru Dumnezeu,
uitând personala regenerare a ini
mii şi a vieţii. Un singur passport
ne dă permisiunea de a trece în
împărăţia lui Dumnezeu şi acesta
se num eşte: dreptatea Domnului
nostru Isus Hristos. Aceasta nu se
primeşte ca o răsplată pentru mun
ca noastră, ci este un dar dat gra
tuit de Dumnezeu. întrebarea cea
mare pe care fiecare credincios
trebuie să şi-o pună este d e c i :
,Am simţit eu în practică acest
lucru? Este, El, Hristos, Mântuito
rul meu personal? A ertat El păca
tele mele ? Fosl-am eu spălat în
sângele Său? Simt eu într’adevăr
puterea ertării?"
Noi toţi am lucrat aşa mult încât
am uitat de noi înşine. Dar care
a fost mobilul vieţii noastre ? Am
fost noi mânaţi de spiritul iubirii ?
Iubirea lui Dumnezeu primită în
inimă sfinţeşte vieaţa, şi numai avânb această iubire am câştigat
biruinţa asupra păcatului, şi bucu
ria în Spiritul Sfânt. Dar dacă în
toată această activitate, nu am făcut
să crească harul, sfinţenia, credinţa

şi iubirea, la ce ne-ar servi o vieaţă
de sacrificii?
Cuvintele acestea sunt şi pentru
cei împreună cu noi slujitori în
predicare. Noi vedem asupra altora
efectele miraculoase ale Harului
divin, care lucrează transformări
uimitoare. Dar acelaş Har nu poate
să lucreze spre o şi mai înaltă
transformare a noastră? Suntem
noi creştini în adâncul inimii noas
tre? Putem noi privi în faţă pe ma
rele Dumnezeu al cerului, în faţa
căruia nu există nimic ascuns, şi
să ştim că într’adevăr prin meritele
Mântuitorului crucificat, prin iubirea
şi mila Lui nesfârşită. El ne pri
meşte ca membri ai familiei cereşti?
Câteodată suntem aşa mult pre
ocupaţi de lucrarea lui Dumnezeu,
încât uităm pe Dumnezeu. Uităm
să ne rugăm, neglijăm cercetarea
cuvântului lui Dumnezeu. Ca nici
odată în Istoria lucrării, slujitorii
Evangheliei sunt copleşiţi de o
mare felurime de lucrări, încât noi
personal suntem în primejdie de a
neglija dulcea şi necesara comu
niune cu Dumnezeu, din care nu
mai poate să ne vie putere şi
mântuire.
Dumnezeu să ajute fiecăruia sa

din buzunar un
cepui să-i explic, pasagfUTTfTîpapasagiu, nevoia de a primi pe Isus
Hristos. In cele din urmă, pe când
lacrimi îi curgeau pe obraji, îmi
zise:
„Sunt de şaptezeci de ani. M’am
născut în localitate, şi mai mult de
F. M. Wilcox.
o sută de pastori, şi peste cinci
sute membri ai comunităţii m’au
FIŢI MARTORI.
liitr’o dimineaţă, trecând prin fa- cunoscut ca şi d-voastră şi au venit
fa unui magazin mare, mă simţii să vorbească cu mine despre afa
îndemnat să merg la director şi ceri; dar în decursul acestor ani,
să-i vorbesc despre mântuirea su nimeni altul decât d-voastră nu mi-a
vorbit despre sufletul meu".
fletului. Găsindu-1 îi sp u s ei:
De ce dar Adventiştii de ziua
„Domnule T., de multe ori am
venit ca să vorbesc cu d-voastră Şaptea, cari au o solie de dus odespre cât ar costa de pildă un menirii acesteia nu ar proceda la
pat, o bibliotecă, sau covoarele ; fel şi ar vorbi oamenilor deschis
dar nu v’am vorbit niciodată despre despre mântuirea sufletului lor?
lucrurile de cari mă ocup personal. Interesaţi pe oameni în lucrarea
Aţi binevoi să-mi acordaţi câteva voastră şi ei vor începe să se
intereseze.
minute de convorbire?"
Mă duse în biroul său unde, luând

se ocupe înainte de toate de pro
pria lui casă, şi şă ia seama cum
este practicată învăjătura în însăş
vieaja lui. Numai când teoria Evan
gheliei va fi pusă în practică, se
vor putea spune cuvinte puternice
pentru mântuirea semenilor.

Partea dinăuntru şi partea dinafară.
Maria cetise în Biblie un verset
care o pusese pe gânduri: „Vai de
voi cărturari şi farisei făţarnici, că
voi curăţiţi partea din afară a pa
harului şi a blidului, dar înăuntru
este plin de răpire 1“ Fără îndoeală
ea înţelegea câtva însemnătatea
figurată a acestor cuvinte ; despre
farisei îşi făcuse ea o ideie. Dar
blestemul îndreptat de Domnul
asupra acestor fel de oameni o
Tăcea să se cutremure. „Vai“, zicea
ea, „ce rău trebuie să fie lucrul
acesta, să speli blidul numai pe
dinafară, şi să-l laşi înăuntru mur
dar I"
Maria începu să ajute mamei
sale la gospodărie. Câteodată ma
ma îi da voie să spele vasele dela gustarea de dimineaţa. Nu erau

