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Editorial. Poduri prăbuşite (I)

 

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

făcute Ţie,
14 juruinţe care mi-au ieşit de pe buze,

pe care mi le-a rostit gura 
când eram la strâmtorare.

15 Îţi voi aduce oi grase ca ardere de tot,
cu grăsimea berbecilor,

voi jertfi oi împreună cu ţapi. – (Oprire)
16 Veniţi de ascultaţi, toţi cei ce vă temeţi  

de Dumnezeu, şi voi istorisi 
ce a făcut El sufletului meu.

17 Am strigat către El cu gura mea,
şi îndată lauda a fost pe limba mea.

18 Dacă aş fi cugetat lucruri nelegiuite în 
inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul.

19 Dar Dumnezeu m-a ascultat,
a luat aminte la glasul rugăciunii mele.

20 Binecuvântat să fie Dumnezeu,
care nu mi-a lepădat rugăciunea

şi nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui !
Psalmul 67

Către mai marele cântăreţilor – De cântat
pe instrumente cu corzi – Un psalm 

– O cântare
1 Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne  
binecuvânteze, să facă să lumineze peste 

noi faţa Lui, (Oprire)
2 ca să se cunoască pe pământ calea Ta,
şi printre toate neamurile mântuirea Ta !
3 Te laudă popoarele, Dumnezeule, toate 

popoarele Te laudă. 
                                   [Continuare în numărul viitor]
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PSALMII 

Psalmul 66
Către mai marele cântăreţilor. 

O cântare. Un psalm.
5 Veniţi şi priviţi lucrările lui Dumnezeu!

Ce înfricoşat este El 
când lucrează asupra fiilor oamenilor !
6 El a prefăcut marea în pământ uscat,

şi râul a fost trecut cu piciorul :
atunci ne-am bucurat în El.

7 El stăpâneşte pe vecie, prin puterea Lui.
Ochii Lui urmăresc pe neamuri, ca cei  
răzvrătiţi să nu se mai scoale împotriva 

Lui ! – (Oprire)
8 Binecuvântaţi, popoare, pe Dumnezeul  

nostru! Faceţi să răsune lauda Lui!
9 El ne-a păstrat sufletul cu viaţă

şi n-a îngăduit să ni se clatine piciorul.
10 Căci Tu ne-ai încercat, Dumnezeule,

ne-ai trecut prin cuptorul cu foc, 
ca  argintul.

11 Ne-ai adus în laţ
şi ne-ai pus o grea povară pe coapse.
12 Ai lăsat pe oameni să încalece pe 

capetele noastre, am trecut prin foc şi prin 
apă : dar Tu ne-ai scos şi ne-ai dat belşug.

13 De aceea, voi merge în Casa Ta cu 
arderi de tot, îmi voi împlini juruinţele

„Astfel  este  cel  care  strânge  pentru  sine  însuşi  şi  nu  este  bogat  faţă  de 
Dumnezeu”. [Luca 12 : 21] Bogatul oraş Tarbes de pe malul râului Adour, este situat în 
sudul Franţei. De pe înălţimile pitoreşti ale munţilor Pirinei, acest râu se prăvăleşte din 
cascadă în cascadă, mai departe, în aval, până se varsă ca un torent puternic, navigabil, 
în golful Biskay. Circulaţia mărfurilor între Franţa şi Spania se face prin Tarbes, unde 
un pod impunător de cale ferată este arcuit peste râu. 

Când în  vara  aceasta  [N.r.  1898]  Adour  s-a  umflat  foarte  tare,  valurile  lui 
înspumate au dus la prăbuşirea podului de cale ferată pe o lăţime de 45 de metri. La un 
raport  telegrafic  al  unui  căpitan  al  trupelor  căilor  ferate,  în  7  iulie  a  plecat  de  la 
Versailles  un tren cu personal  şi  material,  pentru repararea  podului.  Prin  utilizarea 
pontoanelor marine inventate de francezi pentru acest scop şi pentru construcţia uşoară 
de fier pregătită pentru caz de război,  o companie a căilor ferate trebuia să repare 
podul prăbuşit. Administraţia căilor ferate a pus mai întâi să se repare în nivel scăzut 
de apă, piciorul de pod stricat. În 12 iulie au început lucrările ; în ziua de 17 podul 
reparat a fost deja predat traficului. 

Ziarele pariziene au lăudat cu mândrie construcţia rapidă şi utilitatea în război 
a noilor materiale ale podului. Bucuria a fost mare, - dar din nenorocire prea scurtă. 
Căci  în  ziua  următoare,  când  primul  tren  cu  două  locomotive  a  traversat  podul, 
construcţia executată repede s-a prăbuşit, locomotivele şi oamenii s-au scufundat în 
valuri.    

