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Editorial. Cum şi-a câştigat un militar Crucea de fier (II)

 

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

9 Tu cercetezi pământul şi-i dai belşug,
îl umpli de bogăţii şi 

de râuri dumnezeieşti pline cu apă. 
Tu le dai grâu, pe care iată cum îl faci să 

rodească :
10 îi uzi brazdele, îi sfărâmi bulgării,

îl înmoi cu ploaia 
şi-i binecuvântezi răsadul.

11 Încununezi anul cu bunătăţile Tale,
şi paşii Tăi varsă belşugul.

12 Câmpiile pustiului sunt adăpate,
şi dealurile sunt încinse cu veselie.

13 Păşunile se acoperă de oi,
şi văile se îmbracă cu grâu :

toate strigă de bucurie şi cântă.

Psalmul 66
Către mai marele cântăreţilor. 

O cântare. Un psalm.
1 Înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de 
bucurie, toţi locuitorii pământului.

2 Cântaţi slavă Numelui Său,
măriţi slava Lui prin laudele voastre.

3 Ziceţi lui Dumnezeu : „Cât de  
înfricoşate sunt lucrările Tale!

Din pricina mărimii puterii Tale, 
vrăjmaşii Tăi Te linguşesc.

4 Tot pământul se închină înaintea Ta
şi cântă în cinstea Ta,

cântă Numele Tău. – (Oprire)
[Continuare în numărul viitor]
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PSALMII 

Psalmul 65
Către mai marele cântăreţilor – 

Un psalm al lui David – O cântare
1 Cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat  

în Sion, şi împlinite vor fi 
juruinţele care Ţi-au fost făcute.

2 Tu asculţi rugăciunea,
de aceea toţi oamenii vor veni la Tine.

3 Mă copleşesc nelegiuirile :
dar Tu vei ierta fărădelegile noastre.

4 Ferice de cel pe care-l alegi Tu şi pe 
care-l primeşti înaintea Ta,

ca să locuiască în curţile Tale !
Ne vom sătura de binecuvântarea Casei  

Tale,de sfinţenia Templului Tău.
5 În bunătatea Ta, Tu ne asculţi prin 

minuni, Dumnezeul mântuirii noastre,
nădejdea tuturor marginilor îndepărtate 

ale pământului şi mării!
6 El întăreşte munţii prin tăria Lui

şi este încins cu putere.
7 El potoleşte urletul mărilor, urletul  

valurilor lor, şi zarva popoarelor.
8 Cei ce locuiesc la marginile lumii se 

înspăimântă de minunile Tale :
Tu umpli de veselie Răsăritul 

şi Apusul îndepărtat. 

„ ... De am vreun bun în traiul meu, e-ntr-adevăr numai al Tău. Aş vrea, dragi 
copii, să vă căutaţi puterea numai acolo, iar pentru a vă conduce la aceasta, fie ca 
aceste confidenţe să fie binecuvântate !” – 

Karl von Roeder a rămas toată viaţa un adept al lui Isus ; din însemnările lui 
reiese că Domnul a fost izvorul puterii  sale,  Cuvântul lui Dumnezeu a fost izvorul 
înţelepciunii sale. El i-a mărturisit odată iubitei sale mame : 

„Există o singură cale de mântuire, iar aceasta este Domnul şi Mântuitorul;  
numai cine crede în Isus nu merge la pierzare, ci va secera viaţa veşnică.” 

Iar surorii  lui  i-a scris  :  „El,  Cel  care a spus mării  ‚Taci!’,  poate, evident,  
singur să liniştească inima omului; altminteri nu există chiar nici o putere care s-o  
poată face. Simt în mod viu că tot ce ar putea fi bun în mine, datorez numai Domnului  
şi Cuvântului lui Dumnezeu ; ce este rău, vine din mine însumi.” 

Acestea  sunt  mărturiile  unui  erou,  care  a  trecut  peste  înălţimile  şi  prin 
adâncurile vieţii pământeşti. El a trăit prăbuşirea măreţiei patriei sale în anii nefericiţi 
1806 şi  1807.  A cunoscut :  bătălii  pierdute, nădejdi sfărâmate, mizerie,  nenorocire, 
sărăcie, primejdii. A avut parte de jefuirea casei părinteşti, sărăcirea absolută a familiei 
sale. El însuşi a zăcut grav rănit, ca mort pe trotuar. 

