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Editorial. Este aici cineva care știe să se roage ?

 

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

Psalmul 45
Către mai marele cântăreţilor – 

De cântat cum se cântă : „Crinii” – 
Un psalm al fiilor lui Core – O cântare – 

O cântare de dragoste
1 Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în 

inimă şi zic : „Lucrarea mea de laudă 
este pentru Împăratul !”

Ca pana unui scriitor iscusit 
să-mi fie limba !

2 Tu eşti cel mai frumos dintre oameni,
harul este turnat pe buzele tale : de aceea 

te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie.
3 Războinic viteaz, încinge-ţi sabia,

podoaba şi slava  –
4 da, slava ta ! – Fii biruitor, suie-te în 

carul tău de luptă, apără adevărul,  
blândeţea şi neprihănirea, şi dreapta ta să 

strălucească prin isprăvi minunate!
5 Săgeţile tale sunt ascuţite : sub tine vor  

cădea popoare, şi săgeţile tale vor  
străpunge inima vrăjmaşilor împăratului.
6 Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule,  

este veşnic ; toiagul de domnie al  
Împărăţiei Tale este un toiag de dreptate.

7 Tu iubeşti neprihănirea şi urăşti  
răutatea. De aceea, Dumnezeule,  

Dumnezeul Tău Te-a uns
cu un untdelemn de bucurie, mai presus  

decât pe tovarăşii Tăi de slujbă ...    
                                                     [Cont. în nr. viitor]
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PSALMII 
CARTEA A DOUA

Psalmul 44
Către mai marele cântăreţilor – Un psalm 

al fiilor lui Core – O cântare
 ... 18 da, inima nu ni s-a abătut,

paşii nu ni s-au depărtat de pe cărarea Ta,
19 ca să ne zdrobeşti în locuinţa şacalilor

şi să ne acoperi cu umbra morţii.
20 Dacă am fi uitat Numele Dumnezeului  

nostru şi ne-am fi întins mâinile 
spre un dumnezeu străin,

21 n-ar şti Dumnezeu lucrul acesta,
El, care cunoaşte tainele inimii?

22 Dar din pricina Ta suntem înjunghiaţi  
în toate zilele, suntem priviţi 

ca nişte oi sortite pentru măcelărie.
23 Trezeşte-Te! Pentru ce dormi,  

Doamne? Trezeşte-Te ! 
Nu ne lepăda pe vecie !

24 Pentru ce Îţi ascunzi faţa ?
Pentru ce uiţi de nenorocirea 

şi apăsarea noastră?
25 Căci sufletul ne este doborât în ţărână 

de mâhnire, trupul nostru 
este lipit de pământ.

26 Scoală-Te, ca să ne ajuţi!
Izbăveşte-ne, pentru bunătatea Ta !

„Cereți și vi se va da !” [Matei 7 : 7]
Întrebarea  :  „Este  aici  cineva care știe  să se  roage ?” nu este  o  întrebare 

născocită, ci a fost adresată odată pe un vas austriac de război echipajului adunat de 
către  comandantul vasului, într-un ceas grav. 

S-a arătat din nefericire că nu era nimeni acolo care știa să se roage. Atunci 
comandantul vasului s-a grăbit în cabina lui și a luat din dulapul lui de cărți o carte de 
rugăciuni, în speranța că va găsi acolo îndrumare pentru a se putea ruga - și anume, 
voia să se roage pentru mântuirea sufletului nemuritor al unui marinar muribund.

Întrebarea : „Este aici cineva care știe să se roage ?” ar fi potrivită în multe 
case ale patriei noastre, în care nu locuiește nimeni care-L cunoaște cu adevărat pe 
Dumnezeul viu, prezent și salvator. 

Există în suburbiile marilor orașe case uriașe în care locuiesc adesea mai bine 
de 100 de familii ; în unele din aceste case am putea să mergem din ușă în ușă cu 
întrebarea. „Este aici cineva care știe să se roage ?” și am primi răspunsul: Nu ! Aici 
nu este nimeni care-L cunoaște pe Dumnezeul viu, prezent și care ar putea vorbi cu 
Dumnezeu în siguranța credinței. Și la fel ai putea să mergi la ușile celor bogați și tot 
așa ai putea în unele sate să bați la uși cu întrebarea : 

„Este aici cineva care știe să se roage ?” La cât de multe uși răspunsul ar fi : 
„Nu !” ? Și totuși există atâta jale, disperare, lacrimi, boală, căsnicii nefericite și tot 
felul de nevoi – ce trist dacă nu este nimeni care să știe să se roage ! 

