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Editorial. Învierea Domnului Isus [II. Vei învia] 

 

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

PSALMII 
CARTEA A DOUA

Psalmul 61
Către mai marele cântăreţilor – De cântat 

pe instrumente cu corzi – 
Un psalm al lui David

1 Ascultă, Dumnezeule, strigătele mele,
ia aminte la rugăciunea mea!

2 De la capătul pământului strig către  
Tine cu inima mâhnită şi zic :

„Du-mă pe stânca pe care n-o pot ajunge,  
căci este prea înaltă pentru mine!

3 Căci Tu eşti un adăpost pentru mine,
un turn tare împotriva vrăjmaşului.

4 Aş vrea să locuiesc pe vecie în cortul  
Tău, să alerg la adăpostul aripilor Tale. –  

(Oprire)
5 Căci Tu, Dumnezeule, 

îmi asculţi juruinţele,
Tu îmi dai moştenirea 

celor ce se tem de Numele Tău.
6 Tu adaugi zile la zilele împăratului :

lungească-i-se anii pe vecie !
7 În veci să rămână el pe scaunul de 

domnie, înaintea lui Dumnezeu !
Fă ca bunătatea şi credincioşia Ta 

să vegheze asupra lui !
8 Atunci voi cânta neîncetat Numele Tău,

şi zi de zi îmi voi împlini juruinţele.
[Continuare în numărul viitor]
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Duminica Tomii

Isus Se arată şi lui Toma 
[Evanghelia după Ioan 20 : 24 - 29]

„24 Toma, zis Geamăn, unul din cei  
doisprezece, nu era cu ei 

când a venit Isus.
25 Ceilalţi ucenici i-au zis deci : „Am 

văzut pe Domnul !” Dar el le-a răspuns :  
„Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul  
cuielor şi dacă nu voi pune degetul meu în 
semnul cuielor şi dacă nu voi pune mâna 

mea în coasta Lui, nu voi crede.”
26 După opt zile, ucenicii lui Isus erau 

iarăşi în casă ; şi era şi Toma împreună cu 
ei. Pe când erau uşile încuiate, a venit  

Isus, a stat în mijloc şi le-a zis : 
„Pace vouă !”

27 Apoi a zis lui Toma : „Adu-ţi degetul  
încoace şi uită-te la mâinile Mele ; şi adu-
ţi mâna şi pune-o în coasta Mea; şi nu fi  

necredincios, ci credincios.”
28 Drept răspuns, Toma I-a zis : „Domnul  

meu şi Dumnezeul meu !”
29 „Tomo”, i-a zis Isus, „pentru că M-ai  

văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au 
văzut, şi au crezut.”

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. El a găsit iertare şi pace în Isus şi a plecat în veşnicie în pace, după ce a 
devenit un martor binecuvântat al Împăciuitorului său. 

Mulţi oameni au înăbuşit glasul conştiinţei lor, dar Dumnezeu le-a înconjurat 
toată viaţa cu mărturii despre faptul că după moarte urmează învierea. Ori de câte ori 
viaţa înverzită a adus rod şi flori, natura cade în somnul de moarte al iernii. 

Dar  soarele  primăverii  trezeşte  totul  la  viaţa  nouă,  o  imagine  a  învierii.  – 
Bobul de sămânţă este semănat în pământ şi moare. 

Din învelişul lui, străbătând bulgărele de pământ, se naşte viaţa nouă spre spic 
şi rod. – Închisă în pământ, omida se târăşte cu greu în haina mică. Dar când i s-au 
împlinit zilele, îşi dezbracă învelişul. 

Fără viaţă şi înfăţişare, pupa îşi găseşte mormântul în pământ. Dar vine ziua 
când  soarele  trezeşte  noua  viaţă.  Din  sicriul  negru  al  somnului  ei  lung  se  înalţă 
fluturele şi fâlfâie într-o înfăţişare nouă, minunată, cu un avânt multicolor prin spaţiul 
vast. – Nu dai şi tu hainele jos după munca şi plăcerea zilei şi culci trupul la odihnă ? 

