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Nr. 1 La St. Privat

Ioan 5,39

Ce face Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa
practică

Nr. 2 Înfierare în
conştiinţă

1 Timotei
4,1-2

Despre conştiinţa împietrită a ispititorilor şi
a neruşinării păcatului în timpul prezent

Nr. 3 Răufăcătorul
iertat

2 Corinteni 7,10

Despre căinţa adevărată, care-l conduce pe
păcătos la fericire şi pace.

Nr. 4 Războiul de
treizeci de ani

Eclesiastul 3,1-8

Acum este vremea pentru tine să te întorci
la Dumnezeu

Nr. 5 Raymund,
apostolul
sarazinilor

Ioan 3,16

Cum trebuie un creştin să-I mulţumească
Mânuitorului său

Nr. 6 Minciuni mari,
mici, de nevoie,
în afaceri
şi de alt fel

Proverbe 19.5

Dacă se poate răzbi prin viaţă fără minciună

Nr. 7 Înainte!

Luca 9,62

Creştinii să nu privească înapoi la lume. ci
înainte, la Domnul.

Nr. 8 Vinovat!

Psalmul 32,1.2

Cine-şi vede vina în lumina lui Dumnezeu,
nu găseşte odihnă până nu mărturiseşte

Nr. 9 În bateria 3â21b,
Ioan 17,3
în faţa Strasbourg-ului

Cu câtă răbdare se osteneşte Domnul.
ca să conducă un păcătos la pace

Nr. 10 O mare putere
necunoscută

Iacov 5,16-18

Despre rugăciunea credinţei

Nr. 11 Învingători care
se întorc acasă

1 Petru 2,5

Minunatele căi ale lui Dumnezeu

Nr. 12 Cristofor Columb

Evrei 11,1

Deosebirea dintre credinţa raţiunii
şi credinţa inimii

Nr. 13 Îngerii lui
Luca 2,13
Dumnezeu (Crăciun)

Despre realitatea îngerilor şi
despre slujba lor

Nr. 14 Un secol scurs

Psalmul 9o,3-4

Ce are valoare în ceasul morţii?

Nr. 15 Pot – nu pot.
Vreau - nu vreau.

Filipeni 4,13

Planurile omului neîntors la Dumnezeu
şi puterea lui Dumnezeu în cei credincioşi
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Nr. 16 Otrăvit

Geneza 3,6

Cum otrava păcatului este aşa de
invizibilă şi totuşi cauzează moartea.

Nr. 17 De ce Îl insultaţi
pe Tatăl meu?

Exod 20,7

Despre luarea în deşert a Numelui lui
Dumnezeu.

Nr. 18 Marea foamete

Geneza 41,56-57

Despre sufletele flămânde şi
despre grânarele lui Dumnezeu.

Nr. 19 Lingura curată

Luca 16,15

Nu virtuţile omului îl fac plăcut înaintea
lui Dumnezeu, ci sângele lui Isus.

Nr. 20 Sub pavilionul
patriei

Evrei 13,14

Creştinii adevăraţi trebuie să semene cu o
corabie care este în drum spre acasă.

Nt. 21 Friedrich
Barbarossa în faţa
Oraşului Milano
în anul 1162

Ezechiel 33,11

Nr. 22 Prins –
condamnat –
executat

Romani 13,12

Nimeni să nu amâne când înţelege glasul
Domnului, care vrea să rupă lanţurile
păcatului.

Nr. 23 Cea mai mare
casă din lume

Evrei 1,1-3

Ce este inima omului pentru Dumnezeu şi
inima lui Dumnezeu pentru om

Nr. 24 Braţe veşnice

Deuteronom 33,27 Cunoşti în necazul vieţii adăpostul la
Dumnezeul veşnic?

Nr. 25 Procesul câştigat

1 Petru 1,3-5

Ce înseamnă să-L ai pe Isus ca avocat,
când satan vrea să ne conteste moştenirea
veşnică.

Nr. 26 Maree de furtună

Marcu 11,22-23

Despre Cuvântul lui Dumnezeu neclintit,
infailibil, credincios.

Nr. 27 Cărbuni aprinşi

Romani 12,19-20

I-ai iertat pe vrăjmaşii tăi cu adevărat?

Nr. 28 Tirul, cetatea
de pe insulă

Ezechiel 26,14

Profeţiile Bibliei se împlinesc textual.

Nr. 29 Cea mai mare
faptă a lumii.
(Vinerea mare)

Filipeni 2,8

Isus pe cruce

Nr. 30 Dat pradă morţii,
chemat la viaţă

Ioan 11,25-26

Ai înviat împreună cu Hristos?

Nr. 31 Cu 30 de pfenigi

Psalmul 119,111

Despre valoarea Cuvântului lui Dumnezeu

Drumul spre har duce numai prin pocăinţă.
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Nr. 32 Rugăciunile
mamei

Romani 13,13-14

Despre rugăciunile de credinţă ale
mamelor devotate.

Nr. 33 La bazinul de
înot al armatei
din Koeln

Ioan 6,37

Cum harul a apucat şi a biruit un păcătos
pe căi minunate.

Nr. 34 Prieten şi vrăjmaş Iosua 5,13

Prieteni adevăraţi şi falşi.

Nr. 35 Un om pierdut

Iosua 1,9

Când eşti cu adevărat pierdut?

Nr. 36 Lemn de
construcţie
sau lemn de foc?

Eclesiastul 11,3

Despre adevărata valoare a vieţii scurse
a unui om.

Nr. 37 Ceata celor aleşi
(Rusalii)

Judecători 6,14

Cum devii un luptător al lui Dumnezeu.

Nr. 38 Up ewig
ungedeelt!

Isaia 54,10

Despre legământul indestructibil al
dragostei şi credincioşiei veşnice dintre
Isus şi păcătosul mântuit.

Nr. 39 Marea cale ferată Isaia 38.10

Despre siguranţa mântuirii

Nr. 40 Câţi ani voi trăi?

Psalmul 95,7-8

Valoarea zilei de azi

Nr. 41 Dincolo de munţi

Apocalipsa
20,11şi 12

O privire în veşnicie

Nr. 42 În ce ai încredere? Psalmul 33,16-22

Îl ai pe Dumnezeu de partea ta?

Nr. 43 Aproape mântuit

Numai cine vine ca un pierdut, hotărât
să rupă cu lumea şi păcatul, poate să fie
mântuit cu adevărat.

Faptele
Apostolilor 26,28

Nr. 44 Intraţi fără
să bateţi la uşă

Matei 7,7-8

Poarta cerului este deschisă fără condiţii
pentru oricine care caută mântuire şi iertare

Nr. 45 Nerecunoscutul
deget al lui
Dumnezeu

Psalmul 50,22-23

Dumnezeu vorbeşte prin evenimentele
vieţii, pentru a-i chema pe păcătoşi la
pocăinţă.

Nr. 46 Abandonat prea
Devreme

Ezechiel 34,4

Dragostea lui Dumnezeu nu-l abandonează
repede pe păcătosul împotrivitor;
nici noi să n-o facem.

Nr. 47 Înăuntru sau
afară?

Apocalipsa
22,14 şi 15

Despre cei care în slava lui Dumnezeu sunt
înăuntru şi despre cei care vor fi veşnic
afară.

Nr. 48 Este aceasta ceva

Psalmul 119,5

Despre oamenii cei mulţi pentru care nu
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serios pentru tine?

este ceva serios să fie mântuiţi.

Nr. 49 Cântări sonore şi
cântări tăcute

Psalmul 28,7

Nr. 50 Aceasta îmi este
de ajuns

Ioan 3,14-15

Un cuvânt din Biblie ajunge pentru a face
pe un om să găsească pentru totdeauna
pacea lui Dumnezeu.

Nr. 51 Sărmana mea
fiică!

Ioan 8,11

Despre sclavia şi despre blestemul
imoralităţii

Nr. 52 Inapt
permanent
din cauza
miopiei mari

Ioan 10,9

Cum Domnul, cu o dragoste neobosită,
conduce pe un om prin uşa deschisă
pentru a primi har.

Nr. 53 Beijing

Luca 11,21-22

Învaţă să înţelegi cântările pe care le
cântă creaţia lui Dumnezeu.

Isus vrea să devină biruitor nu numai în
China, ci, înainte de toate, în inima ta.

Nr. 1 LA ST. PRIVAT
„Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar
tocmai ele mărturisesc despre Mine.” (Ioan 5,39)
Soarele scăpăta în 18 august 1870; vârful St. Privat încă îşi mai scuipa ploaia de plumbi pe
panta care suia întins spre satul St. Marie aux Chenes. Acolo pe culme s-au stabilit tranşeele
foarte ocupate şi împrejmuirile câmpului cu zidărie până la genunchi; din norii scunzi de fum alb
se vedeau ici şi acolo răsărind rândul de capete al francezilor; dar jos, de ambele părţi ale
drumului, câmpul de bătaie era acoperit cu morţii şi răniţii gărzii prusace, ale cărei linii de foc
foarte rărite rezistau cu înverşunare. Ochii lor erau îndreptaţi spre culme, unde satul St. Privat,
construit cochet ca un oraş, înconjurat aproape peste tot cu ziduri, era situat ca o cetate naturală
pe vârful dominant. Lozinca era: Înainte! Acoperirea era inexistentă, dacă nu voiai s-o cauţi în
spatele camarazilor morţi şi răniţi. Speranţa victoriei nu se vedea; dar toţi cei care mai trăiau şi
respirau în linia de foc, ştiau că trebuiau să păstreze pământul atât de scump plătit. Ţinta era în
faţa lor - şi a fost atinsă prin harul lui Dumnezeu.
Cam pe la ora şapte şi jumătate seara, în soarele care tocmai apunea, saxonii din nord şi din
nord-vest, gărzile prusace din vest şi din sud s-au aruncat asupra satului care ardea. Peste tot
tobele şi trâmbiţele chemau la asalt. Ofiţerii care alergau înainte şi steagurile care fâlfâiau, dintre
care unele îşi schimbaseră deja de cinci ori purtătorii, arătau drumul; astfel că la lăsarea
întunericului St. Privat a fost cucerit. La împrejmuirea cât şi în interiorul satului, s-a frânt în
luptă de stradă, cu belşug de victime, ultima rezistenţă franceză.
În timp ce victoria pe acest câmp de luptă a fost realizată astfel, la poalele înălţimii zăcea un
tânăr ofiţer al gărzii, împuşcat în piept. Sângele ţâşnea din două răni, una în piept şi una în spate.
Nu exista pansament suficient. Încă un suspin scurt, o rugăciune scurtă, un gând acasă – şi s-a
făcut noapte în jurul lui. Părea că era sfârşitul. Totuşi, Dumnezeu a hotărât altfel; acest ofiţer
tânăr mai trăieşte şi astăzi, acum este un om mai în vârstă. Cele povestite aici sunt după cuvintele
lui. A lăsat în urma lui o viaţă zbuciumată, i s-a dat multă binecuvântare de la Dumnezeu în
inimă şi în casă, multă bucurie, multă onoare, multă dragoste. Ştie că sfârşitul drumului său va fi
fericit, fie el pe un câmp de luptă însângerat, dacă Domnul va face aşa, fie el în mijlocul alor săi,
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pe un pat linişti. Dar înainte să moară, vrea să le mărturisească bucuros camarazilor lui, că Noul
Testament pe care mama lui i l-a dat cu el la plecarea din casa părintească, l-a ajutat să treacă
prin cele mai grele ceasuri ale vieţii. L-a avut cu el în spitalul din St. Marie aux Chenes, unde a
fost dus cel grav rănit de pe câmpul de luptă. Apoi l-a însoţit în toate numeroasele garnizoane în
care a fost mutat mai târziu. Acum, de curând, i l-a predat fiului său mai mare, care a plecat din
casa părintească şi a intrat în viaţă, cu rugăciunea ca Domnul să binecuvânteze această carte la
fiul său în egală măsură ca la el.
De aceea, camarade, tu, cel care citeşti aceasta şi care nu ai nici Biblia şi nici Noul Testament,
cumpără-ţi Cuvântul lui Dumnezeu! Ce-i drept, momentan nu vei înţelege totul; dar crede
cuvântul empiric al acestui martor credincios, că Dumnezeu îţi va da pas cu pas înţelegere, astăzi
şi mâine, atât cât ai nevoie, dacă Îl rogi ca un copil lucrul acesta. Niciodată n-o să termini de
învăţat din Cuvântul lui Dumnezeu, întotdeauna vei avea nevoie să-L rogi pe Dumnezeu să ţi-l
descifreze prin Duhul lui cel Sfânt. „Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară
de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare şi ea îi va fi dată. Dar s-o ceară
cu credinţă, fără să se îndoiască deloc: pentru că cine se îndoieşte, seamănă cu valul mării,
tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo. Un astfel de om să nu se aştepte să primească ceva
de la Domnul.” (Iacov 1,5-7.) Cu cât citeşti şi cunoşti mai mult Cuvântul lui Dumnezeu, cu atât
mai minunat, mai măreţ, mai mângâietor, mai adânc va deveni pentru tine, o fântână inepuizabilă
de mângâiere, lumină, putere şi înţelepciune. Cine îl cunoaşte bine, nu se va ruşina niciodată să
spună cinstit, că nu înţelege acest sau acel citat. Dar la capătul drumului său va mărturisi
bucuros, că în această Carte a cărţilor a găsit tot ce a avut nevoie pentru a merge pe calea vieţii,
pe calea păcii şi a binecuvântării. Şi acel ofiţer tânăr L-a găsit în această carte pe Isus, Fiul lui
Dumnezeu, pe Mântuitorul său, pe cel mai credincios prieten al lui, dragostea lui Dumnezeu în
persoană.
Din rănile Celui răstignit curge iertare pentru toată vina. Păcătosul împăcat găseşte aici inima
Tatălui său din cer, care l-a iubit din veşnicie. El află că veşnicul Dumnezeu nu-l va întâmpina ca
Judecător, ci ca Tată, că mâna Tatălui îl binecuvântează şi îl poartă – da, toate acestea le găseşte
inima însetată a omului înscrise în Cuvântul lui Dumnezeu; credinţa apucă aceasta şi
devine bogată în Dumnezeu. Nu există nici o situaţie în viaţa omenească, în care Cuvântul lui
Dumnezeu să nu fie un îndrumător desăvârşit spre mântuire şi salvare; chiar şi când un om este
la capătul disperării şi priveşte deznădăjduit puşca cu gânduri sinucigaşe, chiar şi atunci, ba
tocmai atunci găseşte în Biblie mângâiere, cale şi salvare.
Dacă trăieşti în păcat şi ruşine şi nu te poţi smulge din ele, dacă ai vrut deja lucrul acesta, dar
lanţurile păcatului sunt prea tari şi nu le poţi rupe, ia Biblia, crede Cuvântul lui Dumnezeu; aici
găseşti putere şi biruinţă. Căci: „Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările
diavolului.” (1 Ioan 3,8.) „El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu
este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl
minciunii.” (Ioan 8,44.) „Nu ştiţi că dacă vă daţi robi cuiva, ca să-l ascultaţi, sunteţi robii aceluia
de care ascultaţi, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare,
care duce la neprihănire?” (Romani 6,16.) În Biblie Îl găseşti pe Isus, care prin credinţă îţi dă o
viaţă nouă, liberă de puterea lui Satan, ca de acum înainte Isus să devină singurul tău Stăpân,
care te-a răscumpărat cu propriul Lui sânge.
Dacă îndatoririle şi relaţiile pământeşti te vor apăsa şi totul ţi se va părea greu şi dur, - întreabă
Cuvântul lui Dumnezeu; aici înveţi să-ţi pui povara pe Acela care a spus: „Veniţi la Mine toţi cei
trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la
Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci
jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară.” (Matei 11,28-30.)
Tu treci prin viaţa aceasta ca peste un câmp de luptă. Oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu,
o numesc „lupta pentru existenţă”. Ei aleargă, se aruncă în necunoscut, văd în dreapta şi în
stânga lor pe mulţi căzând; dar ei speră să mai rămână o vreme scurtă, să mai savureze puţin
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viaţa, să mai vadă împlinită dorinţa aceasta şi aceea – dar ce va fi atunci când soarele vieţii lor va
scăpăta, - la aceasta nu vor să se gândească.
Unul se străduieşte să găsească cât mai multă cinste şi apreciere; el se convinge că el caută
numai ce este cel mai bine pentru patrie, şi totuşi egoismul este cel ce se simte amarnic îndurerat,
când le revine altora ceea ce el îşi doreşte aşa de fierbinte. Alţii caută mai mulţi bani şi
proprietăţi; ei spun şi cred că doar le vor numai pentru copii – dar dacă se pierd, devine evident
că egoismul le doreşte pentru sine; deci, de aceea şi „eu-l” este dezamăgit şi frânt, dacă eşuează.
Omul firesc caută tocmai ceea ce este pământesc; el îşi are aici pe pământ patria şi eu-l; oricât de
frumos ar masca lucrul acesta, el rămâne punctul central al inimii lui. Dar Cuvântul lui
Dumnezeu îţi arată un alt punct central, unul mai bun: Isus! Atunci răsare un soare nou peste viaţa
noastră. Isus este adevăratul Soare, a Cărui rază ajunge la noi, dacă ne plecăm cu smerenie sub
Cuvântul Lui. Acest Soare nu apune în ziua suferinţei şi a necazului, nu apune în boală şi dureri,
nici în ceasul morţii, nici în veşnicie.
Cercetaţi Scripturile!
Nr. 2 ÎNFIERARE ÎN CONŞTIINŢĂ
„Dar Duhul spune lămurit, că în vremile din urmă unii se vor lepăda de
credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile
dracilor, abătuţi de făţărnicia unor oameni care vorbesc minciuni,
însemnaţi cu fierul roşu în însuşi cugetul lor.” (1 Timotei 4,1-2)
Există un tablou impresionant: o statură satanică puternică duce pe umăr o fată drăgălaşă,
înfloritoare, în jos, într-o prăpastie întunecoasă. Braţul lui tare a înconjurat-o strâns, faţa lui rece,
demonică arată că este hotărât s-o sacrifice poftei lui. Ea era luată din tot ce era în viaţă luminos
şi vesel, şi dusă în întuneric, în jos, unde nu mai licăreşte nici o nădejde. Cine nu simte în acest
caz că trebuie să se gândească la taţii şi la mamele ai căror fii plin de speranţe sunt ademeniţi şi
distruşi! Fiice drăgălaşe şi înfloritoare atrase în viciu, au devenit durerea părinţilor lor.
Acum câteva săptămâni am citit despre un soldat tânăr, care a venit nepătat din casa
părintească, în regiment. El s-a împotrivit timp îndelungat glasurilor camarazilor lui uşuratici. În
cele din urmă au reuşit să-l îmbete în cârciumă, iar apoi să-l ducă acolo unde a învăţat să
cunoască adâncurile viciului. Iar aceia, camarazii lui, n-au făcut pentru prima dată ceea ce i-au
făcut lui; nu, ei au acţionat după un plan premeditat, ei aveau o expresie deosebită pentru modul
lor de a se purta; ei spuneau: „L-am făcut să fie rău!”
De aceasta este capabil omul care este silit prin lanţurile lui satan să facă răul: el se laudă cu
lucrul cel mai rău pe care-l poate face. Un soldat se lăuda odată că a sedus multe fete, că nici una
nu i-a rezistat – ce înfierare poartă un asemenea om în conştiinţă. Conştiinţele unor asemenea
oameni sunt ca „însemnate cu fierul roşu” (tradus textual din 1 Timotei 4,2). Acolo nu mai face
nimic impresie până nu vine ceasul când Dumnezeu o va scrie cu litere de foc în faţa memoriei
lor, iar ei se vor frânge într-o durere veşnică. În aceasta se arată puterea înspăimântătoare a
păcatului, că păcătosul nu se mulţumeşte cu răul pe care îl face, ci împărtăşeşte bucuria lui satan,
de a fi ademenit oameni în păcat. Vedem că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu când un
om se pocăieşte şi găseşte viaţa în Isus (Luca 15,10); atunci răsună o cântare de laudă prin
întinderile cerului, pentru că un suflet a fost mântuit ca răsplată a durerilor, pentru Isus. Dar cât
de strident o fi răsunând dispreţul lui satan în locul de chin veşnic, când o viaţă de om, pe care
Dumnezeu a creat-o şi a menţinut-o pentru a fi pe veci mântuită şi eliberată de blestemul
păcatului, când un asemenea om, încâlcit în capcanele pierzării, este tras în jos, în adâncurile
întunecoase!
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Atunci ajută oameni, care sunt ei înşişi pe cale de a apărea în faţa dreptului Judecător ca
ucenici ai lui satan, să lege pe un alt om, ca îmbrăţişat de braţul tare al mincinosului şi ucigaşului
de la început, să fie purtat în jos, în adâncurile viciului. Un lucru este necesar mai mult
decât toate: de a trezi conştiinţele! Gravitatea responsabilităţii veşnice trebuie să-i fie
scris omului în inimă.
Ce vremuri trăim! În mijlocul creştinătăţii păşesc spre noi duhuri înşelătoare, sunt vestite
învăţături ale dracilor. Dumnezeu nu mai este Dumnezeu pentru aceşti oameni; pentru
unul este o fiinţă îndepărtată, indiferentă, pentru altul o noţiune nedefinită; ceilalţi spun
impertinent: nu există Dumnezeu. Isus nu mai este Fiul lui Dumnezeu, n-a înviat, nu este
prezent, nu este Salvatorul răstignit al oamenilor pierduţi, nu este Judecătorul care va veni, al
păcătoşilor nedispuşi să se pocăiască. De fapt, ce este Isus pentru aceşti oameni? Un om nobil
care de mult este mort, îngropat şi descompus. Desigur, au existat mulţi dintre aceştia; dar cum
ar putea un asemenea om să exercite influenţă asupra comportamentului meu în zilele de azi?
Pentru că Dumnezeu nu mai este Dumnezeu pentru aceşti oameni şi Isus nu mai
este Fiul lui Dumnezeu, de aceea nici păcatul nu mai este păcat pentru ei. Pentru că
păcatul nu mai trebuie să fie păcat, pentru că-şi înfierează conştiinţa cu fierul roşu al învăţăturii
şi al înţelepciunii, de aceea şi susţin: veşnicia nu este nimic, nu există nici o judecată. „De aceea,
Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor; aşa că îşi necinstesc singuri
trupurile; căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat
făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin!” (Romani 1,24-25.)
Tu, cel care citeşti aceasta, opreşte-te, nu te duce cu oamenii care şi-au împietrit conştiinţa,
treci de partea lui Dumnezeu! Lasă-ţi conştiinţa să vorbească!
Omul poate să-şi păstreze conştiinţa delicată şi nevătămată, prin aceea că o lasă să fie luminată
de Cuvântul lui Dumnezeu şi că ascultă glasul ei. Pavel se silea să aibă un cuget curat înaintea
lui Dumnezeu şi a oamenilor. (Faptele Apostolilor 24,16.) Cine trăieşte aşa, obţine ochi luminaţi.
Atunci el nu poate să stea acolo unde stau batjocoritorii şi nu merge pe calea păcătoşilor. El îşi
dă seama în lumina lui Dumnezeu ce este el însuşi şi viaţa lui trecută şi cine este Isus, care a
venit din slava Tatălui şi a murit pe cruce ca să distrugă lucrările lui satan, pentru a rupe lanţurile
păcatului şi să-i mântuiască pe păcătoşii pierduţi. Ferice de un asemenea om! El trebuie să
mărturisească în cercul camarazilor lui ceea ce este păcatul. Atunci curviei, necurăţiei, beţiei,
răutăţii, calomniei, înşelăciunii şi minciunii li se spune pe numele pe care Dumnezeu l-a dat
acestor lucruri sumbre. Atunci un asemenea om este un martor al adevărului în mijlocul
generaţiei sucite a zilelor noastre, despre care este scris: „Măcar că au cunoscut pe Dumnezeu,
nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gândiri deşarte şi inima
lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înţelepţi şi au înnebunit.” (Romani 1,21-22.)
Nu , nu este aşa că este de la sine înţeles, că oamenii tineri curvesc; nu este aşa că fiecare are
dreptul să se îmbete; nu este aşa că vorbele şi glumele jignitoare, murdare, calomnioase dispar
odată cu sunetul vocilor – nu, toate acestea sunt notate înaintea lui Dumnezeu şi vom regăsi în
veşnicie, în faţa tronului de judecată al lui Dumnezeu, fiecare dintre cuvintele
noastre, fiecare pas, fiecare acţiune, fiecare seducţie, fiecare răutate. Camarade,
lasă-ţi conştiinţa să se trezească! Cu cine umbli? Cu cine glumeşti? „Spune-mi cu cine te aduni,
ca să-ţi spun cine eşti!” Un cuvânt potrivit al experienţei omeneşti. Isus spune despre ai Săi, care
se adună cu El: „Ele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc şi ele vin după Mine.” (Ioan 10,27.) Nu te
duce cu seducătorii” Este primejdios! Am citit despre un medic din New York, care a fost
chemat în unul dintre localurile ordinare de dans, pentru că acolo fusese rănit mortal un bărbat.
Printre jucătorii de cărţi care râdeau şi înjurau, femei şi beţivi zăcea muribundul în faţa tejghelei.
Pentru aceşti oameni nu mai era înspăimântător că un om a fost azvârlit din mijlocul păcatului
său în veşnicie. Conştiinţa lor a fost „însemnată cu fierul roşu”. Atunci a intrat o femeie bătrână,
sărăcăcioasă, cu părul cărunt, pentru a întreba de fiul ei. „James este aici? Dacă vine James,
spuneţi-i că-l caută mama lui!” Această femeie era dementă. Era văduvă şi a avut numai un fiu
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cam de 16 ani. El era bucuria şi nădejdea mamei sale, până a căzut în mâinile ademenitorilor şi a
devenit repede beţiv. Într-o zi a fost adus mamei lui ca leş în casă. El fusese omorât în bătaie
tocmai la acea tejghea. Atunci mama şi-a pierdut minţile şi de atunci venea în fiecare zi să-şi
caute fiul.
Multe mame au umblat deja ca să caute fii rătăciţi, pierduţi. Câte un tată, câte o mamă au şi
înnebunit din cauza căilor distrugătoare ale copilului lor.
Fugi de ademenitori! Desparte-te de ceea ce este rău înaintea lui Dumnezeu; treci de partea lui
Dumnezeu; numeşte păcat ce este păcat, ispititori pe cei care sunt ispititori, vrăjmaşi pe cei care
sunt vrăjmaşii lui Dumnezeu şi numeşte-L Salvator, Domn şi Stăpân al tău pe Cel care este întradevăr toate acestea: Isus!
Nr. 3 UN RĂUFĂCĂTOR IERTAT
„Când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăinţă care
duce la mântuire şi de care cineva nu se căieşte niciodată; pe când
întristarea lumii aduce moartea.” (2 Corinteni 7,10)
Încă nu sunt zece ani de când în marele oraş-garnizoană B., un ucigaş condamnat trebuia să fie
pregătit pentru moarte de un preot militar devotat. Nu era un om obişnuit cel care-şi petrecea
ultima seară acolo în închisoare. Prin dibăcie şi conştiinciozitate a ajuns ca soldat într-o poziţie
onorabilă şi a avut încrederea superiorilor lui timp de mulţi ani. A avut o logodnică cu care a trăit
mai mulţi ani ca şi când ar fi fost nevasta lui. Dar apoi dragostea lui s-a răcit şi a dorit să se
însoare cu alta. Atunci a devenit ucigaşul fetei care îi dăruise inima şi cinstea ei. Porunca lui
Dumnezeu: „Să nu preacurveşti!” a nesocotit-o şi şi-a împietrit conştiinţa. Atunci conştiinţa n-a
mai vorbit, când ispititorul i-a arătat că s-ar putea descotorosi de prietena incomodă de acum
încolo, dacă o omoară. Gândul a devenit plan, planul a devenit decizie, decizia a devenit faptă.
Acum şedea în celulă în ultima lui seară; atunci a intrat bătrâna lui mamă pentru a-şi vedea fiul
care odinioară stătea la pieptul ei, pe care l-a crescut cu nădejde. Atunci fiul şi-a întâmpinat
mama cu următoarele cuvinte: „Mamă, de te-aş fi ascultat mereu! Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe
mama ta! Acum este prea târziu!” În pragul veşniciei i s-a trezit amintirea lanţului lung al
păcatelor sale; el recunoştea în ceea ce păcătuise faţă de tatăl său şi de mama sa, începuturile
acelei forţe sinistre care l-a împins treaptă cu treaptă până acolo unde era acum. Recunoaşterea
păcatului şi a vinei sale a mers atât de departe cât consecinţele triste – dar nu până sus la
Dumnezeu. Era căinţă omenească, ce n-a ajuns la strigătul de durere a lui David: „Numai
împotriva Ta am păcătuit!”
Că această viaţă era ruinată şi pierdută prin păcat, putea să-şi dea seama orice ochi omenesc. O
mamă bătrână care plânge, zidurile închisorii şi sentinţa de moarte stabilită, bătăile ceasului care
numără orele până la execuţie, acestea sunt fapte care vorbesc în gura mare. Aceasta a fost partea
vizibilă, pământească a problemei. Ea este îngrozitor de gravă! Dar mult mai îngrozitor şi grav
este celălalt adevăr, adevărul veşnic: că, deşi Dumnezeu L-a căutat pe om şi L-a trimis în lume
pe Isus, preaiubitul Său Fiu ca să moară pentru păcătoşi, păcătosul a nesocotit această dragoste
nemărginită. În faţa acestui Dumnezeu sfânt şi prezent, păcătosul a umblat ca un nerecunoscător,
mincinos, bârfitor, ca un egoist şi îngâmfat; poate chiar ca un batjocoritor, ca unul care înjură, un
curvar, un beţiv? Cu nenumăratele lui gânduri, vorbe şi fapte rele a provocat mânia lui
Dumnezeu, a dispreţuit harul lui Dumnezeu, I-a rămas dator cu ascultare, mulţumire şi dragoste.
Cu această vină a vieţii trebuie omul să apară înaintea lui Dumnezeu, pentru a primi o sentinţă
veşnică. De această oră, spre care ne poartă irezistibil fiecare bătaie a ceasului, nu poate nimeni
să scape. Te-ai gândit la aceasta? Cine îşi dă seama de lucrul acesta, acela se prăbuşeşte în
faţa lui Dumnezeu cu adâncă durere şi strigă: „Numai împotriva Ta am păcătuit!” Aceasta este
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întristarea pe care harul lui Dumnezeu vrea s-o producă în inimă, care pricinuieşte o pocăinţă
adevărată, o întoarcere adevărată şi o reînnoire a vieţii adevărată, spre mântuirea veşnică.
Întristarea lumii, care produce suferinţă numai în legătură cu consecinţele rele ale păcatului,
cauzează moartea veşnică. Poţi fi foarte întristat că aseară te-ai îmbătat şi prin urmare ai fost
pedepsit cu arest. Consecinţele sunt foarte ruşinoase, - dar acelaşi om n-ar fi deloc întristat dacă
ar fi scăpat fără pedeapsă. Un om care are parte de un tratament dureros în spital în urma unei
boli imorale, poate fi foarte întristat că a mers pe calea acelui păcat – dar dacă nu vorbeşte cu
Dumnezeu despre ceea ce a păcătuit împotriva lui Dumnezeu, atunci întristarea lui omenească nu
va cauza aceea ce-l aduce mai aproape de Dumnezeu.
Pentru a fi întristat după voia lui Dumnezeu, nu trebuie întâi să ajungem la împrejurări aşa de
triste, de ruşinoase. Nu, Cuvântul şi lumina lui Dumnezeu, care luminează în viaţa noastră, vor
să provoace aceasta pe căile harului.
Odată, în rândurile batalionului de vânători din Marburg, care ţinea de Hessen, mărşăluia un
soldat foarte devotat şi zelos, fără cusur înaintea oamenilor. Dar inima lui era profund întristată
din cauza păcatului său. El îşi vedea zilnic vina şi suspina din cauza ei, dar el nu cunoştea harul
lui Dumnezeu în Hristos. Dar când după ani de luptă şi de durere a înţeles că Isus Şi-a vărsat
sângele scump pentru el, că Şi-a jertfit viaţa preţioasă pe lemnul crucii pentru el, cu mult înainte
ca el să se fi interesat de Domnul, atunci a ajuns să aibă pace şi fericire. Acest vânător, care a
găsit atunci iertare şi viaţa veşnică, a scris acum câteva zile: „Am devenit nespus de fericit că am
fost mutat din iad în cer.”
El a înţeles că Dumnezeu nu mai priveşte într-un credincios, pe păcătosul vinovat, pe omul
slab, care greşeşte adesea, ci că Dumnezeu îl priveşte după valoarea sângelui preţios al lui
Isus. Acest vânător este acum de mulţi ani bolnav incurabil, paralizat de tot, dar este fericit.
Această fericire şi această pace ajung pentru toate împrejurările, pentru orice situaţie. Ajunge
chiar şi pentru a face deplin fericit un răufăcător condamnat la moarte. Chiar un răufăcător
condamnat era cel pe care l-a vizitat în închisoare un slujitor experimentat al lui Dumnezeu şi
ceea ce i-a spus el aceluia, se referă la toţi păcătoşii, la toţi oamenii neîntorşi la Dumnezeu, chiar
şi la cei mai virtuoşi omeneşte, chiar şi la cei foarte stimaţi înaintea oamenilor: „Dumneavoastră
sunteţi” a spus el, „mort în greşeli şi păcate; sunteţi deja condamnat. Tot atât de
puţin cum pot să anuleze condamnarea la moarte lacrimile dumneavoastră şi
promisiunile că vreţi să trăiţi mai bine de acum încolo, tot aşa de puţin pot
promisiunile dumneavoastră să vă izbăvească de judecata lui Dumnezeu, sub care
stă orice păcătos, câtă vreme nu este mântuit. De ceea ce are trebuinţă un pierdut, este
mântuirea; de ceea ce are nevoie un mort, este viaţa; ceea ce îi lipseşte unui osândit, este
harul.”
Părea că vorbele acestui slujitor credincios, care se ruga, n-au izbutit. Dar rugăciunile lui de
credinţă au luptat pentru cel condamnat – atunci, în ceasul liniştit, Dumnezeu a făcut eficace
Cuvântul Său în această inimă împietrită. Atunci, acest ucigaş condamnat şi-a văzut viaţa în
lumina Cuvântului lui Dumnezeu. Totul era întunecos în el şi în jurul lui, se zvârcolea fără
odihnă în pat. Ce nenorocire: în urma lui, viaţă pierdută, împovărată cu vină; înaintea
lui, o moarte ruşinoasă, iar dincolo de aceasta, veşnicia serioasă, judecata unui
Judecător sfânt, blestem şi pierzare. Atunci şi-a deschis Biblia şi-a găsit cuvântul:
„Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos
a murit pentru noi.” (Romani 5,8.) Deodată s-a făcut lumină în inima lui întunecată. Atunci a
înţeles de ce a strigat Isus pe cruce: „Dumnezeu Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai părăsit?” A
înţeles ce înseamnă: „S-a isprăvit!” A văzut dragostea lui Dumnezeu în faţa lui şi a izbucnit în
mulţumire; el a văzut că mântuirea lui nu era bazată pe ceva oarecare din el, ci pe lucrarea
săvârşită de Hristos. Atunci a devenit convins de mântuirea lui şi a putut să strige: „Sunt
mântuit, sunt mântuit, cred! O, adâncul bogăţiei!” Astfel a mers la eşafod acest bărbat,
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rugându-se în pacea lui Dumnezeu, cu deplina siguranţă a credinţei, cu mărturisirea că peste
foarte puţin timp va fi la Domnul. Ce sfârşit măreţ prin minunatul har al lui Dumnezeu!
Ferice de cel ce poate să plece aşa! Acest ucigaş a fost o minune a harului mântuitor al lui
Dumnezeu. Voi merge şi eu în slava lui Dumnezeu ca o astfel de minune, pentru a-I
mulţumi veşnic lui Dumnezeu?
Nr. 4 RĂZBOIUL DE TREIZECI DE ANI
„Toate îşi au vremea lor şi fiecare lucru de sub ceruri îşi are ceasul lui.
Naşterea îşi are vremea ei şi moartea îşi are vremea ei; săditul îşi are
vremea lui şi smulgerea celor sădite îşi are vremea ei. Uciderea îşi are
vremea ei şi tămăduirea îşi are vremea ei; dărâmarea îşi are vremea ei şi
zidirea îşi are vremea ei; plânsul îşi are vremea lui şi râsul îşi are vremea
lui; bocitul îşi are vremea lui şi jucatul îşi are vremea lui; aruncarea cu
pietre îşi are vremea ei şi strângerea pietrelor îşi are vremea ei;
îmbrăţişarea îşi are vremea ei şi depărtarea de îmbrăţişări îşi are vremea
ei; căutarea îşi are vremea ei şi pierderea îşi are vremea ei; păstrarea îşi
are vremea ei şi lepădarea îşi are vremea ei; ruptul îşi are vremea lui şi
cusutul îşi are vremea lui; tăcerea îşi are vremea ei şi vorbirea îşi are
vremea ei; iubitul îşi are vremea lui şi urâtul îşi are vremea lui; războiul îşi
are vremea lui şi pacea îşi are vremea ei. (Eclesiastul 3,1-8)
În 24 octombrie 1648 a fost încheiată pacea westfalică la Osnabrück şi Münster, care încheia
războiul de treizeci de ani, cea mai tristă, cea mai grea perioadă care a trecut vreodată peste
Germania. Trupe suedeze, franceze, ungureşti, spaniole, soldaţi recrutaţi din toate ţările au
străbătut ţinutul german timp de treizeci de ani, cu război, pârjol şi jaf. Ţinuturi altădată
înfloritoare au fost transformate în paragini. Ciuma şi foametea au isprăvit ceea ce începuse
războiul; mai mult de jumătate din populaţie a murit. În oraşul Augsburg, care tocmai număra
90.000 de locuitori, unde domnea bogăţia şi sârguinţa în meserie, după război se mai târau 6.000
de locuitori pe străzile tăcute. Mii de sate şi oraşe mici au fost distruse, dispărute de pe faţa
pământului. Comerţul înfloritor, care mergea din Germania prin Olanda şi Italia, ca şi prin
puternica Liga Hanseatică peste mări, care poseda marile ei drumuri comerciale în toată
Germania şi în ţările limitrofe, de la Danzig până la Genova, de la Nürnberg până la Lyon – a
fost distrus. Drumurile comerciale s-au pustiit, pieţele au rămas goale. Şi astăzi se mai găsesc pe
culmile de la Vogelsberg porţiuni întinse pe care nu se vede nimic altceva decât iarba-neagră şi
păşuni sterpe de oi; dar zidurile care se întind până la înălţimea munţilor denotă delimitările de
teren, în interiorul cărora tot acest ţinut era într-o cultură înfloritoare. Acolo unde astăzi călătorul
păşeşte prin iarba-neagră pe Dreikreuzberg din munţii Röhn, înainte de războiul de treizeci de
ani au fost, aşa cum relatează cronicile, păşuni luxuriante irigate artificial, cu cirezi mari de vite.
A fost o vreme când s-a sădit şi s-a zidit, când s-a adunat, când se găsea bucurie şi plăcere întrun popor bogat şi harnic. Dar a venit vremea când cele sădite au fost smulse şi distruse, când
uciderea, - dărâmarea, bocitul şi plânsul au străbătut ţara întinsă. „Toate îşi au vremea lor şi
fiecare lucru sub ceruri îşi are ceasul lui.”
Dar Cuvântul lui Dumnezeu nu vorbeşte aici, propriu-zis despre ce se petrece în viaţa
popoarelor în trecerea vremurilor, ci vorbeşte despre viaţa mea şi a ta, despre naşterea şi
decesul nostru; despre ceea ce este în viaţa ta: sădit şi zidit, smuls şi distrus, rupt sau tămăduit.
Dumnezeu ne dă vreme şi ore ca El să sădească, să zidească şi să tămăduiască în viaţa noastră.
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Dar oamenii îi dau putere lui satan, marele vrăjmaş al lui Dumnezeu; el rupe, ruinează, strică,
până ce, în sfârşit, viaţa unui om, din care Dumnezeu voia să facă un tărâm prosper binecuvântat,
a devenit un câmp pustiu de ruine.
Tu te-ai născut în vremea, în casa şi în împrejurările pe care dragostea şi înţelepciunea lui
Dumnezeu ţi le-au destinat ţie. Nimic n-a fost întâmplare. Tatăl tău şi mama ta, fraţii tăi şi
surorile tale, sărăcia sau bogăţia casei tale părinteşti, darurile intelectului tău, puterea membrelor
tale, înfăţişarea feţei tale, numele tău pământesc, ba chiar numărul firelor de păr din capul tău:
totul a fost cumpănit de dragostea şi înţelepciunea lui Dumnezeu, destinat mântuirii
tale. Dar – te-ai născut ca păcătos, care trebuie să moară. Dumnezeu îţi spune acum, că pentru
tine a venit o vreme şi o clipă pentru a te naşte din nou, pentru viaţa veşnică. Dumnezeu vrea să
te elibereze de sub puterea şi blestemul păcatului – şi acest timp este acum. Ştii că trăieşti pe
pământ pentru a muri. Atunci s-a terminat cu săditul, ziditul şi agonisitul. Dar ce fel de moarte
este aceea, când un om priveşte înapoi la o viaţă pierdută! Ceasul morţii tale, numărul zilelor tale
sunt hotărâte de dragostea lui Dumnezeu astfel, încât înainte de aceasta să trebuiască şi să poţi
găsi viaţa veşnică în Isus, ca apoi decesul tău să fie intrarea în viaţa veşnică. Pentru aceasta acum
este vremea şi clipa. Dar majoritatea oamenilor spun: acum, când sunt tânăr este vremea să
savurez plăcerea vieţii, să agonisesc şi să zidesc, să râd şi să glumesc, să flecăresc şi să mă cert
cu lumea, să dansez şi să beau şi să slujesc poftei carnale. Ascultă ce spune Dumnezeu: „Bucurăte, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti încă tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi
plăcute ochilor tăi, dar să ştii că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. …. Dar
adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereţii tale, până nu vin zilele cele rele şi până nu se
apropie ani când vei zice: ‚Nu găsesc nici o plăcere în ei.’” (Eclesiastul 11,9 şi 12,1.)
Mulţi oameni cred, când sunt în necaz şi în boală, că acum este timpul să se plângă şi să-şi facă
griji – nu! este vremea să crezi, să te rogi, să ai încredere, să te laşi în mâinile
Domnului. Când au parte de amărăciuni, cred că a venit vremea să spere – nu! este vremea să
iubească şi să ierte.
Unii nu pot niciodată să găsească ceasul potrivit. Atâta timp cât au tată şi mamă, le pricinuiesc
durere şi amărăciuni. Mama aşteaptă mereu zadarnic lucrul acesta: când se va deschide inima
neînduplecată a fiului. Dacă oamenii cărora le-am datorat multă dragoste, au murit, am vrea să
cumpărăm cea mai frumoasă coroană şi să organizăm cea mai minunată înmormântare.
Conştiinţa mărturiseşte că am pierdut momentul pe care l-a dat Dumnezeu; nimeni nu-l
aduce înapoi.
Nu vrei să meditezi astăzi la lucrul acesta? Numără oamenii cărora le datorezi dragoste; acum
este vremea să mângâi şi să bucuri inimi.
Dar nu există nici o inimă care să te fi iubit şi căutat, care să fi mers pe urmele tale, să fi dat
totul şi pe Sine Însuşi pentru tine, ca Isus. El străbate omenirea dimineaţa şi în ceasul al treilea şi
al şaselea şi al nouălea şi al unsprezecelea şi-i vede pe oameni stând inactivi în mijlocul timpului
grăbit al vieţii lor şi îi cheamă în via Lui.
Dacă pentru tine au trecut deja zorii luminoşi ai tinereţii tale, dacă poate a trecut deja a patra
sau a treia parte a unei vieţi omeneşti de 80 de ani sau poate chiar jumătate, - ascultă, este
timpul lui Dumnezeu şi clipa să te întorci. Pune-ţi piciorul cu pocăinţă şi smerenie pe calea
îngustă, pentru a-L urma pe Isus; lasă-ţi corabia vieţii să navigheze spre portul vieţii cu curs
drept şi cu toate pânzele sus, ca să lase în urmă o dâră luminoasă pe marea acestei vieţi!
Dar chiar dacă ai avea în urma ta 40 de ani de înstrăinare faţă de Dumnezeu sau 40 de ani de
evlavie rece, aparentă, - vino, acum a sosit timpul şi clipa lui Dumnezeu. Dumnezeu poate
chiar să restituie anii pierduţi cu rod îndoit, ca să-ţi rămână timp să zideşti, să sădeşti, să
tămăduieşti, să binecuvântezi pentru El şi să câştigi o cunună a vieţii veşnice.
Oricât de tânăr sau de bătrân ai fi – ascultă – pentru tine este vremea în care te
caută dragostea lui Dumnezeu. Soarele, luna, stelele îşi păzesc vremea lor, chiar şi
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animalele. ”Chiar şi cocostârcul îşi cunoaşte vremea pe ceruri; turtureaua, rândunica şi cocorul
îşi păzesc venirea vremii lor; dar poporul Meu nu cunoaşte Legea Domnului.” (Ieremia 8,7.)
Numai oamenii nu-şi cunosc vremea când trebuie să asculte glasul harului lui
Dumnezeu.
Când războiul de treizeci de ani s-a terminat, în multe localităţi s-a ţinut o sărbătoare a păcii.
Tot aşa şi în Cilenburg, unde au fost trăite nu numai toate grozăviile războiului, ci şi
îngrozitoarea ciumă. Doar în anul 1637 au murit în micul oraş 8.000 de oameni de ciumă. Atunci
binecuvântatul Martin Rinkart, un predicator credincios, a compus pentru sărbătoarea de pace
cântarea: „De acum înainte mulţumiţi toţi lui Dumnezeu!” Venise vremea de a-L lăuda pe
Dumnezeu, căci vremea încercărilor, suferinţelor şi necazurilor trecuse. Şi pentru copiii lui
Dumnezeu vine o asemenea sărbătoare a păcii, când a fost dusă până la capăt lupta de douăzeci,
de treizeci, de patruzeci sau de şaptezeci de ani. Atunci va veni vremea să râdă şi să se bucure
veşnic, când vor avea voie să fie acolo unde este Isus. Vei fi şi tu acolo?
Nr. 5 RAYMUND, APOSTOLUL SARAZINILOR
„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.”
(Ioan 3,16)
În mijlocul valurilor albastre ale Mării Mediterane, între Spania şi Italia sunt insulele
Baleare, astăzi aparţinând Spaniei, altădată un regat independent. Acolo s-a născut în anul 1236
Raymund Lull, într-o familie distinsă. El a urcat curând la un rang înalt la curtea regelui, a
obţinut ca seneşal (mareşal al curţii şi înalt judecător) o poziţie onorabilă. Acest bărbat sus-pus şi
foarte înzestrat era însurat; dar era un adulter. Inima lui era atât de plină de lucruri necurate, încât
compunea cântece murdare. Dorinţa lui carnală s-a îndreptat spre o femeie măritată, al cărei chip
frumos şi înfăţişare nobilă i-au înflăcărat patima. Ea s-a împotrivit propunerilor sale pătimaşe.
Dar într-o zi când el a insistat, ea şi-a descheiat haina, şi-a dezgolit umerii – şi ce au văzut ochii
lui Raymund? Boala îngrozitoare a leprei începuse să distrugă această frumoasă făptură; umărul
stâng era mâncat de tot. Atunci, această doamnă nobilă l-a îndemnat pe bărbatul păcătos să se
gândească la veşnicie şi să renunţe la slujirea păcatului.
A fost profund zguduit. Imaginea Hristosului răstignit pentru el a păşit noaptea atât de plin de
viaţă în faţa ochilor lui, încât copleşit de dragostea lui Isus, a ajuns la convingerea că Isus îl
primeşte în har şi pe el, păcătosul profund vinovat. El a apucat harul lui Dumnezeu. Curând după
aceea s-a hotărât să părăsească rangul, onorurile şi bunăstarea şi să ducă mahomedanilor
Evanghelia. Zadarnic au încercat în timpul cruciadei să-i supună pe Sarazini cu puterea sabiei.
Raymund Lull a luat din mâna lui Dumnezeu însărcinarea de a le propovădui dragostea lui
Dumnezeu. În viaţa lui foarte agitată a îndurat ca un martor credincios al lui Isus: temniţă,
prigoniri, naufragiu şi ocară. La sfârşitul vieţii sale a scris: „Am avut nevastă şi copii, am fost
bogat şi am trăit o viaţă lumească. Am renunţat cu plăcere la tot, pentru a răspândi credinţa
sfântă. Am învăţat araba, am plecat de multe ori ca să vestesc sarazinilor Evanghelia. Din cauza
credinţei am fost aruncat în închisoare şi bătut. Am muncit 45 de ani pentru a-i câştiga pe
păstorii Bisericii şi pe domnitori pentru binele creştinătăţii. Acum sunt bătrân, acum sunt sărac şi
totuşi am acelaşi proiect şi voi stărui în el până la moarte, dacă Domnul îl va autoriza.” El putea
să se roage: „Robul tău ar vrea, dacă ţie aşa Ţi-a plăcut, să nu moară de o moarte naturală, ci vrea
să-şi sfârşească viaţa în focul dragostei, aşa cum Ţi-ai dat Tu viaţa pentru noi. Robul Tău se
pregăteşte să plece şi să-şi verse sânge pentru Tine. Te rog, deci, înainte ca el să ajungă la
moarte, să-l uneşti cu Tine aşa, încât să nu fie despărţit de Tine niciodată.”
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În 14 august 1314 bătrânul a plecat iar la sarazinii din nordul Africii, unde îşi începuse slujba
Evangheliei înainte cu 45 de ani. Acolo L-a propovăduit public pe Isus şi adevărul Evangheliei şi
falsitatea mahomedanismului. În 30 iunie 1315 a fost grav maltratat la Bugia, de către o grămadă
furioasă de oameni, târât afară din oraş şi omorât cu pietre din porunca regelui.
Acestui bărbat i-a ieşit înainte pe calea păcatului, Isus cel răstignit şi înviat; dragostea lui
Dumnezeu l-a biruit, l-a eliberat din lanţurile păcatului. În contemplarea lui Isus, Duhul lui
Dumnezeu l-a convins despre ceea ce este dragostea lui Dumnezeu şi cum poate un păcătos
mântuit să-I mulţumească lui Isus.
Odată, în Düsseldorf, un pictor s-a întors la Domnul; copleşit de căiţă şi ruşine şi de dragostea
Domnului, şi-a mărturisit păcatul şi viaţa lui pierdută cu lacrimi fierbinţi şi a primit iertare şi
pace. Apoi a pictat un tablou despre Hristosul răstignit, sub care a scris cuvintele. „Aceasta am
făcut Eu pentru tine. Ce faci tu pentru Mine?” Aceste cuvinte de sub tablou aşa l-au biruit pe un
ucenic al lui Isus, pe contele Zinzendorf, care a găsit pictura într-o galerie de pictură din
Düsseldorf, încât şi-a dăruit toată viaţa cu dragoste arzătoare Mântuitorului. Prin el au găsit mulţi
oameni din toate stările sociale pe Domnul şi viaţa veşnică.
Dumnezeu te conduce şi pe tine astăzi în faţa acestui tablou. El ţi-L arată pe Isus, care te
vede din slava Tatălui. El te-a văzut beat, lepros de păcat, înstrăinat de Dumnezeu, foarte
desfigurat de egoism, murdar şi respingător înaintea lui Dumnezeu prin: lucruri, vorbe, fapte
gânduri murdare. Ţi-a văzut calea sfârşind în chin veşnic, de nespus, în pierzare fără nădejde. Ai
arătat foarte urât în ochii lui Dumnezeu; dar Isus ţi-a văzut nenorocirea. Atunci inima Lui s-a
aprins de milă şi îndurare pentru tine. A părăsit slava Tatălui şi a luat păcatul şi vina ta asupra
Lui; El a vrut să poarte toată pedeapsa ta, pentru a-ţi deschide ţie o cale de mântuire veşnică.
Priveşte acolo unde Domnul slavei, al Cărui cuvânt a creat din nimic nesfârşitul univers, unde
Fiul lui Dumnezeu, Creatorul tău, împovărat cu vina păcatului tău atârnă pe cruce, a trebuit să
strige frământându-Se şi luptând: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai
părăsit?” El a suferit şi a murit pentru tine; ce răspunzi, cu ce vrei să-I mulţumeşti? El a suferit
şi a murit pentru tine, ca tu, salvat de pierzare şi blestem, să găseşti viaţa veşnică. I-ai mulţumit
vreodată, ai apucat cândva cu inima harul şi mântuirea pe care dragostea lui Dumnezeu ţi-a
oferit-o ţie, păcătosului pierdut? Slăvit fie Dumnezeu dată poţi să spui: „Da, Îi aparţin Domnului
pe veci. El m-a răscumpărat cu sângele Lui.” Dar atunci întreabă: Este într-adevăr viaţa mea
acum o jertfă de mulţumire pentru El? I-am dat eu tot, aşa cum El a dat totul pentru mine?
Stăpânul acestei lumi îţi îndreaptă ochii spre multe imagini existente, schimbătoare de plăcere,
distracţie şi lucruri trecătoare. Nu le privi; fă ca viaţa ta să fie mulţumire şi mărturie pentru Isus;
întreabă zilnic cum poţi să-I mulţumeşti lui Isus; mărturiseşte şi glorifică harul lui cu vorba şi cu
umblarea; fă ca inima ta călduţă să devină arzătoare! Vrei lucrul acesta?
Dar dacă până în ceasul acesta ai trecut indiferent pe lângă Isus, priveşte-L odată cu inima!
El vrea să te mântuiască pentru desfătarea şi slava veşnică, pe tine, cel nerecunoscător, cel egoist,
cel pătat. În fond, El n-a avut nevoie de tine; de fapt El era Cel atotputernic, pe care tu L-ai
supărat şi L-ai provocat de mii de ori şi L-ai mâniat cu păcatul tău. Dar El te-a iubit cu o dragoste
faţă de care orice afecţiune omenească este numai o scânteie care se stinge repede. Dragostea lui
Dumnezeu, care s-a arătat în Hristos şi care întinde mâinile spre tine, este puterea cea mai mare,
epocală, care a cutremurat cândva cerul şi pământul, forţa irezistibilă care sfărâmă tot ce îi stă în
cale, pentru a ajunge la ţinta mult dorită: ca tu să găseşti viaţa pentru totdeauna în slava cerului,
iar aici pe pământ să mulţumeşti ca ucenic al lui Isus, dragostei care a murit pentru tine. Isus a
murit pe cruce, împovărat cu păcatul lumii. Ce s-a petrecut pentru tine acolo, pe Golgota, este
mai mare decât tot ce s-a petrecut în rest pe pământ şi decât se va petrece.
Îţi mărturisesc, că cine nu-şi lasă inima să fie biruită de această dragoste, pentru acela nu mai
există nimic în cer şi pe pământ, cu care Dumnezeu să poată birui inima lui împietrită. Orbit
de satan prin păcat şi prin lucrurile trecătoare, obţine ce doreşte: el nu vrea să se
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lase mântuit. De aceea se petrece cu el ceea ce dragostea lui Dumnezeu n-a vrut: el
pleacă în veşnicie ca un om pierdut!
Nr. 6 MINCIUNI MARI, MICI, DE NEVOIE, ÎN AFACERI ŞI DE ALTE FELURI
„Cel ce spune minciuni, nu va scăpa.” (Proverbe 19,5)
În poporul nostru circulă o părere: absolut fără minciuni nu se poate răzbi. Toată lumea crede
că în situaţiile zilnice ale relaţiilor, ale legăturilor, de afaceri, de serviciu, minciunile
convenţionale sunt de neevitat. Aceasta începe în şcoală şi dacă jugul acestei opinii potrivnice lui
Dumnezeu nu este sfărâmat, atunci modul de viaţă va fi conform acestei opinii până la mormânt.
Numărul minciunilor aşa-zise de nevoie sau de politeţe este foarte mare. Fie că este vorba de un
ulcior de apă spart sau de obţinerea unui concediu, fie că vrem să scăpăm de o pedeapsă
binemeritată sau să câştigăm bunăvoinţa unui superior, să amăgim un om grav bolnav în privinţa
apropierii morţii sau să obţinem mai mulţi bani de la părinţi – nu ne dăm înlături de la minciună.
Pentru majoritatea oamenilor, o minciună nu este o povară pentru conştiinţă şi aşa se face că
adesea minciuna pătează cele mai sfinte relaţii ale vieţii.
Se minte între copii şi părinţi, soţ şi soţie, stăpân şi slugă, între vecini, prieteni şi rude. Puterea
minciunii este enormă. Nu se minte numai în vorbe rostite, ci şi mai mult în cele scrise şi tipărite,
de unde vine expresia: „Minte ca din carte”. Că şi recruţilor, înainte de a deveni soldaţi, li s-a
întipărit de multe ori de către prieteni şi cunoscuţi nechibzuiţi opinia că la soldaţi n-ai putea răzbi
fără minciună, doar câte unuia îi va fi necunoscută.
Cât de puternice sunt adesea ispitirile de a muşamaliza nedreptăţi comise, de a scăpa de
pedeapsă prin minciună! Fiii veacului acestuia reuşesc de multe ori cu ele; Dumnezeu îi lasă
pradă înşelăciunii păcatului. Reuşesc chiar la şcoală, reuşesc şi acasă când se sparge, când se
omite, când se ia ceva.
De câte ori nu pare, că cei care au ştiut să mintă cel mai bine, răzbesc cel mai uşor – o
înşelăciune a lui satan! Dacă deja pe pământ experimentăm că minciuna are picioare scurte,
cum spune proverbul, ce va fi în veşnicie, unde orice cuvânt neadevărat, orice înfăţişare
făţarnică, orice aparenţă falsă îşi va găsi dreapta judecată! Aici multe greşeli sunt mascate cu
minciuni; aici multe avantaje sunt obţinute fraudulos prin depoziţii mincinoase. Dacă îi reuşeşte
să-şi înşele superiorii, îşi râde în pumni – dar vine ceasul când va plânge pentru păcatul lui. S-au
câştigat deja milioane de bani prin minciună şi înşelăciune. Dar pentru cei care reuşesc, nu este
nici binecuvântare, nici fericire, ci nenorocire pentru timp şi blestem pentru veşnicie.
În această lume a minciunii, şi copiii binecuvântaţi ai lui Dumnezeu sunt în primejdie. Se
spune: vegheaţi şi rugaţi-vă!
Acum vreo patru ani, un credincios care slujise până atunci fără cusur, a fost determinat prin
multă convingere să facă o depoziţie neadevărată la o cercetare penală. A fost convins prin
rugăminţi şi ameninţări, ca să-i dea drumul celui vinovat. Teama şi firea blajină l-au făcut să
cedeze acestor voci. Părea că printr-un cuvânt ar putea să-l ferească de pedeapsă pe cel acuzat,
fără a face oricui altcuiva vreo pagubă. Acest creştin tânăr n-a putut înţelege şiretenia
vrăjmaşului. Dar ce spaimă l-a năpădit când deodată i s-a cerut să jure pentru depoziţia tocmai
făcută. Ce furtună deodată în lăuntrul lui! Dar el deja făcuse depoziţia; să fi spus acum că nu era
adevărat? Toate acestea au trecut în câteva minute încoace şi încolo în capul lui – şi a depus
jurământul. Aparent totul părea bine acum, dar lăuntric sperjurul ardea cu chin de foc pe
conştiinţă. Liniştea şi pacea se duseseră. Era puţin înainte de Paşti; tânărul nostru soldat a primit
permisie acasă şi acolo a mărturisit unor creştini vârstnici şi experimentaţi ce a făcut. Aceştia iau arătat că înainte de toate lucrurile trebuie să se întoarcă la adevăr. De aceea i-a scris
căpitanului său şi şi-a mărturisit toată vina. De aceea a urmat o nouă cercetare, în care acest tânăr
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creştin a fost găsit vinovat de sperjur, dar având în vedere starea lucrurilor şi mărturisirea lui
deschisă, a fost condamnat la cel mai mic grad de pedeapsă.
Da, el L-a necinstit într-un mod îngrozitor pe Domnul, de partea Căruia mărturisea că era şi
totuşi, mărturisirea cinstită a adevărului a fost singura cale de a ajunge cu inima la pace. Sfatul
fraţilor lui experimentaţi a fost un sfat bun, un drum drept, o cale a adevărului şi pe aceasta a
binecuvântat-o Dumnezeu.
Ce ocară pentru Domnul, ce triumf pentru vrăjmaş, când fiii veacului acestuia pot spune pe
drept despre un creştin: a minţit! Şi totuşi lumea, care trăieşte ea însăşi în neadevăr, confirmă
prin condamnarea ei dură, că presupune cu siguranţă despre un creştin adevărat, că nu va minţi.
Lumea trebuie şi are obligaţia morală să presupună aceasta, Cuvântul lui Dumnezeu şi propria
noastră conştiinţă adeveresc că aşa trebuie să fie. Un creştin adevărat care a minţit din pripeală
sau slăbiciune, simte îndată o împunsătură în conştiinţă; el n-are linişte până n-a mărturisit. El
are a face cu Dumnezeul cel sfânt. „Totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia cu care
avem a face.” (Evrei 4,13 textual). De câte ori nu se cere negustorilor tineri să recomande marfă
falsă drept bună, să scrie scrisori în care se susţin lucruri neadevărate! Atunci nu există pentru un
creştin nici o altă soluţie decât aceasta: nu pot! şi chiar dacă m-ar costa postul, eu trebuie să
ascult de Dumnezeu. Ferice de acela care este păzit pe căile adevărului de harul lui Dumnezeu;
Domnul îl va aprecia şi el va găsi în orice dificultate mâna de ajutor atotputernică a Domnului,
de partea Căruia se declară.
Creştinii să nu se aştepte niciodată să reuşească ceva folosindu-se de minciună sau înşelătorie!
Dumnezeu nu poate face niciodată lucrul acesta, dragostea Lui părintească nu permite aşa ceva.
Creştinii ajung pe această cale permanent în mari greutăţi şi strâmtorări, până se întorc şi
mărturisesc.
Dar cine cunoaşte puterea ispitei, acela va rămâne ocrotit faţă de ea dacă acolo unde îi iese
minciuna în cale va pronunţa cu neîndurare cea mai dură sentinţă. El va urî minciuna, dar
mincinosului îi va arăta adevăr şi îndurare. Acum mulţi ani, un soldat tânăr a acoperit o gravă
neglijenţă privind paza, cu un raport fals. El a căzut într-o mână milostivă; superiorul în faţa
căruia a semnat raportul, a recunoscut îndată greşeala gravă, i-a arătat ce a făcut şi l-a ferit de
pedeapsă. Aceasta a fost ceva binecuvântat; o viaţă întreagă, plină, care era în primejdie să fie
frântă, a fost păzită.
Prima minciună pe pământ a fost spusă în Paradis, când satan l-a minţit pe om că el îi vrea mai
mult binele decât i-l vrea Dumnezeu. Satan este mincinosul de la început. „Ori de câte ori spune
o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.” (Ioan 8.44.) El şi astăzi
mereu mai are a face cu marea minciună capitală, că el îi vrea omului binele, iar Dumnezeu îi
vrea răul. Iar această minciună a prins rădăcini aşa de adânci în inima orbită a omului, încât nu
poate şi nu vrea să priceapă marele şi măreţul adevăr: că Dumnezeu îl iubeşte pe păcătosul
nerecunoscător cu o dragoste nesfârşită! Dumnezeu a dovedit acest fericit adevăr, când
L-a dat pe Isus la moarte de cruce pentru noi, vrăjmaşii lui Dumnezeu. Dar deşi crucea de la
Golgota străluceşte peste toate popoarele şi timpurile şi propovăduieşte dragostea lui Dumnezeu,
omul rămâne sub puterea lui satan şi nu vrea să creadă. Este acesta şi cazul tău? O, crede-L pe
Dumnezeu şi smereşte-te înaintea lui Isus.
Satan nu va suferi ca să trăiască pe pământ oameni care sunt sinceri în toate. El se străduieşte
să facă greutăţi fiecăruia care vrea să umble în adevăr de dragul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu
intervine pentru aceia care s-au lepădat de stăpânirea lui satan, care-L omagiază pe Isus şi care
merg pe calea adevărului. Dumnezeu este un Dumnezeu al adevărului; cine se bazează pe El,
poate să meargă pe căile adevărului. Poate că Dumnezeu face ca el să fie încercat, dar sfârşitul
este mereu şi în toate împrejurările: binecuvântare pentru credincios şi onoare pentru Isus.
Faptul de a fi sincer deplin în viaţa zilnică în orice vorbă, în orice scrisoare, în orice expresie a
feţei, este însoţit de mult har. Dumnezeu să ne ajute la aceasta în har, căci nu există om să nu fie
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înconjurat zilnic de ispitiri în această lume rea. Numai cine-L cunoaşte pe Domnul şi rămâne
aproape de El, va fi păzit pe căile adevărului.
Dacă vrei să mergi pe această cale, roagă-l pe Domnul cu o seriozitate sfântă, să-ţi arate tot
ce a fost până acum neadevărat în viaţa ta!
Nr. 7 ÎNAINTE!
„Oricine pune mâna pe plug şi se uită înapoi, nu este destoinic pentru
Împărăţia lui Dumnezeu.” (Luca 9,62)
Înainte! Ce cuvânt! Cu toate forţele, înainte! Ce ordin! Titlul de onoare al lui Blücher:
„Mareşalul Înainte!” ni se părea nouă, soldaţilor, că face mai mult decât toate titlurile şi virtuţile
sale.
Este o mare deosebire între un soldat care iubeşte luciul exterior, scânteierea armelor, muzica
zgomotoasă, onoarea în faţa oamenilor şi plăcerea vieţii la care-l invită vestonul pestriţ – şi unul
ca acesta cum era Blücher, pentru care conta să ajungă la duşman, să lupte şi să biruiască. Aceea
este aparenţă, aceasta este realitate. Tot aşa există şi un creştinism, care găseşte că este foarte
onorabil să fii evlavios; găsim că este consolator să avem un loc de adăpost în: osteneala, lupta,
necazul şi furtuna vieţii. Nu vrem să fim lipsiţi de a cunoaşte un Dumnezeu plin de har, care
poate mai mult decât omul slab. Dar când este vorba de a sluji acestui Dumnezeu credincios,
sfânt, de a-L mărturisi, de a lupta şi chiar de a suferi pentru El, de a renunţa la ceva de dragul
Lui, atunci renunţă, nu vor să participe. Vor să fie mântuiţi, dar înainte de toate vor să savureze
lumea şi plăcerea ei. Zadarnic le strigă Isus: „Înainte!” Ei merg înapoi şi nu se ajunge niciodată
la a-L urma cu adevărat pe Isus. Asemenea creştini seamănă cu un băiat care urcă pe calul lui de
lemn care se balansează şi se leagănă încoace şi încolo cu o faţă veselă. El îşi imaginează că ar
călări,şi aşa şi pare, într-adevăr, acolo este mişcare şi totuşi este numai joacă şi aparenţă; când se
dă jos, este încă în acelaşi loc în care a încălecat.
Soldaţi laşi, comozi, egoişti n-ar fi fost niciodată potriviţi pentru „Mareşalul Înainte!”; numai
cu luptători viteji, altruişti, dornici de luptă a putut să cucerească victoria de eliberare a patriei.
Cel mai mare, da, adevăratul biruitor este Isus. El a isprăvit cu o deplină biruinţă, cea mai mare
luptă a lumii împotriva lui satan, pe cruce. Niciodată n-a dat înapoi, nici cât lăţimea unui fir de
păr, de pe calea pe care a făcut voia Tatălui şi a distrus lucrările lui satan. El cere de la ai Săi săL urmeze în luptă spre victorie, fără a privi înapoi.
De aceea n-a putut Domnul să-i accepte ca ai Săi pe toţi cei care se ofereau să-l urmeze. Odată
a venit la El un om cu cuvintele: „Doamne, Te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau
rămas bun de la ai mei.” Dar Isus i-a spus: „Oricine pune mâna pe plug şi se uită înapoi, nu
este destoinic pentru Împărăţia lui Dumnezeu.” (Luca 9,62).
Un cuvânt serios pentru toţi cei care spun cu plăcere Domnului: „Doamne, Te voi urma”, dar
care rămân cu inima agăţată de ceea ce posedă în lume, constând în prietenie, onoare şi plăcere.
La Isus se porunceşte: „Înainte!”
Ai văzut vreodată arându-se? Trebuie să fie o brazdă lungă, orientată drept înainte. Cine
priveşte înapoi, acela ară imediat strâmb sau brăzdarul sare din pământ, caii sau boii nu mai trag
simetric înainte şi se abat în lături. Este un argat nefolositor cel care se uită înapoi la brazda pe
care a tras-o în urma lui; nu, este vorba despre bucata care se mai întinde înaintea lui. Când este
gata, la capăt, atunci poate privi de acolo brazda, dacă este bună.
Când Lot trebuia să fie salvat din Sodoma care ardea, îngerul lui Dumnezeu i-a spus: „Scapă-ţi
viaţa; să nu te uiţi înapoi!” (Geneza 19,17.) Dar nevasta lui încă mai avea inima şi gândurile la
comorile părăsite în cetatea blestemată, iar când s-a uitat înapoi, a fost incapabilă să meargă mai
departe, a devenit un stâlp de sare şi Domnul vorbeşte despre ea avertizând: „Aduceţi-vă aminte
de nevasta lui Lot!” (Luca 17,32.) Aşa au păţit deja mulţi creştini, care într-adevăr s-au sculat ca
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să-L urmeze pe Isus. Ochii lor au privit la bani, la onoare, la plăcerea acestei lumi, în loc să se
uite la Isus şi la preţul scump pe care El l-a plătit pe Golgota pentru mântuirea lor. La aceasta îi
îndeamnă Domnul pe ai Săi când spune: „Oricine pune mâna pe plug şi se uită înapoi, nu
este destoinic pentru Împărăţia lui Dumnezeu!” El nu vrea să sperie pe nimeni, dar
vorbeşte un limbaj clar despre seriozitatea hotărârii în viaţă, când un păcătos se întoarce la
Hristos. Isus nu Se poate mulţumi cu jumătate de inimă şi cu jumătate de viaţă; El cere inima
întreagă.
Când în anul 1519 Hermann Cortes a debarcat pe coasta Mexicului, în faţă avea o ţară imensă,
minunată, pe care voia s-o cucerească, dar şi nenumăraţi duşmani care voiau să-i închidă calea;
atunci şi-a ars corabia în văzul armatei sale. Nimeni nu trebuia să se gândească la
întoarcere; ţinta era înaintea lor!
Acum câţiva ani era în Petersburg un bărbat de rang înalt luminat prin harul lui Dumnezeu. El
şi-a recunoscut drumul ca pe o cale a pierzării în ciuda onoarei şi a prieteniei lumii. El a înţeles
glasul lui Isus care-l chema şi a decis: departe de lume, după Isus! Ce mare a fost bucuria
credincioşilor care îi duseseră Evanghelia şi mai cu seamă bucuria surorii lui care locuia la el,
care era o ucenică devotată a lui Isus. El a hotărât că înainte de a se despărţi de prietenii din club
şi din societate, să-i mai vadă o dată pe aceştia în casa lui; el voia să le spună atunci solemn de ce
rupe vechile relaţii: pentru a porni pe un drum nou al vieţii. Sora lui l-a avertizat cu dragoste şi
seriozitate, să nu privească înapoi acolo de unde Isus l-a chemat aici. Ea i-a spus: N-ai faţă de
lume nici o obligaţie; urmează-L pe Isus! Dar el a rămas la părerea lui, de a-şi lua rămas bun de
la aceia care până atunci au fost prietenii lui. S-a făcut seară, musafirii au intrat, s-au salutat cu
cordialitate, au mers la masă, au mâncat şi au băut. S-au desfăşurat discuţii vioaie. Clipa mult
dorită când stăpânul casei va face, în sfârşit, musafirilor lui marea surpriză cu declaraţia lui
solemnă, nu voia să se lase găsită. S-au ridicat de la masă, primul şi-a luat rămas-bun şi au urmat
şi ceilalţi; stăpânul casei stătea foarte împovărat în conştiinţă lângă sora lui, care îl avertizase aşa
de serios. Inima lui fără pace îl acuza; în ziua următoare s-a îmbolnăvit, în a treia zi a murit
fără pace. Isus l-a chemat şi el a înţeles lucrul acesta; el chiar a vrut să meargă, dar nu
imediat; el n-a înţeles puterea cuvântului „Înainte!”; ochii lui au privit înapoi şi a pierdut
scurtul timp de har.
Mulţi îi seamănă. Ei nu vor să taie dintr-odată firele şi laţurile care îi leagă de lume. Poate azi
un fir şi mâine două, apoi mai târziu celelalte – şi astfel rămân în plasă. Ei evită marea tăietură
care le va mântui viaţa pentru totdeauna, lasă în locul acesteia să pătrundă în viaţa lor multe
tăieturi mici şi totuşi se duc la pierzare, cu multă durere a sufletului lor nemuritor.
Dacă simţi acum în conştiinţa ta că Isus te-a chemat şi pe tine pentru a-L urma într-o viaţă
nouă, forţează ieşirea, scrie, ca şi creştin, marea vorbă soldăţească deasupra vieţii tale: Înainte,
după Isus! Nu privi înapoi. Poate ai luat această pagină în mână şi nu voiai să ştii nimic despre
Isus. El vorbeşte totuşi inimii tale din Cuvântul Lui. El vrea să te ducă şi pe tine în cetatea cu
străzi de aur – recunoaşte că până acum ai fost înstrăinat de Dumnezeu, roagă-te pentru har. El te
trage la inima Lui, numai să fie pentru tine o totală seriozitate sfântă de a-L urma. Este ceva
mare, minunat, sfânt, serios când Isus spune unui păcătos pierdut: „Vino după Mine!” Să fie scris
despre tine cândva, ceea ce spune Scriptura: „S-a sculat şi a mers după El.” (Marcu 2,14.) Nu
privi înapoi la ceea ce este în urma ta! Mântuirea şi salvarea ta sunt înaintea ta!
Nr. 8 VINOVAT
„Ferice de cel cu fărădelegea iertată şi de cel cu păcatul acoperit! Ferice
de omul căruia nu-i ţine în seamă Dumnezeu nelegiuirea şi în duhul căruia
nu este viclenie!” (Psalmul 32, 1-2)
18

