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Editorial. O moștenire pierdută (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 
CARTEA A TREIA

Psalmul 89
O cântare a lui Etan, Ezrahitul

27 Iar Eu îl voi face întâiul născut,
cel mai înalt dintre împăraţii pământului.
28 Îi voi păstra totdeauna bunătatea Mea,

şi legământul Meu îi va fi neclintit.
29 Îi voi face veşnică sămânţa,

şi scaunul lui de domnie, 
ca zilele cerurilor.

30 Dacă fiii lui vor părăsi legea Mea
şi nu vor umbla după poruncile Mele,
31 dacă vor călca orânduirile Mele

şi nu vor păzi poruncile Mele,
32 atunci le voi pedepsi fărădelegile 

cu nuiaua,
şi nelegiuirile cu lovituri ;

33 dar nu-Mi voi îndepărta deloc
bunătatea de la ei

şi nu-Mi voi face credincioşia 
de minciună ;

34 nu-Mi voi călca legământul
şi nu voi schimba 

ce a ieşit de pe buzele Mele.
35 Am jurat odată pe sfinţenia Mea :

să mint Eu oare lui David ?

„Iată, am să mor şi la ce-mi va folosi dreptul de întâi-născut ?” (Geneza 25 :
32) Câţi oameni, pe care i-a chemat Dumnezeu ca să intre în slava eternă ca nişte
copii mântuiţi ai lui Dumnezeu, printr-o viaţă binecuvântată, nu şi-au vândut dreptul
de întâi-născut  de dragul  poftei  firii  pământeşti,  la  care  n-au  vrut  să  renunţe,  alţii
pentru onoare, posturi înalte, alţii pentru bogăţie şi avere, alţii pentru lauda oamenilor
şi  pentru glorie,  alţii  pentru jocul  de cărţi,  vin,  bere  sau ţuică,  alţii  pentru lucruri
omeneşti  nobile  ca  artă,  ştiinţă,  fericirea  trecătoare,  când  prin  acestea  Îl  uită  pe
Domnul. Mulţi oameni nu vor să audă nimic despre dreptul de întâi-născut, la care sunt
chemaţi. Ei răspund ca Esau : „Iată, am să mor ; la ce-mi va folosi dreptul de întâi-
născut dincolo de moarte ? Vreau ca aici să trăiesc şi să mă bucur !” 

Ei nu-l cunosc pe Dumnezeu ; de aceea făgăduinţele lui Dumnezeu li se par
vagi şi nevaloroase. Ochii lor orbi nu văd nimic din binecuvântările şi minunile cu care
Dumnezeu îi conduce pe copiii Săi prin viaţa pământească. Cu toate că ştiu că după
semănat  urmează secerişul,  după  tinereţe,  bătrâneţea,  după vară,  iarna,  după  viaţă,
moartea, totuşi nu recunosc gravitatea veşniciei, pentru că nu-L cred pe Dumnezeu.
Esau a spus : „Iată, am să mor şi la ce-mi va folosi dreptul de întâi-născut ?” 

Ce  raţionament  nerezonabil  al  raţiunii  umane  :  prezentul  mi  se  va  scurge
repede şi de aceea dispreţuiesc şi  renunţ la viitor; timpul piere sub ochii mei şi  de
aceea cedez partea mea la veşnicia fericită.  Aşadar Esau a dispreţuit  primogenitura
[Dreptul pe care îl avea întâiul născut] ! Aşadar, milioane de oameni dispreţuiesc harul lui
Dumnezeu care  le  este  oferit.  Dar  există  alţii  care  au  înţeles  dreptul  lor  de  întâi-
născuţi ; ei au gustat câte ceva din Cuvântul bun al lui Dumnezeu şi din tăriile lumii
viitoare – dar în ceasul decisiv au întors Domnului spatele – pofta şi onoarea, ciorba de
linte a acestei lumi i-au înşelat.                                                                   [Cont. pe pagina 2]

36 Sămânţa lui va dăinui în veci ;
scaunul lui de domnie va fi înaintea Mea

ca soarele ;
37 ca luna va dăinui pe vecie,

şi ca martorul credincios din cer. (Oprire)
38 Şi totuşi, Tu l-ai îndepărtat
şi Te-ai mâniat pe unsul Tău ;

39 ai nesocotit legământul făcut 
cu robul Tău;

i-ai doborât şi i-ai pângărit cununa.
40 I-ai prăbuşit toate zidurile
şi i-ai dărâmat toate cetăţuile.

