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Editorial. Telegrafierea fără fir

„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 PATRA

Psalmul 96
10 Spuneţi printre neamuri : 

„Domnul împărăţeşte !
De aceea lumea este tare şi nu se clatină.”

Domnul judecă popoarele cu dreptate.
11 Să se bucure cerurile şi să se

înveselească pământul ;
să mugească marea cu tot ce cuprinde ea !

12 Să tresalte câmpia cu tot ce e pe ea,
toţi copacii pădurii să strige de bucurie

13 înaintea Domnului! Căci El vine,
vine să judece pământul.

El va judeca lumea cu dreptate,
şi popoarele, după credincioşia Lui.

Psalmul 97
1 Domnul împărăţeşte : să se înveselească

pământul şi să se bucure 
ostroavele cele multe !

2 Norii şi negura Îl înconjoară, dreptatea
şi judecata sunt temelia 

scaunului Său de domnie.
3 Înaintea Lui merge focul şi arde 
de jur împrejur pe potrivnicii Lui.
4 Fulgerele Lui luminează lumea,
pământul Îl vede şi se cutremură.

5 Munţii se topesc ca ceara 
înaintea Domnului, 

„Căutaţi  pe Domnul câtă vreme se poate găsi ; chemaţi-L câtă vreme este
aproape.” (Isaia 55 : 6) 

Prima  linie  telegrafică  a  fost  construită  în  1837,  de  la  München  la
Bogenhausen ; de atunci inventatorii germani, englezi şi americani au supus minunata
taină a curentului electric relaţiilor omeneşti. 

Globul pământesc este împânzit de sârme, mările sunt străbătute de cabluri
telegrafice.  Firul  telegrafic  transmite  vapoarelor  germane  de  pe  coasta  chineză,
poruncile împăratului; el cheamă în patrie tot poporul la arme în ziua mobilizării. 

Ce efect al unei puteri invizibile! Aceeaşi putere invizibilă luminează oraşe,
case, vapoare, pune tramvaiul în mişcare, da, trenuri întregi de cale ferată. 

Dar toate acestea, multor oameni nu li se par aşa de uimitoare cum sunt, pentru
că ei văd peste tot în firul electric ceva vizibil, care procură efectul puterii. Dar acum
se descoperă că s-ar putea telegrafia fără fir. 

Prin încercări superioare s-a ajuns în scurt timp aşa de departe, încât se poate
telegrafia fără fir de pe ţărm pe vapoarele de pe mare, până la o distanţă de 60 de
kilometri.  Un  aparat  electric  lansează  de  pe  ţărm  în  depărtare,  semnale  electrice
invizibile,  de  îndată  ce  telegrafistul  atinge  butonul.  Prin  succesiunea  şi  numărul
semnalelor, a pauzelor care se intercalează, se produc litere. 

Semnalele electrice sunt captate de un aparat asemănător, care este montat pe
catargul vaporului îndepărtat. Literele sunt scrise pe hârtie. 

Căpitanul  vaporului  primeşte  în  felul  aceste  ordine  sau  veşti.  Ce  puteri
miraculoase,  invizibile  ascunde creaţia  ! Nimeni  din cei  care  trimit  sau primesc o
depeşă telegrafică, nu poate nega lumea invizibilă ; el însuşi foloseşte puteri nevăzute
şi le experimentează efectul.                                                                       [Cont. pe pagina 2]

înaintea Domnului întregului pământ.
6 Cerurile vestesc dreptatea Lui,
şi toate popoarele văd slava Lui.

7 Sunt ruşinaţi toţi cei ce slujesc icoanelor
şi care se fălesc cu idolii :

toţi dumnezeii se închină înaintea Lui.
8 Sionul aude lucrul acesta şi se bucură ;

se înveselesc fiicele lui Iuda 
de judecăţile Tale, Doamne !

9 Căci Tu, Doamne, Tu eşti Cel Preaînalt
peste tot pământul, Tu eşti preaînălţat mai

presus de toţi dumnezeii.
10 Urâţi răul, cei ce iubiţi pe Domnul !
El păzeşte sufletele credincioşilor Lui

şi-i izbăveşte din mâna celor răi.
11 Lumina este semănată 

pentru cel neprihănit,
şi bucuria, pentru cei cu inima curată.

