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Editorial. Totul pierdut ! Să se salveze cine poate ! (II)

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

             

SĂ CITIM BIBLIA ÎMPREUNĂ
 [DE FOLOS PENTRU TIMPUL DEVOŢIONAL] 

PSALMII 
Psalmul 69 

Către mai marele cântăreţilor – De cântat
ca şi „Crinii” – Un psalm al lui David
10 Plâng şi postesc,şi ei mă ocărăsc.

11 Mă îmbrac cu sac,şi ei mă batjocoresc.
12 Cei ce stau la poartă vorbesc de mine,

şi cei ce beau băuturi tari 
mă pun în cântece.

13 Dar eu către Tine îmi înalţ rugăciunea,
Doamne, la vremea potrivită.

În bunătatea Ta cea mare,
răspunde-mi, Dumnezeule, 

şi dă-mi ajutorul Tău !
14 Scoate-mă din noroi, 
ca să nu mă mai afund!

Să fiu izbăvit de vrăjmaşii mei 
şi din prăpastie !

15 Să nu mai dea valurile peste mine,
să nu mă înghită adâncul

şi să nu se închidă groapa peste mine !
16 Ascultă-mă, Doamne, căci bunătatea
Ta este nemărginită. În îndurarea Ta cea

mare, întoarce-Ţi privirile spre mine
17 şi nu-Ţi ascunde faţa de robul Tău !

Căci sunt în necaz : 
grăbeşte de m-ascultă !

18 Apropie-Te de sufletul meu 
şi izbăveşte-l !

„Cum a fost în zilele lui Noe, tot aşa va fi şi în zilele Fiului Omului : mâncau,
beau, se însurau, se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie; şi a venit
potopul şi ia omorât pe toţi.” (Luca 17 : 26 - 27) 

El  [Noe] a  construit  arca  spre  salvarea  casei  lui,  exact  după  porunca  lui
Dumnezeu. În timp ce construia arca pe pământ uscat, sub batjocura contemporanilor
lui nelegiuiţi, a vestit timp de 120 de ani, după porunca lui Dumnezeu, judecata care
avea să vină (1 Petru 3 : 20).

 În sfârşit, perioada de har a expirat. Noe a intrat în arcă împreună cu ai săi şi
cu toate  animalele  care  trebuiau păstrate  spre  înmulţirea  rasei  lor.  Şi  Dumnezeu a
închis uşa în urma lui (Geneza 7 : 16) şi aşa a fost închisă singura uşă de salvare, care
exista pe pământ. 

Atunci  s-au spart  fântânile marelui  adânc,  ferestrele cerului  s-au deschis,  o
ploaie  de patruzeci  de  zile  şi  patruzeci  de  nopţi  şiroia  în  jos.  Apele  crescânde au
acoperit pământul. 

Oamenii  puteau  să  strige  unii  către  alţii  :  „Salvaţi-vă!  Să  se  salveze  cine
poate!” Nimeni n-a putut să-i salveze ! Zadarnic au vrut să se năpustească la arca de
salvare ; uşa era încuiată. Zadarnic au vrut să se suie pe vârfurile cele mai înalte ale
munţilor. Apele au urcat cu 15 coţi peste cele mai înalte vârfuri ale munţilor (Geneza 7
: 20). S-a înecat orice făptură care a fost pe pământ : animale, păsări, oameni. Tot ce
avea suflare de viaţă, a murit. Numai cele opt suflete din arcă au fost salvate. 

Noe, care prin credinţa în cuvântul lui Dumnezeu a găsit salvare, a scăpat de
judecată.  Apele n-au putut  să-l  ajungă.  Dumnezeu a închis uşa din latura corăbiei.
Pentru Noe şi ai lui nu exista decât o fereastră sus (Geneza 6 : 16). 

El  nu vedea decât  în  sus,  spre  cerul  lui  Dumnezeu ;  el  auzea,  într-adevăr,
vuietul valurilor, dar nu le vedea, el era în siguranţă deplină.
                                                                [Continuare pe pagina 2]

Scapă-mă, din pricina vrăjmaşilor mei !
19 Tu ştii ce ocară, ce ruşine şi batjocură

mi se face ; toţi potrivnicii mei 
sunt înaintea Ta.

20 Ocara îmi rupe inima, şi sunt bolnav ;
aştept să-i fie cuiva milă de mine, dar

degeaba ; aştept mângâietori, 
şi nu găsesc niciunul.

