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Editorial. Învierea Domnului Isus (I. Visul) 

 

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

2 Ai cutremurat pământul, l-ai despicat ;
drege-i spărturile, căci se clatină !

3 Ai făcut pe poporul Tău să treacă prin 
lucruri grele, ne-ai adăpat 

cu un vin de amorţire.
4 Ai dat celor ce se tem de Tine un steag,
ca să-l înalţe spre biruinţa adevărului. –  

(Oprire)
5 Pentru ca preaiubiţii Tăi să fie izbăviţi,
scapă-ne prin dreapta Ta şi ascultă-ne !

6 Dumnezeu a zis în sfinţenia Lui :
„Voi ieşi biruitor, voi împărţi Sihemul şi  

voi măsura valea Sucot.
7 Al Meu este Galaadul, al Meu este  

Manase ; Efraim este tăria capului Meu,
iar Iuda, toiagul Meu de cârmuire.

8 Moab este ligheanul în care Mă spăl ;
peste Edom Îmi arunc încălţămintea ;

ţara filistenilor strigă de bucurie 
din pricina Mea !” –

9 Cine mă va duce în cetatea întărită ?
Cine mă va duce la Edom?

10 Oare nu Tu, Dumnezeule, care ne-ai  
lepădat şi nu mai ieşi, Dumnezeule, 

cu oştirile noastre?
11 Dă-ne ajutor, ca să scăpăm din necaz !

Căci ajutorul omului este zadarnic.
12 Cu Dumnezeu vom face isprăvi mari,

şi El va zdrobi pe vrăjmaşii noştri.

[Continuare în numărul viitor]

             

SĂ CITIM BIBLIA ÎMPREUNĂ
 [DE FOLOS PENTRU TIMPUL DEVOŢIONAL] 

PSALMII 
CARTEA A DOUA

Psalmul 59
Către mai marele cântăreţilor – „Nu 

nimici” – O cântare de laudă a lui David – 
Făcută când a trimis Saul să-i împresoare 

casa, ca să-l omoare
14 Se întorc în fiecare seară, urlă ca nişte  

câini şi dau ocol cetăţii.
15 Umblă încoace şi încolo după hrană

şi petrec noaptea nesătui.
16 Dar eu voi cânta puterea Ta ; 

dis-de-dimineaţă voi lăuda bunătatea Ta.
Căci Tu eşti un turn de scăpare pentru 

mine, un loc de adăpost 
în ziua necazului meu.

17 O, tăria mea ! Pe Tine Te voi lăuda,
căci Dumnezeu, Dumnezeul meu cel  
preabun, este turnul meu de scăpare.

Psalmul 60
Către mai marele cântăreţilor – Se cântă ca 
şi „Crinul mărturiei” – O cântare de laudă 

a lui David, spre învăţătură – 
Făcută când purta război cu sirienii din 
Mesopotamia şi cu sirienii din Ţoba şi 
când s-a întors Ioab şi a bătut în Valea 

Sării douăsprezece mii de edomiţi
1 Dumnezeule, ne-ai lepădat, ne-ai  

împrăştiat şi Te-ai mâniat : 
ridică-ne iarăşi !

„Vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui şi vor ieşi afară  
din ele. Cei ce au făcut binele, vor învia pentru viaţă; iar cei ce au făcut răul, vor  
învia pentru judecată.” (Ioan 5 : 28 - 29) 

Camarade, orice uniformă ai purta, orice grad ai, vei muri şi vei învia ! Viaţa ta 
va zbura ca un vis, tu vei coborî cu trupul tău muritor în mormânt, spre putrezire, dar 
apoi vei învia, fie pentru a trăi veşnic, fie ca să mori pentru totdeauna ! 

Moartea  trupească,  cea  care-l  recheamă  pe  om de  pe  scena  vremelniciei, 
sfârşeşte  tot  ce  este  pământesc.  Ea  anulează  în  legătura  dragostei  din  familie, 
legământul  de  credincioşie  dintre  bărbat  şi  femeie,  dragostea  binecuvântătoare  a 
devotamentului matern pentru copii, grija tatălui care se ocupă de casa lui. 

Moartea  anulează  şi  frământarea  şi  agonisirea,  construirea  şi  inventarea 
generaţiilor  sârguincios  creatoare.  În  faţa  ei  cad  drapelele  tuturor  popoarelor 
victorioase şi în faţa ei cad în ruine mândrele oraşe ale înfloritoarei culturi omeneşti. 

Moartea desfiinţează puterea păcatului şi  a  aurului,  care păşeşte mândră pe 
străzile acestei vieţi. 

