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Editorial. Nu mă lăsa, o, Dumnezeule, să mor înainte să fiu salvat ! (II)  

 

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

5 „Pentru că cei nenorociţi sunt asupriţi şi  
pentru că săracii gem, acum”, 

zice Domnul, „Mă scol 
şi aduc mântuire celor obijduiţi.”

6 Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate,
un argint lămurit în cuptor de pământ şi  

curăţat de şapte ori.
7 Tu, Doamne, îi vei păzi

şi-i vei apăra de neamul acesta pe vecie.
8 Pretutindeni mişună cei răi, când 

domneşte ticăloşia printre fiii oamenilor. 
Psalmul 13

Către mai marele cântăreţilor – 
Un psalm al lui David

1 Până când, Doamne, mă vei uita  
neîncetat ? Până când Îţi vei ascunde faţa 

de mine ?
2 Până când voi avea sufletul plin de griji
şi inima plină de necazuri în fiecare zi ?
Până când se va ridica vrăjmaşul meu 

împotriva mea ?
3 Priveşte, răspunde-mi, Doamne 

Dumnezeul meu ! Dă lumină ochilor mei,  
ca să n-adorm somnul morţii,

4 ca să nu zică vrăjmaşul meu : „L-am 
biruit !” Şi să nu se bucure potrivnicii mei,  

când mă clatin.
5 Eu am încredere în bunătatea Ta,

sunt cu inima veselă, din pricina mântuirii  
Tale : 6 cânt Domnului,

căci mi-a făcut bine ! [Va continua]

SĂ CITIM BIBLIA ÎMPREUNĂ
[DE FOLOS PENTRU TIMPUL DEVOŢIONAL]

PSALMII
CARTEA ÎNTÂIA

Psalmul 11
5 Domnul încearcă pe cel neprihănit,

dar urăşte pe cel rău 
şi pe cel ce iubeşte silnicia.

6 Peste cei răi plouă cărbuni, foc şi  
pucioasă : un vânt dogoritor, 

iată paharul de care au ei parte.
7 Căci Domnul este drept, 

iubeşte dreptatea,
şi cei neprihăniţi privesc faţa Lui.

Psalmul 12
Către mai marele cântăreţilor – 

De cântat pe harpa cu opt corzi – 
Un psalm al lui David

1 Vino în ajutor, Doamne, 
căci se duc oamenii evlavioşi,

pier credincioşii dintre fiii oamenilor.
2 Oamenii îşi spun minciuni unii altora,

pe buze au lucruri linguşitoare, 
vorbesc cu inimă prefăcută.

3 Nimicească Domnul toate buzele 
linguşitoare, limba care vorbeşte cu trufie,

4 pe cei ce zic: „Suntem tari cu limba 
noastră, căci buzele noastre sunt cu noi :  
cine ar putea să fie stăpân peste noi ?”

Inima lui tânjea după pacea cu Dumnezeu și după siguranța mântuirii. El știa 
că Dumnezeu ni le oferea pe amândouă în Evanghelie și știa că Dumnezeu vrea și 
poate să ni le dea pe amândouă în Fiul Său. 

Dar cum să obțină el această pace și această siguranță ? Din momentul în care 
le-a obținut ... N-ar fi trebuit ca inima lui să se bucure și să fie veselă înainte să poată 
spune : 

„Acum  am  pace  cu  Dumnezeu  și  acum  știu  că  Răscumpărătorul  meu 
trăiește” ? 

Da, aceasta era dificultatea pentru sufletul lui. El nu descoperise încă în inima 
lui nici o veselie, nici o bucurie a mântuirii ; cum putea el, (după părerea lui), să fie 
mântuit ? – Mesagerul lui Dumnezeu i-a amintit de textul : 
„Deci, fiindcă am fost îndreptățiți prin credință, (nu prin sentimente sau fapte), avem 
pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos”. (Romani 5 : 1)

Apoi i-a citit mărturia din Cuvântul lui Dumnezeu : „V-am scris aceste lucruri  
ca să știți că voi, care credeți în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică”. (I 
Ioan 5 : 13)

Prietenul nostru a privit o vreme fix la text, apoi a spus : „Dacă acesta este 
adevărat, atunci sunt mântuit !” Un suflet dornic de mântuire crede cu adevărat în 
Fiul lui Dumnezeu și nu poate îndrăzni să respingă mărturia lui Dumnezeu. El a citit 
câteva versete mai sus : „Cine nu-L crede pe Dumnezeu, L-a făcut mincinos”. (Citește I 
Ioan 5 : 9 – 12) 

Da,  deci,  fiindcă-L credea  pe  Dumnezeu că  avea  viața  veșnică,  bucuria  și 
veselia au intrat în inima lui. Acum știa că este mântuit, pentru că o spune Dumnezeu. 

