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Editorial. Priviri în evenimentele viitoare (IV)

„Să trăieşti în pace, şi pacea să
fie cu casa ta şi cu tot ce este al
tău” !                   I Samuel 25 : 6

13 Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru şi a
lui  Ioan,  s-au  mirat,  întrucât  ştiau  că  erau
oameni necărturari şi de rând ; şi au priceput
că fuseseră cu Isus.
14 Dar, fiindcă vedeau lângă ei pe omul care
fusese  vindecat,  nu  puteau  zice  nimic
împotrivă. 
15 Le-au poruncit doar să iasă afară din sobor,
s-au sfătuit între ei 
16 şi au zis : „Ce vom face oamenilor acestora
? Căci este ştiut de toţi locuitorii Ierusalimului
că prin ei s-a făcut o minune vădită pe care n-o
putem tăgădui.
17 Dar, ca să nu se lăţească vestea aceasta mai
departe  în  norod,  să-i  ameninţăm  şi  să  le
poruncim  ca  de  acum  încolo  să  nu  mai
vorbească nimănui în Numele acesta.”
18 Şi după ce i-au chemat, le-au poruncit să nu
mai  vorbească  cu  niciun  chip,  nici  să  mai
înveţe pe oameni în Numele lui Isus.
19  Drept  răspuns,  Petru  şi  Ioan  le-au  zis  :
„Judecaţi voi singuri dacă este drept înaintea
lui  Dumnezeu  să  ascultăm  mai  mult  de  voi
decât de Dumnezeu ; 
20 căci noi nu putem să nu vorbim despre ce
am văzut şi am auzit.”
21  I-au  ameninţat  din  nou  şi  i-au  lăsat  să
plece, căci nu ştiau cum să-i pedepsească, din
pricina  norodului  ;  fiindcă  toţi  slăveau  pe
Dumnezeu pentru cele întâmplate.
22 Căci omul cu care se făcuse această minune
de  vindecare  avea  mai  bine  de  patruzeci  de
ani…
                                                       [Cont. în nr. viitor]
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3  Au  pus  mâinile  pe  ei  şi  i-au  aruncat  în
temniţă până a doua zi ; căci se înserase.
4 Însă mulţi din cei ce auziseră cuvântarea au
crezut ; şi numărul bărbaţilor credincioşi s-a
ridicat aproape la cinci mii. 
5 A doua zi, mai marii norodului, bătrânii şi
cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim,
6 cu marele preot Ana, Caiafa, Ioan,
Alexandru şi toţi cei ce se trăgeau din neamul
marilor preoţi.
7 Au pus pe Petru şi pe Ioan în mijlocul lor şi
i-au întrebat : „Cu ce putere sau în numele cui
aţi făcut voi lucrul acesta ?”
8 Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis :
„Mai  mari  ai  norodului  şi  bătrâni  ai  lui
Israel  !
9  Fiindcă  suntem  traşi  astăzi  la  răspundere
pentru o facere de bine făcută unui om bolnav
şi suntem întrebaţi cum a fost vindecat,
10 s-o  ştiţi  toţi  şi  s-o  ştie  tot  norodul  lui
Israel  !  Omul  acesta  se  înfăţişează  înaintea
voastră pe deplin sănătos în Numele lui Isus
Hristos din Nazaret, pe care voi L-aţi răstignit,
dar pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi.
11 El  este  „Piatra  lepădată  de  voi,  zidarii,
care a ajuns să fie pusă în capul unghiului.”
12 În nimeni altul nu este mântuire : căci nu
este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în
care trebuie să fim mântuiţi.”

W., un slujitor al Evangheliei povestește : „Când am venit în orășelul P.,  o
femeie  tânără  și  mama  ei  bătrână  m-au rugat  stăruitor  să-l  mai  vizitez  înainte  de
plecare pe bătrânul tată, care stătea rău cu sănătatea. 

Am fost condus în casa lor drăguță. Într-un colț al camerei prietenoase zăcea
bolnavul palid și slăbit. L-am salutat cordial și l-am întrebat dacă va începe : „marea
călătorie”. 

„Se pare că nu-mi rămâne nimic altceva de făcut”, mi-a răspuns morocănos.
La întrebarea mea despre „banii de călătorie” și  „biletul de călătorie” pentru cer,  a
devenit furios și a strigat : „Domnule, ce credeți despre mine ? Cum vă permiteți ? Am
umblat permanent ca un creștin sincer.” 

„Dar dragă prietene, dacă totul este în cea mai bună ordine, atunci bucurați-
vă ! De ce vă supărați așa ?” am spus eu cu mult calm. 

„Precis nu vreau să vă supăr ; am venit numai să vă arăt un serviciu prietenesc.
Plec imediat ; dar numai o întrebare ! Poate veți închide curând ochii pentru lumea
aceasta ; aveți siguranța iertării ? 