Mărturiile unui vechi soldat către camarazii lui: Anul V - Georg von Viebahn

În casa scărilor muzeului din Berlin, pe un mare tablou de perete este prezentată distrugerea
Ierusalimului. Titus, victoriosul fiu al împăratului, stătea pe cal în faţa templului care se mistuia
în flăcări. Marele preot s-a sinucis din disperare. Ucidere, distrugere, spaimă de jur-împrejur! În
partea dreaptă traversează în pace prin spaima morţii, o ceată mică de creştini care glorifică,
păzită de îngerii lui Dumnezeu; dar pe partea opusă a tabloului fuge de acolo plin de spaimă,
hăituit de demoni înfricoşători, Ahaşveroş, evreul rătăcitor. Legenda povesteşte că
Ahaşveroş L-a împins la o parte pe Domnul în drumul Lui spre Golgota, când Isus, neputând să
meargă mai departe, a vrut să se rezeme de casa lui pentru a se odihni puţin. Atunci Domnul i-a
spus: „Eu vreau să stau şi să Mă odinesc, iar tu să pleci!” De atunci, Ahaşveroş, care nu poate să
moară, aleargă neliniştit pe pământ. Într-adevăr, sunt născociri omeneşti fără valoare,
lucrurile care se adaugă cuvintelor simple ale Sfintei Scripturi; cu toate acestea, faţa
plină de spaimă a lui Ahaşveroş hăituit de vina lui, în acel tablou, impresionează câte o inimă.
Oare nu vor fi însoţiţi toţi oamenii de vina lor, ca vinovaţi, pe calea lor grăbită în veşnicie,
urmăriţi şi mânaţi irezistibil în pierzarea veşnică, dacă nu găsesc eliberare de vina lor?
Creştinul credincios recunoaşte în acel tablou, cu mulţumire faţă de Dumnezeu, descrierea a ceea
ce a fost el din fire, în imaginea lui Ahaşveroş şi a ceea ce a făcut harul lui Dumnezeu din el, în
imaginea acelor copii ai lui Dumnezeu, care pleacă de acolo în pace, cu cântări de laudă când se
năruieşte ceea ce este pământesc.
Toţi păcătoşii neîmpăcaţi sunt oameni nefericiţi, chiar dacă râd, chiuie, beau, se distrează. Ore
n-au făcut şi ei lucrul acesta, că Isus a stat în faţa uşii inimii lor şi ei L-au respins? Există în
zilele noastre cete enorme de oameni trişti, nefericiţi, disperaţi. Numărul crescând al
sinucigaşilor şi al bolnavilor psihici indică numai ceea ce se petrece în realitate în nenumărate
inimi. Aici trebuie să fie clar exprimat: rădăcinile întregii nefericiri şi a tuturor nenorocirilor pe
pământ, sunt în vina păcatului şi în puterea păcatului. „Mânia lui Dumnezeu din cer se descoperă
împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor.” Cum ar putea un om care stă sub mânia lui
Dumnezeu, Creatorul său, să savureze fericirea pentru care este creat omul şi după care însetează
sufletul lui? Despărţit de inima iubitoare a lui Dumnezeu, nu poate nimeni să fie fericit cu
adevărat. Vina şi constrângerea sub puterea păcatului îl face nefericit. Desigur, majoritatea
oamenilor nu simt lucrul acesta. Dar este aceasta o dovadă? Când un om este anesteziat cu
cloroform, nu simte nimic din tăieturile adânci ale medicului, din primejdia în care este viaţa lui;
el nu observă nimic din şuvoaiele de sânge care curg din rănile lui la operaţie. Astfel există
nenumăraţi păcătoşi care, anesteziaţi de plăcerea vremelniciei, nu observă şi nu bănuiesc nimic
despre starea lor, până când sunt treziţi. Dar atunci, când se trezesc, observă că sunt nefericiţi,
despărţiţi de Dumnezeu, răniţi de moarte. Poate faci şi tu parte dintre cei anesteziaţi, pe care
Dumnezeu îi numeşte morţi spiritual, dintre cei indiferenţi care nu întreabă nici de veşnicie, nici
de Fiul răstignit al lui Dumnezeu. Ei trăiesc ca şi când ar fi un soi de animale mai nobile;
Mântuitorul păcătoşilor este pentru ei o Persoană cu totul indiferentă. Instruirea omenească şi o
educaţie bună contează pentru ei mai mult decât viaţa din Dumnezeu şi nădejdea veşnică. O,
indiferentule, ştii tu că indiferenţa te duce în iad? Cuvântul lui Dumnezeu îţi va dovedi că n-ai
vrut să laşi să iasă la iveală cunoştinţa vinovăţiei.
Dar mai există şi alţi oameni decât cei indiferenţi, există oameni încăpăţânaţi, îngâmfaţi, care
chiar se laudă cu vina păcatului lor. Da, în zilele noastre există mulţi dintre aceştia, care clădesc
conştient vină pe vină. Asemenea oameni împietriţi se supără dacă li se aduce mai aproape
Cuvântul lui Dumnezeu. Spune-i unui adulter cuvântul lui Dumnezeu – va deveni furios.
Supărarea şi mânia îi apucă pe asemenea oameni, când cineva dintre cunoscuţi sau prieteni se
întoarce cu adevărat la Isus. De ce le este lor Dumnezeu aşa de antipatic? De ce se supără din
cauza crucii lui Hristos? Ei ţin cu satan împotriva lui Dumnezeu, vor să facă ce are poftă carnea
lor. Unul dintre aceştia a fost cel care nu de mult a refuzat cu batjocură într-un compartiment de
tren, o revistă care mărturisea despre Isus şi despre mântuire. Când cel care-L mărturisea pe Isus
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a răspuns la întrebarea: „la ce serveşte acea revistă”, că el ar putea găsi în ea calea mântuirii
pentru a scăpa de pierzarea veşnică, vrăjmaşul lui Dumnezeu a răspuns: „Există, într-adevăr un
iad, un loc de chin? Ştiţi, tocmai acolo vreau să merg.” Tare mă tem că acestui om nefericit i s-a
îndeplinit dorinţa!
Pentru asemenea vrăjmaşi ai lui Dumnezeu, stăpâniţi de satan, este o necesitate să devină
tovarăşi pe drumul pierzării pe care-l parcurg. Ei calcă în picioare fără milă fericirea tuturor
acelora care ajung în contact cu ei. Drumul lor în veşnicie lasă în urmă numai semne de pustiire
şi dărâmături, fericire distrusă. Ei sunt „nori fără apă, mânaţi încoace şi încolo de vânturi, nişte
pomi tomnatici fără rod, de două ori morţi, dezrădăcinaţi; nişte valuri înfuriate ale mării, care îşi
spumegă ruşinile, nişte stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura întunericului pentru
vecie.” (Iuda 12-13.)
Doar nu de mut a fost demascat un bărbat foarte cult, care oferea în toate marile ziare timbre
poştale la schimb, pentru tinerii colecţionari de timbre. Acest om a folosit schimbul de scrisori
care a rezultat din aceasta, pentru a ademeni băieţii cărora le scria, la cel mai ordinar viciu,
distrugător al sufletului şi al trupului. Asemenea oameni smintiţi sunt cu siguranţă în mod
conştient slujitorii lui satan. Dar oricât de profund ar fi întunericul păcatului în viaţa unui om sau
oricât de tare ar fi legată inima în mândrie şi încăpăţânare, îndată ce o rază a luminii lui
Dumnezeu pătrunde în inimă, ea se luminează. Adesea, un asemenea om devine apoi nespus de
nefericit. El vede ceea ce Dumnezeu a văzut de mult, mizeria, vina, blestemul. El nu-şi poate
schimba viaţa pierdută, vorbele şi faptele acţionează în continuare. Conştiinţa lui strigă: vină,
vină! Peste tot vede numai vină. Atunci un bărbat tare cade ca zdrobit în ţărână înaintea lui
Dumnezeu, îl apucă groaza, este ca şi când şi-ar pierde minţile, durerea vorbeşte din orice
trăsătură a feţei lui, rănile păcatului său ard. Atunci vine vrăjmaşul, îi pune în faţă cartea neagră a
vinii şi-i aruncă dintr-odată întrebarea în inimă, dacă n-ar fi mai bine să sfârşească această viaţă
nenorocită. Da, este grav când un om începe să-şi vadă vinovăţia în lumina lui Dumnezeu şi
totuşi există har de la Dumnezeu. Când omul vinovat zace aşa în ţărână înaintea lui
Dumnezeu şi priveşte retrospectiv cu disperare lanţul păcatelor sale, atunci apar lucruri tainice şi
ascunse în faţa ochilor lui, pe care le credea uitate. El nu găseşte odihnă şi urmează
mărturisirea. Hotărârea inimii de a rupe cu trecutul şi de a trăi o viaţă nouă prin harul lui
Dumnezeu, se poate realiza numai la picioarele lui Isus, prin acţiunea Duhului Sfânt. Un om
suspină: o, de-aş putea obţine acest singur lucru, să scap pentru totdeauna de vină şi blestem, ce
mult aş dori să-mi urmez drumul sărac şi neînsemnat! Cine stă aşa înaintea lui Dumnezeu şi
priveşte la rănile deschise ale Fiului lui Dumnezeu, acela este ajutat. El învaţă la picioarele lui
Isus, crezând, să-L îmbrăţişeze pe singurul Salvator; dragostea lui Dumnezeu îl apucă, sângele
lui Isus îl spală, la inima Tatălui găseşte mângâiere şi pace. El devine un om nou şi primeşte o
viaţă nouă.
Ferice de cel cu fărădelegea iertată şi de cel cu păcatul acoperit!
Nr. 9 ÎN BATERIA 21b, ÎN FAŢA STRASBUOURG-ULUI
(O povestire de viaţă)
„Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu
adevărat şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu.” (Ioan 17,3)
Era destul de multă veselie în bateria de asediu Nr. 21b, din faţa Strasbourg-ului, în noaptea
de 1 spre 2 septembrie 1870, unde era de serviciu compania 1a a batalionului artileriei de
fortificaţii-Hanovra. Francezii au întreprins un atac şi focul infanteriei a lovit puternic în baterie.
Bateria era înarmată cu 8 tunuri scurte, de 15 cm şi fusese împinsă cam 120 de metri în faţa
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paralelei a doua. Era destul de aproape de aceste fortificaţii, care, în faţa porţii de piatră
constituiau ţinta atacului german.
Subofiţerul care comanda primul tun, tocmai era pe cale să înşurubeze focosul în grenada sa
de douăzeci şi cinci de pfund, când o mare căpăţână de zahăr franceză a străpuns parapetul şi a
explodat în baterie. Toţi servanţii tunului zăceau leşinaţi la pământ, dar nimeni nu era rănit.
Subofiţerul şi-a revenit primul. El şi-a văzut tunarii întinşi pe jos şi a auzit strigătul unui ofiţer,
care era în apropierea lui aşa de îngropat prin surparea pământului din parapet, încât nu se putea
elibera singur. După ce a fost eliberat acesta, iar tunarii au devenit conştienţi unul după altul,
servanţii s-au pus repede din nou în mişcare. Dar subofiţerul a avut dintr-odată alte gânduri ca
mai înainte: despre a fi împuşcat mortal şi despre moarte. El şi-a adus aminte că avea un suflet
nemuritor şi că odinioară I-a promis Dumnezeului sfânt, să păstreze credinţa. În acelaşi timp a
văzut că toată viaţa lui era păcătoasă şi pătată. Conştiinţa lui i-a adeverit categoric, că ar fi mers
în pierzarea veşnică, dacă, în loc să se trezească din leşin în bateria 21b, s-ar fi trezit în veşnicie.
El nu era laş; a rămas ca un bărbat devotat la postul lui, dar proiectilele infanteriei căzând în jurul
lui, vorbeau foarte desluşit despre aceea, că între el şi moarte nu este acum decât un pas. Atunci i
s-a smuls din inimă o rugăciune în sus, către Dumnezeu, lacrimi i-au curs din ochi şi I-a făgăduit
lui Dumnezeu, de acum înainte să facă tot ce Îi va cere Dumnezeu. El a păţit ca poporul Israel la
Sinai, când I-au promis lui Dumnezeu: „Vom face tot ce a zis Domnul” (Exod 19,8). Ei nu-şi
cunoşteau inima nestatornică, vicleană, nerecunoscătoare. Subofiţerul nostru n-a cunoscut-o nici
el pe a lui. El credea că poate să cumpere îndurarea cu jurăminte, care în ceasul acesta cu
siguranţă erau serioase. Încă nu trecuseră multe ore după ce a fost înlocuit la baterie, când
vechile gânduri despre lume, pofta şi păcatul s-au întors în inima lui şi curând au ieşit din inimă
vechile discuţii şi vechea viaţă înstrăinată de Dumnezeu. Fireşte că după aceea, în orele de
insomnie, au existat aduceri aminte de Dumnezeu. Într-o locuinţă unde a fost încartiruit, unde a
găsit o Biblie germană, chiar a deschis Biblia într-o noapte şi a citit Psalmul 90, unde erau scrise
cuvintele: „Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înţeleaptă.” Atunci s-a
simţit din nou foarte serios, dar nici aceasta n-a ţinut mult. Era, într-adevăr, neliniştit în
asemenea ceasuri, pentru că ştia că în starea lui actuală nu poate să se înfăţişeze înaintea lui
Dumnezeu. Dar puţin după aceea, era la fel de nepăsător ca înainte. Aşa a fost în timpul întregii
campanii. El n-avea şi nu cunoştea nici un om care să-i stea atât de aproape, încât să poată vorbi
cu el despre starea sufletului său, iar în privinţa Cuvântului lui Dumnezeu era necunoscător.
Când s-a întors acasă, a intrat în Duisburg, la Bergisch-Maerkischer Eisenbahn ca fochist.
Serviciul era greu, inima i se simţea apăsată; a început să strige către Dumnezeu şi ştia şi a
observat că Dumnezeu îl auzea. A fost ascultat şi binecuvântat, întrucât după o vreme a devenit
mecanic de locomotivă şi s-a putut însura. A avut în aceşti ani ceasuri solemne, dar nu o
întoarcere reală la Dumnezeu. Dimpotrivă, a pus Biblia deoparte şi s-a abonat la „Plante de
grădină”, pentru a-şi ocupa mintea şi a-şi spori cultura. Aici a citit într-o zi, că omul provine din
maimuţă şi că ceea ce noi numim conştiinţă, este numai produsul educaţiei, aşa că nu este nevoie
să ascultăm de acest glas. Lucrul acesta i-a preocupat mult gândurile; era deja în primejdie să-şi
subjuge inima şi viaţa acestei minciuni, când după puţin timp a găsit în aceeaşi revistă, articolul
unui naturalist, care demonstra că omul n-a fost niciodată maimuţă şi că o maimuţă nu poate
deveni niciodată om. Acum s-a iscat o revoluţie uriaşă în capul şi în inima subofiţerului nostru de
altădată şi actualul mecanic de locomotivă; conştiinţa i-a adus aminte cine era Dumnezeu, Căruia
I-a făgăduit cândva să-L urmeze cu credincioşie şi încotro a luat-o viaţa lui. A mers la librar, şi-a
plătit abonamentul şi l-a rugat să distrugă toate numerele care mai vin pentru el. Librarul a crezut
că omul înnebunise. Dar mecanicul de locomotivă i-a zis: ‚Prin îndurarea lui Dumnezeu am
recunoscut caracterul dăunător al acestei publicaţii.’ Puţin după aceea s-a îmbolnăvit grav de
rinichi. Tratamentele şi medicii i-au mâncat economiile şi trei medici au declarat într-un singur
glas, că pentru el nu mai există leac. Atunci a făcut ca femeia cu scurgerea de sânge, care şi-a
cheltuit şi ea averea cu multe tratamente. „A auzit vorbindu-se despre Isus, a venit pe dinapoi
prin mulţime şi s-a atins de haina Lui. Căci îşi zicea ea: ‚Dacă aş putea să mă ating de haina Lui,
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mă voi tămădui.’ Şi îndată a secat izvorul sângelui ei. Şi a simţit în tot trupul ei că s-a tămăduit
de boală.” (Marcu 5,27-29). Deci şi mecanicul nostru de locomotivă; el i-a lăsat pe medicii
costisitori să plece şi a recurs la Dumnezeu, ca mai înainte în bateria 21b. L-a rugat pe Domnul
să nu-l lase să moară. Da, îi era foarte teamă de veşnicia întunecoasă, dar acum şi-a dat seama că
Dumnezeu încă mai era acelaşi în putere şi milă, ca atunci la Strasbourg. A durat doar puţin timp
şi prin îndurarea lui Dumnezeu, fără doctori şi doctorii s-a făcut sănătos şi era din nou pe
locomotiva lui şi putea să-şi hrănească soţia şi cei patru copii mici.
Acum ştia că fusese cu el un Dumnezeu atotputernic, bogat în îndurare şi care ascultă
rugăciuni. Dar având în vedere păcatul său şi inima lui nestatornică, totuşi nu era fericit. El îşi
urma drumul liniştit, dar fără pace. În aceste zile trebuia să aştepte într-o staţie, încrucişarea cu
un tren personal; atunci a venit la el un frânar şi l-a rugat să-i dea puţină apă de băut, din rezerva
de apă din tender. Acest bărbat i-a spus despre Isus, în care el a găsit pace pentru sufletul lui.
Deci nu este aşa cum gândesc mulţi, că oamenii din poporul nostru vorbesc la locul lor de muncă
numai despre lucruri banale sau rele; nu, aici sunt ucenici ai lui Isus, care răscumpără clipele, ca
să laude şi să mărturisească ce a făcut Isus pentru ei.
Ce lucru binecuvântat este acesta!
Mecanicul nostru de locomotivă doar avusese parte de multe în legătură cu Dumnezeu, de
puterea şi îndurarea lui Dumnezeu, de o minunată şi slăvită ascultare a rugăciunii; dar că pentru
noi, oameni născuţi în păcat, ar exista linişte sufletească, siguranţa iertării veşnice şi a
nădejdii slăvite, aceasta era ceva nou pentru el. Frânarul l-a invitat sincer să asculte Cuvântul lui
Dumnezeu şi puţin după aceea, mecanicul de locomotivă a răspuns invitaţiei într-o duminică
după-amiază.
Acolo a auzit ceea ce avea inima lui nevoie: că pentru el, cel pierdut, Isus a făcut, a suferit şi a
împlinit totul, că el a fost căutat de dragostea lui Dumnezeu, care voia să-l mântuiască pentru
viaţa veşnică. Fireşte că întâi şi-a îndreptat ochii spre propria lui viaţă, spre păcatul şi slăbiciunea
lui; în cazul acesta n-a putut să îmbrăţişeze această mare mântuire, socotind că el este prea rău;
da, el se simţea aproape şi mai neliniştit şi mai nefericit ca înainte. În dimineaţa următoare, abia
părăsise staţia cu locomotiva, când inima lui a fost încurajată să privească doar la Golgota. Putea
crede, putea cu deplină încrederea să pună toată vina lui asupra Fiului răstignit al lui Dumnezeu;
inima lui a înţeles că aici erau: pace, dragoste şi iertare. Dintr-odată s-a făcut lumină pentru
inima lui. Atunci a devenit nespus de fericit şi din ceasul acela, 21 de ani a trăit în pacea lui
Dumnezeu, ca un copil al lui Dumnezeu; desigur, şi-a cunoscut şi-şi cunoaşte slăbiciunea, dar
ştie că harul lui Dumnezeu îl poartă. Prietene, tu care ai citit acestea, fie ca drumul tău să ajungă
mai repede la ţinta aceasta fericită! Economiseşte multele căi greşite şi ocolite, dacă înţelegi în
inima ta că această poveste de viaţă este o chemare a lui Dumnezeu pentru tine. Grăbeşte-te să
ajungi la ţintă, unde vei fi fericit şi salvat pe veci.

Nr. 10 O MARE PUTERE NECUNOSCUTĂ
„Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ilie era un om
supus aceloraşi slăbiciuni ca şi noi; şi s-a rugat cu stăruinţă să nu plouă şi
n-a plouat deloc în ţară trei ani şi şase luni. Apoi s-a rugat din nou şi cerul
a dat ploaie şi pământul şi-a dat rodul.” (Iacov 5,16-18)
Printre marile puteri ale lumii se numără: Germania, Rusia, Anglia, Austria şi Statele Unite
ale Americii.
Puterea oştirilor şi a flotelor de care dispun aceste state ca să-şi impună voinţa, să-şi sprijine
cetăţenii din străinătate, să-şi ameninţe duşmanii, este esenţa propriu-zisă a puterii lor. Alcătuirea
forţelor armate pe care aceste mari puteri le pot chema sub arme, dă cifre enorme de luptători. Cu
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toate acestea, există o putere mai mare decât marile state ale pământului şi anume, rugăciunea
credinţei, care pune în mişcare mâna lui Dumnezeu.
Cel mai mare privilegiu al oamenilor este: să-L cheme pe Dumnezeu. Satan l-a înşelat pe om
luându-i Paradisul, l-a adus sub stăpânirea morţii, într-o viaţă de osteneală, de spini şi mărăcini;
cu toate acestea el n-a putut să anuleze acel privilegiu de har. Nici o putere omenească nu poate
face aceasta. Blestemul păcatului n-a făcut ca acest privilegiu să se şteargă. Chiar şi din grota
viciului poate rugăciunea păcătosului să ajungă la inima lui Dumnezeu. Un singur lucru este
necesar pentru a folosi acest privilegiu. Omul trebuie să creadă că Dumnezeu există. Cum ar
putea Dumnezeu să răspundă stăruinţei unui om, care contestă în inima lui că există un
Dumnezeu prezent? Îndurarea lui Dumnezeu răspunde celei mai slabe credinţe; a fost ascultată
chiar şi rugăciunea experimentală: „Dumnezeule, dacă exişti, ajută-mă!”
De-am înţelege mai bine puterea rugăciunii credinţei, care mişcă cerul şi
pământul!
Dumnezeu le spune tuturor oamenilor: „Domnul este lângă toţi cei ce-L cheamă, lângă cei ceL cheamă cu inima.” (Psalmul 145,18.)
Dar El dă făgăduinţe şi mai bune acelora care au devenit neprihăniţi prin credinţă
înaintea lui Dumnezeu. Ilie, proorocul, este aşezat în faţa ochilor tuturor credincioşilor ca
marele model în ceea ce priveşte rugăciunea credinţei. El putea într-adevăr să spună: „Viu este
Domnul în faţa căruia stau!” Şi el n-a fost decât un om slab, şi el a fost în stare să tremure, să
ezite, să obosească, să se plângă. Ilie „era un om supus aceloraşi slăbiciuni ca şi noi” – dar când
L-a chemat pe Dumnezeu, n-a privit la propria slăbiciune, ci la puterea şi credincioşia lui
Dumnezeu, iar Dumnezeu nu privea la slăbiciunea lui Ilie, ci la credinţa lui. Credinţa lui Ilie a
închis cerul cu o rugăciune, pentru onoarea lui Dumnezeu, aşa că n-a plouat trei ani şi şase luni.
Este aceasta o realitate petrecută cu adevărat? Dumnezeu o adevereşte, ca tu, omul, să înveţi să
crezi cu slăbiciunile tale şi să afli prin rugăciunea credinţei cine este Dumnezeu.
Majoritatea oamenilor fac o deosebire între ceea ce citesc în Biblie despre ascultarea
rugăciunilor credinţei şi ceea ce aşteaptă în viaţa practică de la ascultarea rugăciunilor lor. Ceea
ce făgăduieşte Cuvântul lui Dumnezeu, este nemărginit de mare şi de bogat; ce aşteaptă ei,
este atât de mic, încât sunt foarte uimiţi când un alt om aşteaptă şi primeşte ceva mare. Dar
Dumnezeu nu S-a schimbat din zilele lui Ilie şi nu Şi-a schimbat nici făgăduinţele.
Că succesele fără precedent ale armelor germane în anul 1870 sunt de atribuit puterii
nenumăratelor rugăciuni ale credinţei, care s-au înălţat la Dumnezeu din mijlocul poporului şi al
armatei noastre, germanii necredincioşi şi nerecunoscători pot pune la îndoială– dar cine a asistat
pe atunci la toate ca un creştin care se roagă, acela declară: eu ştiu că este aşa! Când în 1812
Napoleon I a pătruns cu forţa în Rusia, un preot s-a rugat la o ceremonie în Moscova astfel:
„Doamne, Dumnezeule, Tu, Dumnezeul oştirilor, Tu, care l-ai înecat pe Faraon în Marea Roşie
şi pe Nebucadneţar cel mândru l-ai smerit cu nebunia, priveşte la acest îngâmfat care se numeşte
Napoleon, apucă-l cu braţul Tău cel tare, care ţine cerul şi pământul şi zdrobeşte-l aşa cum olarul
sparge vasul! Biruinţa vine din cer, aş că dă, Doamne, împăratului nostru biruinţă şi pace!”
Această rugăciune a ajuns la urechea şi la inima lui Dumnezeu, dar şi la urechea lui Napoleon,
care a spus: „Deci cu rugăciuni vor să mă bată; între împăratul Alexandru şi mine nu hotărăsc
rugăciunile, ci baionetele! Voi înainta cu forţa spre Moscova cu cele 500.000 de baionete ale
mele şi le voi face rugăciunile de ruşine!” Ce-i drept, Napoleon a înaintat spre Moscova cu
armata lui, dar nu pentru a dicta acolo pacea, ci pentru a se face singur de ruşine.
După întoarcerea trupelor ruseşti din Franţa în anul 1816, a avut loc la Moscova sărbătoarea
păcii, la care în faţa poporului a stat acelaşi preot şi a spus: „Puterea oamenilor a fost mică; s-a
înălţat o altă putere şi a strigat: ‚Până aici să vii, să nu treci mai departe! Aici să ţi se oprească
mândria valurilor tale, ca să recunoască toate popoarele pământului, că Domnul Dumnezeu este
şi nimeni altul, Cel care îndepărtează de pe tron pe cei puternici şi îi înalţă pe cei nenorociţi.’
Înaintea Lui nimic nu este prea mic, încât să nu poată ajuta cu el, nici chiar focul şi grindina,
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zăpada şi aburul şi uraganele, care Îi împlinesc Cuvântul. De aceea mulţumiţi lui Dumnezeu,
care guvernează minunat şi duce totul la bun sfârşit în chip minunat!”
Dar rugăciunea credinţei se dovedeşte a fi ca o mare putere adevărată pe pământ, nu numai în
zilele marilor evenimente care zguduie lumea, nu numai în lupta armelor, ci mult mai mult în
lupta vieţii, care este dată în banalitatea vieţii. În majoritatea cazurilor, biruinţa
rugăciunii credinţei este experimentată în toate necazurile inimii, la paturile de boală şi de
moarte, în lupta mamelor şi a taţilor credincioşi pentru mântuirea veşnică şi binecuvântarea
vremelnică a fiilor rătăciţi, a fiicelor uşuratice. Creştinii care-L cunosc pe Domnul prezent, cei
care-şi cunosc dreptul de copii, făgăduinţele şi inima Tatălui lor, strigă încrezători tuturor
oamenilor: îndrăzniţi, aveţi încredere în Dumnezeu.
Dumnezeu aude strigătul celor nenorociţi şi mâna Lui de har îi salvează chiar şi pe vrăjmaşi şi
batjocoritori, dacă strigă smeriţi. Un lăcătuş dintr-o fabrică, ce şi-a pierdut locul de muncă din
vina lui, a căutat sfat şi ajutor la un credincios. El învăţase numai această meserie pe care a făcuto în fabrică şi nu putea fi primit în orice atelier de lăcătuşărie. Dar acel creştin l-a îndemnat să
încredinţeze şi acea problemă exterioară Aceluia care are de repartizat toate posturile şi orice loc
de muncă. – Camarade, Îl cunoşti tu pe acest prieten puternic? – Au plecat genunchii împreună;
credinciosul L-a rugat pe Dumnezeu cu încredere copilărească să-i dea pâine şi de lucru acelui
bărbat tânăr care deznădăjduia. A doua zi după aceasta a venit un maistru lăcătuş în casa în care
locuia acel tânăr, pentru a căuta un muncitor tocmai pentru acea muncă deosebită pe care o putea
face acest bărbat tânăr. Omeneşte este absolut inexplicabil de ce şi cum a venit acest maistru
lăcătuş în acea casă şi în acea locuinţă. Lucrul acesta petrecut în anul 1896, nu poate fi povestit
totuşi, fără a adăuga, că acel tânăr pe care Dumnezeu l-a ajutat aşa de minunat, a părăsit a
treia zi îndărătnic şi indispus, munca ce îi fusese dăruită. Ce mare este Dumnezeu, care
nu refuză să-i ajute pe păcătoşii nerecunoscători, cu toate că ştie dinainte cum Îi vor mulţumi!
Tu, cel care eşti în necaz, în greutăţi, îţi spun, prinde curaj şi credinţă, apucă mâna salvatoare
a lui Dumnezeu! Fericirea ta a eşuat şi nu mai ştii ce să faci. Te ameninţă distrugerea, ruşinea,
pedeapsa, necazul – nu mai există nici o soluţie. Dar nu dispera! Mai este o uşă deschisă
pentru tine. Acolo du-te astăzi! Uşa îndurării iubitoare, fără plată, milostivă a lui Dumnezeu îţi
stă larg deschisă. Dumnezeu îţi spune şi ţie: „Cheamă-Mă în ziua necazului şi eu te voi izbăvi,
iar tu Mă vei proslăvi!” (Psalmul 50,15.) Te asigur că la Dumnezeu există pentru tine ajutor
pentru timpul acesta şi mântuire pentru veşnicie, dacă te apropii de El cu smerenie şi sinceritate.
Dar gândeşte-te că de aceea sunt trăite de tine atât necazul tău cât şi ajutorul lui Dumnezeu, ca
bunătatea Lui să te conducă al pocăinţă. Trebuie să ajungi să te întorci la Dumnezeu de la
calea indiferenţei, a păcatului, a încăpăţânării, trebuie să te întorci la Isus!
Aşa că vino încă astăzi în Numele lui Isus Hristos, a singurului dar desăvârşitului Mijlocitor
care este la Dumnezeu şi pune-te pe tine şi povara ta la picioarele Lui! El te primeşte iubitor. Dar
dacă ai găsit la El ajutor în marele tău necaz pământesc, dacă te-a păzit de ruşine şi de pedeapsă,
dacă te-a ocrotit în boală şi primejdie, atunci mărturiseşte ceea ce a făcut El pentru tine!
Nu uita că aici este scris: tu Mă vei proslăvi! Dumnezeu te lasă să trăieşti experienţe în legătură
cu puterea şi ajutorul Lui, ca tu să te întorci cu toată inima la Isus; viaţa ta trebuie să devină
pentru timp şi veşnicie, o laudă şi mulţumire pentru Dumnezeu. A ajuns Dumnezeu la ţintă cu
tine?
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Nr. 11 ÎNVINGĂTORI CARE SE ÎNTORC ACASĂ
„Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească”
(1 Petru 2,5)
Tineretul poporului nostru încă n-a văzut învingători care se întorc acasă. Dar acela dintre noi,
vârstnicii, care a trăit aşa ceva, ştie că lucrul acesta este ceva extraordinar. Imaginaţi-vă un astfel
de bărbat, care după luni sau ani de război, se întoarce acasă ca unul dintre învingătorii pe care
patria îi cinsteşte. Iată-l că vine, având cunună de stejar pe coif, capul ridicat, ochii strălucitori,
inima plină de recunoştinţă faţă de Dumnezeu, care l-a păzit minunat în atâtea primejdii. Lacrimi
de bucurie îi strălucesc în ochi, când zăreşte de departe frontonul casei părinteşti. Atunci mama îi
aleargă în întâmpinare, care cu rugăciuni zilnice l-a încredinţat lui Dumnezeu şi care acum vede
înaintea ei împlinirea stăruinţei ei, cu inima fericit emoţionată; plângând cu suspine de bucurie,
îşi ascunde capul la pieptul fiului; fraţi şi surori, rude şi prieteni se apropie grăbiţi, ca să împartă
bucuria – ce privelişte!
Dar nu aşa a fost când în sătucul N. din Siegerland, în 1871 s-a întors acasă un fiu, ai cărui
părinţi credincioşi au stăruit zilnic ca acest fiu să nu fie luat de gloanţele franceze, ci să se
întoarcă în casa părintească, pentru a găsi şi el drumul spre Casă, cealaltă Casă a
Tatălui, care nu este în Siegerland, ci în ceruri. Deci fiul a venit acasă, mama i-a alergat
în întâmpinare, l-a îmbrăţişat şi l-a sărutat. Dar ea a îmbrăţişat un fiu mort de beat. Prima
ei exclamaţie a revederii n-a fost bucurie, ci a izbucnit într-un strigăt de durere: ‚Ah, trebuie să
te revăd aşa, în halul acesta.’
Fiul avea o poveste a vieţii ca mulţi alţii asemenea lui. S-a născut în ţinutul Wittgenstein, ai
cărui locuitori se hrăneau pe atunci, în multe cazuri, din arderea mangalului, în îndepărtatele
ocoale silvice ale frumosului ţinut muntos. Şi tatăl acestui fiu victorios, dar beat, fusese un
cărbunar din Wittgenstein, care, ca toţi tovarăşii lui de muncă, atunci când venea de la uzină,
arăta mai negru decât negri din Camerun. Pe atunci era între cărbunarii din Wittgenstein multă
cruzime; inimile lor erau de multe ori mai negre decât pielea lor. Fireşte, pentru a vedea inimi
întunecate, nu trebuie să călătorim la Wittgenstein; acestea au existat şi există peste tot, printre
bogaţi şi printre săraci. Dar inima acestui cărbunar se luminase şi era lumină în ea, viaţa lui era
spălată şi era mai albă ca zăpada, prin sângele lui Isus, în care el găsise pace. Soarele îndurării lui
Dumnezeu lumina în casa lui, unde băieţii lui creşteau sănătoşi. Când s-au făcut buni de muncă,
s-a mutat în Siegerland, unde se câştiga mai mult în mine decât în uzină. Aşa se face că băieţii nau devenit cărbunari, ci mineri. Deci din această casă părintească era învingătorul întors acasă,
care fusese angajat în al doilea batalion al puşcaşilor regimentului 80, pentru a pleca de acolo în
războiul germano-francez. Inima lui era mai tare ca roca din mină, pe care de atâtea ori a
prelucrat-o cu ciocanul de miner. Tunetul luptei, vaietele răniţilor şi moartea multor camarazi, na putut să-i întoarcă inima la Dumnezeu. Doar cunoştea din casa părintească seriozitatea
veşniciei şi a judecăţii şi dragostea lui Dumnezeu, care l-a urmat şi l-a căutat; el cunoştea şi vina
vieţii sale, petele poftelor şi dorinţelor sale carnale, în care a umblat. Viaţa lui a fost, ca şi cea a
multor camarazi ai săi, descrisă exact în Biblie: „Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre,
în care trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului
care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram şi noi toţi, odinioară, când trăiam în poftele
firii noastre pământeşti, când făceam voia firii pământeşti şi ale gândurilor noastre şi eram din
fire copii ai mâniei, ca şi ceilalţi.” (Efeseni 2,1-3). La inima lui tare nu s-a putut ajunge şi n-a
putut fi prinsă prin bunătatea lui Dumnezeu, care l-a ferit de toate daunele de la Weissenburg, de
la Wörth, de la Sedan şi de la Paris. El s-a întors acasă mai rău şi mai nedisciplinat decât plecase.
În loc de cântări de laudă, de pe buzele lui au răsunat strigăte răcnite şi cântece triviale în ziua
întoarcerii sale acasă.
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Pietrele brute, din care acolo poate se fac casele, sunt desprinse în cariera de piatră prin
dinamitări perforate; tot aşa Îşi desprinde Dumnezeu, din cariera de piatră a lumii neconvertite a
oamenilor, care trăieşte dură şi moartă în păcate, pietrele pe care le poate folosi pentru casa lui
duhovnicească. Au mai trecut câţiva ani, până când acel miner, acum întors acasă, a fost desprins
prin explozie, din cariera de piatră a lumii, pentru a-i găsi locul în casa lui Dumnezeu, ca piatră
vie. Dumnezeu s-a folosit literalmente de pulbere, pentru a desprinde această piatră.
Şi anume, într-o zi, în mina de magnetit, tocmai pusese încărcătura de explozibil în gaura
perforată pentru aşa ceva şi era pe punctul de a o împăna (minerii spun aici: că fac gata
detunătura): atunci a explodat explozibilul şi l-a aruncat la pământ. Zăcea acolo grav rănit şi cu
siguranţă aştepta moartea. Detunătura i-a lovit nu numai pieptul şi membrele, ci şi inima.
Lăuntrul lui a fost total zguduit, căci dintr-odată, toată viaţa sa trecută, lunga listă a faptelor sale
rele, inima lui nerecunoscătoare, împotrivirea lui faţă de Dumnezeu, stăteau scrise cu litere de
foc în faţa conştiinţei sale. Sufletul lui a citit adevărul lui Dumnezeu: Pierdut! Pierdut
pe veci!
Dar îndurarea lui Dumnezeu i-a păstrat viaţa. Pe patul lui de boală a fost învins de harul şi
dragostea lui Isus, care l-a urmat atâta timp. El a privit cu ochii credinţei la crucea de la Golgota,
a găsit iertare pentru toată vina lui şi pace prin sângele lui Isus. A trăit, aşadar, după însănătoşire
ca un copil al lui Dumnezeu şi proprietate a Domnului, într-o umblare credincioasă, până a intrat
în locuinţele păcii, în duminica Peştelui din aprilie 1890. Deci a devenit o piatră vie, căreia
marele Arhitect i-a destinat locul întrebuinţării, după planul Său. Acum a avut parte, pe lângă
primele trei versete din capitolul doi al Epistolei către Efeseni şi de versetul al patrulea şi al
cincilea: „Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu
care ne-a iubit, măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă
împreună cu Hristos.” Deci totuşi a existat pentru el o întoarcere acasă ca învingător, spre
bucuria deplină a mamei sale, căci, după ce lupta vieţii a fost dusă până la capăt, a plecat acasă,
în corturile păcii. El a avut parte de ceea ce un talentat copil al lui Dumnezeu a exprimat în
cântecul:
Cum ne-om simţi, când după lupta trasă,
După cel din urmă foc al bătăliei,
Ne vom întoarce din străini acasă
Şi vom intra pe poarta veşniciei!
Când cel din urmă fir de praf l-om scutura,
Când ultimul strop de sudoare va fi şters
Şi de-aproape vom vedea şi saluta
Ce-a dat curaj pelerinului, ades!
Cum ne-om simţi, când cu fior vom asculta
Corul cel de sus ce ne primeşte cu cântat,
Când harfe aurii prin ceruri vor cânta
Laudă Mielului, ce lumea a-mpăcat!
Când în lung şi-n lat cetatea Lui cea sfântă
Răsună de-„Aleluia!” mântuiţilor ce cântă
Şi a rugăciunilor tămâie sfântă
Spre tronul Celui Preaînalt se-avântă!
Cum ne-on simţi? O, ce ochiul n-a zărit,
Urechea n-a auzit, minţii n-a fost dată,
Aceea o să fim şi ne e hărăzit,
Când ne vom muta în ţara lăudată!
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Haidem, cărarea abruptă s-o suim,
Merită să asudăm şi să ne ostenim,
Să ne grăbim ca acolo să sosim,
Unde Domnul dă mai mult decât gândim!

