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Editorial. Unde este comoara ta ? (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 
CARTEA A TREIA

Psalmul 79
Un psalm al lui Asaf

8 Nu-Ţi mai aduce aminte de nelegiuirile
strămoşilor noştri, 

ci să ne iasă degrabă înainte îndurările
Tale ! Căci suntem nenorociţi de tot!

9 Ajută-ne, Dumnezeul mântuirii noastre,
pentru slava Numelui Tău !

Izbăveşte-ne şi iartă-ne păcatele, 
pentru Numele Tău !

10 Pentru ce să zică neamurile : „Unde
este Dumnezeul lor ?” 

Să se ştie, înaintea ochilor noştri, printre
neamuri că Tu răzbuni sângele vărsat al

robilor Tăi !
11 Să ajungă până la Tine gemetele

prinşilor de război ! 
Scapă, prin braţul Tău cel puternic, 

pe cei ce pier !
12 Întoarce vecinilor noştri, de şapte ori
în sânul lor, batjocurile pe care Ţi le-au

aruncat ei Ţie, Doamne !
13 Şi noi, poporul Tău, turma păşunii

Tale, Te vom lăuda în veci
şi vom vesti din neam în neam 

laudele Tale.

„Unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră.” (Matei 6 : 21)  
Crassus, un comandant roman de oşti, a pătat prin lăcomie meschină gloria

armelor sale şi a provocat distrugerea lui şi a oştirii lui. 
El  a întreprins în anul  55 înaintea naşterii  lui  Hristos,  o campanie militară

împotriva parţilor din Asia Mică, un popor războinic, puternic. 
Crassus ar fi putut să bată duşmanul înainte ca acesta să fi fost adunat; dar

orbit de lăcomie, el şi-a petrecut timpul cu a stoarce bani de pretutindeni şi de a jefui
comorile templelor. 

Zile întregi locuia personal în Hierapolis, la cântărirea aurului, pe care voia să-
l trimită acasă, ca pe o pradă sigură. Când, în sfârşit, s-a ajuns la luptă, a fost învins. 

La retragere s-a lăsat ademenit într-o ambuscadă şi a fost omorât. Împăratul
part a poruncit : capul tăiat al duşmanului învins, lacom de bani, să fie expus cu gura
căscată, umplută cu bucăţi de aur. 

Mult  mai  nobil  decât  acest  roman,  a  fost  un  puşcaş  al  celui  de-al  doilea
regiment al Prusiei de Răsărit, care în lupta de la Wittenberg, în 1813, a luat prizonier
un plutonier francez. Acesta, polonez din naştere, i-a aruncat prusacului o pungă de
bani plină cu aur, cu vorbele : 

„Aici, canalie prusacă, este ceva pentru tine !” Era, anume, obiceiul general în
armata franceză, să li se ia prizonierilor tot aurul ; de aceea a crezut acel plutonier, că
adversarul lui german va gândi şi va proceda la fel. 

Dar puşcaşul a gândit şi a procedat altfel. El i-a dat o palmă răsunătoare, cu
cuvintele : „Tu crezi că eu sunt un individ aşa ca tine, care luptă pentru bani ?” Şi cu
acestea i-a aruncat punga la picioare
[Continuarea pe pagina 2]

Psalmul 80
Către mai marele cântăreţilor – 

De cântat ca şi „Crinii mărturiei” – 
Un psalm al lui Asaf

1 Ia aminte, păstorul lui Israel, Tu care
povăţuieşti pe Iosif ca pe o turmă ! 

Arată-Te în strălucirea Ta, 
Tu care şezi pe heruvimi !

2 Trezeşte-Ţi puterea, înaintea lui Efraim,
Beniamin şi Manase, şi vino 

în ajutorul nostru !
3 Ridică-ne, Dumnezeule, fă să

strălucească faţa Ta, şi vom fi scăpaţi !
4 Doamne Dumnezeul oştirilor,

până când Te vei mânia, cu toată
rugăciunea poporului Tău?

5 Îi hrăneşti cu o pâine de lacrimi
şi-i adăpi cu lacrimi din plin.

6 Ne faci să fim mărul de ceartă al
vecinilor noştri, şi vrăjmaşii noştri 

râd de noi între ei.
7 Ridică-ne, Dumnezeul oştirilor !

Fă să strălucească faţa Ta, 
şi vom fi scăpaţi !