Dar el  a cunoscut  şi  înălţimile vieţii  pământeşti.  El  a trăit  înălţarea patriei, 
bătăliile  victorioase  de  la  :  Katzbach,  Wartenburg,  Leipzig,  Lyon,  Paris  şi  Belle 
Alliance. Pentru bătălia de la Ligny a obţinut crucea de fie clasa I, a fost ales în mod 
deosebit  de  împăratul  lui,  ca  să  fie  aghiotantul,  prietenul  şi  sfătuitorul  principelui 
moştenitor de atunci, împăratul Friedrich Wilhelm al IV-lea de mai târziu.

El a cunoscut strălucirea curţilor regale de la Berlin, Paris şi Londra; a ajuns în 
contact cu toţi oamenii mari şi vestiţi ai timpului său: generali, miniştri, diplomaţi. El a 
murit  ca  general-locotenent,  după  ce  mulţi  ani  a  fost  aghiotantul  împăratului. 

            [Continuare pe pag. 2] 



 

 

                

  
  

[Continuare de pe pag. 1] 
În  toate  aceste  circumstanţe  n-a 

găsit  decât  un  singur  izvor  din  care 
ţâşneşte apa vieţii. Acest izvor a fost Isus. 

Cu siguranţă că o asemenea viaţă 
este o dovadă, ea vorbeşte prin fapte, prin 
harul lui Dumnezeu încercat şi adeverit. Şi 
toate  aceste  experienţe  ale  tuturor 
creştinilor  credincioşi  pe  calea  vieţii  lor 
pământeşti sunt în deplină concordanţă cu 
ceea ce spune Dumnezeu în Cuvântul Său. 

Ei  toţi  află  că  toate  izvoarele 
puterii,  ale  bucuriei  şi  ale  nădejdii,  ale 
mângâierii şi ale păcii sunt în Isus. 

Dar  ei  mai  află  şi  un  al  doilea 
lucru: că numai în lumina lui Dumnezeu 
este adevărata lumină, care face luminoasă 
bezna  acestei  vieţi  şi  luminează 
întunericul inimilor noastre. 

Nu există nici un fel de a-ţi aranja 
viaţa,  nici  o  circumstanţă,  nici  o 
împrejurare  în  care  Isus  să  nu  ofere 
plinătatea  acestor  binecuvântări  tuturor 
celor care cheamă harul Lui. 

Despre  plăcerile  şi  succese 
pământeşti Isus spune : „Oricine bea din 
apa aceasta,  va înseta din nou.”  Dar El 
continuă în timp ce vorbeşte cu o femeie 
sărmană,  neşcolită,  decăzută  în  păcate  : 
„Dar cine va bea din apa pe care i-o voi  
da Eu, nicidecum nu va înseta niciodată,  
ci apa pe care io voi da Eu, va deveni în  
el izvor de apă, ţâşnind spre viaţa eternă.” 
(Ioan  4  :  13  -  14)  Abia  Se  descoperise 
Domnul ca adevăratul izvor al vieţii, că S-
a revelat acestei păcătoase şi ca adevărata 
lumină.  El  i-a  descoperit  adâncurile 
îngrozitoare  ale  vieţii  ei  adultere, 
păcătoase şi ea s-a smerit. Dragă prietene, 
ai  băut  până  acum  numai  din  izvoarele 
desfătărilor  trupeşti  şi  pământeşti  şi  ale 
succeselor trecătoare ? [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 

GEORGE WHITEFIELD
Iată  cum  descrie  cineva  starea 

spirituală  din  aceea  vreme:  „Sub 
dominaţia  Bisericii  recunoscută  de  Stat,  
Anglia suferise un declin religios care se  
deosebea foarte puţin de păgânism. 

O  religie  a  naturii  era  studiul  
privilegiat al clerului şi cuprindea şi cea  
mai mare parte a teologiei lor. Clasele mai  
înalte îşi băteau joc de pietate şi se lăudau 
a  fi  mai  pe  sus  de  ceea  ce  ele  numeau  
fanatism.  Clasele  de  jos  zăceau  într-o  
ignoranţă grosolană şi erau dedate la tot  
felul de vicii, în timp ce biserica nu avea  
nici curajul, nici credinţa necesară pentru 
a sprijini cauza ruinată a adevărului”. 