Vrei şi tu să ai parte de aceasta?
Nr. 12 CRISTOFOR COLUMB
Şi credinţa este o încredere neclintită (o înfăptuire) în lucrurile
nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd.”
(Evrei 11,1)
Cristofor Columb, descoperitorul Americii, s-a născut în anul 1456 la Genova. Deja în
tinereţe a străbătut mările cunoscute pe atunci, de pe costa de la Genova până la Islanda; dar mai
mult decât aceasta, a fost un creştin care a încercat credincioşia şi puterea harului lui Dumnezeu.
Convins de forma de glob a pământului, voia să găsească spre vest calea marină spre Indiile de
Est. El era sigur că dincolo de oceanul Atlantic ar trebui să fie coastele Asiei. Timp de
optsprezece ani s-a străduit Columb, sub multe vicisitudini şi umilinţe, să obţină mijloacele
băneşti şi corăbiile pentru această acţiune. În cele din urma regina Spaniei s-a lăsat înduplecată
de un prieten al lui Columb, să-i ofere trei corăbii mici cu echipajul necesar. A fost semnat un
contract în care Columb a fost numit mare amiral al tuturor mărilor şi vicerege al tuturor
insulelor şi ţinuturilor pe care le va descoperi şi i se va acorda a zecea parte din toate veniturile
sperate. Cine a auzit la curtea Spaniei de acest contract, a declarat toată chestiunea ca fanatism.
Unul dintre bărbaţii de vază ai consiliului convocat de regina Spaniei, a declarat toată această
acţiune ca fără speranţă. Dar Columb nu s-a lăsat influenţat, a urgentat cu râvnă utilarea micilor
sale corăbii în portul Palos de pe coasta Andaluziei. Erau doar vase mici, construite rău; două
dintre ele erau fără covertă. Echipajul consta din 120 de bărbaţi, dintre care mulţi au intrat în
această slujbă fără chef şi siliţi. Nenumăraţi privitori stăteau pe ţărm când Columb, în 3 august
1492, puţin înainte de răsăritul soarelui a părăsit portul Palos cu mica lui flotă. Întâi a luat-o pe
drumul spre insulele Canare, la coasta vestică a Africii. De aici a navigat în 6 septembrie spre
vest. Dar când câteva zile mai târziu au început alizeele şi mânau fără încetare corăbiile spre
vest, când zi după zi, săptămână după săptămână ţinutul făgăduit întârzia să apară, a izbucnit o
rebeliune; voiau să-l oblige pe Columb să se întoarcă. Dar el s-a ţinut tare şi a explicat cu toată
fermitatea că va găsi Indiile cu ajutorul lui Dumnezeu. Deja începuse luna octombrie când stoluri
de păsări pe care nu le văzuseră niciodată, o tufă plutitoare cu fructe roşii proaspete arătau că se
apropiau de uscat. În seara de 11 octombrie, Columb a observat la orizont lumini mişcătoare. În
12 octombrie 1492, la ora două noaptea s-a destrămat vălul de nori şi s-a văzut un mal cu nisip
luminat de lună; din toate trei corăbiile a răsunat strigătul: „Pământ! Pământ!” Dimineaţa au
fost coborâte bărcile. Primul a păşit Columb, cu sabia trasă din teacă şi cu steagul Castiliei în
mână, pe pământul insulei San Salvador. Curând după aceea au fost descoperite învecinatele
insule Bahamas, apoi insulele Indiilor Occidentale, apoi uscatul Americii. Apoi Columb s-a
întors în Europa. El a adus reginei Spaniei nu numai vestea că noi ţări, mări şi popoare au fost
supuse sceptrului ei, el i-a adus şi aur şi bogăţii. La această primă întoarcere acasă, în 15 martie
1493, a fost primit cu bătăi de clopote, strigăte de bucurie, admiraţie şi onoruri împărăteşti. Dar
abia îşi începuse ce-a de-a doua călătorie cu corăbii mai mari şi echipaj mai bun, că s-au şi
ridicat invidioşi şi calomniatori, care au găsit o ureche binevoitoare la curtea Spaniei. În urma lui
a fost trimisă altă flotă, care l-a luat prizonier ca trădător. Eroul s-a întors în lanţuri. Şi-a dovedit
în mod strălucit nevinovăţia şi a plecat apoi pentru a treia oară în America. Dar de atunci înainte
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viaţa lui a fost mistuită de lupta împotriva calomniatorilor lui. În 21 mai 1506 a murit, în vârstă
de numai de 50 de ani. Nu nemaiauzitele eforturi şi primejdii, nu naufragiile şi lipsurile i-au
distrus natura de fier, ci duşmănia, invidia şi neloialitatea oamenilor. Lanţurile pe care le-a purtat
odată, le-a dus cu el până la sfârşitul vieţii, în amintirea cum nerecunoştinţa oamenilor a răsplătit
sacrificiul său; l-au pus în sicriu, potrivit ultimei lui dorinţe. În ultimele luni ale vieţii, într-o
scriere lungă şi-a mărturisit credinţa în Domnul, care fusese tăria vieţii lui. Apoi a trecut dincolo,
în lumea nouă, pe care o apucase prin credinţă, nu în America, nu, în veşnicie, unde locuieşte
dreptatea.
Columb a observat numai puţine indicii că dincolo de oceanul Atlantic ar trebui să existe o
lume nouă. Câteva bărci indiene aduse la mal, bucăţi de lemn şi de copaci străini pe care curentul
golfului le aducea pe coasta Europei şi siguranţa că pământul are formă de glob, acestea au fost
de ajuns pentru a-i da convingerea neclintită despre ceea ce ochii lui nu vedeau. El n-a crezut
aceasta cu credinţa teoretică a sălii de clasă, ci cu credinţa practică a convingerii de viaţă. De
aceea a pus putere, timp, bani şi tot ceea ce avea şi era, în ascultarea acestei credinţe – şi a găsit
şi a avut parte de ceea ce fusese o certitudine pentru credinţa lui.
Dumnezeu mărturiseşte tuturor oamenilor că există un ţinut de slavă necunoscut lumii,
dincolo de marea acestui timp. Crezi tu lucrul acesta? Majoritatea oamenilor îl cred numai cu
capul, adică acceptă în general învăţătura creştinismului şi se supun la ceea ce este sfinţit în ochii
lor prin datină. Dar de îndată ce trebuie să investească în aceasta viaţă, timp şi putere pentru a
ajunge în acest ţinut al slavei, nu mai vor. Ei rămân în ţara vremelniciei, în care s-au născut. Unii
nu vor să iasă din slujba păcatului, alţii au fost orbiţi de puterea deşertăciunii şi a lucrurilor
vizibile şi nu vor să se încredinţeze conducătorului, singurul care poate să-i conducă în ţara
făgăduinţei. Orbia – necredinţa – slujirea păcatului îi ţin pe oameni pe loc.
Credinţa care mântuieşte, despre care vorbeşte Scriptura, este o înfăptuire, o apucare a
lucrurilor nădăjduite, o încredinţare fără orice îndoială că ceea ce ochii încă nu văd acum,
există, cu toate acestea. Da, după o scurtă călătorie peste marea acestui timp, vom acosta pe
ţărmul veşniciei pentru a vedea ce a spus Dumnezeu.
Ceea ce mărturiseşte Biblia, ceea ce adevereşte conştiinţa noastră, ceea ce aflăm în ascultarea
rugăciunilor noastre de credinţă, aceea vom vedea! Îl vom vedea pe Domnul! Orice credincios
posedă o mare dovadă despre realitatea lucrurilor veşnice. Această mare dovadă a prezenţei şi
harului lui Dumnezeu, a jertfei veşnic valabile a lui Isus, a mântuirii adevărate, este realitatea
iertării păcatelor, eliberarea de povara vinii. Cine a trăit aceasta, acela a aflat o parte din
realitatea lumii nevăzute. Ai trăit lucrul acesta?
Cine nu trece prin aceasta, nu va păşi pe ţărmul veşniciei ca un copil fericit al lui Dumnezeu,
ci ca un vinovat. Dar cine-L crede pe Dumnezeu şi Cuvântul Său, acela are parte zilnic de
dovezi despre realitatea lumii nevăzute; are parte de minunate ascultări ale rugăciunilor; ochii lui
încep să recunoască în toate lucrurile călăuzirile dragostei lui Dumnezeu. Aceste semne, care în
valurile timpului actual ne mână spre ţărmul veşniciei, se înmulţesc cu cât ne apropiem de ţintă.
Mizează toată viaţa ta, în încrederea credinţei, pe acest singur lucru, minunata făgăduinţă a lui
Dumnezeu, pe care Isus a răscumpărat-o pentru ai Săi cu propriul lui sânge.
Călătoria lui Columb a trecut prin multe lupte, greutăţi, - dar în cele din urmă a văzut lumini
licărind şi atunci s-a spus: Pământ! Pământ! Încă puţin timp şi ochii noştri vor vedea ce am
crezut, vom păşi pe tărâmul fericit al veşniciei şi vom lua în stăpânire promisiunea solemnă pe
care Împăratul împăraţilor deja aici ne-a lăsat-o scrisă, pe când lumea ne considera proşti şi
nebuni. „Însă fiindcă avem acelaşi duh de credinţă, potrivit cu ceea ce este scris: ‚Am crezut, de
aceea am vorbit!’, şi noi credem şi de aceea vorbim. Şi ştim că Cel ce a înviat pe Domnul Isus,
ne va învia şi pe noi împreună cu Isus. … De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci chiar dacă
omul nostru de afară se trece, totuşi omul nostru din lăuntrul se înnoieşte din zi în zi. Căci
întristările noastre uşoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă.
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Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd; căci lucrurile care se
văd sunt trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt veşnice.” (2 Corinteni 4,13.18).
Nr. 13 ÎNGERII LUI DUMNEZEU
(Crăciun)
„Şi deodată, împreună cu îngerii s-a auzit o mulţime de oaste cerească,
lăudând pe Dumnezeu.” (Luca 2,13)
S-a Petrecut în anul 1901 în Trier, că drăgălaşul fiu de doi ani al unor părinţi credincioşi, s-a
apropiat prea mult în joacă de gura deschisă a unei pivniţe şi s-a prăbuşit îndărăt, în adânc. În
această încăpere boltită adâncă de vreo trei metri, cobora o scară de piatră. Copilul a dat cu capul
de una din treptele de piatră şi s-a ridicat teafăr. Acelaşi băiat a căzut doi ani mai târziu dintr-un
pom înalt şi s-a sculat nevătămat şi tot în acel an a căzut pe un vapor ticsit, când s-a desprins de
fratele lui mai mare, prin gura deschisă a buncărului în magazia de cărbuni a motorului navei şi
s-a sculat teafăr.
Au fost acestea numai întâmplări fericite? Nu, îngerul lui Dumnezeu a fost cel care a păzit
acest copil şi anume, un înger viu, adevărat, personal, care a fost trimis de Dumnezeu pentru
această slujbă, care a avut putere şi tărie să facă moi treptele de piatră şi să întărească oasele
fragile. Majoritatea dintre noi, copii fiind, au auzit şi au crezut în îngeri. Dar când au crescut şi
au ajuns la raţiune, au învăţat de la părinţi, fraţi şi prieteni, că acestea fuseseră numai poveşti:
„Toţi oamenii raţionali şi educaţi spun că nu există îngeri.” De unde ştiu ei lucrul acesta?
Răspuns: Doar nu se pot vedea! Aceasta este înţelepciunea lumii necredincioase. Există numai
ceea ce se poate vedea şi simţi. Dar pe lângă aceasta ei aud sunetul vocii, pe care nimeni n-o
poate vedea; ei telegrafiază cu curentul electric, pe care nimeni nu-l poate vedea. Ei cred în
vitalitatea bobului de sămânţă, din care nu văd nimic; îl seamănă în aşteptarea precisă a unei
recolte şi au parte de ea. Ei pun ouă sub găină pentru clocit, cu toate că într-o mie de ouă pe care
le-au spart, încă n-au văzut niciodată ceva din viaţa conţinută în ele. Aceiaşi oameni ştiu foarte
exact că gândurile absolut invizibile despre poftă şi păcat sunt o asemenea putere, încât îi
determină pe oameni la: furt, crimă, adulter, curvie. Ei au trăit adesea lucrul acesta. Deci nu este
aşa, că aceşti oameni care o spun, cred numai ce văd, simt şi aud, – ci susţin aşa ceva numai
în privinţa a tot ceea ce le spune Dumnezeu din împărăţia lumii nevăzute. Pe aceasta o
resping, pentru că nu vor s-o recunoască. Doar vrem să fim practici. Lumea pretinde mereu, mai
cu seamă acum, la sfârşitul secolului al XIX-lea, ca totul să fie organizat practic, totul adaptat la
realitatea vieţii. Şi noi, creştinii credincioşi, găsim că lucrul acesta este foarte bun.
Stilul modern îşi zice realist, adică orientat spre realitatea reală, adevărată. Este aceasta aşa
sau este numai înşelătorie? De exemplu, lumea de astăzi cere ca oricărui bărbat să i te adresezi
cu „domnule”. Orice hangiu al unuia dintre hanurile murdare din mahalaua St. Pauli al portului
Hamburg este, normal, un domn şi orice „alergător” pe care-l trimite la corăbiile care sosesc
pentru a-i ademeni în plasa lui pe marinarii cu punga plină, cărora tocmai li s-a plătit salariul,
este un domn. Orice servitor, hamal ar fi foarte jignit, dacă n-ar mai fi domn. Sunt aceştia
domni? Domni sunt bărbaţii care au ce stăpâni. Curată înşelătorie! Numai Unul să nu mai fie
Domn, Isus, despre care a fost vestit: „Astăzi vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos,
Domnul”.
Da, cum stau lucrurile cu lumea aceasta, care, chipurile, vrea să fie practică în toate? În fiecare
an se sărbătoreşte Crăciunul, cu săptămâni înainte se văd toate vitrinele împodobite proaspăt,
peste tot se cumpără, se coace, se curăţă. S-a născut şi S-a ivit Fiul lui Dumnezeu? Da sau nu?
Dacă da, de ce nu-I supuneţi Lui inima şi viaţa? Este adevărată vestea Crăciunului? Tu spui: da!
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Deci există totuşi cu adevărat îngeri? Nu, aceasta n-o crezi cu adevărat. Ce-i drept, că sunt îngeri
pe biserici şi pe mânăstiri, în cărţi şi pe tablouri, de piatră, pictaţi, tipăriţi, fotografiaţi, că în
pomii de Crăciun există îngeri de ceară, de zahăr, de marţipan, aceasta n-o contestă nimeni;
lucrul acesta doar l-am văzut toţi din tinereţe.
Mulţi vor admite chiar necondiţionat, că într-adevăr îngerul lui Dumnezeu, trimis de
Dumnezeu, li s-a arătat păstorilor pe câmpia Betleem-ului, cu salutul: „’Iată, vă aduc o veste
bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul; astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un
Mântuitor, care este Hristos, Domnul. Iată semnul după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un prunc
înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle.’ Şi deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulţime de
oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând: ‚Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi
pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui!’”
Deci atunci un înger şi o mulţime de oaste cerească au fost vizibili pentru ochiul omenesc,
cuvintele şi cântările lor de laudă au putut fi auzite de urechea omenească. Oare unde au rămas
toate acestea?
Vrem să fim practici, vrem să considerăm şi să contăm pe ceea ce este într-adevăr real. Deci
aceasta este ceva real, căci Dumnezeu o spune şi credincioşii o află, că tronul lui Dumnezeu este
înconjurat de serafimi, care strigă tare unul la altul cu majestate şi putere: „Sfânt, sfânt, sfânt este
Domnul oştirilor! Tot pământul este plin de mărirea Lui!” (Isaia 6,3 textual.) Şi aceasta este
adevărat, că Dumnezeu are oştiri sfinte de îngeri; această oştire, care în puterea ei minunată stă
în slujba lui Dumnezeu, are arhangheli şi căpetenii (Iosua 5,13-15), care îndeplinesc poruncile
lui Dumnezeu şi apar pe acest pământ (compară cu Daniel, capitolul 10). Unul dintre aceşti
arhangheli din oştirea lui Dumnezeu este Mihail, despre ale cărui lupte cu puterea lui satan
auzim de două ori şi a cărui ultimă mare victorie asupra lui satan, balaurul, Ioan a văzut-o în duh.
(Apocalipsa 12,7-12.) Despre aceste cete de îngeri ai lui Dumnezeu, care au intonat minunata
cântare de laudă pe câmpia Betleem-ului, Domnul spune în noaptea suferinţei Sale: „Crezi că naş putea să rog pe Tatăl Meu, care Mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de douăsprezece
legiuni de îngeri?” (Matei 26,53.)
Ale acestor cete erau acei cai şi care de foc, pe care Elisei i-a văzut în cetatea Dotan şi a
mărturisit: „Mai mulţi sunt cei cu noi, decât cei cu ei.” (2 Regi 6,16.)
Aceasta este real, realitate. De la aceste cete a intrat un sol, vizibil pe la ceasul al nouălea (ora
trei după-amiază), la sutaşul roman Corneliu (Faptele Apostolilor 10,3). Dintre aceşti îngeri a
fost trimis unul şi l-a eliberat pe Petru din lanţurile de fier, din patru rânduri de paznici şi porţi de
fier încuiate. Aceştia au fost trimişi, duhuri slujitoare în slujba celor ce vor moşteni mântuirea
veşnică (Evrei 1,14) şi mulţi, mulţi credincioşi au avut parte de slujba lor. Câte primejdii pentru
trup şi pentru suflet n-a întors Dumnezeu de la preaiubiţii lui copii prin slujba îngerilor Lui, câte
ziduri de har şi de pază n-a construit El prin ei, câte ispite pe care le-a pregătit satan pentru a-i
pierde pe copiii lui Dumnezeu, n-au fost înlăturate de mâinile îngerilor!
Cuvântul lui Dumnezeu strigă creştinilor credincioşi: „V-aţi apropiat de Ierusalimul ceresc, de
zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor.” (Evrei 12,22.) Da, cine merge în slava lui
Dumnezeu spălat de sângele împăcării veşnice, acela va vedea cândva această oştire minunată a
îngerilor lui Dumnezeu. Atunci va fi încheiată slujba lor în această vreme trecătoare pentru copiii
lui Dumnezeu, atunci numărul deplin al mântuiţilor lui Dumnezeu va sta în jurul tronului
Mielului, atunci toţi îngerii, împreună cu copiii lui Dumnezeu vor cădea cu faţa la pământ, cu
marea cântare de laudă: „’Amin.’ ‚A Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înţelepciunea,
mulţumirile, cinstea, puterea şi tăria, în vecii vecilor! Amin.” (Apocalipsa 7,12.)
Atunci Isus, care odată s-a înjosit în ieslea de la Betleem pentru a mântui pe păcătoşii pierduţi,
va sta ca un Miel înjunghiat în mijlocul răscumpăraţilor Lui şi o desfătare veşnică va fi peste
capetele lor!
Unde vei fi tu atunci?
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Nr. 14 UN SECOL SCURS
„Tu, care întorci pe oameni în ţărână şi zici: „Întoarceţi-vă, fiii
oamenilor!” Căci înaintea Ta, o mie de ani sunt ca ziua de ieri, care a
trecut şi ca o strajă din noapte.” (Psalmul 90,3-4)
În urmă cu o sută de ani şi-a început Napoleon I drumul victorios prin Europa. Prusia a fost
curând supusă jugului Franţei, toată Germania a ajuns în mizerie şi nenorocire; 15 ani plini de
lupte şi vărsare de sânge, de suspine, griji şi zbuciumul popoarelor au zburat repede – şi cel
temut a zăcut în ţărână. Şi-a încheiat viaţa ca un prizonier neputincios, pe Sfânta Elena. Nu el
trebuia să pună pecetea istorică a acestui secol scurs, ci reîntemeierea imperiului german, care sa întărit în unitate şi putere sub împăratul Wilhelm I, cel victorios. Ce deosebire între Germania
de astăzi şi cea de acum o sută de ani, care se descompunea în mai mult de o sută de state şi
ţinuturi mici. Fiecare avea stâlpii lui de graniţă, îşi tipărea propriile monede, îşi înfiinţa propriile
ei trupe – chiar dacă câte unul dintre aceste mici teritorii independente ale Reichului aveau
numai un bărbat sau doi pe care trebuiau să-i prezinte armatei Reichului. Nimeni nu stima şi nu
onora numele german, căci nici măcar germanii n-o făceau. Nu existau nici flotă germană, nici
colonii. Dar astăzi patria germană este unită şi puternică. Armata ei uriaşă este în stare să aşeze
pe câmpul de bătaie un milion şi jumătate de luptători, flota ei în plină dezvoltare duce drapelul
Germaniei peste toate mările. Codul legii este valabil pentru toate statele germane, ca şi moneda,
măsura şi greutatea. Într-adevăr, Germania are motive să privească în sus la Dumnezeu, cu
adâncă smerenie şi mulţumire, la sfârşitul acestui veac.
Dar şi altceva au mai adus aceşti 100 de ani: a fost descoperită forţa aburului. Prin ea au
luat fiinţă acele fabrici mari, care-şi pun pe ţinuturi întregi amprenta muncii profesionale
sârguincioase. Această putere miraculoasă a schimbat aspectul vieţii şi ocupaţia a sute de mii de
oameni, care s-au mutat de la sate la oraşe, de la agricultură la munca în fabrică. Ei au crezut căşi vor găsi fericirea acolo, dar n-au găsit-o – căci fericirea pământească nu stă într-un salariu mai
mare, ci în binecuvântarea lui Dumnezeu. Pentru mulţi oameni tineri şi pentru multe familii ar fi
fost mai bine să fi rămas în satul liniştit – dar lumea spune: „Omul e mulţumit că i se face pe
voie”. Pământul a fost împânzit cu reţeaua şinelor de căi ferate, iar mările au fost populate cu mii
de vapoare. Călătoriile care înainte aveau nevoie de luni, se parcurg în 48 de ore; în şapte zile se
călătoreşte peste ocean în America. O migraţiune a popoarelor a trecut peste ocean, din Europa
în America – şi aceştia toţi au căutat fericirea pământească! Unii au găsit-o, dar mulţi au găsit
suferinţă adâncă şi încercări grele.
Forţa miraculoasă a electricităţii a adăugat căilor ferate, telegraful. Cu el se vorbeşte în câteva
secunde din Berlin până în Kiautschou (China). Gazul şi electricitatea luminează oraşele, casele,
halele, acolo unde înainte lampa cu ulei sau lumina lumânărilor răspândeau doar o licărire
tulbure.
Şi la noi, soldaţii! Şi aici totul este schimbat, totul este preschimbat în dimensiuni enorme şi
viteză maximă. La începutul acestui secol, înarmarea pentru un război se făcea în multe luni,
astăzi trebuie să fii gata în şase zile. Pe atunci trupele mărşăluiau timp de săptămâni spre graniţa
ameninţată, astăzi armatele zboară pe calea ferată laolaltă. Pe atunci se trăgea la 100, până la 200
de metri depărtare, astăzi până la 3000 de metri; pe atunci erau 2, până la 3 împuşcături pe minut,
astăzi sunt 10 până la 14. Aburul şi electricitatea, telegraful, bicicleta şi baloanele cu aer pun
amprenta sfârşitului de veac pe graba fără odihnă şi par că vor totul reorganizat.
În toată această vrajă a născocirii moderne, omenirea este ca drogată – omul se idolatrizează el
însuşi, îşi admiră propria minte şi-L uită pe Dumnezeul veşnic. Aceasta este trăsătura
caracteristică a prezentului în care îndurarea lui Dumnezeu face să se propovăduiască Evanghelia
Lui mântuitoare şi Cuvântul Său infailibil în toate popoarele ca niciodată până acum.
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La sfârşitul secolului, în dangătul clopotelor anului ajuns la scadenţă, în tot zgomotul şi agitaţia
vieţii moderne răsună cuvântul lui Dumnezeu: „Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din
neam în neam. Înainte ca să se fi născut munţii şi înainte ca să se fi făcut pământul şi lumea, din
veşnicie în veşnicie Tu eşti Dumnezeu! Tu întorci pe oameni în ţărână şi zici: „Întoarceţi-vă,
fiii oamenilor!” Căci înaintea Ta, o mie de ani este ca ziua de ieri, care a trecut şi ca o strajă
de noapte. Îi mături ca un vis: dimineaţa sunt ca iarba care încolţeşte iarăşi; înfloreşte dimineaţa
şi creşte, iar seara este tăiată şi se usucă.” Inima şi conştiinţa îţi adeveresc, că în toată acestea:
alergătură, goană, născocire, savurare, îngrijorare şi ostenire rămân neschimbaţi aceştia doi:
Dumnezeul veşnic, care întinde mâinile harului spre oamenii pierduţi şi omul neliniştit, care
călătoreşte prin timpul grăbit, pentru a culege în veşnicie ceea ce a semănat.
Faptul acesta îl predică veacul ajuns la scadenţă: că omul, chiar dacă-şi înalţă semeţ capul ca o
floare care înfloreşte timpuriu, se prăbuşeşte repede, nu găseşte nimic pe pământ care să-i
rămână în moarte, dacă n-a găsit acel singur lucru la care Dumnezeu îl cheamă: har şi pace de
la Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos!
O mie de ani sunt pentru Dumnezeu ca ziua de ieri; dar şi o zi este ca o mie de ani
(2 Petru 3,8). Dumnezeu măsoară şi socoteşte altfel decât oamenii. Dacă vrei să socoteşti corect,
trebuie să calculezi cu socoteala lui Dumnezeu. Viaţa ta scursă, ca şi anul ajuns la sfârşit, au
cuprins în şirul zilelor lor o nemărginire de har şi îndurare ale lui Dumnezeu. Eşti
conştient de lucrul acesta? Cam 4500 de milioane de oameni s-au născut şi au murit în acest
secol pe pământ. Oare cât de puţini vor fi între aceştia, cei care au găsit în Isus viaţa veşnică?
Când vine ultimul tău ceas, ceea ce este pământesc se prăbuşeşte în neant. Poate zgomotul şi
luciul descoperirilor moderne să consoleze un păcătos muribund? Dacă ar trebui să mori fără o
nădejde sigură a vieţii, te-ar putea ajuta atunci, dacă ai fi într-unul din vapoarele moderne care
străbat oceanul cu o viteză mare, ca nişte palate plutitoare, strălucind în lumina electrică, dotate
cu tot confortul şi cu toată strălucirea? Nu va fi nici acolo altfel decât în camera în care a murit
marele Goethe, care la lumina vie a lumânărilor striga: „Mai multă lumină! Mai multă lumină!”,
când a trebuit să intre în întunecata-întunecată veşnicie, fără mângâierea şi pacea lui Isus. Pentru
sufletul tău nemuritor, pământul şi tot ce oferă el este şi astăzi la fel ca pustia aridă în care
Moise, omul lui Dumnezeu, a exclamat acum mai bine de trei mii de ani: „Doamne, Tu ai fost
locul nostru de adăpost din neam în neam!”
Deci nu este vorba dacă afară oameni călătoresc cu aburi sau electricitate şi nici despre ceea ce
se tipăreşte în milioanele de pagini de ziar despre comportarea oamenilor. Tot ce se cumpără, se
fabrică, se tipăreşte, se telegrafiază, se admiră sau se defăimează pe întreg pământul, este absolut
fără valoare şi indiferent pentru omul care trebuie să păşească din timp în veşnicie. Numai un
lucru are însemnătate: relaţia lui cu Dumnezeu. Dacă păcatul vieţii şi al inimii lui este
înlăturat de harul lui Dumnezeu pentru totdeauna, dacă petele vinii lui sunt spălate cu sângele lui
Isus, dacă ştie că merge în slava lui Dumnezeu!
Când regele Henric al VIII-lea al Angliei a trebuit să moară în 28 ianuarie 1547, şi-a încheiat
viaţa pătată de sânge, împovărată de păcat, în ciuda fastului regal care-l înconjura, cu vorbele:
„Acum, prieteni, am pierdut totul: regatul, coroana, sufletul!” Dar un martor simplu, credincios
al lui Isus, care a murit acum câţiva ani, a adormit cu cuvintele: „Triumf! Triumf! O, strigaţi:
triumf! Desfăşuraţi steagul! Astăzi intră în cerul lui Dumnezeu un păcătos care este spălat în
sângele lui Isus!” Când va veni ceasul acesta pentru tine, secolul scurs nu te poate mângâia nici
cu strălucirea patriei noastre renăscute, nici cu toate invenţiile şi descoperirile sale, ci aceasta o
poate face numai Isus, care a murit pe cruce pentru tine. Harul Lui este cel care te-a
ţinut în viaţă până acum, în timp ce în jurul tău milioane de oameni cad morţi, ca paiele secerate.
Dacă ai acest unic adăpost: pe Isus, atunci poţi păşi vesel nu numai în noul secol, ci chiar şi în
veşnicie. Poţi face lucrul acesta?
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Nr. 15 POT - NU POT.
VREAU – NU VREAU.
„Pot totul în Hristos, care mă întăreşte.” (Filipeni 4,13)
În lazaretele din Nancy, în octombrie 1870 erau mulţi bolnavi de tifos şi dizenterie. Una dintre
surorile de caritate avea în grija ei un infanterist grav bolnav de dizenterie, care avea în acelaşi
timp o rană prin împuşcare încă nevindecată la mâna dreaptă. Câteva zile, viaţa lui a părut că este
în mare primejdie din cauza dizenteriei. Dar apoi boala a mers spre însănătoşire, chiar dacă rana
încă era mare. Ce uimită a fost sora când într-o dimineaţă l-a găsit pe pacient sculat din pat,
preocupat să-şi cureţe nasturii de la tunica militară! Zadarnic i-a poruncit să se culce iar în pat.
Când medicii au venit la vizita de dimineaţă, el stătea lângă pat, drept, în uniforma strălucitor de
curată. La întrebarea aspră a medicului-căpitan: „Cum îndrăzniţi să vă sculaţi fără permisiune?”,
a răspuns cu raportul viguros: „Domnule medic de batalion, mă declar sănătos!” „De fapt, ce
vreţi? Vreţi la mama acasă?” „Vreau la trupă!” „Dar nu puteţi trage cu mâna dreaptă!” „Atunci
trag cu stânga.” Aceasta le-a plăcut medicilor; vedeau în faţa lor un bărbat care voia să meargă la
luptă cu orice preţ, bolnav sau sănătos. Cu toate acestea, n-ar fi dus-o până la capăt; chiar dacă
medicii i-ar fi făcut pe plac, s-ar fi prăbuşit şi ar fi ajuns în cel mai apropiat spital, bolnav şi
nenorocit, poate muribund.
Într-adevăr, voinţa omenească ar fi în stare de multe, atâta vreme cât Dumnezeu dă sănătate şi
putere. Uimitoare probe de putere a voinţei, de a îndura chin şi dureri ne sunt relatate, de
exemplu despre Mucius Scaevola, acel roman care şi-a întins mâna în vasul cu cărbuni şi a lăsato să ardă, pentru a demonstra duşmanului că un roman nu se teme de nimic. Dar cu toate că omul
este în stare de atât de multe în lucrurile pământeşti prin puterea voinţei, voinţa omenească se
dovedeşte a fi fără putere de îndată ce este vorba de luptă împotriva păcatului.
Tocmai am trecut pragul unui nou an. Mulţi au văzut că viaţa lor nu se află într-o stare bună –
şi totuşi vedem peste tot, unde voinţa omenească este pusă în joc, că numai după opt zile se
merge pe vechiul făgaş. Unii au cheltuit prea mulţi bani şi spun: Vreau să fac economie, să-mi
plătesc datoriile şi să pun totul în ordine. Într-adevăr, o problemă simplă şi totuşi cei mai mulţi
nu reuşesc. Un altul vede că a fost un fiu nerecunoscător şi conştiinţa îl îndeamnă să le promită
părinţilor o îndreptare. Unii fraţi învrăjbiţi, soţi nefericiţi vor de acum înainte să trăiască în pace
împreună, unii oameni de afaceri dezordonaţi vor să devină de nădejde, beţivii vor să lase
băutura şi desfrânaţii vor să lase pofta murdară. Care este situaţia ta, prietene? Ai şi tu ceva de
pus în ordine? Vezi şi tu lucruri în viaţa ta, în privinţa cărora spui: aşa nu poate merge mai
departe!?
Mă tem că s-ar putea să-ţi meargă ca acelui soldat care şi-a lustruit nasturii şi s-a declarat
sănătos. A existat voinţa, dar nu şi puterea. Cu toate acestea, mai există o putere, care ne face în
stare pe noi, oamenii slabi, să facem tot ceea ce trebuie să facem după voia lui Dumnezeu. Pavel
a putut să spună: „Pot totul în Hristos, care mă întăreşte!” Şi totuşi, acelaşi Pavel spune:
„Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să
rămână în mine. … Căci când sunt slab, atunci sunt tare.” (2 Corinteni 12,9-10.)
El ajunsese la capăt cu propria putere, acum nu mai voia decât să fie unealta slabă prin care să
lucreze Domnul. Atunci a trăit o viaţă nouă.
Retrospectiva în viaţa mea îmi arată ce pot şi ce nu pot. În faţa oamenilor pot să par evlavios şi
bun – dar nu pot fi bun înaintea lui Dumnezeu. Pot să vreau să iubesc oamenii – şi totuşi să fiu:
mânios, amarnic, dur, nedrept, imoral, egoist. Pot să mă plâng, dar nu pot să remediez dauna
vieţii mele. Da, privind înapoi la viaţa mea, ajung la concluzia că sunt un om neputincios. Dar un
lucru tot pot. Pot să mă smeresc înaintea lui Dumnezeu cu păcatul meu, pot să cred în dragostea
lui Dumnezeu care s-a arătat în Hristos, pot să-l rog pe Dumnezeu pentru har şi îndurare şi pot să
apuc astăzi harul şi îndurarea, căci Dumnezeu o spune.
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Eu nu pot să iau înapoi nici o vorbă, nici o faptă, nu pot să şterg nici măcar o singură oră a
vieţii mele din amintire sau din cartea judecăţii lui Dumnezeu. Şi totuşi pot prin credinţa în
sângele lui Isus, să-mi văd toată viaţa spălată albă ca zăpada şi deplin curăţită în sângele lui Isus.
Nu pot să recâştig nici o zi pierdută a vieţii mele, dar pot primi prin credinţă o veşnicie de: pace,
fericire, bucurie. Nu pot face nimic pentru a-mi menţine părinţii sănătoşi şi fericiţi la bătrâneţe,
să-i apăr pe fraţii mei de pagube, dar pot prin mijlocirea credinţei să atrag binecuvântare şi
ocrotire pentru toţi cei care-mi sunt scumpi. Câţi beţivi nefericiţi nu trebuie să spună: nu pot să
mă împotrivesc poftei; trebuie să beau; dar când se întorc la Dumnezeu, devin liberi, pentru a
demonstra în puterea lui Isus: am putere în Domnul! Atâţia sclavi ai desfrâului n-au putut să se
împotrivească păcatului, până când au găsit putere la Isus; acum spun: nu mai vreau să
păcătuiesc şi pot să trăiesc cu inima curată.
Ce adevăr minunat, că un om neputincios, dacă primeşte harul lui Dumnezeu, poate să spună
prin credinţă: „Pot totul în Hristos, care mă întăreşte!” Ce poate un om şi de ce este în stare, nu
depinde de voinţa lui, ci de harul lui Dumnezeu. Când în anul 1628 temutul Wallenstein a asediat
fortăreaţa Stralsund, a comunicat comandantului suedez: „Chiar dacă Stralsund ar fi legată de cer
cu lanţuri, vreau s-o iau jos.” Cu toate acestea n-a putut s-o facă, ci a trebuit să plece cu
problema nerezolvată, în timp ce din turnurile cetăţii i se cânta de batjocură. Dumnezeu spune şi
celui mai puternic şi mai entuziasmat om: „Până aici să vii, să nu treci mai departe; aici să ţi se
oprească mândria valurilor tale!” (Iov 38.11.) Câţi oameni n-au ajuns de ruşine cu ceea ce au
vrut! „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi.” (Iacov 4,6 textual.)
Cu toate acestea, depinde de voinţa ta, în ciuda întregii tale slăbiciuni. Vrei să te supui
dragostei lui Dumnezeu? Vrei să-ţi întinzi mâinile spre Mântuitorul? Vrei să cauţi şi să găseşti
har? Vrei să tragi o linie în viaţa ta trecută, să-ţi osândeşti păcatul înaintea lui Dumnezeu? Vrei
să crezi că Dumnezeu te iubeşte pe tine, păcătosul, că El are cu tine gânduri de pace şi nu de
suferinţă?
Domnul spune alor Săi: „Fără Mine nu puteţi face nimic.” Nimic fără Isus, dar totul cu Isus.
Un creştin nu mai trebuie să conteze pe propria putinţă, ci pe puterea dumnezeiască a Aceluia
care trăieşte în el: Hristos. Un creştin adevărat spune: Nu pot să iubesc acest duşman, nu pot să-l
iert, dacă aceasta trebuie să vină din inima mea; dar în puterea şi în dragostea lui Isus pot lucrul
acesta şi-l vreau, ba chiar: trebuie să-l pot! La un creştin credincios nu mai trebuie să fie nici o
deosebire între „Vreau!” şi „Pot!”, dar şi între „Nu vreau!” şi „Nu pot!” Vreau să-L mărturisesc
pe Isus înaintea lumii şi chiar pot; vreau să păzesc Cuvântul Lui; vreau să-L cred şi să am
încredere în El; vreau să păstrez credinţa şi să-L laud pe Isus în viaţă şi în moarte” – „Pot totul în
Hristos, care mă întăreşte!” Nu vreau să-L tăgăduiesc pe Isus, nu vreau să merg pe calea
păcatului, nu vreau să fiu asemenea lumii, nu vreau să mă îndoiesc de harul lui Dumnezeu. Tot
ce L-ar necinsti pe Isus, nu mai vreau şi nu mai trebuie să fac!
Tu, cel care citeşti aceasta şi n-ai crezut până acum în Isus ca în propriul tău Mântuitor şi
Domn şi ţi-ai urmat drumul fără El, cu încredere în propria ta putere, poate spui: nu pot să cred.
Te înşeli: nu vrei să crezi. Întinde-ţi mâinile spre Dumnezeu, spune-i cu toată smerenia că vrei să
I te supui şi că ai vrea să vii la Isus, dar că nu poţi cu propria ta putere şi roagă-L stăruitor pe
Tatăl să-ţi atragă inima la Isus. Vei apuca să vezi că Dumnezeu poate ceea ce tu nu poţi şi că El
vrea ca tu să-ţi găseşti Mântuitorul şi în El o viaţă nou.
Vrei şi tu?
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Nr. 16 OTRĂVIT!
„Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit şi că pomul
era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui şi a
mâncat; a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea şi bărbatul a mâncat şi el.
(Geneza 3,6)
Cam acum un an s-a îmbolnăvit în împrejurări ciudate un ofiţer de cavalerie proaspăt însurat şi
plin de speranţe. Atacat de dureri violente, a venit într-o stare plină de teamă şi cu crampe, în
care realmente pierdea sânge în cantitate mare. După câteva ore accesul a trecut şi părea că
începe însănătoşirea; dar curând s-a întors acelaşi simptom îngrozitor şi a adus moartea. Medicii
au stabilit o otrăvire cu o mâncare de ciuperci. Cantitatea otrăvii poate fusese mai mică decât
gămălia unui ac. Nu i se putea simţi nici mirosul, nici gustul. Dar consecinţa a fost zguduitoare:
o viaţă plină de speranţe a fost încheiată în chinuri, o căsnicie fericită sfâşiată de moarte.
Şi Adam şi Eva au mâncat odinioară dintr-o mâncare ademenitoare, înşelaţi de şarpe. În fructul
pe care Eva l-a admirat că era un pom bun de mâncat şi plăcut de privit şi că ar fi fost de dorit
pentru că deschidea mintea, - în mâncatul acestui fruct era otrava otrăvurilor, otrava
păcatului. Ea a scos la iveală un efect îngrozitor: toate decesele, toate lacrimile, toate bolile,
toate suspinele, toate speranţele spulberate, toate inimile zdrobite, toate disperările, tot păcatul,
toată ura, toată amărăciunea, tot chinul veşniciei sufletelor omeneşti pierdute. Toate acestea au
venit prin fructul pe care, prin ispitirea lui satan, Eva l-a luat „şi a mâncat; a dat şi bărbatului ei şi
bărbatul a mâncat şi el”.
Satan a pus întâi întrebarea: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat?” Cu aceasta a zdruncinat
încrederea în adevărul incontestabil al cuvântului lui Dumnezeu. Apoi a spus: „Hotărât că nu veţi
muri: dar Dumnezeu ştie că în ziua în care veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca
Dumnezeu, cunoscând binele şi răul.” (versetele 4-5.) Cu aceasta, satan a subminat încrederea în
Dumnezeu. Chiar s-a prefăcut în faţa omului că el vrea binele oamenilor, iar Dumnezeu le vrea
răul. Când satana a obţinut ca dragostea, cuvântul şi sinceritatea lui Dumnezeu să fie puse la
îndoială, atunci a fost deschisă poarta pentru păcat. Acum Eva privea fructul oprit în lumina lui
satan, atunci a fost bun de mâncat, plăcut de privit şi de dorit.
Satan procedează şi astăzi la fel, el pune la îndoială cuvântul şi inima lui Dumnezeu în faţa
oamenilor. Şi pentru că are în puterea sa inima omenească din fire, ajunge repede la ţintă. Satan
vine la unul în postura de şarpe a unui prieten. Căruia îi aduce otrava, la altul sub înfăţişarea unei
cărţi otrăvite, a unui ziar otrăvit. Când oamenii îşi spun povestea păcatului, atunci aproape
întotdeauna încep cu aceasta, că sfinţenia Cuvântului lui Dumnezeu a fost zdruncinată, că glasul
conştiinţei a fost înăbuşit prin scrieri rele sau conversaţii rele.
Era o conversaţie veselă între camarazi, seara, în cameră, la soba caldă. Unul povestea de unde
tocmai venea, despre păcatul poftei carnale. Ceilalţi râdeau, numai unul şedea liniştit şi serios în
mijlocul lor; el ştia din Cuvântul lui Dumnezeu ce este păcatul şi că el aduce moartea. Domnul la căutat şi l-a găsit în anii tinereţii. El devenise soldat cu multă rugăciune. Acum simţea cum
cuvintele murdare, rele despre pofta trupească şi despre slujba păcatului voiau să-şi facă intrarea
în inima lui şi în faţa gândurilor lui se înălţau imagini ispititoare. Pofta din inima lui s-a ivit prin
otrava de afară. „Fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuşi şi momit. Apoi pofta, când
a zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul odată făptuit, aduce moartea.” (Iacov 1,14-15.)
Binecuvântat să fie omul care foloseşte Cuvântul lui Dumnezeu şi rugăciunea, pentru a lepăda
pofta ispititoare! „Este scris!” Cu aceasta l-a biruit Domnul pe satan şi cu aceasta poate orice
credincios să învingă puterea lui satan. Şi acest soldat tânăr, care-L cunoştea pe Isus, a biruit
ispita. Dumnezeu l-a păzit. Dar nenumăraţi camarazi au fost traşi în jos! N-a durat mult şi au
mers pe căile păcatului, la început înfioraţi, apoi râzând, până au ajuns ei înşişi să-i ademenească
pe alţii la păcat. Dumnezeu spune: păcatul aduce moartea! Satan spune: păcatul este plăcut de
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privit, bun şi de dorit. Pe cine vei crede? Mai era acolo un soldat tânăr, care încă se ruga şi
credea; bineînţeles că nu-L cunoştea pe Isus, dar voia să se teamă de Dumnezeu. Atunci i s-a
adus o carte scrisă de un bărbat foarte deştept şi foarte instruit, mult mai deştept şi mai cult decât
tânărul soldat. Şi cartea îl făcea pe Dumnezeu mincinos şi Biblia, o minciună. A început să
citească şi totul i se părea aşa de înţelept şi de limpede, iar Biblia i se părea aşa de naivă şi de
copilărească. Nu s-a mai rugat şi s-a lăsat prins în mreje. Curând a văzut că vorba „păcat” este
numai închipuire. Care păcat? Vreau să savurez tinereţea! Aşa că a intrat în viaţă; prieteni buni,
care să ajute la băutură şi risipă se găseau destui. În plus mai era şi bogat; ce era de mirare că
putea savura viaţa vesel? Dar banii s-au terminat. Unde rămăseseră prietenii? Anii tinereţii au
zburat; unde rămăseseră dintr-odată? Creştetul a chelit cu timpul, punga s-a golit şi inima era
mult mai goală de mângâiere şi nădejde, dar plină de griji. Atunci a venit un alt prieten, care i-a
spus despre Isus, Mântuitorul păcătoşilor, în care este iertare, nădejde şi viaţă veşnică. Da,
bărbatul sărăcit asculta şi chiar ştia că i se spunea cu dragoste. Şi atunci a răspuns: „Când am fost
tânăr, am crezut ca şi tine şi mă şi rugam. Dar atunci mi s-a dat o carte, se numea … (este o carte
mincinoasă, care a fost răspândită în Germania în multe mii de exemplare). De când am citit-o,
nu mai pot să cred!” A mai trecut un şir de ani, trupul a devenit bolnăvicios, durerile şi grijile au
devenit mari – sfârşitul a fost că s-a spânzurat. Ce istorie de la prima picătură de otravă până
acolo unde păcatul a fost săvârşit, unde satan şi-a atins ţinta cu un om pe care Dumnezeu a vrut
să-l binecuvânteze!
Într-adevăr, păcatul este în inima noastră din naştere; acolo este un izvor al tuturor răutăţilor.
„Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile
mincinoase, hulele.” (Matei 15,19.) Dar aceste puteri ale păcatului se vor dezlănţui la majoritatea
oamenilor abia atunci când şarpele va fi subminat Cuvântul lui Dumnezeu şi va fi redus la zero
dragostea şi harul lui Dumnezeu. Atunci izbucneşte deodată otrava păcatului existentă în inimă,
cu un efect devastator, pentru a distruge toată viaţa pentru timp şi veşnicie.
Dumnezeu i-a înconjurat pe Adam şi pe Eva cu dovezile bunătăţii şi grijii Sale; ei s-au lăsat
înşelaţi de satan. De la ei am moştenit păcatul, moartea, veşnica pierzare. Dumnezeu a văzut
nenorocirea neamului omenesc, s-a îndurat şi a dat păcătoşilor nerecunoscători şi ostili lui
Dumnezeu, o şi mai mare dovadă a dragostei Sale: El a pus crucea de la Golgota în văzul lumii
pierdute în păcat. Adam şi Eva nu ştiau ce este moartea; dar noi ştim. Ştim ce este prima moarte,
moartea trupească şi Dumnezeu ne-a descoperit şi ce este moartea a doua, moartea veşnică, iazul
de foc. (Apocalipsa 20,14-15.)
Ce judecată îngrozitoare! Ce spaimă de nespus! Dar Dumnezeu Îl pune în văzul lumii acum, în
timpul harului, pe Isus, care a purtat toate grozăviile judecăţii lui Dumnezeu, când a luat locul
păcătosului pe cruce. Dumnezeu strigă în lumea de păcat, că nimeni nu trebuie să cadă pradă lui
satan, mincinosului şi ucigaşului de la început. În rănile lui Isus este mântuire pentru toţi,
mântuire de blestemul otrăvii păcatului.
Acum câţiva ani, un creştin experimentat a intrat în vorbă cu un bărbat zdrenţăros din
Friedrichshain, un cartier din Berlin, a cărui faţă devastată, zăpăcită, neliniştită mărturisea că
trăia în adânca mizerie a păcatului: „O, omule, ce a făcut păcatul în viaţa ta!” Atunci
bărbatul depravat l-a privit speriat, s-a întors şi a strigat: „Să nu-mi vorbiţi despre păcat; ştiu tot,
am fost mult printre credincioşi. Nimeni nu mă mai poate ajuta. Sunt pierdut!” Şi zicând
acestea, a plecat. Acest bărbat era otrăvit de moarte şi cu toate acestea ar fi fost şi pentru el
tămăduire în Isus, dacă ar fi venit la Isus.
Tu ai venit la Isus? Vino înainte de a fi prea târziu! Vino înainte de a te înşfăca necredinţa
disperării şi indiferenţa rece, înainte ca inima ta să se împietrească – pentru a te tămădui de
otrava morţii păcatului!
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Nr. 17 DE CE ÎL INSULTAŢI PE TATĂL MEU?
„Să nu iei în deşert Numele Domnului, Dumnezeului tău; căci Domnul nu va
lăsa nepedepsit pe cel ce ia în deşert Numele Lui.” (Exod 20,7)
În tren stăteau doi marinari într-o discuţie aprinsă. Nu era o discuţie rea cea pe care o aveau
împreună aceşti doi tineri vioi, dar prin obişnuinţa rea moştenită, abuzau continuu de Numele lui
Dumnezeu, până când un tovarăş de călătorie necunoscut, un bărbat mai în vârstă, s-a întors spre
unul dintre cei doi cu cuvintele: „Vă rog, prietene, nu-L insultaţi mai departe pe Tatăl meu!”
„Să-l insult pe tatăl dumneavoastră?” a răspuns marinarul mirat, „nici nu-l cunosc şi n-am vorbit
niciodată despre dumnealui; îl cunoşti tu poate, Johann?” „Nu!” a răspuns camaradul lui. „Cu
atât mai trist pentru dumneavoastră!” a spus necunoscutul; „Dacă L-aţi cunoaşte pe Tatăl meu,
L-aţi şi iubi; vă rog cordial, nu mai abuzaţi de Numele Lui!” Atunci bătrânul a luat mâna
marinarului şi i-a vorbit despre îndurarea lui Dumnezeu. Atunci i s-a deschis marinarului inima
şi a povestit cum în urmă cu o jumătate de an a stat la patul morţii mamei sale, ea îşi pusese
mâinile pe creştetul lui şi L-a rugat stăruitor pe Dumnezeu să-l binecuvânteze. La această
amintire a venit brusc pe buzele acestui marinar întrebarea: „Credeţi că Dumnezeu mă va mai
salva pe mine, un biet păcătos?” A fost o discuţie lungă şi binecuvântată. Prin mărturia sinceră a
acestui slujitor al lui Isus, amândoi marinarii au găsit în acea zi pace cu Dumnezeu, har, iertare,
viaţa veşnică. Ei s-au întors amândoi de la întuneric la lumină. Viaţa lor mersese până atunci spre
apusul soarelui, spre pierzarea veşnică. De acum înainte era întoarsă, acum mergea spre răsăritul
soarelui, spre Isus, înspre Casa Tatălui. Bărbatul care a intervenit acolo cu credincioşie şi putere
pentru onoarea Numelui lui Dumnezeu, a cărui inimă n-a putut să suporte să fie „luat în deşert”
singurul Nume în care se găseşte mântuire şi pace, este un om din popor. Mâna lui a lucrat mult
timp cu ciocanul în atelier. Dar acum Dumnezeu l-a înzestrat cu ciocanul şi dalta pentru a lucra
la inimi şi să croiască drum prin stânca dură a necredinţei, a indiferenţei, a vrăjmăşiei faţă de
Dumnezeu. Ce slujbă binecuvântată în mijlocul poporului nostru, unde peste tot este luat în
deşert Numele lui Dumnezeu. „Să nu iei în deşert Numele Domnului Dumnezeului tău. Pentru că
Domnul nu va socoti nevinovat pe cel care va lua în deşert Numele Său.” (Exod 20,7 textual.)
Nu există în poporul nostru, de la cercurile celor sus-puşi până la cei mai neînsemnaţi cerşetori
şi vagabonzi, aproape nici o discuţie în care să nu se abuzeze de Numele lui Dumnezeu. Inimile
şi conştiinţele sunt aşa de tocite, încât în mod obişnuit nici vorbitorul şi nici ascultătorul nu
devine conştient sau nu observă că se pronunţă Numele Domnului. Fie că se vinde un cal sau se
face o declaraţie de dragoste, fie că se toarnă acasă cafea sau se bea ţuică la crâşmă, aproape
nimic nu se face fără abuzarea Numelui lui Dumnezeu.
Nu demult a venit o doamnă cu părul deja cărunt la un creştin credincios ca să-l roage ceva. În
timp ce-şi prezenta dorinţele, cel solicitat a spus: „Ştiţi că în acest timp scurt aţi pronunţat de
şapte ori degeaba Numele lui Dumnezeu?” „Eu? Nu, nu ştiu nimic despre lucrul acesta.” „Am
numărat eu în timp ce vorbeaţi şi vă spun cu seriozitate că dacă vă veţi îmbolnăvi şi veţi muri, nu
veţi avea în agonie de implorat alt Nume pentru mântuirea dumneavoastră, decât Numele lui
Dumnezeu, pe care acum îl folosiţi abuziv în mod continuu. Şi cine ştie cât de curând vine ceasul
când în teama sufletului veţi întinde mâinile spre un Salvator! Ştiţi unde veţi merge când veţi
sfârşi această viaţă? Ştiţi dacă veţi fi mântuită pentru viaţa veşnică?” „ O, cred totuşi, sper
totuşi!” a fost răspunsul. „Ce vârstă aveţi?” Ah, am deja peste şaptezeci.” Această femeie aşa de
aproape de sfârşitul unei vieţi lungi, ţinută sănătoasă până acum prin bunătatea lui Dumnezeu, na găsit nici o mulţumire în această inimă dură, nici o apucare a mântuirii răscumpărată cu sângele
lui Isus pentru păcătoşii pierduţi. Oare de câte milioane de ori vor fi rostit abuziv aceste buze
Numele lui Dumnezeu în cei şaptezeci de ani de viaţă, care au rostit mecanic Numele sfânt chiar
acum de şapte ori în cinci minute?
Un căpitan stătea în faţa unui pachet de cărţi pe care le examina zelos. Era cu câteva săptămâni
înainte de aniversarea împăratului; el căuta, de fapt, o mică piesă de teatru, pe care oamenii lui ar
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fi putut s-o joace spre amuzamentul camarazilor lor. Era hotărât să nu aleagă nici una în care era
rostit abuziv Numele lui Dumnezeu. Dar n-a găsit nici una. Ca în viaţa practică a acestei lumi,
marele vrăjmaş al lui Dumnezeu a avut grijă ca şi pe scenă, care semnifică lumea, Numele lui
Dumnezeu şi Numele preaslăvit al lui Isus Hristos să fie folosite cum nu trebuie. Şi nu numai
aceasta, nu, actorii şi actriţele se roagă de formă, îşi pleacă genunchii de formă şi întind de formă
mâini rugătoare spre Dumnezeul oricărui har. Mulţi spectatori sunt mişcaţi până la lacrimi, dar
nimeni nu se gândeşte cine este Dumnezeul sfânt, prezent, care porunceşte: „Domnul nu va
socoti nevinovat pe cel care va lua în deşert Numele Său.”
Poate că nimeni nu este numit în discuţie aşa de des ca „bunul Dumnezeu”. În Biblie nu se
întâlneşte acest cuvânt. Cine-şi cunoaşte Biblia, ştie că acolo este vorba despre Dumnezeul sfânt,
în jurul tronului căruia serafimii, cu glasuri puternice şi feţele acoperite strigă: „Sfânt, sfânt, sfânt
este Domnul oştirilor! Tot pământul este plin de mărirea Lui!” (Isaia 6,3 textual.) Acest
Dumnezeu sfânt mărturiseşte: „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.” (Ioan 3,16.)
„Dumnezeu este dragoste; şi cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne
în el.” (1 Ioan 4,16.) Dar nicăieri în toată Scriptura , Dumnezeul sfânt nu-Şi zice în felul cum Îl
numesc fiii veacului acestuia. Nu, Cuvântul lui Dumnezeu înconjoară Numele Său şi Numele lui
Isus, în care Dumnezeu s-a revelat unei lumi pierdute, cu o barieră de sfinţenie. Nenumăratele
exclamaţii: „Doamne Isuse!”, „Dumnezeul meu!” „pentru Numele lui Dumnezeu!” şi altele
asemănătoare, sunt pentru inima lui Dumnezeu şi pentru urechea oricărui om cu adevărat temător
de Dumnezeu o urâciune, o disonanţă îngrozitoare, un nor de păcat, un potop de insulte pe care
Dumnezeu le va judeca. Ne întrebăm zadarnic de ce oamenii adună dinadins asemenea păcate.
Prin acest nărav demn de a fi blestemat, conceptul pe care îl conţin Numele lui Dumnezeu şi
Numele lui Isus, este întunecat şi tocit deja în inimile copiilor. Şi cum ar putea binecuvântarea
lui Dumnezeu să locuiască acolo unde Numele Lui este necinstit? Să avem grijă, fiecare acolo
unde locuieşte şi munceşte, în camera de cazarmă şi în familie, ca acest blestem să fie ostracizat
din anturajul nostru! La poarta „Frumoasă” a templului din Ierusalim zăcea un cerşetor olog din
pântecele mamei sale. Lui i-a spus Petru: „’Argint şi aur n-am; dar ce am, îţi dau: în Numele lui
Isus Hristos din Nazaret, scoală-te şi umblă!’ … Îndată i s-au întărit tălpile şi gleznele; dintr-o
săritură a fost în picioare şi a început să umble. A intrat cu ei în templu umblând, sărind şi
lăudând pe Dumnezeu.” (Faptele Apostolilor 3,6-8.) Despre el declară Petru: „S-o ştiţi toţi şi s-o
ştie tot norodul lui Israel! Omul acesta se înfăţişează înaintea voastră pe deplin sănătos, în
Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi L-aţi răstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat
din morţi. El este ‚piatra lepădată de voi, zidarii, care a fost pusă în capul unghiului’. În nimeni
altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim
mântuiţi (salvaţi).” (Faptele Apostolilor 4,10-12.)
Nici ţie, camarade, nu ţi-e dat nici un alt Nume decât Numele sfânt al lui Isus Hristos şi
Numele sfânt al Dumnezeului prezent, pentru a găsi har şi ajutor în orice necaz al acestei vieţi,
ocrotire faţă de puterea lui satan şi mântuire de blestemul păcatului. Nu vei găsi nici un alt Nume
sub cer pentru a găsi mângâiere şi ajutor în boală, durere şi disperare. Nici un alt Nume spre a fi
mântuit pentru viaţa veşnică, pentru a apuca în viaţă şi-n moarte mâna Tatălui. Păzeşte-te să
abuzezi de Numele în care este cuprinsă toată mântuirea ta, prin aceea că îl iei în deşert.
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Nr. 18 MAREA FOAMETE
„Foametea bântuia în toată ţara. Iosif a deschis toate locurile cu provizii
şi a vândut grâu egiptenilor. Foametea creştea din ce în ce mai mult în
ţara Egiptului. Şi din toate ţările venea lumea în Egipt, ca să cumpere
grâu de la Iosif. Căci în toate ţările era foamete mare.” (Geneza 41,56-57)
Dacă: Germania, Austria, Franţa şi Rusia şi-ar mobiliza armatele, atunci ar fi în mişcare şase
milioane de oameni. Se poate întâmpla foarte bine într-un viitor război, ca în ziua marii bătălii să
se întâlnească un milion de oameni într-un spaţiu de o milă pătrată. Să hrăneşti o asemenea masă
de oameni, cu sutele de mii de cai ale lor, este extraordinar de greu. Prin urmare, conducerea
armatei germane se străduieşte cu atenţie să pregătească toate regulamentele pentru a satisface
această misiune. Se poate conta pe acesta, că armatele uriaşe ale vrăjmaşilor noştri nu vor fi
întotdeauna în stare să aştepte ziua bătăliei în strânsă concentrare, pentru că este prea greu să le
hrăneşti.
Ce înseamnă când mii, sute de mii de oameni rabdă de foame, s-a putut vedea deja în campania
militară de iarnă din Franţa, în 1870-1871. Atunci la armata franceză din sud nu s-au desfiinţat
numai batalioane, ci şi divizii. Exemplul cel mai înfricoşător din ultima vreme despre grozăvia
unei foamete, îl oferă marea foamete din India, din anii 1896-1898, în care au murit de
foame sute de mii de oameni.
Guvernul indian a vrut să ajute, dar a început mult prea târziu. Au fost amenajate în toate
oraşele aşa-numitele „case ale săracilor”, adică au fost alese locuri în afara oraşului, unde zilnic
trebuia împărţită hrană. Acolo unde câţiva copaci ofereau adăpost de soarele arzător, sau unde un
pârâu sau câteva fântâni furnizau apă, acolo se amenajau aceste locuri. Acolo se târau de departe
cei flămânzi. Până la 15.000 de oameni se revărsau laolaltă într-un asemenea loc. Acolo nu erau
destule nici proviziile, nici mâinile şi puterile angajaţilor pentru a împărţi. Bătrâni şi tineri,
bărbaţi şi femei şi copii, majoritatea prea slăbiţi ca să poată să meargă, mulţi atinşi de lepră sau
de alte boli. Ca alimente se dădeau făină uscată şi sare, din care oamenii trebuiau să-şi facă
mâncare. Dar ce făină! Era amestecată cu pământ. Nenorocirea era aşa de mare, încât părinţi
inumani îşi ofereau copiii spre vânzare pentru câţiva pfenigi. Alţii îşi lăsau copiii să moară de
foame, pentru a rămâne ei în viaţă. Majoritatea oamenilor mergeau dezbrăcaţi în aceste locuri ale
mizeriei maselor, căci vânduseră şi ultimul lucru înainte de a veni. Expresia dementă, rea dar
tristă de pe aceste feţe adânc ridate, era impresionantă.
Câţiva creştini credincioşi s-au pornit să ajute personal atât cât puteau, la faţa locului cu bani şi
alimente. Într-o zi era acolo, în mijlocul acestei disperări, un om binecuvântat al lui Dumnezeu,
care cunoştea limba indiană. Venise cu fiica lui ca să mângâie şi să ajute. Când fiica a văzut
această nenorocire, pe toate străzile oameni însetând şi flămânzind, disperând şi murind, numai
oameni fără mângâiere şi fără nădejde pentru timp şi veşnicie, a izbucnit cu cuvintele: „Tată,
aici este iadul!” Avea dreptate. Era imaginea acelui loc de chin, unde moartea veşnică i-a
apucat pe oamenii deznădăjduiţi, disperaţi, unde în văpaia chinului ochii nu mai au lacrimi.
Dumnezeu a binecuvântat patria noastră de-a lungul a multor decenii cu abundenţă. Dar unde
în unele familii este mizerie, El a vrut să facă inimi şi mâini binevoitoare, să aline necazul. Cu
toate acestea se mai întâmplă ici şi acolo, în familii în care bărbatul bea, că mamele trebuie să
spună cu lacrimi copiilor lor: „Nu mai avem pâine.” Aceasta ar putea fi relativ rar, dar uriaş
este numărul acelora al căror suflet nemuritor flămânzeşte şi însetează pentru că
le lipsesc pâine vieţii şi apa vieţii. Nenumăraţi oameni suspină după mângâiere şi pace şi
nădejde şi nimeni nu le spune că acestea se găsesc la Isus. Poporul nostru seamănă cu acele mii
care erau adunaţi în pustie în jurul Domnului. Când Isus a văzut mulţimea, a fost mişcat în
lăuntrul Lui, pentru că erau istoviţi şi însetaţi ca nişte oi fără păstor. (Marcu 6,34.) Atunci
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Domnul le-a strigat ucenicilor: „Daţi-le voi să mănânce.” Este vremea de a împlini această mare
poruncă a lui Isus. Multe suflete nemuritoare însetează după mângâiere şi pace, după putere,
după lumină, după adevăr, după nădejde. Isus spune: Daţi-le de mâncare, voi, care sunteţi
creştini adevăraţi! Nu cunoaşteţi privilegiul de a lua din bogăţiile Tatălui tot ceea ce aveţi
nevoie?
Citim despre Iosif în Egipt, că a pus să se construiască grânare, ca să se adune surplusul, că lea deschis în timpul marii foamete. Atunci au venit caravane din toate ţările ca să ia grâu; atunci a
trimis şi Iacov pe fiii săi în Egipt şi a spus: „Iată, aud că este grâu în Egipt; pogorâţi-vă şi
cumpăraţi-ne grâu de acolo, ca să trăim şi să nu murim. Zece fraţi ai lui Iosif s-au pogorât în
Egipt ca să cumpere grâu.” (Geneza 43,2-3.)
Isus este adevăratul Iosif, care a deschis în timpul foametei grânare pentru oamenii
înstrăinaţi de Dumnezeu, peste tot unde locuiesc copiii binecuvântaţi ai lui Dumnezeu. Fiecare
creştin adevărat are câte un grânar bogat şi deschis, de unde poate să ia ce are nevoie pentru a-i
ajuta pe alţii, pentru a mângâia şi a binecuvânta. Cămăruţa de rugăciune şi Biblia deschisă sunt
porţile spre marele hambar cu grâu. Dar unii creştini trec aşa de rar pe la acest hambar cu grâu,
încât ar putea creşte iarbă pe drum. Şi totuşi trebuie să-i chemăm aici pe toţi oamenii care
flămânzesc şi însetează, ca să poată cumpăra fără bani şi fără plată, pâine pentru sufletul lor
nemuritor, mângâiere, curaj şi putere în încercările acestei vieţi. Ei trebuie să rămână în viaţă în
marea foamete; nu, ei trebuie să găsească viaţa pentru a trăi veşnic. Tu, cel care citeşti
aceasta şi mărturiseşti că eşti o proprietate mântuită a lui Isus, ai fost tu un grânar deschis în
locul în care te-a aşezat Dumnezeu în viaţă? Astăzi eşti? Au văzut fraţii şi surorile,
prietenii şi camarazii neconvertiţi, înstrăinaţi de Dumnezeu, că la tine este ceva de luat pentru
nevoia lor? Se vede la tine putere, afabilitatea inimii, smerenie, răbdare? Au observat ei că
rugăciunile tale de credinţă aduc jos, din cer, binecuvântări în viaţa practică, pământească? Ai
avut provizii constând în mângâiere şi avertizare? Ai avut înţelepciune şi dragoste pentru a
răspunde întrebărilor lor, să le spui despre păcatul lor, dar şi despre har, mântuire şi ajutor? Ai
putut prin comorile pe care ţi le-a dat Dumnezeu, să oferi celor deznădăjduiţi - o nădejde nouă,
celor trişti - mângâiere şi celor descurajaţi - putere?
Dar te întreb şi pe tine, cel care ţi-ai urmat drumul în pustia acestei lumi, indiferent sau plin de
îndoieli sau chiar plin de batjocură la adresa Cuvântului lui Dumnezeu: unde ai căutat pâine
pentru viaţă şi putere de viaţă în foametea sufletului tău? La cârciumă nu este de găsit şi tot aşa
de puţin în pălăvrăgelile cu camarazii veseli. Du-te acolo unde este cunoscut şi mărturisit Isus,
unde este cinstit Cuvântul Său şi lăudat Numele Lui. Du-te acolo cu nevoia ta pământească, cu
mâhnirea ta pământească; încearcă! Avem un Dumnezeu care ajută şi mângâie în orice necaz, a
cărui mână nu este prea scurtă ca să ajute, fie că este vorba despre bani sau evitarea unei pedepse
sau tămăduirea unei boli. Isus a deschis pe pământ grânare. Dar trebuie să te şi duci acolo
cu păcatul tău şi cu vina ta, cu nevoia şi cu discordiile sufletului tău! Desigur, se întâmplă şi
aceasta, ca oameni morţi de foame să vină la uşa deschisă a marelui grânar şi totuşi vor mai bine
să moară de foame decât să mănânce.
Sunt numai câteva săptămâni de când un om decăzut din cauza băuturii, cândva un bărbat
distins, a venit cerşind la uşa unei case creştine – era pe Rin. Părul lui alb şi barba lui albă
încadrau o faţă pe care se putea citi ceva despre zile mai bune. A fost primit, i s-a dat locuinţă,
mâncare şi rufe. A fost rugat: „Rămâneţi, vă procurăm un costum nou, vom scrie bătrânei
dumneavoastră mame, vă vom duce acolo. Întoarceţi-vă de pe calea rea!” Toate dovezile de
dragoste au fost zadarnice, ca şi orice avertizare. A treia zi a plecat, - pentru a se îmbăta în cea
mai apropiată cârciumă: el a spus: „Nu pot să rămân aici; trebuie să merg mai departe.” De ce?
Deci aceasta a fost la uşa deschisă a unui grânar, unde erau împărţite comorile lui Isus prin
dragostea copiilor lui Dumnezeu – dar vrăjmaşul, care îşi urzise lanţul în jurul acestei vieţi, l-a
târât de acolo, până a trebuit să se prăbuşească în nenorocire; pierdut, ruinat pentru veşnicie!
Dar tu, camarade, vino la grânar! Isus l-a deschis şi pentru tine.
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Nr. 19 LINGURA CURATĂ
„Voi căutaţi să vă arătaţi neprihăniţi înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă
cunoaşte inimile; pentru că ce este înălţat între oameni, este o urâciune
înaintea lui Dumnezeu.” (Luca 16,15)
Era bivuac în manevră în anul 1889, pe munţii din Moselland; supa de făină de mazăre tocmai
era gata. Un muschetar cu ochi albaştri şi beretă albastră, care tocmai îşi serba prima manevră,
şedea pe pământ cu o gamelă aburindă, când deodată în faţa lui stătea colonelul, care trecea prin
companie, ca să vadă dacă oamenii au gătit bine.
Colonelul a cerut muschetarului care a sărit repede în picioare, să guste mâncarea din gamelă,
dar acesta se uita cu ochii lui albaştri ba la colonel, ba la lingura pe care o avea în mână. Lingura
colindase deja de câteva ori băgată din supă în gură şi la fel înapoi, iar tânărului soldat i se părea
absolut nepotrivit să fie băgată în gura colonelului în starea aceasta. Dar acesta a spus: „Daţi-mi
lingura!” Atunci, hotărându-se repede, a lins lingura zdravăn pe ambele părţi, astfel că arăta
foarte curată şi i-a dat-o colonelului, care, fără ezitare, a şi băgat în supă lingura spălată aşa de
repede, ca să guste trei linguri din ea. Supa de mazăre era bine gătită. Dacă lingura a fost bine
spălată, să creadă fiecare ce vrea. Intenţia cu linsul a fost bună, dar curată şi plăcută n-a devenit
lingura în urma acestui efort.
Cu lingura aşa de curat linsă seamănă mulţi oameni care vor să se înfăţişeze lui Dumnezeu
curaţi şi plăcuţi cu virtutea şi neprihănirea lor. De multe ori un asemenea om arată foarte curat
pentru ochii omeneşti – dar ce înseamnă o asemenea podoabă înaintea lui Dumnezeu? Murdărie
şi inacceptabil. Mulţi spun sub aparenţa smereniei: „Ei, desigur, păcătoşi suntem toţi.” Dar dacă
întrebi: „Deci tu eşti un păcătos. În ce constau păcatele tale?” atunci se arată că ai în faţa ta un
om cu totul admirabil, care poartă în el numai câteva mici slăbiciuni scuzabile; dar el spune:
„bunul Dumnezeu” doar n-o s-o ia aşa de îngrozitor de în serios. Asemenea lucruri poţi să le auzi
de la oameni care s-au îmbătat deja de multe ori, care au curvit, au minţi, au calomniat, care şi-au
întristat părinţii. Totul numai mici slăbiciuni! Dacă întrebi un asemenea om: „Recunoşti că eşti
vinovat înaintea lui Dumnezeu?” atunci urmează o obiecţie puternică. „Nu sunt chiar aşa de rău.
Şi eu sunt religios. Şi în plus, părinţii mei deja au fost foarte evlavioşi. Iar eu am fost crescut
foarte religios.” Da, lingura este repede linsă puţin, dacă te gândeşti că ar trebui să-ţi fie ruşine
pentru că este chiar aşa de murdară. La ce îi foloseşte omului să se îndreptăţească singur şi să
lipească peste păcatele lui cuvinte neadevărate? Dumnezeu nu vede mici slăbiciuni, ci munţi de
păcat, ba chiar o viaţă cu totul şi cu totul pătată. „Dumnezeu vă cunoaşte inimile.” La noi,
oameni născuţi în păcat, nu se rezolvă cu puţin lins exterior; noi avem nevoie de o curăţire
deplină.
„Chiar dacă te-ai spăla cu silitră, chiar dacă ai da cu multă sodă, nelegiuirea ta tot ar rămâne
scrisă înaintea Mea, zice Domnul, Dumnezeu.” (Ieremia 2,22 textual.) Dumnezeu spune: „Toţi sau rătăcit, toţi s-au dovedit nişte nemernici; nu este nici unul care să facă binele, nici unul
măcar.” (Psalmul 14,3.) „Nu este nici o deosebire. Căci toţi au păcătuit.” (Romani 3,22-23.)
Strălucitori pe dinafară, linşi, sunt mulţi oameni, dar despre inima lor Dumnezeu spune că este
„nespus de înşelătoare şi deznădăjduit de rea”, este „rea din tinereţe”.
Dumnezeu îţi cunoaşte inima. N-ai minţit tu de atâtea ori, n-ai bârfit? N-ai fost egoist încă din
tinereţe? Cum a fost cu gândurile imorale? Sau au ieşit şi din gura ta cuvinte imorale? Sau poate
chiar ai mers pe căile poftei murdare? Ochii lui Dumnezeu te-au văzut în întuneric. Câtă
nerecunoştinţă faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni conţine fiecare din zilele tale? Oare n-ai fost
necinstit la cumpărat sau la vândut? N-ai fost leneş, neloial la muncă, unde ai crezut că nu te
observă nimeni? Pe lângă câte nevoi, necazuri, lacrimi ai trecut fără îndurare? Câtă amărăciune,
ură, răzbunare este în inima ta, evidenţiată în vorbele tale? Toate acestea şi o mie de lucruri pe
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care Dumnezeu le-a văzut, să fie spălate cu licărirea lucioasă a blândeţii aparente? O, te rog,
recunoaşte şi mărturiseşte: „Sunt rău, murdar, vinovat”!
Tu n-ai a face cu oamenii, ci cu Dumnezeul cel sfânt. Dar omul firesc este mult mai
mult preocupat cu ceea ce spun oamenii orbi despre el, decât cu ceea ce spune Dumnezeul cel
veşnic despre el. Enervarea, mânia, furia îi mistuie pe mulţi oameni când aud că unul sau altul i-a
judecat defavorabil. Unii oameni au nopţi nedormite şi sunt profund îngrijoraţi pentru că un
superior i-a declarat inapţi sau neconştiincioşi. Dar cum îi judecă Dumnezeul atotputernic,
aceasta le este total indiferent. Un bătrân şi încercat slujitor al lui Isus, care şi-a sfârşit
calea în pacea lui Dumnezeu, a arătat cu degetul spre propria lui inimă şi a spus: „Ştiu că aici
este o mocirlă, dar adâncimea ei n-am putut niciodată s-o pătrund!” Acesta este adevărul despre
inima noastră firească; cu ce ne poate ajuta aceasta, să spunem înaintea oamenilor că am fi buni?
Noi trăim, gândim, vorbim, umblăm în faţa ochilor atotpătrunzători ai lui Dumnezeu. Un creştin
credincios găseşte în el însuşi numai slăbiciune, păcat şi lipsuri. Dar el vede o Persoană în care
totul este desăvârşit, minunat, plin de dragoste, de credincioşie, de har şi de putere. Această
Persoană este Isus! A privi la El aduce bucurie şi putere. Cu cât un credincios caută mai mult
compania lui Dumnezeu, cu cât umblă mai mult în dragostea Lui, cu atât mai profundă vede
propria vină, neputinţa de a fi bun prin el însuşi; el recunoaşte: totul este har; numai Dumnezeu
poate să dea naştere în mine la ce Îi place Lui; şi El face aceasta.
Despre lucrul acesta nu ştie nimic un om neîntors la Dumnezeu, care găseşte plăcere în el
însuşi. Un bărbat căruia un slujitor experimentat al lui Dumnezeu i-a arătat păcatul lui, a ripostat
în îndreptăţirea lui: „În fiecare zi îmi examinez munca zilei şi când privesc în urmă la ziua
trecută, atunci scot pălăria în faţa mea şi spun: ‚Karl, ai făcut bine!’” Lumea este plină de
asemenea oameni, printre cei tineri şi printre cei bătrâni; chiar dacă nu se exprimă chiar aşa fără
ruşine, totuşi se supără foarte tare dacă îi consideri păcătoşi sau vinovaţi. Ei declară: păcatul,
răscumpărarea, iertarea, harul ca fiind sofisticării teologice, care n-ar avea nici o importanţă
pentru oamenii sinceri, practici. Ei răspund acelora care îi cheamă la pocăinţă: „Ştiţi, eu am
propria mea credinţă. Multe drumuri duc la cer. Cu siguranţă duce şi al meu.” Aceştia n-au
nevoie de nici un Mântuitor, sunt mult prea buni pentru a-L accepta pe Salvatorul care spune:
„N-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi”. (Matei 9,13.) Tocmai că
nu duc multe drumuri la cer, ci numai o cale: să fii spălat cu sângele lui Isus şi să fii împăcat cu
Dumnezeul cel sfânt şi să fii preschimbat prin pocăinţă, întoarcere şi naşterea din nou dintr-un
păcătos pierdut într-un copil al Dumnezeului celui veşnic. Fariseii, care umblau cu stricteţe în
legea strămoşească şi voiau să-şi câştige cerul cu evlavia lor, au trebuit să audă de la Domnul că
felul lor de a fi este o urâciune înaintea lui Dumnezeu, pentru că voiau să se îndreptăţească
singuri. Omul poate să se gătească oricât de frumos cu virtuţile lui, poate că toată lumea admiră
evlavia lui, abnegaţia, nobleţea de caracter – aşa rămâne: ce este înălţat înaintea oamenilor,
înaintea lui Dumnezeu este o urâciune. Numai un păcătos smerit, pregătit pentru pocăinţă,
găseşte în Isus o uşă deschisă spre cer. Isus Hristos a venit ca să-i mântuiască pe cei păcătoşi.
Aceasta este evanghelia.
Cine se declară singur drept şi bun, seamănă cu acea lingură linsă; pare a fi lucios, dar în
realitate este murdar. Deasupra multor vieţi omeneşti va fi scris cândva: „A fost prea bun
pentru Isus!” Să nu fie aceasta partea ta! Supune-te harului lui Dumnezeu care te caută şi lasăţi inima şi viaţa temeinic curăţată cu sângele lui Isus! Aceasta este o spălare veşnic valabilă
înaintea lui Dumnezeu. Viaţa ta devine fără pată, plăcută lui Dumnezeu abia atunci când eşti
stropit cu sângele lui Isus într-o întoarcere adevărată.
Când se va petrece aceasta cu tine?
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Nr. 20. SUB PAVILIONUL PATRIEI
„Căci noi n-avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei
viitoare.” (Evrei 13,14)
Într-o dimineaţă de iunie din 1871, se apropia de fortăreaţa Diedenhofen un convoi militar cu
suita de comandanţi care se întorceau acasă, detaşamente convalescente şi mici. Ultima noapte
au petrecut-o la Mezières, pe pământ francez; toţi se bucurau de întoarcerea acasă, în patrie. În
urmă cu 11 luni au ieşit la luptă, dar acum se făcuse pace şi inimilor le era dor de acasă.
Vagoanele de tren au început deodată să sară, să se ciocnească, să se clatine, să trosnească. După
o smucitură puternică totul s-a liniştit. Trenul deraiase. Au sărit din vagoane şi iată că
locomotiva era înţepenită lângă linie, în nisip. Cele trei vagoane din faţă, pline cu cai şi cu
soldaţi de tren, se răsturnaseră. Zbieretele, loviturile şi bătăile demonstrau că în aceste vagoane
totul era încâlcit talmeş-balmeş. Au fost deschise uşile din partea de sus. Un armăsar alb berber
s-a smuls afară din grămadă şi stătea nechezând vesel pe grămada haotică de oameni şi cai. După
ce a sărit pe terasament, l-a urmat un al doilea cal şi astfel unul după altul, cai şi oameni, au ajuns
în libertate şi apoi acasă. Dumnezeu a vegheat şi a păzit.
Nu toţi cei care sunt în drum spre casă ajung sănătoşi acasă. Şi S 26 a arborat pavilionul patriei
în 22 septembrie 1897. Ce este S 26? Este un torpilor care în acea zi, sub comanda ducelui
Friedrich Wilhelm von Mecklenburg trebuia să meargă de la Wilhelmshaven la Kiel, după
terminarea antrenamentului de toamnă al flotei, pentru scoaterea din serviciu. Într-o formaţiune
de divizie, adică şase torpiloare cu o navă de divizie, au ajuns la gura Elbei. Orice marinar ştie ce
este puterea 5-6 a vântului, simplu spus, este furtună. Marea era agitată; valurile abrupte care de
multe ori se rostogoleau dintr-o dată din spate, erau periculoase pentru aceste mici ambarcaţiuni.
Prin urmare a fost respectată orice precauţie. Tot echipajul a îmbrăcat centură de salvare; cârma
era astfel manevrată şi mersul motorului era astfel reglat, încât fiecare val în parte să fie pe cât
posibil, nedăunător. Tânărul comandant stătea liniştit şi hotărât la postul lui. Tocmai trecuseră
prin faţa farului plutitor Elba I, când un val mare crescând abrupt de la pupa, a apucat nava din
spate, a aruncat-o de-a curmezişul pe mare şi apoi a răsturnat-o (a întors-o). Era ora zece fără un
sfert dimineaţa. Ducele Friedrich Wilhelm a fost azvârlit de val de la locul lui de comandă prin
deschizătură pe puntea intermediară. Acolo s-a trezit după un scurt timp din leşin şi i-a devenit
limpede că el şi cei patru oameni care se aflau acolo, nu mai aveau de trăit decât puţin timp. Căci
apa creştea încet în spaţiul îngust şi vestea limpede, că numai minute mai puteau fi între
prizonierii de aici şi moarte. Friedrich Wilhelm s-a rugat atunci cu voce tare Tatălui său ceresc,
pentru a se încredinţa pe sine şi pe camarazii lui în mâna harului lui Dumnezeu. Unul dintre cei
patru a reuşit în ultima clipă, deoarece nu era îmbrăcat, să se târască afară prin deschizătura
îngustă a acestei închisori a morţii şi să ajungă la suprafaţa apei. – Acesta a fost salvat şi a ajuns
din primejdia morţii şi din puhoiul valurilor în patria pământească. – Oare a ajuns pe drum şi în
patria cerească? În patria adevărată, cerească nu poate să ajungă decât acela care-L cunoaşte pe
Tatăl său ceresc ca un copil răscumpărat; acela merge în Casa Tatălui, unde îl întâmpină aceeaşi
dragoste a lui Dumnezeu, care l-a purtat prin viaţa pământească. Ce serios este acest eveniment,
ce dureroasă este pierderea acestui prinţ plin de speranţe, loial şi altruist!
Dumnezeu procedează minunat în asemenea accidente, cu fiecare om în parte procedează cu
desăvârşită dragoste, înţelepciune, dreptate. Uneori El îi retează timpul de har dintr-odată unui
păcătos avertizat de multe ori; alteori ia un snop copt în hambarul ceresc. Iar pe alţii îi lasă să
aibă parte de ocrotire minunată; pe alţii, care nu sunt gata de pocăinţă şi sunt uşuratici, El îi
avertizează şi îi previne. El este desăvârşit în tot ceea ce face. Copiii Lui, care-L cunosc ca Tată,
văd peste tot dragostea Lui de nedescris şi nemărginita lui putere dumnezeiască.
Viaţa unui copil al lui Dumnezeu trebuie să semene cu o corabie care a ridicat
pavilionul patriei. Oricine îl întâlneşte trebuie să recunoască în comportamentul lui, că el
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călătoreşte spre patria cerească. Căci nu aici pe pământ este patria copiilor lui Dumnezeu, ci ei
străbat o mare cu felurite vârfuri de stânci ale păcatului şi ale ispitei, cu multe furtuni şi multe căi
cu griji, necazuri şi greutăţi.
Cine-şi are patria în Casa Tatălui, a lui Dumnezeu, n-o mai are aici pe pământ, ci a devenit
străin şi călător. El spune: „Căci noi n-avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei
viitoare.” În cetatea în care Dumnezeu va şterge orice lacrimă, unde nu vor mai fi nici suferinţă,
nici strigăt, nici dureri, unde Dumnezeu însuşi va locui în mijlocul răscumpăraţilor Lui, acolo
este patria adevărată. Dar numai cel care primeşte viaţa nouă în Isus, nădejde sigură şi spălare
deplină de orice vină, numai un asemenea om este pe cale într-acolo. Ai trăit şi tu această mare
schimbare, încât să-ţi găseşti patria în Casa cerească a Tatălui? Aceasta nu este o chestiune
superficială, exterioară, ci evenimentul vieţii cel mai mare, veşnic valabil. Atunci cârma corăbiei
vieţii este pusă în mâna unui nou Comandant, care va pune să se facă temeinic ordine şi
curăţenie pe corabie. Se va face o trecere în revistă care va pătrunde până în miezul lucrurilor,
mult balast de prisos va trebui aruncat peste bord: atitudine pământească, încăpăţânare, egoism.
Cursul va fi schimbat, „direcţia drept spre portul patriei”.
Când fiul unei case părinteşti bogate zăboveşte într-o călătorie de mai mulţi ani în străinătate,
atunci el le povesteşte adesea camarazilor lui despre patria unde un tată bun şi înţelept
cârmuieşte cu dreptate şi dragoste peste oamenii fericiţi ai casei. El povesteşte despre comori
bogate, despre pace, bucurie şi cântări de laudă. Un asemenea fiu ştie ce va găsi când se va
întoarce acasă. Ai şi tu o asemenea casă părintească? Nu spune „Nu”, nu spune „ la noi
domneşte sărăcia şi guvernează nevoia!” Nu povesti acum despre mama ta bolnavă sau sora ta
care suferă de atâţia ani şi nici un doctor nu poate s-o ajute. Nu te gândi la datoriile căscioarei, a
căror dobânzi îi amărăsc atâta pe părinţi. Şi nici voi, care aţi construit o casă nouă, în care n-a
intrat încă nici o lipsă, nici o boală, nu vorbiţi despre ea. Şi nici tu, cel care trebuie să suferi
profund pentru că tatăl tău a devenit un beţiv care a transformat acasă totul în sărăcie şi lacrimi.
Nu vorbi despre aceasta! Nu, ascultă bine: o casă părintească minunată, slăvită este deschisă în
cer pentru toţi cei care vin la crucea de la Golgota cu păcatul şi cu vina vieţii lor, care au fost
spălaţi cu sângele Fiului lui Dumnezeu. Acolo este patria adevărată. Acolo este fericirea pe
care o caută omul pe pământ zbuciumându-se, dar n-o găseşte niciodată, până o găseşte la inima
lui Isus, fericirea despre care Dumnezeu spune: „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu
le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru
cei ce-L iubesc.” (1 Corinteni 2,9.) Când Isus găseşte un om pierdut în păcat şi înstrăinat de
Dumnezeu şi-l apucă pentru a-l duce acasă, atunci el merge spre această patrie adevărată.
Creştinii adevăraţi trebuie să cânte şi să spună despre patria lor, pentru că aceasta este
necunoscută în mijlocul lumii. Ei nu călătoresc în necunoscut; ei ştiu că Isus îi duce acasă. Încă
puţin timp şi atunci vor vedea tot ce au crezut şi-L vor privi în faţă pe Cel ce i-a iubit.
Nu toţi oamenii merg acasă în Casa Tatălui, numai ceata mică a copiilor lui Dumnezeu, nu
numărul mare al fiilor veacului acestuia. Nu toţi cei care au murit sunt fericiţi, aşa cum îi place
lumii să mintă în faţă, când se spune despre fiecare decedat: fericitul meu tată, fericitul meu soţ,
fericitul meu prieten şi aşa mai departe. Cuvântul lui Dumnezeu vorbeşte o altă limbă. Orice om
îşi găseşte patria la stăpânul pe care l-a slujit aici pe pământ. Unii merg în slavă la Isus, ceilalţi
merg în chin la satan.
Unde este patria ta?
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Nr. 21 FRIEDRICH BARBAROSSA ÎN FAŢA ORAŞULUI MILANO ÎN ANUL 1162
„Pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului,
ci să se întoarcă de la calea lui şi să trăiască. Întoarceţi-vă, întoarceţi-vă
de la calea voastră cea rea! Pentru ce vreţi să muriţi voi, casa lui Israel?”
(Ezechiel 33,11)
Deja de multe ori s-a opus puternicul şi bogatul oraş Milano stăpânului său legal, împăratului
Friedrich Barbarossa. În anul 1158 au pornit la revoltă făţişă, dar împăratul a venit repede cu
puterea armată pese Alpi, a împresurat oraşul recalcitrant şi după un asediu de patru săptămâni la silit la supunere. El a pus să se stabilească drepturile împărăteşti peste oraş de către cel mai
vestit jurist italian şi a pus spre apărarea lor un guvernator împărătesc, numit „podesta”. Dar
milanezii s-au plecat numai din cauza constrângerii, nu s-au supus cu inima. Au trecut numai trei
ani şi l-au alungat pe „locţiitorul” împărătesc şi au refuzat să plătească birul stabilit. Aşa că în
anul 1162 Friedrich Barbarossa a venit pentru a doua oară în faţa oraşului Milano şi a jurat că
nu-şi mai pune coroană până nu este umilit oraşul nesupus. Asediul a durat aproape un an; de
ambele părţi s-a luptat cu îndârjire, până când în cele din urmă Milano s-a văzut învins prin
violenţă, de foame şi nevoi. În 4 martie 1162, conducătorii cetăţii au venit în tabăra germană. Ei
s-au aruncat la picioarele împăratului şi s-au predat la bunul lui plac; ei ştiau că toţi locuitorii şiau pierdut dreptul la viaţă ca răzvrătiţi – dar împăratul Friedrich nu le-a dat nici un răspuns.
Câteva zile mai târziu au ieşit din cetate toţi locuitorii, împărţiţi în cete mici, desculţi, fiecare om
cu o funie în jurul gâtului şi cu cenuşă pe cap, pentru a implora încă o dată mila împăratului.
Stăteau aşteptând în jurul taberei germane, până când, în sfârşit, a apărut împăratul. A ieşit din
cortul lui cu măreţie împărătească, el, în cărui mână era viaţa sau moartea, îndurarea sau
judecata. Când l-a văzut poporul milanez înfometat şi tânguindu-se, s-au aruncat toţi plângând la
pământ. În urma lor aveau un an de nenorocire, de lupte; înaintea lor erau moarte şi judecată, dar
implorau îndurare – şi au avut parte de ea. Friedrich Barbarossa le-a dăruit tuturor viaţa şi i-a
lăsat să-şi salveze bunurile mobile din oraş, dar cetatea a căzut pradă focului. Numai bisericile au
rămas în picioare, toate celelalte clădiri au fost distruse.
Când Isus, Fiul lui Dumnezeu a venit aici jos, pentru a-l birui pe marele răzvrătit, satan, S-a
lipsit şi El de cunună şi slavă pentru atâta timp, până când a fost câştigată această biruinţă. Da, El
a luat chip de rob şi s-a smerit pe Sine Însuşi. Dar El n-a luptat ca acel împărat viteaz cu sabie,
lance şi cupole de asediere, ci l-a biruit pe marele Său vrăjmaş prin suferinţă şi moarte, prin jertfa
Sa pe cruce. Isus a biruit. Vrăjmaşul a fost biruit, iar acest pământ pe care păcătoşii îndărătnici Îi
refuză Stăpânului lor de drept onoarea, mulţumirea şi închinarea, a căzut sub forţa distrugătoare
a dreptăţii divine. Petru vesteşte această judecată a lui Dumnezeu: „Ziua Domnului însă va veni
ca un hoţ. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură
şi pământul cu tot ce este pe el, va arde.” (2 Petru 3,10.) Atunci nu va mai fi har, ci judecata
dreptăţii divine. Nimeni nu va scăpa. Ioan a văzut această zi în Duhul şi a descris-o: „Împăraţii
pământului, domnitorii, căpitanii oştirii, cei bogaţi şi cei puternici, toţi robii şi toţi oamenii
slobozi s-au ascuns în peşteri şi în stâncile munţilor. Şi ziceau munţilor şi stâncilor. ‚Cădeţi peste
noi şi ascundeţi-ne de Faţa Celui ce şade pe scaunul de domnie şi de mânia Mielului; căci a venit
ziua cea mare a mâniei Lui şi cine poate sta în picioare?” (Apocalipsa 6,15-17.) Această mare zi
a judecăţii şi a mâniei se apropie în grabă de neoprit. (Faptele Apostolilor 17,31.)
Dar Dumnezeu face să se propovăduiască în timpul de acum, har deplin şi iertare pentru toţi
cei care I se supun cu smerenie.
În zilele încoronării domnitorilor pământeşti sau la sărbătorirea unui învingător şi la
sărbătoarea păcii, împăraţii şi regii obişnuiesc să anunţe o amnistie. O asemenea graţiere
hotărăşte că deţinuţii care sunt condamnaţi pentru: furt, înşelăciune, împotrivire, violarea
domiciliului şi alte asemenea greşeli şi infracţiuni, să fie liberi şi scăpaţi, ca altora să le fie
micşorate pedepsele. Iar în încheiere se spune: „Excluşi din această amnistie sunt cei condamnaţi
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pentru crimă, trădare de patrie şi aşa mai departe.” Cei graţiaţi se întorc din închisori în casele
lor. Desigur, ocara faptelor lor rele rămâne asupra lor, iar nevoia acestei vieţi, când adesea le
lipsesc munca şi câştigul, trebuie s-o poarte. Graţierea le dă, într-adevăr, libertatea; dar ea nu
poate să aducă binecuvântare vieţii lor. Şi tocmai aceia, care prin vina cea mai grea au meritat
pedeapsa cea mai dură, ucigaşii şi trădătorii, rămân închişi; pentru ei nu este îndurare.
O asemenea sărbătoare a biruinţei şi a încoronării va fi serbată în ceruri. Isus l-a biruit pe
satan la crucea de la Golgota. El a înfăptuit o răscumpărare veşnică şi după învierea Lui S-a
înălţat în slavă. Dumnezeu a anunţat o amnistie, de la care nimeni nu trebuie să fie exceptat.
Biruitorul triumfător, Isus Hristos, pune să se vestească o iertare deplină şi veşnică atât cât ţine
ziua harului, neîngrădită pentru toţi cei care caută şi doresc har.
Pentru oricine care se smereşte în ţărână cu mărturisirea vinei lui, rugându-se, înaintea
Dumnezeului bogat în har, există har desăvârşit, veşnic. Nu îndurare după măsura omenească, nu
o viaţă în nevoi, griji şi dezonoare, ci, cel care apucă marea amnistie a lui Dumnezeu, crezând şi
dornic de mântuire, acela va fi primit ca un copil şi moştenitor în familia lui Dumnezeu. Dacă
vrei să ai parte de aceasta, atunci trebuie să ieşi din oraşul răzvrătit al fiilor lumii
acesteia. Lumea este plină de păcătoşi şi rebeli, care au trimis ulterior lui Hristos cel înălţat
vestea: „Nu vrem ca Acesta să stăpânească peste noi!” Dar Dumnezeu trimite soli care strigă şi
invită peste tot în Numele Lui: „Împăcaţi-vă cu Dumnezeu!” „Pace vouă celor de departe şi pace
celor de aproape!” (Efeseni 2,17.) Ce minune a harului dumnezeiesc, mai presus de toate
gândurile oamenilor, că un om năsut în păcat se poate apropia de Dumnezeu ca un copil iubit,
fără pată, fără vină, fără teamă! El poate s-o facă în acest timp, în împrejurările schimbătoare şi
în greutăţile acestei vieţi, o poate face când se sfârşeşte viaţa. Un creştin poate pleca acasă fără
teamă şi fără vină, deplin curăţit prin sângele lui Isus. Tot aşa pot şi acei copii ai lui Dumnezeu,
care sunt aici pe pământ, să se grăbească în întâmpinarea lui Isus cu inimi deschise, voioase,
când El va reveni pentru a-i lua pe ai Săi în slavă.
Nu este dorinţa lui Dumnezeu ca vreunul să se piardă. Când odinioară Agar şi-a văzut fiul
topindu-se de sete, inima ei iubitoare a strigat: „Să nu văd moartea copilului.” (Geneza 21,16.)
Aşa a privit Dumnezeu din înălţimea Lui sfântă cu dragoste milostivă în lumea aceasta de
păcătoşi pierduţi. El a trebuit să se îndure de ea şi L-a trimis pe Isus, Împăciuitorul.
Cauţi şi tu har şi pace? Uită-te la milanezi. A fost un drum de adâncă umilinţă cel pe care
au mers. Funiile din jurul gâtului declarau că se condamnau singur ca vinovaţi de moarte. Cenuşa
de pe capul lor dovedea că sufereau pentru faptele lor rele. Picioarele lor goale mărturiseau că
veneau cu adâncă umilinţă. Lacrimile şi rugăminţile lor demonstrau că nu caută altceva decât
har.
Tu, cel care până acum nu te-ai apropiat niciodată aşa de Dumnezeu, care nu te-ai smerit
niciodată aşa în ţărână, ascultă: „Pe nici o altă cale nu poţi să ai parte de har, decât pe calea pe
care o vesteşte Dumnezeu.” Pocăiţi-vă şi întoarceţi-vă! Cine se apropie de Dumnezeu pe această
cale, găseşte iertare deplină şi har veşnic, da, va moşteni slavă împărătească. Căci Dumnezeu nu
doreşte moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui şi să trăiască.
Marea amnistie a lui Dumnezeu este pentru toţi, şi pentru tine! Vrei s-o accepţi?
Întoarce-te şi trăieşte!
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Nr. 22 PRINS – CONDAMNAT – EXECUTAT
„Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de
faptele întunericului şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii.” (Romani 13,12)
Cine călătoreşte în Lausitz de la Cottbus la Sylow, găseşte la liziera pădurii un indicator cu
inscripţia: „Spre fântână”. Câţiva paşi în pădure îl duc la o fântână abisiniană în mijlocul unei
pajişti şi bănci de odihnă; cinci morminte arată că odinioară aici nişte oameni şi-au găsit ultimul
loc de odihnă. O cruce de fier poartă inscripţia: „Loc de odihnă al războinicilor din Westfalia,
împuşcaţi aici, sub dominaţie franceză, în 16 iulie 1813.”
Evenimentul a fost următorul: În anul 1813, împăratul Friedrich Wilhelm al Prusiei şi
împăratul Alexandru I al Rusiei au încheiat un armistiţiu cu Napoleon după bătălia de la
Bautzen. Oraşul şi regiunea Cottbus au rămas în timpul armistiţiului ocupate de trupele franceze,
sub comanda generalului Wolf. Din corpul său de armată făceau parte şi regimente westfalice, ai
căror soldaţi au fost recrutaţi din: Westfalia, Hessen, Hanovra şi Braunschweig. Aceşti fii ai
triburilor germane nu mai puteau să slujească în rândurile vrăjmaşilor patriei lor. Mulţi voiau să
iasă cu orice preţ din această robie, spre a lupta pentru liberarea patriei lor; ei au părăsit
steagurile franceze şi s-au grăbit acolo unde fraţii lor, prusacii, aşteptau ziua luptei decisive.
Drumul nu era lung; au reuşit să scape. Cu atât mai vigilenţi au devenit comandanţii francezi de
acum înainte, pentru a împiedica orice altă încercare de evadare. Patrule luate din regimentele
franceze străbăteau pădurile şi păzeau drumurile care duceau în direcţia Sileziei. Cinci călăreţi
din Westfalia, care au pornit prea târziu, au fost prinşi, condamnaţi la moarte şi au fost împuşcaţi
în faţa unei mari mulţimi de spectatori adânc impresionate, în 16 iulie 1813, la ora cinci
dimineaţa. Ei s-au dus liniştiţi la moarte; numele lor şi povestea ultimelor lor ore ne sunt
păstrate. Dacă înaintea ultimului lor drum au găsit vreun prieten, care să le fi arătat calea spre
Isus, nu ştim. Mormintele lor, care în zilele de după execuţie au fost zilnic împodobite cu flori
proaspete, mai sunt şi astăzi bine îngrijite.
Tragica soartă care i-a ajuns din urmă pentru că au luat prea târziu hotărârea să fugă de sub
puterea duşmanului, reaminteşte oricui că există vremuri de har, când calea spre mântuire mai
este deschisă şi că vin timpuri când omul care a fost chemat în braţele salvatoare ale lui Isus, nu
mai poate urma chemarea.
Aceasta a fost trista poveste de viaţă şi a unui bărbat care a plecat în veşnicie în 18 iunie 1900,
la Marburg a. d. Lahn. Era un om sănătos şi foarte înzestrat; era căsătorit de mai mulţi ani şi tată
a cinci copii. Dar ajunsese cu prietenii lui la viaţa de cârciumă şi la băut; viaţa lui a luat-o tare la
vale. Atunci a găsit creştini care l-au luat în primire. Isus, Eliberatorul, i-a fost chemat în inimă şi
el a mărturisit că vrea să-L apuce pe Isus ca Salvator al lui. Multe rugăciuni şi multe dovezi de
dragoste au înconjurat de acum această viaţă. Au purtat de grijă familiei lui şi l-au dus pentru
câteva săptămâni într-o casă creştină, pentru a-l despărţi de prietenii lui de până atunci. Acolo a
gustat Cuvântul bun al lui Dumnezeu şi puterile lumii viitoare, ascultarea rugăciunilor credinţei,
binecuvântările lui Dumnezeu. El a experimentat în sute de dovezi, că creştinismul nu constă în
vorbe, ci că dragostea lui Dumnezeu mişcă mâinile oamenilor, dăruieşte ajutor, plăteşte datoriile,
procură locuinţă, îi îmbracă pe copii. S-a întors acasă pentru a-L lăuda într-o viaţă nouă pe Isus,
care a făcut lucruri aşa de mari pentru el – dar a devenit evident că el totuşi nu L-a apucat cu
inima, ca un om pierdut, pe marele lui Îndurător. El a înţeles şi a gustat harul; dar nu şi-a predat
întru totul inima lui Isus, singurul care poate elibera; a venit ceasul ispitei, când vechiul lanţ i-a
înfăşurat viaţa. Apoi a vrut să-şi ascundă şi să-şi nege păcatul. Aceasta dovedea că el n-a dorit cu
adevărat să fie eliberat. Cu toate acestea, harul lui Dumnezeu nu ajunsese la capăt. A fost purtat
încă mai mult de un an, mereu avertizat cu dragoste, iar şi iar chemat la Isus. Încă auzea
Cuvântul lui Dumnezeu, încă îl avertiza şi îl prevenea dragostea copiilor lui Dumnezeu. Apoi,
dintr-odată, s-au rupt toate legăturile ruşinii şi ale disciplinei; s-a întors grăbit, făţiş în braţele
tovarăşilor lui de păcat de mai înainte. – Puţin după aceea, duminică seara târziu, după ce s-a
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întors iar băut acasă, a căzut peste balustrada scărilor în holul casei; zăcea acolo cu capul spart;
după trei ore a plecat în veşnicie, fără să mai devină vreodată conştient; „Era noapte”. (Ioan
13,30.) Satan şi-a atins scopul cu această viaţă; fusese un timp de har pentru eliberare deplină;
dar când acesta a fost lăsat să treacă, satan a avut putere şi timp să închidă drumul şi şi-a dus
prizonierul la sentinţa pierzării.
Eşti şi tu legat în robia slujbei păcatului? Există sute de oameni pe care Domnul a vrut să-i
elibereze din lanţurile desfrâului, cărora mult timp le-a stat deschisă calea eliberării, dar care nau ascultat glasul serios al Domnului. Au rămas înlănţuiţi. Ei şi-au încheiat drumul cu mult
suspin în robia păcatului; au sfârşit în pierzarea veşnică. Isus nu cheamă numai pentru a elibera
pe unul de băutură, pe celălalt de desfrâu, ci cheamă la o salvare veşnică, deplină de sub puterea
lui satan, din blestemul păcatului, pentru viaţa veşnică. Dar Isus Şi-a început lucrarea cu a rupe
lanţurile celui care crede.
Există capcane ale lui satan de minciună, de îngâmfare, de egoism, de mânie – întotdeauna
când Domnul convinge conştiinţa, El îl cheamă pe păcătos în lumina lui Dumnezeu, ca să se lase
eliberat; atunci este vremea harului. La câte un om durează un an, la alţii este scurtă. Unii
sunt chemaţi de o mie de ori, alţii numai de zece ori. De câte ori ai fost deja chemat? Tu
ştii în ce constă lanţul specific al păcatului tău – lasă-te eliberat! Dovedeşte-ţi în această privinţă
sinceritatea, că vrei să scapi de blestemul păcatului tău deosebit, de acest lanţ al lui satan. Scoalăte! Nu face ca Iuda, care şi-a tăinuit lanţul lăcomiei. Dacă I-ar fi mărturisit lui Isus mizeria inimii
lui legate, ar fi fost eliberat şi salvat. Dar el n-a vru să vină la lumină cu păcatul lui, de
aceea a fost dus de satan de la întuneric la întuneric – şi era noapte. Există vremuri de cercetări
milostive ale lui Dumnezeu, dar care nu se mai întorc. „Dacă ai fi cunoscut şi tu, măcar în
această zi, lucrurile care puteau să-ţi dea pacea!” Isus, Fiul veşnic al lui Dumnezeu, a vărsat
lacrimi pentru judecata viitoare asupra cetăţii Ierusalimului: „Pentru că n-ai cunoscut vremea
când ai fost cercetată.” Sunt mult mai mulţi oameni în rândurile fiilor veacului acestuia, care simt
şi înţeleg aceasta, decât credem. Nenumăraţi oameni simt că păcatul îi face nefericiţi. Tu nu
simţi aceasta?
Şi tu faci parte dintre aceia pe care i-a chemat Dumnezeu ca să fugă de puterea vrăjmaşului.
Mulţi s-au sculat, sunt fericiţi şi liberi sub steagurile lui Isus, luptă împotriva vrăjmaşului, căruia
au trebuit cândva să-i slujească atâta timp.
Încă mai este timp, drumul este liber, nimeni nu te poate opri. Dar pentru tine nu este timp de
pierdut! Grăbeşte-te la Isus, depune armele pe care le-ai purtat până acum şi hainele pe care le-ai
purtat până acum. „Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele
întunericului şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii.” (Romani 13,12) Există arme ale luminii:
Cuvântul lui Dumnezeu, rugăciuni şi mijlociri, cântări de laudă pentru Isus, scrieri bune,
mărturisirea păcatelor. Există arme ale întunericului: discuţii rele, cărţi imorale, cântece, poezii,
poze murdare, exemplul rău, minciuni, amărăciune, calomnie. Ce fel de arme porţi? Pe ce
front lupţi? Nu-ţi spune conştiinţa că nu eşti acolo unde este propriu-zis locul tău, patria ta,
fericirea ta?
Să nu faci ca cei cinci care au pornit prea târziu, ca să ajungă la steagurile victorioase. Mulţi
fac aşa, amână; vor, într-adevăr, dar „astăzi încă nu”. Părăseşte rândurile vrăjmaşilor,
îndrăzneşte cu orice preţ. Isus cheamă la eliberare, la biruinţă, vino astăzi!
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Nr. 23 CEA MAI MARE CASĂ DIN LUME
„După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin prooroci, în multe
rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile ne-a vorbit
în Fiul, pe care L-a pus Moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin care a
făcut şi veacurile. El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei
Lui şi care ţine toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, a făcut curăţirea
păcatelor şi a şezut la dreapta Măririi în locurile preaînalte.” (Evrei 1,1-3)
Cea mai mare casă de pe pământ este clădirea sub formă de turn, Park-Row din New York,
terminată de puţin timp. Înălţimea ei se ridică la 390 de picioare (117 m.). Se apreciază că
locuitorii ei sunt aproximativ 4.000 de oameni. În cele 950 de spaţii comerciale mai mari intră şi
ies zilnic cam 25.000 de oameni, deoarece urcă şi coboară comod cu lifturi. Numărul locuitorilor
este deci egal cu cel al unui oraş mic de provincie; numărul circulaţiei îl depăşeşte pe acesta cu
mult.
În acelaşi timp în care aşa de multe mâini s-au ostenit la această clădire uriaşă – în linii mari
costă cam zece milioane de mărci -, plutea pe oceanul Atlantic cel mai mare vapor de pe pământ
de atunci: vaporul rapid „Kaiser Wilhelm der Grosse”1, construit de mâini germane pe şantierul
naval Vulkan de la Stettin. El este cu 44 metri mai lung decât este de înalt Park Row şi în mod
ciudat, exact aşa de greu şi anume 20.000 de tone sau 400.000 de chintale (măsură austriacă de
50 de kg.). „Kaiser Wilhelm der Grosse” este până acum cel mai rapid vapor de pe pământ; el
parcurge drumul dintre Europa şi America în şase zile. Acolo zboară peste ocean un oraş de fier
cu aproximativ 1200 de locuitori, un palat strălucitor, enorm. Şi totuşi, aceste lucrări uriaşe ale
oamenilor nu sunt decât minuscule firicele de praf faţă de creaţia lui Dumnezeu.
Cunoşti marea? Nemărginitele valuri calme se scaldă în linişte cerească. Deodată se prăvăleşte
furioasă încoace biciuindu-şi malurile, înghiţind opera trudnică a mâinii omeneşti. Cel mai mare
vapor al pământului dansează ca o coajă de nucă pe valurile uriaşe, când munţii de valuri verzi
gonesc pe oceanul Atlantic cu coama lor spumegând, pline de putere sălbatică, clocotind, vuind,
răsturnându-se.
Ce sunt casele omeneşti faţă de acele palate de gheaţă ale lumii polare? În minunate turnuri şi
creneluri se înalţă munţii de gheaţă sub cerul cu stele strălucitoare. Dintr-odată miraculoasa
aureolă boreală clădeşte pe cer o boltă de lumină purpurie, iradiind în toate culorile curcubeului
şi acoperă o lume de gheaţă cu splendoarea feerică a luminii. Când Fridtjof Nansen, cutezătorul
explorator al Polului Nord, a străbătut săptămâni întregi această măreţie tăcută a lumii polare, ce
a văzut? Numai un mic-mic colţ din marea casă a lui Dumnezeu.
Priveşte de pe acest pământ mic în cosmos, unde stelele uriaşe create de Dumnezeu trec tăcând
prin milenii pe orbitele lor într-un zbor maiestuos, de neoprit. Pe planeta Marte care străluceşte
roşu, se pot recunoaşte cu telescopul astronomic mări albastre şi poli acoperiţi cu zăpadă. Şi
însuşi soarele, ce nemărginire a creaţiei, un ocean de foc şi jar! S-a observat că se rup din soare
coloane uriaşe de foc, care sunt azvârlite în depărtări nemărginite şi apoi cad înapoi ca valuri de
foc în această mare incandescentă. Prin căldura şi puterea soarelui creşte şi se dezvoltă orice
fiinţă vie de pe pământ; fără el ar înceta orice viaţă pe pământ. Dar dincolo de soare şi de toate
stelele care se rotesc în jurul lui ca pământul nostru, astronomul vede mii de alţi sori. Stelele de o
mărime de necuprins, ca imensa stea „Regulus”, parcurg în cosmos zilnic peste patru milioane de
kilometri. Şi dacă tu ai putea zbura la fel de repede şi dacă ai parcurge drumul acesta zece
milioane de ani, tot nu te-ai apropia niciodată de capătul creaţiei nesfârşite a lui Dumnezeu.