8 Tu ai adus o vie din Egipt,
ai izgonit neamuri şi ai sădit-o.

9 Ai făcut loc înaintea ei,
şi ea a dat rădăcini şi a umplut ţara.

10 Munţii erau acoperiţi de umbra ei,
şi ramurile ei erau ca nişte cedri ai lui
Dumnezeu … [Continuarea în numărul viitor]



                

        
           

[Continuarea de pe pagina 1]

Banii  fac  parte  dintre  mijloacele
cele  mai  puternice,  cu  care  stăpânul
acestei lumi leagă sufletele nemuritoare în
puterea păcatului. 

Încrederea în bani îl face pe orice
om incapabil  să-L iubească  pe  Isus  mai
presus de orice. 

Omul poate să mărturisească toate
păcatele posibile, dar aproape niciodată nu
recunoaşte  păcatul  lăcomiei,  al  dragostei
de  bani,  al  încrederii  în  bani.  De  aceea
spune Domnul : „Păziţi-vă de orice fel de
lăcomie !” (Luca 12 : 15) „Cât de anevoie
vor intra în Împărăţia lui  Dumnezeu cei
ce au avuţii !” (Marcu 10 : 23) 

Iar  când ucenicii  Lui,  speriaţi  de
gravitatea îngrozitoare a acestui cuvânt, au
exclamat : 

„Cine  poate  atunci  să  fie
mântuit ?” Domnul a reluat cuvântul şi a
explicat cuvântul Lui grav : 

„Cât de anevoie este pentru cei ce
se încred în bogăţii, să intre în Împărăţia
lui Dumnezeu ! Mai lesne este să treacă o
cămilă  prin  urechea  unui  ac,  decât  să
intre  un  bogat  în  Împărăţia  lui
Dumnezeu.” (Marcu 10 : 24 - 25) 

Dar  El  a  adăugat  :  „Lucrul
aceasta este cu neputinţă la oameni, dar
nu la Dumnezeu; pentru că toate lucrurile
sunt cu putinţă la Dumnezeu.” 

Cuvântul  lui  Dumnezeu
avertizează  peste  tot  despre  lăcomie,
despre aspiraţia la bogăţie şi dacă a existat
un timp în care să fie necesar să se pună în
lumină  contradicţia  antagonică  dintre
încrederea  în  bani  şi  încrederea  în
Dumnezeu,  dintre  căutarea  Împărăţiei
cerurilor  şi  bogăţia  pământului,  atunci
timpul  acesta  este  al  zilelor  noastre.
[Continuarea  în  numărul  viitor.  Preluare  din  :  Mărturiile  unui
vechi  soldat  către  camarazii  lui:  XV,  2 I Georg  von  Viebahn,
BERLIN I 1909-1910 I Societatea Evanghelică germană de cărţi şi
tractateI  Ackerstrasse 142]      

ILUSTRAȚII CU TÂLC 
Alo Centrala ?

[Cont.  din numărul trecut]

Toate  astea  se  întamplau  într-un
mic orăşel  din zona Pacificului  de Nord-
Vest.  Pe  când  aveam  nouă  ani,  ne-am
mutat la capătul celălalt al ţării, la Boston. 

Îmi lipsea foarte mult prietena mea
...„Alo Centrala” rămăsese în cutia aceea
din  lemn  de  mahon  din  vechea  noastră
casă.  N-am  mai  încercat  să  fac  acelaşi
lucru cu telefonul modern, strălucitor, din
locuinţa nouă. Devenisem adolescent,  dar
amintirea  acelor  conversaţii  din  copilărie
m-a  urmărit  pretutindeni  ...  Adesea,  în
momente de incertitudine şi neputinţă mi-
am reamintit  acea seninătate şi  sentiment
de siguranţă, pe care le-am avut la timpul
acela. Am apreciat acum cât de răbdătoare
de înţelegătoare şi bună la suflet trebuie să
fi  fost  ea,  „Alo,Centrala”  ca  să-şi  piardă
atâta timp cu un mic băieţel ca mine. 

După  câţiva  ani,  am  făcut  iarăşi
drumul către Vest,  de data asta pentru a-
micontinua studiile colegiale. Am aterizat
în escala la Seattle. Aveam o jumătate de
oră  între  avioane.  Am  petrecut  vreo  15
minute la telefon cu sora mea, care locuia
aici de o vreme. Apoi, fără să mă gândesc,
am  format  numărul  operatorului  din
oraşelul  nostru de baştină şi  am spus :  -
„Alo  Centrala  ?!”  Miraculos,  am  auzit
aceeaşi  voce  joasă  şi  clară,  pe  care  o
cunoşteam atât de bine : - „Centrala”. 