12 Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul
şi măriţi prin laudele voastre sfinţenia Lui!

Psalmul 98
1 Cântaţi Domnului o cântare nouă,

căci El a făcut minuni. Dreapta şi braţul
Lui cel sfânt I-au venit în ajutor.

2 Domnul Şi-a arătat mântuirea, Şi-a
descoperit dreptatea înaintea neamurilor.

3 Şi-a adus aminte de bunătatea şi
credincioşia Lui faţă de casa lui Israel :

toate marginile pământului au văzut
mântuirea Dumnezeului nostru.

[Continuarea în numărul viitor] 



                

        
           

[Continuarea de pe pagina 1]
Tramvaiul  electric  demonstrează

oricui călătoreşte cu el, că el este pus în
mişcare  de  o  putere  invizibilă  ;  el  află
aceasta după rezultat. 

Toate minunile creaţiei vorbesc în
pilde despre tainele lumii nevăzute. 

Tot  aşa  vorbeşte  şi  telegrafierea
fără  fir  despre  legătura  invizibilă  dintre
Dumnezeu şi om. 

Tu nu vezi această legătură, dar o
afli după efect. 

Acum  câteva  luni,  un  bărbat
disperat  dintr-o familie distinsă,  care din
vina lui a pierdut onoare, rang şi avere, era
hotărât să se împuşte. 

Pistolul  încărcat  sta  pregătit,  uşa
camerei  era încuiată ;  el  voia  să nu mai
apuce dimineaţa următoare. 

Atunci s-a gândit la ceea ce auzise
în  tinereţe  despre  Dumnezeu,  despre
ajutorul  atotputernic,  care  putea  salva în
orice necaz. 

S-a  gândit  că  ar  vrea  să  mai
încerce o dată, dacă există un Dumnezeu
care răspunde, care ajută ; să se sinucidă
prin împuşcare, mai putea şi după aceea.  

Aşa  că  a  îngenuncheat  şi  de  pe
buzele  lui  s-au  smuls  cuvintele  :  

„Dumnezeule, dacă Tu exişti, Isus
Hristos,  dacă Tu  eşti  milostiv,  salvează-
mă  !”  Şi  Dumnezeu  i-a  răspuns  ;  o
certitudine  minunată  despre  prezenţa  lui
Dumnezeu a venit în inima lui. 

N-a văzut pe nimeni, dar el însuşi
a  mărturisit  mai  târziu,  că  ar  fi  simţit
prezenţa Domnului, aşa cum n-ar fi crezut
niciodată că este posibil. 

El  s-a predat  Domnului  în starea
lui  pierdută,  disperată,  despre  care  ştia
acum că a murit la cruce pentru păcătoşi,
pentru pierduţi.  Domnul i-a dăruit o viaţă
nouă  în  care  mai  umblă  şi  astăzi  şi-L
mărturiseşte pe Salvatorul lui. 

Iată  ce  legătură  tainică  între
păcătosul  care  strigă  şi  Dumnezeul
atotputernic care ascultă ! 

Puterea miraculoasă ce restabileşte
această  legătură  oricând  şi  oriunde,  este
rugăciunea. 

Cuvintele  rugăciunii  sincere
seamănă cu semnalele electrice trimise în
depărtarea  nevăzută  ;  fiecare  cuvânt  este
recepţionat  de  urechea  şi  inima
Dumnezeului prezent. 

Peste  tot  omul  caută  legătura  cu
puterile  care  să  salveze  sau  să  ajute.
Chemăm  :  doctorul,  poliţia,  pompierii,
barca  de  salvare,  după  cum cere  nevoia
clipei. Dar cu cât mai înalt este privilegiul
că putem fi în legătură cu Dumnezeu ! 

El dă tuturor oamenilor privilegiul
să-L cheme şi făgăduinţa tare că El se va
dovedi  a  fi  Dumnezeul  care  ascultă  şi
ajută.  Nicio putere a lumii  nu poate  răpi
omului acest privilegiu suprem. 

Nici  zidurile  închisorii,  nici
adâncul  prăpastiei  nu  pot  rămâne  un
obstacol între tine şi Dumnezeu. Peste tot
ai  o  cale,  o  legătură  cu  Dumnezeu  prin
rugăciune. 