nici prea multe, nici prea murdare
aşa că ar fi putut să le cureţe. In
timp ce le spăla, fetiţa îşi amintiâ
de cuvintele: „Vai vouă, că spălaţi
paharele pe dinafară". Deaceea de
partea dinafară nici nu se mai în
grijea, oricât de murdară ar fi fost.
Partea dinăuntru însă primiâ ne
spus de multe îngrijiri.
Dar nu numai în cele ale vase
lor folosiâ Maria cuvintele învăţate.
Sigur că partea din afară a rochi
ţelor, a ghetelor, nu suferiâ ca la
ceşti şi farfurii, că nici mama
nu i-ar fi îngăduit aşa ceva, dar
de multe ori uita să răspundă fru
mos, să mulţumească şi să fie ve
selă şi zâmbitoare. Părinţii o iubiau, şi, dacă ea se simţiâ bine
înăuntru, partea dinafară o lăsa în

părăsire. Maria, pe dinăuntru, ama
bilă, cuviincioasă, şi bună, de mulle
ori se arăta în afară rea, supără
toare şi nepăsătoare ...
Maria a crescut. Mereu a cuge
tat ia cuvintele învăţate de mult şi
a ajuns să înjeleagă ceva mal mult
dintr’ânsele, mai ales că a cetit şi
partea dela urmă a versetului;
„Fariseule orb, curăjă partea dină
untru a paharului şi a blidului, ca
şi partea lui dinafară să fie curată".
Acum când spală vasele, cură|ă şi
partea dinafară cu aceeaş grije ca
pe cea dinăuntru. Nu se cere prea
multă muncă, pentrucă se curăjă
foarte repede. La fel s'a petrecut
cu inima el. A cerul Bunului Dum
nezeu să curele partea dinăuntru
care făcea ca şi în afară să fie
oarecari pete de păcat, şi aşa, ini
ma ei s’a limpezii şi a ajuns să
arate în afară cât de curată este.
A ajuns Maria astfel să înţeleagă
nevoia de a cură|â neîncetat stra
tul de praf care vine dinafară, căci
praful acesta este făcut din negli
jentă, şi mândrie care uneori se
amestecă cu egoism.
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O piatră de încercare: clipele libere.
Adevărata probă pentru noi sunt
clipele libere. Ispita nu se poate
agăţă de tineret când sunt ocupaţi
ziua înreaga, cu lucruri cari cer
atenţia încordată. In decursul celor
mai multe din cele douăzeci şi
patru de ore dintr’o zi, n’avem timp
să facem lucruri rele, şi nici măcar
să gândim la ele.
Dar nu aşa stau lucrurile cu cli
pele de libertate. Putem să le pier
dem cum vrem, fără a fi nevoiţi să
dăm seama de ele înaintea unui
superior seVer. Putem să ne ba
tem joc de ele cum ne place, căci
numai conştiinţa noastră ne cere
socoteală. Dacă suntem leneşi, fri
voli sau neglijenţi, lucrul acesta
clipele libere ni-1 arată.
Clipele noastre libere ne judecă
Arată ce suntem. Mai mult, ne for
mează şi spun mai dinainte ce vom
fi. Un tânăr poate să fie un sluj
baş model timp de opt ore, dar
care, plecând dela serviciu, petrece
două trei ore într’un chip nedemn.
FitI siguri însă că aceste două sau
trei ore, vor lăsa urma lor neştearsă. El lucrează de nevoie. Nu din
buna lui voinţă este harnic şi me
todic. Când are prilej să-şi urme
ze plăcerile, îşi alege tovarăşi ne
demni, lucruri nefolositoare, plăceri
stricătoare.
Clipele lui libere, mai mult de
cât orele de muncă, arată aspiratiile sale, arată ce este.
Vrei să ştii cine eşti? Cercetează-te şi vezi cum foloseşti clipele
libere. Vrei să ştii ce vel ajunge?
Urmăreşte cu grije lucrurile pe cari
le faci când al încetat lucrul.

LECTIUNI PENTRU COPII.
Lecfiunea 10 — 6 Martie 1926.
Isus este uns cu mir.
Textul biblic: loan 12, 1 - 1 1 .
Texte paratele: Mat. 26, 6—13, Marc,
14, 3 - 9 .
De m em orizat: „Ea făcîi cepulu“. Marc.
14, 8.
1. Isus, împreună cu ucenicii Săi, călă
toria dela Ierichon spre Ierusalim, unde
avea să |ină sărbătoarea Paşielui. Cu şase
zile mai înainte de sărbătoare. El ajunse
în Betania, care era la o mică depărtare
de Ierusalim. In Betania, Domnul merse
la casa bunilor Săi prieteni, Maria, Marta
şi Lazăr. Isus nu mai venise aci din ziua
când am învă|at că înviase pe Lazăr din
mormânt.
2. Dându-se de veste noutatea că Isus
se află în Betania, mulli Evrei cari mer
geau la Ierusalim cu ocazia Paştelui tre
cură şi prin Betania, fiind doritori să vadă
pe Isus, şi deasemenea mai erau curioşi
să vadă şi pe Lazăr, despre care auziseră
că murise, şl iată că acum trăia. Printre
vameşi şi cărturari, erau şi din aceia cari
priveau cu ochi răi pe Isus, cugetând
cum să facă spre a putea să*L prindă şi
să-L omoare.
3. In timp ce Isus se află în Betania,
fu invitat să cineze la casa lui Simon.
care fusese vindecat de lepră. „Maria
slujiâ; iar Lazăr era unul dintre cei cari
şedeau la masă împreună cu El“. Inima
Măriei era plină de iubire pentru Isus. Ea
II auzise vorbind despre timpul când tre
buia să moară, şi deaceea doriâ ca să-I
dovedească cât este de onorat. Dând do
vadă de multă lepădare de sine, ea aduse
o minunată cutie de alabastru, în care se
găsiâ mir, din care luând, ungea pe Isus
pentru îmmormântarea Lui. Dar fiindcă
mul|i ziceau acum că El va fi încoronat
ca rege, întristarea ei se schimbă în bu
curie, şi ea erâ foarte doritoare de a se
închina Lui.
4. „Atunci Maria luând o litră de mir
foarte scump de nard adevărat unse pi
cioarele Iui Isus şi şterse cu părul ei pi
cioarele Lui; şi casa se umplu de mirosul
mirului". Maria făcu această faptă pe tă
cute, şi poate voia ca ea să nu fie ob
servată, dar idtă că mirosul cel plăcut
umplu casa, încât toii ştiură ce făcuse ea.
5. In Ioc să aştepte să audă ce ar spune

