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Editorial. Treizeci de ani în temniță (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 PATRA

Psalmul 103
Un psalm al lui David

1 Binecuvântă, suflete, pe Domnul,
şi tot ce este în mine 

să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt !
2 Binecuvântă, suflete, pe Domnul

şi nu uita niciuna din binefacerile Lui !
3 El îţi iartă toate fărădelegile tale,

El îţi vindecă toate bolile tale ;
4 El îţi izbăveşte viaţa din groapă,

El te încununează 
cu bunătate şi îndurare ;

5 El îţi satură de bunătăţi bătrâneţea
şi te face să întinereşti iarăşi ca vulturul.

6 Domnul face dreptate şi judecată 
tuturor celor asupriţi.

7 El Şi-a arătat căile Sale lui Moise,
şi lucrările Sale, copiilor lui Israel.
8 Domnul este îndurător şi milostiv,  

îndelung răbdător şi bogat în bunătate.
9 El nu Se ceartă fără încetare

şi nu ţine mânia pe vecie.
10 Nu ne face după păcatele noastre,

nu ne pedepseşte 
după fărădelegile noastre.

11 Ci cât sunt de sus cerurile faţă de 
pământ, atât este de mare bunătatea Lui

  Conştiinţa vinei păcatului său faţă de un Dumnezeu sfânt, s-a manifestat cu 
toată puterea şi a răsărit întrebarea îngrijorată, cum ar putea el să ispăşească vina şi să 
ajungă la pacea cu Dumnezeu.

În faţa acestei întrebări, înţelepciunea lui a eşuat şi a ajuns într-o stare plină de 
disperare.  În  celula  lui  îngustă,  pustie,  era  acum de două ori  nefericit,  căci  tot  ce 
învăţase în viaţă, de care fusese mândru, devenise fără valoare. 

De multe ori zidurile închisorii răsunau de strigătul tare pe care-l învăţase din 
Biblie : „O,nenorocitul de mine ! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte ?” 

Iar şi iar lua Biblia, ca un însetat, pentru a bea din această apă şi în lupte lungi 
a învăţat să strige : 

„Doamne, nu Te voi lăsa să pleci, până nu mă vei binecuvânta !” Treptat, în 
această luptă de ani întregi, s-a făcut lumină în sufletul lui – în sfârşit, zăcea la pământ, 
rugându-se în faţa Celui răstignit de la Golgota. 

Dumnezeu a  dus  la  biruinţă  lucrarea  harului,  prin  puterea  Cuvântului  Său: 
deţinutul izolat a aflat în pacea sfântă, apropierea Mântuitorului său, Isus. 

Au trecut ani şi decenii ; primăvară, vară, toamnă şi iarnă au trecut pe lângă 
cazemată  ;  florile  de  gheaţă  de  la  fereastra  situată  sus,  aerul  mai  cald  şi  ciripitul 
păsărilor îi anunţau schimbarea anotimpurilor. 

Despre ceea ce se petrecea în lume,  nu pătrundea nici o ştire în cazemată; 
alternau  trăsăturile încremenite ale feţei odată cu persoanele paznicilor, dar tăcerea lor 
rămânea aceeaşi, neînduplecată. 

Şi cu toate acestea, ce schimbare minunată în adâncul sufletului deţinutului, 
prin relaţia tăcută, zilnică, cu Isus cel prezent !
                                                                                                             [Continuarea pe pagina 2]

pentru cei ce se tem de El ;
12 cât este de departe răsăritul de apus,

atât de mult depărtează El 
fărădelegile noastre de la noi.

13 Cum se îndură un tată de copiii lui,
aşa Se îndură Domnul 
de cei ce se tem de El.

14 Căci El ştie din ce suntem făcuţi ;
Îşi aduce aminte că suntem ţărână.

15 Omul ! Zilele lui sunt ca iarba, şi  
înfloreşte ca floarea de pe câmp.
16 Când trece un vânt peste ea, 

nu mai este,
şi locul pe care-l cuprindea 

n-o mai cunoaşte.
17 Dar bunătatea Domnului ţine în veci  

pentru cei ce se tem de El,
şi îndurarea Lui 

pentru copiii copiilor lor,
18 pentru cei ce păzesc legământul Lui

şi îşi aduc aminte de poruncile Lui, 
ca să le împlinească.