Astfel a fost sufletul lui mântuit  prin credința în Fiul lui Dumnezeu și el  a 
devenit  fericit  prin mărturia limpede a Cuvântului lui Dumnezeu ;  acum poate să-I 
mulțumească și să-I slujească lui Dumnezeu. 

        [Preluare din : Mărturiile unui vechi soldat către camarazii lui, XV- 1909 – 1910] 

             



    
  

 

 

  VERSETUL DE AUR AL BIBLIEI                 BOLI EVITABILE

CUM POT FI MÂNTUIT ?
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

PROVERBE LATINE. VIN
• Unde-i vin, acolo vin. •  Vinul intră, taina 
iese. •  Vinul pe om nu-l omoară, dar ca pe-
un câine îl doboară. [Din  Proverbe şi  cugetări  
latine, Albatros, Bucureşti, 1976]

16. David şi uriaşul „teamă” 
Astmul  de  asemenea  poate  fi  cauzat  de 
încordare. 
Dificultatea  de  respiraţie  la  astmatic 
determină frică şi  tensiune care la rândul 
lor  agravează  în  mare  măsură  starea 
aceasta prin stabilirea unui cerc vicios. 
Un  psihiatru  povestea  despre  un  pacient 
care  avea  accese  astmatice  întotdeauna 
când auzea sunând clopotul bisericii.
Cauza  acestei  izbucniri  era  intrigantă. 
Tulburarea aceasta a început cu câţiva ani 
mai înainte, în timp ce aştepta pe mireasa 
lui să sosească la biserică. 
În  timp  ce  clopotul  bisericii  suna,  un 
mesager  sosi  cu  vestea  că  logodnica  s-a 
răzgândit.  
Şocul emotiv ce a urmat a determinat un 
acces  serios de  astm la  acesată  persoană, 
încât în anii următori de fiecare dată când 
auzea clopotul,  era  apucat  de acest  acces 
astmatic.
Psalmistul  David  a  avut  mult  mai  multe 
motive  decât  noi  să  fie  cuprins  de  frică. 
Gândiţi-vă  numai  la  întâlnirea  lui  cu  un 
leu, cu un urs, cu uriaşul Goliat şi de câte 
ori  nu  mult  a  lipsit  ca  să  fie  omorât  de 
mâna regelui Saul însuşi ...        [Va continua]

pus  în  ţeapă,  fiindcă  a  fost  rebotezat  şi 
stăruie  în  acel  botez”,  lucru  care  a  fost 
împlinit întocmai la Lieuwarden. 
Sângele  sărmanului  croitor  a  produs  o 
ceată de urmaşi ai Domnului, pentru care 
el a dat cu bucurie tot ce a avut, chiar şi 
viaţa sa. 
Martirajul  acestuia l-a condus pe Menno 
Simons,  după  o  lungă  şi  grea  luptă 
lăuntrică, la o acţiune decisivă.
La început, el a fost doar surprins auzind 
că acest om a suferit din cauza a ceea ce ei 
numeau al doilea botez. 
El a studiat Scripturile, dar n-a putut găsi 
nimic în ele despre botezul copiilor mici. 
A  consultat  apoi  pe  Luther,  Bucer  şi 
Bullinger,  dar  ei  nu  l-au  ajutat,  căci  el 
văzu că argumentele prin care ei susţineau 
practica botezului  copiilor mici nu aveau 
nici o bază în Scripturi. 
Cu toate că ajunsese treptat la o cunoştinţă 
mai deplină a adevărului lui Dumnezeu şi 
la  o  îndreptare  oarecare  a  vieţii  sale 
exterioare, totuşi se reţinea de la ceea ce 
ştia că trebuie să facă. 
El era fire ambiţioasă şi ezita s-o rupă cu 
biserica  în  care  nădăjduia  să-şi  creeze 
cariera şi să ajungă la faimă. 
Pentru un timp,  el  a  încercat  să  facă  un 
compromis conştiinţei, predicând adevărul 
în mod public, de la amvon. 
În cele din urmă, spune el, cam după nouă 
luni  de  aşa  predicare,  Domnul  i-a  dat 
Duhul şi puterea Sa şi atunci el a renunţat 
la toată onoarea şi reputaţia lumească, s-a 
despărţit  de  biserică  şi  erorile  ei, 
supunându-se  de  bună  voie  lipsurilor  şi 
sărăciei,  alipindu-se  de  cei  pe  care  îi 
duşmănea înainte.
Aceasta a  fost  cam prin anul  1536 şi  se 
pare că intenţia lui Menno a fost să ducă o 
viaţă liniştită de cercetător şi scriitor. 
Dar  cam  după  un  an,  un  mic  grup  de 
credincioşi veni la el şi ...           [Va continua]