Rugăciunea  nu  este  o  reluare  a
unor cuvinte învăţate pe dinafară ;  ea nu
constă  nici  din  sentimente,  nici  din
atitudine  aparentă  plină  de  evlavie.  

Adevăratele  rugăciuni  sunt
stăruinţa  duhului  din  adâncul  vieţii
lăuntrice.  Dumnezeu  înţelege  stăruinţa
unei  inimi  omeneşti,  deja  înainte  ca
vorbele rugăciunii să fi trecut peste buze. 

Adevărata  rugăciune  exprimă  în
cuvinte ceea ce mişcă inima, toate nevoile,
toate  luptele,  toate  grijile,  tot  dorul  ;  ea
aduce înaintea Lui mărturisirea vinei, ca şi
mulţumirea pentru ajutorul lui Dumnezeu,
care ştie tot. [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]

În  1643,  Roger  a  fost  trimis  la
Londra  să  obţină  recunoaşterea  coloniei
lor. Acum Sir Henry Vane care era membru
al Parlamentului i-a fost de mult ajutor. 

El  i-a  aranjat  întâlniri  cu  Oliver
Cromwell, cu Milton şi alţi înalţi demnitari
din acea vreme. 

În sfârşit pe data de 14 martie 1644
Parlamentul  Lung  a  recunoscut  noua
colonie Rhode Island şi a dat coloniştilor
dreptul să-şi formeze propriul lor guvern şi
să-şi  facă  legile  lor,  iar  Roger  a  fost
recunoscut ca preşedinte al coloniei. 

În  acest  document  întocmit  de
Roger  şi  aprobat  de  Parlament,  era
precizată  forma  democratică  de
guvernământ  prin  cuvintele:  „Din  popor,
prin  popor  şi  pentru  popor”.  După
obţinerea recunoaşterii, Roger s-a întors în
America şi a fost întâmpinat de colonia lui
cu mari ovaţii. Chiar şi indienii cu trupurile
vopsite cu roşu,  albastru şi  galben pentru
paradă,  iar  şefii  de  trib  împodobiţi  cu
specifica lor coroană de pene strălucitoare
au  venit  să-l  întâmpine  ...  [  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]

Lumini peste veacuri 
[Petru Popovici]
CAPITOLUL 19

ROGER WILLIAMS 
 Desigur  atunci  când  Roger  şi

ceilalţi  au  semnat  acest  document  n-au
putut  prevedea  că  peste  un  veac  şi
jumătate,  cele  patru  cuvinte  „numai  în
lucrurile civile”, aveau să fie acceptate ca
parte  fundamentală  a  constituţiei  Statelor
Unite. 

Roger  nu  s-a  mulţumit  să  vadă
libertatea de conştiinţă asigurată prin legi
în  statul  Rhode  Island,  ci  a  căutat  să
urmărească aplicarea acestor legi. 

Odată  la  consiliul  lor,  cineva  a
propus  o  lege  cu  privire  la  sărbătorirea
Duminicii şi interzicerea lucrului în aceea
zi,  dar  Roger  s-a  opus  unei  aşa  legi
spunând  că  aceasta  e  o  chestiune  de
conştiinţă,  deci  fiecare  e  liber  să  o
sărbătorească sau să nu o sărbătorească.  

Roger Williams nu avea decât 35
ani  când a dat  lumii  acest  nou model  de
libertate a conştiinţei. 

El  a  fost  un  bărbat  cu  o  voinţă
puternică,  pătruns  de  dorinţa  de  libertate
pentru toţi, stăpânit de un spirit al păcii şi
fără gând de răzbunare. 

În  urma  unui  atac  dat  de  cei  din
Boston  asupra  indienilor,  triburile
Pequoţilor  s-au  unit  cu  cei  din
Narragansett  să dea năvală asupra albilor
şi să-i stârpească. 

Aflând despre aceasta, cei ce l-au
condamnat  altădată,  acum  au  apelat  la
Roger  să  intervină  spre  a-i  linişti  pe
indieni.  Numai  datorită  eforturilor  lui,
coloniştii au fost cruţaţi de un mare măcel. 

La fel ori de câte ori în tratativele
lor  cu  indienii  aveau  nevoie  de  un  bun
translator,  Roger  era  chemat  să-i  ajute  şi
niciodată el nu i-a refuzat. 


