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Editorial. Cei care nu întrebau de Mine (I)

 

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

şi ai în gură legământul Meu,
17 când tu urăşti mustrările

şi arunci cuvintele Mele înapoia ta ?
18 Dacă vezi un hoţ, te uneşti cu el,

şi te însoţeşti cu preacurvarii.
19 Dai drumul gurii la rău,

şi limba ta urzeşte vicleşuguri.
20 Stai şi vorbeşti împotriva fratelui tău,  

cleveteşti pe fiul mamei tale.
21 Iată ce ai făcut, şi Eu am tăcut.
Ţi-ai închipuit că Eu sunt ca tine.

Dar te voi mustra şi 
îţi voi pune totul sub ochi!

22 Luaţi seama, dar, voi care 
uitaţi pe Dumnezeu,

ca nu cumva să vă sfâşii, 
şi să nu fie nimeni să vă scape.

23 Cine aduce mulţumiri ca jertfă, acela 
Mă proslăveşte, şi celui ce veghează 
asupra căii lui, aceluia îi voi arăta 

mântuirea lui Dumnezeu.” 
Psalmul 51

Către mai marele cântăreţilor – Un psalm 
al lui David – Făcut când a venit la el 

proorocul Natan, după ce intrase David la 
Bat-Şeba

1 Ai milă de mine, Dumnezeule, în  
bunătatea Ta !

După îndurarea Ta cea mare, şterge 
fărădelegile mele ! … 

                                                                               [Cont. în nr. viitor]
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PSALMII 
CARTEA A DOUA

Psalmul 50
Un psalm al lui Asaf

7 Ascultă, poporul Meu, şi voi vorbi ;
ascultă, Israele, şi te voi înştiinţa.

Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tău.
8 Nu pentru jertfele tale te mustru :

căci arderile tale de tot 
sunt necurmat înaintea Mea.

9 Nu voi lua tauri din casa ta,
nici ţapi din staulele tale.

10 Căci ale Mele sunt 
toate dobitoacele pădurilor,

toate fiarele munţilor cu miile lor.
11 Eu cunosc toate păsările de pe munţi,
şi tot ce se mişcă pe câmp este al Meu.

12 Dacă Mi-ar fi foame, nu ţi-aş spune ţie,
căci a Mea este lumea şi 

tot ce cuprinde ea.
13 Oare mănânc Eu carnea taurilor ?

Oare beau Eu sângele ţapilor ?
14 Adu ca jertfă lui Dumnezeu mulţumiri

şi împlineşte-ţi juruinţele  
făcute Celui Preaînalt.

15 Cheamă-Mă în ziua necazului,
şi Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi !

16 Dumnezeu zice însă celui rău :
„Ce tot înşiri tu legile Mele

„Sunt căutat de cei care nu întrebau de Mine, sunt găsit de cei care nu Mă  
căutau.” [Isaia 65 : 1]

Nu  toți  oamenii  pe  care  îi  întâlnim  în  viață  sunt  așa  de  inofensivi  și  de 
cumsecade cum par ;  unii,  la care nu se observă, trec prin adâncimi groaznice ale 
păcatului. 

Ascultă povestea vieții unui contabil, care astăzi își câștigă pâinea într-un post 
onorabil. Nu vei arunca o privire numai în adâncurile păcatului, ci în același timp și o 
privire în înălțimile harului lui Dumnezeu. 

Învață  de  aici  să  înțelegi  adevărul  Evangheliei  :  Isus  poate  și  vrea  să 
mântuiască  din  adâncurile  cele  mai  adânci  ale  vinei  și  ale  înfășurării  păcatului. 
Dumnezeu mai are o cale de ieșire și din cea mai disperată nenorocire. 

Acolo  unde  omul  nu  mai  are  nimic  de  sperat,  Dumnezeu  mai  știe  căi  de 
binecuvântare și pace, mult peste orice concepții omenești. 

Da,  vei  asculta din toiul  vieții  moderne o interpretare a cuvântului  :  „Sunt  
căutat de cei care nu întrebau de Mine, sunt găsit de cei care nu Mă căutau.”

„Ca fiu al unui hangiu și meșter măcelar, am urmat o școală bună de meserii, 
apoi,  ca negustor am învățat ceva trainic și  la douăzeci de ani am plecat la Berlin. 
Acolo trăiam fără Dumnezeu și eram înclinat spre băutură. 