1

Vaporul rapid „Deutschland”, lansat de pe cala de construcţie în ianuarie 1900, este şi mai mare şi este momentan
cel mai mare vapor de pe pământ.
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Da, casa pe care a construit-o Dumnezeu în creaţia lumii, este infinit de mare, măreaţă, plină de
minuni şi totuşi, El a creat una şi mai mare: inima ta. Averea lumii întregi şi cunoaşterea întregii
întinderi a creaţiei n-o pot umple; dragostea şi admiraţia tuturor oamenilor şi gloria mileniilor no pot satisface. Ea poate fi umplută numai de Acela care a creat-o şi care este mai
mare ca inima noastră: de Dumnezeu Însuşi, care S-a arătat în Hristos. Isus, prin care
Dumnezeu a făcut veacurile, este oglindirea slavei lui Dumnezeu, întipărirea Fiinţei Lui, El ţine
toate lucrurile cu puterea Cuvântului Său. În El, cel Nesfârşit şi cel Minunat, care este singurul
care este vrednic să fie lăudat, găseşte inima ta linişte şi pace. Inima este cea mai mare casă din
lume. Câte gânduri neliniştite, felurite intră şi ies, urcă şi coboară aici! Câte dorinţe se nutresc
aici, câte planuri se ţes! Inima vrea să ajungă bogată şi fericită şi totuşi nu poate, până nu-şi
găseşte liniştea la inima lui Isus, care este mai mare decât orice. Mingea de foc a soarelui şi
nenumăratele universuri ale stelelor sunt numai o suflare a Duhului Său, aşezate în faţa ochilor
noştri prin cuvântul creator. Prin Isus îţi vorbeşte Dumnezeul veşnic şi-ţi vesteşte că inima Lui –
o, apuc-o! – inima Dumnezeului tău, este plină de dragoste şi har pentru tine şi că sufletul tău
nemuritor valorează pentru El mai mult decât soarele şi universul. Isus a părăsit slava Tatălui, a
renunţat la mărirea pe care o avea la Tatăl înainte de întemeierea lumii, S-a făcut asemenea ţie,
ca un frate. Astfel, îmbrăcat cu imaginea ta, în chipul de rob al omului, El S-a lăsat împovărat cu
păcatul lumii, a mers împovărat cu vina ta sub judecata dreaptă a Dumnezeului celui sfânt. El a
primit la Golgota sentinţa pe care tu ai meritat-o. Din rănile Lui de moarte ţâşneşte pentru tine
mântuire şi iertare, mâinile Lui străpunse sunt întinse spre inima ta! Smereşte-te în ţărână
în faţa acestei dragoste şi adoră-o!
Locuieşti acum în una din acele case mari, într-o cazarmă? Locuieşti pe un vas de război, unde
împreunat cu mulţi sub acelaşi steag, străbaţi apa întinsă a mării? Eşti acasă la tata şi la mama, în
satul liniştit? Eşti în una din acele alte case mari, o fabrică, unde sute de mâini harnice creează
lucruri trecătoare la maşină sau la războiul de ţesut pentru a-şi câştiga pâinea? Sau stai într-o altă
casă mare a acestui pământ, în spital, unde câte o mână harnică trebuie să se odihnească în linişte
zile şi săptămâni? Oriunde ai fi, prin orice ai trece, pune acest adevăr la inimă: nici o agoniseală,
nici un câştig, nici o îndeplinire a dorinţelor inimii, nici un eveniment, nici o reuşită, nici o
plăcere, nici un vis, nici un scop atins pe acest pământ nu poate să aducă inimii tale odihnă şi
pace, căci ea este prea mare pentru aceasta! Inima ta poate să găsească odihnă şi pace
numai în Acela care este mai mare decât inima ta: în Isus. Dar încă ceva: nici un gând al
inimii tale, nici un cuvânt de pe buzele tale, nici o gândire omenească nu poate măsura inima lui
Dumnezeu, care s-a descoperit în Isus. Această inimă a Dumnezeului tău, atât de nemărginit de
mare, distinsă şi bogată, este plină de dragoste covârşitoare pentru tine. Viaţa ta trebuie să
găsească mântuire şi slavă în dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu Şi-a descoperit în creaţie
nemărginita Lui mărime şi slavă, dar El a descoperit gândurile de dragoste ale inimii Lui pentru
toţi păcătoşii pierduţi atunci când L-a dat pe Isus la moarte de cruce, spre a te mântui pentru viaţa
veşnică pe tine, păcătosul. Crezi lucrul acesta? Trebuie să crezi, pentru că acest adevăr n-a putut
să iasă din nici o inimă omenească – el este dumnezeiesc. Apucă-L! Smereşte-te în ţărână cu
pocăinţă înaintea dragostei lui Dumnezeu, crede, trăieşte şi laudă-L pe Dumnezeu!
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Nr. 24 BRAŢE VEŞNICE
„Locuinţa ta este Dumnezeul cel etern şi dedesubt sunt braţele cele
eterne.” (Deuteronom 33,27 tradus textual)
Era un meşter împletitor de coşuri, un om cumsecade şi harnic şi avea o nevastă cumsecade şi
harnică şi trei copii sănătoşi. El nu bea şi nu se certa. Ce le lipsea acestor oameni? Nu puteau fi
fericiţi? Le lipsea credinţa în Dumnezeu şi rugăciunea. Le lipsea să cunoască şi să creadă în
greutăţile acestei vieţi acest cuvânt al lui Dumnezeu. „Locuinţa ta este Dumnezeul cel
etern şi dedesubt sunt braţele cele eterne”. În viaţă lucrurile se petrec foarte simplu:
dacă nu vinzi coşuri, nu câştigi bani; dacă nu câştigi bani, nu poţi să-ţi plăteşti chiria. Tocmai
acesta era cazul împletitorului nostru de coşuri, că voia să se mute într-o altă locuinţă situată mai
bine şi trebuia să plătească 25 de mărci chirie, dar nu le avea. Atunci i-a pierit curajul şi nu ştia
cum va fi. Nevasta i-a spus: „Du-te la acei creştini care locuiesc în apropiere, care ne-au invitat
să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu; spune-le necazul tău şi te vor ajuta. Dar el n-a putut să
capete încredere pentru aceasta. Pe Dumnezeu nu-L cunoştea, deci cum putea să aibă încredere
în copiii lui Dumnezeu? Atunci a venit vrăjmaşul şi a început să-i şoptească la ureche despre
toată munca zadarnică, necazul şi truda acestei vieţi şi că stăpânul casei îi va sechestra lucrurile
dacă nu va putea plăti. Doar n-ar putea să treacă prin aşa ceva; mai bine să moară. Că-şi va lăsa
în urmă cei trei copii fără cap de familie şi pe harnica lui nevastă în disperare, nu s-a gândit. Că
tot acest necaz care îl înconjura ca un zid negru era doar o nălucire a lui satan, care la prima rază
de soare a ajutorului lui Dumnezeu trebuia să se evaporeze de tot, îi era ascuns.
„Locuinţa ta este Dumnezeul cel etern şi dedesubt sunt braţele cele eterne.” O,
de-aş putea să scriu acest cuvânt plin de mângâiere şi ajutor cu litere luminoase deasupra uşilor
tuturor celor săraci şi descurajaţi, celor apăsaţi şi temători! Dumnezeul cel veşnic, ale cărui braţe
tari şi credincioase poartă prin viaţă multe văduve cu ceata lor de copii, poate binecuvânta şi
munca, poate face ca mulţi cumpărători să plătească chiria, poate pune pâine şi carne pe masă!
Nevasta făcătorului nostru de coşuri a observat într-adevăr, ce oră arată limba ceasului în viaţa
bărbatului ei. Când l-a văzut venind acasă cu o sticlă plină cu acid clorhidric, i-a luat-o şi a vărsat
afară din casă otrava de moarte care arde. Dar în dimineaţa următoare, când cărăuşul deja oprea
în faţa uşii pentru a duce la noua locuinţă: lucruri din casă şi paturi şi răchite, şi coşuri şi unelte,
atunci sărmanul om s-a dus în pivniţă, s-a încuiat şi s-a spânzurat, iar satan a câştigat partida. Era
acum chiria plătită? A trecut acum necazul? Ah, bietul om stătea acum în faţa aceluiaşi
Dumnezeu care l-a creat, care ar fi vrut să-l facă să aibă parte de minunile ajutorului Său şi pe
care totuşi nu L-a crezut. Acum văduva jelind mergea la aceeaşi casă, unde bărbatul ei n-a
îndrăznit să meargă, în ciuda rugăminţii ei; atunci chiria a fost dintr-odată plătită, dar el, care
trebuia să aibă parte de ajutorul lui Dumnezeu, n-a avut parte. Văduva a fost întrebată: „Nu v-aţi
rugat niciodată?” „Nu.” Acolo erau înfiinţate o căsătorie şi o afacere, trei copii fuseseră născuţi,
fără să se fi înălţat la Dumnezeu vreodată o singură rugăciune!
Câte familii nu sunt, unde se petrece la fel? Ne putem mira atunci de munţii de nenorociri şi
nevoi şi păcat? „Locuinţa ta este Dumnezeul cel etern şi dedesubt sunt braţele cele
eterne.” Văduva îndoliată a aflat acum câte ceva despre aceasta – ştii tu câte ceva despre
aceasta?
În aceeaşi Biblie în care scrie: „Să nu furi!”, scrie şi: „Nu vă îngrijoraţi de nimic!” Dar
aceasta o pot înţelege numai asemenea oameni, care-L cunosc pe Dumnezeu ca pe Tatăl lor şi pe
ei înşişi ca pe copii iubiţi ai lui Dumnezeu.
Mulţi alţii au parte şi de ascultarea rugăciunilor, dacă strigă în necaz la Dumnezeu, dar apoi
merg totuşi mai departe fără să le pese de Dumnezeu şi fără să-I mulţumească lui Dumnezeu.
Atâta vreme cât oamenii sunt sănătoşi, au de lucru, sunt aprovizionaţi în toate nevoile, ei şi
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familiile lor, găsesc viaţa foarte bună. În clipa în care se instalează boala, lipsa, necazul, când
încep greutăţile, atunci încep şi grijile. Diavolul le sugerează oamenilor că dacă nu-şi fac griji şi
nu se mâhnesc pentru necazul lor, nu fac bine. Dacă îi întrebi: S-a însănătoşit măcar un copil
bolnav prin îngrijorările tale? Măcar o inimă tristă a devenit veselă prin mâhnirea ta? A venit
măcar un singur bănuţ în portofelul tău prin suspinul tău din multele ore nedormite? Atunci
normal, oamenii spun în unanimitate: „Nu, aceasta încă nu s-a întâmplat!” Întrebaţi-i odată pe cei
credincioşi! Când în necaz, boală şi lipsuri îşi găsesc adăpostul la Dumnezeul veşnic şi se lasă
purtaţi de braţele veşnice ale îndurării lui Dumnezeu prin zilele necazului, atunci află şi o
mărturisesc, că Dumnezeu nu-i părăseşte pe ai Săi niciodată. De multe ori ei văd prin
rugăciunile lor de credinţă, boala de moarte a copiilor lor întoarsă spre un deznodământ bun. Ei
primesc de lucru şi bani la timpul potrivit din mâna lui Dumnezeu. Încrederea lor n-a fost
făcută niciodată de ruşine. Normal, lumea nu crede lucrul acesta şi se consideră prea
deşteaptă şi prea mândră ca să apeleze la ajutorul lui Dumnezeu. Dar când ajung în disperare şi
nu mai vede nici o ieşire, satan îi mână la sinucidere.
Da, la ce poate să ajungă în disperare şi deznădejde un biet fiu de om, dacă diavolul îl orbeşte?
Acum şase ani l-a apucat dorul de casă pe un recrut din S. Nu se putea plânge de nimic, avea
superiori binevoitori. Dar totul i se părea străin, de nesuportat. Cazarma era situată pe o insulă;
într-o zi a dispărut. Au crezut că a căzut în apă, dar nu s-a găsit nici o urmă. În sfârşit, după trei
săptămâni a fost găsit cadavrul lui, slăbit, numai piele şi oase, în odihna întunecoasă a unei scări
de beci din cazarmă. S-a stabilit că omul se lăsase să moară de foame în această ascunzătoare. Ce
sfârşit îngrozitor! Sărmanul tânăr a auzit zilnic în acest timp intratul şi ieşitul camarazilor lui, dar
orbit de vrăjmaş, a luat hotărârea că nu poate şi nu vrea să mai suporte această viaţă. De-ar fi
auzit odată în aleanul lui cuvântul: „Locuinţa ta este Dumnezeul cel etern şi dedesubt sunt braţele
cele eterne”! O singură rugăciune a inimii lui către Dumnezeul atotputernic, l-ar fi smuls din
rătăcirea tulbure a minţii lui; mâna Domnului l-ar fi purtat prin perioada lui de soldăţie.
Numărul oamenilor care ajung la gânduri de sinucidere prin disperare deznădăjduită, este mult
mai mare decât bănuiesc oamenii.
Într-o mare adunare de vestire a evangheliei, din Berlin, în mai 1899, unde erau adunaţi cam
1000 de oameni, mesagerul lui Dumnezeu a vorbit despre cuvântul: „Pentru ce vreţi să muriţi,
voi, casa lui Israel?” (Ezechiel 33,11.) Atunci a spus: „Poate că în această adunare este un om
care poartă în buzunar funia cu care vrea să se spânzure după aceea, care şi-a zis: Poţi să te mai
duci acolo o dată şi să auzi ce are de spus omul acela şi după aceea îi pui capăt sărmanei tale
vieţi.” Au trecut cam 14 zile, apoi a intrat în camera acestui evanghelist un bărbat, a băgat mâna
în buzunar, a scos o funie şi a spus: „Aici este funia; voiam să mă spânzur în acea seară, dar prin
cuvântul harului şi al mângâierii, care m-a trimis la Dumnezeu, am fost păzit.” Apoi omul şi-a
vărsat inima şi şi-a mărturisit starea pierdută în disperare şi păcate. El şi-a găsit adăpost la inima
veşnicului Dumnezeu. Braţele lui Dumnezeu l-au apucat când era deja pe cale să se scufunde în
valurile întunecoase. Acum braţele lui Dumnezeu îl poartă prin orice necaz al acestei vieţi până
în veşnicie, căci Dumnezeu este credincios. Este Dumnezeul veşnic şi adăpostul tău? Eşti
şi tu purtat de braţele veşnice ale puterii şi ale dragostei, de braţele lui Isus, care
odată au fost întinse pe cruce pentru tine şi care din cer se întind aici spre tine?
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Nr. 25 PROCESUL CÂŞTIGAT
„Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care,
după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus
Hristos din morţi, la o nădejde vie şi la o moştenire nestricăcioasă şi
neîntinată şi care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi
sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea
gata să fie descoperită în vremurile de apoi.”
(1 Petru 1.3-5)
Era în compartimentul de tren clasa a III-a, pe drumul dintre Posen şi Kreuz, în anul 1897,
când un bărbat bine îmbrăcat a început îndată să-i povestească unui călător mai în vârstă, care
tocmai urcase, că este foarte nefericit, căci a moştenit o moşie minunată cu o casă splendidă, dar
că proprietatea îi este contestată într-un proces de către rude invidioase. Tribunalul l-a împiedicat
să ia în stăpânire moştenirea, aşa că este sărac în loc să fie bogat. El n-avea mijloace materiale
pentru a duce procesul, aşa că îşi va pierde moştenirea. N-avea pe nimeni care să-şi asume
situaţia lui dificilă. Interlocutorul a răspuns cu o faţă prietenoasă: „O, vă înţeleg durerea foarte
bine, căci acum câţiva ani m-am aflat exact în situaţia dumneavoastră. Am moştenit o casă
minunată, situată într-un oraş frumos de nedescris, lângă un râu limpede, mare. Dar un vrăjmaş
viclean m-a împiedicat s-o iau în stăpânire. El mi-a intentat un proces la cea mai înaltă curte de
justiţie. A demonstrat că din naştere nu sunt moştenitorul şi a dovedit aceasta din viaţa mea. Dar
am găsit un prieten puternic, care şi-a asumat nenorocirea mea. Acesta a dovedit în faţa
judecătorului, că sunt instituit ca moştenitor printr-un testament deplin valabil şi că potrivit
dorinţei testatorului, trebuie să-mi iau moştenirea în stăpânire cu toate drepturile imediat şi să mă
bucur de ea.”
Bărbatul mâhnit cu procesul fără speranţă, a ascultat şi a cerut mai multe detalii. „Casa
minunată”, a răspuns bătrânul, „moştenirea de nepreţuit este în ceruri; marele vrăjmaş care a vrut
să mă lipsească de moştenirea mea, este satan. El m-a pârât înaintea lui Dumnezeu că sunt născut
în păcate, că aş fi inapt ca vrăjmaş al lui Dumnezeu să primesc o moştenire în ceruri; toată viaţa
mea cu nenumăratele ei păcate, fapte rele şi omisiuni, au furnizat dovada că nu mi se cuvine nici
o cotă din moştenirea copiilor lui Dumnezeu. Dar Isus a luat procesul meu în mâna Lui; El mi-a
procurat un certificat veşnic valabil, că într-adevăr, în ciuda înfăţişării mele insignifiante,
multelor mele lipsuri şi a clasei mele sociale de jos, aparţin familiei lui Dumnezeu. El a adeverit
cu sângele Lui înaintea lui Dumnezeu, că pe crucea de la Golgota El a luat pentru totdeauna
asupra Lui blestemul păcatului meu, că prin credinţa în El eu sunt născut din nou, născut din
Dumnezeu, un copil şi moştenitor al lui Dumnezeu. El a anulat toate acuzaţiile vieţii mele trecute
şi a câştigat procesul meu. El m-a spălat de toate petele şi m-a îmbrăcat în hainele mântuirii.
Aşa că de acum pot să umblu înaintea lui Dumnezeu, demn de marea moştenire la care am fost
chemat. Sunt fericit că posed moştenirea mea veşnică!
Atunci bărbatului deprimat şi nefericit i s-a aprins o lumină despre faptul că o moştenire mult
mai înaltă şi mai valoroasă este pregătită pentru el, decât acea moşie, că şi pentru el a venit Isus,
puternicul Prieten şi Salvator, ca să răscumpere pentru el această posesiune veşnică.
Camarade, ţi s-a aprins deja şi ţie această lumină? Poate moştenirea ta pământească este foarte
mică, poate mădularele tale sănătoase şi numele tău onorabil sunt cele mai valoroase lucruri care
sunt pe pământ moştenirea ta. Mulţi oameni n-au avut parte nici de aceste însuşiri ereditare. Dar
ascultă: o moştenire cerească, una nesfârşit de preţioasă este pregătită pentru tine,
nepătrunse bogăţii ale lui Dumnezeu.
Satan, marele înşelător are de gând să-i escrocheze pe oameni de moştenirea lor cerească. La
început încearcă să-i determine s-o nesocotească. El spune: Tinere prieten, vezi anii care trec în
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grabă şi ce scurt este timpul în care omul mai poate să savureze viaţa. Curând vin grijile familiei,
boală sau chiar moartea; atunci s-a terminat cu toate lucrurile vesele care acum îţi fac cu mâna.
Deci sus! Bucură-te de viaţă cât eşti tânăr. Să nu-ţi pese de flecăreala sumbră despre veşnicie, cer
şi iad! Este chiar aşa de rău dacă îţi place să fii vesel cu camarazii tăi şi să bei zdravăn? Nu este
pofta cărnii dreptul tinereţii? Nu este aceasta în firea noastră? Doar este scris în mod expres în
Biblia pe care o invocă cei evlavioşi, că tânărul să se bucure de tinereţea lui şi nimeni să nu se
îngrijoreze de ziua de mâine. Nu găseşte glasul vrăjmaşului consimţământ general? Da,
vrăjmaşul găseşte în inima omenească marele lui aliat. De jur-împrejurul nostru oamenii vor să
se bucure de ceea ce le oferă viaţa în plăcere şi bucurie. Dar când scurta plăcere a tinereţii a
trecut vuind, când vin boli, necazuri şi bătrâneţea, când nădejdile s-au spulberat şi planurile au
eşuat, când oamenii iubiţi coboară în groapă şi în seriozitatea vieţii se trezeşte conştiinţa, atunci
inima cere ceva mai bun. Atunci am vrea să avem ceva de care să ne ţinem. Atunci se ridică
dintr-odată întrebarea: există har pentru mine? Există o nădejde sigură de slavă
veşnică? Atunci vine acelaşi înşelător, satan, şi face procesul. El îl pârăşte pe păcătos că şi-a
pierdut pentru totdeauna moştenirea. Îi pune în faţă anii pierduţi, păcatele tinereţii, legea serioasă
a Dumnezeului celui sfânt, pe care a încălcat-o de mii de ori. Ah, conştiinţa adevereşte că marele
acuzator are dreptate. Toţi o ştim: cine este pătat cu vină, legat în slujba păcatului, este incapabil
să preia o moştenire în cer. Dar aici este Isus! Predă-I lui cu deplină încredere a credinţei procesul
tău. El va pune totul în ordine: îţi va plăti datoriile, îţi va spăla petele, va face să-ţi fie
recunoscută moştenirea. El Însuşi te va duce în cetatea cu străzi de aur. Lăudat fie Dumnezeu că
procesul păcătoşilor pierduţi este câştigat pe veci pentru toţi cei care prin credinţă şi-au pus
mântuirea şi salvarea lor în mâinile credincioase ale lui Isus.
Bărbatul din compartimentul de tren, cu procesul pierdut, era trist, nefericit, deznădăjduit; dar
cel care şedea lângă el, cu procesul câştigat, era fericit şi bogat. Creştinii care prin sângele lui
Isus au câştigat procesul şi numesc moştenirea veşnică a lor, să se laude cu posesiunea lor
veşnică.
Sunt şi printre camarazii noştri, în armată şi în flotă, mulţi care sunt la fel de întristaţi şi de
deprimaţi în inima lor, ca acel bărbat care se plângea în tren. Inimi deznădăjduite, sărmane,
întristate, conştiinţe acuzatoare! Dar acolo unde este în rândurile noastre un copil şi moştenitor al
lui Dumnezeu, acela să se laude că Isus a câştigat procesul pentru el; camarazii lui să observe la
el că este fericit. Ce serviciu binecuvântat a făcut acel creştin vârstnic în tren! Adevăraţii creştini
să se laude cu nădejdea lor veşnică! (Romani 5,2.) Dar lucrul acesta pot să-l facă numai acei
credincioşi care umblă despărţiţi de slujba păcatului şi a lumii, în smerenie şi loialitate – şi în
cazarmă şi pe vapor!
Mulţumiri fie aduse Domnului, avem asemenea adepţi! Un recrut a scris de curând: „Nu
puteam decât să mulţumesc iar şi iar şi din aceasta se forma ca de la sine şi totuşi dăruită de
Dumnezeu, o inimă voioasă. Numai aceasta şi încrederea neclintită în ajutorul devotat al lui
Dumnezeu mi-a dat bucuria.” Un altul a scris: „O, acum pot să spun pe drept: ‚Ce aş fi fost eu
fără Tine, ce aş fi fără Tine, Doamne!’ Doresc ca fiecare frate credincios să vină în armată; aici
este o şcoală aşa de bună pentru el, iar credinţa nu poate fi decât purificată.” Un al treilea scrie:
„Cu Dumnezeul nostru putem sări peste zid. El ne va ajuta şi să trecem peste toate aceste
greutăţi, dacă-L credem capabil s-o facă. El va clădi şi aici Împărăţia Lui, între soldaţi şi chiar
curând.”
Ce spui despre oamenii care şi-au câştigat procesul?
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Nr. 26 MAREE DE FURTUNĂ
„Isus a luat cuvântul şi le-a zis: ‚Aveţi credinţă în Dumnezeu! Adevărat vă
spun, că dacă va zice cineva muntelui acestuia: Ridică-te şi aruncă-te în
mare! şi dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face,
va avea lucrul cerut.’” (Marcu 11,22-23)
Vila „Les ombrages” era situată pe o stradă liniştită din Versailles, la marginea oraşului,
aproape de pădure. În grădina mare, care era ca un parc, în afară de casa propriu-zisă de locuit a
familiei André, se mai aflau şi alte clădiri în care erau locuinţele pentru oaspeţii casei, pentru
servitori, grădinar, vizitiu. Toate aceste spaţii au fost luate în folosinţă în toamna anului 1870
pentru cartierul general al prinţului moştenitor Friedrich Wilhelm. Familia proprietarului s-a
grăbit să plece în străinătate, pentru a scăpa de larma războiului. În vila „Les ombrages” au fost
date ordinele pentru armata a III-a, care a ţinut Parisul încercuit în sud, în iarna din 1870/1871.
Prinţul moştenitor german îi avea zilnic la masă pe ofiţerii statului-major şi aici intrau de multe
ori, ca musafiri ai lui, prinţii germani şi conducătorii armatei. La această masă s-au putut auzi
multe discuţii importante şi interesante despre marile evenimente ale acelor zile şi cine avea
privilegiul de a fi zilnic acolo, a cunoscut mulţi bărbaţi sus-puşi şi interesanţi. Majoritatea
acelora care au stat atunci la masă în „Les ombrages”, au trecut deja dincolo în veşnicie, atât
prinţul moştenitor de atunci, preaiubitul nostru împărat Friedrich, cât şi marele împărat Wilhelm,
Bismarck, Moltke şi mulţi bărbaţi mai neînsemnaţi. Chiar dacă toate cuvintele de atunci, care au
fost rostite de buze vesele sau serioase, sunt scrise în cărţile lui Dumnezeu, totuşi, numai puţine
discuţii din cele de la masă sunt păstrate pe pământ. O discuţie insignifiantă în faţa oamenilor,
dar importantă în faţa lui Dumnezeu, a avut loc într-o zi la capătul de jos al mesei, între doi
ofiţeri; unul dintre ei susţinea că fiecare cuvânt al Bibliei este adevărat, de nădejde, de neclintit.
Celălalt a răspuns: „Multe lucruri din Biblie doar nu poţi să le interpretezi decât ca pe nişte pilde.
Dacă acolo se spune de exemplu: „dacă va zice cineva muntelui acestuia: Ridică-te şi aruncă-te
în mare! şi dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede, va avea lucrul cerut”, atunci este evident
că aceasta nu este nimic altceva decât un mod de exprimare biblic, căci un munte nu poate fi
aruncat în mare prin credinţă.” Cei mai tânăr dintre cei doi ofiţeri a răspuns că el stăruie în
adevărul deplin, intangibil al Cuvântului lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu l-a lăsat să simtă
intens că credinţa lui niciodată n-a fost făcută de ruşine în toate furtunile şi vicisitudinile vieţii.
Dar mulţi ani mai târziu a găsit în mod miraculos, o dovadă tocmai a acestui cuvânt al lui
Dumnezeu, care a fost trăit de un alt creştin şi anume, de învăţătorul rural al unuia dintre satele
de coastă din Meklenburg, care este construit la dunele şi în dunele de nisip ale Mării Baltice.
Evenimentul, care este povestit aici pe baza raportului de faţă, a avut loc în 12 noiembrie 1872.
Un ţăran din acel sat, a cărui curte era despărţită de plaja mării printr-o dună de nisip lată şi
înaltă şi asigurată de loviturile valurilor, se întorcea din oraş în după-amiaza zilei numită mai sus,
împreună cu învăţătorul satului, care era credincios, într-o discuţie cu ardoare despre acelaşi
subiect care i-a preocupat cu 22 de luni mai înainte pe cei doi ofiţeri de la masa prinţului din
Versailles. Ţăranul i-a spus în încheiere: „Cine vrea să creadă tot ce spune Biblia, acela trebuie
să-şi lege cei doi ochi şi mintea omenească sănătoasă cu şapte legături duble. Dacă este scris:
‚Dacă va zice cineva muntelui acestuia: Ridică-te şi aruncă-te în mare! şi dacă nu se va îndoi în
inima lui, ci va crede ce zice, va avea lucrul cerut’, s-o creadă cine poate!” La aceasta a arătat
spre duna mare care-i proteja curtea de vânt şi valuri. Învăţătorul l-a privit serios şi a spus: „Eu Îl
cred pe Dumnezeu! Dumnezeu nu este un om, ca să mintă, nici un fiu al omului ca să-I pară rău
de ceva.” (Numeri 23,19.) Ţăranul a răspuns în timp ce arăta spre dună: „Vă dau permisiunea şi
pun în joc casa şi curtea.” În timp ce învăţătorul îl avertiza să nu-L ispitească pe Dumnezeu,
omul hulitor şi-a ridicat mâna dreaptă spre dună şi a strigat tare rânjind: „Ridică-te şi aruncă-te în
mare! Belfere, îi dau muntelui 24 de ore de gândire şi dacă mâine seară zace în mare, atunci nu
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va fi nici un pasaj în Biblie pe care nu-l voi crede.” Răspunsul serios al învăţătorului a fost:
„Prietene, nu vă înşelaţi, Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va şi
secera.”
În acea zi era o furtună biciuitoare de noiembrie, care făcea ca valurile încununate de spumă să
se rostogolească cu putere la mal. Dar pentru locuitorii plajei lucrul acesta nu era nimic
neobişnuit. A venit seara, furtuna urla, marea făcea tărăboi, ploaia vâjâia, noaptea a acoperit
uscatul şi marea cu beznă neagră. Ţăranul s-a întins comod în patul lui cald. La miezul nopţii
toată familia s-a trezit speriată din somnul adânc, de icnitul, scârţâitul, pocnetul bârnelor
acoperişului şi de zgomotul puternic, straniu al furtunii. Însă, cu încredere în casa bine şi solid
construită, s-au culcat la loc. Dar la ora două, slujitorii s-au năpustit din grajdul cailor în casă:
„S-a spart duna. Apa se revarsă din toată părţile încoace!” Apa deja pătrundea în grajduri.
Zadarnic au încercat să înhame vreo căruţă pentru a fugi; n-a mai rămas nimic de făcut, decât să
mâne animalele şi caii din grajduri, ca să caute salvarea spre interiorul ţării; apoi familia cu
copiii şi slujitorii s-au grăbit să intre în casă, unde apa intra deja cu putere în pivniţă şi în odăi şi
au căutat adăpost în pod. Au petrecut acolo ore pline de teamă în casa care se clătina şi gemea,
spre care valurile şi furtuna veneau duduind cu o forţă necontenită. Atunci a învăţat bărbatul
tremurând, înainte să se facă ziuă, din gura copiilor lui, să-L cheme pe Dumnezeu şi să se roage
pentru salvare, până s-a ivit ziua. Când s-a luminat, a privit pe geamul podul; şi ce a văzut? Duna
dispăruse sfâşiată şi înghiţită de valuri. Şura era dărâmată, conţinutul ei şi bârnele fuseseră
smulse de valuri. Dar uriaşul acoperiş de paie al şurei era aruncat spre casă în aşa fel, încât o
proteja ca un spărgător de valuri împotriva loviturilor distrugătoare ale mării. Aceeaşi mână a lui
Dumnezeu care a dezlegat marea şi a sfărâmat duna, pentru a lăsa un batjocoritor obraznic să
secere ceea ce au semănat vorbele lui, aceeaşi mână a ascultat rugăciunea copiilor şi a dăruit
salvare casei prin acoperişul de paie al şurei aruncat acolo.
Acest bărbat era de acum înainte vindecat de necredinţă; dacă o fi găsit mântuirea veşnică prin
credinţa în sângele lui Isus, după ce Dumnezeu a făcut lucruri aşa de mari pentru el, Domnul ştie.
Dar tu, prietene, nu măsura mărimea şi puterea lui Dumnezeu şi făgăduinţele Cuvântului Său
cu măsura raţiunii tale mici-mici! Crede ceea ce este de nemăsurat şi de negrăit, că Fiul lui
Dumnezeu a venit din slavă ca să moară pentru păcătoşii pierduţi, pentru vrăjmaşii Lui, ca să-i
împace pe veci! Dacă tu crezi lucrul acesta cu credinţa inimii, această minune de nespus a
dragostei lui Dumnezeu, dacă ai trăit această realitate de neînţeles, că mâinile milostive ale lui
Dumnezeu te-au apucat pe tine, cel pierdut, pentru mântuirea veşnică, atunci îţi pui mâna pe
Biblie şi spui: ştiu că Cuvântul lui Dumnezeu este indestructibil, infailibil, mai sigur şi mai
credincios decât tot ce născoceşte şi planifică mintea oamenilor.
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Nr. 27 CĂRBUNI APRINŞI
„Prea iubiţilor, nu vă răzbunaţi singuri; ci lăsaţi să se răzbune mânia lui
Dumnezeu; căci este scris: ‚Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti”,
zice Domnul. Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să
mănânce; dacă îi este sete, dă-i să bea; căci dacă vei face astfel, vei
grămădi cărbuni aprinşi pe capul lui.” (Romani 12,19-20)
De câte ori nu auzim: „Într-adevăr, vreau să te iert, dar niciodată nu voi putea să uit”. Acesta
este limbajul acelora care iartă numai cu buzele, dar păstrează în inimă ghimpele.
Hans Joachim von Zieten, marele husar al Prusiei, a avut în anii tinereţii lui, pe când era încă
locotenent la dragoni, un duşman neînduplecat, plin de ură în persoana unui căpitan de cavalerie
din regimentul lui. Acesta a reuşit să facă, prin calomnie şi reclamaţii false, ca Zieten să fie
pedepsit la început cu un an de închisoare politică în fortăreaţă, iar apoi şi-a pierdut rangul şi
poziţia. Aceste drumuri grele i-au slujit lui Zieten spre mântuire; el a devenit un creştin
credincios care se ruga. Când s-a întors acasă mulţi ani mai târziu, încununat cu onoruri, cu rang
de colonel din primul război silezian, a intrat în camera lui un bărbat înfometat, îmbrăcat
sărăcăcios, care s-a prăbuşit la picioarele lui şi i-a cerut stăruitor milă şi pomană. Zieten şi-a
recunoscut duşmanul neîndurător, acum în adâncă mizerie din cauza glumelor proaste şi a
laşităţii. Atunci Zieten l-a ridicat afectuos, i-a garantat deplină iertare, deplină uitare a tuturor
celor petrecute şi prin ajutor îmbelşugat a îngrămădit cărbuni aprinşi pe capul duşmanului său.
Zieten a găsit în rănile lui Isus iertare pentru marea vină a păcatului său, aşa că a învăţat nu
numai să ierte şi să uite, ci şi să-şi iubească duşmanii şi să răsplătească răul cu bine.
Omul născut şi pierdut în păcate seamănă cu un rob care datora stăpânului său 10.000 de
talanţi2 (în banii noştri mai mult de 100 de milioane de mărci), o datorie uriaşă, pe care cineva
niciodată n-ar putea s-o plătească. În mod ciudat nu auzim de la acest rob: Doamne, iartă-mi şi
scuteşte-mă de toată datoria! ci auzim promisiunea: „Mai îngăduie-mă şi-ţi voi plăti tot”.
Împăratul plin de milă n-a dat atenţie juruinţei arogante. El a văzut faţa plină de teamă, genunchii
plecaţi, mâinile ridicate plângând şi cu îndurare împărătească l-a scutit pe cel care stăruia de
toată datoria. Dar acesta n-a înţeles bogăţia îndurării care voia să şteargă totul, ci a rămas cu
inima la punctul de vedere că fiecare trebuie să plătească ce este dator. Abia l-a întâlnit
pe unul dintre tovarăşii lui de slujbă, care îi datora 100 de dinari (cam 70 de mărci), că a pus
mâna pe el, l-a strâns de gât şi i-a spus: „Plăteşte-mi ce-mi eşti dator!” Zadarnic s-a rugat
tovarăşul lui de slujbă pentru îngăduinţă; pentru el n-a fost îndurare, ci închisoare după dreptatea
omenească. Când tovarăşii lui întristaţi au văzut aceasta, i-au spus împăratului, care a făcut ca
robul neîndurător să aibă acum parte de propria lui sentinţă: nu îndurare, ci dreptate. „Şi stăpânul
s-a mâniat şi l-a dat pe mâna chinuitorilor, până va plăti tot ce datora.” Domnul a spus în
încheiere această pildă: „Tot aşa vă va face şi Tatăl Meu ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din
toată inima pe fratele său.”
Lumea răsplăteşte înjurătura cu înjurătură, răul cu rău; da, îi place să înapoieze cu dobândă
amărăciunea primită. Ce-i drept, oamenii sunt diferiţi în privinţa aceasta, pentru că unul răspunde
imediat cu furie sonoră prin care se consideră jignit; altul poate s-o poarte cu el ani întregi până
răsplăteşte ce i s-a făcut odinioară. Dar Cuvântul spune: „Hristos a suferit pentru voi şi v-a lăsat
o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui. … Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri; şi când era
chinuit, nu ameninţa, ci Se supunea dreptului Judecător.” (1 Petru 2,21 şi 23.) Cine-şi vede vina
în lumina lui Dumnezeu, acela îşi recunoaşte viaţa cu totul şi cu totul distrusă, inima lui
nerecunoscătoare; Duhul Sfânt îl convinge că nu poate să şteargă nici măcar una din faptele lui
rele, că nu-şi poate plăti nici una din datorii. El nu spune în faţa Dumnezeului celui Sfânt:
2

