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

„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

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.
31 Lucrul acesta este mai plăcut

Domnului decât un viţel 
cu coarne şi copite !

32 Nenorociţii văd lucrul acesta, şi se
bucură ; voi, care căutaţi pe Dumnezeu,

veselă să vă fie inima !
33 Căci Domnul ascultă pe cei săraci

şi nu nesocoteşte pe prinşii Lui de război.
34 Să-L laude cerurile şi pământul,

mările şi tot ce mişună în ele !
35 Căci Dumnezeu va mântui Sionul şi va

zidi cetăţile lui Iuda ;
ele vor fi locuite şi luate în stăpânire ;
36 sămânţa robilor Lui le va moşteni,

şi cei ce iubesc Numele Lui 
vor locui în ele. 

„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) 

Hristos îşi deschide braţele dragostei şi strigă : „Împăcaţi-vă cu Dumnezeu !”
Şi fiecare păcătos care caută în această Arcă salvare prin credinţă, care se adăposteşte
cu vina lui în rănile lui Isus, este salvat pentru totdeauna. 

Dumnezeu spune că toţi cei care cred în Isus, nu vor fi pierduţi, ci că au viaţa
veşnică. Cine este astfel îmbrăţişat de braţul salvator al lui Isus, acela nu mai priveşte
în adâncurile întunecoase ale judecăţii mâniei Dumnezeului sfânt, nu, el are o nădejde
sigură, fericită, o fereastră spre sus, prin care priveşte în sus, spre cetatea veşnică a
păcii.  Încă  este  vremea  harului,  uşa  încă  este  deschisă,  încă  răsună  strigătul  :
„Împăcaţi-vă cu Dumnezeu !” Dar pe neaşteptate vine ziua, ca un hoţ noaptea, când
uşa salvatoare va fi închisă. 

„Când spun:  ‚Pace şi  siguranţă  !’,  atunci  deodată  vine  pieirea  peste  ei,  ca
durerea peste cea însărcinată; şi nicidecum nu vor scăpa.” (I Tesaloniceni 5 : 3) 

Atunci  oamenii,  care  tocmai  îşi  urmau  planurile  pământeşti  cu  mândrie
triumfală şi se lăudau cu puterea lor, vor păli brusc. 

Printre rândurile lor va răsuna strigătul de groază : „A venit ziua cea mare a
mâniei Lui şi cine poate sta în picioare?” (Apocalipsa 6 : 17) 

„Şi  vor  zice  munţilor  :  ‚Cădeţi  peste  noi  !’ şi  dealurilor  :  ‚Acoperiţi-ne !’
Zadarnic vor striga : să se salveze cine poate ! 

Nimeni nu se poate salva atunci. Cei care pe culmile cele mai înalte ale virtuţii
omeneşti vor să găsească salvare fără Isus, vor ajunge la fel sub judecată ca cei care în
adâncul viciului lor s-au împotrivit lui Dumnezeu.                       [Continuare pe pagina 2]

Psalmul 70
Către mai marele cântăreţilor – 

Un psalm al lui David – 
Ca aducere aminte

1 Grăbeşte, Dumnezeule, de mă izbăveşte !
Grăbeşte de-mi ajută, Doamne !

2 Să rămână de ruşine şi înfruntaţi
cei ce vor să-mi ia viaţa !

Să dea înapoi şi să roşească
cei ce-mi doresc pieirea !

3 Să se întoarcă înapoi de ruşine 
cei ce zic : „Aha ! Aha !”

4 Toţi cei ce Te caută să se înveselească 
şi să se bucure în Tine !

Cei ce iubesc mântuirea Ta să zică
neîncetat : „Preamărit să fie Dumnezeu !”
5 Eu sunt sărac şi lipsit : grăbeşte să-mi

ajuţi, Dumnezeule.
Tu eşti ajutorul şi izbăvitorul meu :

Doamne, nu zăbovi !
Psalmul 71

1 În Tine, Doamne, îmi caut scăparea :
să nu rămân de ruşine niciodată !

