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Editorial. Mohamed (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 104
16 Se udă copacii Domnului,

cedrii din Liban pe care i-a sădit El.
17 În ei îşi fac păsările cuiburi ;
iar cocostârcul îşi are locuinţa 

în chiparoşi ;
18 munţii cei înalţi 

sunt pentru ţapii sălbatici,
iar stâncile sunt adăpost pentru iepuri.

19 El a făcut luna, ca să arate vremurile ;
soarele ştie când trebuie să apună.

20 Tu aduci întunericul, şi se face noapte :
atunci toate fiarele pădurilor 

se pun în mişcare ;
21 puii de lei mugesc după pradă
şi îşi cer hrana de la Dumnezeu.

22 Când răsare soarele, ele fug înapoi
şi se culcă în vizuinile lor.

23 Dar omul iese la lucrul său
şi la munca lui, până seara.

24 Cât de multe sunt lucrările Tale,
Doamne ! 

Tu pe toate le-ai făcut cu înţelepciune, şi
pământul este plin de făpturile Tale.
25 Iată marea cea întinsă şi mare :

în ea se mişcă nenumărate 
vieţuitoare mici şi mari.

Dumnezeu Şi-a făcut de mult cunoscute sfintele Sale porunci prin Moise. În
Lege Sfântul  Dumnezeu îi  spune omului  ce trebuie să facă pentru a-I fi  plăcut lui
Dumnezeu şi pentru a câştiga viaţa veşnică. 

Dar dreptatea lui Dumnezeu pronunţă în acelaşi timp sentinţa : „Blestemat să
fie cine nu va împlini cuvintele legii acesteia şi cine nu le face !” (Deuteronom 27 : 26)
Astfel îl convinge Legea de la Sinai pe păcătos, că este pierdut. 

Ea pune în lumină ca o oglindă perfectă, fiecăruia păcatul lui, hainele rupte ale
virtuţii  sale  omeneşti,  stricăciunea  inimii  lui.  În  Lege,  sfinţenia  şi  dreptatea  lui
Dumnezeu îl osândesc pe păcătos, nimeni nu poate rezista în faţa Lui. 

Dar când S-a arătat Fiul lui Dumnezeu, atunci s-a descoperit harul şi adevărul
lui Dumnezeu. Abia în Hristos Şi-a descoperit Dumnezeu cele mai adânci gânduri ale
inimii şi ale fiinţei Lui, şi anume : că Dumnezeu este lumină şi dragoste. 

EL L-a  trimis  pe  singurul  Fiu,  ca  să  moară  pentru  păcătoşi  şi  vrăjmaşi.
Păcătosul vinovat trebuia să fie mântuit de blestemul Legii; Fiul lui Dumnezeu Şi-a
vărsat sângele, pentru a-l împăca pe cel pierdut cu inima Tatălui său. 

Isus a luat la cruce locul care i se cuvenea păcătosului: locul judecăţii şi al
condamnării. Înviat din mormânt, a adus la lumină pentru toţi cei care cred în EL :
mântuire, viaţă şi neputrezire. 

Isus n-a venit pentru a întemeia o religie pe pământ, ci pentru a-i mântui pe
păcătoşii pierduţi. Şi El n-a venit nici pentru a judeca lumea. „Dumnezeu, în adevăr, n-
a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El .”
(Ioan 3 : 17) EL n-a venit în maiestate şi frumuseţe omenească, ca acel profet fals, El
n-avea nici înfăţişare, nici frumuseţe, EL era cel mai dispreţuit şi mai nevaloros, de
aceea oamenii nu L-au băgat în seamă.                                               [Continuarea pe pagina 2]

26 Acolo în ea umblă corăbiile,
şi în ea este leviatanul acela 

pe care l-ai făcut 
să se joace în valurile ei.

27 Toate aceste vieţuitoare Te aşteaptă,
ca să le dai hrana la vreme.

28 Le-o dai Tu, ele o primesc ;
Îţi deschizi Tu mâna, 

ele se satură de bunătăţile Tale.
29 Îţi ascunzi Tu faţa, 

ele tremură ;
le iei Tu suflarea, 

ele mor şi se întorc în ţărâna lor.
30 Îţi trimiţi Tu suflarea, 

ele sunt zidite,
şi înnoieşti astfel faţa pământului.