21 Ei îmi pun fiere în mâncare,
şi, când mi-e sete, îmi dau să beau oţet.
22 Să li se prefacă masa într-o cursă,

şi liniştea într-un laţ !
23 Să li se întunece ochii, şi să nu mai

vadă, şi clatină-le mereu coapsele !
24 Varsă-Ţi mânia peste ei,

şi să-i atingă urgia Ta aprinsă !
25 Pustie să le rămână locuinţa,
şi nimeni să nu mai locuiască 

în corturile lor !
26 Căci ei prigonesc pe cel lovit de Tine,
povestesc suferinţele celor răniţi de Tine.
27 Adaugă alte nelegiuiri la nelegiuirile
lor, şi să n-aibă parte de îndurarea Ta !

28 Să fie şterşi din Cartea Vieţii, şi să nu
fie scrişi împreună cu cei neprihăniţi !

29 Eu sunt nenorocit şi sufăr :
Dumnezeule, ajutorul Tău să mă ridice !

30 Atunci voi lăuda  Numele lui Dumnezeu
prin cântări, 

şi prin laude Îl voi preamări.
                                         [Continuare în numărul viitor]



                

        
           

Noi  toţi  suntem  urmaşi  ai  acestui
bărbat al credinţei,  Noe, şi ca să nu uităm
marea  lui  salvare,  Dumnezeu  a  creat
curcubeul,  ca  semn  că  acest  potop
distrugător  să  nu  se  mai  întoarcă  până  la
sfârşitul acestui timp. (Geneza 9 : 11 – 16)

Astfel a aşezat Dumnezeu în creaţia
Lui  prin  minunata  boltă  din  cer,  în  Biblie
prin preţiosul Său Cuvânt, mărturii puternice
despre  sfânta  Sa  judecată  pentru  generaţia
zilelor noastre. 

Cu  nici  un  chip  nu  se  va  înălţa
generaţia noastră prin cultura ei crescândă,
prin  progresele  învăţământului,  prin  luciul
născocirilor  sale  spre  culmile  luminate  ale
virtuţii şi fericirii profunde. 

Nu,  Domnul  Însuşi  ne  spune  cu
limpezime zguduitoare, că în ziua în care El
va veni pentru judecată, neamul omenesc va
fi  la  fel  ca  în  zilele  lui  Noe.  Mâncatul,
băutul,  peţitul  şi  a  fi  peţit,  săditul,
construitul,  cumpăratul  şi vândutul,  nunţile
şi  înmormântările,  sărbătorile  şi  plăcerile
vor  umple  zilele  unui  neam  necredincios,
despărţit de Dumnezeu. 

Dumnezeu  Şi-a  anunţat  judecăţile
peste această generaţie, pe care El Însuşi o
numeşte adulteră şi rea. (Marcu 8 : 38) Dar
lăudat fie Domnul ! El a pregătit şi pentru
judecata care vine o arcă de salvare pentru
toţi cei care vor să se lase salvaţi. Strigătul
zilelor noastre nu spune : „Totul pierdut ! Să
se salveze cine poate !”, nu, Dumnezeu pune
să se strige : „Salvarea este aici pentru toţi
cei care vor să se lase salvaţi.” Arca pe care
a pregătit-o Dumnezeu, oferă loc pentru toţi
şi o uşă este încă larg deschisă. 

Hristos,  Fiul  răstignit  al  lui
Dumnezeu este  Arca  salvării  ;  în  rănile
Lui, în braţele Lui este un loc al salvării
pentru toţi  păcătoşii  pierduţi  care caută
salvarea.  Păcătosule,  ai  găsit  acest  singur
loc de salvare sigură ? ... 
[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
Într-o  Duminică  după  amiază,

văzând că vreo o mie de oameni nu puteau
să intre în clădirea bisericii unde voia
să predice, lui Whitefield i-a venit gândul
să predice în aer liber. 

Cei  câţiva  prieteni  cărora  le-a
împărtăşit  gândul acesta nu l-au încurajat
de  loc,  ci  socoteau  că  este  un  gând
nebunesc. Totuşi, el era hotărât să-şi pună
planul în aplicare duminica viitoare. 

Dar  cum  nădejdile  lui  au  fost
înşelate, căci au venit ascultători destul de
puţini, el le-a vorbit de la amvon. 

Acest  gând,  care  devenise  o
hotărâre şi o dorinţă, a ajuns să fie realizat
nu  peste  mult  timp.  Punându-i-se  piedici
de  a  predica  în  bisericile  din  B.  pentru
orfelinatul  lui  W.,  s-a  dus  să  predice
minerilor, pentru întâia oară într-o sâmbătă
după amiază şi s-a aşezat pe un munte. A
vorbit din Matei 5 : 1 - 3 la câţi au venit
să-l asculte. Erau mai mult de două sute. 