Veți fi mântuit în lumea cealaltă ? Mergeți la Isus, în cer ?” A strigat la mine
revoltat : „Lucrul acesta nu-l poate ști nici un om !” Am luat Biblie, care era pe masă
lângă el și am spus : 

„Atunci această carte este o carte mincinoasă și deci pot s-o arunc în foc ? Aici
scrie în Romani 8 : 16 despre credincioși : „Însuși Duhul mărturisește împreună cu
duhul  nostru  că  suntem copii  ai  lui  Dumnezeu.  Și  dacă  suntem copii,  suntem și
moștenitori !” 

Omule, dragă omule, mergeți la pierzare dacă veți călători în veșnicie fără Isus
și fără Duhul Său !” M-a privit fix, cu ochi mari, sticloși, ca un om care se trezește din
somn, apoi și-a împreunat ambele mâini, le-a lovit de frunte și a strigat : 

„O, nebunul de mine! O, nebunul de mine ! De ce nu mi s-a spus aceasta mai
devreme ? Dacă diavolul mi-a luat viața, atunci cel puțin să nu-mi ia și sufletul.”



           Versetul de aur al Bibliei                       Din cartea Boli evitabile

Eşti sigur că vei ajunge în Cer ?
1. Nu există  om fără  păcat  :  „Căci  toţi au
păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu”.
(Romani 3 : 23) 2.  Pentru un singur păcat,
omul este / va fi condamnat : „Fiindcă plata
păcatului este moartea ...”.  3. Mântuirea este
posibilă  numai  prin  Isus :  „  ...  darul  fără
plată  al  lui  Dumnezeu  este  viaţa  veşnică  în
Isus  Hristos,  Domnul  nostru”.  (Romani  6:23)
„Doamne Isuse, vino te rog şi în viaţa mea !”

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu
lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru

ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă
viaţa veşnică”. 

EVANGHELIA DUPĂ IOAN 3 : 16

Capitolul 9. Minte bolnavă - trup bolnav
După Dr. Roy R. Grinker, unul din directorii
medicali  ai  Spitalului  Reese  din  Chicago,
atacurile fatale de inimă pot să fie declanşate
în urma supărării grave, depresiuni şi frică.
Acest  medic  declară  că  frica  aduce  mai
multă încordare inimii decât ori care alte
şocuri, inclusiv exerciţiul fizic şi oboseala.
Influenţa  tensiunii  emotive  asupra
organismului  omenesc  poate  să  fie
demonstrată  printr-o  enumerare  parţială  a
bolilor  pe  care  ea  le  produce  sau  le
agravează. (Desigur, nu trebuie să se creadă
că  factorul  emotiv  este  singura  cauză  în
vreunul din aceste cazuri) :
•  Tulburări  ale  sistemului  nervos  :
Nevralgii  de  diferite  feluri,  alcoolismul,
epilepsia,  psihonevroza,  psihoze  precum
schizofrenia, demenţa senil.  
•  Tulburări  ale  glandelor  de  secreţie
internă:  Hipertiroidismul, diabetul zaharat,
obezitatca.  
•   Tulburări  alergice:  Urticaria,  rinita
alergică, astmul.   
•  Tulburări ale sistemului osterarticular:
Lombosciatica,  dureri  şi  spasme  ale
muşchilor  (mialgii),  artrita  reumatoidă,
osteoartrita. 
•  Infecţii:   Mononucleroza  infecţioasă,
poliomelita,  multe,  poate  toate  infecţiile.  •
Boli de ochi:  Glaucomul, keratita. • Boli de
piele  :  Urticaria,  dermatita  artropică,
neurodermatita,  boala  lui  Raynauld,
sclerodermia,  lupusul eritematos diseminat,
psoriazisul.                           [Cont. în numărul viitor]

S-a ridicat cu mult efort, a îngenuncheat în pat, m-a strâns în brațe în timp ce
eu îngenuncheam în fața patului și a strigat : „O, Domn și Mântuitor, iată aici sufletul
meu ; iartă-mă că am fost atâta timp un nebun.” – 

Dumnezeu a dat har cuvintelor sale, așa încât bătrânul s-a lăsat ca un sărman
păcătos cu totul în brațele lui Isus și cu credință vie nu se mai baza decât pe jertfa de la
Golgota și astfel a găsit pace și siguranța mântuirii prin Cuvântul lui Dumnezeu. – 

Când după aproximativ zece zile, la întoarcerea mea din călătorie am trecut
prin  acea  stație,  mama  și  fiica  m-au  întâmpinat  la  gară  și  mi-au  povestit  printre
lacrimi : „Tata a plecat acasă în pace cu Dumnezeu, triumfând.”

Ei, bine – astăzi ai auzit  adevărul Evangheliei – vezi să nu faci și  tu parte
dintre cei înșelați, despre care Cuvântul lui Dumnezeu spune : „V-ați înșelat singuri în
sufletele voastre”.(Ieremia 42 : 20). 