Citeşte Matei 18,21-35.
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Îngăduie şi-Ţi voi plăti tot – el este convins că numai harul îl poate ajuta. Toată datoria trebuie
ştearsă prin har, absolut şi pe veci. Aceasta îi oferă Dumnezeu prin Hristos. Dumnezeu spune:
„Eu îţi şterg fărădelegile pentru Mine şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele Tale.” (Isaia
43,25.)
În faţa unei asemenea îndurări, care l-a salvat pe el, cel profund vinovat, de judecata mâniei
iminente, Domnul avertizează orice credincios de neînduplecare. El îi răspunde lui Petru la
întrebarea dacă este de ajuns să-l ierte de şapte ori pe fratele care a păcătuit împotriva lui. „Eu
nu-ţi zic până la şapte ori, ci până la şaptezeci de ori câte şapte.”
Această dragoste iertătoare, purtătoare, nu este din fire în inima omenească, ea poate fi
produsă numai prin Duhul Sfânt. Omul firesc spune: Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Aşa
cum strigi în pădure, aşa răsună înapoi. Această fire rea, veche, îşi înalţă glasul de multe ori şi în
creştinul credincios – dar de fiecare dată când se face loc acestui glas, Domnul este întristat şi
dezonorat. Domnul spune: „Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi
bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, ca să fiţi fii ai
Tatălui vostru care este în ceruri.”
Adevăraţii adepţi ai lui Isus au adesea de îndurat multă batjocură şi ostilitate. De câte ori nu se
îngrămădesc toţi soldaţii unei întregi camere de cazarmă asupra unui adept al lui Isus – atunci
este o mare ocazie de a îngrămădi cărbuni aprinşi. Ce frumos când după aceea, camarazii ostili
sunt ruşinaţi prin aceasta, că loviturile lor rele sunt acoperite cu dragoste! Duhul lui Dumnezeu
face inima unui credincios, fie chiar şi în slăbiciune, asemănătoare cu inima lui Isus. Aşa cum a
venit Hristos din slavă ca să-Şi caute şi să-Şi salveze vrăjmaşii, tot aşa îl îndeamnă Duhul lui
Dumnezeu pe un creştin credincios să-şi viziteze vrăjmaşii, să le facă bine, ca să aibă şi ei parte
de ceva din dragostea care s-a arătat în Hristos. Parcurge în gând şirul acelora care ţi-au făcut
rău! Întreabă în dreptul fiecăruia: cum pot să-i arăt dragoste? Roagă-L pe Domnul pentru fiecare
în parte, să-l binecuvânteze şi să-ţi arate ţie ocazia de a-i face bine. Fă şi socoteala inversă şi
întreabă despre aceia cărora tu le-ai făcut rău; poate această listă va fi mai lungă
ca cealaltă. Cine face Duhului lui Dumnezeu loc în inima lui, acela să nu lase soarele să apună
peste mânia lui. Când îşi pleacă seara genunchii pentru a-I aduce lui Dumnezeu jertfă de laudă şi
de mulţumire şi-şi aduce aminte aici că fratele lui are ceva împotriva lui, aceluia Domnul îi
spune: „Du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ţi darul. Caută de te împacă de
grabă cu pârâşul tău, câtă vreme eşti cu el pe drum.”
În scrisoarea unei văduve către ucigaşul bărbatului ei, se spune: „Dumnezeu mi l-a luat prin
mâna dumneavoastră pe soţul meu în trup, dar m-a condus prin aceasta la soţul adevărat, veşnic,
la Domnul şi Mântuitorul Isus Hristos, care a murit la cruce pentru noi şi Şi-a vărsat sângele
nevinovat, sfânt, scump pentru noi, sărmani oameni păcătoşi, şi pentru păcatele mele şi ale
dumneavoastră şi ne-a mântuit şi ne-a răscumpărat de la moartea veşnică şi de la osândă.
Dumnezeu mi-a dăruit acum puterea, după ce mi-am găsit Mântuitorul prin credinţă, să vă iert
definitiv şi să vă fac să ştiţi că acum v-am iertat tot în puterea lui Isus. Dar cu cea mai cordială
rugăminte vă îndemn acum să veniţi la Domnul Isus cu tot păcatul şi cu marea dumneavoastră
vină şi acolo, cu inima sinceră, cu adevărată căinţă şi pocăinţă să cereţi iertare de la El,
Mântuitorul păcătoşilor, pe Golgota, sub crucea lui Hristos. Facă Dumnezeu în marea Lui milă şi
îndurare, ca dumneavoastră, prin această adâncă şi grea cădere, să vă găsiţi Mântuitorul prin
credinţă şi să-L puteţi iubi din toată inima!”
Nici un creştin nu are dreptul să se răzbune, căci Domnul şi Stăpânul lui pretinde lucrul acesta
ca pe un privilegiu al puterii Sale divine: „Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti, zice
Domnul.” Au văzut camarazii tăi, din viaţa ta, tu, cel care te declari ca ucenic al lui Isus, că
trăieşti sub acest cuvânt? Iar tu, cel care nu eşti ucenicul lui Isus, care crezi că ai voie să-i
batjocoreşti şi să-i dispreţuieşti pe acei camarazi liniştiţi, care simţi plăcere când li se joacă o
festă sau li se produce o suferinţă, gândeşte-te ce înseamnă când Dumnezeul atotputernic care le
cârmuieşte viaţa, îţi strigă: „Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti.” Cine păcătuieşte faţă de
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copiii lui Dumnezeu, are a face cu Dumnezeul cel viu, care spune alor Săi: „Cel ce se atinge de
voi, se atinge de lumina ochilor Lui.” (Compară cu Zaharia 2,8).
Nr. 28 TIRUL, CETATEA DE PE INSULĂ
„Te voi face o stâncă goală; vei fi ca un loc în mare, unde se vor întinde
mreji de prins peşti; şi nu vei mai fi zidit la loc. Căci Eu, Domnul, am
vorbit, zice Domnul, Dumnezeu.” (Ezechiel 26,14 textual)
Acest cuvânt al proorocului Ezechiel a fost vestit în Babilon cam în anul 595 înaintea naşterii
Domnului. A fost rostit asupra cetăţii Tir, cea mai vestită dintre cetăţile maritime de pe coasta
feniciană, centrul şi apogeul comerţului pe toată Marea Mediterană. De atunci au trecut 2.500 de
ani. Cum era pe atunci în Tir? Cetatea consta în Tirul vechi, situat pe coastă şi din Tirul nou,
situat pe o insulă stâncoasă din apropiere. Aici se puteau vedea minuni ale artei construcţiilor.
Cetatea de pe insulă era întărită de jur-împrejur cu un zid înalt de 50 de metri. Deci acest zid era
aşa de înalt ca un turn de biserică şi aşa de gros, încât în temeliile lui erau zidite vestite temple cu
săli largi.
Comerţul maritim al Tirului mergea până în Anglia şi până pe coasta Mării Baltice şi până în
vestul Africii. Acestui trafic de corăbii i se alăturau şirurile de caravane, astfel încât legăturile lor
regulate se întindeau prin Egipt până în Nubia, prin Damasc până în Babilon şi până la
extremitatea de sud a Arabiei. Existau case de comerţ ale Tirului atât în capitala Egiptului,
Memphis, cât şi în Ninive. Înainte de toate înflorea comerţul cu sclavi şi sclave din toate colţurile
lumii. Dar şi cai şi catâri, oi grase şi berbeci, fildeşi de elefant şi lemn de abanos, cereale, miere,
ulei, vin, toate soiurile de mirodenii şi balsam constituiau marfa. Hainele pestriţe, luxoasele
pături brodate pentru înhămatul cailor şi mantiile de purpură albastră erau vestite, căci
vopsitoriile de purpură din Tir erau fără egal. Pietrele preţioase din Africa, chihlimbarul de pe
coasta Mării Baltice, argintul din Spania, aurul din India, totul era prelucrat în Tir. Obiectele lor
de metal erau vestite, ca şi produsele fabricilor de sticlă din Tir, care aveau renume mondial.
Această cetate de pe insulă părea să fie confluenţa întregii bogăţii şi a întregii puteri. Împăratul
Tirului stăpânea peste o flotă de război şi o armată bine şcolită.
Dumnezeu a vestit: „Iată că am necaz pe tine, Tirule şi voi aduce împotriva ta multe neamuri,
cum îşi ridică marea valurile.” (Ezechiel 26,3 textual).
Timp de cinci ani, între 726-722 înaintea naşterii Domnului, Salmanasar, împăratul Asiriei, a
asediat Tirul; el a încercat atacul cu o flotă de 60 de corăbii, dar Tirul a biruit în marea bătălie
maritimă şi Tirul a triumfat asupra celui mai puternic împărat care era cunoscut în acea vreme pe
pământ. Salmanasar a trebuit să plece. 140 de ani mai târziu a venit un duşman mai puternic,
Nebucadneţar, împăratul Babilonului; el avea putere şi tenacitate să asedieze cetatea timp de 13
ani; el a cucerit şi a distrus Tirul vechi, dar Tirul nou i s-a opus. În sfârşit, în anul 332 Alexandru
cel Mare a asediat cetatea de pe insulă. El a construit un dig uriaş prin mare spre cetatea de pe
insulă, prin faptul că a aruncat în mare ruinele Tirului vechi. Şi lucrul acesta a fost vestit de
cuvântul lui Dumnezeu cu 250 de ani mai devreme: „Îţi vor surpa zidurile, îţi vor dărâma casele
tale cele plăcute şi vor arunca în apă pietrele, lemnele şi ţărâna ta.” (Ezechiel 26,12 textual.)
Astfel a fost cucerită cetatea de pe insulă; mărimea ei a decăzut, dar ea a mai rămas mult timp o
cetate înfloritoare de comerţ şi fabrici.
În zilele apostolilor a luat fiinţă acolo o adunare creştină.
În Evul mediu, în timpul cruciadelor, pe când armatele de cavaleri ai Occidentului luptau cu
turcii pentru posesia Palestinei, Tirul era una dintre fortăreţele principale ale cruciaţilor, a fost de
multe ori asediată, pierdută şi iar cucerită. În anul 1191 a căzut pentru totdeauna în mâinile
turcilor şi treptat a căzut în ruine.
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Astăzi, cetatea de pe insula de odinioară este un loc pustiu, o stâncă goală de întins mreji.
Acolo nu există decât un loc sărăcăcios, orăşelul Sur, situat la extremitatea unei limbi de pământ,
acolo unde digul construit acum mai bine de 2000 de ani de Alexandru cel Mare ajunge la insulă.
Malul este complet împotmolit. Marea a transformat digul lui Alexandru într-o dună lată de
nisip. Cuvântul lui Dumnezeu s-a împlinit în întregime, căci pescarii din Sur îşi întind
mrejele pe acea stâncă golaşă, unde odinioară strălucea cetatea bogată şi puternică
a antichităţii, în bogăţia ei milionară. Oamenii, mândri de lucrările şi de bogăţia lor, au trăit
fără să le pese de cuvântul lui Dumnezeu; dar Dumnezeu trebuia să aibă dreptate, căci: „Orice
făptură este ca iarba şi toată slava ei, ca floarea ierbii, Iarba se usucă şi floarea cade jos, dar
Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Şi acesta este Cuvântul care v-a fost
propovăduit prin Evanghelie.” (1 Petru 1,24-25.)
Istoria Tirului vorbeşte aceeaşi limbă ca măreţia dispărută a Babilonului şi a Ninivei, ca slava
scufundată în ţărână a Egiptului, ca distrugerea Ierusalimului. Toate acestea, ca şi împrăştierea
iudeilor printre toate neamurile, dovedesc că cuvântul intangibil al lui Dumnezeu se
împlineşte până la ultima literă. Ea se va împlini cu toate împărăţiile şi popoarele
pământului, se va împlini şi cu viaţa ta în timp şi veşnicie.
Oare nu merită osteneala să cercetezi această carte care nu se poate înşela, care rămâne în veci
şi să pui la inimă ceea ce spune ea despre tine şi despre viaţa ta? În cazul tău nu este
vorba despre o cetate strălucitoare cu o istorie de 2000 de ani, nu, este vorba despre o iarbă care
se usucă repede, care înfloreşte dimineaţa şi se veştejeşte curând, iar seara este tăiată şi se usucă.
Tu ştii că eşti ca floarea ierbii; vântul trece peste ea, este cosită şi locul pe care-l cuprindea, n-o
mai cunoaşte. Aşa vei fi şi tu dispărut după un timp scurt din viaţa pământească.
Mulţi oameni înstrăinaţi de Dumnezeu, jur-împrejurul tău îţi spun că este cu totul de prisos să
deschizi Biblia; că ar fi mult mai important să citeşti ziarul cu evenimentele zilei ori o carte utilă
sau interesantă. Ei îţi spun să-ţi îmbogăţeşti cunoştinţele, să-ţi amuzi spiritul. Dar care este
adevărul lui Dumnezeu despre viaţa ta?
Ce scrie în Biblie despre Tir, ai auzit; ce scrie despre tine în Biblie? Aceea s-a împlinit, iar
aceasta se va împlini. Banii şi averea ta, munca, poziţia, onoarea le vei lăsa în urmă după puţin
timp. Tinereţea ta cu amuzamentele şi distracţiile, trece repede.
Dacă plăteşti aceste lucruri trecătoare pătate de păcat cu timpul preţios şi cu puterea vieţii tale,
vei fi înşelat. Nimic din toate acestea nu-ţi rămâne în mână. Acest adevăr poţi să-l vezi limpede
astăzi deja la alţi oameni. Iată pe omul vesel, mai în vârstă, cu trupul distrus, viaţa pierdută,
conştiinţa încărcată. El a dat totul pentru a savura pofta cărnii şi este înşelat. Iată omul banului:
pe unul care a agonisit milioane, pe altul care a pierdut tot; iată-l pe cel ambiţios, pe unul care a
urcat sus, cu titluri şi decoraţii, pe celălalt căzut jos de tot, descurajat şi disperat. Ce scrie la
capătul vieţii lor? Înşelat!
Viaţa a fost repede consumată, a zburat iute - vine veşnicia! Dumnezeu îţi spune că El te
caută şi te iubeşte pe tine, păcătosul vinovat, că El, pentru a te mântui pentru totdeauna, a pus
vina ta pe Isus, pe Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus că El a pregătit pentru tine o cale a
mântuirii în Hristos, ca tu să-ţi recunoşti în lumina lui Dumnezeu toată vina, ca să te smereşti cu
pocăinţă, ca tu să cauţi şi să găseşti har şi iertare veşnică. Dumnezeu a spus despre tine: crede
în Isus, omagiază-L şi vei primi viaţa veşnică. Dumnezeu a spus despre tine, că dacă te vei
întoarce, El te va binecuvânta ca pe copilul Său iubit.
Şi despre acest adevăr pune Dumnezeu în vremea aceasta, semne vizibile în faţa ochilor: copii
fericiţi ai lui Dumnezeu, care păşesc prin viaţă de mână cu Isus, care se pot lăuda că harul lui
Dumnezeu este partea lor veşnică.
Dar Dumnezeu a spus despre tine şi să te grăbeşti să vii la Isus, pentru că eşti în primejdie să
fii pierdut pe veci. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu ca un osândit care
a ales slujirea lui satan, a dispreţuit dragostea lui Dumnezeu – partea lui este chinul veşnic, fără
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nădejde. Dumnezeu mărturiseşte în Biblie şi prin gura trimişilor Lui: harul prezent şi judecata
viitoare. Este acelaşi Dumnezeu, al Cărui cuvânt grav şi sfânt a fost dus la îndeplinire textual
asupra Tirului. Şi asupra ta va fi împlinit textual, spre bucuria veşnică sau spre chinul veşnic. Ai
reflectat la el?
Nr. 29 CEA MAI MARE FAPTĂ A LUMII
(vinerea mare)
„S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de
cruce.” (Filipeni 2,8)
Eroii poporului nostru sunt prezentaţi ca modele generaţiei care creşte – şi pe drept. N-a fost
mare Arminius, prinţul cherusc care a unit pentru prima dată triburile germane pentru luptă? El a
rupt lanţul Romei şi a făcut pădurea Teutoburg locul naşterii conştiinţei naţionale germane. Dar
mai mare a fost Bonifacius, care fără sabie şi lance, înarmat numai cu Cuvântul lui Dumnezeu, a
străbătut ţinuturile germane. El a adus evanghelia înaintaşilor noştri păgâni şi a înfrânt idolatria
în ciuda urii şi a prigoanei; el a mărturisit adevărul şi harul lui Dumnezeu de la Rin până la
Marea Nordului, până şi-a dat viaţa sub aruncăturile de lance ale islandezilor. De când a început
cu Carol cel Mare şirul prinţilor germani, al războinicilor şi al oamenilor de stat, numărul marilor
fapte istorice în poporul nostru a devenit prea mare pentru a le formula într-o carte.
Toate naţiunile îşi sărbătoresc eroii; statui din piatră şi de bronz propovăduiesc marile fapte
ale oamenilor; copiii aud despre ele la şcoală, în zilele comemorative sunt lăudate în discursuri
entuziaste. Aşa îl laudă Anglia pe Nelson, marele ei amiral şi pe Wellington, comandantul
neînvins al armatei. Astfel îl laudă Elveţia pe Arnold Winkelried al ei, care în bătălia de la
Sempach şi-a înfipt lancea de cavaler în propriul piept cu strigătul: „Drum libertăţii!” Rusia îl
laudă pe marele ei domnitor Petru, care prin activitatea vieţii lui a transformat un popor barbar
într-o mare putere europeană, căreia el însuşi i-a dat şcoală, armată şi flotă.
Cine va decide care este cea mai mare dintre faptele omeneşti, cine este eroul cel mai glorios
între popoare? Opinia omenească, cea care vede numai partea exterioară, este mereu insuficientă.
O văduvă cu cei şapte copii ai ei a fost dintr-odată lipsită de capul de familie; ea însăşi
bolnăvicioasă, săracă, cu inima plină de durere, a început să-şi educe copiii pentru Dumnezeu în
disciplină şi admonestare. Crezând şi rugându-se a făcut ce a necesitat ziua de azi, cu inima
liniştită L-a lăsat pe Dumnezeu să îngrijească de ziua de mâine, a stat la paturile de boală ale
odorurilor ei, a petecit noaptea hainele rupte. Apoi, când copiii cresc, intră într-o lume rea; dar
rugăciunile mamei îi însoţesc şi binecuvântarea mamei le zideşte case, până inima devotată se
opreşte, iar mâna care n-a obosit niciodată ajunge la odihnă. Faptele ei, curajul ei, devotamentul
ei nu sunt scrise în nici o carte de istorie, nici o decoraţie nu-i împodobeşte pieptul. Cum a
răzbătut ea în nopţile liniştite şi ce a purtat în multele zile ale vieţii ei obscure, numai Dumnezeu
ştie. Cine poate spune că faptele vieţii unor asemenea văduve au fost mai neînsemnate în curaj şi
putere, decât cele ale unui erou de pe câmpul de luptă, ale unui împărat de pe tron?
De curând am citit scrisoarea unei femei simple, care a suportat în fiecare seară mânie şi
maltratare de la bărbatul ei care se întorcea beat acasă; zi şi noapte o certa pentru credinţa ei în
Isus; dar femeia s-a îngrijit cu dragoste neobosită de acest bărbat, lupta neînfricat în rugăciunile
ei, până harul lui Dumnezeu îi va încununa credinţa cu biruinţă, îi va elibera bărbatul din viciul
beţiei, din mânie şi vrăjmăşie faţă de Dumnezeu şi va reconstrui fericirea distrusă a casei. Ştim
că Dumnezeu va face aceasta în curând. (Luca 18,8.) Îndrăzneşti să spui că fapta acestei femei
simple este mai mică decât victoria lui Nelson sau decât moartea jertfitoare a lui Winkelried?
Există o singură faptă care stă mult deasupra tuturor faptelor oamenilor; aceasta este suferinţa
şi moartea pe cruce a lui Isus, Fiul lui Dumnezeu. Isus, care a chemat la viaţă din nimic creaţia
nesfârşită într-o nemărginită înţelepciune şi frumuseţe, în faţa căruia se plecă legiunile de îngeri,
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a schimbat slava Tatălui cu starea de pe pământ, mărirea din ceruri cu chipul de rob al omului.
De ce a făcut lucrul acesta? Pe cine căuta? A făcut-o pentru păcătoşi nerecunoscători,
ostili, pentru un neam adânc decăzut, pentru nişte fiinţe dure, nenorocite, imorale
cum suntem noi din fire!
Timp de 33 de ani a trăit în mijlocul poporului Său; binecuvântând, vindecând, făcând minuni,
a propovăduit unei lumi sărmane, deznădăjduite vestea bună a mântuirii şi a descoperit plin de
har şi de adevăr slava Tatălui Său. Nimeni n-a înţeles gândurile inimii Lui iubitoare. Peste tot
vedea puterea păcatului, egoismul orb al omului. Vedea cum oamenii, înşelaţi de satan,
respingeau dragostea lui Dumnezeu. Şi totuşi n-a trecut niciodată prin inima lui Isus vreun gând
care să înceteze să iubească această lume a păcatului, nerecunoscătoare, pierdută şi să dea înapoi
de la dorinţa Tatălui care L-a trimis. Dragostea Lui a ţinut piept când satan L-a ispitit în pustie,
ea a rezistat când Iuda L-a vândut, când Petru s-a lepădat de El şi când ceilalţi ucenici au fugit.
Priveşte acolo, Fiul lui Dumnezeu este dus prin străzile Ierusalimului, pentru a fi batjocorit de un
Irod adulter, pătat de sânge, împreună cu suita lui de la curte. Priveşte cum Creatorul veacurilor
stă în locul public de judecată, în faţa guvernatorului roman, sub cununa de spini, cu spatele
sfâşiat! Irod şi Pilat, doi oameni mari ai acestei lumi, au devenit prieteni în acea zi în care L-au
umilit pe Fiul lui Dumnezeu în adâncă ocară. Şi poporul, după ce a venit Isus, Mesia cel promis
lui de Dumnezeu? A umplut văzduhul cu strigătul. „Răstigneşte-L! Răstigneşte-L!” În
privirile pline de ură şi în feţele schimonosite de patimă, Isus a citit domnia lui satan. Oare ce a
simţit inima lui Isus la strigătul cu care mulţimea adunată i-a răspuns lui Pilat: „Nu pe acesta, ci
pe Baraba!” Nu pe acest Isus cu cununa de spini voia poporul lui Israel să-L vadă păzit de
judecata nedreaptă; nu, crudul tâlhar şi criminal era mai aproape de inima lor decât Fiul lui
Dumnezeu!
Dar n-am arătat noi înşine, tu şi eu, aceeaşi inimă faţă de Fiul lui Dumnezeu? N-am închis şi
noi adesea uşa inimii Aceluia care a purtat cununa de spini, dar pentru plăcerea lumii, pentru
băut, batjocură şi slujirea păcatului o deschidem larg. Aici era un om anume, pătat de păcate,
ostil lui Dumnezeu, pentru care am avut mereu îngăduinţă, milă, scuze; pentru înclinaţiile lui au
fost întotdeauna destui bani şi timp. Acesta a fost întotdeauna tras în faţă, Isus a fost mereu
împins în spate. O, recunoaşte cu mine: acest tâlhar murdar era „eul” meu!
Dar orice I-a făcut populaţia Ierusalimului lui Isus şi orice I-am făcut noi, nimic n-a putut opri
dragostea Lui.
Astfel a mers Mielul lui Dumnezeu sub povara crucii, împovărat cu păcatul lumii, în sus, spre
Golgota. Acolo au fost străpunse mâinile şi picioarele Lui, pironite pe lemnul blestemat. Apoi
crucea a fost ridicată, înfiptă în pământ sub batjocura şi dispreţul celor bogaţi şi al celor săraci.
Ah, nici lucrul acesta n-a fost încă adâncul adâncului suferinţei. Dar apoi, când soarele şi-a
pierdut strălucirea, când Fiul preaiubit de Tatăl, părăsit de Dumnezeu, a trăit tot ce fusese
proorocit în psalmul 22, atunci a fost luptată cea mai mare bătălie a lumii, atunci a fost săvârşită
cea mai mare faptă a lumii. Auzi strigătul: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai
părăsit?” Dă-I lui Dumnezeu răspunsul bun, potrivit adevărului; spune-I Celui răstignit cu
mulţumire profundă, smerită: de aceea, ca eu să fiu mântuit pe veci! Odată cu cuvântul „S-a
isprăvit!”, după o luptă fierbinte a fost decis triumful veşnic al dragostei mântuitoare a lui
Dumnezeu. Satan a fost biruit. Biruitorului de la Golgota I-au devenit pradă: toţi cei care
prin pocăinţă şi credinţă în sângele lui Isus trebuiau să găsească viaţa şi iertarea veşnică. Poarta
cerului a fost deschisă pentru ceata răscumpărată a copiilor lui Dumnezeu, harul a putut să caute
şi să mântuiască ce era pierdut. Camarade, aceasta este valabil pentru tine. Din cauza păcatului
tău a suferit şi a murit Fiul lui Dumnezeu. El a vrut să te elibereze de judecată! Harul lui
Dumnezeu te cheamă la viaţa veşnică.
Vino, închină-te în ţărână, smereşte-te cu pocăinţă, omagiază-L pe veşnicul
biruitor, întoarce-te la Dumnezeu, crede şi trăieşte!
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Nr. 30 DAT PRADĂ MORŢII, CHEMAT LA VIAŢĂ
(Paşti)
„Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va
trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine, nu va muri niciodată. Crezi tu
lucrul acesta?” (Ioan 11,25-26)
Armata uriaşă cu care Napoleon I s-a dus în Rusia în anul 1812, şi-a găsit sfârşitul în marşul
de întoarcere de la Moscova, în zăpadă şi gheaţă, foame şi frig, sub urmărirea armatei ruseşti.
Unul dintre puţinii care a putut să se întoarcă sănătos acasă, a fost maiorul Faber du Faur din
Württemberg. Acesta a desenat schiţe în timpul întregii campanii, cu scenele cele mai importante
pe care le-a trăit. Aceste tablouri de neînlocuit şi interesante mai există şi astăzi. Există un tablou
ciudat din zilele retragerii, împreună cu care este publicată şi interpretarea.
Un ofiţer francez grav rănit fusese dus la Moscova. Soţia lui s-a grăbit să vină din Franţa după
el ca să-l îngrijească. Dar Moscova a izbucnit în flăcări, au apărut lipsurile şi mizeria, pacea
dorită cu ardoare n-a fost încheiată, căci aveau de-a face cu un duşman neîndurător. Când
împăratul Napoleon a trebuit să se decidă în cele din urmă pentru retragere, soţia acelui ofiţer
grav rănit a reuşit să facă rost de o căruţă sărăcăcioasă, cu care ea împreună cu el au urmat
retragerea. A venit iarna cu furtunile ei de zăpadă. Căruţa micuţă a fost schimbată cu o sanie
mică. Micul cal epuizat încă putea să-i tragă pe cei doi călători zi de zi prin ţinuturile întinse cu
zăpadă. Dar lipsea furajul şi se apropia ceasul când acest tovarăş devotat se va prăbuşi epuizat –
şi ceasul a venit – într-o zi animalul şi-a întins mădularele pe zăpadă şi s-a stins. Vântul biciuia
fulgii de zăpadă pe faţa bărbatului bolnav şi a femeii devotate, ale căror paltoane subţiri abia
dacă ofereau adăpost împotriva furtunii geroase. În depărtare se ducea încet întunecata coloană
de marş a nefericitei armate franceze peste întinderea albă. Din partea cealaltă s-au apropiat dând
năvală primii cazaci cu lăncile lor lungi. Doi gardişti bătrâni care rămăseseră şi ei în urmă pentru
că-i lăsaseră puterile, s-au alăturat nefericitei perechi. Ei voiau cu ultimele lor gloanţe să
răscumpere scump împotriva cazacilor sărmana viaţă. Desigur, poate mai reuşeau să scape astăzi
de lăncile cazacilor, dar în noaptea care se apropia trebuiau să fie doborâţi de foame, de frig, de
zăpadă; aceasta era limpede în faţa ochilor lor.
Într-adevăr, un tablou impresionant. Rar se poate vedea dintr-o privire atâta nenorocire
deznădăjduită, atâtea nădejdi pământeşti spulberate, cum au notat aici cu creionul în carnetul de
schiţe degetele îngheţate bocnă ale acelui maior din Württemberg.
Şi totuşi se vede în acel tablou, în metaforă, acelaşi lucru care se petrece în jurul nostru zilnic,
învăluit în mantia banalităţii, acoperit de obişnuinţa vieţii.
Toţi oamenii caută să obţină pe drumul vieţii ceea ce stăpânul acestei lumi le prezintă şi le
promite. Armata lui este uriaşă. Cine spune acestor oameni că alaiul lor duce la pierzare, la
prăbuşirea veşnică, este luat în râs, dispreţuit, nu mai vor să aibă de-a face cu el. Cât timp
durează tinereţea şi sănătatea, există în viaţă, într-adevăr, destulă reuşită şi plăcere. Dacă în
dreapta şi-n stânga cad camarazi care au cules devreme roadele păcatului lor, a nechibzuinţei lor,
aceasta se uită, lucrul acesta nu trebuie luat aşa în tragic. Peste orele liniştite se ridică în inimă
întrebarea: Dacă vei fi reuşit acum aceasta, ce va fi apoi? Ce va fi atunci când tinereţea va fi
trecută, când viaţa va fi zburat? Dacă de acum vei fi într-adevăr un bărbat independent? Când vei
avea nevastă şi copii şi casă şi curte sau cel puţin un cămin? Ce va veni ulterior? Care va fi
sfârşitul?
Există mulţi oameni ca acel ofiţer rănit, care după câte o bătălie şi după câte un efort, în ciuda
grelei răniri credea că ar fi adăpostit când a fost dus la Moscova. Când apoi devotata lui soţie a
venit la el ca să-l îngrijească, să-l înconjoare cu dragoste şi confort, atunci totul a părut bine şi
plin de speranţă. Majoritatea bărbaţilor îşi zic: dacă voi avea în jurul meu o femeie devotată,
furtunile tinereţii în urma mea, înaintea mea liniştea fericirii casnice, atunci totul va fi bine.
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Dar n-a durat mult; rănile nu erau vindecate şi atunci acel rănit a trebuit să iasă afară.
Nenorocirea a devenit zi de zi mai mare şi speranţa mai slabă. Rănile ardeau, vântul bătea rece şi
totul era aşa de întunecat şi de singuratic. Nimic nu se mai putea vedea din strălucirea mândră a
zilelor trecute, când acelaşi bărbat şedea pe cal în fruntea cetei sale, cu sabia în mână, în puterea
tinereţii, poate admirat şi iubit. Toate acestea erau aşa de departe! Dar acum îi era foame şi frig şi
avea moartea în faţa lui; el nu putea s-o ajute pe soţia lui şi nici ea pe el – aceasta era
realitatea! Ce imagine izbitoare pentru sfârşitul tuturor oamenilor neîntorşi la Dumnezeu.
Pofta tinereţii a trecut, cele pământeşti s-au scufundat în ţărână, veşnicia stă întunecoasă şi
grea în faţa omului muribund. Toată strălucirea pe care a avut-o, tot succesul pe care l-a obţinut
în lupta vieţii se prăbuşeşte în neant. Şi atunci, din anii plini de schimbări ai vieţii n-au rămas
decât acuzaţiile conştiinţei, rănile păcatului. Ei speră că se vor vindeca în decursul timpului, dar
nu se vindecă, ci ard foarte tare în faţa morţii şi a veşniciei. Nici măcar una nu s-a cicatrizat; nici
ce ai pricinuit în slujba păcatului, în pofta cărnii, nici dragostea omisă faţă de Dumnezeu şi de
oameni, nici vreo minciună, vreo neîndurare. Tu poţi, ca un bărbat viteaz, să te ridici mândru şi
să-l priveşti în faţă cu o privire directă pe ultimul duşman când se apropie – cu toate acestea
inima îţi spune şi pe faţa ta se poate citi: nici o nădejde! Dat pe mâna judecăţii. Acesta să fie
sfârşitul tău? Nu, Dumnezeu nu doreşte aceasta.
Isus cheamă la întoarcere, ca omul să rămână păzit de un asemenea sfârşit deznădăjduit. Nu
când este omul pe moarte este vremea întoarcerii; atunci aproape întotdeauna este prea târziu.
Nu, acum! Toţi cei care merg pe calea cea largă, merg la pierzare. Dumnezeu o spune. (Matei
7,13.) Dacă în această lume a morţii vrei să scapi de moarte şi să găseşti viaţa: grăbeşte-te la
Isus! El spune: „Eu sunt învierea şi viaţa.” El nu spune: există o înviere şi o viaţă veşnică. El
spune: Eu sunt. El spune aceasta la mormântul lui Lazăr şi a dovedit-o prin faptul că l-a chemat
înapoi pe cel decedat de la putrezire la viaţă. El este biruitorul morţii. Cum ar fi putut El Însuşi să
rămână în mormânt după marea jertfă de la Golgota? Trebuia să învie! Nu întreba dacă Isus a
înviat! Cheamă-L; îţi va răspunde; trebuie să afli că a înviat, că este prezent, că ascultă, că ajută,
că este Salvatorul. Nu-ţi întreba raţiunea dacă ai nevoie de un Salvator; întreabă-ţi
conştiinţa! Nu face calcule; priveşte la timpul care zoreşte, priveşte la munţii păcatelor tale,
priveşte la dragostea lui Dumnezeu care vrea să te mântuiască; tu trebuie să ai viaţa, trebuie să
fugi de moarte, trebuie să-l ai pe Isus! Biblia îl numeşte pe un creştin credincios „un om înviat”.
„Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade …
Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.” (Coloseni 3,1-2.)
Înviat? Da, de la moartea duhovnicească la viaţa duhovnicească, de la slujba păcatului la viaţa
pentru Isus, de la năzuinţa spre fericirea trecătoare la posedarea unei nădejdi veşnice. Numai un
om înviat poate mărturisi camarazilor lui unde se găseşte viaţa şi învierea! Isus a coborât în
mormânt împovărat cu vina păcatului tău şi a fost înviat prin slava Tatălui, ca învierea Lui să
dovedească unei lumi pierdute, că dreptatea lui Dumnezeu este satisfăcută. Creştinii cântă:
În a gropii Tale ţărână,
Zace vina noastră;
Credinţa vrea să spună:
Vrăjmaşul nu ne-nfrică.
Nici n-o să ne despartă
Doamne, de dragostea Ta,
Dureri, ocară, luptă Ţie lauda şi-onoarea!
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Poţi şi tu să cânţi aşa cu adevărat lui Dumnezeu? Vrei s-o poţi cânta în faţa morţii? Atunci
apucă acum viaţa şi învierea, cu pocăinţă şi credinţă!