Isus despre fapta Măriei, Iuda, ucenicul
care avea să trădeze pe Isus, spuse :
«Pentruce nu s’a vândut acest mir pe trei
sute de dinari şi să se fi dat la săraci ?
Dar el zise aceasta nu pentrucă avea
grije de săraci, ci pentrucă fur erâ şi
având punga da la o parte din cele puse
într’ânsa". Aceste cuvinte făcură şi pe
aljii dela masă să murmure împotriva
Măriei.
6. Maria auzi ce se vorbi â, şl erâ ne
liniştită, căci nu ştiă dacă şi Isus, va
considera fapta ca o greşeală. Dar Isus
înţelese. EI spuse către toji: „Lăsali-o,.
pentru ce îi face|i supărare? A făcut un
lucru bun pentru Mine. Fiindcă pe săraci
îi aveji totdeauna cu voi şi când voiji,
pute|i să le facefi bine, dar pe Mine nu
mă ave|i totdeauna. Ea făcu ce putu :
apucă mai înainte să Mi ungă corpul Meu
spre îmmormântare".
7. Cuvintele lui Isus erau îndeosebi o
mustrare aspră îndreptată lui Iuda. El
erâ supărat, şi îşi frământa mintea cu pla
nuri pentru trădarea Domnului Isus. Dela
cină el se duse la Ierusalim şi căută pe
marele preot spre a plănui cum ar putea
mal târziu să prindă pe Isus.
8. Isus mai spuse mullimei încă un cu
vânt cu privire la M aria : „Adevăr zic
vouă, în toată lumea ori unde Va fi pre
dicată Evanghelia, se va spune şi ce a
făcut aceasta, spre amintirea ei. Şi lucrul
acesta este adevărat, căci această poves
tire despre Maria este scrisă în Biblie,
unde toii cari cetesc despre Isus vor ceti
deasemenea şi despre fapta Măriei, prin
care şi a arătat iubirea ei fajă de Isus.
9. Mai marele preoţilor nu era mulţumit
numai cu hotărîrea de a omorî pe Isus^
singur, ci ei „se sfătuiră să omoare şi pe
Lazăr, pentrucă din pricina lui mul|i dintre
Iudei plecau şl credeau în Isus“.
în trebări.
1. Unde mergeă Isus împreună cu uce
nicii Săi şi de c e f Unde s ’ati oprit?
2. Pentruce trecură p r in Betania m u lţi
Iadei cari mergeau la Ierusalim ? Cu ce
gând priviă mai marele preoţilor pe
IsufT ?

3. In care casă f u învitat Isus să ci
neze f Cine mai eră la masă şi cine servia? Cu ce eră plină inim a Măriei? Ce
făcu Maria ?
4. Ce ştii despre această faptă a Ma~

r id 7 Cum aflară foţi de, c<U‘. ce fă5. Ce ştii despre Iuda ? Ce ou hicepuf
să facă şi ceilalţi oameni ?
6. Ce făcu pe Maria să se neliniş
tească? O ’ spuse Domnul Isus?
7. Către cine. eră îndreptată mustrarea
aspră, in deosebi? Cum a prim ii m u s
trarea? Ce ştii despre f/ândurile lu i?
8. Ce mai spuse Isus cu privire
la Maria? Cum s'au adererit aceste cU'
vinte ?
9. Ce alt plan mai />use la cale mai
marele preoţilor ? Pentru ce r/âiidiau că
« navo^ să omoare şi pe Lazăr?