Moartea desfiinţează laudele şi fala desfrânaţilor şi a înşelătorilor, a hulitorilor 
şi a chefliilor, pofta păcatului şi a desfătării lor. Moartea anulează ce ai agonisit tu în 
bunuri  trecătoare,  chiar  şi  onoarea  ta  omenească,  prietenia  ta;  da,  ea  desfiinţează 
tainica legătură care uneşte sufletul tău nemuritor cu trupul tău muritor. 

Moartea te despoaie de eul tău aşa de tare ţesut cu învelişul trupesc ; ea te duce 
în veşnicie în adevărata ta înfăţişare. Moartea desface tot ce înseamnă aparenţă, tot ce 
înseamnă înşelăciune şi ipocrizie ; ea îl duce pe orice om, fie că vrea, fie că nu, în 
ţinutul realităţii şi al adevărului. 

Realitatea învierii, a veşniciei, a judecăţii viitoare va fi dovedită prin gura a 
trei  martori  :  a  conştiinţei  tale,  a  creaţiei  şi  a  Cuvântului  lui  Dumnezeu. 
[Continuare pe pag. 2]                                                                        



 

 

                

  
  

[Continuare de pe pag. 1] Conştiinţa ta, care te 
face  să  roşeşti  în  faţa  mamei  tale,  în  faţa 
profesorului tău, conştient fiind de vina ta, 
vorbeşte  în  orele  liniştite  chiar  când  ai 
încărunţit ; ea îţi aduce aminte de persoane, 
de fapte,  de păcate,  de vorbe pe care le-ai 
crezut uitate. Abia s-au oprit gândurile tale 
în anii de mult trecuţi, că vei fi convins că, 
ce-i  drept,  timpul,  oamenii şi  împrejurările 
au trecut, dar păcatul  tău a rămas ! 
Păcatul tău te va însoţi în veşnicie, dacă nu 
găseşti un Salvator care să ia toată vina din 
viaţa ta. Acest adevăr l-a aflat printr-un vis 
un  bărbat,  care  se  considera  temător  de 
Dumnezeu şi fără cusur. 
Acest  vis  a  devenit  pentru  el  calea  spre 
întoarcerea la Dumnezeu. 
El a visat că murise şi că era într-o încăpere 
nemărginit de mare. Totul părea întunecos şi 
gol, numai într-o depărtare nesfârşită vedea 
un judecător şezând, în faţa căruia erau nişte 
cărţi deschise. O forţă tainică la purtat cu o 
viteză infinită pe distanţa nesfârşită în faţa 
judecătorului.  În  timp ce  traversa  cu  mare 
viteză  încăperea,  peste  tot  în  jurul  lui  se 
iveau  făpturi  ;  el  şi-a  dat  seama  că  erau 
oameni pe care ia cunoscut în viaţă ; toţi l-
au  însoţit  şi  şi-au  ridicat  glasul  în  faţa 
scaunului de judecată, ca să-l acuze. 
„El m-a ademenit la păcat ! M-a minţit ! De 
la el am învăţat să înşel ! De la el am auzit  
cuvinte  de  batjocură  !  La  el  am  căutat  
dragoste  şi  n-am  găsit-o  !”  După  ce  au 
răsunat  miile  de  acuzaţii,  judecătorul  a 
întrebat  :  „Ce  răspunzi  ?”  „Totul  este 
adevărat !” Şi din nou judecătorul : 
„Care trebuie să fie sentinţa ta ?” „Sunt  
pierdut !” Cu aceste cuvinte cel vinovat s-
a prăbuşit. Judecătorul a apucat un baston 
alb şi  l-a rupt deasupra celui vinovat,  ca 
semn al dreptei osânde. – Atunci s-a trezit 
omul auto-neprihănit, scăldat în sudoare ; 
acest  vis  l-a  dus  la  pocăinţă.[Preluare  din  : 
Mărturiile unui vechi soldat către camarazii lui: Anul III - Georg 
von Viebahn, BERLIN, 1898 Societatea Evanghelică germană de 
cărţi şi tractate, Ackerstrasse 142]   

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

JOHN WESLEY
Dr. F.B. Meyer spune următoarele 

despre pocăinţa lui Wesley : 
„Aceia  din  voi  care  vizitaţi 

Londra,  pot  foarte  bine să  coboare  de la 
Holborn  la  Fleet  Street  printr-o  străduţă 
cunoscută sub numele de Fetter Lane, iar 
pe partea stângă puteţi vedea o uşă simplă 
având  deasupra  ei  cuvintele  „Capela 
Moraviană”. 

Ori  de câte ori  trec pe acolo,  mă 
opresc  pentru  un  moment  şi  îmi  ridic 
pălăria. Ce s-a întâmplat acolo ? 

