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Editorial.  Eşti creştin ?

 

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

15 Să vină moartea peste ei şi să se 
coboare de vii în Locuinţa morţilor !
Căci răutatea este în locuinţa lor, 

în inima lor.
16 Dar eu strig către Dumnezeu,

şi Domnul mă va scăpa.
17 Seara, dimineaţa şi la amiază oftez şi  

gem, şi El va auzi glasul meu.
18 Mă va scăpa din lupta care se dă 

împotriva mea şi-mi va aduce pacea, căci  
mulţi mai sunt împotriva mea!

19 Dumnezeu va auzi şi-i va smeri,
El, care, din veşnicie, stă pe scaunul Lui  

de domnie. – (Oprire)
Căci în ei nu este nicio nădejde de 

schimbare şi nu se tem de Dumnezeu.
20 Ei pun mâna pe cei ce trăiau în pace cu 

ei şi îşi calcă legământul.
21 Gura lor este dulce ca smântâna,

dar în inimă poartă războiul :
cuvintele lor sunt mai alunecoase decât  
untdelemnul, dar, când ies ele din gură,  

sunt nişte săbii.
22 Încredinţează-ţi soarta în mâna 

Domnului, şi El te va sprijini. El nu va 
lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.

23 Şi Tu, Dumnezeule, îi vei coborî în  
fundul gropii. Oamenii setoşi de sânge şi  

de înşelăciune nu vor ajunge nici jumătate 
din zilele lor. Eu însă mă încred în Tine !

                                                                               [Cont. în nr. viitor]

             

SĂ CITIM BIBLIA ÎMPREUNĂ
 [DE FOLOS PENTRU TIMPUL DEVOŢIONAL] 

PSALMII 
CARTEA A DOUA

 Psalmul 55
6 Eu zic : „O, dacă aş avea aripile  

porumbelului,
aş zbura şi aş găsi undeva odihnă !”

7 Da, aş fugi departe de tot
şi m-aş duce să locuiesc în pustiu. –  

(Oprire)
8 Aş fugi în grabă la un adăpost

de vântul acesta năprasnic 
şi de furtuna aceasta.

9 Nimiceşte-i, Doamne, împarte-le limbile,
căci în cetate văd silă şi certuri ;

10 zi şi noapte ei îi dau ocol pe ziduri :
nelegiuirea şi răutatea sunt în sânul ei ;

11 răutatea este în mijlocul ei,
şi vicleşugul şi înşelătoria 

nu lipsesc din pieţele ei.
12 Nu un vrăjmaş mă batjocoreşte, 

căci aş suferi : nu potrivnicul meu se  
ridică  împotriva mea, căci m-aş ascunde 

dinaintea lui.
13 Ci tu, pe care te socoteam una cu mine,

tu, frate de cruce şi prieten cu mine !
14 Noi, care trăiam împreună într-o 

plăcută prietenie şi ne duceam împreună 
cu mulţimea în Casa lui Dumnezeu !

În Efeseni 4 : 28 apostolul Pavel a scris : „Cine fura să nu mai fure; ci mai  
degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit”.

„Dar Zacheu a stat înaintea Domnului şi I-a zis : „Iată, Doamne, jumătate din 
avuţia mea o dau săracilor ; şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi  dau înapoi 
împătrit.” (Luca 19 : 8) 

„Un comandant de regiment, care era un creștin adevărat și un mărturisitor al 
lui  Isus,  a  primit  de  curând  un  pachet  cu  cartușe  și  câteva  mărunțișuri  destul  de 
nevaloroase, cum se găsesc pe câmpul de instrucție și în barăci. Alături era următoarea 
scrisoare :

N. N., 11.08.09,
Mult stimate domnule colonel,
Ceea ce primiți este ceva ciudat. Trebuie să-i spun domnului colonel cum se 

face că trimit aceste lucruri ciudate. – Am slujit între anii 1898 - 1900 în compania a 
șaptea. Deoarece pe vremea aceea eram foarte interesat de tragerile nesistematice, am 
hotărât  să-mi  iau acasă câteva cartușe ca amintire.  A fost  ușor să ajung în posesia 
cartușelor  oarbe,  deoarece se întâmpla  adesea să  venim de la  serviciul  de luptă  în 
cazarmă cu cartușele rămase. 

Mai greu era să ajung în posesia cartușelor de luptă. Dar și pentru acestea s-a 
ivit ocazia. Eram în tabără. Aveam tragere cu proiectile de război ; mi-am băgat în 
buzunarul pantalonilor o ramă, ca în final s-o iau acasă. 

