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Editorial. Unde este comoara ta ? (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 
CARTEA A TREIA

Psalmul 80
Către mai marele cântăreţilor – 

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

11 Îşi întindea mlădiţele până la mare,
şi lăstarii până la Râu.

12 Pentru ce i-ai rupt gardul acum,
de-o jefuiesc toţi trecătorii ?

13 O râmă mistreţul din pădure
şi o mănâncă fiarele câmpului.

14 Dumnezeul oştirilor, întoarce-Te
iarăşi ! Priveşte din cer şi vezi !

Cercetează via aceasta !
15 Ocroteşte ce a sădit dreapta Ta

şi pe fiul pe care Ţi l-ai ales !…
16 Ea este arsă de foc, este tăiată!
De mustrarea feţei Tale, ei pier !

17 Mâna Ta să fie peste omul dreptei Tale,
peste fiul omului pe care Ţi l-ai ales !

18 Şi atunci nu ne vom mai depărta de
Tine. Înviorează-ne iarăşi, 
şi vom chema Numele Tău.

19 Doamne Dumnezeul oştirilor, 
ridică-ne iarăşi !

Fă să strălucească faţa Ta, 
şi vom fi scăpaţi !

Toţi aleargă şi gonesc după bani, este dansul în jurul viţelului de aur,
căruia i se închină, ca şi când odată cu banii ar intra în casă şi în inimă, fericirea şi
mulţumirea. 

Şi totuşi, un înţelept al acestei lumi a spus : „Banii sunt o formulă tainică, ce
pot obţine totul pe lume, în afară de fericire.” 

Domnul ridică degetul spre avertizare : „Nu vă strângeţi comori pe pământ,
unde le mănâncă moliile şi  rugina şi  unde le sapă şi le  fură hoţii,  ci  strângeţi-vă
comori în cer, unde nu le mănâncă moliile şi rugina şi unde hoţii nu le sapă, nici nu le
fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră .” (Matei 6 : 19
- 21.) 

Aici nu se pune întrebarea : dacă până acum ai fost cinstit şi loial, oricât de
importantă ar fi această problemă pentru conştiinţa ta. 

Aici este vorba despre întrebarea : cui aparţine inima ta ? Unde este comoara
ta ? Acolo unde este comoara noastră, acolo se duc neîncetat gândurile noastre, acolo
este bucuria inimii noastre. 

Care este marele punct de atracţie care, ziua, în timpul lucrului şi noaptea, în
orele de insomnie în patul nostru, ba chiar în vis, în timpul somnului, ne încătuşează
gândurile ? 

Dacă  vrei  să  ştii  unde  este  comoara  ta,  atunci  întreabă  încotro  aleargă
gândurile tale în orice oră tihnită.  

Creştinii,  copiii  lui  Dumnezeu,  ar  trebui  să  fie  oameni  pentru  care  Isus,
Salvatorul şi Îndurătorul lui,  a devenit această comoară mare, preţioasă a vieţii lor,
punctul central al dorinţelor, gândurilor, conversaţiilor, muncii şi serviciului lor. 

                                                                                                [Continuarea pe pagina 2]

Psalmul 81
Către mai marele cântăreţilor – 

De cântat pe ghitit – 
Un psalm al lui Asaf

1 Cântaţi cu veselie lui Dumnezeu, care
este tăria noastră !

Înălţaţi strigăte de bucurie Dumnezeului
lui Iacov !