Wesley, după cum ştiţi, a mers în 
America  la Savanah,  dar  n-a făcut  nimic 
deosebit, căci el încă nu cunoştea puterea 
dinamică de care am vorbit. 

El era un om de rând. S-a întors la 
Londra  şi  a  întâlnit  pe  un  om  foarte 
remarcabil, Peter Boehler. 

Acesta  era  în  legătură  cu  contele 
Zinzendorf.  Moravienii  sunt  urmaşii  lui 
Jan  Hus  după  cum  ştiţi,  şi  ei  trăiesc  în 
puterea Duhului Sfânt”. 

„Când  a  venit  din  nou  în  strada 
Aldersgate, el a întâlnit aici vreo 40 sau 50 
de persoane şi s-au înţeles să se întâlnească 
iarăşi după masă la orele 5, în Capela din 
str. Fetter Lane, ceea ce au şi făcut. 

Wesley,  fratele  său,  Whitefield  şi 
alţii  ale  căror  nume sunt  scrise  în  cartea 
vieţii, au fost acolo. 

O vreme au stat tăcuţi, cercetându-
şi  fiecare  inima.  Apoi  au  aşteptat  pe 
Dumnezeu, şi în părtăşia acelei ore, ei au 
devenit conştienţi de mişcarea Duhului lui 
Dumnezeu. 

Au căzut apoi cu feţele la pământ, 
spune Wesley în jurnalul său şi au stat aşa 
biruiţi de recunoştinţă, apoi s-au ridicat şi 
au cântat un imn de slavă” ... 

                                 [Continuarea în numărul viitor]

În  această  privinţă,  nimic  nu este 
mai important decât întoarcerea la o viaţă 
spirituală creştinească. 

Oricine se pocăieşte cu adevărat şi 
cere  lui  Dumnezeu  iertarea  păcatelor,  nu 
poate  să  uite  niciodată  calea  miraculoasă 
prin  care  sufletul  său  a  fost  eliberat  de 
complexul de vinovăţie. 

Fie păcatul cât  de mic sau cât  de 
mare,  Cristos  iartă  îndată  şi  aduce  pacea 
„care întrece orice pricepere (omenească)” 
... (Filipeni 4:7) 

Milioane  de  oameni  pot  să 
mărturisească despre adevărul promisiunii 
Sale : „Vă las pacea, vă dau pacea Mea.  
Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se  
tulbure inima şi nici să nu se înspăimânte”. 
(Ioan 14 : 27) 

Pacientul  schizofren  suferă  din 
cauză  că  interesul  şi  energiile  sale  sunt 
orientate  înspre  interior  şi  de  aceea  ca 
tratament  nu  este  surprinzător  dacă 
citim ....                                        [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]
În sfârşit, individul în sine este un 

factor  determinant  în  dezvoltarea 
schizofreniei.  Adevărat,  el  nu  mai  are 
nimic  de  spus  asupra  eredităţii  sale,  de 
multe  ori  nici  asupra  mediului  său 
înconjurător  şi  nici  asupra  tipului  de 
educaţie pe care a primit-o de la părinţi. 

Dacă  toate  acestea  au  fost 
excepţional  de  rele,  încercarea  de  a 
schimba tiparul în care a fost turnat va fi o 
sarcină dificilă. 

Şi  totuşi,  dacă  individul  este 
stăpân  pe  evenimentele  din  viaţa  sa,  el 
poate să-şi făurească singur personalitatea. 

Acum  40  de  ani  am  cunoscut  o 
femeie  a  cărei  ereditate,  mediu 
înconjurător  şi  educaţie  părintească  erau 
deplorabile.  Azi  ea  este  o  personalitate 
frumos  consolidată.  Oricine  o  cunoaşte 
poate afirma că toate calităţile ei excelente 
şi  transformarea  sa  au  fost  datorate 
faptului de a-L fi urmat pe Cristos. 

Cine ÎL are pe Cristos în inimă 
şi Biblia în mână, este splendid înarmat 
împotriva  schizofreniei,  cea  mai 
pustiitoare tulburare mintală. 

De  ce  fac  eu  această  afirmaţie  ? 
Este  recunoscut  din  punct  de  vedere 
medical,  că  schizofrenia  este  rezultatul 
unui  sentiment  de  frică  ce  îşi  are 
rădăcina în incapacitatea de adaptare la 
situaţiile unei vârste adulte. 

La indivizii  predispuşi,  chiar  şi  o 
mică nelinişte poate să fie fatală. 

Mai mult chiar, se emite părerea că 
orice individ dacă este supus la o încercare 
grea, poate avea o reacţie de schizofrenie.

Bineînţeles,  orice  fapt  care  poate 
înlătura sentimentul de frică, de nelinişte, 
este  de  mare  importanţă  în  prevenirea 
schizofreniei.