Nr. 31 CU 30 DE PFENIGI
„Învăţăturile Tale sunt moştenirea mea de veci, căci ele sunt bucuria
inimii mele.” (Psalmul 119,111)
Câte un recrut aduce cu el de acasă 20-30 de mărci; fără bani deloc nu vine nici unul; în
schimb, sunt numai puţini recruţii care aduc cu ei în cazarmă marea comoară: Cuvântul lui
Dumnezeu.
O posezi deja? Într-adevăr, mulţi dintre camarazii noştri îşi lasă banii să le alunece pe gât
sub formă de bere, dar nu toţi. Când am văzut odată laolaltă 30 de subofiţeri şi soldaţi de la
diferite regimente, fiecare cu Biblia deschisă în faţa lui, cercetând Cuvântul lui Dumnezeu în
pace, împreună, am observat că Dumnezeu face lucruri mari şi în armata noastră germană, pentru
a înmulţi numărul adepţilor Săi. Aceştia spun cu bucurie despre Cuvântul lui Dumnezeu:
„Învăţăturile Tale sunt moştenirea mea de veci.” În Germania poţi să cumperi peste tot un Nou
Testament cu 30 de pfenigi, o Biblie cu 1,20 mărci. Cuvântul lui Dumnezeu este documentul
veşnic despre ceea ce Dumnezeu le-a dat şi le-a promis alor Săi.
Documentele importante ale tratatelor de stat, dispoziţiile testamentare ale monarhilor şi altele,
sunt păstrate în arhivele de stat, în clădiri ignifuge. Funcţionarii însărcinaţi păzesc aceste
documente. Acte importante de familie, documentele de proprietate şi de achiziţionare,
diplomele de înnobilare, înscrisurile ipotecare, testamentele care garantează drepturile şi
proprietatea familiilor şi a indivizilor, se ţin cu grijă sub cheie. Dar când prin sângele Fiului lui
Dumnezeu au fost răscumpărate pentru toţi credincioşii dreptul de copil şi moştenirea veşnică,
Dumnezeu a pus documentul despre aceasta, Biblia, în mâna noastră a tuturor. El a dat poporului
german prin binefacerea educaţiei şcolare generale, posibilitatea încât toţi au învăţat să citească.
Astfel putem să ascultăm zilnic glasul lui Dumnezeu, dacă vrem să-l auzim. Vrei să-l auzi? Nu
spune nu; nu refuza glasul lui Dumnezeu! Tu posezi privilegii care majorităţii oamenilor le sunt
refuzate. Un misionar de pe insulele Mării Sudului era ocupat cu munca obositoare de a traduce
Noul Testament în limba acelui popor păgân. El a promis unei căpetenii convertite, că va auzi
glasul lui Dumnezeu din cartea Lui. Adesea căpetenia venea cu întrebarea: „Încă nu poate vorbi
cartea? În sfârşit a venit ziua când a putut să împlinească rugămintea căpeteniei: „Fă cartea să
vorbească cu mine!” I-a citit un capitol. Căpetenia a ascultat cu încântare crescândă Cuvântul lui
Dumnezeu. Apoi a luat plin de veneraţie cartea în mână, sperând că şi el va auzi glasul lui
Dumnezeu din ceastă carte. A privit în ea, a pus-o la ureche ca un copil ceasul de buzunar al
tatălui, apoi a clătinat trist din cap şi s-a plâns: „Cu mine nu vorbeşte; nu va vorbi niciodată cu
mine.” Apoi l-a rugat stăruitor pe misionar, să-i arate cum se poate face cartea să vorbească.
Misionarul i-a promis să-i arate şi i-a dat zilnic lecţii de citire. După multe ore obositoare,
căpetenia noastră putea citi; ce fericit era, că acum Cartea lui Dumnezeu, Cuvântul lui
Dumnezeu vorbea cu el limpede şi desluşit de câte ori o deschidea!
Camarade, laşi şi tu Cuvântul lui Dumnezeu să vorbească inimii şi conştiinţei tale?
Mulţi oameni nu vor să audă Cuvântul lui Dumnezeu şi au de obiectat la el că n-ar fi destul de
limpede. Ce ciudat că lucrul acesta este susţinut tocmai de către aceia care nu citesc Biblia şi ştiu
foarte puţin despre ea, în timp ce aceia care citesc Biblia zilnic, mărturisesc în unanimitate că
găsesc zilnic în Cartea lui Dumnezeu ceea ce au nevoie: înţelepciune, lumină şi putere. Dar nu
numai aceasta, ci şi mângâiere şi înviorare pentru alţii. Ei fac şi experienţa că adversarii Bibliei
n-au nici un motiv să se plângă de cusur sau neclaritate; de exemplu: cuvântul: „Nu vă îmbătaţi
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de vin; aceasta este destrăbălare” (Efeseni 5,18), este cu siguranţă limpede. Cuvântul:
„Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari” (Evrei 13,4) lasă vreo îndoială în legătură cu
ce are Dumnezeu de spus oamenilor imorali? Nu, de aceea majoritatea oamenilor nu iubesc
Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că vorbeşte prea limpede despre păcat şi judecată,
despre deces şi veşnicie. Nu deşteptăciunea lor, cum vor să ne facă să credem, îi împiedică
să se smerească sub Cuvântul lui Dumnezeu, ci păcatul lor. Ei nu vor să lase să se trezească
conştiinţa lor amorţită, adormită. Căci conştiinţa lor mărturiseşte împotriva vieţii lor zilnice,
împotriva păcătoşeniei lor, împotriva anilor lor irosiţi, împotriva chefurilor lor, a risipei de timp
şi bani, împotriva prietenilor lor şi a discuţiilor acestora, împotriva vieţii lor de cârciumă şi a
îngâmfării lor. Toate acestea oamenii vor să le păstreze, sunt hotărâţi să nu renunţe la nimic din
ele. De aceea Cuvântul lui Dumnezeu le este antipatic şi-l resping. Ei doresc să nu ajungă să fie
neliniştiţi în conştiinţa lor. De aceea au de criticat la Biblie tot ce este posibil şi spun că sunt prea
deştepţi pentru a-şi face de lucru cu cartea aceasta. Când cineva este aşa de arogant, să susţină că
inteligenţa lui îl împiedică să cinstească Cuvântul lui Dumnezeu, acela să ştie să cel mai mare
istoric german al timpului modern, profesorul Heinrich von Treitschke, are permanent o Biblie
pe biroul lui şi o foloseşte zilnic. Dar oricâţi oameni mari, comandanţi de oşti, regenţi, oameni de
stat, academicieni am vrea să cităm, care au trăit cu Biblia lor şi au scos din ea putere,
înţelepciune şi mângâiere, - nu-i vom convinge pe aceia care-şi închid inima faţă de adevăr.
Într-un mare spital militar zăcea un subofiţer tuberculos, căruia i se apropia sfârşitul. El l-a
primit pe devotatul, binecuvântatul preot militar Frommel, cu vorbele îngâmfate de refuz: „Ceea
ce vreţi să-mi spuneţi, domnule predicator, ştiu deja de mult!” El citise unele scrieri ale vestitului
filozof Kant – acolo a învăţat să dispreţuiască Biblia. Dar când Frommel l-a întrebat dacă în viaţă
a făcut mereu bine şi i-a spus: „Nu mai aveţi mult până în veşnicie şi până la scaunul de judecată
al lui Dumnezeu şi atunci nu mai spune omul verzi şi uscate, nu-i aşa?” – atunci bolnavul l-a
privit cu ochi febrili şi a răspuns: „Nu, n-am făcut întotdeauna bine.” Scrierile filozofului n-au
vorbit conştiinţei subofiţerului, dar martorul lui Dumnezeu a vorbit despre ceea ce are nevoie
inima unui păcătos: mărturisire, pocăinţă, har.
Frommel a venit iar după trei zile şi s-a prefăcut că vrea să treacă pe lângă patul tuberculosului,
dar acesta l-a strigat: „Ah, veniţi! N-am putut să dorm de când aţi fost ultima dată aici. Am făcut,
totuşi, multă nedreptate. M-am certat cu părinţii mei şi din îndărătnicie m-am dus la soldaţi şi am
făcut-o cu forţa şi acum trebuie să mor.” „Mai trăiesc părinţii dumneavoastră?” „Ştiu numai că
mama mai trăieşte, dar n-am mai scris de mult.” „Atunci, dacă vă convine, voi scrie mamei
dumneavoastră şi-i voi spune că-i cereţi iertare.” Aceasta a şi făcut atunci bărbatul sincer imediat
la patul bolnavului. Apoi el i-a spus acestuia că a găsit în cărţile filozofului Kant ceva ciudat şi
anume, următorul cuvânt: „Din miile de cărţi pe care le-am citit în viaţă, nici un cuvânt nu m-a
mângâiat aşa ca acesta: ‚Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de nici un
rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie.’” „Vedeţi”. a continuat Frommel,
„cred că şi dumneavoastră sunteţi acum în valea întunecoasă; cine ştie, poate vă mângâie şi pe
dumneavoastră acest cuvânt.” Apoi i-a citit bolnavului Psalmul 23, despre bunul Păstor, i-a mai
spus câteva cuvinte despre Psalm, i-a pus Biblia în mâini şi i-a încredinţat sufletul, în rugăciune,
celui mai devotat Păstor. Bolnavul a murit trei zile mai târziu. Iar sora care l-a îngrijit a
mărturisit că n-a mai lăsat din mâini Cuvântul lui Dumnezeu şi a citit tot timpul din el, apoi a
adormit liniştit.
Căci dacă un cuvânt din Biblie despre îndurarea bunului Păstor Isus este destul de puternic să-i
dea unui păcătos muribund la poarta veşniciei un toiag de mângâiere şi de putere, în timp ce
toată înţelepciunea omenească se prăbuşeşte în neant – cât de mare este comoara bucuriei şi a
păcii, pe care copiii lui Dumnezeu o posedă în Biblia lor! Ei Îl laudă cu mulţumire şi bucurie pe
Dumnezeu, îşi ridică Biblia în sus în mijlocul unei lumi neconsolate, încătuşată în păcat, dată
pradă morţii şi strigă cu bucurie: „Învăţăturile Tale sunt moştenirea mea de veci, căci
ele sunt bucuria inimii mele.”
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Nr. 32 RUGĂCIUNILE MAMEI
„Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri şi în beţii; nu în curvii şi
în fapte de ruşine; nu în certuri şi în pizmă; căci îmbrăcaţi-vă în Domnul
Isus Hristos şi nu purtaţi grijă de firea pământească, pentru ca să-i
treziţi poftele.” (Romani 13,13-14)
Dacă n-ar fi rugăciunile de credinţă ale mamei peste câte unul dintre camarazii noştri din
armată sau din flotă, atunci păcatul, înstrăinarea de Dumnezeu şi lipsa de conştiinţă ar smulge
tineretul poporului nostru cu un torent şi mai lat decât este acum deja cazul, din nenorocire.
Rugăciunile unei mame credincioase construiesc ziduri de binecuvântare şi ocrotire. Este
adevărat că este câte unul dintre camarazii noştri care sparge acest zid cu un curaj nechibzuit. Un
asemenea om trebuie să facă eforturi deosebite ale lipsei de scrupule şi ale nelegiuirii, pentru a
goni din conştiinţa sa imaginea mamei lui care se roagă. El îşi şterge din memorie cuvintele ei
stăruitoare, ca să savureze cu prieteni uşuratici pofta lumii şi slujba păcatului. Cu toate acestea,
dacă credinţa mamei lui durează, aşa că stăruinţa inimii ei nu oboseşte; dacă ea apucă harul
salvator al lui Dumnezeu pentru că El a promis, atunci încrederea ei nu va fi dată de ruşine.
Bineînţeles că trebuie să-i mărturisească cu dragoste sinceră uşuraticului, rătăcitului ei fiu,
adevărul lui Dumnezeu, să le spună păcatelor lui pe adevăratul lor nume şi nu ca mii de mame
nechibzuite, să-i trimită mereu alţi bani, ca să poată păcătui în continuare. Fie ca
toate mamele credincioase care-şi fac griji pentru fericirea pământească şi mântuirea veşnică a
fiilor lor, să rămână consecvente în încrederea credinţei! Ele vor apuca să vadă ce a făcut
Domnul la nunta din Cana; El a spus acolo întâi: „Nu Mi-a venit încă ceasul.” Dar după aceea a
preschimbat apa în vin, îngrijorarea în bucurie. Chiar şi apa amară care curge din ochii mamei –
n-am putea umple cu lacrimile mamelor germane mai mult de şase vase de apă din piatră? -, să
fie transformată în vinul bucuriei pentru asemenea mame care aşteaptă în încrederea credinţei
până va fi venit ceasul Domnului.
Am cunoscut un adept devotat al lui Isus, care şi-a pierdut părinţii în prima copilărie. Ambele
lui surori credincioase au preluat îngrijirea şi creşterea tânărului frate; au cerut numai un lucru:
să-L găsească pe Domnul, ca viaţa lui să-I slujească lui Isus! Dar iată, el a plecat în lume şi a
devenit un păcătos nechibzuit înaintea altora. A fost foarte înzestrat, distins, bogat, totul îi stătea
deschis. Dar surorile au rămas tari în credinţă. A durat mult după socoteala omenească a
timpului, până a venit ceasul Domnului. 48 de ani s-au rugat amândouă surorile pentru fratele
iubit; nu s-au lăsat descurajate prin aceea că el părea să devină mereu mai uşuratic şi mai ostil, că
nu voia să audă nimic despre Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, într-o zi, a fost dus împotriva
voinţei lui, - întâmplător, cum zic oameni - , într-o adunare unde un mesager devotat al lui
Dumnezeu vestea pocăinţa şi harul. În acea zi s-a convertit acest vrăjmaş al lui Dumnezeu şi
anume aşa, că a zis: „Am trăit 48 de ani pentru lume şi păcat; ce mai am de trăit, aparţine
Domnului!” Şi aşa a fost; a fost o transformare completă a vieţii, pentru mulţi o mărturie
minunată, binecuvântată pentru Isus.
Du-te numai şi râzi împreună cu camarazii tăi la povestiri murdare şi bancuri rele; conştiinţa ta
ştie şi-ţi mărturiseşte că mama ta se roagă pentru tine. Du-te numai şi bea-ţi ţuica, berea sau
vinul, poate chiar şampanie. Tu ştii bine că tot drumul tău este păcat şi duce la pierzare. Du-te în
slujba poftei imorale – câte unul chiar reuşeşte, cu scrisoarea serioasă a mamei în buzunar -, tu
ştii bine că trebuie să te întorci de pe căile păcatului tău, altfel o să pieri pe veci.
În Tagaste, în nordul Africii, în 13 noiembrie 354, o creştină credincioasă pe nume Monika a
născut un fiu; numele lui era Augustinus. El a crescut sănătos şi talentat; dar prin căile lui
păcătoase, prin nechibzuinţa şi neascultarea lui, a devenit copilul durerii mamei lui. Mult timp,
zilnicele rugăciuni ale credinţei păreau fără rod, căci fiul îşi înstrăina inima tot mai mult, părea
total inaccesibil pentru rugăminţile şi îndemnurile mamei.
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Pe când ea era în primejdie de a se descuraja, un creştin experimentat i-a adresat cuvântul de
mângâiere: „”Viu eşti tu, că fiul atâtor rugăciuni şi lacrimi nu va pieri.” Şi totuşi, Augustinus
voia tocmai acum să plece la Roma, în ciuda rugăminţilor şi lacrimilor mamei lui, care prevedea
că lipsa de disciplină din marea capitală îl va îndepărta şi mai mult de calea mântuirii.
Augustinus a urcat pe corabie pe ascuns, pentru a călători de pe coasta africană la Roma. Când
mama şi-a dat seama dis-de-dimineaţă, a văzut plutind la mare depărtare corabia care-l ducea pe
fiul ei. Atunci a îngenuncheat pe malul mării şi L-a rugat pe Dumnezeu să-i dea fiului ei o altă
inimă, ba mai bine să-l lase să se prăpădească pe mare decât să-şi facă rău sufletului pentru
totdeauna. Ajuns la Roma, Augustinus s-a îmbolnăvit grav. Pe patul de boală şi-a venit în fire. Sa însănătoşit, s-a dus la Milano şi acolo l-a cunoscut pe binecuvântatul episcop Ambrosius. Harul
lui Dumnezeu şi-a început lucrarea în inima lui. În lupta între Dumnezeu şi lume, între mântuire
şi pofta păcatului, a ajuns în pragul disperării. Atunci Dumnezeu i-a pus în faţă cuvântul serios
din Romani 13,13 şi 14; el a auzit în acea clipă glasul lui Dumnezeu: „Ia şi citeşte!” Acolo era
scris: „Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri şi în beţii; nu în curvii şi în
fapte de ruşine; nu în certuri şi în pizmă; căci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos
şi nu purtaţi grijă de firea pământească, ca să-i treziţi poftele.” (tradus textual).
Aceste cuvinte l-au determinat la decidere şi convertire; rugăciunea mamei lui a fost
ascultată. El a întors spatele păcatului şi lumii şi a fost unul dintre cei mai mari martori ai
credinţei. Cete mari au găsit prin el mântuire şi pace. Scrierile lui mai slujesc şi astăzi multora
spre zidire. Când ne gândim la acest mare şi devotat martor, ne gândim şi la mama lui care se
ruga, Monika.
O, mamă credincioasă, lasă-te înviorată; fiul tău nu poate să fugă de rugăciunile credinţei tale.
Dumnezeu nu S-a schimbat, El este deplin credincios; ce a trăit Monika, se trăieşte şi azi. Dar
desigur, ea n-a cerut pentru fiul ei progres pământesc, favoare în faţa superiorilor, prestigiu în
faţa lumii, o afacere bună, o soţie bogată şi altele asemenea, ci a cerut mântuirea veşnică a
sufletului său nemuritor şi ca din viaţa lui pământească să poată să iasă ceva spre onoarea lui
Isus. Ochii ei au văzut până departe dincolo de câştigul fericirii pământeşti trecătoare. – Tu,
mamă de soldat, tu, care-l cunoşti pe Isus, este aceasta şi rugăciunea ta? Doreşti tu mai presus
de orice să apuci ceasul în care fiul tău îţi scrie: „Mamă, m-am întors la Dumnezeu şi
am găsit în Isus pace şi iertare”?
Multe mame nu consideră situaţia aşa de dureroasă câtă vreme pe dinafară merge bine, când
fiul merge cu camarazi fără scrupule pe căile imoralităţii, ale risipei, ale lăudăroşeniei, când nu
mai vrea să audă nimic despre Cuvântul lui Dumnezeu. Abia când pe dinafară totul se
prăbuşeşte, când pedeapsa şi ruşinea în faţa lumii frâng speranţele pe care părinţii şi le-au pus în
progresul lui – abia atunci simt părinţii durerea adâncă. Şi totuşi, tocmai disciplinările care vin pe
neaşteptate sunt dovezi ale harului care caută şi ale dragostei lui Dumnezeu care avertizează.
Părinţii înţelepţi nu-şi îndreaptă rugăciunile şi deciziile în asemenea zile spre reabilitarea lor
exterioară, ci pe însănătoşirea lăuntrică, pocăinţă şi întoarcere; ei lasă partea exterioară
încrezători la aprecierea lui Dumnezeu, care ştie mai bine ce este nevoie.
Dar tu, camarade, căruia ţi s-a refuzat marele privilegiu nemăsurat de preţios, ca un copil
credincios al lui Dumnezeu să vegheze asupra vieţii tale cu devotament neobosit în rugăciune, şi
pentru tine vorbeşte această pagină despre dragostea care poate mai mult şi este mai devotată
decât dragostea de mamă. Ea vorbeşte despre Isus, care, înainte ca tu să fii şi să gândeşti, S-a dat
la moarte de cruce pentru a te mântui. El a purtat vina şi pedeapsa ta, pentru că a vrut să te
împace prin sângele Lui şi să te facă un copil al lui Dumnezeu. Isus, Mântuitorul prezent, te
urmează cu răbdare divină. El aşteaptă ceasul când în sfârşit, inima ta împietrită se va topi sub
raza soarelui harului Său.
Când va bate ceasul acela?
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Nr. 33 LA BAZINUL DE ÎNOT AL ARMATEI DIN KÖLN
„Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară.” (Ioan 6,37)
Toţi trei împreună nu mai aveau decât 15 pfenigi şi anume, cei trei pionieri din compania a
doua al celui de-al şaptelea batalion de pionieri din Köln, care în 9 aprilie 1854 a pornit
mărşăluind de la cazarmă, pentru a lua în primire paza centrului de înot, de pe malul drept al
Rinului, mai sus de Deutz. Pe drum au căzut de acord să cumpere cartofi de aceşti 15 pfenigi şi
mărşăluind mai sus de podul de pontoane, au văzut stând un bărbat care încărcase cartofi. Când
seara pe la ora opt a trecut pe lângă bazinul de înot un bărbat cu barca, pionierii l-au strigat; el l-a
luat pe unul dintre ei cu el şi l-a dus în aval, la şlepul cu cartofi.
Cincisprezece pfenigi nu este mult, dar bietul soldat care voia să cumpere pentru trei burţi
goale, a găsit o inimă miloasă şi a făcut o afacere bună. Omul cu barca plecase mai departe şi
potrivit înţelegerii, a venit un al doilea bărbat de la pază, cu un ponton, pentru a duce înapoi la
bazinul de înot pe cumpărător şi cartofii. Abia a ajuns pontonul de-a lungul şlepului cu cartofi şi
cumpărătorul a şi sărit în el cu cartofii, iar noul venit a spus liniştit în dialectul Köln-ului: ‚Nun
draeuen ick off!’ (Acum apăs, ca să-l desprind.) Dar în timp ce desprindea pontonul de şlep, şi-a
pierdut echilibrul şi a căzut între ponton şi şlep, în Rin. El era cunoscut ca un bun înotător şi
astfel camaradul lui s-a gândit în prima clipă: iese el iar, imediat. Dar imediat după aceea l-a
chemat pe barcagiu în ajutor şi a sărit el însuşi, fără să stea pe gânduri, după camaradul
scufundat. Barcagiul şi-a dat imediat seama de primejdie, căci într-o asemenea situaţie forţa
torentului împinge sub şlep chiar şi un înotător bun, înainte să poată ajunge la suprafaţă. Aşa a
fost şi în acest caz. Barcagiul a sărit cu o cange în ponton, a băgat cangea sub şlep şi a mişcat-o
încoace şi încolo şi după scurt timp l-a scos de acolo pe cel accidentat. Aşa că a ridicat trupul
fără viaţă în ponton, cu ajutorul camaradului care sărise după el. După aceea a pornit trista
întoarcere la bazinul de înot.
Acolo a venit, atenţionat de nişte oameni care stăteau pe mal, un medic, care a încercat totul
ca să-l readucă la viaţă pe cel înecat. – Totul a fost zadarnic; era mort! Timpul lui de slujire pe
pământ expirase; el a plecat din timp - în veşnicie; trupul care zăcea aşa de liniştit în hainele ude,
pe scândurile bazinului de înot, era numai haina dezbrăcată, scoasă din uz a unui om, care a
trecut el însuşi dincolo, într-o altă ţară.
Imediat în apropierea acestui înveliş fără viaţă, stătea prietenul nostru, care sărise aşa de
curajos în urma celui accidentat, de la ora zece până la douăsprezece noaptea, în post. şi hainele
lui încă mai erau ude. Dar nu lucrul acesta îi mişca inima, ci toate gândurile lui erau afectate şi
pline de un adevăr copleşitor; inima şi conştiinţa lui i-au adeverit: dacă tu ţi-ai fi găsit
azi moartea în valuri, atunci partea ta ar fi fost pierzarea veşnică. El a devenit dintrodată deplin conştient de acest adevăr, şi-a văzut viaţa în lumina veşniciei şi s-a recunoscut drept
un păcătos pierdut.
La ora 12 a fost înlocuit de gardă, pentru că între timp anunţul accidentului ajunsese la
cazarmă. Superiorii lui i-au trecut cu vederea delictul greu, de a fi părăsit postul; curajul şi
devotamentul cu care sărise după cel accidentat i-au fost recunoscute. La amiaza următoare, la
apel, pionierul nostru a fost lăudat în faţa trupei adunate, că a încercat să-şi salveze camaradul cu
riscul propriei vieţi. A mai primit şi o răsplată în bani, de 2 taleri şi 15 groşi, în dar.
Dar toate acestea n-au adus linişte inimii lui. Zi şi noapte îl însoţea gândul: te duci la
pierzare, nu poţi sta înaintea lui Dumnezeu.
Nu era o închipuire în inima acestui soldat curajos, nu era o toană cea care îi umplea trăsăturile şi
fiinţa cu o asemenea seriozitate, ci Duhul Sfânt al lui Dumnezeu lucra în inima lui, iar harul l-a
ferit, ca să nu amuţească glasul lui Dumnezeu cu pălăvrăgeli uşuratice şi cu pofta lumii. Era
dumnezeiasca tristeţe, care aduce o pocăinţă care duce la mântuire. (compară cu 2 Corinteni
7,10)
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Toate acestea se petrec în liniştea inimii, care bate sub hainele albastre. Nici un ochi al
superiorului nu le poate pătrunde.
Şase luni s-au scurs, serviciul de vară şi exerciţiile de toamnă au trecut, se făcuse octombrie
când acelaşi pionier stătea în acelaşi post. Avea numărul 2, luna arăta strălucitor de luminoasă,
dar gândurile se întorceau mereu la acelaşi lucru: el vedea că viaţa şi faptele lui îl acuzau înaintea
lui Dumnezeu.
A bătut ora zece în turnurile bisericii, a venit înlocuitorul, dar prietenul nostru i-a spus că vrea
să mai rămână cele două ore în post. Apoi, după ce a fost iar singur, s-a aruncat în genunchi, a
strigat la Dumnezeu după îndurare şi milă. Atunci a înţeles inima lui cele două cuvinte ale lui
Dumnezeu: „De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada.”
(Isaia 1,18) şi celălalt: „Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară” (Ioan 6,37). Atunci, de
pe buzele soldatului care se ruga s-au desprins cuvintele: ‚O, Dumnezeule, Tu poţi totul, dar
un lucru nu poţi, nu poţi să minţi! Dacă ai spus că L-ai trimis pe Isus pentru cei
pierduţi, aici este unul! Da, aici este unul, care are nevoie de îndurare şi milă.’
Dumnezeul bogat în îndurare a răspuns în aceeaşi clipă la rugăciunea credinţei: fericire, pace
şi bucurie s-au revărsat în această inimă şi în acelaşi ceas a putut să-i mulţumească lui
Dumnezeu, care i-a dăruit pace şi i-a şters păcatele cu sângele preţios al lui Isus.
45 de ani au trecut; mâna acum tremurândă a acestui pionier, care a pus pe hârtie această cea
mai importantă şi mai mare trăire a unei vieţi foarte agitate, încheie relatarea cu următoarele
cuvinte: ‚Harul lui Dumnezeu, care în acea noapte, în postul de pază de la bazinul de înot m-a
făcut fericit, nu m-a părăsit; şi sunt convins că mă va însoţi până când vaporaşul meu va intra în
portul odihnei, pentru a fi veşnic cu scumpul meu Domn.’
Dragă camarade, ştii câte ceva despre asemenea ceasuri în care harul lui Dumnezeu te-a prins
şi tu ai prins harul lui Dumnezeu? În rândurile noastre este câte unul care simte o durere
lăuntrică, dar căreia nu-i poate da un nume. Este apăsat, învăluit în griji, se simte sărac, gol,
nevrednic, singur în mijlocul mulţimii de oameni. Lumea numeşte aceasta dispoziţii
posomorâte, de care ar trebui să te scuturi, cărora n-ar trebui să le facem loc. Dar aceasta este
pe departe greşit: Duhul lui Dumnezeu lucrează într-un asemenea om. Se apropie clipa când vede
şi simte că este adânc în nenorocire, că păcatul este pierzarea lui. Mulţimea încălcărilor sale îl
desparte de Dumnezeul lui şi multe păcate şi greşeli de demult, păşesc vii în faţa conştiinţei sale
ca acuzatori.
Dragă prietene, dacă aceasta este starea ta, n-ar trebui să te întorci şi tu cu stăruinţă fierbinte, la
inima îndurătoare a Dumnezeului oricărui har? Cheamă-L, pune la picioarele Lui toată vina ta şi
nevoia ta, vino ca un păcătos pierdut, care nu-I poate aduce lui Dumnezeu nimic, decât păcatul
lui. Nu te poţi face mai bun decât eşti. Ia-L pe Dumnezeu pe cuvânt şi vei afla şi tu, că Isus este
plin de îndurare şi de milă în prezent. De pe buzele Lui răsună într-o lume de păcat, pierdută,
cuvântul harului: „Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară!”

Nr. 34 PRIETEN ŞI VRĂJMAŞ
„Eşti dintre ai noştri sau dintre vrăjmaşii noştri?” (Iosua 5,13)
În timpul celui de-al doilea război silezian, cartierul general al împăratului Frederic se afla în
Frankenstein (în Silezia prusacă), în timp ce o parte a armatei sub comanda margrafului de
Schwedt, se afla la Jaegerndorf (în Silezia austriacă). O distanţă cam de 80 de kilometri
despărţea cele două părţi de armată, între care s-a strecurat un corp de armată austriac de 20.000
de oameni. Situaţia era dificilă; pentru împărat totul depindea de aceasta: să obţină unirea
armatei sale. Împăratul l-a trimis în 20 mai 1745 pe generalul von Zieten cu regimentul lui de
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husari, să-i ducă margrafului ordinele necesare. Zieten trebuia să se strecoare printre duşmani cu
orice preţ. Puţin mai înainte obţinuse pentru regimentul lui uniforme noi, care erau foarte
asemănătoare cu uniformele husarilor austrieci. Încrezându-se în aceasta, Zieten călărea în
fruntea regimentului său, calm ca în cea mai profundă pace, cu pipa în gură prin avanposturile
austriece, în timp ce se ataşa unui regiment inamic de dragoni care se retrăgea. Astfel a trecut pe
lângă tabăra austriecilor – când în sfârşit a răsunat strigătul: „Zieten! Zieten! Prusacii! Prusacii!”
Austriecii l-au recunoscut prea târziu pe şiretul lor duşman. Zieten şi-a croit victorios drum
prin grupele care mai rămăseseră în faţa lui şi şi-a atins ţinta cu o pierdere minimă.
Când „bătrânul Fritz” a aflat despre această plimbare călare a husarilor, a spus în glumă:
„Păziţi-vă de cei ce vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt nişte lupi răpitori.”
(compară cu Matei 7,15.) Avea dreptate. Nu haina hotărăşte dacă ai în faţa ta un prieten sau un
duşman, ci inima. Cine îşi consideră duşmanii ca prieteni, ajunge în mare primejdie.
Dar şi cazul invers se petrece aproape în orice război, să-i crezi pe prieteni duşmani şi să-i
împuşti. Aceasta nu se petrece numai pe întuneric, ci mai ales din greşeală şi din tulburarea
oamenilor, care nu văd cu ochii văzători, care poate au binoclul în mână, dar nu verifică în linişte
ceea ce fac. Ei trăiesc cu opinia concepută anticipat, că acela este duşmanul şi trag în el.
După aceea durerea şi regretul sunt mari, dar atunci este prea târziu când propriul frate zace
întins la pământ.
Dar lucrul acesta nu este numai în război important şi decisiv, ca să-ţi recunoşti la timp
duşmanii, înainte de a-i lăsa să treacă prin avanposturi şi prietenii înainte de a trage asupra lor;
aceasta este important în toată viaţa!
În Paradis, satan s-a prefăcut că este adevăratul prieten al oamenilor, care le vrea binele, iar
Dumnezeu le vrea răul. Omul s-a lăsat înşelat. Eva a deschis inima şi urechea minciunilor lui
satan – şi a năvălit înăuntru un puhoi de nenorocire, distrugere, lacrimi şi moarte! Atunci S-a
sculat adevăratul Prieten al omului, pentru a-l salva din pierzarea lui. Isus a venit din
slavă. Dar omul înşelat de satan, L-a împins afară pe singurul lui Prieten şi L-a pironit pe
crucea de la Golgota. Aşa de orbi suntem noi toţi din fire. Abia când harul lui Dumnezeu ne
deschide ochii, Îl recunoaştem pe marele nostru Prieten, Isus şi pe marele nostru vrăjmaş,
satan! Ce mare este orbia inimii oamenilor! Fii şi fiice dispreţuiesc rugăminţile mamei devotate,
avertizările tatălui, disciplinările lui. Aproape întotdeauna cei care sunt învăluiţi de lanţurile
păcatului şi ale nechibzuinţei, îi resping pe cei care le vor binele; dar pe cei care îi ademenesc la
păcat, de la care învaţă vorbele murdare, înjurăturile rele, flecărelile uşuratice, pe aceia îi privesc
ca pe prieteni ai lor şi îi urmează – până ajung în mizerie.
Prieten – ce cuvânt măreţ!
„Prietenul adevărat iubeşte oricând şi în nenorocire ajunge ca un frate.” (Proverbe 17,17.)
„Este un prieten care ţine mai mult la tine ca un frate.” (Proverbe 18,24.)
Aceasta o spune Dumnezeu. Ai un asemenea prieten? Un soldat bătrân povesteşte din tinereţea
lui:
„Pe când eram băiat, am făcut o excursie pe jos cu trei prieteni. La un lac frumos am hotărât să
ne scăldăm. Eram toţi înotători de încredere. Dar înotând, m-am încâlcit în plante agăţătoare.
Ştiam cât de periculos este şi că propriile eforturi de a te smulge din ele nu au drept consecinţă
decât de a te încâlci şi mai mult. Prin urmare am rămas foarte liniştit, am strigat către prietenul
meu să-i spun în ce stare mă aflu. El a înotat spre mine, mi-a întins mâna şi m-a eliberat. – După
aceea, de-a lungul anilor vieţii mele a dat dovadă de credincioşie.” Ce întâmplare frumoasă, ce
imagine potrivită despre ceea ce fac prietenii – dau mâna, nu se tem de propria primejdie, te ajută
să ieşi. Isus este adevăratul Prieten. El aude strigătul omului încâlcit în păcatul lui, care nu
se poate desface singur.
Isus a pus totul în joc, Şi-a dat slava, pe Sine Însuşi, pentru a-i întinde celui pierdut mâna
salvatoare, să-l ajute să iasă din pierzare şi să-l ducă pe ţărmul sigur al mântuirii. Pe câmpul de
luptă al acestei vieţi, permanent sunt confundaţi prietenul şi duşmanul. Mulţi îi numesc prietenii
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lor, pe bărbaţii pe care îi aşteaptă la cârciumă cu ţuică şi cu jocul de cărţi. Unele fete îl numesc
prietenul lor pe bărbatul care le distruge cinstea, bunul nume, fericirea vieţii, pacea inimii.
Dar astfel de oameni, care mărturisesc despre Dumnezeu, care strigă la Isus, care declară
adevărul, aceia sunt numiţi oameni dubioşi, exaltaţi, ipocriţi, nebuni, cu aceia nu vor să aibă de-a
face. Se tem de a fi văzuţi cu ei pe stradă. Sunt trataţi ca duşmani.
Ai vorbit şi tu această limbă? Ai tras şi tu asupra adepţilor lui Isus cu săgeţile batjocurii şi cu
vorbe de amărăciune? N-o face; toate tragerile tale Îl nimeresc pe Domnul Însuşi. Când la trântit
la pământ pe Saul, duşmanul înverşunat al credincioşilor, a spus: „Saul, Saul, pentru ce Mă
prigoneşti?! (Faptele Apostolilor 9,4.)
Romanele proaste şi cărţile rele care aprind plăcerea senzuală şi zugrăvesc imagini
ademenitoare în faţa ochilor, până, în sfârşit, este luată hotărârea de a străpunge zidul disciplinei
şi al conştiinţei, de a savura plăcerea păcatului – asemenea cărţi sunt preţuite ca prieteni
interesanţi, cu care te poţi îndeletnici cu plăcere ore în şir. Dar Biblia, Cuvântul adevărului, care
vorbeşte despre Dumnezeu şi veşnicie, despre judecată şi mântuire, care prezintă dragostea,
credincioşia şi puterea lui Isus, aceasta este numită o carte sumbră; ea este tratată ca un vrăjmaş.
Coniacul, prin care se revarsă în mii de familii fluvii de nenorociri şi lacrimi, a fost numit
„prietenul omului sărman”. Ce minciună satanică! Prietenii din zilele de sănătate şi de
băutură, dispar după aceea dintr-odată. Un zidar zăcea de un an şi jumătate în mansarda lui. El a
căzut de pe schelă, şi-a rănit coloana vertebrală, ambele picioare au fost paralizate. Îşi ducea
zilele inapt de muncă, bolnav, cu multe dureri. Atunci au venit creştini care auziseră despre
nenorocirea lui, l-au vizitat cu mângâiere şi ajutor. Atunci el s-a plâns: „Nici unul dintre toţi acei
tovarăşi care au băut şi au înjurat împreună cu mine, nu m-a vizitat vreodată.”
Istoria despre fiul pierdut, care a fost părăsit în timpul foametei de chefliii care mai înainte îl
ajutaseră să-şi risipească timpul şi averea cu curvele – se petrece şi în jurul nostru în nenumărate
exemple. „Mult ar fi dorit el să se sature cu roşcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le dădea
nimeni. (Luca 15,16.)
Dar cine-L găseşte pe Isus, L-a găsit pe Prietenul prietenilor, un Prieten care este
desăvârşit în dragoste şi putere, un Prieten care îi însoţeşte pe ai Săi pe orice drum, care mereu
are timp pentru noi, Căruia putem să-I spunem şi să ne plângem de orice, de la care putem cere
orice, care ne înţelege perfect inima. Inima lui Isus este plină cu o dragoste delicată şi
compasiune profundă, iar mâna Lui este în stare să ajute în orice nevoi. Ferice de oamenii despre
care Isus spune: „Voi sunteţi prietenii Mei. … Nu voi M-aţi ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe
voi.” (Ioan 15,14 şi 16.)
Este Isus prietenul tău?
Eşti tu prietenul lui Isus? „Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că cine
vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaş cu Dumnezeu.” (Iacov 4,4.)
Dar despre Isus, un copil al lui Dumnezeu spune cu bucurie fericită: „Eu sunt a iubitului meu şi
iubitul meu este al meu!” (Cântarea Cântărilor 6,3).
Nr. 35 UN OM PIERDUT
„Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta? ‚Întăreşte-te şi îmbărbăteazăte! Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul, Dumnezeul tău este cu
tine în tot ce vei face.’” (Iosua 1,9)
Thomas Bugeaud s-a născut în 15 octombrie 1784, la Limoges, în Franţa. La 20 de ani a intrat
în garda lui Napoleon I. Deja după un an, în bătălia celor trei împăraţi, la Austerlitz, în 2
decembrie 1805 şi-a câştigat epoleţii. Apoi a urcat prin evidenţiere în faţa duşmanului, din rang
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în rang. Pe toate câmpurile de bătălie ale războaielor napoleoniene, a dovedit bravură personală
şi înaltă abilitate militară.
Napoleon era de mult detronat şi mort, Franţa era iar un regat, când Thomas Bugeaud a devenit
în decursul anilor cel mai bun general al Franţei. El l-a biruit pe puternicul şi temutul Abd-elKader, care voia să smulgă Franţei stăpânirea în Algeria. Victoriosul Bugeaud a devenit
guvernator în Algeria; sub administraţia lui au înflorit provinciile de coastă, căci el nu se
pricepea numai la război şi la politică, ci şi la agricultură. Când beduinii au pus din nou mâna pe
arme, Bugeaud i-a bătut decisiv la râul de hotar Isly în 14 august 1844. Această victorie strălucită
i-a adus rangul de mareşal al Franţei şi demnitatea de duce. Acum era cel mai aclamat bărbat al
Franţei, cuvântul lui era valabil în armată ca şi în parlament. El avea în urma lui o viaţă care, în
ciuda nenumăratelor primejdii, scotea la iveală numai succese şi onoruri; a luptat victorios
împotriva trupelor austriece, ruseşti şi engleze; în faţa lui s-au umilit unii prinţi şi şeici arabi. Dar
el nu s-a plecat înaintea nimănui şi nu s-a temut de nici un duşman. Încă în anul 1834 l-a
provocat la duel şi l-a împuşcat pe un deputat din parlament, care voia să-i facă un reproş. În cele
din urmă tot trebuia să întâlnească un duşman, în faţa căruia nu numai că trebuia să depună
armele, ci şi să se recunoască pierdut. Doborât pe patul de boală de către holeră, Thomas Robert
Bugeaud, duce de Isly, a murit brusc în 10 iunie 1849 cu strigătul: „Sunt un om pierdut!”
Ce ciudat că viaţa atât de încununată de victorii a unui mareşal a trebuit să se sfârşească cu
mărturisirea: „Sunt un om pierdut!” Nu moartea care l-a apucat dintr-odată pe bărbatul atât de
admirat şi l-a dezbrăcat de onorurile şi de rangul lui, l-a făcut un om pierdut. Nu, el era deja un
om pierdut înainte de a fi îmbrăcat haina faimoasă a gărzii împărăteşti franceze, căci ajunsese
sub judecata lui Dumnezeu ca păcătos. De multe ori moartea a trecut foarte aproape pe lângă el,
în atâtea bătălii şi primejdii i-a atins mâneca, aşa cum se spune. Acum, în toiul păcii, a apărut
dintr-odată acest crud şi irezistibil mesager al judecăţii, pentru a-l duce pe păcătosul pierdut
acolo unde va trebui executată sentinţa veşnică a lui Dumnezeu. Ah, n-ar fi trebuit să fie aşa! De
aceea a ocrotit Dumnezeu adesea atât de minunat această viaţă, ca Thomas Bugeaud să găsească
mântuirea care este în Isus, ca să poată muri cu strigătul de victorie: „Sunt mântuit pe veci!”
Dumnezeu nu doreşte moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să trăiască. Dumnezeu, care
urăşte păcatul, îl iubeşte pe păcătos. Şi tu, camarade, eşti din naştere, cu privire la
veşnicie, ca acel mareşal: un om pierdut! Şi tu ai nevoie de un Mântuitor, iar Mântuitorul tău Sa arătat; L-ai apucat? Isus spune: „Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.”
(Luca 19,10 textual.) Mulţi oameni trăiesc cu părerea greşită că abia atunci ai nevoie de un
Mântuitor, când eşti în pragul veşniciei. Ei doresc să trăiască fără Isus, ca să poată savura lumea
şi păcatul, fără să fie tulburaţi. Ei cred că acesta ar fi scopul creştinismului: la sfârşitul unei vieţi
trăită fără Dumnezeu, când nu mai ai nimic de pierdut pe pământ, să primeşti o adeverinţă că
toate păcatele tale şi egoismul care ţi-au umplut viaţa, sunt iertate. Atunci ai putea să intri liniştit
cu această adeverinţă prin porţile de mărgăritar ale cetăţii veşnice. Dar Dumnezeu spune: „Nu vă
înşelaţi: Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va şi secera.” (Galateni
6,7.) Asemenea oameni nu se gândesc cine este Isus, pe care-L lasă o viaţă întreagă să stea în faţa
uşii, oricât de des bate la uşi şi se roagă să fie lăsat înăuntru. El bate la uşă prin câte o primejdie,
boală, încercare, binecuvântare, salvare – totul degeaba. Câţi n-au întins apoi mâinile în ultima
lor nenorocire – Domnul, care ciocănise de atâtea ori zadarnic, plecase, timpul de har fusese
pierdut, iar acel om a plecat în veşnicie disperat, deznădăjduit, ca un om pierdut. Isus, veşnicul
Fiul al lui Dumnezeu, a murit pe cruce ca toţi păcătoşii pierduţi să găsească mântuirea; apucă-L
pe Isus înainte de a fi prea târziu! De câte ori în viaţa aceasta n-a stat moartea în faţa ta, fie
că ai ştiut sau nu; dar Dumnezeu în harul Său ţi-a ocrotit iar şi iar viaţa, ca încă o dată să ajungă
la tine cuvântul mântuirii, despre Isus, Mântuitorul păcătoşilor!
Dar cine Îi deschide lui Isus uşa inimii, acela nu mai este un om pierdut, orice ar fi;
Mântuitorul îi spune: „Nimeni nu-l va smulge din mâna Mea.” El este salvat, binecuvântat pentru
timp şi veşnicie. El îşi urmează drumul sub harul lui Dumnezeu chiar şi atunci când este
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înconjurat de nevoi, primejdie şi distrugere. Dumnezeu îi spune: „Nu te înspăimânta şi nu te
îngrozi, căci Domnul, Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.” Da, Dumnezeu le
porunceşte alor Săi să se întărească şi să se îmbărbăteze!
Acelaşi cuvânt „Sunt un om pierdut” a spus odinioară un ofiţer englez, care din cauza credinţei
lui a trebuit să îndure multă ură şi vrăjmăşie. El a spus-o plângându-se vestitului şi
binecuvântatului misionar Livingstone, care călătorea în Africa. Atunci acest martor credincios al
lui Isus a răspuns serios: „Un om pierdut? Aceasta să n-o spună aşa de uşor nimeni căruia
Dumnezeu îi stă alături.” El i-a arătat ofiţerului cicatricele de pe braţ, care proveneau de la
gheara unui leu şi a povestit: „Un sat de negri a fost rău bântuit de un leu bătrân. Atunci am
hotărât să-i ajut pe oameni. L-am căutat cu câţiva negri pe leu şi am tras asupra lui. Din
nenorocire glonţul numai l-a rănit; el s-a năpustit la mine, m-a aruncat la pământ. Negri m-au
părăsit. L-am privit pe leu în ochii strălucitori şi i-am simţit răsuflarea fierbinte. După judecata
omenească, eram un om pierdut, care nu mai putea să aştepte altceva decât o moarte plină de
chin. Atunci, unul dintre negri care fugeau a făcut o mişcare ca şi când ar fi vrut să tragă în leu.
Imediat leul s-a aruncat asupra acelui bărbat şi a altuia, care voia să se apere cu lancea şi s-a
prăbuşit apoi epuizat, fără viaţă, din cauza pierderii de sânge. Astfel am fost salvat şi ştiu acum:
poţi să zaci sub gâtlejul unui leu şi tot nu eşti un om pierdut. Şi acolo Dumnezeu mai poate
ajuta!”
Nu este frumos? Nu învăţăm de aici ce înseamnă să-L ai de partea ta pe Dumnezeul cel veşnic?
Cine-L are pe Dumnezeu de partea lui, n-are nevoie să-şi numere duşmanii. „Dumnezeu şi eu” aceasta ajunge. Poţi s-o spui cu bucuria credinţei? Ce-i drept, deasupra ta încă n-a stat nici un
animal sălbatic, însetat după sângele tău, dar aici este un alt duşman: satan, care umblă ca un leu
care răcneşte şi caută pe cine să înghită. Nu eşti în puterea lui? Eşti atâta timp, până te întorci la
Dumnezeu şi eşti salvat din puterea lui distrugătoare, în mâinile credincioase ale lui Isus. Poate
ai încercat deja de multe ori cu dorinţă cinstită, să te sustragi puterii lui, dar puterea ta s-a făcut
de ruşine, în ciuda multelor bune intenţii. Câtă vreme încerci cu propria ta putere, nu va fi
niciodată altfel, vei fi întotdeauna învins. Dar există Unul care are putere să te elibereze din
lanţurile lui satan şi ale păcatului şi să-ţi umple inima, care acum poate geme sub povara
apăsătoare a vinei şi a păcatului, cu bucurie şi pace. Isus vrea să te smulgă de sub puterea
marelui tău vrăjmaş; lasă-te salvat! Isus vrea să facă din tine un copil al lui Dumnezeu,
bucuros, vesel, neînfricat. Tu trebuie să învingi victorios în lupta acestei vieţi.
Cine-L cunoaşte pe Isus ca pe Salvatorul lui, nu mai spune niciodată „Sunt un om pierdut!”, ci
Dumnezeu îi spune lui: „Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta? ‚Întăreşte-te şi îmbărbătează-te!”
Iosua, căruia i s-a adresat acest cuvânt, stătea în faţa a nenumăraţi duşmani, lupte, primejdii, dar
Dumnezeu a fost cu el. Dumnezeu le spune alor Săi: „Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci
Domnul, Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.” N-ai vrea să laşi să se scrie
aceasta şi pentru viaţa ta?
Nr. 36 LEMN DE CONSTRUCŢIE SAU LEMN DE FOC?
„Ori încotro ar cădea copacul, spre miazăzi sau spre miazănoapte, în locul
unde cade, acolo rămâne.” (Eclesiastul 11,3)
În bătălia de la Praga din 6 mai 1757, mareşalul Kurt Christoph, conte de Schwerin, a văzut
infanteria prusacă dând înapoi în faţa focului de mitralii extrem de puternic al austriecilor.
Atunci eroul de 73 de ani a apucat un steag, pentru a-şi conduce regimentul înainte. După cinci
paşi, lovit de cinci gloanţe de mitralii, a căzut mort la pământ. Grenadierii lui au năvălit înainte şi
au obţinut victoria. Mareşalul neînsufleţit zăcea sub steagul lui, ca un stejar căzut. El a fost eroul
cel mai aclamat din armata lui Frederic cel Mare, un conducător de oşti brav, mare, iubit şi
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onorat, un adept al lui Isus, un creştin care se ruga. Pierderea a fost de neînlocuit; aceasta a
simţit-o şi împăratul şi întreaga armată. De multe ori în anii grei ai războiului de şapte ani care au
mai urmat, i s-a simţit lipsa acestui sfetnic înţelept, acestui bărbat experimentat.
Când un stejar bătrân este dezrădăcinat, atunci există acolo în pădure un loc gol, mulţi ani
după aceea se mai vede că acolo lipseşte ceva. Ramurile copacilor învecinaţi ezită să umple locul
pe care vecinul puternic l-a ocupat până acum. O adâncitură în pământ indică încă după mulţi
ani, cât de departe s-au întins odinioară în pădure rădăcinile uriaşe. Dacă undeva stă înfipt în
pământ un par fără viaţă sau o tufă uscată, atunci nu este vorba despre un gol, nici măcar iarba
din pământ nu este deteriorată dacă îndepărtezi aşa ceva. Eşti un stejar umbros sau un cedru
plantat în casa Domnului? Se poate spune despre tine când vei fi dezrădăcinat şi luat: aici a stat
un om binecuvântat!? Pentru aceasta nu este nevoie să fii împărat sau comandant de oşti. În
pădurea armatei şi a flotei stau ici şi acolo asemenea pomi binecuvântaţi, purtători de rod,
oameni ai lui Dumnezeu, care cu rugăciunile lor coboară binecuvântări asupra tuturor celor în
mijlocul cărora trăiesc, în prezenţa cărora amuţesc toate discuţiile murdare. Fie că este numai un
sergent în birou sau un recrut sau un toboşar sau un croitor de regiment – acolo unde l-a aşezat
Dumnezeu, trebuie să aducă rod.
Nu gândi unde-n lume-n lung şi-n lat,
Ţi-ar fi fost mai bine oare!
Acolo unde Domnul te-a plantat,
Să-nfloreşti spre-a Lui onoare.
Există în fanfara unui regiment german doi ucenici devotaţi ai lui Isus, care în ciuda
greutăţilor pe care le oferă viaţa ca oboist pentru un creştin, Îl mărturisesc cu vorba şi cu fapta pe
Isus.
Când un copac este dezrădăcinat sau doborât, atunci scopul vieţii lui s-a sfârşit. La el nu mai
este nimic de adăugat sau de scos, este o chestiune încheiată pentru totdeauna. În aceasta constă
gravitatea tainică a morţii, ba chiar maiestatea ei. Ochii noştri văd în trupul neînsufleţit dovada
că a survenit o realitate a veşniciei. În această lume a vremelniciei, unde totul se schimbă, stă
deodată în faţa ochilor noştri ceva care nu se schimbă: Omul acesta va culege veşnic rodul a
ceea ce a semănat pe pământ! Omul acesta va fi veşnic acolo unde l-a dus hotărârea
inimii lui: fie în slava lui Dumnezeu, fie în pierzarea veşnică a iazului de foc. „Ori încotro ar
cădea copacul, spre miazăzi sau spre miazănoapte, în locul unde cade, acolo rămâne.”
(Eclesiastul 11,3) Ce s-au mai ostenit oamenii să scape de acest adevăr! Unii vor să-i facă pe cei
decedaţi, cu înălţări de laudă şi discursuri funebre de onoare, necrologuri şi bocete, ceea ce n-au
fost în viaţă niciodată – totul zadarnic! Degeaba îmbracă mulţi cadavrele în haine de
înmormântare de mătase şi înconjoară învelişul supus putrezirii cu flori – decedatului nu i se
poate lua şi nu i se poate adăuga nimic. Cadavrele martirilor au fost profanate şi lăsate pradă
ocării – degeaba, nimeni nu poate înlătura ceva din slava lor. Au fost făcute statui oamenilor fără
scrupule, pătaţi de sânge – zadarnic; ei au căzut sub judecata lui Dumnezeu. Dacă copacul a
căzut spre înălţimea soarelui de sud sau spre întunericul de nord, la aceasta nu este nimic, nimic
de schimbat. „Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos,
pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut când trăia în
trup.” (2 Corinteni 5,10.) „Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine
judecata.” (Evrei 9,27.)
Chestiunea a fost hotărâtă înainte ca pomul să cadă: dacă a fost lemn de construcţie sau lemn
de foc. Din copacul căzut nu se face lemn de construcţie sau lemn de foc – el este ori una ori alta.
Tu ce eşti? Există mulţi oameni excelenţi, care au făcut lucruri strălucite: eroi şi oameni de stat,
medici şi academicieni, inventatori şi fabricanţi; ei au slujit semenilor lor, n-au trăit degeaba, ci
au lăsat în urmă pe pământ semne de binefacere pământească. Pe drept sunt lăudaţi de
compatrioţii lor recunoscători, cărţile de istorie ale naţiunilor le păstrează viaţa şi faptele. Dar
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oricât de neînlocuit şi de preţios ar apărea un om – abia a fost răpit prin moarte, că şi intră altul
în locul gol. Chiar şi postul de comandă al unui Schwerin trebuia să-l ocupe un altul. „Omul!
Zilele lui sunt ca iarba şi înfloreşte ca floarea de pe câmp. Când trece un vânt peste ea, nu mai
este şi locul pe care-l cuprindea, n-o mai cunoaşte.” (Psalmul 103,15-16.) Pe pământ viaţa merge
mai departe atâta vreme cât durează acest timp – dar asupra vieţii încheiate judecă Dumnezeu,
iar sentinţa Lui sună altfel decât sentinţa oamenilor. În faţa Lui nu există nimic decât credinţa vie
în Isus şi roada Duhului, care rezultă din această credinţă. Este o pagubă şi o durere veşnică dacă
Dumnezeu pronunţă sentinţa asupra vieţii unui om, că a fost numai lemn de foc. Pe astfel de
copaci, pe care Dumnezeu îi recunoaşte ca lemn de construcţie, îi descrie Psalmul 1: „Ferice de
omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşează pe
scaunul celor batjocoritori, ci îşi găseşte plăcerea în Lega Domnului … El este ca un pom sădit
lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc.” (v.1-3.)
Aşadar, eşti şi tu, după acest cuvânt dumnezeiesc al Psalmului, acel „om ferice”? Atunci întradevăr, poţi fi numit binecuvântat şi poţi fi o binecuvântare. Şi vei deveni o binecuvântare tot
mai deplin, cu cât te odihneşti mai mult în Isus, umbli mai mult cu El şi rămâi mai mult cu Isus,
punctul central al tuturor binecuvântărilor lui Dumnezeu. Dar ce va fi cu tine, dacă până acum nai ascultat vocea harului Lui Dumnezeu pentru Fiul, dacă ai mers mai departe înainte pe calea
lată, la pierzare, indiferent şi înstrăinat de Dumnezeu? O, dacă mai este cazul, trezeşte-te; lasă-te
avertizat! Pomul care nu face roade bune, este aruncat în focul (Matei 7,19) „care nu se stinge”
(Marcu 9,43-48). Profetul strigă îngrozit cu privire la judecata veşnică: „Cine din noi va putea să
rămână lângă un foc mistuitor? Cine din noi va putea să rămână lângă nişte flăcări veşnice?”
(Isaia 33,14 textual.)
Tu eşti lemn de construcţie sau lemn de foc? Încă mai poţi să devii un pom spre lauda
lui Dumnezeu. Există o iertare a păcatelor, o acoperire a vinii, o uitare a faptelor noastre rele din
partea lui Dumnezeu. Ba chiar mai mult decât aceasta: există o viaţă nouă. Apuc-o cu pocăinţă şi
credinţă! Recunoaşte-te vinovat înaintea lui Dumnezeu pentru tot ce ai fost, ai făcut şi ai greşit!
Dumnezeu vrea să te reînnoiască.
Nu te gândi că mai ai atâţia ani; nu ştii lucrul acesta. Câte unui pom i s-a pus toporul la
rădăcină când n-a crezut nimeni. Un soldat rus bine situat s-a întors acasă plin de onoruri şi
glorie din războiul cu turcii, în 1877. Era tânăr ca ani, înfloritor în puterea lui, dar imoral,
desfrânat, arogant, departe de Dumnezeu. Avea planuri mari şi lumea mai aştepta multe de la el.
Atunci l-a lovit într-o casă a ruşinii moartea fulgerătoare, în 6 iulie 1882. S-a terminat cu
planurile şi cu exuberanţa lui. „În locul unde cade copacul, acolo rămâne.” Ce vei fi în veşnicie,
nu se hotărăşte dincolo, ci dincoace de moarte. Când vine moartea, nu ştii; că vine, ştii
foarte sigur!
Eşti lemn de construcţie sau lemn de foc?
Nr. 37 CEATA CELOR ALEŞI
(Rusalii)
„Du-te cu puterea aceasta pe care o ai ... oare nu te trimit Eu?”
(Judecători 6,14)
Când Suleiman paşa, comandantul suprem turc, a vrut să ia cu asalt Shipka-Pass în 18
septembrie 1877, a chemat voluntari din toată armata lui. El mai sacrificase în luptele anterioare
10.000 de oameni inutil. Acum voia să cucerească în atacul nocturn, punctul cheie al poziţiei
ruseşti, proeminenta stâncă Nicolas. Această poziţie cu pereţii ei aproape verticali, părea deja de
la natură inaccesibilă; ea era ocupată de ruşi şi foarte întărită. Pe cei 300 de soldaţi turci care s-au
anunţat pentru această acţiune cutezătoare, Suleiman i-a numit: „Ceata celor aleşi”. Într-adevăr,
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s-au căţărat în întunericul nopţii fără să tragă nici un foc, pe peretele stâncos al muntelui St.
Nicolas, i-au surprins pe străjerii ruşi şi tocmai erau pe punctul de a se stabili pe platou, când au
fost aruncaţi jos de un contraatac rusesc. Ca urmare, întregul atac turcesc a eşuat. „Ceata celor
aleşi” a fost distrusă complet. Multe zile mai târziu încă se vedeau cei împuşcaţi şi prăbuşiţi,
atârnând sus de tot, în spinii şi tufişurile peretelui de stâncă. Ce-i drept, curajul lor a făcut
imposibilul posibil şi cu toate acestea victoria n-a fost obţinută.
Şi Biblia ne istoriseşte despre o ceată de 300 de luptători devotaţi – dar pe aceştia i-a ales
Dumnezeu, nu un om şi nici propria lor decizie. (Judecători 7,4.) Şi pe conducătorul lor, pe
Ghedeon, l-a ales Dumnezeu Însuşi: „Du-te cu puterea aceasta pe care o ai şi izbăveşte
pe Israel din mâna lui Madian; oare nu te trimit Eu?” (Judecători 6,14.) Această mică
ceată a lui Dumnezeu avea în faţa ei o armată duşmană nenumărată, ca stolurile de lăcuste care
acoperă câmpia întinsă, ca nisipul pe fundul mării. Ghedeon, convins prin credinţă de biruinţa
lui, i-a aşezat pe cei trei sute ai lui, în trei grupuri separate în faţa taberei duşmane. Dar fiecare
avea câte o făclie aprinsă într-un urcior de pământ şi trâmbiţe. La semnul lui Ghedeon ulcioarele
au fost sparte, astfel că făcliile aprinse luminau viu. Deci ţineau făcliile în mâna dreaptă şi
trâmbiţele în mâna stângă, suflau în ele şi între timp strigau strigătul lor de luptă: „Sabia
Domnului şi a lui Ghedeon!” Astfel stătea fiecare la locul lui în jurul taberei duşmanului. Toată
tabăra alerga şi striga şi fugea. Domnul i-a făcut să întoarcă sabia unul împotriva altuia în spaima
generală a buimăcelii nocturne. (Citeşte capitolul 7 din cartea Judecători.) Astfel a fost eliberat
Israel prin această mare biruinţă a cetei celor aleşi a lui Ghedeon.
Cetele sfinţite ale lui Dumnezeu arată altfel decât cele de luptători selecţionaţi după părerea
oamenilor. În zilele de după învierea Domnului, ucenicii Lui erau pentru ochii omeneşti o mică
turmă fără păstor. Cine ar fi crezut că aceşti oameni simpli, fără instruire, fără prestigiu, fără
influenţă, fără bani, erau ceata aleasă a lui Dumnezeu, care trebuia să ducă vestea mântuirii la
toate popoarele pământului? Dar era o ceată a lui Dumnezeu. A venit ziua Cincizecimii; prin
puterea Duhului Sfânt şi-au plecat genunchii într-o singură zi 3000 de oameni în faţa lui Isus cel
nevăzut şi prezent.
Nu mult după aceea, Pavel, duşmanul înfocat al lui Isus şi al creştinilor, a trăit acelaşi lucru în
faţa porţilor Damascului. O lumină din cer a strălucit în jurul lui şi a auzit glasul lui Isus: „Saul,
Saul, de ce Mă prigoneşti?” Atunci a zăcut la pământ învins. El a fost adăugat la numărătoarea
cetei celor aleşi ai lui Isus; în puterea Duhului Sfânt a purtat cuvântul despre cruce peste mări şi
ţări, până în inima puterii mondiale şi a păgânismului, până la Roma.
Cu nenumărate prigoniri, cu focul şi cu sabia, cu viclenie şi ispitiri de tot felul, cu motivul
înţelepciunii lumii şi a înaltei instruiri, stăpânul acestei lumi a luptat timp de trei secole, în
timpul împărăţiei romane, împotriva creştinilor. Dar puterea Duhului Sfânt a făcut biruitoare
ceata celor aleşi ai lui Dumnezeu.
Numai prin Duhul Sfânt este un om în stare să fie un luptător victorios al lui Dumnezeu.
„Suferă împreună cu mine, ca un bun ostaş al lui Hristos.” (2 Timotei 2,3.) „Luptă-te lupta cea
bună a credinţei.” (1 Timotei 6,12.) „Fii credincios până la moarte şi-ţi voi da cununa vieţii.”
(Apocalipsa 2,10.)
Lupta n-a ajuns la sfârşit, ea durează până la sfârşitul acestui timp. Nici un creştin adevărat
nu-şi poate purta în buzunar mărturia pentru Isus. Duhul Sfânt îl îndeamnă să mărturisească cu
fapta şi cu vorba, că Isus este Domnul şi Stăpânul lui. Creştinii adevăraţi trebuie să semene cu
ceata lui Ghedeon. Este lucrarea Duhului Sfânt să zdrobească în adevăraţii luptători ai lui Isus:
egoismul, mândria, încăpăţânarea, răzbunarea, forţa poftei necurate şi orice stăpânire a păcatului.
Ulciorul de pământ al „eului” egoist trebuie spart, atunci făclia poate lumina. Atunci iese la
lumină în fiinţa copiilor lui Dumnezeu: pace şi bucurie, răbdare, afabilitate, blândeţe, adevăr şi
pudoare. Atunci văd fraţii, prietenii, camarazii ceva din aceea, că un creştin nu mai caută folosul
său, ci că în el luminează flacăra dragostei lui Isus. Luptătorii lui Isus sunt datori, acolo unde
Dumnezeu le dă ocazia, de a mărturisi că dragostea lui Dumnezeu vrea să salveze şi să elibereze
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pe toţi fiii rătăciţi ai acestui veac, atât pe cei mândri de virtutea lor, cât şi pe robii păcatului, care
suspină. Mărturia lor liniştită începe cu rugăciunea de la masă din camera de cazarmă şi la focul
de bivuac cu Biblia deschisă, din care în orele liniştite ale serii primesc pâinea vieţii şi apa vieţii;
începe cu rugăciunea lor de dimineaţă şi de seară, la care de asemenea îngenunchează lângă patul
de cazarmă, aşa cum făceau acasă. Atunci dă Dumnezeu ocazie pentru dovezile de dragoste şi de
ajutor faţă de camarazi, făclia începe să lumineze. Vine ceasul când trâmbiţa mărturiei va putea
să răsune despre dragostea lui Dumnezeu şi despre judecata lui Dumnezeu. Acolo unde oamenii
batjocoresc şi râd, trebuie totuşi mărturisit că păcatul este pierzarea oamenilor, că se apropie
repede ziua judecăţii şi a răzbunării, că nimeni nu va scăpa de judecata lui Dumnezeu. În orice
caz, acestea nu sunt lucruri care se discută în spatele halbei de bere. Dar Dumnezeu dă ocazia,
puterea şi înţelepciunea de a mărturisi adevărul.
Şi în zilele noastre mica ceată sfinţită a ucenicilor lui Isus stă în faţa fiilor veacului acestuia, a
căror oştire este nenumărată ca mulţime. Toţi cei indiferenţi, cei necredincioşi, toţi cei care
slujesc idolilor acestei lumi, toţi cei care poartă lanţurile păcatului, îi aparţin. Suleiman a găsit
300 care erau pregătiţi să cucerească noaptea zidul abrupt de stâncă. Isus caută acum dintre aceia
care se lasă biruiţi de dragostea Lui, să lupte pentru El. Este o luptă. Satan, stăpânul acestei lumi,
luptă împotriva lui Isus. Tu unde stai? Fiii veacului acestuia nu vor să audă nimic despre
pocăinţă şi întoarcere, despre har şi judecată. Privirea creştinilor serioşi le este dezagreabilă, ba
chiar antipatică multora. Cu toate acestea, trâmbiţele lui Dumnezeu răsună în jurul taberei lumii;
poporul lui Dumnezeu sărbătoreşte triumful ca niciodată până acum. Deja se ştie aproape peste
tot în Germania, că pentru a deveni creştin trebuie să te întorci la Dumnezeu şi că întoarcerea
înseamnă o viaţă nouă, despărţită de felul lumii. Se vorbeşte că unul sau altul s-au convertit.
Această pagină te cheamă şi pe tine să-L omagiezi pe Isus şi de a fi înrolat în ceata celor sfinţiţi
ai Lui, care strigă: Aici este Isus şi Cuvântul Lui! Poate îţi zici că aceasta nu este hotărârea
potrivită de viaţă pentru un soldat german adevărat. Binecuvântatul predicator al garnizoanei,
Heinrich Schubert, care a trăit în Potsdam în timpul împăratului Friedrich Wilhelm I, povesteşte
într-o scrisoare că într-o după-amiază, 17 grenadieri de la garda de uriaşi ai împăratului, au venit
la el în odaie neinvitaţi, pentru a citi cu el din Biblie şi pentru a se ruga. El a spus: „Cămăruţa
mea era plină. N-aş fi putut spune: mai este loc. Dar în cer mai este loc.” Cei 17 şi-au scos sabia,
şi-au plecat genunchii înaintea lui Isus, a Preamăritului Domn. Apoi, relatarea s-a terminat cu
cuvintele: „N-a fost nici unul între cei 17, care să nu fi mărturisit că Dumnezeu l-a
apucat în anul acesta.” Oare să nu se petreacă şi astăzi asemenea minuni ale harului lui
Dumnezeu? Ba da, se petrec. Dumnezeu vrea să te apuce şi pe tine. Nu aştepta după alţi
16! Fii tu primul care-L omagiază pe Isus; ceilalţi 16 vin după tine. La Domnul mai este loc!
Nr. 38 UP EWIG UNGEDEELT!3
„Pot să se mute munţii, pot să se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu
se va muta de la tine şi legământul Meu de pace nu se va clătina, zice
Domnul, care are milă de tine.” (Isaia 54,10)
Pentru independenţa provinciei Schleswig-Holstein, pentru conservarea limbii germane şi a
datinii, s-a luptat deja între anii 1415-1435, într-un război de 20 de ani împotriva Danemarcei.
De atunci a curs mult sânge în schimbarea vremurilor, dar Danemarca, pe atunci un regat
puternic, a deţinut mereu Schleswig-ul ca pe o provincie daneză. Numai aceasta a promis solemn
regele Danemarcei în anul 1460, că Schleswig-Holstein nu vor fi niciodată despărţite una de alta.
Pe atunci cuvântul: „ Up ewig ungedeelt!” era lozinca provinciei Schleswig-Holstein.
3