2 Cântaţi o cântare, sunaţi din tobă,
din harpa cea plăcută şi din lăută !
3 Sunaţi din trâmbiţă la luna nouă,

la luna plină, în ziua sărbătorii noastre !
4 Căci aceasta este o Lege pentru Israel,

o poruncă a Dumnezeului lui Iacov.
5 El a rânduit sărbătoarea aceasta pentru

Iosif,
când a mers împotriva ţării Egiptului …
Atunci am auzit un glas pe care nu l-am

cunoscut : –
6 „I-am descărcat povara de pe umăr,

şi mâinile lui nu mai ţin coşul.
7 Ai strigat în necaz, şi te-am izbăvit ;

ţi-am răspuns în locul tainic al tunetului
şi te-am încercat la apele Meriba. –

(Oprire) 
8 Ascultă, poporul Meu, şi te voi sfătui ;

Israele, de M-ai asculta !
9 Niciun dumnezeu străin 

să nu fie în mijlocul tău
şi să nu te închini înaintea dumnezeilor

străini !… [Continuarea în numărul viitor]



                

        
           

[Continuarea de pe pagina 1]

Acolo  unde  El  umple  inima,
buzele  clocotesc  de  lauda  Lui.  Creştinul
este un om care s-a recunoscut în adâncul
păcatului  său,  ca  nevrednic  de  orice
îndurare. 

Dar harul lui Dumnezeu l-a spălat
cu  sângele  lui  Isus,  a  reparat  toate
stricăciunile  păcatului  său  şi  a  aşezat  o
cunună a vieţii pe capul lui ; astfel inima
lui a fost proprietatea lui Isus, iar Isus a
fost  comoara  lui,  Împăratul  lui,  totul
pentru el.zilelor noastre.

El  Îl  cunoaşte  pe  Isus  ca  pe
Ajutorul  atotputernic,  care  guvernează
toate lucrurile spre mântuirea alor Săi. 

De  aceea  îşi  pune  încrederea  în
Isus, iar încrederea lui nu va fi niciodată
înşelată. Cine trăieşte lucrul acesta, acela
ştie  că  nici  încrederea  în  bani,  nici
năzuinţa după bani nu sunt compatibile cu
creştinismul  viu.  El  înţelege  cuvântul
apostolului : 

„Cei  ce vor  să se îmbogăţească,
dimpotrivă, cad în ispită, în laţ şi în multe
pofte  nesăbuite  şi  vătămătoare,  care
cufundă pe oameni în prăpăd şi pierzare. 

Căci  iubirea  de  bani  este
rădăcina tuturor  relelor  şi  unii,  care au
umblat după ea, au rătăcit de la credinţă
şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de
chinuri. 

Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi
de  aceste  lucruri  şi  caută  neprihănirea,
evlavia,  credinţa,  dragostea,  răbdarea,
blândeţea ! 

Luptă-te  lupta  cea  bună  a
credinţei,  apucă viaţa veşnică la care ai
fost  chemat şi  pentru care ai  făcut  acea
frumoasă  mărturisire  înaintea  multor
martori.” (1 Timotei 6 : 9 - 12.) 
[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 
Covorul roșu

O  femeie  foarte  nevoiașă,  trăia
într-o mare sărăcie împreună cu nepoata sa
foarte bolnavă.

Starea copilei se înrăutățea pe zi ce
trecea  nemaiavând  medicamente  dar  nici
bani să cumpere altele.

Cu multă durere în suflet, bunica,
hotărî să o lase singură pe nepoțica ei și să
meargă la oraș să caute ajutor. 

La  singurul  spital  public  din
regiune  i  s-a  spus  că  medicii  nu  se  pot
deplasa la domiciliu şi că ea trebuie să o
aducă pe fată pentru a o examina. 

Era  disperată  pentru  că  ştia  că
nepoata ei,  nici  măcar  nu se putea ridica
din  pat.  A plecat  şi  trecând  pe  lângă  o
biserică, hotărî să intre. Câteva  doamne
stăteau  în  genunchi  spunându-şi
rugăciunile.  Îngenunche  şi  ea.  A  auzit
rugăciunile  acelor  femei  şi  când  a  avut
ocazia a spus şi ea cu voce tare : 

- Bună, Doamne, sunt eu, Maria !
Uite  Doamne,  nepoata  mea  este  foarte
bolnavă. Eu aş vrea să mergi la ea şi să o
vindeci. Te rog Doamne, notează adresa !

Doamnele erau foarte surprinse de
asemenea  rugăciune  şi  continuau  să
asculte.