19 Domnul Şi-a aşezat scaunul de domnie  
în ceruri, şi domnia Lui 

stăpâneşte peste tot.
20 Binecuvântaţi pe Domnul, 

îngerii Lui, 
care sunteţi tari în putere, 
care împliniţi poruncile Lui

şi care ascultaţi de glasul cuvântului Lui.
                                                                             [Continuarea în numărul viitor] 



 
 

                

  
  

[Continuarea de pe pagina 1]
 Cum a crescut  pacea inimii  lui, 

cât  de  preţios  i-a  devenit  fiecare  cuvânt 
despre puterea şi harul Dumnezeului său, 
din mâna Căruia lua acum necazul greu al 
vieţii sale şi Căruia putea acum să-I spună, 
că împreună cu El poate să poarte totul.

Toate  gândurile  amare  faţă  de 
oamenii care i-au pregătit o soartă atât de 
dură, au dispărut ; el  se simţea fericit  în 
Dumnezeul lui, lumea nu mai avea atracţie 
pentru  el.  El  devenise  în  celula  lui  mai 
liber şi  mai fericit, decât fusese vreodată 
în  desfrânarea  şi  destrăbălarea  anilor 
păcătoşi  ai  tinereţii  lui.  Când apoi  dintr-
odată, după treizeci de ani de singurătate 
s-a  deschis  uşa  temniţei  lui,  când  a  fost 
dus afară, în tumultul vieţii, în agitaţia de 
pe  străzile  capitalei  ruseşti,  a  mărturisit 
următoarele cuvinte : 

„Lumea  mişună,  într-adevăr,  de 
oameni,  dar  acolo  nu  există  prieteni  
pentru mine. Vechea mea Biblie am luat-o  
cu  mine  din  celulă  ;  ea  nu  mă  va  mai  
părăsi,  tot  aşa de puţin  ca cel  mai  bun 
Prieten al meu, pe care L-am obţinut prin 
ea, Domnul Isus Hristos al meu. 

Acum ştiu  :  cu  toate  acestea  nu  
este o viaţă ratată că am trecut prin aceşti  
treizeci  de  ani.  Îi  mulţumesc  lui  
Dumnezeu pentru această lungă detenţie ;  
am găsit în ei acel singur lucru care este  
necesar : pe Domnul meu !” 

Camarade, foloseşte-ţi Biblia ; vei 
găsi în ea viaţa veşnică. Ea este mărturia 
puternică, invincibilă despre Hristos, care 
a  murit  pentru  tine  pe  cruce,  ca  tu  să 
găseşti iertare şi pace. 

În  Biblie  scrie  cuvântul  : 
„Credinţa  ta  te-a  mântuit.  Du-te  în  
pace  !”  (Luca  7  :  50)   L-ai  auzit  deja 
pentru tine din gura lui Isus ? [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
[Fragment]

Se  spune  că  Satan  a  organizat  o 
întâlnire  de  lucru  cu  toţi  demonii  săi.  

Odată ce s-au adunat toţi înaintea 
lui, a luat cuvântul şi le-a zis :

-  Nu putem să-i oprim pe creştini  
să meargă la Biserică, să citească Sfânta 
Scriptură  ...  Nu  avem  nicio  putere  să 
oprim  relaţia  intimă  pe  care  o  au  cu 
Salvatorul  lor.  Noi  ştim  că  odată  ce  se 
prind în legătură cu Isus, puterea noastră  
asupra lor este nimicită. 

Din  această  cauză  m-am  tot  
gândit  ce  să facem,  şi  iată ce  idee mi-a  
venit ... Daţi-le  parcuri  distractive,  
evenimente  sportive  în  fiecare  zi,  
spectacole  de  muzică,  filme  ...  Ţineţi-i  
ocupaţi, ocupaţi, ocupaţi ! 

Umpleţi-le viaţa cu atât de multe  
invenţii şi cauze bune, încât să creadă că 
ei  sunt  stăpâni  pe  vieţile  lor  şi  pot  face  
„ceva”.   Curând  îşi  vor  sacrifica  şi  
sănătatea şi familia pentru a face „ceva”  
cu  viaţa  lor  ...  Să  ştiţi  că  va  merge,  va  
merge. Este un plan bun. Acum plecaţi şi  
faceţi cum v-am spus ... 

