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Editorial. Ceasul deciziei ! (I)

„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 71 
4 Izbăveşte-mă, Dumnezeule, 

din mâna celui rău,
din mâna omului nelegiuit şi asupritor !
5 Căci Tu eşti nădejdea mea, Doamne

Dumnezeule!
În Tine mă încred din tinereţea mea.

6 Pe Tine mă sprijin, 
din pântecele mamei mele.

Tu eşti binefăcătorul meu încă din
pântecele mamei ;

pe Tine Te laud fără-ncetare.
7 Pentru mulţi am ajuns ca o minune,

dar Tu eşti scăparea mea cea tare.
8 Să mi se umple gura de laudele Tale

şi-n fiecare zi să Te slăvească !
9 Nu mă lepăda la vremea bătrâneţii ;
când mi se duc puterile, nu mă părăsi !
10 Căci vrăjmaşii mei vorbesc de mine,

şi cei ce-mi pândesc viaţa 
se sfătuiesc între ei,

11 zicând : „L-a părăsit Dumnezeu ;
urmăriţi-l, puneţi mâna pe el, căci nu-i

nimeni care să-l scape !”
12 Dumnezeule, nu Te depărta de mine !

Dumnezeule, vino degrabă 
în ajutorul meu !

„Adevărat, adevărat vă spun, că vine ceasul şi acum a şi venit, când cei morţi
vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi cei care-l vor auzi, vor trăi.” (Ioan 5 : 25) 

Era  în  18 aprilie  1864,  spre  ora  10 dimineaţa.  De  două zile  şi  două nopţi
bubuie cu o violenţă interminabilă bateriile prusace de asediu spre fortificaţiile din
satul Dueppel, pe care flutura acel „Danebrog”, steagul roşu cu cruce albă. 

Zece fortificaţii tari încununau poziţia de înălţime a danezilor, ambele lor aripi
sprijinindu-se pe mare. Corăbii daneze de război – înainte de toate vestitul Rolf Krake
– stăteau pregătite să susţină apărarea fortificaţiilor dinspre flanc. Un văl de fum de
praf de puşcă se aşternuse peste tot ţinutul. De la ora două noaptea, coloanele de asalt
stăteau pregătite în cele mai din faţă şanţuri de legătură între tranşee. 

Acum toţi  comandanţii  îşi  privesc ceasul.  Fără  zgomot  pregătesc  liniile  de
trăgători şi coloanele pentru năvală. În clipa în care limba ceasului a încheiat cea de a
zecea oră, bubuitul tunurilor a tăcut. În acelaşi timp, din şase locuri au năvălit în fuga
cea mai mare companiile dispersate, însoţite de mici trupe de geniu, cu comandanţii în
frunte. Muzica aşezată în şanţurile de comunicaţie, cânta marşul de asalt; trăgătorilor
le-au urmat trupele cu aparatura de asalt şi cu unelte pentru îndepărtarea obstacolelor.
În spate urmau cu o sută de paşi distanţă, coloanele propriu-zise de atac şi pe acestea,
la rândul lor, rezervele. Coloanele de atac duceau drapele mari alb-negru, destinate să
fie înălţate pe fortăreţele inamice. Abia se petrecuse marea transformare a clipei, abia
începuse drumul spre deznodământ dinspre şanţurile de comunicaţie, că s-au şi animat
meterezele pustii ale duşmanului. 

Răpăitul puştilor daneze acoperea strigătul de „Ura !” al prusacilor; artileriştii
danezi s-au grăbit la tunurile lor care stăteau pregătite şi au trimis încă de câteva ori
ploaia de gloanţe în rândurile prusacilor.                                            [Continuarea pe pagina 2]

13 Să rămână de ruşine şi nimiciţi cei ce
vor să-mi ia viaţa ! Să fie acoperiţi de

ruşine şi de ocară 
cei ce-mi caută pierzarea !

14 Şi eu voi nădăjdui pururi,
Te voi lăuda tot mai mult.

15 Gura mea va vesti zi de zi dreptatea şi
mântuirea Ta, căci nu-i cunosc marginile.
16 Voi spune lucrările Tale cele puternice,

Doamne Dumnezeule !
Voi pomeni dreptatea Ta şi numai pe a Ta.