– Tu îţi zici : companiile noastre feroviare construiesc mai bine, poate nu aşa 
de repede, dar ce construiesc, ţine. Desigur, ai dreptate. Cu toate acestea, şi multor 
germani li se prăbuşesc podurile şi despre aceasta vrem să vorbim ; ele sunt podurile 
planurilor  şi  ale  speranţelor  pentru  viitorul  pământesc  şi  cel  veşnic  :  Domnul 
povesteşte o pildă despre un om bogat (Luca 12,1-21), al cărui ogor a adus o recoltă 
surprinzător de bogată.                                                                              [Continuare pe pag. 2] 



 

 

                

  
  

[Continuare de pe pag. 1] 
El  a  hotărât  să  dărâme  cât  mai 

repede şurele vechi,  mici,  în locul lor să 
construiască hambare mari, solide. 

Averea  lui  valoroasă  îi  permitea 
acum o viaţă confortabilă. Nu mai trebuia 
să trudească singur şi să economisească.  

Într-un  monolog  şi-a  zugrăvit 
viitorul pentru mulţi  ani  :  „Odihneşte-te,  
mănâncă, bea şi veseleşte-te !” 

Cu asemenea gânduri s-a dus într-
o seară la culcare. Dar Dumnezeu i-a spus: 

„Nebunule, în noaptea aceasta ţi  
se va cere sufletul ; şi cele pe care le-ai  
pregătit, ale cui vor fi ?” 

Bărbatul,  care  cu câteva ore  mai 
înainte privise spre viitor  cu planuri  atât 
de plăcute, s-a trezit cu spaima de a muri. 

Cu  siguranţă  că  a  fost  chemat 
doctorul cel mai bun ; doar putea plăti ; s-
a  încercat  totul  pentru  a  reţine  această 
viaţă  care  zbura  ;  totul  zadarnic  –  el  a 
murit,  a  mers  în  veşnicie,  pentru  a  fi 
judecat  de  Dumnezeul  cel  sfânt,  de  care 
până atunci nu se interesase (Evrei 9 : 27). 

El  şi-a  construit  un  pod,  potrivit 
înclinaţiilor  sale,  din  bani  şi  avere, 
sprijinit de stâlpul bunăstării sale trupeşti, 
vârstei sale încă neînaintate – materialul a 
fost prea uşor, stâlpul era deja acoperit de 
apă, totul s-a prăbuşit grămadă.

„Astfel  este  cel  care  strânge 
pentru sine însuşi şi nu este bogat faţă de  
Dumnezeu.” O mie de socoteli  şi  planuri 
umplu capetele şi inimile oamenilor. 

„Ce vreţi să deveniţi ?” „Vreau să 
preiau ferma tatălui meu.” „Vreau să mă 
stabilesc independent, ca negustor.” 

„Sper  să  găsesc  un  post  bun  de 
comis-voiajor.” Şi apoi ? „Apoi vreau să-
mi  câştig  o  avere  bună.”  Şi  apoi  ? 
[Continuarea  în  numărul  viitor.  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
După  această  experienţă,  pentru 

totdeauna  el  a  avut  clară  învăţătura  că 
mântuirea  e numai  prin credinţă în jertfa 
Domnului  Isus  Cristos,  nicidecum  prin 
religiozitate şi eforturi personale. 

Şi  căuta  să  spună  tuturor  lucrul 
acesta. La început fraţii Wesley n-au putut 
pricepe  învăţătura  cu  privire  la  naşterea 
din  nou.  Ei  au  plecat  ca  misionari  în 
America  şi  abia  după  doi  ani  când  s-au 
reîntors înapoi, au ajuns şi ei să cunoască 
mântuirea  prin  credinţă  şi  lucrarea  de 
înnoire a vieţii prin Duhul Sfânt. 

Într-o predică a sa ţinută duminică 
dimineaţă  13  septembrie  1741,  deci  la 
câţiva  ani  după  convertire,  căutând  să-i 
trezească  pe  cei  ce  se  credeau  buni, 
religioşi, striga împotriva religiozităţii fără 
Cristos,  arătând  cum  oamenii  ajung 
înşelaţi cu sufletul. Ştia aceasta din propria 
sa viaţă, şi el trecuse pe aici. 

Dar  să-l  lăsăm  pe  el  să  ne 
mărturisească : 

„Pentru  voi  care  sunteţi  liniştiţi, 
trebuie să fiu un fiu al tunetului şi, o, de v-
ar trezi Dumnezeu măcar şi prin tunet ! 

