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Editorial. Marea zi de naștere 

 

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

3 Căci nişte străini s-au sculat împotriva 
mea, nişte oameni asupritori 

vor să-mi ia viaţa;
ei nu se gândesc la Dumnezeu. – (Oprire)

4 Da, Dumnezeu este ajutorul meu,
Domnul este sprijinul sufletului meu!

5 Răul se va întoarce asupra potrivnicilor 
mei ; nimiceşte-i în credincioşia Ta!

6 Atunci Îţi voi aduce jertfe de bunăvoie,
voi lăuda Numele Tău, Doamne, 

căci este binevoitor ;
7 căci El mă izbăveşte din toate  

necazurile, şi cu ochii mei 
îmi văd împlinită dorinţa 

privitoare la vrăjmaşii mei.
     Psalmul 55 

Către mai marele cântăreţilor – De 
cântat pe instrumente cu corzi – O 

cântare a lui David
1 Ia aminte, Dumnezeule, la rugăciunea 
mea şi nu Te ascunde de cererile mele!

2 Ascultă-mă şi răspunde-mi !
Rătăcesc încoace şi încolo şi mă frământ,

3 din pricina zarvei vrăjmaşului şi din 
pricina apăsării celui rău. Căci ei aruncă 
nenorocirea peste mine şi mă urmăresc 

cu mânie.
4 Îmi tremură inima în mine şi mă 

cuprinde spaima morţii,
5 mă apucă frica şi groaza şi mă iau fiorii.
                                                                               [Cont. în nr. viitor]
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PSALMII 
CARTEA A DOUA

 Psalmul 53
Către mai marele cântăreţilor – De cântat 

pe flaut – O cântare a lui David

5 Atunci vor tremura de spaimă,
fără să fie vreo pricină de spaimă;
Dumnezeu va risipi oasele celor ce  

tăbărăsc împotriva ta,
îi vei face de ruşine, căci Dumnezeu i-a 

lepădat.
6 O! cine va face să pornească din Sion 

izbăvirea lui Israel?
Când va aduce Dumnezeu înapoi pe 
prinşii de război ai poporului Său,

Iacov se va înveseli, şi Israel se va bucura.

Psalmul 54
Către mai marele cântăreţilor – De cântat 
cu instrumente cu corzi – O cântare a lui 

David – Făcută când au venit zifiţii să 
spună lui Saul : „Ştiţi că David şade 

ascuns printre noi ?”
1 Scapă-mă, Dumnezeule, prin Numele  
Tău şi fă-mi dreptate, prin puterea Ta!
2 Ascultă-mi rugăciunea, Dumnezeule,

ia aminte la cuvintele gurii mele.

Se crede aproape unanim în poporul nostru [N.r. poporul german] și mai bine 
zis în familiile celor bogați și culți, că bolnavii grav trebuie amăgiți cu speranțe de 
însănătoșire. Ce răspundere nespus de serioasă își iau rudele asupra lor în acest caz ! 

Chinezii sunt mult mai rezonabili în aceasta. Acolo este considerată o politețe 
ca la vizitarea unui bolnav să-l asiguri pe cel suferind, că vei purta de grijă pentru o 
înmormântare bună. 

Orice chinez bogat își  cumpără din vreme un sicriu potrivit  rangului.  Dacă 
încă nu-l posedă la a 60-a lui aniversare - chinezii numesc această aniversare „marea 
zi de naștere” -, atunci fiii și nepoții îi dăruiesc la această sărbătoare un sicriu frumos. 

Firește că în ciuda acestui fapt poate uita în mod nechibzuit  de seriozitatea 
veșniciei și să se îndrepte cu păcatele lui spre dreapta judecată a Dumnezeului sfânt ; 
de aceasta nu te protejează nici posesia unui sicriu, nici a unui loc de veci, nici că ți-ai 
făcut testamentul. Nu, toate aceste lucruri nu aduc nici păzire de păcat, nici mântuire, 
nici pace.

Lasă-mă să-ți spun cum găsești această pace, această nădejde de nezdruncinat, 
care se arată biruitoare chiar și în ceasul morții : privește, crezând, spre crucea de pe 
Golgota ! Acolo a purtat Fiul lui Dumnezeu blestemul păcatului tău, pedeapsa vinei 
tale. Sângele Lui curs pe cruce dă fiecăruia care crede siguranța împăcării desăvârșite. 
Cheamă Numele lui Isus, lasă-te cu deplină încredere în brațele Lui salvatoare și atunci 
inima ta va fi străbătută de un râu de pace și de o preafericită siguranță. 