2 Scapă-mă în dreptatea Ta 
şi izbăveşte-mă !

Pleacă-Ţi urechea spre mine şi ajută-mi.
3 Fii o stâncă de adăpost pentru mine,

unde să pot fugi totdeauna !
Tu ai hotărât să mă scapi,

căci Tu eşti stânca şi cetăţuia mea.
[Continuare în numărul viitor]



                

        
           

Tuturor  acestora  le-a  fost  oferită
arca  salvării  în  Isus.  Acum  se  spune  :
„Cum  vom  scăpa  noi,  dacă  vom  fi
nepăsători faţă de o mântuire aşa de mare
?” (Evrei 2 : 3) 

Atunci este prea târziu. Uşa va fi
atunci închisă pentru totdeauna !  
[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] 

RUBRICA COPIILOR
„ ... în toate aceste lucruri noi suntem mai
mult decât biruitori ...”. (Romani 8 : 37)

Ai auzit vreodată povestea despre
bătrânul fermier a cărui catâr a căzut într-o
fântână  ?  Pentru  că  nu  avea  cum  să-l
scoată  de acolo,  fermierul  se  hotăra  să-l
îngroape acolo. 

Dar  catârul  avu  altă  idee.  La
început, când lopeţile de noroi începură să
aterizeze peste el, deveni isteric. 

Apoi, îi veni o idee : „Ce-ar fi să-l
scuturi de pe tine şi să calci pe el”. 

Şi  aşa  făcu.  Ceas  după  ceas,  pe
măsură ce pământul cădea pe el, continuă
să-şi spună : „Scutură-I de pe tine şi calcă
pe el”.  Oricât  pământ  aruncară  pe el,  el
continua să-l scuture jos şi să calce pe el -
până  când  într-un  sfârşit,  ieşi  triumfător
din fântână. 

Viaţa fie te va binecuvânta, fie te
va  îngropa  ;  diferenţa  constă  în
atitudinea corectă. 

Când cade pământ peste tine, şi se
v-a întâmpla, scutură-l doar şi calcă pe el. 

Foloseşte-I  ca  îngrăşământ  ca  să
devii mai puternic. 

Nimeni nu te poate face să te simţi
inferior  fără  consimţământul  tău.  

Important  nu  este  ceea  ce  spun
alţii despre tine, ci ceea ce-ţi spui tu însuţi
după ce ei au terminat de vorbit !
             [Preluat de pe : http://www.tanarcrestin.net]

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

GEORGE WHITEFIELD
Dumnezeu  ne-a  arătat  multă

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

Am vorbit şi am lămurit textul din
Ioan 3 : 3 timp de aproape un ceas”. 

După  două  zile  în  acelaşi  loc  a
predicat  la  o  mulţime de patru sau  cinci
mii de oameni. 

Soarele care strălucea cu putere şi
marea mulţime care stătea în jurul său într-
o tăcere înfricoşată, formau un tablou care
l-a umplut de o „sfântă admiraţie”. 

Într-o  altă  duminică  următoare,
biserica  unui  sat  i-a deschis  uşile şi  s-au
strâns mulţi oameni. 

Întâi a cântat în biserică, iar după
acea  a  predicat  în  cimitirul  de  lângă
biserică. La ora 4 a plecat  în altă parte.  

Deşi era luna februarie, vremea era
neobişnuit  de  blândă  şi  moale,  soarele
tocmai  apunea  arătându-şi  toată
strălucirea. 

Oamenii care voiau să vadă şi să
audă  pe  predicator  umpluseră  copacii  şi
gardurile. A vorbit timp de un ceas cu glas
destul de tare ca să-l audă toţi şi a predicat
cu  bucurie.  El  scrie  în  jurnalul  său  :  

„Binecuvântat  să  fie  Domnul,
focul  s-a  aprins,  niciodată  porţile
Locuinţei morţilor nu o să-l poată stinge”. 

În  vremea  aceasta,  el  părăsise
rugăciunile din carte şi predicile scrise. 

A început să se roage din inimă şi
să vorbească liber, cum îi da Duhul. 