17 Dumnezeule, Tu m-ai învăţat din
tinereţe, şi până acum 

eu vestesc minunile Tale.
18 Nu mă părăsi, Dumnezeule, chiar la
bătrâneţi cărunte, ca să vestesc tăria Ta

neamului de acum, şi puterea Ta 
neamului de oameni care va veni !

19 Dreptatea Ta, Dumnezeule, ajunge
până la cer ; Tu ai săvârşit lucruri mari :

Dumnezeule, cine este ca Tine ?
20 Ne-ai făcut să trecem prin multe

necazuri şi nenorociri ; dar ne vei da
iarăşi viaţa, ne vei scoate iarăşi 

din adâncurile pământului.
21 Înalţă-mi mărimea mea,

întoarce-Te şi mângâie-mă din nou !
22 Şi Te voi lăuda în sunet de lăută,

Îţi voi cânta credincioşia, Dumnezeule,
Te voi lăuda cu harpa, Sfântul lui Israel !

[Continuare în numărul viitor]



                

        
           

O  linişte  de  moarte  stăpânea  pe
înălţimea  pe  care  comandanţii  oştirii
germane  împreună  cu  anturajul  lor
aşteptau  cu  nerăbdare  deznodământul.  

Fericirea  şi  victoria  şi  onoarea
împăratului atârnau de această clipă. Fără
a trage nici un foc, fără a se uita în jur –
numai  cu  ochii  pe  ţinta  lor  –  infanteria
prusacă a învins toate obstacolele. 22 de
minute  după  ora  zece,  steagul  prusac
flutura  pe  fortificaţiile  hotărâte  pentru
atac, întăriturile 1-6. Puţin după aceea au
fost cucerite şi celelalte patru fortificaţii şi
capul de pod situat mai departe, în spate.
A  fost  una  din  zilele  mari  ale  istoriei
prusace. Victoria a fost plătită scump. 70
de  ofiţeri,  1118  subofiţeri  şi  soldaţi  au
plătit preţul cu sânge şi viaţă. 

Vestea victoriei a zburat prin toată
ţara; bucuria a fost mare. Din miile care au
stat în şanţul de comunicaţie, aşteptând cu
nerăbdare  ceasul  hotărâtor,  nimeni  n-a
avut voie să rămână în urmă, toţi au auzit
strigătul : „Sus ! Înainte !” 

Toţi şi-au văzut  ţinta înaintea lor
şi nimeni nu voia să se abată de la steagul
împăratului  său.  În  acel  ceas  fiecare
trebuia să rişte totul, pentru a câştiga acest
singur lucru. Care ar fi fost partea acelora
care ar fi rămas laşi în apărare, în loc să
desfăşoare culorile împăratului lor în lupta
de  pe  înălţimile  inamice  ?  Ocară  de
neşters  şi  cea  mai  dură  şi  mai  dreaptă
pedeapsă ar fi fost partea lor.

Când  laurii  victoriei  încunună
frunţile camarazilor lor, când jubilarea şi
bucuria răsună în jurul învingătorilor care
se întorc acasă, ei ar fi aşteptat închişi în
spatele  zidurilor  întunecate  ale  temniţei,
dreapta  sentinţă  de  moarte  pe  care  au
meritat-o.
[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

Iată  ce  spune  el  :  „Neavând  o
neprihănire  a  lor  de  care  să  se  lepede,
minerii erau bucuroşi să audă despre Isus,
prietenul  păcătoşilor,  care  venise  să
cheme la pocăinţă nu pe cei drepţi, ci pe
cei păcătoşi. 

Am  observat  mai  întâi  că  sunt
mişcaţi  văzând  dâra  albă  făcută  de
lacrimile  care  le  curgeau  din  belşug  pe
obrajii,  care erau negri  când ieşeau din
minele de cărbuni. 

Multe  sute  dintre  ei  au  fost
încredinţaţi de păcat, lucru ce a dus, cum
s-a  adeverit  în  chip  binecuvântat,  la  o
întoarcere serioasă. Toţi  puteau  să
vadă schimbarea deşi unora le-a plăcut s-
o  pună  pe  seama  oricărei  alte  pricini
decât pe seama lui Dumnezeu. 