41 Toţi trecătorii îl jefuiesc
şi a ajuns de batjocura vecinilor lui.

42 Ai înălţat dreapta potrivnicilor lui,
ai înveselit pe toţi vrăjmaşii lui,

43 ai făcut ca ascuţişul sabiei lui 
să dea înapoi

şi nu l-ai sprijinit în luptă.
44 Ai pus capăt strălucirii lui

şi i-ai trântit la pământ 
scaunul de domnie ;

45 i-ai scurtat zilele tinereţii
şi l-ai acoperit de ruşine. – (Oprire)

46 Până când, Doamne, 
Te vei ascunde fără încetare

şi-Ţi va arde mânia ca focul?
47 Adu-Ţi aminte ce scurtă este viaţa mea

şi pentru ce nimic ai făcut 
pe toţi fiii omului.

[Continuarea în numărul viitor]



                

        
           

[Continuarea de pe pagina 1]
Esau  are  nenumăraţi  adepţi  şi  ei

toţi vor plânge zadarnic în veşnicie, ei nu
vor găsi atunci nici un loc de pocăinţă şi
nu  vor  putea  recâştiga  binecuvântarea
pierdută  nici  cu  lacrimile,  nici  cu
suspinele lor. 

Fie ca acest  cuvânt  de avertizare
al  lui  Dumnezeu  să  dea  lumină  tuturor
cititorilor  acestui  text,  ca  să  cunoască
slava  moştenirii  la  care  harul  lui
Dumnezeu  în  Hristos  îi  cheamă  pe  toţi
păcătoşii pierduţi. 

Şi  ţie,  camarade,  îţi  este  deschis
drumul  în  rănile  de  moarte  ale  lui  Isus,
pentru  a  moşteni  ca  întâi-născut
binecuvântarea  veşnică.  Nu-ţi  vinde
dreptul de întâi născut pentru o ciorbă de
linte!  ...  [Cont. în nr. viitor I 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]

 ÎNTÂMPLĂRI CU TÂLC
Evrei  11:1  „Şi  credinţa  este  o

încredere neclintită în lucrurile nădăjduite,
o  puternică  încredinţare  despre  lucrurile
care nu se văd”.

Un măcelar  din  Newark,  New-
Jersey,  a  primit  o  scrisoare  din  fosta  lui
patrie,  Germania,  cu  înștiințarea  că  prin
moartea  unei  rude  i-a  revenit  o  sumă
considerabilă  de  bani  ca  moștenire.
Tocmai era pe cale să taie un porc. 

După  ce  a  citit  scrisoarea,  și-a
scos  repede  șorțul  murdar  și  nu  și-a
isprăvit treaba ; ci a părăsit atelierul ca să
facă  pregătiri  pentru  întoarcerea  în
Germania. 

Îl criticați și credeți că ar fi trebuit
să  rămână  în  Newark,  la  butucul  și  la
satârul lui ? 

Iată  aici  efectul  credinței  !
Măcelarul a crezut ce îi fusese comunicat
și a acționat imediat conform acestui fapt.
El a fost un om înțelept. 

Lumini peste veacuri 
[Petru Popovici]
CAPITOLUL 18
JOHN SMYTH

Prima parte a vieţii lui John Smyth
e obscură. 

Se  ştie  doar  că  a  studiat  la
Universitatea  Cambridge,  Anglia  cu
renumitul profesor Francis Johnson şi şi-a
primit diploma prin 1593. 

Henry C.  Vedder  în  cartea  sa  „O
scurtă istorie a baptiştilor” spune că Smyth
a  fost  hirotonit  ca  preot  în  biserica
anglicană  de  către  episcopul  Wickham
din Lincoln. 

Pe data de 27 septembrie 1600 a
fost  însărcinat  cu  păstorirea  parohiei  din
Lincoln. El era foarte inteligent şi înzestrat
cu o minte cercetătoare. 

Studiind  Biblia  el  a  ajuns  să
îmbrăţişeze  convingerile  puritanilor.

Aceasta  a  dus  la  un  conflict  cu
autorităţile. 

Astfel  pe  data  de  13  octombrie
1602, el a fost destituit din slujba de preot,
dar  documentele  arată  că  el  totuşi  a
funcţionat până în 1605. 