Pentru totdeauna nedespărţiţi
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Din nou s-a luptat pentru eliberarea Schleswig-Holstein între 1848-1851. Cu strigătul „Up
ewig ungedeelt!”, ducatele au intrat în lupta care a început fără speranţă. O armată prusacă a
venit în ajutorul principatelor Schleswig-Holstein. Când în 23 aprilie 1848 generalul von
Wrangel i-a bătut pe danezi la Schleswig, scopul părea atins. Dar amestecul puterilor străine şi
dezbinarea Germaniei, au ajutat Danemarca totuşi la câştigarea victoriei. Războiul de aproape
trei ani al principatelor Schleswig-Holstein a fost atunci aproape zadarnic; Schleswig a rămas
provincie daneză, iar Holstein sub hegemonie daneză. Abia când împăratul nostru Wilhelm I a
scos sabia în anul 1864 pentru Schleswig-Holstein, minunatul ţinut înconjurat de mare a devenit
german, unit şi liber.
De la gura Elbei, păşunile roditoare ale luncilor se întind de-a lungul ţărmului Mării Nordului.
Acolo locuieşte populaţia bogată, iubitoare de libertate din Dithmarscher, un trib viguros, frison,
sub a căror sabie armata Danemarcei a fost nimicită odinioară la Dusend-Duevels-Warf şi a fost
pierdut steagul regatului (în 17 februarie 1500). Astăzi pasc aproximativ jumătate de milion
capete dintre cele mai frumoase vite pe păşunile grase din Marschen, un semn al bunăstării
înfloritore. Printr-un sistem grijuliu supravegheat de diguri, ţărmul este protejat împotriva
mareelor înalte ale Mării Nordului. În faţă sunt situate insulele: Roem, Sylt, Amrum, Foehr, unde
anual sute de oaspeţi din toate ţinuturile germane vin să caute însănătoşire şi întremare în băile
de mare. În răsărit de Schleswig-Holstein se află fertila regiune deluroasă cu pădurile ei de fagi şi
lacuri; câmpurile îngrădite cu tufişuri nivelate, acoperite cu garduri vii; în faţa coastei de răsărit
sunt marile insule Alsen şi Fehnarn. Oraşe prospere, sate bogate şi multe gospodării izolate,
străvechi împodobesc ţinutul. Minunatul port militar din Kiel, porturile din Flensburg şi Altona
sunt punctele centrale ale comerţului plin de viaţă. Grandioasa construcţie a canalului
împăratului Wilhelm duce vapoarele tuturor ţărilor prin mijlocul provinciei, unde locuiesc
aproape un milion şi jumătate de germani. Aşa că această provincie înfloritoare constituie un
giuvaer al coroanei prusace. Aceea pentru care au luptat şi au sângerat atâţia bărbaţi bravi,
devotaţi, după care au suspinat atâtea inimi, a fost obţinut: fiecare german este convins că atâta
vreme cât există Reichul german, nici o putere pământească nu va despărţi Schleswig-Holstein
una de alta şi nu le va smulge Germaniei.
Cu toate acestea ştim că „cerul şi pământul vor trece”, prin urmare şi toate lucrurile acestui
timp sunt trecătoare.
„Up ewig ungedeelt!” există aşa ceva pe pământ? Relaţiile se schimbă, dragostea se
transformă în ură, încrederea în neîncredere; acestea le vedem peste tot. De câte ori doi negustori
nu se asociază, hotărâţi să-şi ridice firma în activitate comună. Îşi dau mâna şi spun: „Up ewig
ungedeelt!” Şi apoi vin zile de nenorocire, vin calomniile, apare neîncrederea, îşi fac reproşuri,
se despart; prietenii devin unul pentru altul duşmani înverşunaţi.
În 1864 armata Austriei a intrat împreună cu noi în lupta împotriva Danemarcei. Părea: „Up
ewig ungedeelt!” Trupele austriece au fost salutate cu entuziasm în Berlin. Numai doi ani mai
târziu, în 1866, Austria făcea toate eforturile să distrugă Prusia: căci împrejurările s-au schimbat,
dragostea s-a preschimbat în ură.
Mirele şi mireasa îşi dau mâna şi spun: „Up ewig ungedeelt!” Dar de câte ori nu se rupe
legământul deja în perioada de logodnă! S-au dezamăgit reciproc, îşi văd speranţele înşelate, nau găsit ce au aşteptat. Dar chiar şi acolo unde este încheiat legământul căsătoriei dorit de
Dumnezeu, de câte ori nu se despart inimile una de cealaltă! Câtă disperare de căsnicii nefericite
şi distruse nu există! Aceleaşi buze care odinioară au rostit cuvinte de profundă dragoste, sunt
pline de amărăciune, nerăbdare, nemulţumire, reproşuri, mânie. De câte ori nu este, de asemenea,
că într-adevăr, pe dinafară căsnicia pare fericită şi totuşi inimile nu mai bat una pentru cealaltă;
ei trăiesc unul lângă altul în loc de unul pentru altul. Iar acolo, unde prin harul lui Dumnezeu este
păzit acest giuvaer gingaş al dragostei dăruită din Dumnezeu, acolo moartea rupe în două,
desface şi desparte, iar omul plângând apucă să vadă că „Up ewig ungedeelt!” nu este de găsit la
oameni.
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La fel şi la bărbaţii devotaţi care-şi dau mâna în lupta împotriva duşmanului patriei lor. „Up
ewig ungedeelt!” Dar glonţul îl smulge pe unul de lângă celălalt, iar cel rămas în urmă spune
plângând: „Am avut un camarad; unul mai bun nu găseşti!” N-a fost de curând aşa, când burii
din Transwaal şi-au culcat în groapa rece pe loialul lor conducător, pe generalul Joubert?
Şi totuşi, pe acest pământ, în acest timp trecător se poate găsi un legământ de dragoste şi
credincioşie veşnică: este legământul harului lui Dumnezeu cu păcătosul răscumpărat. Când
Isus, care a venit din cer să caute şi să mântuiască ce era pierdut, întâlneşte un păcătos pierdut
care spune cu smerenie: Salvează-mă şi pe mine! atunci într-adevăr se încheie un legământ:
pentru totdeauna de nedespărţit. Atunci este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu (Luca
15,10); o cântare de laudă străbate întinderea cerului, un nume este scris în cartea vieţii, care va
rămâne aici veşnic. Un om este întors de pe calea pierzării prin harul lui Dumnezeu; el devine un
copil al lui Dumnezeu, preţios pentru inima lui Isus, care spune despre el: „Nimeni nu-l va
smulge din mâna Mea”. Iar Isus Îşi ţine cuvântul! Înclinaţiile Lui nu se schimbă. „Isus Hristos
este acelaşi ieri şi azi şi în veci!” (Evrei 13,8.) „În El nu este nici schimbare, nici umbră de
mutare.” (Iacov 1,17.) Inima Lui este în orice vreme deschisă zi şi noapte pentru ai Săi cu
aceeaşi dragoste. El spune: „Te iubesc cu o iubire veşnică; de aceea îţi păstrez bunătatea Mea!”
(Ieremia 31,3). El ţine o credincioşie desăvârşită, veşnică. Chiar şi atunci când un copil al lui
Dumnezeu umblă înaintea lui Dumnezeu nerecunoscător, neloial, care uită dragostea şi harul lui
Isus – Isus rămâne credincios, pe veci credincios. Aici există un loc de adăpost sigur în trecerea
acestei vieţi, în greutăţi şi lupte, suferinţe, dezamăgiri, pe care oamenii ni le pregătesc de atâtea
ori. Inima lui Isus este statornică în credincioşie – legământul harului lui Dumnezeu este pentru
totdeauna de nedesfăcut.
Şi totuşi, omul păcătos se opune acestei dragoste! Orice face mai degrabă decât să se
încredinţeze cu toată viaţa lui Creatorului care a făcut soarele şi luna şi stelele şi a creat cerurile,
deşi el nu este decât o ţărână, un nimic în universul infinit. Este nevoie de harul covârşitor al lui
Dumnezeu pentru a înfrânge un păcătos şi să încheie cu Dumnezeu acest legământ veşnic al
harului. Şi totuşi, Dumnezeu nu pretinde nimic. „Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi!”
Omul nu este nevoit, nu trebuie şi nu poate să aducă nimic cu el în acest legământ, decât o inimă
conştientă de vină, împovărată de păcate. Nu este ca la o căsătorie, unde mireasa aduce cu ea o
zestre şi bani. Nu, aici Domnul aduce tot ce este nevoie pentru: fericire, mântuire şi pace: har,
iertare, neprihănire, pace, bucurie, viaţă veşnică şi slavă. Isus vrea să-ţi dăruiască tot ce are
nevoie inima ta în timp şi veşnicie. Doreşti tu să închei acest legământ de har veşnic cu Isus? El
doreşte mult mai multe decât tine! Isus te cheamă la aceasta, te caută, dar apoi El cere
inima ta întreagă, neîmpărţită! Dacă te abandonezi fără condiţii în mâinile Lui ca El să te
mântuiască, atunci El scrie deasupra vieţii tale: „Pot să se mute munţii, pot să se clatine dealurile,
dar dragostea Mea nu se va muta de la tine şi legământul Meu de pace nu se va clătina.”
Nr. 39 MAREA CALE FERATĂ
„În cei mai buni ani ai vieţii mele trebuie să mă duc la porţile locuinţei
morţilor! Sunt pedepsit cu pierderea celorlalţi ani ai mei, care-mi mai
rămân.” (Isaia 38,10)
Cine a călătorit în anul 1870 cu batalionul lui de la Posen până la Rin, i-a ajuns pentru mult
timp călătoria pe calea ferată şi a fost bucuros să poată mărşălui pe propriile lui picioare –
presupunând că cizmele cele noi nu-l strâng. Atunci toată armata germană mobilizată a fost dusă
pe nouă linii de cale ferată din provinciile estice şi centrale la Rin şi peste Rin. Această migrare a
populaţiei de jumătate de milion de luptători a durat cam zece săptămâni. În următoarea
campanie militară o vom face mai repede – dacă vrea Dumnezeu – deşi atunci s-ar putea să fie
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un milion şi jumătate. Atunci trenurile vor circula mai des unul după altul şi vor merge mai
repede şi pe mai multe linii ca atunci. Dar pentru aceasta nu va fi mai interesant în vagoanele de
cale ferată; şi atunci se va bucura oricine dacă va putea să coboare şi să mărşăluiască înainte.
Pământul poate fi comparat cu o mare gară, unde la o mobilizare care are loc pe neaşteptate,
nenumăraţi oameni se grăbesc pentru a pleca la locul destinaţiei lor potrivit ordinului primit. Ei
toţi trebuie să părăsească ce le este scump pe pământ: casă şi patrie, rude şi prieteni, afacere şi
avere. Ei trebuie să plece de acolo neîntârziat, îi cheamă un ordin de care trebuie toţi să asculte
necondiţionat, oricâte lacrimi de despărţire ar costa. Din această gară, trenurile merg numai în
două direcţii: în sus sau în jos. Dar numai foarte puţini oameni întreabă din timp în ce direcţie
vor merge. Li s-a spus că se va vedea mai târziu. În realitate, marea majoritate folosesc trenurile
care merg în jos, a căror staţie terminus este locul groazei, un loc de întuneric şi chin veşnic, de
văpaie şi de scrâşnirea dinţilor, de jale şi de durere. Trenurile care merg în jos sunt ticsite; cele
care merg în sus sunt ciudat de goale, cu toate că merg spre minunata cetate, spre noul Ierusalim,
spre locul unde nu se cunosc lacrimi şi tânguiri, unde sunt bucurie şi desfătare veşnice, unde
Dumnezeu Însuşi va locui cu ai Săi, unde ei Îl vor vedea.
Nu opinia omenească, ci a Domnului Însuşi recunoaşte puhoiul miliardelor de oameni care
cutreieră pe pământ călătorind în cele două direcţii, mulţi pe calea cea largă spre pierzare, puţini
pe calea îngustă spre slava veşnică. Cel ce rosteşte acest adevăr este Isus, gura dragostei veşnice.
Un evanghelist a spus într-o adunare mare, de vreo 2000 de oameni, că după media calculată, în
oraşele germane de 1000 de locuitori sunt cam 26 de decese pe an, deci este de acceptat că dintre
cei prezenţi, cam 52 de oameni vor muri în decursul anului viitor şi conform probabilităţii, în
decurs de şapte zile primul dintre aceştia. La această comunicare s-a lăsat o linişte absolută,
pentru că toţi erau surprinşi că moartea era aşa de aproape de toţi, că numărul celor care mor în
jurul nostru este aşa de mare.
Dumnezeu, care vrea ca toţi oamenii să fie mântuiţi, i-a chemat la o mântuire veşnică, dar ei
au iubit mai mult întunericul decât lumina. Aşa cum bufniţa şi liliacul preferă întunericul nopţii,
în locul luminii soarelui, aşa se feresc nenumăraţi oameni de lumina care radiază căldură a slavei
cereşti. Isus îi cheamă ca să-şi recunoască în lumina Lui: păcatul, pierzarea şi pe Mântuitorul lor.
Dar ei au fost îngrijoraţi că vor fi deranjaţi în interesul lor pământesc, în flecărelile şi distracţiile
lor zilnice. Ei au simţit să este ceva serios şi profund dacă-L întâlneşti pe Isus. N-au dorit nici o
frământare. Apoi, dintr-odată, smulşi din tot ce le este preţios, din ce îi interesează şi îi bucură,
se grăbesc în întâmpinarea morţii veşnice, oameni cu vază şi simpli, bogaţi şi săraci. Ei se
întăresc reciproc în opinia: Pace, nu-i nici o primejdie! Mulţi merg liniştiţi de la
înmormântarea prietenilor lor, la aceeaşi cârciumă unde cel decedat şi-a ocupat locul până acum.
Ei nu se gândesc că Dumnezeu le-a vorbit, pentru ca viaţa lor să aibă parte de o mare
transformare.
Ori de câte ori în jurul nostru sunt smulşi tineri sau bătrâni din mijlocul familiilor lor sau în
plină activitate a slujbei sau a afacerii lor – oamenii spun: pace, nu-i nici o primejdie! Dar
Dumnezeu foloseşte în zilele noastre evenimente mult mai zguduitoare pentru a-i trezi pe
oameni. Când acum doi ani un escadron de husari se întorcea acasă de la exerciţii, a găsit înainte
de oraş bariera de cale ferată închisă, pentru că fusese semnalizat trenul rapid. Trenul şuieră
apropiindu-se, calul tânăr al unui ofiţer s-a speriat, a sărit peste barieră, trenul a zdrobit cal şi
călăreţ. – Cine ar fi putut bănui lucrul acesta! Ce sfârşit brusc, zguduitor al unei vieţi pline de
speranţă! Tot regimentul, tot oraşul a fost zguduit de acest eveniment – da, cine poate încă şi
astăzi să citească aceasta fără emoţie. Dar nu aceasta este întrebarea: câţi oameni au fost mişcaţi.
Nu, întrebarea este: câţi oameni au înţeles limbajul lui Dumnezeu şi s-au întors la Isus?
Marele incendiu al teatrului din Paris, din martie anul trecut, ne aduce aminte că nici un timp
n-a fost aşa de bogat în nenorociri mari şi grele ca al nostru. Din 1881 până în 1888 au avut loc
în Europa 96 de incendii în teatre; numai în 1888 au fost 15. Ce le spune Dumnezeu oamenilor
cu asemenea evenimente?
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Cu toate acestea aproape nimeni nu se pregăteşte, că şi pentru el poate veni dintr-odată ordinul
din veşnicie. Pentru miile care au murit în decursul ultimelor luni în Africa de Sud pe câmpurile
de luptă şi în spitalele militare, înainte de octombrie 1899 încă n-a fost nici un semn că vor fi
chemaţi de aici aşa de repede. Se citeşte în ziare despre sute care au căzut acolo într-o zi – dar
puţini cititori se gândesc că şi lor viitorul le este nesigur, dar decesul este sigur.
Ah, majoritatea oamenilor amână să pună în ordine această singură problemă, ca să ajungă la
siguranţa mântuirii. Ori de câte ori au fost treziţi şi li s-a spus: timpul presează! ei rămân culcaţi,
vor să mai doarmă puţin să se odihnească, până năvăleşte dintr-odată ceasul grav al plecării. Ai
tu neprihănire şi pace? Ele apar fără valoare oamenilor cu gândire pământească, nu ocupă loc pe
pământ, n-au nici greutate, nici nu se cumpără cu bani, nici nu pot fi furate. Ele sunt comparabile
cu lumina soarelui, care umple totul cu viaţă, căldură şi frumuseţe şi totuşi nu poate fi nici
pipăită, nici cântărită. Aceste pietre preţioase au o valoare veşnică; drumul celui care le are
merge în sus, la locuinţele Casei veşnice a Tatălui.
Este ceva minunat pentru un om care urcă în trenul care merge în sus. Când de curând pe
câmpul de luptă de la Magerfontain din Africa de Sud nişte creştini devotaţi i-au vizitat pe răniţi
şi muribunzi, au ajuns la un scoţian pe moarte; cu toate că zăcea deja de multe ore în soarele
dogoritor, l-au auzit cântând încet o cântare despre dragostea lui Isus. I-au oferit o înghiţitură de
apă spre înviorare, dar el le-a spus zâmbind: „Daţi-o camarazilor răniţi; eu am băut apa vieţii
veşnice!” Imediat după aceea a adormit.
Numai cine a devenit liber de toată vina vieţii lui, are pace – el merge în slava lui Dumnezeu,
în sus. Tu încotro te duci?
Nr. 40 CÂŢI ANI VOI TRĂI?
„Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inima!” (Psalmul 95,7-8)
Împăratul Wilhelm I al Prusiei avea 73 de ani când a plecat la război împotriva Franţei,
viguros şi sănătos la minte şi la trup. El, care odinioară a fost un copil slăbuţ, s-a întărit într-o
viaţa de conştiinciozitate şi de slujire aşa, încât a făcut faţă chiar şi ca vârstnic eforturilor
campaniei militare. A apărut pe stradă în Saarbrücken noaptea la ora trei, după ce a fost trezit de
pasul batalioanelor care treceau în marş. Chiar dacă vârsta îi poruncea să facă economie cu
puterile, era totuşi pregătit zi şi noapte, îndată ce îl chema datoria. Ceea ce a fost apoi, în ceilalţi
17 ani, până a avut 90 de ani, când a fost primul împărat al noului imperiu german care a luat
fiinţă, ar fi fost destul pentru alţi oameni să umple o viaţă întreagă.
Mareşalul Bluecher avea 72 de ani când a condus la atac cavaleria prusacă la Ligny în 16
iunie 1815 şi s-a prăbuşit la pământ cu calul lui împuşcat. Peste el au vuit escadroanele de
cavalerie; l-a salvat credinciosul său aghiotant, Nostiz. Două zile mai târziu şi-a condus armata
spre victoria decisivă de la Belle-Alliance. Şi aici, la adâncă bătrâneţe, sunt destule fapte şi
merite pentru o viaţă de om, dacă se măsoară cu măsura pământească. Vrei să ajungi şi tu la o
vârstă aşa de înaintată în deplină putere?
Întrebarea: Până la ce vârstă voi trăi? Cât am de trăit? se ridică în fiecare inimă omenească.
Zadarnic caută mulţi oameni răspunsul. Unii numără superstiţios de câte ori cântă cucul pe care
îl aud primăvara. Alţii întreabă prezicătoarele şi ghicitorii în cărţi. Ce bine că Dumnezeu în
dragostea şi în înţelepciunea Lui a ascuns răspunsul! Ce jale ar străbate multe case dacă părinţii
ar şti că odorul lor, plăcerea şi bucuria inimii lor, va trebui dus la groapă după un an sau doi! Şi
câtor bărbaţi şi femei le-ar trece pofta şi puterea de muncă, dacă ar şti dinainte ziua morţii lor!
Ce-i drept, Dumnezeu îi avertizează pe unii oameni prin boală, prin vise, în cazuri izolate chiar
prin presimţiri precise ale morţii. Dar tuturor oamenilor Dumnezeu le spune că viaţa lor
zboară ca un vis, că viaţa lor este numai „cât un lat de palmă.” Câteodată vezi într-un atelier de
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tâmplar, un leagăn aşezat lângă un sicriu; acesta este tabloul real al vieţii tuturor oamenilor. De
aceea spune Dumnezeu în Cuvântul Său: „Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o
inimă înţeleaptă!” (Psalmul 90,12 textual). „Omul născut din femeie, are viaţa scurtă, dar plină
de necazuri. Se naşte şi este tăiat ca o floare; fuge şi piere ca o umbră.” (Iov 14,1-2). Este foarte
umilitor pentru omul mândru, că lucrările mâinilor lui dăinuiesc mai mult decât el însuşi.
Scrisorile uşor şterse există adesea după sute de ani, după ce omul care le-a scris a coborât în
groapă. Avem copaci pe pământ, a căror vârstă trece de 1000 de ani; multe animale trăiesc mult
mai mult decât oamenii, de exemplu, elefantul trăieşte spre 200 de ani, iar papagalul cam 150.
Într-adevăr, oamenii au descoperit cum să protejeze trupurile moarte de putrezire. Din
mormintele regilor vechilor egipteni au fost scoase mumii (cadavre îmbălsămate), ale căror
trăsături faciale sunt încă absolut de recunoscut şi au fost aduse în muzeele capitalelor europene.
Şi totuşi, aceste cadavre nu arată decât că omul care a purtat odinioară această haină, a murit. El
însuşi nu mai este aici, a plecat într-o altă lume. Dar în aceste sicrie au fost găsite boabe de grâu,
care după obiceiul egiptean i-au fost date mortului să le ia cu el; 4000 de ani au stat îngropate în
cavoul de piatră; au fost semănate şi au răsărit. Aceste boabe de grâu mai aveau viaţă în ele –
cadavrul nu. Dar omul în persoană, al cărui trup a fost culcat în pământ ca un bob de sămânţă
care putrezeşte, trăieşte veşnic. Cât de mult vei trăi pe pământ, nu pot să-ţi spun; dar vei trăi
veşnic şi anume, ori veşnic în slavă ori veşnic în chin. Pe pământ trăieşti un timp cât un
abur şi tu personal trebuie să hotărăşti în zilele scurte care zboară repede: unde şi cum vei trăi
veşnic.
Cu toate că toţi oamenii ştiu că viaţa lor este scurtă şi grăbită, totuşi, aproape toţi
supraestimează intervalul scurt de timp care le stă în faţă. Din 100 de oameni născuţi, numai 6
ajung la vârsta de 60 de ani şi din 500 care se nasc, numai unul ajunge la 80 de ani. Dar nu
numai aceasta, ci din anii pe care îi trăim cu adevărat, boala şi somnul ne iau mai mult de o
treime. Iniţial, durata de viaţă a oamenilor a fost mult mai lungă decât acum. Înainte de potop,
unii oameni au trăit peste 900 de ani; după potop n-au mai fost vârste aşa de înaintate. Sem, fiul
cel mai mare a lui Noe, a dus-o până la 600 de ani (Geneza 11,10-11). După aceea, Avraam a
ajuns la 175 de ani, Isaac la 180, Iacov la 147. Dar nici aceste cifre n-au rămas. Moise, omul lui
Dumnezeu, spune: „Anii vieţii noastre se ridică până la şaptezeci de ani, iar pentru cei mai tari,
la optzeci de ani; şi lucrul cu care se mândreşte omul în timpul lor, nu este decât trudă şi durere,
căci trece iute şi noi zburăm.” (Psalmul 90,10.)
În prezent, durata de viaţă în medie a tuturor oamenilor se socoteşte între 30 şi 40 de ani.
După cercetările amănunţite ale vestitului statistician Engel, în ciuda tuturor ostenelilor
medicilor de a studia şi de a combate bolile, în ciuda tuturor eforturilor pe care le face omul de aşi păstra viaţa şi a-şi îngriji sănătatea, în ciuda prosperităţii mai mari, a locuinţei mai bune, în
ciuda înmulţirii medicilor şi a farmaciilor, în ciuda nenumăratelor staţiuni balneare şi băi, pare că
şi în poporul nostru durata de viaţă în ultimele decenii ale secolului trecut a scăzut.
Ce înţelept şi iluminat de Dumnezeu a fost Moise, încât a spus deja atunci: „Învaţă-ne să ne
numărăm zilele!” şi că a vorbit despre zilele anilor noştri! Da, zilele sunt preţioase pentru timp şi
pentru veşnicie. Să nu nesocotim ce putem obţine pe pământ. Foloseşte-ţi timpul! Grăbeşte-te să
înveţi la locul tău, ca şcolar, ca muncitor, ca marinar!
Un proverb englezesc spune: „Timpul înseamnă bani”, dar în loc de acesta, vreau să spun un
adevăr din cer: „Timpul înseamnă har”. Realizează, câştigă ce poţi realiza, câştiga sub
binecuvântarea lui Dumnezeu în cele pământeşti; dar nu uita aceasta: timpul înseamnă infinit mai
mult decât banii; timpul înseamnă har! Tu trăieşti aici numai un interval scurt de timp, dar unde
vei trăi veşnic? Ferice de omul care în zilele grabnice apucă harul pe care Dumnezeu l-a
descoperit în Fiul Său, Isus Hristos!
Cuvântul lui Dumnezeu, în nesfârşita lui înţelepciune, pune întotdeauna ziua de azi ca pe un
punct central decisiv, între trecut şi viitor, în faţa conştiinţei noastre. Ce a trecut, nu poate să facă
nimeni ca şi când n-a fost, dar harul lui Dumnezeu poate să înlăture vina din trecutul tău. Ce
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va veni, nu ştii dinainte, dar harul lui Dumnezeu oferă veşnicia, ca viaţa ta să fie mântuită şi
păzită pentru slava veşnică. Ziua de azi este bunul preţios pentru care tu eşti răspunzător; trebuie
să te întorci la Dumnezeu cu pocăinţă, dacă ai umblat până acum neconvertit, şi să trăieşti pentru
Isus, dacă eşti un creştin întors la Dumnezeu. Acum este timpul potrivit, astăzi este ziua
mântuirii. Cine a găsit neprihănire şi pace în rănile lui Isus, acela merge cu credinţă şi pace în
întâmpinarea viitorului, despre care Scriptura ne învaţă că nu va mai fi nici un timp. În veşnicie
nu se mai numără cu orele, zilele sau anii. Pentru mântuiţii lui Dumnezeu, în slavă nu este nici
noapte, nici boală. Acolo nu îmbătrâneşti şi nici nu poţi să mori.
Dar există un alt loc, unde nici acolo nu se va mai socoti în zile sau ani, ci în veşnicii veşnice,
unde întotdeauna este noapte, unde toţi locuitorii zac muribunzi în chin veşnic, un loc al
plânsului şi al scrâşnirii dinţilor, pentru că toţi aceşti muribunzi veşnici nu pot muri niciodată. De
ce nu pot muri? Pentru că omul creat după chipul lui Dumnezeu trăieşte veşnic.
Câţi ani voi trăi? Răspuns: o veşnicie veşnică! Cât timp voi trăi pe pământ? Aceasta n-o
ştiu. Dar atunci ce ştiu? Că azi trăiesc şi harul lui Dumnezeu mă cheamă astăzi, ca prin credinţa
în Isus, Fiul răstignit şi înviat al lui Dumnezeu, să câştig viaţa veşnică şi să scap de moartea
veşnică!
Nr. 41 DINCOLO DE MUNŢI
„Apoi am văzut un scaun (tron) de domnie mare şi alb şi pe Cel ce şedea
pe el. Pământul şi cerul au fugit dinaintea Lui şi nu s-a mai găsit loc pentru
ele. Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului
de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte,
care este cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după
cele ce erau scrise în cărţile acelea.” (Apocalipsa 20,11 şi 12)
Când în anul 1866 am mărşăluit prin Lausitz, am traversat cu două companii mobile un sat de
la marginea pădurii Spree. O femeie bătrână, de mirare în legătură cu cei 500 de soldaţi, a
izbucnit tare în strigătul: „Nu, n-aş fi crezut niciodată că există atâţia oameni pe lume!” Nu ieşise
niciodată din satul ei şi nu-şi putea imagina, că în alte locuri pe pământ ar exista lucruri mult mai
mari şi altele decât văzuse ea.
Acest pământ este şi el un asemenea sat mic în creaţia lui Dumnezeu şi majoritatea oamenilor,
care nu cunosc decât acest sat pământesc, au o privelişte foarte îngustă; ei seamănă cu locuitorii
văii din zona alpină, care-şi petrec toată viaţa în această vale îngustă. Pârâul lor, pajiştea lor,
vacile lor, aceasta este lumea lor. Că dincolo de munţi există multe lucruri minunate, mari, au
auzit şi au citit, într-adevăr, dar lucrul acesta nu exercită nici o influenţă asupra vieţii lor,
gândurile lor rămân mereu în valea îngustă.
Se spune: „Arta militară constă în estimarea corectă a ceea ce este dincolo de munţi!” Aceasta
vrea să spună că un general poate fi victorios numai dacă, ceea ce el nu vede în legătură cu
puterile şi mişcările duşmanului, totuşi apreciază corect.
În zorii zilei de 16 decembrie 1899, generalul englez Buller a atacat la Colenso poziţia burilor.
Drumul traversa acolo râul Tugela pe un pod. Dincolo se înălţau culmi abrupte. Cu toate că
infanteria engleză s-a lovit de o rezistenţă tenace, generalul Buller credea totuşi, că a zdruncinat
duşmanul cu focul lui de artilerie. Se presupunea, de asemenea, pentru că nu răspunsese nici o
artilerie duşmană, că burii n-au nici un tun la dispoziţie. Buller n-a văzut că isteţii conducători ai
burilor pregătiseră totul bine, tunurile lor stăteau într-o poziţie excelentă, infanteria lor a fost
nevătămată, focul englezesc fără efect. Buller şi-a lăsat infanteria să înainteze până pe malul
râului; atunci englezii au fost dintr-odată năpădiţi de o grindină de plumb şi fier. Tot atacul s-a
prăbuşit sub focul aruncat în jos de pe înălţimi; infanteria din linia întâi, rămasă fără majoritatea
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ofiţerilor, a pierdut dintr-o lovitură aproape un sfert din efectivul ei şi s-a retras. Artileria, ai cărei
cai şi servanţi au fost dintr-odată toţi culcaţi la pământ, a căzut în mâna duşmanului. Generalul
Buller a ajuns cu chiu, cu vai în tabăra lui şi a anunţat telegrafic la Londra înfrângerea lui grea,
cu o pierdere de 11 tunuri, 66 de ofiţeri şi peste 1000 de soldaţi. Marile speranţe cu care plecase
în Africa de Sud, au fost nimicite. Dacă generalul Buller ar fi ştiut ce se află dincolo de munţi, nar fi făcut acest atac frontal. Nu ceea ce şi-a imaginat, ci cea care era realitatea a hotărât asupra
destinului său.
Dar nu procedează majoritatea oamenilor şi mai nebuneşte? Ei îşi fac propria lor concepţie
despre Dumnezeu şi despre veşnicie. Dar când vine ceasul când trebuie să treacă dincolo prin
apele morţii, pentru a câştiga culmile vieţii, atunci se prăbuşesc cu ocară şi ruşine, pierzarea
veşnică va fi partea lor. Poate ţi-a reuşit câte ceva pe pământ, ai răzbit prin toate împrejurările şi
chiar ai înaintat în meseria ta, părinţii tăi sunt mulţumiţi cu tine, ai tot felul de planuri şi pentru
că eşti sănătos, nu-ţi faci gânduri pentru ceea ce se află dincolo de munţi. Tu îţi stabileşti un
viitor în raiul pământesc, savurezi prezentul şi uiţi trecutul. Dar ce se află pentru tine
dincolo de munţi? Cuvântul lui Dumnezeu ne ridică în sus din valea îngustă a acestui pământ,
cu aripi de vultur, pentru a privi peste munţii vremelniciei şi ai josniciei, în veşnicie. Vino, să
urcăm în acest turn de observare înalt, să privim în jur, ce se vede dincoace şi dincolo de munţi.
Iată, lucrurile de dincoace, care păreau atât de mari pe când stăteam jos, devin atât de mici!
Lauda oamenilor? Onoarea din parte lumii? Aici înţelegi părerea lui Dumnezeu: „Căci au iubit
mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu.” (Ioan 12,43.) Aici vezi în inimile fără pace
ale acelora care trăiesc aici pentru a deveni bogaţi în aur. Oameni pierduţi! Căci „Tot aşa este şi
cu cel ce îşi adună comori pentru el şi nu se îmbogăţeşte faţă de Dumnezeu.” (Luca 12,21.) Din
acest foişor înalt priveşte în adevărul vieţii grăbite, că dincoace de munţi este multă suferinţă,
multe dureri pentru trup şi suflet, speranţe spulberate, mult necaz şi păcat, ură şi duşmănie,
amărăciune şi calomnie, nerecunoştinţă şi neloialitate. Câţi fii rataţi nu sunt durerea părinţilor
lor! Câte drumuri bune prin viaţă, întreprinse cu râvnă, nu se prăbuşesc în boală şi dezamăgire!
Scoate din toată mizeria, osteneala şi cazna acestei vieţi, puţinele zile şi ore de plăcere
zgomotoasă şi entuziasmul vesel, scurtele bucurii pentru câştig şi reuşită; priveşte prin zidurile şi
perdelele ascunzătoare ale caselor, în interiorul familiilor, atelierelor, fabricilor, spitalelor şi
priveşte mai adânc, priveşte în inimi, numără oamenii care ţi-ar putea spune că sunt fericiţi în
lucrurile de dincoace de munţi – şi te vei convinge că dincoace de munţi este o lume a
înşelăciunii, o vale a lacrimilor.
Acum priveşte dincolo de munţi, spre cetatea lui Dumnezeu, unde este veşnica realitate a
făgăduinţelor lui Dumnezeu, unde le vor fi şterse toate lacrimile acelora care au găsit iertare şi
pace în Isus, unde nu se vor găsi nici păcat, nici blestem, unde nu sunt nici noapte, nici ceaţă,
nici dezamăgiri, unde toate inimile sunt aşa de deplin fericite, încât veşnicele cântări de laudă ale
bucuriei curg din inimi ca un torent de neoprit. Pune adânc la inimă, că răscumpăraţii lui
Dumnezeu locuiesc acolo în cetatea cu străzi de aur, unde dragostea lui Dumnezeu, care a murit
pe cruce pentru ei, îi înviorează! Priveşte acolo, în slava sfântă, în mijlocul veşnicelor cântări de
laudă, pe tronul lui Dumnezeu pe Isus, Mielul junghiat. Priveşte-L pe Acela care te-a iubit şi pe
tine atât, încât a mers şi pentru tine la crucea de pe Golgota, ca un vinovat, la judecata lui
Dumnezeu! Priveşte cum El îi încununează acolo cu cinste şi slavă pe toţi cei care aici L-au
omagiat crezând şi L-au mărturisit în faţa lumii. Priveşte acolo unde El răsplăteşte înmiit orice
slujbă care I-a fost adusă aici cu dragoste recunoscătoare, unde El mângâie înmiit pentru orice
batjocură care a fost răbdată aici pentru El! Da, El le pune pe cap cununi ale vieţii, cununi ale
neprihănirii, acelora care au purtat aici ocară pentru El; El îi cinsteşte ca preaiubiţi ai Săi pe toţi
cei care de dragul Lui au fost aici urâţi şi dispreţuiţi.
Dar tu mai vezi dincolo şi altceva: măreţul tron al Judecătorului, la care vor fi adunate
nenumăratele cete ale oamenilor, pentru a primi sentinţa veşnică din cărţile judecăţii; vezi un iaz
de foc, un loc de chin veşnic, unde este o nenorocire care nu se sfârşeşte niciodată. Auzi glasul
lui Isus, care îţi strigă plin de har şi de îndurare: „Dacă ai fi cunoscut şi tu măcar în această zi,
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lucrurile care puteau să-ţi dea pacea!” (Luca 19,42.) Ai privit acum dincolo, peste munţii
vremelniciei, la realitatea lucrurilor veşnice? Ai văzut înşelăciunea lucrurilor trecătoare,
gravitatea judecăţii şi slava cetăţii lui Dumnezeu?
Ia seama să nu suferi o înfrângere, în loc să obţii o biruinţă veşnică!
Nr. 42 ÎN CE AI ÎNCREDERE?
„Nu mărimea oştirii scapă pe împărat, nu mărimea puterii izbăveşte pe
viteaz. Calul nu poate da chezăşia biruinţei şi toată vlaga lui nu dă
izbăvirea. Iată, ochiul Domnului priveşte peste cei ce se tem de El, peste
cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui, ca să le scape sufletul de la moarte şi
să-i ţină cu viaţă în mijlocul foametei. Sufletul nostru nădăjduieşte în
Domnul; El este ajutorul şi scutul nostru. Da, inima noastră îşi găseşte
bucuria în El, căci avem încredere în Numele Lui sfânt. Doamne, fie
îndurarea Ta peste noi, după cum o nădăjduim noi de la Tine!”
(Psalmul 33,16-22)
În Leipzig, pe malul râului Elster, este o piatră comemorativă simplă în amintirea lui Josef
Antoni, prinţul Poniatowski, care şi-a găsit acolo pieirea în 19 octombrie 1813, în ultima zi a
marii bătălii a naţiunilor, de la Leipzig. Acest prinţ era vlăstarul unei vechi familii poloneze; el
şi-a câştigat titlul de „Generalisimul din Polonia” printr-o viaţă de soldat foarte agitată şi a
devenit un prieten credincios al lui Napoleon I, în armata căruia a participat la campania militară
din 1812, în calitate de comandant al corpului de armată 5. Şi în anul 1813 Poniatowaki a luptat
sub comanda lui Napoleon şi a fost făcut mareşal francez în 16 octombrie 1813 pe câmpul de
bătaie de la Leipzig. Când a fost felicitat pentru acesta, a refuzat şi s-a exprimat: „Moartea mea
este aproape, iminentă.” Când în 19 octombrie Napoleon a văzut bătălia pierdută, l-a însărcinat
pe prinţul Poniatowski să acopere retragerea. Aliaţii deja pătrunseseră în suburbiile Leipzig-ului
şi chiar au aruncat trupe pe malul celălalt al râului Elster; ariergarda subordonată prinţului
Poniatowski trecuse deja pe singurul pod peste Elster care era foarte umflat – când a apărut el
însuşi pe malul râului, cu puţinii ofiţeri supravieţuitori ai statului său major. Dar el n-a mai găsit
nici un pod la sosire; acesta fusese aruncat în aer, după ce ultima grupă franceză trecuse dincolo;
astfel îi fusese tăiată prinţului singura cale de retragere. Dar el, cu toate că era grav rănit, a dat
pinteni armăsarului său alb arab şi s-a aruncat cu o săritură uriaşă în valurile care duceau la vale
nenumărate cadavre de prieteni şi duşmani; dar oricâţi au încercat să treacă prin înot răul îngust,
forţa curentului i-a smuls pe toţi la vale. Dar prinţul avea încredere că armăsarul lui credincios îl
va purta sigur prin valuri. Încrederea lui a rămas de ruşine; şi el a fost smuls de valuri şi s-a
înecat în apele răului Elster. Abia cinci zile mai târziu i-a fost găsit cadavrul şi îngropat cu toate
onorurile franţuzeşti. Dar în anul 1816, când dezlănţuirile războiului trecuseră, trupul neînsufleţit
a fost dus la Cracovia, unde a fost înmormântat în catedrală, lângă regii polonezi.
Pentru noi, soldaţii, este un tablou impresionant să vedem acest brav bărbat, cum în retragere
a rămas ultimul în faţa duşmanului şi apoi, grav rănit, şi-a mânat calul în valurile uriaşe. Dar:
„Calul nu poate da chezăşia biruinţei şi toată vlaga lui nu dă izbăvirea.” Acesta este versetul 17
din Psalmul 33, tradus exact. Ce precis vorbeşte Cuvântul lui Dumnezeu despre viaţă! Pe
Napoleon nu l-a ajutat marea lui oştire – el a fost uriaş în putere pe pământ; pe Poniatowski nu la ajutat minunatul lui armăsar. Acest Psalm 33 – deschide-l şi citeşte-l cu rugăciune! – este o
cântare de laudă a poporului lui Dumnezeu, despre credincioşia, adevărul şi puterea lui
Dumnezeu. Psalmul vorbeşte despre ceea ce este Dumnezeu, tronând peste marea agitată a
popoarelor şi peste planurile oamenilor.
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Adevăraţii creştini să-L laude pe Dumnezeu în mijlocul lumii, oamenii să afle din
preamărirea, lauda şi mulţumirea lor, cine este Dumnezeu: un Dumnezeu al credincioşiei şi al
puterii. „Căci Cuvântul Domnului este adevărat şi toate lucrările Lui se împlinesc cu
credincioşie.” (versetul 4). Că lui Dumnezeu I se cere ajutor, ştiu mulţi; majoritatea oamenilor o
fac atunci când toate planurile lor au ajuns de ruşine, atunci când nu mai poate să ajute nici un
prieten bogat, nici un medic, nici un farmacist. Dar ai întâlnit deja oameni care ţi-au povestit cine
este Isus pentru ei, aşa de bogat în dragoste, credincioşie şi putere? Vreau să adaug aici o
mărturie din viaţa unui creştin, care a fost dus şi el prin adâncimi şi peste înălţimi în viaţa lui
lungă şi agitată. El a spus: „Tot ce ne promite Dumnezeu în cuvântul Său, am găsit adeverit. El
a împlinit fiecare făgăduinţă. 45 de ani am umblat de când am început să citesc Biblia – am
descoperit că Cuvântul lui Dumnezeu este credincios.”
„Cerurile au fost făcute prin Cuvântul Domnului şi toată oştirea lor prin suflarea gurii Lui.”
(versetul 6). Ai văzut vreodată creştini care să arate spre cerul înstelat şi să se laude: acestea sunt
creaţiile Tatălui meu!? Există un tablou frumos, cum generalul Ziethen stă lângă „bătrânul Fritz”
în tabăra de la Bunzelwitz. Împăratul priveşte posomorât şi încovoiat la focul pâlpâind de bivuac.
Erau zilele cele mai grele ale războiului de şapte ani; resursele împăratului erau epuizate, aliaţii îl
părăsiseră, iar el nu mai vedea nici o speranţă. Dar Ziethen ştia ce sunt rugăciunile de credinţă; el
a arătat în sus, spre cerul înstelat: „Maiestate, Aliatul nostru acolo sus nu ne va părăsi!” Ziethen a
avut dreptate. El Îl cunoştea pe Dumnezeu, făcea parte din poporul despre care este scris: „Ferice
de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul! Ferice de poporul pe care şi-l alege El de
moştenire!” (v.12.) Aparţii şi tu acestui popor? Îl cunoşti tu pe Dumnezeu ca pe Tatăl tău şi
pe tine ca pe copilul lui Dumnezeu? Faci tu parte din poporul căruia Petru îi spune: „Voi însă
sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi
l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la
lumina Sa minunată.” (1 Petru 2,9.)? Toţi cei care fac parte din el prin credinţa vie în
Împăciuitorul lor, Isus, Îl laudă pe Domnul lor şi credincioşia Lui. „Domnul priveşte din
înălţimea cerurilor şi vede pe toţi fiii oamenilor. Din locaşul locuinţei Lui El priveşte pe toţi
locuitorii pământului.” (versetele 13-14.) El vede toate planurile, dorinţele şi socotelile lor; şi ce
vede acolo? El vede că oamenii în planurile şi în deciziile lor Îl omit pe Dumnezeu din socotelile
lor. Ei vor să traverseze înotând râul vieţii pe armăsarul mândru al propriilor lor hotărâri, dar se
scufundă. Fac o firmă, îşi socotesc banii şi puterea de muncă; dar dacă este bazată pe ascultare şi
temere de Dumnezeu, nu le pasă şi totuşi, aici este scris despre Dumnezeu: „El le întocmeşte
inima la toţi şi ia aminte la toate faptele lor.” (versetul 15 textual.) Da, El ţi-a întocmit inima ca
să-ţi împingă sângele prin artere ca un mecanism de ceasornic, iar înţelepciunea lui Dumnezeu a
numărat şi a hotărât de câte ori trebuie să bată. Dumnezeu rânduieşte toate împrejurările vieţii
tale cu înţelepciune desăvârşită, ca tu să Îl găseşti. Dumnezeu a creat miliarde de oameni, fiecare
cu o personalitate deosebită, care nu se repetă timp de milenii şi fiecare în parte este călăuzit,
purtat, îngrijit şi căutat cu dragoste şi credincioşie dumnezeiască. Da, în urzeala desăvârşită a
gândurilor dragostei de aur ale lui Dumnezeu, omul ţese firul negru al nerecunoştinţei şi al
păcatului. El preferă să fugă de Dumnezeu, care l-a creat în mod minunat, decât să-L omagieze şi
să-L adore. Dar: „Iată, ochiul Domnului priveşte peste cei ce se tem de El, peste cei ce
nădăjduiesc în bunătatea Lui, ca să le scape sufletul de la moarte şi să-i ţină cu viaţă în timpul
foametei.” (versetele 18-19.) Cine răspunde la dragostea lui Dumnezeu numai cu o licărire de
mulţumire, de dor, va deveni văzător. „Iată!” Meditează la înţelepciunea şi dragostea lui
Dumnezeu, laudă-L pe Dumnezeu şi lasă gândurile lui Dumnezeu să fie preţioase pentru tine!
Astfel vei învăţa să spui: „Sufletul nostru nădăjduieşte în Domnul; El este ajutorul şi scutul
nostru.” (versetul 20.) Vei afla că El nu are pentru tine în greutăţile acestei vieţi numai drum şi
pod, ci că Isus construieşte pentru tine chiar o cale sigură prin apele morţii, spre ţărmul veşnicei
mântuiri.
Poporul lui Dumnezeu priveşte înainte cu încredere sigură până în veşnicie. Ei spun: „Da,
inima noastră îşi găseşte bucuria în El, căci avem încredere în Numele Lui cel sfânt. Doamne, fie
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îndurarea Ta peste noi, după cum o nădăjduim noi în Tine!” (versetele 21-22.) Poţi să spui:
„Merg cu El, El merge cu mine”? Atunci bucuria în Domnul va fi tăria ta şi bunătatea lui
Dumnezeu va fi preamărită mai presus de viaţa ta, în timp şi veşnicie.
Nr. 43 APROAPE MÂNTUIT
„Curând mai vrei tu să mă îndupleci să mă fac creştin!” (Faptele Apostolilor 26,28)
Era actriţă, tânără şi frumoasă şi avea capul plin de ambiţie, căci voia să devină regină pe
scena care semnifică lumea. Despre dragostea lui Dumnezeu care s-a arătat în Isus, nu ştia nimic,
propria ei ruină păcătoasă n-o vedea. Că oamenii erau răi şi egoişti, văzuse; dar credea că teatrul
ar fi o instituţie unde oamenii care stăteau în faţa cortinei, vor fi făcuţi mai buni şi mai nobili, iar
cât priveşte ceea ce făceau oamenii în culise, n-ar fi contat chiar aşa de mult.
Desigur, fericită nu era! A auzit multe în jurul ei despre invidie, înşelăciune şi josnicie; dar
dacă tot era la mijloc, ea oricum credea că aceasta era profesia ei, iar ea personal doar nu voia să
fie rea. Apoi, într-o zi a fost invitată cu dragoste cordială, să vină într-o adunare unde era
propovăduită vestea bună a păcii, cuvântul despre dragostea lui Dumnezeu şi a venit.
Era cuvântul despre bunul Păstor, care caută cu dragoste necontenită oaia pierdută ce rătăcea
prin pustie, iar Duhul lui Dumnezeu a lăsat să cadă razele de lumină ale acestei dragoste în inima
ei.
Domnul a bătut la uşă şi i-a spus că ar avea pentru viaţa ei o cale de binecuvântare şi gânduri
de pace. Atunci, când mesagerul lui Dumnezeu vorbea despre dragostea care a luat pe umăr oiţa
sângerândă, rănită şi rătăcită, pentru a o duce de acolo peste stânci şi prăpăstii, afară din noapte
şi din primejdie, din spini şi mărăciniş, din întuneric la lumină, înspre casa Tatălui – atunci a
înţeles că ea era oiţa, că dragostea lui Dumnezeu întindea în ceasul acesta mâna
după ea, pentru a o apuca.
Atunci lacrimi mari au curs din ochii ei negri şi inima ei voia să se deschidă pentru dragostea
lui Dumnezeu. Ea simţea că aici i se oferea altceva, ceva mai bun decât câteva buchete de flori
care se ofilesc repede, de la admiratorii de la teatru, decât aplauzele care se sting repede şi
chemările la rampă ale publicului. Ce contrast între dragostea lui Dumnezeu în Hristos, care
acum îi era aproape, şi amăgirea lumii, care o înconjura în rest!
Da, ştia foarte bine că a fost chemată şi chiar voia să vină, căci dorea să fie fericită, iar până
acum fusese nefericită. A înţeles de asemenea, că ar trebui să vină imediat şi s-a grăbit să-i scrie
directorului teatrului, că nu-şi va mai juca rolul decât în seara aceasta, ca el să nu ajungă în
impas, dar apoi nu va mai juca. Dar vai, lipsea ceva: ea nu şi-a recunoscut inima păcătoasă,
nu s-a osândit înaintea lui Dumnezeu ca o păcătoasă pierdută. Voia să fie fericită cu
Isus şi ştia că nicăieri nu va putea fi fericită – dar că a fost numai har şi îndurare, n-a înţeles. De
aceea nici n-a apucat puterea sângelui lui Isus, singurul prin care un om pierdut poate să apuce
harul şi pacea. Nu este destul să devii fericit când vii la Isus. Trebuie să vii ca un pierdut, care
strigă după iertare şi har. Numai cine îşi lasă viaţa spălată de toată vina cu sângele lui Isus,
găseşte pace în rănile Lui. Acolo unde nu se ia în seamă lucrul acesta, nu se ajunge la o
întoarcere reală, puterea lumii şi a păcatului n-a fost zdrobită. Aşa şi aici.
Câteva zile a rămas departe de teatru, apoi a văzut într-o vitrină propria ei fotografie în
costumul de teatru şi a citit în ziar recunoaşterea publică a talentului ei. Aceste capcane le-a
aruncat satan peste inima ei, dragostea lui Isus a pălit în faţa ochilor ei. Ea s-a lăsat trasă înapoi,
acolo de unde a vrut să fugă; au mai trecut câteva zile, apoi a fost la vechiul ei loc. Fusese
aproape convertită, aproape mântuită. Acum ştia cine este Isus, ce este dragostea lui Dumnezeu,
- cu toate acestea nu era convertită, nu era mântuită. Responsabilitatea ei era mare, vina ei era
sporită. Era mai nefericită ca înainte, căci acum ştia că a fost amăgită şi se amăgea singură. Ea
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trebuia să-şi adoarmă conştiinţa, pentru a merge mai departe pe drumul pe care mergea.
Dumnezeul cel veşnic o chemase, Isus a vrut s-o apuce şi s-o tragă la inima Lui, iar îngerii din
cer voiau să intoneze cântări de veselie şi de bucurie pentru mântuirea ei, cerul trebuia să strige
de bucurie şi inima ei să se veselească – aceasta fusese în realitate voinţa harului lui Dumnezeu.
Dar acum, când pe scenă cade în aparenţă în braţele unui actor şi în aparenţă sunt rostite cuvinte
emoţionante de dragoste, iar publicul aplaudă – totul aparenţă, înşelăciune, stricăciunea
păcatului, înstrăinare de Dumnezeu. Această sărmană actriţă era „cât pe-aici” să devină o
creştină, a fost destul de aproape – dar n-a fost aievea. Oare va mai fi?
Aproape! Ce cuvânt serios! Cât pe-aici! Este povestea de viaţă a nenumăratelor suflete
nemuritoare, care în veşnicie trebuie să se tânguiască în plâns şi scrâşnirea dinţilor: era să fiu
aproape mântuit, dar n-am vrut să mă supun în totalitate Cuvântului lui Dumnezeu. Împăratul
Agripa (Faptele Apostolilor 26,28) şi tânărul bogat (Matei 10,22) sunt exemple de avertizare
pentru toţi aceia, care din cauza rangului sau a câştigului lor pământesc sau din teamă de oameni
întorc spatele dragostei recunoscute a lui Dumnezeu. În marele lor număr sunt figuri foarte
nobile, înalte omeneşte. Eşti sigur că nu vei fi în această ceată?
Cine nu face pasul credinţei, va pieri; el va muri în faţa uşii sălii de nuntă ca un aproape
mântuit, dar pierdut de tot şi absolut şi veşnic.
Sus, în Alpi, în apropiere de spitalul St. Bernhard, au fost găsite după o furtună de zăpadă
îngrozitoare, cadavrele a unsprezece turişti îngheţaţi. Călăuzele care i-au descoperit pe cei
dispăruţi, au povestit că locul accidentului a fost numai la câţiva paşi de spital.
„Ce trist!” va fi gândit cineva care a citit această notiţă în ziar. „Atât de aproape de căminul
protector, care ţine pregătite; căldură, înviorare şi odihnă pentru călătorii obosiţi şi cu toate
acestea ajunşi pradă morţii!”
Nenumăraţi pelerini pe drumul vieţii au păţit la fel. Au existat perioade în viaţa lor când au
fost aproape de Împărăţia cerurilor. Luminile patriei veşnice le-au făcut semne prin noaptea şi
ceaţa pământului. Domnul a făcut deja pe câte unul să se întâlnească cu creştini adevăraţi, care
găsiseră fericire şi pace în Isus. Atunci el a simţit că: aceşti oameni sunt bogaţi şi fericiţi, iar eu
sunt sărac. Atunci a venit din nou lumea, năzuinţa după bogăţie, după venituri mai mari. Dar
odată cu veniturile crescânde, s-au înmulţit nevoile şi dorinţele, iar când a sosit averea, nebunului
i s-a cerut peste noapte sufletul.
Chemarea serioasă la Isus şi experienţa dragostei Lui a ajuns şi la tânărul, uşuraticul soldat S.
El făcuse deja multe griji mamei lui. Era talentat, îndemânatic şi arătos. Devenise subofiţer de
tânăr, dar tot de timpuriu a învăţat să cunoască şi viciul. Băutul şi femeile au dus la datorii. A
făcut datorii la subalterni, a fost degradat şi puţin după aceea concediat. Acum tânăra viaţă era în
ruşine şi păcat. Atunci a cunoscut nişte creştini care s-au ocupat de el. A găsit ajutor. Ei s-au
îngrijit de întreţinerea lui. S-au ostenit să-i găsească de lucru. Cuvântul lui Dumnezeu şi
dragostea copiilor lui Dumnezeu au făcut o impresie profundă asupra inimii lui. Dar nu s-a lăsat
adus la pocăinţă. Suferea, într-adevăr, pentru nenorocirea şi ruşinea lui, dar nu pentru
păcatul lui. De aceea nici nu s-a ajuns la o ruptură cu păcatul. Spunea, ce-i drept, că voia să
rupă, dar n-o făcea. Astfel a devenit făţarnic faţă de Dumnezeu şi de oameni. După un scurt timp
a întors spatele Domnului şi copiilor lui Dumnezeu şi a plecat, în jos, pe drumul întunericului.
Aproape! Aproape să se lase mântuit! Viaţa lui era aproape să devină o viaţă de
binecuvântare prin harul lui Dumnezeu – dar a fost şi a rămas în lanţul şi în blestemul păcatului.
Te impresionează acest text? Simţi că te caută şi te cheamă şi pe tine bunul Păstor? Simţi că
eşti rătăcit de Dumnezeu, pierdut în pustie? Lasă-te salvat de Isus, abandonează-te de tot, cu tot
ce eşti şi ai în braţele Sale credincioase şi tari; atunci vei preamări şi mulţumi la inima lui Isus:
Eram aproape pierdut, dar Domnul m-a apucat încă la timpul potrivit; acum sunt mântuit!
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Nr. 44 INTRAŢI FĂRĂ SĂ BATĂ LA UŞĂ
„…Bateţi şi vi se va deschide. … Celui ce bate, i se deschide.” (Matei 7,7-8)
Nu se intră pe uşi străine fără ciocănit. Numai noi, soldaţii, suntem învăţaţi de la început, ca
acolo unde ne duce slujba, să intrăm fără să batem la uşă. Cu toate acestea este şi pentru noi
valabil cuvântul: „Bateţi şi vi se va deschide! – Căci celui ce bate, i se deschide.” Este un îndemn
al lui Isus pentru toţi oamenii, să se apropie de Dumnezeu cu rugăminţile, grijile şi nevoile lor,
cu încrederea că vor găsi ascultare. Dumnezeu nu numai că dă tuturor oamenilor dreptul să bată
la uşa Lui cu toate nevoile, cu orice rugăminte, în orice strâmtorare, nu, El Se bucură şi apreciază
când oamenii caută în toate adăpost la EL. El a promis indiscutabil că va deschide şi va oferi
ascultare celui care cere. Dumnezeu numeşte strigătul omului care caută ajutor şi har: bătaie la
uşă. Bate tare, stăruieşte să se audă, fierbinte, urgent, nu ceda, Dumnezeu ajută! „Cereţi şi vi se
va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi şi vi se va deschide. Căci ori şi cine cere, capătă; cine caută,
găseşte; celui ce bate, i se deschide.” Ce făgăduinţă îmbucurătoare! Ea este valabilă pentru zi şi
noapte, pentru război şi pace, pentru toate popoarele, pentru nevoile de acum şi cele ale
veşniciei, pentru copilul care abia dacă înţelege că are voie să-L roage pe Dumnezeu şi pentru
bătrân la capătul drumului său, pentru amiral şi mus, pentru mareşal şi recrut – bateţi şi vi se
va deschide! La casieriile lui Dumnezeu este întotdeauna zi de plată, la doctorul ceresc este
întotdeauna oră de consultaţii. Se poate citi deasupra multor uşi ale birourilor germane de poliţie,
de afaceri, de judecată, la avocaţi şi oficii: „Intraţi fără să bateţi!” Dar aceasta are numai
semnificaţia, că dincolo de această uşă domneşte serviciul, afacerea, datoria şi că înăuntru nu
trebuie nici deranjat cu ciocănit, nici gândurile întrerupte prin a striga înăuntru. Peste un
asemenea prag trece câte unul cu inima temătoare, neştiind cum se va rezolva problema lui. Şi
câte unul, care caută sfat în dificultăţi, un avocat care acordă asistenţă juridică în proces, intră
plin de speranţe la avocat; dar speranţa i-a fost înşelată. „M-aş ocupa cu plăcere de problema
dumneavoastră, dar întâi trebuie să plătiţi 30 de mărci cauţiune, încât cheltuielile de judecată să
fie garantate.” „Treizeci de mărci? Abia dacă am o marcă.” – a spus o văduvă. „Atunci nu pot să
vă ajut.” La ce i-a folosit inscripţia: Intraţi fără să bateţi!? – A plecat întristată de acolo. Sau la ce
îi foloseşte infractorului care tocmai a fost arestat şi este dus acum în biroul poliţiei, că acolo
scrie deasupra uşii: Intraţi fără să bateţi!? El nici nu vrea să intre, dar trebuie; de aici drumul
merge la închisoare sau la puşcărie, aceasta o ştie bine.
În general, musafirii care intră fără să bată, nu sunt iubiţi: portărei, executori sau chiar hoţi,
boli şi moarte. Ei toţi sunt aceia care vor să ia ceva ce proprietarul nu vrea să dea de bunăvoie.
Toţi aceştia nu se lasă împiedicaţi de uşi zăvorâte, ei intră, aduc în casă spaimă, suferinţă,
lacrimi.
În anul 1866, trupele noastre au venit din apropierea Vienei la Halten. Erau zilele în care la
Nikolsburg se negocia asupra păcii. Atunci a venit în armata noastră un musafir, fără să bată,
care n-a permis să i se încuie uşa: holera, care a cerut mai multe victime decât câmpul de luptă.
Unde apărea ea, trebuiau procurate cât mai repede case izolate pentru a-i adăposti pe bolnavi.
Astfel s-a petrecut într-o zi la cazarea batalionului de puşcaşi ai regimentului Alexander, că un
subofiţer, fără să bată, a intrat într-o casă de ţărani cu ordinul: „Această casă va fi spital de
holeră; locuitorii trebuie s-o părăsească imediat!” Ce solie! Ea trebuia executată imediat, căci
batalionul avea deja 10 bolnavi. Războiul este un musafir neînduplecat.
Solii răi, care nu bat la uşă, se numesc „veştile lui Iov”, şi anume, pentru că într-o singură zi la
Iov au venit în grabă patru soli (compară cu Iov capitolul 1), care i-au anunţat pieirea turmelor şi
păstorilor lui, avuţiei şi copiilor lui. Pentru veştile rele şi pentru moarte nimeni nu-şi poate ţine
uşile închise. Dar mai există şi alţi musafiri care intră fără să bată: păcatul, ispita. Cum se târăsc
şerpii tiptil prin cele mai mici deschizături şi pătrund într-o casă închisă, tot aşa şi pofta
păcatului. El se strecoară în inimă cu reprezentări exacte, ispititoare ale minţii. Apoi vin prieteni
fără scrupule sau cărţi rele, care zugrăvesc păcatul atât de ademenitor – toţi vin fără să bată la
90