31 În veci să ţină slava Domnului ! 
Să Se bucure Domnul 

de lucrările Lui !
32 El priveşte pământul, 

şi pământul se cutremură ;
atinge munţii, şi ei fumegă.

33 Voi cânta Domnului cât voi trăi, 
voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi.

34 Fie plăcute Lui cuvintele mele !
Mă bucur de Domnul.

35 Să piară păcătoşii de pe pământ,
şi cei răi să nu mai fie !

Binecuvântă, suflete, pe Domnul !
Lăudaţi pe Domnul !
[Continuarea în numărul viitor] 



                

        
           

[Continuarea de pe pagina 1]
EL n-a venit pentru a-Şi răspândi

învăţătura prin lume cu foc, sabie şi sânge,
ci  Şi-a  dat  propriul  sânge,  ca  să  devină
pentru toţi  cei care cred în EL, urzitorul
unei  mântuiri  veşnice  şi  Căpetenia
mântuirii lor. 

EL  nu  poartă  război  cu  foc  şi
sabie, ci cu Cuvântul adevărului şi puterea
dragostei. 

EL  Şi-a  desăvârşit  biruinţa  prin
suferinţă.  EL îi  învaţă  pe  ai  Săi  să  facă
cunoscut harul şi adevărul lui Dumnezeu,
printr-o viaţă pe urmele Lui. 

EL  Îşi  trimite  solii  să  şteargă
lacrimi,  să-i  învioreze pe cei  trudiţi,  să-i
mângâie pe cei întristaţi, să ducă săracilor
vestea  bună  şi  să  mărturisească  în  faţa
morţii  nădejdea  sigură  a  vieţii  veşnice
pentru toţi copiii lui Dumnezeu. 

Prin  asemenea  oştiri  şi  putere  a
făcut Isus să lumineze harul şi adevărul lui
Dumnezeu  într-o  lume  întunecată  şi
pierdută şi o mai face şi astăzi. 

De har şi adevăr ai nevoie şi tu :
har de la Tatăl pentru ştergerea veşnică şi
definitivă  a  întregii  tale  vine  şi  marele,
fericitul adevăr că Dumnezeu S-a arătat în
Hristos,  pentru  a  te  face  un  copil  mult
iubit al lui Dumnezeu. 

Numai cine a avut parte de aceasta
în propria lui inimă, numai acela poate să
mărturisească  cu  viaţa  lui  dragostea  lui
Dumnezeu, care l-a întâmpinat în Hristos.
Şi de aceasta este nevoie ! 

Ochii  tăi  văd  în  mijlocul
creştinătăţii  nenumăraţi  oameni  care
trăiesc fără Dumnezeu, fără nădejde, fără
rugăciune,  în  timp  ce  mahomedanii  îşi
pleacă  genunchii  de  cinci  ori  zilnic
înaintea lui Allah.

Fiecare mahomedan, fie bogat, fie
sărac, dă de la sine înţeles, a zecea parte a
averii lui pentru răspândirea credinţei sale.

Ce ai făcut sau ai dat până acum,
pentru  a  promova  cauza  Împărăţiei  lui
Dumnezeu ? 

Nenumăraţi  creştini  de  nume
slujesc  poftei  trupeşti,  ca  şi  când  ar  fi
mahomedani şi în plus, stau prin băutură şi
egoism, adânc sub acelea. 

Ucenicii  lui  Isus  trebuie  să
mărturisească cu viaţa lor harul şi adevărul
lui Dumnezeu. 

Lumea trebuie să vadă într-adevăr
în viaţa creştinilor ce este creştinismul : o
încredere  care  nu se  clatină  niciodată,  în
harul  sigur  al  lui  Dumnezeu,  biruinţa
asupra banilor, a cinstirii şi poftei lumeşti,
dragostea  care  nu  caută  folosul  ei,
smerenia  înaintea  lui  Dumnezeu  şi  a
oamenilor, adevărul în toate, o viţă fericită
de  mână  cu  Domnul  Isus  cel  prezent  şi
atotputernic. 