Lecfiunea 11 — 13 Martie 1926.
Intrarea triumfală în Ierusalim;
a doua curăţire a Sanc
tuarului.
Textul biblic: Mal, 21, 1 —16.
Texte paralele \ Marc. 11,1—11.15—19;
Luc. 19. 28 48; loan 12, 12 -19.
De memorizat: „Osana Fiul lui David,
binecuvântai esle cel ce vine în numele
Domnului"- Mal. 21, 9.
1. Ierusalimul era oraşul cel mai de
seamă din ludea. El eră numii Celalea
Sfăniă, din pricină că acolo se afla Tem
plul. David, cel mai mare rege din Izrail,
domnise în Ierusalim. Acum un rege ro
man plin de păcale conducea poporul lui
Dumnezeu. Mul|i credeau că Isus erâ a*
devăralul rege al Ierusalimului, şi de mulle
ori I se da Uliul de Fiul iui David.
2. Oamenii cari credeau în Isus, erau
acum gala să-L încoroneze ca rege. Nici
odală mai înainte, Isus nu le îngăduise să
i se închine în acest fel, însă acum gândi
să lase pe acei cari II iubeau şi II slujeau,
să-I aducă laude şi să-L numească re
gele lor.
3. Isus şi ucenicii Săi fuseseră în Belania. In drum spre Ierusalim, veniră la
Belfaghe, un sal în apropiere de Belania,
pe coasta muntelui Măslinilor. Isus se
opri acolo şi spuse la doi din ucenicii
S ă i : „Mergeţi în salul ce esle înaintea
voastră; şi îndată intrând înlr’ănsul ve|i
afla un mânr. legal, pe care n'a şezut încă
nimenea dintre oameni. Deslega|i-1 şi aduceti-1. Şl dacă cineva v’ar zice: pentru ce
face|i aceasta ? Spuneţi că Domnul are
trebuinţă de el, şi îndată îl vatrimete aci.
4. Isus, în vesmintele cele simple nu
«rătâ că se aseamănă cu mândrul rege

Irod ce sta în palatul lui strălucit. Totuş,
cu sule de ani înainte, un profet vorbise
despre Isus, şi spusese că El va veni în Ie
rusalim călărind pe un mânz, şi că ta fi
blând şi supus, dar că va aduce mântuirea
poporului Său. Iată deci că se apropie
timpul cuvintelor lui Zaharia profetul.
5. Cei doi ucenici pe care îi trimese
Isus, „se duseră, şi aflară mânzul legaţia
uşă afară la drum, şi-l deslegară. Şi des
legând el mânzul, stăpânul lui zise către
dânşii; ce deslegati mânzul ? Iar ei ziseră:
pentrucă Domnul are trebuinţă de el.
6. „Şi-l aduseră la Isus, şl aruncând
vesmintele lor pe mânz suiră deasupra pe
Isus'*. „Iar partea cea mai mare de gloată
aşternură veşmintele lor pe cale; şi al|ii
tăiau ramuri de copaci, şi le aşierneau
pe cale“.
7. „Şi gloatele cari mergeau înaintea
Lui şi cari veniau după Dânsul strigau
zicând: Osana Fiul lui David, binecuvân
tat cel ce vine în numele Domnului".
8. Un şir lung de oameni fericiţi, se
scoborau pe coasta muntelui spre Ieru
salim. In gloată erau oameni, orbi mai
înainte, dar cari prin Isus recăpătaseră ve
derea. Limbile acclora cari fuseseră muţi,
rostiau cuvinte de laudă. Acei cari altă
dată fuseseră şchiopi, acum săltau şl alergau de bucurie. Lazăr, care fusese rrfort,
acum conducea mânzul pe care călăriâ
Isus.
9. Când ajunseră la Ierusalim, oamenii
văzură această mare mişcare, şi spuseră:
.Cin e este acesta? Iar gloatele ziceau:
Acesta este profetul, Isus din Nazaretul
Galileii*. Isus trecu la Templu, locul cel
sfânt de închinare, căci Templul, erâ casa
Tatălui Său.
10. In loc să se audă în Templul Său
glasuri de oameni cari laudă pe Dum
nezeu, locul acela erâ plin de strigăte şi
neorândueală. In curtea din afară, oamenii
vindeau şi cumpărau vite mari şi mici şl
porumbel, pentru jertfe. Unii dintre ei
erau neguţători necinstiţi, gala de ceartă,
având glasuri de oameni supărăcioşi.
11. „Şi Isus intră în sanctuarul lui Dum
nezeu, şi dete afară pe toţi cari vindeau
şi cumpărau în sanctuar, şi răsturnă me
sele schimbătorilor de bani şi scaunele
celor cari vindeau porumbei, şi le zise:
scris este: „Casa Mea casă de rugă
ciune se va chema, iar voi o faceţi „peş*
teră de tâlhari*.
12. „Şi veniră Ia dânsul în sanctuar
orbi şi şchiopi, şi El îi tămădui". Bărbaţii,
femeile şi copiii începură să aducă laudă
lui Dumnezeu. Micii copilaşi începură să