Bine întins,  inert,  o imagine a morţii,  zaci  dormind până ce scularea ta,  la 
trezirea  unui  nou  soare  îţi  mărturiseşte  zilnic:  vei  învia  !  Dar  mai  puternic  decât 
conştiinţa ta şi natura, vorbeşte Cuvântul lui Dumnezeu şi tu îi auzi glasul: 

„Oamenilor  le  este rânduit  să moară o singură dată,  iar  după aceea vine  
judecata.” 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) [Continuare pe pag. 2] 



 

 

                

  
  

[Continuare  de  pe  pag.  1]  Isus,  Fiul  lui 
Dumnezeu,  mărturiseşte  tuturor 
oamenilor, cum pot să ajungă la învierea 
vieţii. El spune : „Eu sunt calea, adevărul  
şi  viaţa.  Nimeni  nu  vine  la  Tatăl  decât  
prin Mine.” (Ioan 14 : 6) Cine a găsit viaţă 
şi mântuire veşnică în rănile de moarte ale 
lui Isus, numele aceluia este scris în cartea 
vieţii ; numele şi vina lui sunt şterse din 
carte judecăţii cu sângele de la Golgota ; 
el este îndreptăţit înaintea lui Dumnezeu, 
locul lui este pentru totdeauna la Isus, Cel 
înviat.  Învierea  pentru  judecată  ne  este 
descrisă exact în Apocalipsa, capitolul 20. 

Toţi  morţii,  mici  şi  mari,  vor  fi 
adunaţi  în  faţa  marelui  tron  alb  al 
Judecătorului şi toţi cei al căror nume n-a 
fost  găsit  scris  în  cartea  vieţii,  vor  fi 
judecaţi după înscrisul din cărţile judecăţii 
;  sfârşitul  lor  fără  sfârşit  este  iazul  care 
arde cu foc şi  pucioasă, care se numeşte 
moartea a doua. 

Aceasta aplică judecata veşnică a 
lui  Dumnezeu  asupra  păcatului  ;  prima, 
moartea trupească, a fost numai mesagerul 
judecăţii.  Nu  este  învierea  morţilor, 
învierea  pentru  judecată,  un  lucru 
îngrozitor şi grav ? 

Dar  pentru  mulţi,  toate  aceste 
mărturii  care  vorbesc  inimii  lor,  sunt 
degeaba.  Ei  nu  aud  când  conştiinţa  lor 
vorbeşte despre păcat şi vină. 

Ei  nu  iau  în  seamă  când 
Dumnezeu le vorbeşte în viaţa zilnică şi în 
creaţie.  Ei  dispreţuiesc  Cuvântul  lui 
Dumnezeu. Dar acum Dumnezeu a pus în 
faţa ochilor oamenilor şi un alt martor al 
învierii  şi  al  veşniciei  :  Isus,  Fiul  lui 
Dumnezeu,  care  a  fost  dat  din  pricina 
fărădelegilor noastre şi a înviat din pricină 
că am fost socotiţi neprihăniţi (Romani 4 : 
25) [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
...  Tot  aşa,  cine  ar  putea  înşira 

rezultatele  directe  şi  indirecte  ale  vieţii 
lui  ?  Influenţa  vieţii  lui  a  fost  ca  nişte 
brazde  adânci  trase  pe  caracterul  întregii 
naţiuni.  Un  mare  val  de  zel  religios  a 
mişcat poporul. Până şi biserica anglicană 
a fost binecuvântată prin el, cu toate că îl 
ura. Clerul s-a trezit din somnul său adânc 
şi  faţa  bisericii  a  fost  schimbată. 
Scepticismul a fost înghiţit de val. 

O  grupă  evanghelică  se  ridică  în 
biserica anglicană şi avuse conducerea mai 
bine  de  50  de  ani.  Un  mare  entuziasm 
moral cuprinse întreaga naţiune. 

Multe rele fură înlăturate. Instituţii 
noi  începură  să  ia  fiinţă.  Din  gurile 
predicatorilor începură să pornească tunete 
împotriva comerţului cu sclavi. 

Lupte  pentru  eliberarea  sclavilor 
din Indii,  care erau consideraţi  ca suflete 
scumpe  pentru  care  a  murit  Cristos,  fu 
pornită de vestitorii Evangheliei. 

Aceste lupte ajunseră la bun sfârşit 
în anul 1833, câştigând decretarea libertăţii 
pentru  sclavi,  precum  şi  trimiterea  de 
misionari în India. John Wesley era un om 
al rugăciunii şi un sârguincios cercetător al 
Bibliei. 