Astfel,  demonii  au  plecat  pe 
pământ  să  facă  totul  spre  a-i  ţine  pe 
oameni  ocupaţi  cu scopurile  lor  în  viaţă, 
pentru a le împuţina timpul în care ar putea 
medita la viaţă şi  moarte,  la  Judecată,  la 
necesitatea schimbării vieţii lor şi mai ales 
timpul de rugăciune ...  Întrebarea este :  A 
reuşit  oare Satan în planul lui sau nu ?  

Creștinilor  din  Efes,  apostolul 
Pavel le-a scris : 

„Căci  noi  n-avem  de  luptat 
împotriva cărnii şi sângelui, ci  împotriva 
căpeteniilor,  împotriva  domniilor,  
împotriva  stăpânitorilor  întunericului  
acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii  
care sunt în locurile cereşti”. (Efeseni 6 : 
12)

face aceasta şi se găsi tot mai interesat şi 
legat  de  „Unitas  fratrum”,  Unitatea 
frăţească,  denumire  pe  care  o  purtau 
credincioşii refugiaţi la Herrnhut. 

Astfel,  el  îşi  părăsi  slujba  de  la 
Dresda în 1727 şi se stabili la Berthelsdorf, 
unindu-se  cu  moravienii.  Refugiaţii  la 
Herrnhut  erau  de  diferite  credinţe  : 
lutherani, reformaţi, baptişti. Prima parte a 
anului 1727 a fost petrecută în frământări. 

Chestiuni  doctrinare  cu  privire  la 
predestinaţie,  la  botez,  sfinţire,  etc., 
ameninţau să împartă adunarea. 

Pe  atunci  Zinzendorf  avea  27  de 
ani.  Ceea  ce  a  putut  face  el  a  fost  să-i 
unească la rugăciune şi aceasta i-a adus la 
o trezire deosebită şi  la  o unitate deplină 
prin  Duhul  Domnului,  încă  cu  puţin  mai 
înainte  a  început  să  dea  îndrumări 
spirituale unei clase de nouă fete între 10 şi 
13 ani. 

Totuşi,  cu toate străduinţele,  nu a 
putut vedea trăsături de viaţă nouă la ele. 
Cu cât căuta să le spună mai mult despre 
Domnul  Isus  Cristos,  cu  atât  ele  păreau 
mai nepăsătoare … [  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 20 
ZINZENDORF 

Inima  lui  s-a  alipit  de  Isus  cel 
răstignit şi apoi toată viaţa nu a vrut să mai 
ştie  altceva  decât  pe  Cristos  şi  pe  El 
răstignit. 

În toate acţiunile sale,  el  a căutat 
să răspundă la întrebarea : 

„Dar  tu  ce  faci  pentru  Mine  ?” 
După  aceasta,  tânărul  conte  a  scris  unui 
prieten al său : 

„Dacă  obiectul  trimiterii  mele  în 
Franţa a fost să mă facă un om al lumii, eu 
declar  că  aceştia  sunt  bani  aruncaţi,  căci 
Dumnezeu  în  bunătatea  Sa,  va  păstra  în 
mine dorinţa să trăiesc numai pentru Isus 
Cristos”. 

În Paris, o ducesă i-a spus odată : 
„Bună seara, conte, ai fost seara trecută la  
operă ?” 

„Nu, madam - răspunse el - nu am 
timp pentru operă”. 

„Ah,  sclipitoare  nenorocire  !” 
exclamă  el  părăsind  acest  mare  oraş.  

Reîntors acasă, Francke, fostul lui 
profesor,  îi  oferi  să  devină  succesorul 
baronului  Canstein  în  Casa  Biblică  din 
Halle,  lucru care ar  fi  fost  după plăcerea 
lui,  dar  din  nou  la  stăruinţele  rudelor, 
declină această ofertă şi acceptă postul de 
consilier juridic pe lângă regele Saxoniei. 

La scurt timp s-a căsătorit şi rudele 
aşteptau ca tânăra contesă să-l poată abate 
de  la  dorinţele  lui  pentru  o  viaţă  de 
evlavie,  dar  şi  ea  avea  de  asemenea  o 
instruire  în  pietate  şi  deci  împărtăşea 
vederile soţului său. 

La început, gândul lui nu a fost să 
se  retragă  din  biserica  lutherană,  ci  să 
grupeze pe cei cu adevărat credincioşi.

Curând se convinse că nu putea 