cânte: „Osana, Fiul lui David", şi ei eran
cei dintâi cari se bucurau.
13. Unii dintre mai marii preoţilor şi
cărturari veniră acum în templu, şi când
auziră strigătul de laudă şi de mulţumire,
precum şi cântecul copiilor, ei „se măniară adânc". Ei doriau ca Isus să-i o*
prească pe to|i. Ei îi spuseră: „Auzi ce
zic aceştia? “
14. „Dar Isus le zice: adevărat: oare
n’ati cetit nici odată că „din gura copiilor
şl a sugătorilor voiu întocmi lauda?" Lauda
cea desăvârşită este aceea ce porneşte
din inimă iubitoare. Isus ştia că acel copii
cântau fiindcă II iubiau, şi Domnul nu
voia să înceteze cântările lor fericite.
întrebări.
I. Ce
de.spre ceta/ea cea mai de.
seamă din lu da ? Cine conducea acum
p<‘. poporul lui Dum nezeu? Ce credeau
unii oameni despre Isus si cum 11 numiau de midie ori?
'2. Ce ar fi fost yata să facă unii
dintre oameni? Ce lucru nu încuviinţase
latis până acum ? Ce ne gândi lsun să
ivgădne acum ?
a Unde fusese Isus cu ucenicii Săi T
h i se loc se opriră din drum ul lor s})nlerusalim ? Ce ştii despre trimiterea celor
doi ucenici ai Uii Isus?
In ce nu arată Isns că se aseamănă
cu un rege? Ce spuse un profet cu mult
mat înainte, (U-spre venirea Domnulu i
Isus in Ierusalim ? Ce se apropia ?
r>. Ca găsiră cei doi ucenici când a ju n 
seră în acel sat ? Ce au vorbit cu stă
pânii m â n znlui?
(j. C(‘ au făcut cu m ânzul f Cum erâ
gătită calea pe undo avea să treacă Ite'gele ?
7. Ce strigau gloatele V
H.
Numeşte, unele din diferitele clase
de oameni, cari lăudau pe Isus în acel
tim p? .
9. Când ajunseră la Ierusalim, ce în 
trebă poporul din cetate ^ Ce răsptins li
se dete ? In ce loc din cetate merse Isus t
10. Descrie lucrurile cari se săvârşesc
în Templu. Ce pricină produse ceartă
]>rintre acei cari erau acolo?
II. Cum curăt'i Isus Templul si. ce
zise El?
l'J Cine veni atunci în Templu ? Ce
binecuvântare lasă Isus asupra oameni
lor ? Cum se bnciirau copiii ?
\
15- Cine încă mai veni în Templu ?
Ce făcură ei când auziră acestea? Ce
i doriau ei să facă Domnul Isus? Ce în^ re.bară pe Domnul?

14.
Ce întrebare puse Isus preoţilor?
Care laudă este desăvârşită ? Pentruce
n u roia Domnul Isus să înceteze cântă
rile copiilor?

Lecfiunea 12 — 20 Martie 1926.
Smochinul neroditor ; Isus şi
fariseii.
Textul biblic: Mat. 21, 17 -32.
Texte paralele : Marc. 11,12- 14. 20—23;
Luc. 20, 1 - 8 .
De m em orizat: „Dacă nu vă veti fi
pocăit, toti asemenea veti pieri*. Luc. 13, 3.
1. După intrarea regească a lui Isus^
în cetatea Ierusalimului, El, împreună cu
ucenicii, se întoarse liniştit în Betania,
unde ne este spus, că a petrecut toată
noaptea în rugăciune.
2. „Iar a doua zi întorcându-se în ce
tate flămânzi. Şi văzând un smochin lângă
cale se duse la el, dar nu găsi nimic intr'ânsul decât numai frunze. Şi-i zice: de
acum înainte rod din tine să nu se facă
în veci. Şi se uscă smochinul îndată".
3. Ucenicii Săi auziră cuvintele Lui însă
nu înţeleseră rostul lor. Isus arătase prin
acest smochin un semn trist pentru locui
torii Ierusalimului, şi pentru oricare altul
care pretinde a fi un fiu al lui Dumnezeu,
dar la care nu se vede în inimă roadele
cele de preţ ale iubirii lui Dumnezeu. C ă 
tre fiecare El spune: „Dacă nu vă veti fi
pocăit, toti asemenea ve|t pieri".
4. In dimineaja următoare, când Dom
nul trecîi din nou pe acolo împreună cu
ucenicii Săi, „văzură smochinul uscat din
rădăcini. Şi aducându-şi aminte Petru zice :
Invătătorule, iată smochinul pe care-1 bles
temaşi, s’a uscat. Şi răspunzând Isus le
zice aveţi credinţă în Dumnezeu".
5. Isus doriâ ca ucenicii Săi să ceară
dela El puterea de a face lucruri cari
erau de neputinţă a fi săvârşite prin pro
priile lor puteri. Atunci când fiii lui Dum
nezeu se roagă, ei ar trebui să ceară acele
lucruri pe cari şi Dumnezeu doreşte să
le dea lor, iar nu lucruri cari sunt pentru
propria lor plăcere. Pentru cei cari se
roagă bine, este dată făgăduinţa: „Toate
câte veti fi cerut în rugăciune, crezând
veti primi".
6. „Şi venind El în sanctuar se apropiară de Dânsul pe când învăţă, mai marii
preoţilor şi bătrânii poporului zicând: cu
ce putere faci acestea ? Şi cine Ţi-a dat
puterea aceasta ?
7. „Iar Isus răspunzând le zise: vă voiu