Nu plănuisem asta, dar m-am auzit
spunând :  -  „Poţi să-mi spui cum se scrie
cuvântul  fix  ?” … O pauză lungă.  Apoi,
vocea aceea catifelată mi-a răspuns : 
- „Cred că degeţelul tău s-a vindecat până
acum”. Am râs. 
-  „Deci  tu  eşti,  într-adevăr”-  i-am spus.
„Mă-ntreb  dacă  ai  idee  cât  de  mult  ai
însemnat  pentru  mine  la  vremea  aceea”.
[Preluat de pe internet. Continuare  pe pagina 3]

Din clipa aceea o mare schimbare
s-a  făcut  în  viaţa  lui.  În  râvna  sa
înflăcărată,  el  era  gata  să-şi  părăsească
studiile  spre  a  deveni  vestitor  al
Evangheliei şi misionar. 

Stăpânit de aceste gânduri, după ce
îşi  termină studiile  teologice,  în  1828,  el
plecă în Anglia, unde intră în relaţii  cu o
societate  misionară  pentru  vestirea
Evangheliei  printre  evrei  şi  se  hotărî  să
plece la Bucureşti. 

Mai întâi se apucă însă de studiul
limbii ebraice. 

Dar fiindcă nu se putea împăca cu
anumite  principii  ale  lor,  George  Müller
părăsi  aceasta  societate  şi  astfel  nu  mai
veni la Bucureşti. 

Dar dorul de a deveni misionar îl
nutrea  mereu.  Ar  fi  vrut  să  meargă  în
depărtări  şi  să  spună  păgânilor despre
dragostea mare a lui Dumnezeu.

Ca să fie mai sigur de aceasta, el
trage  la  sorţi  şi  sortul  îi  iese  să  meargă.
Mai încearcă încă o altă cale ...
                                                        [  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]

-  „Iar  eu  mă-ntreb,” -  zise  ea,
„dacă tu realizezi cât de mult au însemnat
telefoanele  tale  pentru  mine.  N-am avut
niciodată  copii  şi  aşteptam  cu  bucurie
chemările tale, zi de zi ...”.

I-am spus cât de mult m-am gândit
la  ea  de-a  lungul  anilor  şi  am întrebat-o
dacă pot s-o mai chem din nou atunci când
voi veni să-mi vizitez sora.
- „Cu plăcere,” - mi-a spus ea. „Întreabă
de Sally.” 

M-am întors  la  Seattle  peste  trei
luni.  O  altă  voce  mi-a  răspuns  la
„Informaţii”. Am întrebat de Sally.
- „Sunteţi un prieten ?” - m-a întrebat.
- „Da, un foarte vechi prieten... Wayne...”.
-  „Îmi  pare  rău  să-ţi  spun asta,”  -  mi-a
spus ea. „Sally a lucrat doar o jumătate de
normă  în  ultimii  ani,  pentru  că  era
bolnavă.  A  murit  cu  cinci  săptămâni  în
urmă.”  Înainte  de  a  apuca  să  agăţ
receptorul,  mi-a  spus  :  -  „Un  minut,  ai
spus că te cheamă Wayne ?” - „Da.” - i-am
răspuns.
- „Ei bine, Sally a lăsat un mesaj pentru
dumnetata ... L-a scris pe o hârtie în caz
că  ai  să  suni.  Ţi-l  citesc.”  Mesajul  suna
aşa: „Spune-i că sunt şi alte lumi în care se
poate cânta. El va şti la ce mă refer.”
I-am  mulţumit  şi  am  atârnat  receptorul.
Ştiam la ce se referea Sally ...

Niciodată  să  nu  subestimezi
impresia  pe care  ai  făcut-o asupra  cuiva.
[Preluare de pe internet]

 
CAPITOLUL 17

GEORGE MÜLLER
Puterea acestui exemplu îl mustră

pe el, care, din pricina unei fete, era gata
să-L părăsească chiar  şi  pe  Dumnezeu şi
lucrul său. 

Numaidecât  rupse  prietenia  cu
acea  tânără  şi  se  predase  fără  rezerve
Domnului. 
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