Este  foarte  ușor,  zise  ea,  doar
trebuie  să  urmezi  un  drum  de  piatră  şi
după ce treci un râu cu un pod, trebuie să
mergi  pe  o  cărare  de  pământ.  Treci  de
magazinul  de  cadouri.  Casa  mea  este
ultima colibă din aceea mai dărăpănată.

Celelalte  doamne  erau  foarte
atente la această rugăciune și se abțineau
să nu râdă.   Ea continuă : 
-  Uite  Doamne,  uşa  este  încuiată,  dar
cheia  se  află  sub  covorul  roșu  de  la
intrare.  Te  rog,  Doamne,  tratează-mi
nepoțica. Mulțumesc.
                                                                [Continuare  pe pagina 3]

Pripeala noastră ne face uneori să o
luăm înaintea planului divin. 

El dorea să devină folositor într-un
fel, dar Dumnezeu, care Îşi are căile Sale
ascunse,  a  vrut  altfel,  şi  când  omul  a
consimţit, şi-a împlinit cu putere vrerea Sa.
De acum încolo, el se dedică propovăduirii
Evangheliei  şi  îngrijirii  copiilor  orfani.  

Timp de 8 ani a predicat în capela
Eben-Ezer din Bristol.  Apoi pe data de 6
iulie 1832, George Müller, ajutat de Henry
Craik, început lucrarea în capela “Betesda”
din Bristol. Erau de tot şapte persoane. 

Cei doi posedau o înaltă cultură şi
erau  adânciţi  în  studiul  Scripturilor,  mai
ales Craik cunoştea ebraica şi greaca, deci
studia Scriptura în original. 

Müller nu a fost mare în oratorie,
dar a fost mare în rugăciune. 

În  urma  lucrării  lor,  numărul
credincioşilor crescu mereu, încât după 41
de ani - în anul 1873 - erau peste o mie de
membri. ...
                                                        [  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]

Şi  când  toate  acele  doamne
credeau că a terminat, Maria mai adăugă :

-  Ah, Doamne,  te rog, nu uita să
pui cheia la loc sub covor că dacă nu, nu
voi  putea  intra  în  casă.  Mulțumesc,
mulțumesc mult Doamne !

După  ce  doamna  Maria  plecă,
celelalte  doamne  începu  să  murmure
spunând :

-  Cât  de  deplorabil  este  să  vezi
persoane care nici măcar nu știu cum să
se roage !

Când doamna Maria a ajuns acasă
nu  mai  putea  de  bucurie  văzându-şi
nepoțica stând pe podea și  jucându-se cu
păpușile. 

- Deja te-ai ridicat din pat ! strigă
ea.  Şi  copila  privind-o  cu  seninătate,  i-a
spus  : - Un medic a fost aici, bunico ! Mi-
a dat un sărut pe frunte și mi-a zis că o să
mă fac bine. El era aşa de frumos bunico.
Hainele Lui erau aşa de albe și păreau că
strălucesc. A, mi-a mai spus să-ți zic că a
fost uşor să găsească casa noastră şi că a
lăsat  cheile  sub  covor  aşa  cum  tu  i-ai
cerut.  [Morala :  Dumnezeu  nu  vrea
cuvinte  fruoase,  EL  vrea  cuvinte
sincere !]                         [Preluare de pe internet]

CAPITOLUL 17
GEORGE MÜLLER

Mai încearcă încă o altă cale. Pune
la  loterie  şi  îşi  spune  că  dacă  câştiga  e
semn că trebuie să plece. Şi câştigă, dar nu
poate  pleca,  căci  Dumnezeu îl  împiedică
prin  tatăl  său  care  nu-şi  dă
consimţământul,  iar  fără  acest
consimţământ  Societatea  Misionară nu-l
primeşte. 

Mai  târziu,  el  îşi  dă  seama  şi  se
căieşte că a folosit asemenea mijloace spre
a cunoaşte voia lui Dumnezeu. Viaţa lui de
mai târziu e o dovadă clară că Dumnezeu a
avut un alt plan măreţ pentru el. 
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