înlrcbâ şl Eu un cuvânt, pe care dacă
Mi-1 spuneji, şi Eu voiu spune cu ce pulere fac acestea. Botezul lui loan de unde
erâ ? Iar ei cugetau întru sine zic ând:
dacă zicem din cer, ne va zice pentru ce
n’ati crezul lui ? Far dacă zicem dela o a 
meni, ne temem de gloată, pentrucă to|i
tin pe loan drept un profet. Şi răspunzând
lui Isus ziseră: nu ştim. Zise şi El lor:
nici Eu nu vă spun cu ce putere fac
acestea".
8. Isus spuse după aceasta o parabolă
care avea de scop să înve|e şi pe farisei
ceeace El învăjase pe uceniicii Săi prin
uscarea smochinului. învăţătura este a*
ceasta; A pretinde că eşti un fiu al lui
Dumnezeu, sau mai simplu numindu-tepe
tine fiu al lui Dumndzeu aceasta nu ne
face copii ai Lui. Singuri aceia cari as
cultă de Dumnezeu, pol fi adevăraji fii
iubiţi.
9. Isus spuse: „Un om avea doi fii; şi
ducându-se la cel dintâiu zise : fiule,
du-te, lucrează în viea mea. Iar el ră s
punzând zise: nu voiesc, în urmă însă
părându-i rău, se duse; Şi ducându-se la
cel de al doilea zise lot astfel. Iar el răs
punzând zise, eu Doamne, mă duc, dar
nu s'a dus“.
10. După aceea Isus întrebă pe mal
marii preoţilor şi pe bătrâni, care din aceşti doi li se pare că a îndeplinit voia
Tatălui lor. Ei sp u se ră : „Cel dintâiu“.
Fariseii au răspuns drept. Fiul cel dintâiu
greşise fiindcă nu ascultase dela început,
însă tatăl îl iertă de îndată ce deveni as
cultător. Fiul cel de al doilea avea pre
tenţia că vrea să asculte, dar nu se duse.
11. Apoi Isus se sili să-i facă să vadă
că şi ei erau asemenea fiului de al doilea.
Ei pretindeau că sunt fifai lui Dumnezeu,
dar când Isus îi învăţă cum trebuie să fie
copiii lui Dumnezeu, el nu voiră să meargă
pe calea Sa. Isus le spuse că oameni! pe
cari ei îi dispreţuiesc considerându-i p ă 
cătoşi, vor fi mântuiţi în împărăţia ceru
rilor înaintea acelora cari se cred pe ei
înşjşi a fi mai buni,
12. Isus şi astăzi este un Mântuitor tot
■atât de iubitor. El vrea să mântuească pe
toti acei cari aud şi ascultă de vocea Sa.
,In ce chip milueşte părintele pe fii, milueşte lehova pe cei ce se tem de Dânsul".
Ps. 103, 213. „Dacă mărturisim păcatele
noastre. El este credincios şl drept, ca să
ne ierte păcatele şi să ne curătească de
orice nedreptate". 1 loan 1, 9.
Inirebări.
/. Unde. merse
în seara zilei când

avusese loc intrarea Sa regeascăîn Ieru
salim ? Cum îşi petrecu noaptea ?
2. Ce s ’a întâm plat când D omnul s ’a
întors în dimineaţa următoare la Ieru
salim? Cum îşi arătă Isus nemulţumirea
f ăţd de pomul care pretinde că are fructe 7
3. Deşi ucenicii Săi auziseră cuvintele,
ce n u înţeleseră ei 7 Ce arătase Isus
p rin aceM smochin? Ce spune EL către
fiecare ?
4. In dimineaţa următoare când tre
cură pe acest drxim, ce văzură? Ce vorbi
Petru cu Dommil Isus?
r>. Ce doreşte Isiis să ceară ucenicii
Săi dela El? Ce ştii despre felul cum
trebuie făcută o rugăciunef
f). Unde merse apoi Isus? Ce întrebare
Ii puseră bătrânii şi m ai marii preo
ţilor?
7. Dl loc să răspundă la aceasta, ce
altă întrebare le spuse Isus ? De ce le-a
fost teamă să răspzindă în t r ’un fel sau
a ltu l! Ce au spus ei? Ce n u voi să le
spună Isus?
8. Ce se îiicercă Isus să-i înveţe print r ’o parabolă? Cine poate fi u n adevărat
fiu iubit ?
9. Ce ştii despre trimeterea în vie a
celor doi fii f
10. Ce întrebă apoi h u s pe m ai marii
preoţilor? Ce răspunse aceştia? In ce a
greşit cel din tâiu ? Ce a făcut ca să fie
iertat acest rău ? Care eră păcatul celui
de al doilea f i u ?
11. Ce se sili Isus să-i facă să vadă ?
Ce le spuse despre acei pe cari îi dispreţuesc ?
12. Ce este .<ţi astăzi Isus pentru noi ?
Cu cine se aseamănă E l în milă .<ji iu 
bire ? Ce făgăduinţă este dată pentru
acei cari î.<ii 'mărturisesc păcatele ?

Lecfiunea 13 — 27 Martie 1926.
Repetiţia.

1. La masa unui fariseu, Isus spuse o
pildă despre un om care făcîi o cină
mare. Când sosi vremea să vină oas
peţii, aceştia începură să ceară iertare.
Atunci fu trimes un serv pe străzi, pe
uliţe şi la drumul mare spre a găsi pe
acei cari vor să vină. Isus lămuri că acei
cari se scuză că nu pol primi invitaţia
pentru serbarea cerească, vor fi lăsaţi, şi
alţii vor luâ locurile lor.
2. Isus mai spuse încă o altă parabolă