Atunci s-a mutat la Gainsborough,
unde  şi-a  câştigat  existenţa  practicând
medicina.

La  Gainsborough  el  a  găsit  o
parohie  neglijată.  Vicarul  Jerome Phillips
primea salariul,  dar nu se ostenea să ţină
servicii  sau  să  se  îngrijească  de  nevoile
spirituale ale membrilor. 

Smyth,  fără  să  stea  mult  pe
gânduri, a vorbit cu poporul şi au început
să aibă servicii de închinăciune. 

Ei  l-au  ales  ca  păstor,  dar
episcopul n-a vrut să-i dea recunoaşterea şi
l-a  condamnat  aspru  pentru  zelul  şi
îndrăzneala  sa  de  a  aduna  poporul  la
închinăciune.

În  prima  parte  a  anului  1608
Smyth  cu  biserica  lui,  precum  şi  alţi
separatişti au fugit din cauza persecuţiei în
Olanda,  s-au  stabilit  la  Amsterdam şi  au
format a doua biserică engleză. 

Smyth  era  învăţătorul  lor  şi  se
întreţinea şi aici din practicarea medicinii. 

Prima  biserică  engleză  la
Amsterdam  a  fost  formată  tot  din
separatişti  care s-au refugiat aici încă din
anul  1593  şi  aveau  ca  păstor  pe  Francis
Johnson, care a fost profesorul lui Smyth la
Cambridge. Gruparea din Scroby au fugit
şi ei în Olanda, au stat puţin la Amsterdam,
apoi s-au stabilit la Leyden.

Aceştia  mai  târziu  au  emigrat  în
America, îmbarcaţi pe corabia Mayflower. 

În  Amsterdam,  Smyth  a  ajuns  în
contact cu învăţăturile teologului Arminius
care susţinea că mântuirea e pentru toţi cei
ce  o  primesc,  în  contrast  cu  Calvin  care
susţinea că mântuirea e numai  pentru cei
aleşi …                 [  Continuarea în   numărul     v  iitor   ]

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]

Desărcinat din slujire, el s-a apucat
din  nou de  studierea  Bibliei.  După  nouă
luni de mari frământări lăuntrice. 

În  1606  el  a  părăsit  biserica
oficială şi a trecut de partea separatiştilor. 

Separatişti  se  numeau  cei  ce  au
acceptat  Reforma  şi  nu  mai  recunoşteau
autoritatea  bisericii  anglicane,  ci  se
întruneau separat pentru închinăciune. 

Ei  căutau să  trăiască  viaţa  curată
conform  învăţăturilor  evanghelice.  La
Gainsborough el  a  adunat  pe  câţiva  care
împărtăşeau aceleaşi idei şi a format cu ei
o  biserică.  El  a  fost  numit  învăţătorul
bisericii,  căci  ei  aveau  o  reacţie  faţă  de
numele de preot. 

Între membrii de seamă ai acestei
biserici  au  fost  Thomas  Helwys  şi  John
Murton, care mai târziu au ajuns bărbaţi de
seamă în viaţa bisericească. 

Ei  au  constatat  că  în  localitatea
vecină, Scroby, doar la câţiva kilometri se
afla  o  altă  grupare,  de  separatişti  printre
care  se  aflau  William Bradford,  William
Bewster şi John Robinson, care au emigrat
în  America  şi  au  devenit  conducători  de
frunte.  În  această  perioadă  separatişti  au
început  să  apară  peste  tot  în  grupuri  tot
mai numeroase. 

Starea de păcătoşenie şi  decădere
din sânul  bisericii  oficiale  şi  stricăciunea
din viaţa preoţilor a făcut pe tot mai mulţi
să-şi  dea  seama  de  abaterea  de  la
învăţăturile Evangheliei.

Era un fel de trezire şi revenire la
creştinismul  primitiv.  Această  înmulţire  a
separatiştilor a stârnit furia regelui Iacob I.
El  porunci  ca  toţi  să  se  conforme  cu
biserica oficială sau să părăsească ţara. 

O  violentă  persecuţie  s-a  pornit
împotriva  tuturor  separatiştilor.  Mulţi  au
fost  aruncaţi  la  închisoare.  Chiar  şi  soţia
lui  Thomas  Helwys  a  fost  întemniţată  în
castelul York.