Am avut noroc că după trageri n-am fost verificați. Le-am păstrat cu grijă în 
saltea până am primit concediu ca să merg acasă, unde am luat apoi totul cu mine. 

Pe vremea aceea nu mi-am făcut probleme de conștiință, deoarece nu fusese 
un furt propriu-zis și nici n-am avut intenții rele cu ele. În afară de aceasta, pe atunci 
nu eram convertit și desconsideram asemenea lucruri.                                       [Continuarea pe pagina 2] 

               



 

 

                

  
  

[Continuare din pagina 1]  
Dar acum, după ce m-am întors la 

Păstorul  și  Supraveghetorul  sufletelor 
noastre,  Isus, nu numai că nu pot  să fac 
astfel  de lucruri,  ci  nici  nu pot  să las în 
posesia mea asemenea lucruri, pe care le-
am agonisit într-un mod nedrept. 

Așa  că  pentru  a-mi  despovăra 
conștiința,  m-am hotărât  să  trimit  aceste 
lucruri  înapoi.  Stimate  domnule  colonel, 
când am aflat că și dumneavoastră sunteți 
un copil al lui Dumnezeu, le-am trimis la 
dumneavoastră ; de fapt ar fi trebuit să le 
trimit  la  companie.  –  Vă  rog,  dacă  este 
posibil, să faceți ordine în aceste lucruri. 
Nu știu dacă puteți. Ce va ieși din aceasta, 
va trebui să suport. Dacă puteți să le dați 
pur și simplu domnului căpitan, nu știu ; 
trebuie  să  las  acest  lucru  în  grija 
scumpului  Domn Isus.  Am pus alături  o 
marcă ; vă rog, de dragul lui Isus, să-mi 
comunicați câte ceva. Mulțumind cordial, 
Al dumneavoastră, H. T.

Acest  muschetar  își  văzuse 
trecutul  în  lumina  lui  Dumnezeu.  El  a 
înțeles că un creștin adevărat, care a găsit 
la Domnul iertare și pace, face ordine, atât 
cât poate, în ceea ce a fost rău în viața lui. 
Și  atunci,  lucruri  care  înainte  păreau 
neînsemnate,  devin  apoi  importante  și 
mari,  așa  că  ele  sunt  aduse  în  lumina 
adevărului.

Dacă  încă  nu-L cunoști  pe  acest 
Mântuitor,  Isus,  atunci  deschide-I  inima 
ta. El te așteaptă de mult, da, El S-a gândit 
la  tine  înainte  ca  tu  să  fi  fost  și  să 
gândești. El a purtat blestemul vinei tale și 
pedeapsa ta și Și-a întins mâinile după tine 
cu  îndurare  salvatoare.  Smerește-te 
înaintea  Lui  cu  vina  ta,  cu  petele  și 
poverile  conștiinței  trecutului  tău,  cu 
inima  ta  nerecunoscătoare  și  egoistă. 
Lasă-te  biruit  de  dragostea  Lui  !”  [Preluare 
din : Mărturiile unui vechi soldat către camarazii lui, XV- 1909 – 
1910]   

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

JOHN WESLEY
În  timpul  unei  groaznice  furtuni, 

pericolul  unui  naufragiu  părea  iminent. 
John Wesley scrie următoarele în jurnalul 
său : „La ora şapte am mers la germani. Cu 
mult  înainte,  eu  am  observat  marea 
seriozitate a credinţei lor. 

Despre  umilinţa  lor  au  dat  o 
dovadă  continuă,  prin  îndeplinirea 
anumitor  servicii  josnice  pentru  alţi 
pasageri,  pe care nici  unul  dintre englezi 
nu le-ar fi făcut, servicii pe care le făceau 
cu bucurie şi nu voiau să primească nici o 
plată,  ci  spuneau  că  :  „Prinde  bine 
mândriei lor” şi „Scumpul lor Mântuitor a 
făcut mult mai mult pentru ei”. 

Şi fiecare zi le oferea ocazia să-şi 
arate blândeţea, fără ca vreo batjocură sau 
altceva să-i poată schimba. 

Dacă  erau  îmbrânciţi,  loviţi  sau 
trântiţi jos, ei se ridicau iarăşi liniştiţi şi îşi 
vedeau de drum; nici cea mai mică jeluire 
nu se auzea din gura lor. 