În  jurnalul  său  el  spune  numai
atât : „Binecuvântat să fie Dumnezeu că s-
a rupt  gheaţa şi  am ieşit  la  câmp !  Unii,
poate, mă vor mustra. Dar nu au motiv. Nu
mi se dă voie să vorbesc de pe amvoane şi
sărmanii  mineri  pier  din  lipsă  de
cunoştinţă”.  De acum avea un amvon pe
care nimeni nu i-l putea lua şi inima lui se
bucură mult de acest mare har. În  ziua
următoare, în jurnalul lui spune :  „Fiindcă
toate  uşile  bisericilor  îmi  sunt  închise
acum - şi chiar dacă ar fi deschise nu pot
să încapă nici  jumătate din cei  ce vin să
asculte  -  la  trei  după  amiază  m-am  dus
printre mineri. 

Dumnezeu  ne-a  arătat  multă
bunăvoinţă, dându-ne o zi frumoasă şi s-au
adunat aproape două mii de oameni ...

                                 [Continuarea în numărul viitor]

Fiindcă  unul  singur  este  învăţătorul
vostru: Cristos şi voi toţi sunteţi fraţi ... Să
nu vă numiţi „Dascăli”, căci unul singur
este Dascălul vostru : Cristosul.  Cel mai
mare  dintre  voi  să  fie  slujitorul  vostru.
Oricine se va înălţa, va fi smerit şi oricine
se va smeri, va fi înălţat”. (Matei 23 : 5 -
12) 

Aceste  învăţături  biblice  sunt
diametral opuse filozofiilor lumei acesteia.
lsus  ne  avertizează  foarte  convingător
împotriva  aspiraţiilor  la  conducere.
învăţătura  Sa nu  ne dă însă  nici  o  scuză
pentru  trândăvie,  ci  mai  degrabă  ne  dă
impulsul şi direcţia în care să ne cheltuim
energiile.  învăţătura  lui  Isus,  tradusă  în
limbaj de facultate este : 

Nu permiteţi inimii voastre să şadă
sau  să  fie  împrăştiată  în  cele  patru
vânturi, sau să fie pe lista celor buni de la
decanat. Nu te lăsa adormită de faptul că
ai fost aleasă „regină”. Nu încerca să fii
conducătorul  unei  clase,  al  unui  comitet
sau orice altceva.      [Continuarea în numărul viitor]

__________________________________
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
24. Nu căuta să împuşti luna 

Câteva din sfaturile, sau mai precis
prescripţiile  Noului  Testament,  ar  salva
milioane de inimi zdobite, frânte, strivite,
dacă oamenii ar avea destulă credinţă ca să
şi le însuşească şi să le aplice : 

„Fiecare din voi să nu aibă despre
sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci
să  aibă  simţuri  cumpătate  despre  sine
potrivit cu măsura de credinţă”. (Romani
12 : 3) 

„Dragostea  să  fie  fără
prefăcătorie  ...  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 : 9 - 10, 16). 

„…să nu fiţi mulţi învăţători, căci
ştiţi că vom primi o judecată mai aspră”.
(Iacov 3 : 1) 

„Faceţi-mi  bucuria  deplină  şi
aveţi o simţire, o dragoste, un suflet şi un
gând.  Nu faceţi  nimic din duh de ceartă
sau  din  slavă  deşartă,  ci  în  smerenie,
fiecare să privească pe altul mai pe sus de
el însuşi”. (Filipeni 2 : 2 - 3). 

Înainte  ca  ucenicii  să-şi
răstignească  zelul  lor  pentru  putere,  pe
care  Dr.  Adler  îl  numeşte  „ego-ambiţie”,
dorinţa de căpetenie a fiecăruia era să şadă
la locuri de cinste şi consideraţie şi să fie
cel mai mare în împărăţie. 

Vorbind despre farisei şi cărturari,
Isus spunea : 

„Toate faptele lor le fac pentru ca
să  fie  văzuţi  de  oameni.  Astfel,  îşi  fac
filacteriile late, îşi fac poalele veşmintelor
cu  ciucuri  lungi  ;  umblă  după  locurile
dintâi la ospeţe şi după scaunele dintâi în
sinagogi  ;  le  place  să  le  facă  oamenii
plecăciuni prin pieţe şi să le zică „Rabi !
Rabi !”... Voi să nu vă numiţi Rabi !