despre un fiu care părăsi casa părin
tească şi merse într’un (inut depărtat unde
îşi cheltui averea şi ajunse flămând şi
fără prieteni. Deşi era foarle păcătos, se
hotărî să se întoarcă acasă. Tatăl său,
ducând grija lui şi dorindu-1, îl văzu încă
de pe când se găsiâ pe cale, şi alergă
să-i iasă înainte, îl îmbrăjişă şi-l duse cu
multă bucurie îu casă. Această pildă ne
ajută să înjelegem iubirea lui Dumnezeu
pentru fiii Săi ce s’au rătăcit dela El.
3. Intr’o altă pildă, un econom risipi
averea stăpânului său. Când îl chemă
să-şi dea socoteală, el căută să se îm
prietenească cu acei cari datorau stăpâ
nului său, făcându'i să plătească numai
o parte din datorie în loc să o plătească
toată. In felul acesta ei erau părtaşi cu
economul' la necinste, şi erau datori
să îngrijească de el pentru binele făcut.
Oamenii cari nu iubesc pe Dumnezeu,
sunt foarte credincioşi în a servi lor înşile, ca şi acest econom. Acei cari iubesc
pe Dumnezeu vor fi totdeauna mai mult
doritori de a servi Lui.
4. Isus iubiâ pe Măria, pe Marfa şi pe
Lazăr. Intr'o vreme pe când Isus era de
parte, Lazăr se îmbolnăvi foarte greu.
Surorile lui trimiseră după Domnul, dar
El nu veni îndată, şi aşa Lazăr muri şi
fu îmmormântal. Când veni Isus, El merse
la mormânt şi strigă cu voce tare: „Lazăre, eşi afară “, şi el, care fusese mort,
ieşi afară din mormânt. Mul|i Iudei cre
zură în Isus din pricina acestei minuni.
5. Isus spuse o pildă în care un fariseu
şi un vameş au mers la templu să se
roage. Fariseul cel mândru gândiâ că el
este mai bun decât al|ii, şi în rugăciunea
sa se lăuda cu faptele lui bune. Vameşul
€râ foarte trist din pricina păcatelor sale,
şi se rugâ să fie iertat. Dumnezeu nu
putu să audă rugăciunea fariseului, dar
El iertă pe vameş de păcatcle pe care le
avusese, şi acest om mer^e acasă vesel.
6. Un tânăr bogat care erâ mai marele
unei sinagogi, veni alergând la Isus spre
a-i arătă ce trebuie să facă spre a fi
mântuit. Isus îi spuse să păzească porun, cile. Tânărul socotiâ că totdeauna le-a
! păzit. Atunci Isus îi spuse să-şi vândă
ceeace are, şi să dea la săraci; apoi să
' vină şi să-L urmeze. Tânărul se înde
părtă fiind foarle trist, căci erâ foarte
bogat.
^
7, Isus spuse că Impărăjia cerurilor
este asemenea unui om stăpân de casă
care angajează lucrători spre a lucra în
i vie. Acelora cari au început de dimineajă
* li s'a făgăduit câie un dinar, drept plată

■
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pentru lucrul dintr’o zi. Aljl lucrători fură
trimişi mai târziu în vie, şi unii nu lucrară
decât o oră. La sfârşitul zilei, toji primiră
aceeaş plată. Isus lămuri că nu mulţimea
de fapte, ci dorinţa noastră de a sluji,
este ceeace îi place Lui.
8. Ucenicii credeau că Isus va întemeia
în curând o împărăţie pământească. Mama
lui lacob şi a lui loan, cerii ca aceşti doi
fii ai ei să poată avea locurile cele mai
de cinste în împărăţie. Isus le vorbi că
acela care vrea să fie cel mai mare, tre
buie să se gândească cât mai pu|in la
sine, şi să dorească a sluji pe alţii. Isus
ne este pildă.
9. Zacheu doriâ să vadă pe Domnul
Isus, dar el eră un om mărunjel. iar mul
ţimea dimprejurul lui Isus erâ numeroasă
aşâ că Zaheu alergă înainte şi se urcă
într’un pom. Când ajunse Isus dedesubtul
pomului, chemă pe Zaheu pe nume şi-i
spuse să se coboare căci El vrea să vină
în casa lui. Vameşul cel bogat iî dădu
lui Isus, inima, şi spuse că el vrea să dea
jumătate din averea sa pentru săraci, şi
dacă a nedreptăţit pe cineva, îl va des
păgubi împătrit.
10. Isus a fost invitat la o sărbătoare
în Betania. Maria unse în taină picioarele
lui Isus cu un parfum din cele mai scumpe,
procurat de ea cu multă cheltueală. Iuda
împreună cu alţii, găsiră că ceeace a
făcut este rău, dar Isus primi această faptă
pornită din iubire, zicând: „Ea făcu ce
putîi".
11. Isus călătoreşte la Ierusalim pe un
mânz, în timp ce oamenii cari îl iubeau
îşi întindeau hainele pe cale, şi înălţau
cu voce tare laude Aceluia pe care ei II
numiau Rege. După ce cumpărătorii şi
vânzătorii au fost isgoni|i din Templu,
bărbaţi, femei şi copii veniră cântând
cântece de slavă.
12. Intr’o dimineaţă. Domnul Isus erâ
flămând, şi El căută să găsească smo
chine înlr’un pom care avea belşug de
frunze. Dar în pom nu se găsiâ nici un
fruct, astfel încât Isus spune să nu mai
rodească niciodată, şi pomul se uscă şi
nu mai avu vieafă în el. Smochinul este
asemenea acelor oameni cari pretind că
aparţin lui Dumnezeu, dar cari nu doresc
să aducă în inimile lor roadele iubirii lui
Dumnezeu.
întrebări.
/. Ce pildă spuse Isuf; când .se află la
7uasa u n ui fariseu? Care a fost purtarea
hivitafilor faţă de chemarea făcută? In