Atunci poți mărturisi : sunt salvat, sunt protejat. „Căci sunt bine încredințat că 
nici moarte, nici viață, nici îngeri, nici stăpâniri, nici cele de acum, nici cele viitoare,  
nici puteri, nici înălțime, nici adâncime, nici o altă creatură nu vor fi în stare să ne  
despartă  de  dragostea  lui  Dumnezeu,  care  este  în  Isus  Hristos,  Domnul  nostru”.
(Romani 8 : 38 - 39).                                        

               



 

 

                

  
  

  ILUSTRAȚII CU TÂLC 
Alex avea probleme la şcoală, mai ales la 
matematică.  Ştia  că  părinţii  săi  se  vor 
supăra  dacă  vor  afla  ce  note  are  la 
matematică,  aşa  că  hotărî  să  semneze  el 
notele în carnet. 
Profesorul  observă  şi  telefonă  părinţilor 
lui Alex. Aceştia au fost tare necăjiţi, dar 
după ce s-au gândit o vreme au hotărât să 
nu-l pedepsească, ci să-l facă pe Alex mai 
răspunzător faţă de învăţătură şi pentru tot 
ce face. Aşa că i-au spus:
– Uite, Alex, noi considerăm că eşti destul  
de mare să răspunzi pentru ceea ce faci.  
Dacă  nu  vrei  să  înveţi,  vei  plăti  
consecinţele.  Ştii  că  am  vrut  să-ţi  
cumpărăm o bicicletă la vară.  Ar trebui  
să faci ceva ca să o meriţi. Deci dacă nu  
iei o notă de şapte la teză la matematică,  
nu vei primi bicicleta.
Alex  nu  prea  a  fost  încântat,  dar  şi-a 
propus să „tragă“ tare şi să ia o notă mare 
la  teză.  Dar  deşi  a  început  să  înveţe  cu 
elan, pentru că venise primăvara şi timpul 
era frumos, Alex nu putea sta în casă şi să 
înveţe. 
Drumul  de  la  dorinţă  la  faptă  este  cam 
lung pentru mulţi. Dar îi veni o idee şi zise 
prietenului său :
– Bogdane, dacă mă laşi să copiez la teza 
de  la  mate,  te  voi  lăsa  să  mergi  cu 
bicicleta la vară.  
–  S-a făcut, băiete, zise Bogdan.  Cu o zi 
înainte  de  teză,  Bogdan  se  îmbolnăvi  şi 
Alex se descurcă cu greu. Ah, dacă ar fi 
învăţat în lunile trecute ! Nota lui Alex la 
teză a fost mică. Încercase să meargă pe 
picioarele altora şi nu reuşise.
–  Îmi  pare  rău,  îi  răspunse  tata,  dar  nu 
primeşti bicicleta.
– Dar tată, ai spus că dacă iau şapte… e 
aproape şapte. Şase e aproape de şapte.
– Aproape nu este suficient.  

[Continuarea pe pagina 3]

 Lumini peste veacuri (I) [Petru Popovici] 
CAPITOLUL 15 

JOHN WESLEY
La vârsta de 21 de ani, terminând 

facultatea,  a  fost  ordinat  ca  diacon  în 
biserica Anglicană. 

La 23 de ani a fost hirotonisit  ca 
preot.  După aceasta a petrecut  doi  ani  şi 
jumătate ca ajutor al tatălui său la parohie. 
În anul 1729 s-a reîntors la Oxford. 

Atunci s-a unit cu “Clubul Sfânt” 
organizat de fratele său Charles cu un an 
înainte  şi  numaidecât  a  fost  făcut  liderul 
clubului.  „Clubul  Sfânt”  era  o  mică 
societate a tinerilor iubitori de Dumnezeu. 
Aici  se  întruneau  pentru  citirea  Noului  
Testament în  greacă,  pentru  împărtăşirea 
de  experienţe  şi  pentru  cercetarea  inimii. 
Membrii  acestui  club  depuneau  eforturi 
pentru  ridicarea  morală  şi  religioasă  a 
studenţilor,  pentru  ajutorarea  săracilor, 
suferinzilor  şi  a  prizonierilor,  precum  şi 
pentru  instruirea  literară  şi  religioasă  a 
copiilor săraci. 
El a fost inspirat de cărţile : „Urmarea lui  
Cristos”  a  lui  Toma  de  Kampis,  „Traiul  
sfânt”  şi  „Moartea  sfântă”  a  lui  Jeremy 
Taylor,  „Desăvârşirea  creştină”  şi 
„Chemarea serioasă” a lui Wiliam Law.
El nici nu se putea gândi că acţiunea lor 
modestă pentru trezirea păcătoşilor, trezire 
pe care nici el nu o avea, îi va purta prin 
experienţe binecuvântate şi va face din el 
instrumentul  care,  folosit  de  puterea 
divină, va provoca o trezire religioasă de 
mare amploare.  
După  ce  şi-a  terminat  pregătirea,  John 
Wesley  împreună  cu  fratele  său  Carol 
Wesley, a fost trimis de biserica Anglicană 
ca misionar în Georgia, Statele Unite. La 
începutul  anului  1736 erau  în  drum spre 
America.  Pe  aceeaşi  corabie  se  afla  şi  o 
grupă de emigranţi moravieni ... 