Eu ştiu din trista mea experienţă ce 
înseamnă a fi legănat şi adormit de o pace 
falsă. Multă vreme am fost legănat, multă 
vreme mă credeam creştin,  în schimb nu 
ştiam nimic despre Domnul Isus Cristos. 

Eu  am  mers  mult  mai  departe 
decât mulţi alţii. Obişnuiam să postesc de 
două ori  pe săptămână, mă rugam uneori 
de  nouă  ori  pe  zi,  mă  împărtăşeam  în 
fiecare  Duminică  şi  totuşi  eu  nu  ştiam 
nimic despre Cristos Isus în inima mea, nu 
ştiam că trebuie să fiu o făptură nouă, nu 
ştiam nimic  despre  o  religie  lăuntrică  în 
sufletul meu” ...

                                 [Continuarea în numărul viitor]

Lui  Rockefeller  i-a  trebuit  mai 
mult  de  jumătate  secol  de  viaţă  seacă, 
nefericită şi cale aspră, până ce a găsit unul 
din  secretele  de  bază  spre  o  viaţă 
adevărată.  Este  trist  că  până  atunci  nu  a 
citit şi nu a păzit sfaturile sănătoase aflate 
în  Cartea  Cărţilor:  „Cine  nu  iubeşte  pe  
fratele său rămâne în moarte” (1 Ioan 3 : 
14), „Aveţi aceleaşi simţăminte unii faţă de 
alţii.  NU umblaţi  după lucrurile înalte ci  
rămâneţi la cele smerite. Să nu vă socotiţi  
singuri înţelepţi”. (Romani 12 :16) 

Nu  este  nimănui  uşor  să  practice 
aceste  directive  prin  propria  sa  putere.  

Psihiatria  modernă  se  apropie  de 
Biblie  când  apreciază  importanţa  dirijării 
excentrice  a  fluxului  gândurilor,  dar 
psihiatria  nu  poate  să  asigure  suficientă 
influenţă morală voinţei noastre de a obtine 
vreun  avantaj  în  faţa  unor  piedici 
neplăcute.  Îmi  amintesc  de  acel  miros 
penetrant şi neplăcut ce era într-o seară în 
sala de aşteptare a cabinetului meu ... 
[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 

Nu  există  o  cale  mai  bună  de  a 
insufla  obiceiuri  sociale  sănătoase 
tineretului. 

În cartierul în care stau, se pare că 
părinţii  merg  pe  calea  opusă  când 
echipează pe băieţaşul  lor  în  vârstă  de  3 
ani, cu puşcă şi şase gloanţe ca să bubuie 
pe fiecare trecător.  

Aceasta îi obişnuieşte cu ideea de 
a obţine ceea ce doresc numai lovind sau 
chiar omorând pe alţii. 

Din  cauză  că  am  îngăduit 
copilaşului  de  6  luni  să  fie  „numai 
plămâni”, celui în vârstă de 10 ani „numai 
joacă”,  adolescentului  „numai  sporturi  de 
performanţă”, fetei adolescente „numai puf 
şi  volănaşe”,  celui  de  35  de  ani  „numai 
afaceri şi jocuri de noroc”, celui în vârstă 
de 45 de ani „numai confort !”, nu este de 
mirare că cel în vârstă de 55 de ani va fi 
„numai învins” şi cel de 60 de ani „numai 
înăcrit  -  ursuz”.  John  D.  Rockefeller  a 
dovedit că viaţa sănătoasă, plăcută, nu se 
obţine prin „a lua” ci prin „a dărui”. 

Atunci  când  cetăţenii 
recunoscători  din  Cleveland,  Ohio,  l-au 
felicitat, el le vorbi din proprie experienţă : 

„Îndreptaţi gândurile voastre spre  
lucrurile înalte ale vieţii. Fiţi în serviciul  
omenirii. 

Canalizaţi  gândurile  voastre  spre  
cele folositoare ;  priviţi  înainte pentru a  
vedea  dacă  din   succesul  vostru  va  ieşi  
ceva folositor. Întrebarea voastră să fie : 

„Care  va  fi  rodul  carierei  
mele ? ... Va fi el înzestrarea spitalelor, a 
bisericilor, a şcolilor şi azilelor ? ... 

Fă  tot  ce  poţi  pentru  ajutorarea  
tovarăşilor  tăi  şi  făcând  astfel,  te  vei  
bucura  de  mult  bine  în  viaţă” (John  D. 
Rockefeller,  Sr.,  „Outlook”  7  oct.  1905,  pp. 
300-301).
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