Am găsit un post excelent și am ajuns curând la un salariu de 2000 de mărci 
anual.  La început mergeam câteodată la biserică, deoarece fusesem educat religios. 
Dar în al 22-lea an al vieții mele am terminat cu aceasta. 

Drumul păcatului meu mergea până în adâncurile cele mai adânci ale poftei 
carnale, ba chiar până la sperjurul judiciar. Mai târziu am început în Friedrichstrasse cu 
o prăvălie proprie,  care mergea excelent.  Curând după aceea am deschis o a doua 
prăvălie ; și aceasta mergea bine.                                               [Continuarea pe pagina 2]



 

 

 

              

  
  

[Continuare din pagina 1] 
Dar viața mea de cârciumă a dus 

totul  la  decădere,  am ajuns  la  faliment. 
Acum sărăcit fiind, un prieten m-a chemat 
la Hamburg. 

Acolo ne-am întâlnit într-o stradă 
izolată  din  Altona  cu  un  poștaș  de 
mandate. 

Eu  și  prietenul  meu  am chibzuit 
câți bani am obține dacă-l omorâm pe om 
în bătaie.  Dar  Dumnezeu ne-a  zădărnicit 
planul.

Întors la Berlin, după ce am rătăcit 
mult timp încoace și încolo, un prieten mi-
a  făcut  rost  de  un  post  bun de  vânzător 
într-o firmă mare de țigarete. 

Ca  mulțumire  i-am  furat  acestui 
prieten cam 100 de mărci. Trei ani am fost 
în  acest  post,  apoi  m-a  apucat  viciul 
băutului așa de tare, încât am renunțat la 
tot și rătăceam la întâmplare. 

Tatăl meu a auzit despre aceasta și 
m-a luat acasă. 

Să-l escrochez de bani pe blajinul 
meu  tată  era  ceva  ușor  pentru mine.  Cu 
acești bani am deschis din nou o prăvălie 
sub un nume străin. 

Părinții  mei s-au mutat la mine ; 
dar  când tatăl  meu m-a văzut  permanent 
foarte beat, a fost adânc mâhnit - iar eu ? 

Am  decis  să  călătoresc  în  locul 
meu  de  naștere,  pentru  a-mi  sfârși  viața 
chiar acolo. 

I-am lăsat pe părinții  mei singuri 
cu prăvălia și am călătorit spre casă. 

Eram  terminat  –  dar  Dumnezeu 
încă nu era. Mulțumiri fie aduse Lui ! 

Ajuns  în  locul  natal,  am  rătăcit 
două nopți beat, în ger cumplit. 

În prima noapte am plănuit să mă 
las  călcat  de  un tren,  dar  pentru aceasta 
mi-a lipsit totuși curajul în clipa decisivă.  

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

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

FELIX NEFF
Apostolul Alpilor 

 Banii  care nu i-au mai risipit  pe 
băuturi,  acum  i-au  putut  folosi  să-şi 
îmbunătăţească locuinţele lor. Ca mântuiţi, 
viaţa de familie a devenit alta. Atitudinea 
bărbatului faţă de soţie s-a schimbat. 

La fel  faţă de copii.  Cântările  de 
laudă pentru Dumnezeu au început din nou 
să răsune din vârful  Alpilor.  Acest  ofiţer, 
devenit  misionar,  a  fost  binecuvântat  de 
Dumnezeu. Dar munca sa intensă în toate 
domeniile a dus la o epuizare prematură a 
forţelor sale. 

După  patru  ani  de  muncă,  s-a 
îmbolnăvit  grav. Avea dureri  cumplite.  În 
ultimele  săptămâni  nu  a  mai  putut  să 
mănânce  nimic,  nu  a  putut  să  bea,  nu  a 
putut să doarmă, nici să vorbească. 

În această stare, a cerut unui frate 
să-i scrie, cu litere mari de o şchioapă, pe o 
hârtie mare, pe care a lipit-o la partea de la 
picioare  a  patului,  ca  s-o  poată  vedea 
mereu, cuvintele : „Cel ce crede în Mine  
are viaţa !” Acest text,  el  spunea că este 
paşaportul  său  de  intrare  în  Împărăţia 
veşnică. 