La  vârsta  de  20  ani  George 
Whitefield a fost  convertit.  El  a auzit  pe 
cineva spunând că Isus după ce  a strigat 
„Mi-e  sete”,  curând  I  s-au  sfârşit  toate 
durerile. El a prins ideea aceasta, s-a dus în 
camera sa, s-a aruncat pe pat şi a început 
să strige în rugăciune : „Doamne, mi-e sete 
!  Mi-e sete !” Cu adevărat  îi  era sete de 
izbăvire, sete de o altă viaţă şi Dumnezeu a 
avut milă de el. Până  aici,  prin  posturi 
lungi, că uneori abia mai urca treptele, prin 
împărtăşanie,  prin  binefaceri,  muncă 
intensă  în  spitale,  prin  lupte  şi  înfrânări 
încercase  să  câştige  mântuirea,  dar  n-a 
primit-o, acum şi-a îndreptat privirile spre 
Cristos Domnul ca un istovit şi însetat şi 
viaţa i-a devenit schimbată, a primit pacea 
sufletului şi inima i s-a umplut de bucurie. 
El  zice  :  „Dar,  o,  ce  bucurie,  bucurie 
negrăită,  bucurie  copleşitoare  şi  plină  de 
glorie a umplut sufletul meu când mi-a fost 
înlăturată povara păcatului şi un simţământ 
al dragostei iertătoare a lui Dumnezeu, cu 
o deplină asigurare a credinţei s-a revărsat 
în sufletul meu sărman” ...

                                 [Continuarea în numărul viitor]

Educarea  altruistă  pozitivă  este 
posibilă. Putem să-i cumpărăm lui  Suzi un 
tort  semipreparat, s-o punem să-l coacă şi 
să-l garnisească, apoi să-l ducă la o mamă 
istovită de muncă sau bolnavă. 

Ce  investiţie  mai  bună  poate  să 
facă cineva cu bani aşa de puţini pentru a-i 
oferi lui  Suzi fericirea de a pleca zburând 
spre  casă,  veselă  şi  plină  de  sănătate 
sufletească  ?  Unele  din  cele  mai  iubite 
persoane pe care le cunosc sunt copiii mici 
care sacrifică banii  lor economisiţi pentru 
bomboane pe care să le dea celor nevoiaşi 
sau pentru scopuri misionare. 

Copiii  instruiţi  de  timpuriu  ca  să 
fie politicoşi faţă de alţii,  cu siguranţă că 
nu  vor  produce  în  anii  de  mai  târziu 
dezamăgiri părinţilor sau altora.

Este  cu  adevărat  înţelept  acel 
părinte care poate să îndrume pe tânărul în 
vârstă  de  14  ani  să  se  ducă  la  un  vecin 
nevoiaş  ca  să-i  cosească  pajiştea,  să-i 
strângă fânul sau să-i cureţe zăpada ...
[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
23. O lecţie : John D. Rockefeller 

Ca  oameni,  ne  supunem  unor 
examene  medicale,  ne  îngrijim trupul  cu 
medicamente,  cu  vitamine  şi  cu  zeci  de 
alte  ajutoare,  dar  suntem  grozav  de 
necunoscători  ai  unor  exerciţii  mintale 
necesare pentru o viaţă pe deplin fericită.  

Ar fi ideal ca această  educaţie de 
a gândi altruist să înceapă la naştere. 

Din  nefericire  un mic  copil  este 
învăţat a gândi egoist când i se dă ocazie 
să-şi manifeste propria importanţă. 

De fiecare dată când dă cele mai 
uşoare  semne  de  nervozitate,  părinţii  şi 
bunicii  aleargă  să-l  strângă  drăgostos  în 
braţe,  îl  giugiulesc,  îi  dau  un  biberon,  îl 
plimbă în braţe, sau fac  ceva ca să-i arate 
că  soarele,  luna  şi  stelele  sunt  gata  să-i 
răspundă la fiecare gest de agitaţie. 

Un  copilaş  devine  astfel  obişnuit 
ca toate lucrurile să stea la dispoziţia lui, 
încât  cu  trecerea  timpului  el  îşi 
desăvârşeşte  tehnica  pentru  interesele 
direct egoiste până la dezgust ... 

Părinţii  care  mereu  împroaşcă  cu 
noroi pragul casei vecinilor pentru a-l arăta 
pe al lor mai curat, sunt un exemplu rău, 
pe  care  copii  lor  de  obicei  îl  urmează. 
Părinţii nu trebuie să vorbească de rău 
pe cineva în faţa copiilor.  Personalitatea 
lor este rău influenţată dacă masa de seară 
devine o „masă de disecţie” a vecinilor.  

Mult  prea  multe  din  eforturile  şi 
banii  noştri  sunt  dirijate  spre  interese 
egoiste pentru a clădi „eul” copiilor noştri. 

Noi  cumpărăm copiliţei  în  vârstă 
de  8  ani  hăinuţe  mult  mai  scumpe decât 
poate  permite  bugetul  familiei,  o  facem 
„complet  feminină”  după  modelul  unei 
actriţe, îi cultivăm egoismul, îi  cumpărăm 
un pian sau alte instrumente, îi dăm lecţii 
de muzică, dar niciodată nu ne ostenim să 
gândească altruist, în interesul altora.
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