Pentru  un recrut  sau pentru  un marinar  aceasta  este  o  întrebare  extrem de 
importantă, dacă el în compania lui, în escadronul sau bateria lui sau pe vaporul lui 
găsește  pe  cineva  care  Îl  cunoaște  pe  Dumnezeu  ca  pe  Tatăl  lui,  pe  Isus,  pe  Cel 
răstignit,  ca pe Mântuitorul lui,  dacă acolo este un om care se roagă, care în toate 
nevoile și greutățile își găsește adăpost la Dumnezeul viu și atotputernic.      [Continuarea pe 
pagina 2]



 

 

                

  
  

[Continuare din pagina 1] 
Din nefericire merg în cazarmă 

mulți recruți care nu știu nimic despre 
privilegiul de negrăit de a afla în orice 
dificultate  ajutorul  Dumnezeului 
veșnic. 

Tot  astfel  intră  nenumărați 
oameni și în căsnicie fără rugăciune; ei 
deschid o afacere, aleg o meserie fără 
rugăciune. 

Mulți  merg  la  spital,  sunt 
anesteziați cu cloroform înaintea unei 
operații fără rugăciune, mor și merg în 
veșnicie fără rugăciune. 

Dar  trebuie  să  înțelegi  corect, 
că  vorba „rugăciune” nu înseamnă să 
spui  o rugăciune învățată  pe dinafară 
sau să citești o rugăciune dintr-o carte 
de rugăciuni – nu, să te rogi înseamnă 
:  să  strigi  cu  încrederea  inimii  la 
Dumnezeul atotștiutor, atotputernic, 
prezent, cu încrederea că El ascultă, 
că poate și vrea să ajute și să salveze. 

Făgăduințele lui Dumnezeu nu 
sunt  valabile,  bunăoară,  numai  în 
domeniul vinei și al păcatului – nu, ci 
și  în  sărăcie,  în  boală,  în  primejdie 
iminentă, în criză de locuință, dacă ne-
am  rătăcit  în  pădure,  în  furtună  pe 
mare sau oricum altfel s-ar numii miile 
de nevoi pământești. 

Există un Ajutător atotputernic 
aproape  de  oameni.  Cine-L  cheamă, 
aceluia îi va răspunde. 

„Cereți și  vi se va da ;  căutați 
și veți găsi ; bateți și vi se va deschide.  

Căci  oricine  cere  primește ;  
cine caută găsește; și celui ce bate i se  
va deschide”. (Matei 7 : 7 – 8) 
[Preluare din :  Mărturiile unui  vechi soldat  către  camarazii  lui, 
XV- 1909 – 1910] 

 Lumini peste veacuri (I) [Petru Popovici] 
CAPITOLUL 14 

FELIX NEFF
Apostolul Alpilor 

Atât  tatăl  cât  şi  mama  lui  Felix 
Neff au fost necredincioşi, dar cu atât mai 
izbitoare  în  ale  credinţei  a  devenit  viaţa 
fiului lor. 

După  pocăinţă,  el  a  trăit  o  viaţă 
dăruită lui Dumnezeu în slujba altora, cu 
mare  lepădare  de  sine  şi  muncă  asiduă 
pentru trezirea păcătoşilor din starea lor şi 
întoarcerea lor la Dumnezeu. 

În  tinereţe,  Felix  a  fost  ofiţer  în 
armata elveţiană. 

Deşi  avea  un  salariu  bun, 
îmbrăcăminte  elegantă  şi  perspectivă  de 
înălţare  în  rang,  el  nu  era  mulţumit,  nu 
avea pacea sufletului. 

Într-o zi, a găsit un tratat intitulat 
„Miere  din  stâncă”,  scris  de  Thomas 
Willcock. 

L-a  citit  şi  l-a  recitit.  Prin  acel 
tratat pe două pagini, Dumnezeu a găsit cu 
cale să-l trezească pe Felix. 

Mai târziu, el a scris : „Când după 
mii de hotărâri fără folos şi mii de eforturi  
zadarnice, am învăţat în sfârşit  că nimic  
bun nu locuieşte în mine, am fost bucuros  
să citesc tot  conţinutul  care zugrăvea cu 
deplin  adevăr  starea  mizerabilă  a  inimii  
mele şi-mi arăta în acelaşi timp singurul  
remediu eficace. 