Neputând  vorbi,  arăta  doar  cu 
degetul  la  toţi  care  veneau  să-l  vizitez.  

Înainte  de  a  pleca  în  veşnicie,  a 
şoptit celor ce erau lângă el : 

„Evanghelia  e  adevărată  !  E  
adevărată  !  Spuneţi  la  revedere  tuturor  
fraţilor.  Eu  mă  înalţ  la  Tatăl  în  deplină 
pace. Victorie ! Victorie ! Victorie în Isus  
Cristos !”               [Continuarea în numărul viitor]

În Ioan 11 : 25 – 26 scrie : „Isus i-
a zis : „Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine  
crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va  
trăi.  Şi oricine trăieşte şi  crede în Mine  
nu va muri niciodată”.

William  Wordsworth  exprima 
acelaşi  gând  pe  altă  cale:  „Copilul  este 
tatăl  omului”.  (W.  Wordsworth,  „My 
Heart Leaps Up”) 

Tipic pentru atitudinea acelora care 
au  în  grijă  părinţii  lor  în  vârstă,  sunt 
cuvintele  doamnei  Sabin  :  „Doctore,  
trebuie să-mi spui ce am de făcut cu mama 
mea. Nu mai pot s-o suport. Ea ne scoală 
în timpul nopţii. Soţul meu doarme cam o 
jumătate de oră pe noapte şi apoi trebuie  
să se ducă la lucru. Mereu strigă la copii  
şi ei sunt neliniştiţi. De câţiva ani de când  
o  am  pe  mama  la  mine  sunt  complet  
îmbătrânită.  Nici  tabletele  somnifere  n-o  
mai linistesc. Doctore, sunt terminată. Aşa  
am meritat-o. Trebuie să mă ajutaţi”.

Inutil  să  spunem  că  nici  pentru 
medici  nu  este  uşor  să  dea  o  soluţie  în 
asemenea  cazuri.  Spitalele  şi  sanatoriile 
particulare  nu  doresc  pacienţi  care 
deranjează deoarece ei tulbură pe alţii, iar 
rudele  nu  sunt  totdeauna  învoite  să 
interneze  pe  cei  dragi  într-un  ospiciu  de 
nebuni.                                         [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
21. Problema Nr. 1 de sănătate 

a naţiunii 
Personalitatea  neatrăgătoare  care 

se manifestă la unii cetăţeni mai în vârstă, 
nu este o izbucnire subită. 

Este  mai  degrabă  continuarea 
stărilor  de  furie  din  copilărie,  elaborarea 
îngâmfării din adolescenţă, dezvoltarea în 
continuare  a  siguranţei  de  sine  în  vârsta 
mijlocie, care acum la bătrânţe reprezintă 
ca o personalitate complet spinoasă, acră şi 
uşor iritabilă. 

Înainte  ca  arterioscleroza  să 
obtureze arterele sale cerebrale, izbucnirile 
usturătoare  ale  acestui  individ  au  fost 
suportabile  numai  pentru  că  ele  erau 
răspândite  pe  o  mulţime  de  contacte  şi 
dăinuiau un timp scurt. 

Acum când arterioscleroza a redus 
radical  activităţile  sale  fizice,  a  schimbat 
terorizarea  sa  în  turbulenţă  şi  l-a  închis 
între cei patru pereţi ai casei, el a devenit 
imposibil. 

Dacă de-a  lungul  anilor  ducem o 
viaţă  dereglată,  de  văicăreli  şi  de  critică, 
mai târziu, când felul nostru antipatic este 
multiplicat şi agravat de obturarea arterelor 
noastre  cerebrale,  pe  drept  cuvânt,  vom 
putea fi compătimiţi de copiii noştri. 

Ar putea să fie tot atât de greu să 
ne schimbăm atitudinea cum ar fi de greu 
să înlăturăm o zgârietură adâncă dintr-un 
disc fonografic. 

Dacă  nu  avem  grijă  acum,  am 
putea să sfârşim ca o „sperietoare pe două 
picioare”. 

Dr.  Bess  Fancher,  un  observator 
pătrunzător al omu1ui, îmi spunea odată : 

„Doctore, nu avem multe de spus  
despre  cum  arătam  la  16  ani,  dar  noi  
suntem  singuri  care  hotărâm  cum  vom 
arăta la 60 de ani”.