Eşti  tu  un  creştin  sau  doar  te
numeşti creştin ? 

[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
Greşeala de calcul

S-a  întâmplat  odată  ca
renumitul cardinal Faulhaber să şadă la
o  masă  festivă  alături  de  profesorul
Einstein. 

Acesta,  printre  altele,  îi  spuse:
„Eminenţă,  ce-aţi  zice  dacă  noi,
matematicienii, v-am demonstra negru
pe alb prin calcule matematice, fără să
greşim, că nu există Dumnezeu ?”

Cardinalul  îi  răspunse  :  „Aş
aştepta  cu  multă  răbdare  până  când
veţi găsi greşeala de calcul”. 
                [Preluare din cartea Să educăm prin pilde]

O  altă  latură  a  influenţei  lui
Zinzendorf  a  fost  văzută  în  trezirea  lui
John  şi  Carol  Wesley,  întemeietorii
metodismului. El a trăit o viaţă umilă. 

Cu toate că era conte, era frate cu
toţi săracii. 

El  predica  Evanghelia  în  toată
simplitatea, dar cu o putere deosebită. 

Atât cântările cât şi predicile erau
pline de Cristos şi ispăşirea Sa.

În una din scrisorile lui Zinzendorf
găsim următoarea declaraţie : 

„Metoda  noastră  în  proclamarea
mântuirii e aceasta : 

Să arătăm fiecărei inimi pe Mielul
plin de dragoste care a murit pentru noi şi,
deşi a fost Fiul lui Dumnezeu, S-a dat pe
Sine Însuşi pentru păcatele noastre ;  să-L
arătăm  fiecăruia  ca  Dumnezeu  al  său,
Mijlocitor  al  său  între  om şi  Dumnezeu,
Exemplu al său, Frate al său, Mângâietor al
său, Sfătuitor al său, Mântuitor al său, pe
scurt Cristos e totul în toate   … 
[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 

În 1731 contele Zinzendorf a mers
la  Copenhaga  spre  a  lua  parte  la
încoronarea Regelui Christian VI şi aici a
auzit de la unii de starea spirituală a celor
din Groenlanda. 

Venind acasă, el a istorisit fraţilor
cele  auzite.  Aceasta  a  produs  o  adâncă
impresie  asupra  bisericii,  care  avea  vreo
şase  sute  de  membri,  dar  n-au  trecut
imediat la o acţiune. 

Tot  la  Copenhaga,  unii  din
însoţitorii contelui au întâlnit un negru din
Indiile de Vest, care le-a descris starea de
acolo. Acest negru i-a vizitat după aceea la
Herrnhut. Aceasta i-a înflăcărat şi în doi a
aprins dorul de a vesti Evanghelia acestor
sărmani  sclavi.  Era  un  olar  Leonhardt
Dober şi un tâmplar David Nitzschmann. 

Aşa  se  face  că  cinci  ani  după
trezire,  adică  la  10  ani  de  la  venirea  lor
aici,  ei  au deschis misiunea în Indiile de
Vest,  iar  în  anul  următor  au  trimis  trei
misionari în Groenlanda. 

Revista  misionară  a  fraţilor
moravieni  Periodical Accounts (Rapoarte
periodice)  l-a  inspirat  pe  Carey  şi  la  o
conferinţă a baptiştilor, el a trântit revista
pe masă şi a spus cuvintele : 

„Uitaţi-vă ce au făcut moravienii !
Noi  nu  putem  urma  exemplul  lor  şi,  în
ascultare  de  Stăpânul  nostru  ceresc,  să
mergem în lume şi să predicăm Evanghelia
la păgâni?” 

Binecunoscutul  istoric  german  al
misiunilor  protestante  spune  despre
lucrarea fraţilor moravieni : 

„Această bisericuţă în 20 de ani a
înfiinţat mai multe misiuni decât întreaga
Biserică Evanghelică în 200 de ani”.