Cu toată bucuria am primit vestea 
bună,  că  noi  trebuie  să  mergem  de-a  
dreptul  la  El  cu  toată  vina  noastră,  cu 
toată  necredinţa  şi  chiar  cu  toată  
nepocăinţa noastră”. 

Atunci,  pe  acel  tratat,  ofiţerul  a 
scris : 

„Felix  Neff  a  găsit  pacea  prin  
aceste două pagini”. 

                 [Continuarea în numărul viitor]

Apoi  este  înţelept  ca  în  timpul 
când ne merge bine şi  avem tihnă,  să ne 
pregătim şi pentru zile mai grele. 

Necazul  poate  veni  de  la 
Dumnezeu sau să fie îndurat ca fiind partea 
crucii  noastre  pe  care  trebuie  să  o  luăm 
zilnic asupra noastră. 

Boala,  moartea  prietenilor, 
pierderea  averii,  etc.  sunt  lucruri  la  care 
trebuie  să  ne  aşteptăm fără  a  ne  speria.  

Astfel,  trebuie  să  fim pregătiţi  şi 
pentru timpul de necaz. 

Noi nu vom putea să le prevedem 
în întregime, dar vom putea să ne pregătim 
pentru  ele  şi  trebuie  -  aşa  cum s-a  făcut 
aluzie  mai  înainte  -  să  păstrăm ca  pe  o 
comoară  promisiunile  lui  Dumnezeu,  să 
umplem din abundenţă sufletele noastre cu 
mulţumiri  şi  consolări  şi  să  fim  ferm 
convinşi de puterea lui Dumnezeu. 

Pentru  a  rezista  şi  a  nu  ne  da 
bătuţi,  este  nevoie  să  avem:  „picioarele 
încălţate  cu  râvna  Evangheliei  păcii”. 
(Efeseni 6 : 15)                                   [Va continua  ]     

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

BOLI EVITABILE
20. Noroi sau stele ? 

„Doi oameni privesc printre aceleaşi  
gratii. Unul vede noroiul, iar celălalt  
vede stelele”. [Frederick Langbridge]

(Continuare din numărul trecut)
Au mai fost şi  alţii  care au văzut 

stele printre gratiile închisorii. 
Doamna Guyon a reacţionat aşa de 

bine la încordarea în temniţă încât scrierile 
sale au inspirat întreaga lume creştină. 

Puţini  oameni  au  fost  în  dosul 
gratiilor ca Helen Keller. Deşi oarbă, surdă 
şi  mută,  totuşi  ea  deveni  nemuritoare  în 
analele  mondiale  fiindcă  şi-a  întrebuinţat 
adversităţile  ca  trepte  pe  care  s-a  urcat 
pentru  a  binecuvânta  o  lume  întreagă  cu 
spriritul şi iubirea sa. 

Nu trebuie să ne fie frică în mod 
nejustificat  de  dificultăţile  vieţii,  sau  să 
parcurgem distanţe mari pentru a le evita. 

Vânturile puternice şi contrarii nu 
suflă  pentru  distrugerea  noastră.  De  fapt 
marinarul  înţelept  poate  să-şi  ajusteze 
pânzele în mod corect, astfel încât chiar şi 
vânturile contrare să-l ajute ca să-şi atingă 
ţinta. Chiar şi oamenii nesimpatici pot să 
ne  ajute  să  facem  ajustările  necesare 
velaturii  noastre  mintale,  care  pe  apă  se 
numeşte tacking (greement), iar pe uscat se 
numeşte tact (abilitate). 

John  Bunyan  a  uitat  de  gratiile 
închisorii atât de ocupat era cu lucrurile de 
dincolo  de  această  lume.  El  a  fericit  nu 
numai  sufletul  său,  ci  şi  milioane de alţi 
oameni, cu cartea sa de succes peste secole 
„Călătoria Creştinului”. 

Într-o  altă  carte  a  sa,  Bunyan 
dădea  un  sfat  excelent  de  pregătire  a 
sufletului  pentru  încordări,  chiar  mai 
înainte ca ele să-l lovească. 

Cu toate că sfatul său a fost scris 
cu treisute de ani în urmă, nimic nu-l poate 
depăşi nici în ziua de azi. 