DICŢIONAR DE CUVINTE 
expresii, citate celebre 

•  Mon  verre  n'est  pas  grand,  mais  je 
bois dans mon verre (fr. „Paharul nu mi-e 
mare, dar beau din paharul meu”) –  versul 
care constituie o chemare de a fi tu însuţi,  
de a nu căuta să te împăunezi cu penele  
altuia,  de  a  nu  te  ascunde  îndărătul  
citatelor,  de  a  nu  imita  fără  rost,  fără 
discernământ ş.a.m.d.,  aparţine  poetului 
francez  Alfred  de  Musset  şi  face  parte 
dintr-un catren, pus ca dedicaţie la poemul 
său dramatic :  Cupa şi buzele ... Versul e 
citat aproape întotdeauna în franţuzeşte şi 
se  aplică,  în  sens  favorabil,  acelora  care 
refuză  să  soarbă  inspiraţii  din  cupe 
străine ; sau dimpotrivă, în mod critic, la 
adresa  celor  care  n-au  nimic  original  în 
manifestările lor.  (N.r.  Este un citat cât  se 
poate  de  actual,  având  în  vedere  cantitatea 
mare de informaţie care este existentă la ora 
actuală (internet, de ex.). Pot să-mi propun să 
fac  ce  scrie  în  Psalmul  101  :  3  unde  citim 
decizia luată de împăratul David : 
„Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei ;  

urăsc purtarea păcătoşilor ; 
ea nu se va lipi de mine”.

MICĂ ENCICLOPEDIE 
ONOMASTICĂ

Lazăr
Cunoscut în toată Europa, din ce în ce mai 
puţin  frecvent  ca  prenume  în  epoca 
contemporană,  Lazăr reproduce un vechi 
nume  ebraic  Eleazár ...  cu  semnificaţia 
„Elohim  a  ajutat”,  prin  care  părinţii  îşi 
exprimau  sentimentele  de  recunoştinţă 
pentru  naşterea  unui  fiu  (din  El-Elohim, 
unul dintre numele Lui Dumnezeu şi  azar 
„a ajuta”).

BIOGRAFII 
Lumini peste veacuri (I) 

[Petru Popovici] CAPITOLUL 9
 MENNO SIMONS

Dacă  dispariţia  anabaptiştilor  din 
Germania ar fi fost tot aşa de completă şi 
în realitate ca şi în aparenţă, lucrul acesta 
ar  fi  ridicat  o  curioasă  problemă  istorică 
greu de explicat : încetarea atât de repede a 
învăţăturii şi practicii evanghelice.
Dar cercetătorului istoriei nu-i trebuie mult 
ca  să  descopere  că  anabaptiştii  n-au 
dispărut, ci numai au luat alt nume.
Menoniţii  la  început  se  numeau  între  ei 
simplu “fraţi”, iar în limbajul comun pe la 
mijlocul  veacului  al  şasesprezecelea  au 
fost cunoscuţi sub numele de “menoniţi”.
Despre Menno, poreclit  Simons, ştim prea 
puţin, doar ceea ce el ne spune despre sine. 
S-a  născut  în  Witmarson,  Friesland,  în 
1496 sau 1497. 
A fost educat pentru preoţie, iar în 1524 a 
preluat  îndatoririle  de  preot  în  Pingjum, 
satul tatălui său. 
Un an după aceasta, pe când oficia slujba 
la altar, i-a venit gândul că pâinea şi vinul 
de  la  Cina  Domnului  nu  ar  fi  trupul  şi 
sângele  lui  Cristos,  dar  a  lepădat  ideea 
aceasta ca o ispită a diavolului. 
El s-a temut să studieze Scripturile, ca nu 
cumva să se rătăcească. 
Viaţa  lui  era  lipsită  de  evlavie.  După  un 
timp,  el  a  început,  totuşi,  să  studieze 
Scripturile  şi  a  primit  ceva  lumină,  deşi 
inima lui încă nu era schimbată. 
Din fire era pornit împotriva anabaptiştilor. 
Pe când era în această stare, Menno a auzit 
despre martirajul unuia Sicke Freerks sau 
Friericks, mai bine cunoscut după porecla 
sa de Snyder, care îl arăta ca şi croitor. 
La 30 martie 1531, acest credincios a fost 
condamnat,  după  cum  spune  actul 
judecătoriei : “spre a fi executat prin sabie, 
trupul său să fie tras pe roată şi capul său
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