În ultimii 40 de ani ai vieţii sale se 
scula la ora 4 dimineaţa şi întrebuinţa un 
ceas sau chiar două în studiul Bibliei şi în 
rugăciune. El a murit la 2 martie 1791, în 
Londra, în vârstă de 83 de ani. 

Timp de 53 de ani el a călătorit pe 
cal  peste  350.000 km şi  a  predicat  peste 
40.000 de predici. 

El  a  scris  233  cărţi.  Azi  scrierile 
lui sunt cuprinse în 32 de volume. Una mai 
de seamă e: „O examinare a înţelepciunii 
lui Dumnezeu în creaţiune”.  ... 

                                 [Continuarea în numărul viitor]

„Isus le-a zis : „Veniţi singuri la o  
parte,  într-un  loc  pustiu  şi  odihniţi-vă  
puţin.  Căci  erau mulţi  care  veneau şi  se  
duceau  şi  nu  aveau  vreme  nici  să  
mănânce”. (Marcu 6 : 31) 

Lorna, în tensiunea ei de a obţine 
note mari, studia 7 zile pe săptămână. Ea 
nu  s-a  gândit  că  porunca  biblică  de  a  te 
odihni  o  zi  din  cele  şapte,  era  şi  pentru 
dânsa şi generaţia ei. 

Ea nu şi-a dat  seama că valoarea 
acestei porunci a fost confirmată pe de-a-
ntregul  de  cercetătorii  moderni  care  au 
studiat stressul (încordarea). 

Asemenea  altor  mii,  Lorna  nu  a 
înţeles că Tatăl iubitor a dat aceste sfaturi 
cu scopul de a-şi salva copiii de perturbări 
fizice şi mintale. 

Din clipa când omul a păcătuit şi a 
atras asupra sa bolile trupeşti şi sufleteşti, 
Domnul  a  căutat  să-l  ajute  şi  să  aline 
efectele bolilor ...
                                                     [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]
Biblia  a dat  acelaş sfat  cu secole 

înainte : „Fiecare din voi să se uite nu la  
foloasele  lui  ci  la  foloasele  altora” 
(Filipeni  2  :  4)  şi  să  înveţe  a  vedea 
lucrurile şi din punctul de vedere al altora. 

Desigur, Lorna nu a fost niciodată 
învăţată  şi  nici  nu  şi-a  impus 
autodisciplina  necesară  ca  să  păşească în 
lume alături cu ceilalţi oameni. 

Din  cauză  că  nu  a  putut  să  se 
înţeleagă  cu  logodnicul  său,  el  a  rupt 
logodna,  în  realitate  Lorna  era  de 
condamnat pentrucă ea singură a contribuit 
cel mai mult la crearea uraganului emotiv 
care a cufundat-o. 

Ea  nu  a  fost  învoită  să  accepte 
vreo  înfrângere  şi  era  concentrată  numai 
asupra  căii  sale  egocentrice.  Desigur, 
lucrurile s-ar fi desfăşurat altfel dacă ea ar 
fi trăit după aceste sfaturi biblice : 

„Orice  amărăciune,  orice  iuţime,  
orice  mânie,  orice  strigare,  oriece  
clevetire  şi  orice  fel  de  răutate  să piară  
din mijlocul  vostru.  Dimpotrivă,  fiţi  buni  
unii  cu  alţii,  miloşi  şi  iertaţi-vă  unii  pe  
alţii cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în 
[din cauza lui]  Cristos”. (Efeseni 4 : 31 - 
32) 

„Iubiţi-vă  unii  pe  alţii  cu  o  
dragoste  frăţească.  În  cinste,  fiecare  să 
dea întâietate altuia”. (Romani 12 : 10) 

„Aşa  dar  să  urmărim  lucrurile  
care  duc  la  pacea  şi  zidirea  noastră”. 
(Romani 14 : 19) 

Am văzut  creştini  care  în  zelul 
lor pentru Domnul au devenit  vinovaţi 
de  o  altă  greşeală pe  care  a  făcut-o  şi 
Lorna. 

Ei  încercau  să  facă  prea  mult. 
Mai trebuie însă timp şi pentru odihnă 
şi relaxare.
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