Şi cine ar putea spune ce simţea el
când  se  vedea  înconjurat  de  mulţimi
uriaşe,  mulţimi  ce  crescuseră  de  la  două
sute la peste douăzeci de mii ? 

Ce  efect  avea  predica  lui  asupra
acestor ascultători ! ...

                                 [Continuarea în numărul viitor]

Fiecare  întâmpină  zilnic  neplăceri,  dar
creştinul  nu va fi  niciodată învins.  Acum
câtva timp am văzut pe Stephen W. Paine
crunt amăgit şi în situaţii personale dificile
în calitate de decan al facultăţii. De fiecare
dată  însă  sufletul  meu  era  înviorat  când
spunea : „Aşa este bine ! Poate că Domnul
mi-a  dat  toate  acestea  ca  să  mă  ţină
umilit”. Omul care acceptă atât de repede
asemenea  situaţii,  nu  va  fi  înfrânt
niciodată.  Există  o  mare  deosebire  între
individul  care  aleargă  după  lucruri  mari
pentru  el  însuşi  şi  unul  ale  cărui  energii
sunt consacrate Împărăţiei lui Dumnezeu.  

În  lumea  noastră  de  afaceri,
individul  -  care  lucrează  pe  cont  propriu
are  numai  propriile  sale  resurse  la  care
apelează  atunci  când  se  izbeşte  de
necazuri. Dar omul care face parte dintr-o
mare  corporaţie  are  toate  resursele
financiare ale acelei societăţi. 

De  aceea  el  este  stăpânit  de  un
sentiment  de  siguranţă  cunoscând  că
indiferent ce s-ar întâmpla, poate să nu fie
îngrijorat.                    [  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 

Munca  pentru  o  diplomă
academică  este  necesară,  dar  „nu lungiţi
ciucurii”  hainelor  voastre.  „Nu  lungiţi
ciucurii”  la  sfârşitul  numelui  vostru  din
cauza titlurilor academice. 

După  Cartea  lui  Dumnezeu
(Biblie)  „superior”  printre  voi  este  acela
numai  care  este  „servul  altora”.  

Întorcându-ne  la  consideraţiile
medicale, să nu vă miraţi de ce individul
care  munceşte  pentru  a  fi  „în  vârful
piramidei”  suferă  fizic  şi  intelectual,  în
timp  ce  alt  student,  lucrând  tot  aşa  de
intens,  este  liber  de  astfel  de  suferinţe.  

Studentul  care  are  ca  scop să  fie
„primul”  şi  se  străduieşte  pentru
superioritate,  sapă  în  realitate  un  canal
pentru dirijarea curentului intereselor sale
împotriva  lui  însuşi.  Înclinaţiile  sale
egocentrice  îi  vor  aduce  într-o  zi  multă
amărăciune, ba chiar ... „autootrăvire”. 

Cel care nu se supune din proprie
iniţiativă sfaturilor biblice, umilindu-se pe
sine însuşi,  va descoperi curând că, chiar
colegii lui îl vor obliga la aceasta. Ei vor
prefera  adeseori  căi  care  îi  vor  fi
neplăcute. Atunci stressul - încordarea, la
care  va  fi  suspus,  poate  să-i  cauzeze
deplina tulburare intelectuală şi corporală. 

Cu  totul  pe  alte  căi  merge  acela
care  pune  în  practică  cuvântul  lui
Dumnezeu  care-l  scuteşte  de  multe  boli
trupeşti. Psalmistul scrie : „Multă pace au
cei ce iubesc legea Ta şi nu li se întâmplă
nici o nenorocire”. (Psalmul 119 : 165)

Cu adevărat nimic ? Eu nu cunose
o strâmtorare  mai  mare  ca  aceia  de  a  fi
aruncat  în  foc.  Totuşi  eu  cunosc  şi  voi
cunoaşteţi  de  asemenea  oameni  care  au
fost aruncaţi în foc şi au ieşit de acolo fără
să aibă nici măcar miros de fum pe hainele
lor. 
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