Acum era o ocazie de a căuta să 
văd dacă sunt scăpaţi de duhul fricii tot aşa 
cum erau scăpaţi  de duhul mândriei şi al 
răzbunării. În timp ce cântau un psalm cu 
care au început serviciul, valurile puternice 
se repeziră şi rupseră în bucăţi  principala 
pânză şi învăluiră corabia, încât apa curgea 
înăuntru printre scândurile de la punte, de 
parcă am fi fost înghiţiţi de adânc. 

Ţipete de groază se auziră printre 
englezi.  Germanii  cântau  liniştit  mai 
departe.  După aceea am întrebat  pe  unul 
din  ei  :  „Nu  v-a  fost  frică  ?”  -  „Slavă 
Domnului,  nu”  -  răspunse  el.  Şi  am 
întrebat : „Dar nici femeile şi nici copiii nu 
s-au  speriat  ?”  El  îmi  răspunse  blând  : 
„Nu, căci femeile şi copiii noştri nu se tem 
de moarte”... 

                                 [Continuarea în numărul viitor]

Din  cauza  acestor  două  lumi  în 
care  trăia,  ne  vom referi  la  starea  ei  de 
schizofrenie (schizo = a despărţi şi phrenia 
= mintea). O privire asupra melcului ne va 
ajuta  să  înţelegem  această  formă 
regretabilă de demenţă. 

Un melc este atât de timid încât nu 
iese niciodată complet din căsuţa sa. 

Chiar  şi  atunci  când  apare,  este 
fricos  şi  nenorocit.  El  scoate  încet  cele 
două mici  periscoape echipate  în  vârf  cu 
ochi şi priveşte în jur foarte speriat. 

Dacă lucrurile par să fie favorabile, 
iese  afară  în  lumea  înfricoşetoare  a 
realităţii şi apoi trage după sine şi castelul 
său spiralat. Dacă i se pare că lumea este 
agresivă,  se retrage îndată în castelul  său 
unde poate să stea un timp nemăsurat  de 
lung chiar dacă pericolul a trecut. 

Desigur,  fiecare  din  noi  care 
pretindem  că  avem  o  personalitate 
normală, trebuie să mărturisim că uneori şi 
noi  ne  retragem  în  găoacea  noastră 
protectoare.   ...                                [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
22. Melci şi schizofreni 

[Continuarea din numărul trecut]
Înainte  foarte  curată  şi  pedantă, 

acum trebuia spălată, iar aşternuturile sale 
trebuiau schimbate des. 

Când sosi mama ei, Rosemary nu 
o  recunoscu.  Caracteristica  cea  mai 
surprinzătoare a stării Rosemary-ei era că 
dacă cineva ar fi aşezat-o, pe ea sau vreun 
membru al ei, într-o poziţie incomodă, ele 
rămâneau rigide. 

În  timp  de  câteva  ore,  o  fată 
inteligentă, cu note bune, s-a schimbat într-
o figură de ceară, fără mişcare, incapabilă 
să se ajute singură. 

Dr. Melvin Thorner prezintă acest 
caz  ca  o  ilustraţie  tipică  de  schizofrenie 
(Psychiatry  în  General  Practice, 
Philadelphia,  W.  B.  Saunders  Co.,  1949, 
pp. 265-268). 

Schizofrenia  este  forma  cea  mai 
obişnuită de demenţă, ridicându-se la 23% 
din primele internări la spitalele de stat. 

Aceşti  pacienţi  necesită  o  mai 
îndelungată  spitalizare  decât  cei  cu  vreo 
altă  afecţiune  psihică.  50%  din  pacienţii 
internaţi  în  spitalele  noastre  de  boli 
mintale sunt cazuri de schizofrenie. 

Vârsta de izbucnire este între 18 şi 
35 de ani. Nu toţi pacienţii se manifestă în 
această boală aşa ca şi Rosemary. 

Psihiatrii  împart  schizofrenii  în 
patru, sau chiar şi mai multe tipuri. 

Deoarece  aceasta  este  starea 
mintală cea mai dificil de vindecat după ce 
s-a  instaurat  şi  doarece  există  multe 
mijloace  de  prevenire,  ne  vom arunca  o 
privire atentă asupra acestei nenorociri. 

De fapt, înainte ca Rosemary să fi 
devenit dementă, în mintea ei omenirea a 
fost  împărţită  într-o  lume  imaginară 
fermecătoare  şi  o  lume  neplăcută  a 
realităţii. 