Fiindcă aceste lucruri erau noi şi
începusem  să  predic  fără  pregătire,
aceasta  dădea  naştere  la  multe  lupte
lăuntrice. 

Uneori  când  erau  înaintea  mea
douăzeci de mii de oameni, mi se părea că
n-am  nimic  de  spus  nici  lui  Dumnezeu,
nici lor. 

Dar niciodată n-am fost părăsit cu
totul şi adeseori am cunoscut într-un chip
binecuvântat ce a vrut Domnul să spună
prin cuvintele : 

„Din  el  vor  curge  râuri  de  apă
vie”.  Cerul  descoperit  deasupra  capului
meu, vederea câmpurilor verzi şi a multor
mii de oameni, unii în trăsuri, alţii călare,
iar alţii în copaci, uneori mişcaţi până la
lacrimi,  lucru  la  care  se  adăuga
solemnitatea apropierii serii, toate acestea
însemnau  prea  mult  pentru  mine,  şi  mă
copleşeau” ...

                                 [Continuarea în numărul viitor]

Statisticile  medicale  arată  că  sunt
aşa de mulţi directori nebuni încât ar trebui
un excavator ca să sape mormintele pentru
ei. După toate acestea s-ar părea că nu ne-
am  deşteptat  din  goana  după  lună.  

Garantat, pentru a apuca luna este
nevoie de o capsulă spaţială bine echipată. 

Dar  capsula  aceasta  are  o
asemănănare ciudată cu un salon dintr-un
azil cu alienaţi. Isus a spus un lucru pe care
puţini oameni l-au luat în seamă din cauză
că el  este tot  atât  de departe de gândirea
noastră pământească precum este cerul de
pământ. El a spus : „Ferice de cei blânzi,
căci ei vor moşteni pământul”. (Matei 5 :5)

Noi  credem  că  cei  blânzi  vor
moşteni cerul când vor muri, dar Isus vrea
să  ne  convingă  că  cei  blânzi  moştenesc
pământul chiar acum. 

Studiaţi  pe  cei  blânzi  şi  veţi
descoperi că în realitate ei intră în posesia
oricărui lucru demn de o valoare pe acest
pământ. Dacă judecăm puţin, vom înţelege
de  ce  cei  blânzi  moştenesc  pământul.
[  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 

Tot astfel şi credinciosul creştin se
aseamănă  cu  individul  care  îşi  consacră
forţele  unei  intreprinderi  sau  corporaţii
care are un mare capital, unde el se simte
sigur şi liber de înfrângeri şi boli. 

Nu  numai  că  este  eliberat  de
supărări,  insulte,  antagonisme  şi  jigniri
producătoare  de  boli  inerente  egoistului,
dar Dumnezeu îi asigură şi o personalitate
care  nu o dobândesc  aceia  care  caută  să
„apuce luna”. 

Nu de mult am citit despre o tânără
care dorea să intre la facultate. 

Când citi o întrebare pe formularul
de cerere, i se muiară picioarele. „Posedaţi
aptitudini  de  conducător  ?”  fuse
întrebarea. 

Fiind  o  fată  conştiincioasă  ea
scrise „NU” şi predă formularul cu o inimă
grea. Spre surpriza ei, primi o scrisoare de
la  facultate  în  care  citi  cam aşa  ceva  :  

„Cercetând  cererile  de  înscriere
am  constatat  că  anul  acesta  facultatea
noastră va avea 1452 de conducători. Am
acceptat cererea dvs. pentru că socotim că
este absolut necesar să avem şi un student
care este gata să se subordoneze.” 

Trăim în zile când nu este greu să
găseşti  oameni  dispuşi  să  fie  „bucătarul
principal”, dar sunt puţini aceia care sunt
dispuşi să spele farfuriile. 

Întotdeauna  se  găsesc  multe  sute
de fete care doresc cu înfocare să participe
la un concurs de frumuseţe şi să fie alese
ca „regine”, dar puţine vor fi de acord să
pavoazeze şi să măture tribuna. 

Intreprinderile  nu  au  avut
niciodată  lipsă  de oameni  care doreau să
fie  tâmplari  şefi,  dar  găseau  cu  greu
oameni care să scoată cuiele sau să taie cu
fierăstrăul scândurile.