Ce serios devine aici acest cuvânt. „Judecătorul este chiar la ușă !” Aceasta nu
ne-o spune numai Sfânta Scriptură ; aceasta ne-o adeveresc tot mai mult și mai mult
semnele vremii. 

Ce zi serioasă este cea care stă înaintea tuturor oamenilor neîmpăcați : ziua și
ceasul când omul va păși în fața Judecătorului, pentru a-și primi sentința veșnică. – 

Dar ce har că El, dreptul Judecător, Isus Hristos, astăzi încă stă ca Salvator în
fața  ușii  inimii  și  dorește  să  intre.  „Iată,  Eu  stau  la  ușă  și  bat  ca  să-Mi  deschidă
cineva.”  El  vrea  să  aibă  intrare,  să  dăruiască  iertare  și  pace  și  viața  veșnică.  

Sângele Lui scump, pe care l-a vărsat la cruce pentru cei pierduți, curăță de
orice păcat pe oricine care acum, în ziua mântuirii Îl cheamă și-L apucă cu credință ca
Mântuitor.

Milioane de oameni pot fi așa de orbiți, încât să tăgăduiască până și existența
lui Dumnezeu, dar Dumnezeu încă există. El există pentru a-i mângâia pe toți cei care
caută mântuire și pace la inima Lui. 

El  mai există pentru a-i  purta pe toți  cei  care se lasă plini  de încredere în
brațele Lui puternice. 

Mai există pentru a-i conduce pe drum drept pe toți cei care sunt copiii Lui, cu
mână devotată de Tată prin lumea agitată, cu toate că greutățile și primejdiile se înalță
în această lume ca munții. – 

Mai există, prietene, ca să te primească și pe tine în har, ca să-ți șteargă toată
vina păcatului, ca să-ți dăruiască și ție pace și viața veșnică. Isus Hristos a venit să
caute și să mântuiască ce era pierdut. – 

Așa că nu-ți amâna mântuirea nici măcar o zi ! – Dacă a fost vreodată necesar
și urgent de a căuta sprijin și mântuire în Dumnezeu, sprijin pentru lumea aceasta și
mântuire  pentru veșnicie,  acum este cazul  ;  pe amândouă le  găsești  numai  în Isus
Hristos ; numai El este ușa și calea spre Dumnezeu. – 

Dar  dacă  deja  ai  devenit  proprietatea  scumpă  a  Mântuitorului,  atunci  lasă
această  scurtă  viață  pământească,  ce  zboară  repede  ca  un  abur,  să  fie  închinată
Domnului în sinceritate și curăție ! 

Trăiește  pentru  El,  urmează-L,  recrutează  pentru  El,  fă-I  numai  bucurie  și
cinste până va veni ...
                                                    [Preluat din : Mărturiile unui vechi soldat către camarazii lui, Anul XV- 1909 – 1910]

Maxime i cugetări despre mânieș
•  „A ști  să-ți  stăpânești  un  moment  de
mânie înseamnă a te scuti de un secol de
remușcări.”Proverb chinezesc 
•  „Mânia  este  un  acid  care  deteriorează
mult  mai  mult  vasul  în  care  este  ținut
decât  lucrurile  peste  care  este  vărsat.”
Autor necunoscut 
•  „Cine  își  biruie  mânia,  acela  biruie
întreaga lume.” Proverb indian 
•  „Mânia e ca focul  :  nu se poate stinge
decât atunci când e  scânteie. După aceea
este prea târziu.” G. Papini 
•  „Mânia,  ca  și  focul,  până  la  urmă  se
stinge. Dar ce facem cu cenușa ?” Autor
necunoscut 
• „Vorbește când ești furios și vei reuși cea
mai  regretabilă  conversație.”  Laurence
Peter 
•  „Cu  fiecare  minut  în  care  te  enervezi,
pierzi  60  de  secunde  de  fericire.”  Autor
necunoscut 
•  „Furia  ingratului  contra  ta  să  nu  te
mâhnească  ;  e  flagelația  lui  însuși.”
Nicolae Iorga 
•  „Mânia este un vânt care stinge flacăra
rațiunii.” Autor necunoscut 
• „Să ții furia în tine e ca și cum ai prinde
un cărbune încins pe care vroiai să-l arunci
în altcineva. Tu o să arzi.” 
• „Nu te enerva pe cel ce știe mai multe
decât  tine.  Nu  e  vina  lui.”  Autor
necunoscut  
•  „Furia este o armă pe care o ținem de
tăiș.” James M. Barrie 
• „Dar pentru că mânia Lui nu pedepseşte
încă,  nu  înseamnă  că  puţin  Îi  pasă  de
nelegiuire.” Iov 35 : 15
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