ce chip au fost adutfi oaspeţi la se.rhare Z
Co vor fi pierdut p entru totdeauna acei cari
refuzA invitarea pe care le-o-face cerul 7
2. Spune întâmplarea cu fitil care a
părăsit casa părintească ifi s ’a dus într 'u n ţin u t îndepărtat. Ce ne ajută p a 
rabola să înţelegem ?
2.
Ce hotărîre îşi luă u n econom ne
credincios spre a veni în ajutorul său
propriu, atunci când află că m i m ai
poate fi econom ? Cine vor fi de tot ze
loşi spre a servi pe învăţătorul?
4.
Ce întristare veni în casa nnuia
dintre prietenii cei mai buni oi lui Isus?
Cum se schimbă mai târziu tristeţea în
bucurie?
n. Cum se rugă în Templu, fariseul
cel mândru ? Cât de deosebit se ru^ă sărm anul vameş ? Căre rugăciune, fu auzită
şi prim i răspuns ?
6. Ce voiă să ştie ten tânăr bogat? Ce
socotiă el că făcuse totdeauna? I.a ce în 
cercarea îl puse Domnul Isus ? Ce făcă
când auzi proba la care fu pus?
7. In pilda stăpânului de casă şi a
vierultii, în ce vreme merseră lucrătorii
la Incrxi ? Ce plată prim i fiecare din ei ?
Plata noastră ne este dată de Domnul
după m ulţim ea faptelor, sau dtipă spi
ritul cu care am lucrat?
8. Ce credeau ucenicii lu i Isus? O'
cinste se siliau doi ucenici să primească?
Cine va fi socotit ca cel mai mare în
îm părăţia cerurilor? Cine ne este pildă?
9. Ce ştii despre. Zaheu ?
10. Ciim dovedi Maria, iubirea ei cea
puternică faţă de Domnul Isus? Cinr
socoti că fapta sa a fost rea? Ce spuse
Isus despre Maria ?
11. In ce chip regesc intră odată Isus
în Ierusalim? Cum a fost prim it de cei
cari îl iubiau ? Ce a mai f'ăcut D omnul
Isus ? Cine I-a adus Uiudă şi unde ?
12. Uude căută Isus să găsească odată
hrană? Care lucru îl înşelă? Ce spuse
Domnul Isus către pom ? Care clasă de
oameni este asemenea smochinului?

Textele de memorizat din cursul
trimestrului.
1. „Oricine se înaltă pe sine va fi umilit, şi cine se umileşte pe sine va fi
înălţat". Luc. 14, 11.
2. ,Sculându-mă voiu merge la tatăl
Meu-. Luc. 15, 18.
3. Cel credincios în pufin este cre
dincios şl în mult*. Luc. 16, 10.
4. , Eu sunt învierea şi viea|a. Cine crede
în Mine viu va fi, chiar dacă va fi murit*,
oan 11, 25.

5. .Lăsaţi copiii să vină la Mine şi
nu-i opriţi; căci împărăţia lui Dumnezeu
este a unora ca aceştia*. Luc. 18, 16.
6. „Dacă voeşti să intri în viea|ă, pă
zeşte poruncile". Mat. 19, 17.
7. „Mergeţi şi voi în viea mea, şi ce
este cu drept voiu da vouă". Mat, 20, 4.
8. „Care ar voî să fie întâiul între voi,
va fi sluga voastră". Mal. 20, 27.
9. „Şi curând se dete jos, şi-L primi cu
bucurie". Luc. 19, 6.
10. „Ea făcîi ce putu". Marc. 14, 8.
11. „Osana, Fiul lui David, binecuvân
tat este cel ce vine în numele Domnului".
Mal. 21, 9.
12. „Dacă nu vă ve|i fi pocăit, to|i asemenea veti pieri". Luc. 13, 3.

CURI E R

ul:

Numărul membrilor comunităţii Adven
tiştilor în lumea întreagă este, după ultima
statistică de 250.879; dintre cari în România
sunt 6250. In anul 1924 au fost câştigafi în
lumea întreagă un număr net de 16.783, cel
mai mare număr care a fost adăugat la co
munitatea noastră dela organizarea ei. Lu
crarea aceasta se face în 119 tări, prin 52
Uniuni, coprinzând 138 conferinţe, 164 câm
puri misionare, şi 248 institutiuni, utilizând
8.679 lucrători evanghelişti, şi 7.726 lucră
tori în institutiuni, o for|ă totală de 16.405
sau în alte cuvinte un lucrător activ la fie
care patrusprezece membri ai comunităţii.
Campania misionară din săptămâna
mare a anului trecut a folosit pentru desvoltarea lucrării'de editură din ţinuturile
catolice ale Italici.
Se ca u tă de sora A. Dr. Pascu o pereche
de bătrâni, sau singur bătrân or bătrână
să stea la tară, să aibă grijă de curte;
i se dă casă, căldură, întreţinere şi 4 mii
lei anual. A se adresa neîntârziat pe adresa: Str. Sfânta Vineri 20, Bucureşti
Cine doreşte locuri de grădinărie, a se
adresa tot acolo.
Tip. .Cutânlul EvangheUei*. 458—2000—.