                                 [Continuarea în numărul viitor]

         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
 
[Continuarea de pe pag. 2]

Am spus şapte şi nu aproape şapte.  
Ţi-ai pierdut răsplata. Îmi pare rău.

Raţionamentul  lui  Alex  se  poate 
vedea la mulţi oameni. Când cineva spune 
că  aproape  a  prins  trenul  sau  autobuzul, 
înseamnă că l-a pierdut. 

Şi  la  fel,  când  cineva  spune  că 
aproape este mântuit, înseamnă că nu este 
pe calea credinţei. Împăratul Agripa credea 
în proroci, dar nu era suficient. 

El  era  aproape  de  cale,  dar  a 
refuzat  să  meargă  pe  ea  spunând 
apostolului Pavel : „Curând mai vrei tu să 
mă îndupleci să mă fac creştin !“ (Faptele 
Apostolilor 26 : 28) 

Dregătorul Felix ştia destul de bine 
calea pe  care  mergeau  creştinii,  dar  a 
amânat  să  meargă  pe  ea.  Şi  acum  se 
impune  o  întrebare  foarte  importantă 
pentru toţi : Suntem pe calea credinţei sau 
aproape de ea ?                   [Sursa : internet]

Cheamă-L pe Isus chiar acum !

BOLI EVITABILE
22. Melci şi schizofreni 

Rosemary  era  sfioasă,  rezervată, 
meticuloasă  cu  propria-i  persoană  şi 
pedant îmbrăcată. Avea ca model pe mama 
sa care era „complet feminină”. 
În  zilele  de  vară  puteai  s-o  găseşti  pe 
Rosemary  stând  în  grădină  şi  împletind 
ghirlande de flori. 
Ea nu se abătea din drumul ei pentru a se 
asocia  cu  alte  fete.  Ca  copilă  a  citit  o 
sumedenie  de  cărţi  despre  cavalerii  şi 
doamnele  de  la  curtea  Regelui  Artur  şi 
pentru dânsa aceste personaje păreau mai 
reale decât ceilalţi din jurul ei. 
Cu  cât  creştea  în  vârstă  cu  atât  o 
preocupau  tot  mai  mult  aceste  personaje 
imaginare, lipsite de greşeli şi cu mult mai 
fermecătoare decât oamenii obişnuiţi, care 
uneori spun lucruri murdare. 
Când  Rosemary  se  duse  la  facultate, 
deveni  nefericită.  Acasă  avea  cameră 
separată.  Acum avea  un  dormitor  comun 
cu  alte  două  fete,  bineînţes,  fete  foarte 
departe  de  eroinele  cunoscute  din  cărţi. 
Colegele ei de cameră şi din clasă au simţit 
că Rosemary era retrasă. 
Fără  să-şi  dea  seama,  ele  au  poreclit-o 
„îngâmfata”.  Dormea  prost,  nu  se  ocupa 
de  lecţii  şi  nu  arăta  un  interes  pentru 
mediul  său  înconjurător.  Într-o  dimineaţă 
Rosenary nu se mai sculă. 
Trecu de amiază şi ea mai era încă în pat, 
iar  tăviţa  cu  micul  dejun  şi  prânzul  au 
rămas neatinse.
La întrebările responsabilei de dormitor ea 
stătu  cu  privirile  aţintite  în  gol,  imobilă, 
rigidă  ca  o  figură  de  ceară.  Fu  dusă  la 
infimeria facultăţii, unde primi mai multă 
îngrijire decât un copilaş. 
Mâncarea  care  i  se  aducea  rămânea 
neatinsă. Hrana lichidă i se dădea printr-un 
tub stomacal ...                          [Va continua  ]  
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