Mărturiile unui vechi soldat către camarazii lui: Anul V - Georg von Viebahn
uşă. Nenumăraţi oameni deschid larg uşile inimilor şi lasă musafirii răi înăuntru, care leagă
lanţuri şi funii în jurul membrelor; viaţa este trasă în jos. Satan a scris deasupra uşii inimii
oamenilor născuţi în păcat: „Poftiţi înăuntru fără să bateţi la uşă!” Acolo intră şi ies liber
dorinţe şi pofte, planuri şi păcate – numai pentru Unul să rămână uşa închisă: pentru Isus,
Mântuitorul. El, singurul care aduce numai binecuvântare, pace, mântuire în inimă, casă şi
viaţă, nu trebuie să fie lăsat înăuntru. Dar el bate la uşă. „Iată, Eu stau la uşă şi bat.” (Apocalipsa
3,20.)
În tainic ceas de noapte, auzi ce bate-n tine?
Auzi mereu bătând? Spune: cine-i oare, cine?
Nu-i pulsul tău; trebuie să fie mai profund:
Isus, Mântuitorul: „Vreau la tine să pătrund!”
Moartea vine iute la sărac şi la bogat
Dar nu-ntreabă, nici nu bate, năvăleşte-ndat’.
Isus aşteaptă, la uşa inimi revine
Şi-apoi pleacă trist, dar atunci e vai de tine!
De-afară vei cere: „Înăuntru vreau să viu!”
Mâinile-ţi frângând vei sta, dar va fi prea târziu!
Păcătos mârşav, cine bătea mai ’nainte?
Ce-l ce-atât te-a vrut, azi nu te mai ţine minte.
Marea majoritate a oamenilor ţin închisă uşa inimii pentru Mântuitorul care bate şi totuşi nu
bate decât pentru a spune păcătosului, că Dumnezeu a deschis larg uşa slavei cereşti pentru
oricine care doreşte să intre. Oricine este invitat, oricine poate veni, chiar şi cel mai ticălos, cel
mai dispreţuit; în nenorocirea păcatului său, el are voie să intre fără să bată la uşă. Uşa este
deschisă. Isus îi primeşte pe păcătoşi, sângele Lui curăţă de orice păcat. El spune: „Eu sunt uşa.”
Când Isus a rostit pe cruce cuvântul triumfal: „S-a isprăvit!”, s-a rupt nu numai perdeaua vizibilă
din templu, care închide drumul spre Sfânta sfintelor, ci s-a surpat zidul despărţitor înalt până la
cer, de netrecut, care-l despărţea pe omul păcătos de Dumnezeu. Poarta cerului a fost
deschisă fără condiţii pentru oricine care caută mântuire şi iertare. „De vor fi păcatele voastre
cum este cârmâzul, se vor face albe ca zăpada.” „Totul este gata, veniţi!” „Veniţi şi luaţi apa
vieţii fără plată!” Veniţi, uşa este larg deschisă, dragostea lui Dumnezeu îi invită pe toţi.
Cât timp trăieşte omul aici pe pământ, harul îl cheamă să intre prin uşa deschisă. Fiecăruia îi
este dată o anumită limită de timp, în care poate veni. Dumnezeu aminteşte de multe ori prin
providenţa Lui serioasă, prin decesul prietenilor şi al rudelor, prin boală şi ocrotire, ca nimeni să
nu piardă răgazul. Cine vine mai târziu, găseşte uşa închisă pentru totdeauna, n-o mai deschide
nici o rugăminte, nici o stăruinţă. Dacă până astăzi ai rămas departe de dragostea salvatoare a lui
Dumnezeu, vino totuşi astăzi, ca să nu trebuiască să rămâi veşnic afară, departe de Dumnezeu, în
durere veşnică, în ocară şi ruşine veşnică.
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Nr. 45 NERECUNOSCUTUL DEGET AL LUI DUMNEZEU
„Luaţi seama dar, voi care uitaţi pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă sfâşii şi
să nu fie nimeni să vă scape. Cine aduce mulţumiri ca jertfă, acela Mă
proslăveşte şi celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta
mântuirea lui Dumnezeu.” (Psalmul 50,22-23)
Marţi, în 18 mai 1897, după-amiază la ora două şi jumătate, a plecat de la comisariatul militar
regional din Barmen un transport de 1600 de rezervişti, care trebuiau să fie duşi într-un tren lung,
la un exerciţiu de douăsprezece zile al regimentelor de infanterie 98 şi 130 din Metz. Noaptea, pe
la ora unsprezece şi jumătate a survenit un groaznic accident de cale ferată la staţia Pelm, în
apropiere de Gerolstein, pe linia Koeln-Euskirchen-Trier. O parte a trenului lung s-a dezlegat şi
s-a dus pe calea ferată în pantă cu o forţă îngrozitoare spre partea din faţă a trenului, care fusese
oprită. De sub dărâmături au fost scoşi 11 morţi şi 33 de oameni parţial grav răniţi. - Plecaseră
din Barmen într-o veselie dezmăţată; acum zăceau palizi pe pajişte. – Câţi vor fi fost pregătiţi de
moarte?
Printre cei grav răniţi se afla şi rezervistul Heizer B. După o lungă suferinţă a fost lăsat să plece
din spital ca invalid de gradul I şi a primit de atunci încoace o pensie săptămânală de 27 de
mărci, egală cu întregul lui salariu săptămânal. Mulţumită firii sale sănătoase, puternice, B. a
biruit relativ foarte curând consecinţele rănirii grave. Ce s-a ales mai departe de ceilalţi 32 de
răniţi, nu ştim, dar povestea vieţii lui B. o cunoaştem până la sfârşit. Limbajul serios al lui
Dumnezeu din acea noapte de mai 1897 a rămas la fel de ineficace pentru inima şi viaţa lui, ca şi
binefacerile pe care Dumnezeu le-a făcut acestei grave zdruncinări: însănătoşire grabnică,
recăpătarea capacităţii de muncă, pensie mare. Noul timp de har dăruit l-a folosit numai pentru a
sluji poftelor lui. Să lucreze n-a mai vrut, că doar avea bani destui. S-a dedat vieţii de cârciumă şi
a intrat în relaţie cu o fată uşuratică, care în acelaşi timp întreţinea relaţii cu ţiglarul B., un om cu
multe antecedente penale. Curând, din gelozie, între cei doi bărbaţi s-a iscat o ură amară. Ţiglarul
a hotărât să-şi omoare duşmanul. În 20 iulie 1898, invalidul B. a hoinărit toată ziua prin cârciumi
cu câteva muieri, printre care şi iubita lui, după-amiază a băut cu ele o sticlă de ţuică în parcurile
oraşului şi apoi a mers cu un prieten în locuinţa acestuia, pentru a se dezmetici din beţie după un
somn bun pe duşumeaua casei. Aici l-a găsit duşmanul noaptea şi l-a ucis cu ciocanul de ţiglar.
Astfel a plecat acest bărbat în veşnicia de care a fost atât de aproape deja în urmă cu 14 luni.
Dumnezeu Şi-a ridicat zadarnic degetul pentru el.
Numără odată, camarade, începând din tinereţe, toate ocaziile în care ai fost aproape de moarte,
ai avut o boală grea, ai fost în mare primejdie! Vei afla că ai avut parte de ocrotiri deosebite şi
uşor de recunoscut, din partea harului lui Dumnezeu. Dumnezeu spune, ca regulă generală, că El
face acesta de două-trei ori cu fiecare om, pentru a-i aduce sufletul înapoi din pierzare, ca să
găsească harul lui Dumnezeu şi ca lumina lui Dumnezeu să lumineze în inima lui întunecată.
(compară cu Iov 33,29 şi 30.) Dar sunt sigur că Dumnezeu a făcut cu tine o excepţie a harului şi
în loc să trăieşti de două-trei ori aşa ceva, te-a făcut să trăieşti de patru-cinci ori. Da, există
oameni în viaţa cărora din tinereţe s-au succedat una după alta multe asemenea minunate ocrotiri,
ca un lanţ. De câte ori mâna rece a morţii a fost întinsă spre viaţa noastră, dar a fost oprită prin
mâna lui Dumnezeu, aceasta tu n-o ştii, nici eu.
Există mulţi oameni, care strigă la Dumnezeu în clipa primejdiei de moarte; abia au ajuns în
siguranţă, că buzele lor dau peste ele de haz şi chiar batjocură. Dar Dumnezeu ştie să-i găsească
pe unii ca aceştia. Tot aşa era un maistru într-o fabrică din Barmen, care dispreţuia cu ironie şi
batjocură toate salvările de care a avut parte şi dispreţuia toate bunătăţile lui Dumnezeu, a
respins cu ostilitate orice cuvânt despre Isus şi despre mântuirea veşnică. Aşa că într-o dupăamiază, când nici nu gândea, bărbatul puternic a fost prins de cureaua de transmisie a maşinii,
smuls şi sfărâmat – şi s-a terminat.
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Despre oamenii nedisciplinaţi Dumnezeu spune: „Când tu urăşti mustrările şi arunci cuvintele
mele înapoia ta? Dacă vezi un hoţ, te uneşti cu el şi te însoţeşti cu preacurvarii. Dai drumul gurii
la rău şi limba ta urzeşte vicleşuguri. Stai şi vorbeşti împotriva fratelui tău, cleveteşti pe fiul
mamei tale. Iată ce ai făcut şi Eu am tăcut. Ţi-ai închipuit că Eu sunt ca tine. Dar te voi mustra şi
îţi voi pune totul sub ochi. Luaţi seama dar, voi, care uitaţi pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă
sfâşii şi să nu fie nimeni să vă scape. Cine aduce mulţumiri ca jertfă, acela Mă proslăveşte şi
celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu.” (Psalmul 5,1723.)
Dumnezeu vrea prin asemenea salvări şi ocrotiri, ca cele istorisite mai sus, să trezească inima
şi conştiinţa oamenilor, ca ei să se intereseze de Dumnezeu şi să înveţe să cunoască dragostea lui
Dumnezeu, care s-a arătat în Hristos. Pentru majoritatea oamenilor, Dumnezeu Îşi ridică zadarnic
degetul. Dacă vorbeşte în Cuvântul Său, ei nu-L iau în seamă; cuvintele cele mai zguduitoare,
mai grave ale lui Dumnezeu, se scurg peste inima lor ca apa peste piatră, care nu lasă în urmă
nici o impresie. Dragostea lui Isus, chemarea harului, îndurarea lui Dumnezeu, judecata viitoare
– nimic nu poate să exercite vreun efect. Dacă Dumnezeu le vorbeşte prin creaţie, prin primăvara
înflorită, prin strălucitorul cer înstelat, prin amurgul luminos, în furtuna cu rafale de vânt, pe
marea agitată, ei nu înţeleg că un Dumnezeu prezent, sfânt, atotputernic le pune în faţa ochilor
minunile creaţiei Sale, ca ei să-L adore şi să-L laude. Când Dumnezeu vorbeşte în călăuzirile
vieţii lor prin ocrotire şi salvare dintr-o boală mortală sau din mare primejdie, ei vorbesc despre
întâmplare şi întorsături norocoase în loc să-L laude pe Dumnezeu – niciodată nu recunosc mâna
lui Dumnezeu, până când, în sfârşit, viaţa se sfârşeşte, timpul harului se termină şi nu mai are
cine să-i scape.
X. era un bărbat tânăr, în cei mai buni ani, când o boală gravă l-a trântit la pat. Era deja a patra
oară în decurs de câţiva ani că era aşa de aproape de moarte. Viaţa lui era una nelegiuită. Cu
toate că în cele trei cazuri anterioare, în pragul veşniciei I-a jurat solemn lui Dumnezeu
îndreptare dacă-l va ridica din nou, totuşi a continuat mereu viaţa îngrozitoare, deşi ştia că nu
este bine; tot de atâtea ori Dumnezeu i-a dăruit din nou sănătate, în pofida tuturor aşteptărilor. La
el era adevărat cuvântul: „Câinele s-a întors la ce vărsase” şi „scroafa spălată s-a întors să se
tăvălească iarăşi în mocirlă” (2 Petru 2,22). Deci, X. privea pentru a patra oară în veşnicia gravă
şi anume, în dureri mari ale trupului şi ale sufletului şi cu siguranţă sfârşitul se apropia repede.
Atunci, într-o zi la prânz şi-a rugat rudele să se roage totuşi pentru el în camera alăturată. Aceştia
s-au retras acolo, ca să se apropie de Dumnezeu pentru nefericitul muribund; dar stăruinţa lor a
fost împiedicată prin cuvântul serios care le-a apărut înaintea ochilor: „Fiindcă Eu chem şi voi vă
împotriviţi … şi nu vă plac mustrările Mele, de aceea şi Eu voi râde când veţi fi în vreo
nenorocire, Îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza. … Atunci Mă vor chema şi nu voi
răspunde; Mă vor căuta şi nu Mă vor găsi.” (Proverbe 1,24-28 textual.) Familia s-a întors la
muribund. Când au deschis uşa, au răsunat de acolo spre ei aceleaşi cuvinte cu un strigăt
îngrozitor: „De aceea şi Eu voi râde când veţi fi în vreo nenorocire, Îmi voi bate joc când vă va
apuca groaza.” Acestui strigăt tare al muribundului, i-a urmat tăcerea morţii: sufletul sărmanului
a zburat, s-a dus la destinul lui veşnic.
În faţa lumii vrei să fii respectabil şi destoinic; aceasta nu este hotărâtor pentru problema: dacă
eşti împăcat cu Dumnezeu. Eşti împăcat cu Dumnezeu? Cu siguranţă că Dumnezeu te-a avertizat
de multe ori. Nu urma acel exemplu de necredinţă şi de nepocăinţă; grozav lucru este să cazi în
mâinile Dumnezeului celui viu!
Dumnezeu cheamă şi caută „ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la
vreme de nevoie” (Evrei 4,16). Este scris: „Un om care se împotriveşte tuturor mustrărilor, va fi
zdrobit deodată şi fără leac.” (Proverbe 29,1 textual.) „Iată, acum este vremea potrivită; iată,
acum este ziua mântuirii!” (2 Corinteni 6,2 textual.)
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Nr. 46 ABANDONAT PREA DEVREME
„Nu întăriţi pe cele slabe, nu vindecaţi pe cea bolnavă, nu legaţi pe cea
rănită, n-aduceţi înapoi pe cea rătăcită, nu căutaţi pe cea pierdută, ci le
stăpâniţi cu asuprire şi cu asprime!” (Ezechiel 34,4)
În bătălia de la Ligny din 16 iunie 1815, căpitanul Bellmer a pătruns în satul Ligny cu
compania 10 a regimentului de infanterie 29; el a fost împuşcat în mijlocul satului, la pârâu, de
un călăreţ francez a cărui misiune era să provoace incidente armate; s-a iscat o luptă îndârjită
pentru cadavrul lui. Căpitanul Schweling s-a aşezat de-a curmezişul peste cadavru şi l-a apărat cu
sabia, până acesta a fost dus la o parte de câţiva oameni ai săi. În afară de aceasta, doi francezi sau năpustit violent la căpitanul Schweling; el a primit o împunsătură de baionetă şi o împuşcătură
în braţul stâng, dar a rămas în luptă.
Curând după aceea trupele prusace au fost alungate din sat prin superioritatea forţelor franceze
şi în retragere au ajuns sub foc violent; căpitanului Schweling i-a fost zdrobită aici coapsa stângă
printr-o împuşcătură; în acelaşi timp a fost împuşcat în abdomen. Tras înapoi de oamenii lui, a
fost legat inconştient pe un afet de tun şi scos astfel din luptă. Pentru că nu mai dădea nici un
semn de viaţă, seara a fost aşezat într-o casă, într-o grămadă de cadavre. În dimineaţa următoare,
o cantinieră a mai descoperit un semn viaţă în el, aşa că a ajuns în îngrijire medicală şi a fost
complet restabilit, cu toate că pe parcursul vindecării medicii au îndepărtat din corpul lui 60 de
fragmente de os, unul de mărimea degetului mare. Numele lui este scris în biserica din Lüttich,
printre cei căzuţi în bătălia de la Ligny, dar el s-a însănătoşit complet, a fost mai târziu şef de
companie în regiment şi a murit în vârstă de 78 de ani, în 11 iunie 1870, în căminul de invalizi
din Berlin.
Deci acest brav ofiţer a fost salvat dintr-o grămadă de cadavre, pentru a trăi încă 55 de ani. A
fost aproape mort, dar realitatea a fost că trăia. A lipsit foarte puţin ca să fie îngropat cu morţii
care-l înconjurau – dar în felul acesta s-a întors printre cei vii.
Şi mulţi credincioşi zăceau odinioară sângerând lângă drum, aproape pierduţi. Se aflau deja în
camera mortuară, dar dragostea căutătoare a pornit să-i salveze şi i-a tras afară. Nouă, oamenilor,
cu inimile noastre sărace în dragoste, ne este repede la îndemână să abandonăm un om ca fiind
fără speranţă. Dacă am avertizat, am chemat, am îndemnat de câteva ori, îi aşezăm pe oameni în
camera mortuară ca fiind fără speranţă. Domnul face altfel; sufletul nemuritor al unui om este
pentru el infinit de preţios. Câte unul trăieşte în ostilitate faţă de Cuvântul lui Dumnezeu, în
amărăciune, în slujba păcatului; el nu mai vrea să audă nimic despre dragostea lui Isus – să-l
abandonăm aşa de repede? Tu nu ştii ce se petrece în inima lui. S-ar putea ca o modalitate
revigorantă, un cuvânt de dragoste, de nădejde, poate face ca el să deschidă ochii şi să trăiască.
„Dragostea crede totul, nădăjduieşte totul.” (1 Corinteni 13,7.)
Conform acestui cuvânt procedează şi doreşte Domnul, ca şi ai Săi să procedeze la fel. Drahma
pierdută, care zăcea în gunoi, şi-ar fi găsit sfârşitul cu siguranţă pentru totdeauna în grămada de
gunoi, dacă femeia n-ar fi aprins lampa şi n-ar fi căutat şi măturat cu hărnicie în toată casa, până
când a găsit-o. Era, într-adevăr, foarte murdară şi aşa cum zăcea acolo, nu era nimic de sperat
pentru ea. Nu în situaţia, nu în starea, nu în aspectul lui a stat cauza pentru care mai era ceva de
sperat pentru ea, ci în inima femeii, pentru care drahma era aşa de preţioasă, încât n-a vrut cu
nici un preţ s-o lase. Motivul pentru care mai este speranţă pentru păcătosul şi batjocoritorul cel
mai rău, atât timp cât mai trăieşte pe pământ, este acela că Isus îl iubeşte, că Isus vrea să-l
salveze. –
Când mătura femeii a atins praful în colţul întunecos, a apărut o licărire slabă în ochii ei, o
reflectare a luminii pe care ea o ţinea în mâna cealaltă – atunci a găsit, drahma era salvată!
Dacă îi privim pe oameni cu ochii, ca şi când n-ar merita să întindem mâna după ei, atunci nu
vom izbuti nimic în inimile lor. Cu ţurţuri de gheaţă nu se poate aprinde nici un foc.
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Iată un exemplu din viaţa practică. Un grup de tineri întreţinea în tren o conversaţie care-L
defăima pe Dumnezeu. Doi călători, care şedeau citind în acelaşi compartiment, au fost indignaţi
asupra ei şi cel tânăr l-a rugat pe cel mai în vârstă, să mustre discuţiile rele ale tinerilor. Acesta a
răspuns: „O, l-a ce ar ajuta! Ar însemna doar să aruncăm mărgăritarele la porci”, - şi şi-a citit
ziarul mai departe, iar tinerii au continuat cu vorbele lor nelegiuite. Brusc au fost întrerupţi de
vocea liniştită a celui mai tânăr dintre cei doi: „Prieteni, discutaţi împotriva poruncilor lui
Dumnezeu, prin aceea că abuzaţi de Numele Lui şi vorbiţi de osânda veşnică, de parcă aceasta ar
fi ceva de glumă. Discuţia dumneavoastră trebuie să supere pe orice om cumsecade şi ceea ce
este şi mai important, Îl insultaţi pe Dumnezeu cu ea. El vă va cere cu siguranţă socoteală pentru
orice cuvânt nefolositor şi nelegiuit.” Tinerii, surprinşi de această adresare, au tăcut o clipă, dar
curând a început din nou aceeaşi discuţie, amplificată prin remarci veninoase, pentru a-l necăji
pe dojenitor. Atunci trenul s-a oprit şi tinerii au coborât. „Nu prea aţi făcut bine cu reproşul
dumneavoastră”, a spus vârstnicul zâmbind, „doar v-am spus, ar însemna să arunci mărgăritarele
la porci. Dar în aceeaşi clipă s-a deschis uşa, unul dintre tineri s-a întors şi s-a adresat celui mai
tânăr: „Vă mulţumesc, domnule, pentru acele câteva cuvinte pe care ni le-aţi spus atât de
prietenos; îmi pare rău că am folosit asemenea cuvinte. Nu putem spune că nu ştim că nu este
bine; unii dintre noi nu vor uita ce ne-aţi spus. Noapte bună!” Domnul vârstnic şi-a primit
răspunsul -, tinerii batjocoritori nu fuseseră demni de serviciul din dragostea al unei
mustrări?
Cea mai mare putere pe pământ este dragostea lui Isus. Ea poate imposibilul, ea-şi întinde
mâinile spre păcătoşii nerecunoscători, pierduţi, ostili faţă de Dumnezeu.
Oricât de adânc ai fi căzut, oricât ai fi de încâlcit în păcat şi de obişnuit cu relaţiile cu
batjocoritorii, oricât de indiferent, dur sau mândru ai fi fost - Domnul îţi oferă cuvântul: „Eu, Eu
îţi şterg fărădelegile, pentru Mine şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele tale.” (Isaia 43,25.)
Într-adevăr, Domnul numeşte întotdeauna „păcat” ceea ce este păcat, dar El se străduieşte prin
dragostea Lui covârşitoare să-i convingă şi pe cei mai răi, că ei sunt foarte valoroşi pentru inima
Lui.
Fiul unor creştini credincioşi a pornit pe căi rele; deja ca tânăr de 16 ani pedepsit cu
închisoarea pentru efracţie, de dragul părinţilor a găsit primire plină de dragoste şi muncă într-o
casă creştină. Dar toată dragostea şi răbdarea păreau zadarnice. Trândăvia, obrăznicia şi un nou
furt grav l-au gonit pe tânărul infractor. La Berlin a găsit din nou la creştini pâine şi muncă. Dar
în câteva luni, în care a învăţat să cunoască toate adâncimile viciului, a fost condamnat din nou
pentru hoţie gravă la un an şi jumătate de închisoare. Oricine spunea: „Aici nu mai este nimic de
sperat!” Dar dragostea tatălui credincios a ţinut tare, rugându-se, de făgăduinţele lui Dumnezeu.
Şi iată, fiul s-a întors în casa părinţilor, ca un om nou; el s-a convertit cu adevărat şi este bucuria
părinţilor, un fiu devotat şi un muncitor harnic.
Noi, cei care îi aparţinem lui Isus, care ştim şi mărturisim că El a murit pe cruce ca să-i
mântuiască pe păcătoşii pierduţi, să fim păziţi ca să nu-i punem pe oameni aşa de repede în
camera mortuară! N-a fost şi starea noastră fără speranţă când Domnul ne-a atras la El? Dar El
ne-a iubit şi a întrebuinţat trudă şi grijă pentru noi, a trimis mesageri cu cuvinte de avertizare şi
de viaţă la noi. Atunci s-a făcut primăvară, ramurile moarte, reci, uscate au început să
înmugurească şi să înflorească.
Suntem de multe ori împreună cu oameni, în ale căror discuţii păcătoase şi discuţii înstrăinate
de Dumnezeu nu ne putem amesteca. Dar dacă inima se roagă cu dragoste Domnului: „Doamne,
dă-mi ocazie, înţelepciune şi putere să le spun cuvinte de viaţă şi de dragoste!”, atunci Domnul
ajută la aceasta.
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Nr. 47 ÎNĂUNTRU SAU AFARĂ?
„Ferice de cei ce îşi spală hainele ca să aibă drept la pomul vieţii şi să
intre pe porţi de cetate! Afară sunt: câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii,
închinătorii la idoli şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună.”
(Apocalipsa 22,14 şi 15 textual)
De curând, un soldat german a făcut trista afirmaţie în mijlocul camarazilor lui: „Îmi imaginez
că-i mai interesant în iad ca în rai – prefer să ajung în iad.” Este de temut că acestui batjocoritor i
se va împlini dorinţa. Dumnezeu a aşezat deja de multe ori, dintr-odată, asemenea batjocoritori
acolo unde au dorit să fie. În urmă cu câţiva ani a fost reparat un pod. Printre meseriaşii care
lucrau la el, era şi un anume P., un cunoscut înjurător şi hulitor. Acesta batjocorea într-o
dimineaţă, în mod obişnuit, în legătură cu viaţa viitoare, judecata lui Dumnezeu, cer şi iad şi în
final, cerându-i-se socoteală, a rostit vorba îngrozitoare, că el ar vrea, cu tot atâta plăcere ca în
cer, astăzi încă să ia prânzul în iad. Era ora 11 dimineaţa când bărbatul a rostit acele cuvinte fără
a-i păsa de cuvântul: „Nu vă înşelaţi, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit!” şi i s-a întâmplat
aşa cum a dorit. Foarte puţin înainte de ora prânzului a făcut un pas greşit, a căzut de pe schelă,
şi-a frânt gâtul şi şi-a dat duhul.
Ceea ce oamenii numesc în mod obişnuit „a ajunge în cer”, Biblia numeşte: „Împărăţia
cerurilor”, „cetatea lui Dumnezeu”, „Ierusalimul ceresc”. Este locul în care copiii lui Dumnezeu
vor fi pentru totdeauna cu Domnul şi vor împărtăşi slava Lui. „Ei vor vedea faţa Lui şi Numele
Lui va fi pe frunţile lor.” (Apocalipsa 22,4.) Acolo nu va fi noapte, Dumnezeu Însuşi va fi
soarele; desfătare veşnică, niciodată nu va mai fi vreo durere, nici păcat, nici speranţe spulberate
– numai fericire; ce viaţă! Dar nu toţi oamenii intră în această cetate. Nu peste toate mormintele
străluceşte lumina acestei nădejdi.
Dacă treci cu trenul prin Westfalia în seara de 2 noiembrie, în multe sate vezi mormintele în
lumină strălucitoare. Pe fiecare mormânt arde o lumină. Aceasta trebuie să însemne că omului, al
cărui trup în descompunere a fost coborât acolo în pământ ca un bob de sămânţă, lumina îi
străluceşte ca o nădejde veşnică. Ah, pentru majoritatea oamenilor ea nu străluceşte în moarte,
pentru că nu L-au primit în inimă ca Mântuitor pe Acela despre care este scris: „În El era viaţa
şi viaţa era lumina oamenilor.” De aceea Cuvântul lui Dumnezeu continuă în acest loc:
„Lumina luminează în întuneric şi întunericul n-a biruit-o.” (Ioan 1,4-5.) Da, aşa este.
Isus, viaţa veşnică, S-a arătat, crucea de la Golgota străluceşte într-o lume întunecoasă, pierdută.
Dar lumea nu întreabă de dragostea lui Dumnezeu.
Dumnezeu arată în ultima pagină a Bibliei, cum îşi va ocupa toată omenirea locul ei în
veşnicie. Ce mare deosebire între timp şi veşnicie! Pe pământ este atâta amestec, în veşnicie –
deplină despărţire! Acolo există numai un „înăuntru” pentru copiii luminii spre slava veşnică şi
bucurie; şi un „afară” în întunericul absolut, spre pierzarea veşnică. În cetatea cerească a lui
Dumnezeu se află numai asemenea oameni, care şi-au spălat hainele în sângele Mielului. Ei au
fost odinioară păcătoşi sărmani, fără nădejde, dar n-au venit zadarnic la Isus. El, care a
îndurat pe cruce judecata dreaptă a lui Dumnezeu, i-a primit în har. Jertfa Lui le-a ispăşit vina,
le-a dat dreptul la pomul vieţii, au voie să intre pe porţi în cetate. Ei sunt înăuntru pentru
totdeauna. Ei nu vor mai ieşi niciodată.
Noe, care L-a ascultat pe Dumnezeu crezând, a găsit în corabie salvare faţă de judecată, el a
fost înăuntru, iar lumea păcătoasă dată pradă morţii, a rămas afară. (Geneza 7,13.) În noaptea
Paştelui, Israel era în interiorul stâlpilor uşii unşi cu sânge; înăuntru erau păziţi; dar peste
egiptenii care erau afară, a venit judecata mâniei lui Dumnezeu. (Exod 12,12-13.) Cele cinci
fecioare înţelepte erau cu mirele înăuntru, în odaia de nuntă; cele cinci fecioare nechibzuite au
rămas afară, căci uşa era închisă, iar Domnul le-a răspuns: „Adevărat vă spun, că nu vă
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cunosc.” Astfel se întinde acest contrast între înăuntru şi afară prin viaţa oamenilor, din Paradis
până în veşnicie.
Oare cine sunt cei care sunt veşnic afară? „Afară sunt câinii”; aşa numeşte Cuvântul lui
Dumnezeu pe toţi vrăjmaşii evidenţi ai lui Dumnezeu. Despre aceia care L-au pironit pe Isus pe
cruce, Scriptura spune: „Căci nişte câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiţi dau târcoale
împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile şi picioarele.” (Psalmul 22,16.) Când Isus şi adepţii Lui
sunt atacaţi cu batjocură şi ostilitate, când orice răutate este pronunţată nepedepsit şi fără să se
ivească vreun apărător pentru copiii lui Dumnezeu – ce grav: afară sunt câinii!
Când oamenii aleargă la cei ce dau în cărţi şi la ghicitoare, să asiste împreună cu alţii în
adunări de spiritism cum sunt invocate duhurile din lumea morţilor – afară sunt câinii!
Superstiţia şi spiritismul se extind puternic în poporul german. Spiritismul nu este numai
scamatorie şi înşelătorie. Dumnezeu spune: „Să nu fie la tine nimeni care să aibă meşteşugul de
ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să
întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi. Căci
oricine face aceste lucruri, este o urâciune înaintea Domnului.” (Deuteronom 18,10-12 textual.)
Ghicitorii şi cei ce dau în cărţi provoacă o nenorocire teribilă. Montatorul von Sulkowski (firma
de electricitate Siemens şi Halske), avea o căsnicie fericită şi trei copii, locuia în Charlottenburg,
familia era bine îngrijită. Bărbatul lucra în aprilie 1899 în străinătate, cu un venit lunar de
aproximativ 500 de mărci. În absenţa sa, femeia a omorât cei trei copii şi pe sine însăşi. Bărbatul,
rechemat telegrafic, şi-a găsit zdrobită fericirea vieţii. Cum s-a petrecut această nenorocire de
nespus? Ziarele relatează: Doamna von Sulkowski, însoţită de Ragotzky, femeia de serviciu
plătită cu ziua, a vizitat miercuri o ghicitoare în cărţi, care prin aiureala ei smintită a pricinuit
nefericita faptă. Ghicitoarea a proorocit: „În scurt timp veţi avea un mare proces; funcţionari de
la judecătorie vor intra şi vor ieşi din locuinţa dumneavoastră; acest proces va fi pricinuit în
special de bărbatul dumneavoastră, care şi-a procurat o iubită la locul lui de muncă de acum.”
Aceasta a fost prea mult pentru biata femeie. Zadarnic a făcut doamna Ragotzky uz de toată arta
ei de a îndupleca, pentru a o linişti pe cea enervată; nefericita răspundea de fiecare dată:
„Ghicitoarea are dreptate, căci altfel soţul meu ar scrie mai des.” Apoi a urmat fapta. –
Dumnezeu avertizează: „Afară sunt vrăjitorii!”
Afară sunt şi curvarii. Câte unuia nu-i place să fie găsit în ceata câinilor şi a vrăjitorilor, îi
place să ocupe în lume o poziţie respectabilă şi totuşi face parte dintre aceia despre care este
scris: „Ştiţi bine că nici un curvar, nici un stricat ... n-are parte de moştenire în Împărăţia lui
Hristos şi a lui Dumnezeu.” (Efeseni 5,5.)
Afară sunt şi ucigaşii şi anume, nu numai aceia care au distrus o viaţă omenească pentru a
fura bani, ci şi aceia care au omorât oameni din răzbunare, la mânie, din gelozie sau ambiţie. De
asemenea, toţi aceia sunt ucigaşi înaintea lui Dumnezeu, care au frânt o inimă prin amărăciune şi
duşmănie, dragoste neglijată şi infidelitate - câţi fii n-au devenit ucigaşii taţilor sau mamelor lor,
prin necazurile pe care li le-au făcut!
Afară sunt şi slujitorii idolilor (idolatri). Aici nu este vorba numai de închinătorii la
idolii de lemn sau de piatră, ci de toţi oamenii care au făcut loc altor puteri în inima lor, locul
dragostei şi al încrederii, care I Se cuvenea lui Isus. La unul idolul este eul, egoismul este
caracterul vieţii lor; la mulţi alţii este ambiţia, la mult mai mulţi este încrederea în bani, avariţia.
Scriptura îi numeşte idolatri pe lacomi şi pe zgârciţi. Mulţi oameni aparent evlavioşi vor sta afară
printre idolatri.
Afară sunt şi toţi aceia care iubesc minciuna şi trăiesc în minciună. Ce mulţime
nenumărată trece prin faţa ochilor noştri în gând! Cât de des, când puhoiul oamenilor muritori
trece dincolo în veşnicie, răsună ca un dangăt grav de clopot peste fiecare: „Afară! Afară!
Afară!”
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Ferice de omul care-şi găseşte pentru totdeauna locul înăuntru, în casa Tatălui, despre care
Isus spune: „În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri!”

Nr. 48 ESTE ACEASTA CEVA SERIOS PENTRU TINE?
„O, de-ar ţinti căile mele la păzirea orânduirilor Tale!” (Psalmul 119,5)
În faţa mea este tabloul unui bur bătrân cu cei zece fii ai lui, fiecare îşi are puşca în mână,
centura cu cartuşe agăţată de umăr; sunt pe punctul a de părăsi casa şi curtea, ca să plece la luptă
pentru libertatea patriei lor. Nici unul n-a rămas în urmă, pentru ei este foarte serios să pună totul
în joc. Când un popor se înarmează pentru război, pentru a lupta împotriva unui duşman extrem
de puternic pentru libertatea şi dreptul său, atunci se pune întrebarea: Este ceva serios pentru
el, ca să rişte în această luptă totul: viaţa, averea şi sângele? Să se mizeze totul numai
pe aceasta: biruinţă şi libertate?
Când un fiu vine la tatăl său şi spune: Tată, vreau să-mi aleg această carieră! Atunci tatăl
întreabă şi el, probând: Este aceasta ceva serios pentru tine? Ai numai o viaţă, numai o dată ai de
cheltuit puterea tinereţii; ceea ce foloseşti pe drumul acesta, este pierdut. Trebuie să fie o
hotărâre absolută, căci este o hotărâre de viaţă!
În lucrurile pământeşti, generaţia zilelor noastre nu duce în nici un caz lipsă de seriozitate
absolută. Dacă medicii, de exemplu, pentru a studia ciuma şi vindecarea ei, recurg la a-şi risca
viaţa printre bolnavii de ciumă – ce seriozitate! Cât de serios este pentru comandantul nostru în
armată şi în flotă să facă totul, ca în caz de război să fie pregătit de luptă şi antrenat pentru luptă!
Timpul este economisit. Nu se pune problema vremii, a arşiţei şi a frigului.
Şi în primul rând, dacă este vorba de a câştiga bani! Câtă seriozitate este întrebuinţată! Totul
este pus îndărătul acestui lucru. Mulţi negustori îşi văd copiii aproape numai duminica, pentru că
toată săptămâna îşi folosesc timpul pentru afacerea lor.
Există un singur domeniu în care de jur-împrejurul nostru domneşte cea mai mare
nechibzuinţă: acesta este salvarea veşnică a sufletului nemuritor. Mulţi oameni care sunt
credincioşi şi devotaţi în cariera pământească, tratează indiferent şi superficial tot ceea ce se
referă la relaţia lor de viaţă cu Dumnezeu, la mântuirea sufletului şi partea lor de moştenire în
ceruri.
De curând am văzut un bărbat foarte stimat, loial, într-o agitaţie febrilă, pentru că îi dispăruse
un pachet de hârtii de valoare; îl rătăcise şi l-a copleşit teama că l-a pierdut. S-a liniştit abia când
a ţinut în mână lucrul pierdut. Aceasta a fost cu siguranţă explicabil şi normal. Dar când un om
este năpădit de teamă pentru că prin păcatul lui se vede pierdut pentru totdeauna şi se îndreaptă
spre Dumnezeu cu stăruinţă serioasă şi pocăinţă profundă, se converteşte la Isus şi de acum
înainte trăieşte într-o viaţă nouă, veghind şi rugându-se, îşi poartă sufletul în palme şi se păzeşte
să nu-şi păteze haina albă a neprihănirii dăruită lui prin har, atunci oamenii spun despre el: este
exaltat sau fanatic sau spun făţiş: a înnebunit! De multe ori ai parte să vezi că părinţii se plâng ca
de o nenorocire din cauza convertirii copiilor lor, ba chiar sunt mânioşi. Un tată vedea fără
durere că fiii lui care crescuseră, mergeau pe căile lumii şi ale păcatului, chiar trăiau în necurăţie.
Aceasta nu-l întrista, deoarece progresau în meseriile lor. Atunci unul dintre fii s-a convertit cu
toată seriozitatea, îl mărturisea cu vorba şi cu fapta pe Isus – începând de atunci tatăl a fost
înverşunat împotriva lui şi a spus că viaţa nouă a fiului său a adus în casă: necaz, grijă şi
discordie. Satan a făcut ca cei pe care îi stăpâneşte, să numească lumina, întuneric şi întunericul,
lumină. Dar Dumnezeu l-a învăţat pe un creştin adevărat să spună: „O, de-ar ţinti căile mele
la păzirea orânduirilor Tale!” (Psalmul 119,5)
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„Cu toată seriozitatea”, ce cuvânt frumos, minunat! Te gândeşti involuntar la o luptă, unde
într-o bătălie lungă, fierbinte se luptă pentru a cuceri poziţia tare a duşmanului, ca la Spichern, în
6 august 1870. Liniile de puşcaşi erau sub foc în faţa culmilor Muntelui Roşu. Acolo nu se
vorbea mult, acolo trebuia: să persevereze, să lupte în continuare, până când duşmanul bate în
retragere. În acele clipe, bravul general Constantin von Alvensleben (biruitorul de la Spichern,
Vionville şi Le Mons), a văzut stând la o oarecare depărtare de el o linie de puşcaşi, care nici nu
trăgea, nici nu înainta. El se temea că acolo lipsea toată seriozitatea luptei şi a trimis ordin de a
înainta. Atunci a primit raportul: „Sunt numai morţi.” Pentru ei a fost foarte serios să câştige
biruinţa, ei şi-au pus viaţa în joc pentru aceasta. Asemenea scene ne înduioşează inima – n-ar
trebui să se gândească toţi oamenii la ce L-a costat pe Fiul lui Dumnezeu pentru a-i mântui
pentru viaţă veşnică pe păcătoşii pierduţi? El a jertfit mai mult decât noi, oamenii, când mizăm
putere, viaţă şi sănătate pe un lucru mare. El a părăsit slava Tatălui, unde nenumărate cete de
îngeri ai lui Dumnezeu se plecau închinându-se înaintea Lui. El S-a smerit pe Sine Însuşi şi a
devenit om şi la înfăţişare a fost găsit om. El a umblat 33 de ani în modestie în praful acestui
pământ, necunoscut, neînţeles, nepreţuit. – Tot drumul Lui pe pământ a fost: suferinţă. Nici un
om, nici măcar mama Lui, n-a putut să-I înţeleagă inima. El a îndurat ocară şi chin, a fost bătut
ca un infractor ordinar, încununat cu spini, pironit pe cruce de către oameni, pe care i-a iubit şi ia căutat. Creaturile Lui L-au batjocorit pe Creatorul lor care suferea şi murea, care este
dragostea. Pentru Domnul slavei a fost ceva sfânt de serios, să te mântuiască pe tine şi pe mine
din blestemul lui Dumnezeu, de pierzarea veşnică. Pentru dragostea Lui este şi astăzi o
seriozitate sfântă ca tu să nu te duci la pierzare; de aceea te-a urmat toată viaţa, ca să te caute. El
cheamă în călăuzirile acestei vieţi prin tot felul de mesageri, chiar şi prin această pagină: „Este
aceasta ceva serios pentru tine?”
Pentru lucrurile care sunt ceva serios pentru noi, folosim timp, bani şi trudă! Mii de mărci
cheltuiesc părinţii, pentru că este ceva serios pentru ei, ca fiul lor să înveţe sau să studieze ceva.
Ani de muncă investesc tinerii pentru a trece examenul pentru profesia lor. Săptămâni de muncă
se investesc pentru a cultiva pământul toamna şi primăvara. Este ceva serios pentru proprietar; el
vrea să recolteze de pe pământul lui. În timpul secerişului se trudeşte de la răsăritul soarelui până
la apusul soarelui, pentru a duce rodul copt în hambare. Pentru toţi este ceva serios. Iat-o pe
mamă la patul de boală al odorului! Ea nu neglijează nimic. Nu-şi îngăduie nici somnul. Ea dă
medicamentul oră de oră, măsoară cu termometrul şi notează temperatura. Cât de serios este
pentru ea să nu neglijeze nimic, ca puiul ei să rămână în viaţă! Iată ce înseamnă: „cu toată
seriozitatea!”. Poţi să spui că şi pentru tine este serios să apuci mântuirea veşnică prin sângele
Fiului lui Dumnezeu şi să fii păzit în el? Nu demonstrează viaţa ta contrariul? N-ai avut tu
timp şi simpatie pentru orice altceva în afară de El, Mântuitorul tău? N-ai avut tu timp şi interes
să înveţi tot ce se poate şi să citeşti ziare, romane, cărţi de educaţie şi ştiinţă, în afară de Cuvântul
lui Dumnezeu? N-ai fost tu disponibil pentru orice relaţie cu prietenii buni în cârciumă şi acasă,
pentru anturajul vesel, circ şi teatru, în afară de părtăşia copiilor lui Dumnezeu, în mijlocul
cărora este învăţată calea vieţii şi Isus este lăudat?
Nu, fii sincer; până acum aceasta n-a fost ceva serios pentru tine. N-ai avut nimic împotrivă –
sper, cel puţin – ca la vreo ocazie să-I dovedeşti lui Dumnezeu respect aparent, dar în serios n-ai
luat-o. Ai vrut să obţii una şi alta în profesia ta, ai vrut să fii vesel cu prietenii tăi, ai vrut să
savurezi tinereţea. Dacă apoi, pe lângă lucrurile pământeşti necesare ai mai fi putut fi şi mântuit,
sigur că ai fi vrut – aşa te-ai gândit. Dar în serios n-ai luat-o. Ai vrea de acum înainte să păzeşti
orânduirile lui Dumnezeu cu toată seriozitatea? Acestea sunt orânduirile lui Dumnezeu: că Isus,
care a murit pentru păcătoşii pierduţi, cere inima ta, ca tu să te întorci cu pocăinţă şi să apuci
harul, ca să devii o proprietate veşnică a Aceluia care a plătit cu sângele Său preţul pentru
sufletul tău nemuritor.
Adevăraţii creştini nu sunt în primul rând meseriaşi, soldaţi, moşieri, gospodine şi aşa mai
departe şi pe lângă aceasta, atât cât se cade şi este obiceiul în lume, să mai fie şi creştini şi
creştine, - ci creştinii adevăraţi întreabă în toate şi în orice loc ce vrea şi doreşte Isus, Stăpânul
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lor de faţă, cu ce-L pot onora, cu ce Îi pot face o bucurie, cum pot face voia Lui. Ei sunt
preocupaţi să-I placă; ei fac lucrurile meseriei lor pământeşti spre cinstea Lui, iar El
binecuvântează munca şi drumul lor. Pentru ei este foarte serios, ei vor să spună cu Pavel:
„Uitând ce este în urma mea, aruncându-mă spre ce este înainte. Le socotesc toate ca un gunoi,
ca să câştig pe Hristos.” (Filipeni 3,13 şi versetul 8.)
Dacă-L vei căuta pe Isus cu toată seriozitatea, din toată inima, El Se va lăsa găsit de tine, iar tu
vei găsi în El viaţa veşnică, pace pentru inima ta şi harul lui Dumnezeu.
Nr. 49 CÂNTĂRI SONORE ŞI CÂNTĂRI TĂCUTE
„Domnul este tăria mea şi scutul meu; în El mi se încrede inima şi sunt
ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima şi-L laud prin cântările
mele.” (Psalmul 28,7)
Acum câţiva ani, un soldat era de santinelă în faţa pulberăriei din Saarburg (Lorena). În liniştea
nopţii a cântat tare în garda lui solitară această cântare:
Am avut parte de-ndurare,
Deşi eu n-am meritat-o;
O socotesc minune mare,
Inima-mi n-a căutat-o.
Acum ştiu: plin de încântare
Laud această îndurare!
Eu doar mânie am meritat
Totuşi, voi fi în harul Lui.
Însuşi El cu Sine m-a-mpăcat
Spălat în sângele Mielului.
Cum şi de ce s-a-ntâmplat aşa?
E-ndurare, nu-i altceva.
Aceasta, Doamne-Ţi mărturisesc,
C-o laud, de-ntreabă cineva:
Pot doar îndurare s-o numesc,
Aşa îmi spune inima.
Mă plec şi-s plin de încântare
Şi laud această-ndurare!
Subofiţerul de serviciu a auzit cântatul şi în ziua următoare l-a raportat pe cântăreţ la căpitan
pentru pedepsire. Avea dreptate, soldatul nu avea voie să cânte în gardă. Cu toate acestea,
Domnul a transformat problema în binecuvântare. La apel, căpitanul l-a chemat pe cântăreţ în
faţa frontului: „Cum aţi ajuns să cântaţi în post?” „Domnule căpitan, tocmai mi-a venit aşa în
inimă şi atunci am cântat o cântare.” „Ce aţi cântat?” „Am cântat: Am avut parte de îndurare.” A
cântat cântarea şi astfel compania a auzit toată îndurarea lui Dumnezeu, care întinde mâinile spre
toţi oamenii. Apoi căpitanul a întrebat: „Acasă la dumneavoastră mai există astfel de oameni?”
„Desigur, domnule căpitan.” „Intraţi la loc!” Problema a fost încheiată, Isus a fost cinstit şi a
onorat acest copil al lui Dumnezeu, care cu siguranţă a avut motiv să-i mulţumească lui
Dumnezeu pentru un asemenea căpitan. Că harul lui Dumnezeu poate să facă inima omului atât
de fericită, încât trebuie să cânte despre Dumnezeul care este tăria şi scutul lui, despre aceasta
lumea nu ştie nimic.
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Soldaţii germani au cântece germane. În lupta de la Chateaudun (în 18 octombrie 1870), a noua
baterie bavareză de şase funt şi-a epuizat muniţia trăgând. Căpitanul nu voia să se retragă din
focul inamic. El le-a strigat tunarilor săi: „Muniţia s-a terminat; acum cântăm ‚Die Wacht am
Rhein!’” Şi au cântat cântecul patriotic în timp ce au rămas pe poziţie în focul inamic. Aceasta
este brav şi nobil. Şi creştinii trebuie să facă să se audă cântările patriei lor cereşti în lupta vieţii.
Există cântece soldăţeşti măreţe, nobile, întăritoare –există şi din cele rele. Şi aici este valabil:
„Din prisosul inimii vorbeşte gura.” Spiritul unei trupe ca şi a unei case sau al unui individ, se
recunoaşte după cântece. Există cântece atât de ordinare, încât nici o fată cumsecade nu are voie
să le audă şi încât părinţii bine intenţionaţi se ruşinează când îşi zăresc fiii printre cântăreţi.
Oameni care cântă cântece ordinare, sunt „nişte valuri înfuriate ale mării, care-şi spumegă
ruşinile”. (compară cu Iuda 13.) Orice cântec îl înalţă pe om sau îl coboară.
Cercetează-ţi cântecele pe care le cânţi singur sau împreună cu alţii! În cântece există o putere
pentru a lega inimile. Cântăreţul american Sankey a condus mii de oameni la Isus prin cântecele
lui minunate, cântate cu credinţă şi rugăciune, pe care în parte le-a compus singur şi aproape pe
toate le-a pus pe note. Dar există câţiva oameni care se pot lăuda că prin cântecele lor păcătoase,
ordinare, au legat pe mulţi în slujba păcatului.
Dumnezeu le-a dat oamenilor vorbitul şi cântatul – ce am făcut noi cu ele spre cinstea lui
Dumnezeu?
În slava lui Dumnezeu, cântările celor răscumpăraţi vor răsuna în ceruri spre onoarea lui Isus.
„Tu ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă,
din orice norod şi de orice neam. Ai făcut din ei o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru şi
ei vor împărăţi pe pământ. (Apocalipsa 5,9-10.) Dar există şi aici pe pământ cântări, liniştite sau
sonore, care sunt foarte preţioase înaintea lui Dumnezeu, când inima unui om laudă în tăcere
dragostea lui Dumnezeu, când se adânceşte în veşnica îndurare a lui Isus şi Îi mulţumeşte.
Există şi cântări fără cuvinte şi melodie, pe care nu le aude orice ureche. Ce murmură pârâul
când stai liniştit la umbră pe mal, în timp ce apa clipoceşte peste pietre? Nu povesteşte el despre
zilele copilăriei tale, despre anii care au zburat şi despre ce va fi şi va veni în viaţa ta, ce tu nu
ştii?
Ce foşneşte pădurea în vântul de seară? Nu vorbeşte ea despre trecerea vremii şi despre
seriozitatea veşniciei, chiar şi despre păcat şi vină şi despre chemarea îndurării lui Dumnezeu?
Ce cântă păsările în dimineaţa înrourată? Nu cântă despre dragostea lui Dumnezeu, despre grija
Tatălui din cer, despre credincioşia lui Dumnezeu, care se înnoieşte în fiecare dimineaţă? Dar
cântă în acelaşi timp despre o dimineaţă eternă, când va fi bucurie deplină.
Ce vorbesc valurile mării, care se rostogolesc la mal interminabil, neobosind niciodată, fiecare
modelat altfel şi totuşi toate la fel. Nu vuiesc ele o cântare despre inima lui Dumnezeu, care este
dragoste şi despre inima ta pierdută prin păcat, care tânjeşte după dragostea lui Dumnezeu şi
totuşi este legată prin vină. Da, în rostogolirea şi în clipocitul lor, inima omului aude ceva despre
pacea veşnică ce va veni cândva, când păcatul şi vina vor fi înlăturate de pe pământul cel nou.
Dar mai există şi o altă muzică, pe care o aude o ureche deschisă. Odată, când este mare, mare
linişte în jurul tău, când priveşti de pe culmi izolate până departe peste munţi şi păduri şi văi sau
noaptea când eşti singur de santinelă sau în odaie, când s-a făcut linişte în casă, pe stradă, în
inimă – atunci nu se aude nimic şi totuşi se aude ceva, se aude liniştea, cum susurul timpului
curge în marea veşniciei şi ne poartă cu el de nestăvilit, blând, liniştit şi totuşi aşa de irezistibil
de puternic! Simţim că mergem spre veşnicie, spre Dumnezeu, spre a apărea în faţa Aceluia care
ştie tot, la al Cărui tron de judecată toţi oamenii trebuie să se înfăţişeze, pentru a primi potrivit cu
felul în care au procedat în viaţa trupească, fie bine, fie rău. (2 Corinteni 5,10.)
În toate un cânt dormitează,
Ce inimi tale-i vorbeşte,
Chiar creaţia-l intonează,
Tu-n Dumnezeu o priveşte!
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Oare nu cântă o astfel de cântare liniştită chiar în tic-tac-ul ceasului tău? Gândeşte-te la vechiul
pendul de acasă, pe care deja de copil l-ai auzit ticăind şi care a însoţit prin atâţia ani, fie că ai
fost acasă sau printre străini, alergarea zilelor şi nopţilor tale. Mereu acelaşi ton, mereu acelaşi
tact – timpul curge tot mai departe, tot mai aproape vine veşnicia – încotro călătoreşti tu?
Ceasul de acasă ticăia lungile ore liniştite, când, copil fiind, zăceai bolnav, cu febră, între
veghe şi somn; tic-tac! Mereu la fel şi totuşi mereu diferit; când mama şedea lângă pat, când tata
venea seara acasă; el a ticăit şi când moartea a intrat sub acoperişul vostru şi a luat pe cineva din
mijlocul vostru – a fost poate mama, pe care Dumnezeu ţi-a luat-o timpuriu? Da, în ticăit sunt tot
felul de cântări fără cuvinte, care pot vorbi cu putere inimi tale în orele liniştite, despre ceea ce a
fost, dar şi despre multe lucruri pe care le-ai făcut. Atunci se înalţă tot felul de figuri şi de
cuvinte din trecut.
Ceasul va înceta cândva să ticăie şi inima ta la fel. Când ceasul inimii tale se va opri, vei fi
plecat acasă pentru a cânta în slava lui Dumnezeu cântarea nouă despre dragostea veşnică a lui
Isus sau te vei tângui printre cei veşnic pierduţi?
Nr. 50 ACEASTA ÎMI ESTE DE AJUNS
„După cum a înălţat Moise şarpele în pustie, tot aşa trebuie înălţat şi Fiul
Omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.”
(Ioan 3,14-15)
În 22 decembrie 1899, un tată muribund zăcea înconjurat de dragostea alor săi în Northfield
(America de Nord); în pat a rostit cuvintele:
„Pământul păşeşte înapoi, cerul mi se deschide. Nu, acesta nu-i un vis. O, ce măreţ! Dacă
aceasta este moartea, atunci este plăcută! Aici nu este nici o vale a morţii. Dumnezeu mă cheamă
şi trebuie să plec!
Acesta este triumful meu! Aceasta este ziua încununării mele, după care de ani privesc
aşteptând!”
Câteva ore mai târziu omul a adormit. N-ar fi binecuvântat de a face cercetări în viaţa unui
creştin, care prin har a fost făcut capabil să moară aşa? A fost marele evanghelist Moody (se
pronunţă Mudi), care, născut ca fiu al unui zidar modest, şi-a pierdut de timpuriu tatăl şi a
crescut în mare sărăcie. Ca bărbat tânăr, a avut dorinţa să devină bogat; avea şi aptitudine pentru
aceasta. Abia în vârstă de 23 de ani, câştiga într-un mare magazin de pantofi, în care era
cointeresat, 20.000 de mărci pe an.
Cu toate acestea a renunţat la afacere, pentru că Domnul, a cărui proprietate devenise cu câţiva
ani mai înainte, l-a chemat în slujba evangheliei şi Moody a înţeles că toate darurile, timpul şi
puterea lui trebuie să aparţină acestei slujbe.
De-a lungul a 39 de ani, acest martor credincios al lui Dumnezeu L-a propovăduit pe Isus,
Mântuitorul păcătoşilor pierduţi. Multe mii au venit prin el din noapte la lumină, din moartea
duhovnicească la viaţa veşnică.
Moody a auzit într-o zi pe cineva spunând: „Lumea mai trebuie să vadă ce poate să facă
Dumnezeu cu un om care I se predă cu totul.” Atunci Moody şi-a zis lui însuşi: el n-a
spus: un om mare sau învăţat, unul bogat sau elocvent sau deştept, ci pur şi simplu a vorbit
despre un om. Ei bine, eu sunt un om. Depinde numai de om dacă vrea să se prea deplin şi total
Domnului sau dacă nu vrea. Vreau să fac tot ce-mi stă în putinţă să fiu eu omul acela.
Puţin după aceea a izbucnit marele război american de secesiune (1860-1864). Statele sudice
voiau să păstreze sclavia, statele nordice voiau să forţeze desfiinţarea sclaviei. Din această cauză
s-a ajuns la un război sângeros, plin de victime. În acest timp Moody şi-a închinat toată puterea
slujirii evangheliei în armata statelor nordice. Printre soldaţi era iubit şi foarte stimat din cauza
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serviciilor altruiste din dragoste. Unele din trăirile sale din această perioadă de război, le-a notat
spre binecuvântarea multora. Printre acestea este şi următoarea:
După bătălia de la Murfreesborough, am stat într-un spital. În timpul ultimelor două nopţi am
găsit doar puţin timp pentru somn şi pentru că eram complet epuizat, în a treia noapte am
adormit adânc. Pe la miezul nopţii a venit îngrijitorul să mă cheme la un rănit, care era foarte
grav. La început m-am gândit că poate problema se lasă amânată până dimineaţa. Dar îngrijitorul
credea că până dimineaţa omul ar putea fi deja mort. De aceea am plecat imediat la locul acela şi
l-am găsit pe rănitul grav care dorea să mă vadă. Faţa pe care am văzut-o la lumânarea care
pâlpâia, n-o voi uita niciodată. L-am întrebat ce aş putea face pentru el. El a răspuns: „O,
ajutaţi-mă în necazul morţii mele!” I-am spus că l-aş duce cu plăcere pe braţele mele în
Împărăţia lui Dumnezeu, dacă un om ar putea face lucrul acesta şi am început să-i propovăduiesc
vestea bună despre Hristos. Dar el a dat din cap şi a spus: „Isus nu mă poate salva. Eu am
fost un păcătos în toate zilele vieţii mele.”
Gândurile mele s-au deplasat atunci la cei mai apropiaţi şi rudele sale din patria îndepărtată şi
mă gândeam cum bătrâna sa mamă din depărtare vrea să se roage tocmai acum pentru fiul ei. Iam pus muribundului în faţă o făgăduinţă după alta, m-am rugat cu el, dar părea că nu putea găsi
mângâiere în nimic din ce i-am spus. Atunci am deschi la capitolul 3 din Evanghelia după Ioan şi
i-am citit acel text, cum Nicodim a venit noaptea la Isus. Ochii bolnavului priveau aţintiţi drept
spre mine în timp ce citeam şi părea că vrea să înghită fiecare cuvânt pe care-l citeam. Când am
ajuns la locul: „După cum a înălţat Moise şarpele în pustie, tot aşa trebuie înălţat şi
Fiul Omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică”, atunci
m-a rugat să mă opresc. „Scrie aceasta acolo?” a întrebat. „Da”, i-am răspuns. N-am ştiut că scrie
aşa ceva în Biblie; vă rog, mai citiţi o dată!”
Bolnavul s-a sculat pe marginea patului şi a împreunat mâinile şi în timp ce citeam textul a
doua oară, a exclamat: „Ce frumos! Vă rog, citiţi încă o dată!” I-am citit pentru a treia oară textul
rar, cuvânt cu cuvânt. Când am terminat, am văzut că ochii bolnavului erau închişi şi că expresia
plină de grijă făcuse loc unui surâs paşnic. Buzele lui s-au mişcat şi când m-am aplecat peste el
ca să aud ce spunea, am auzit cuvintele: „După cum a înălţat Moise şarpele în pustie, tot aşa
trebuie înălţat şi Fiul Omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.”
A mai deschis o dată ochii şi a spus: „Aceasta îmi este de ajuns. Nu mai trebuie să-mi
citiţi nimic.”
În dimineaţa următoare, devreme, am mers să văd de el, dar patul era gol. Îngrijitorul mi-a
povestit că bărbatul tânăr murise în pace. După vizita mea a stat culcat liniştit şi câteodată spunea
pentru sine cuvintele: „Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică”.
Ce l-a ajutat pe acest om muribund să ajungă la pace? Două lucruri: a fost profund
conştient că în toate zilele vieţii lui fusese un păcătos, absolut nevrednic de har. Conştiinţa lui l-a
convins că vina uriaşă a păcatelor lui trebuie să-l ducă în prăpastia pierzării veşnice. De aceea
suspina după mântuire.
Şi apoi celălalt lucru: El a apucat prin credinţă cuvântul harului, care promite viaţa veşnică
tuturor celor care cred în Isus cel înălţat pe cruce.
„Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim
neprihănirea lui Dumnezeu în EL.” (2 Corinteni 5,21.)
Păcătosule, vinovat înaintea lui Dumnezeu, împovărat de blestem, biet om cu conştiinţa
suspinând, ascultă: aici este mântuire veşnică, deplină. Aici scrie: „Pentru ca oricine crede în El”.
Ascultă: Toţi! Nu ajunge acesta? Nu spune: „Eu sunt prea rău”; nu spune: „Vina mea este prea
mare”, nu spune: „Inima mea este prea rece” sau „Nu pot s-o înţeleg”. Nu, tu trebuie să
ajungi la pace! Toţi, cei mai răi, cei mai pătaţi; toţi, chiar şi aceia care, chemaţi de multe ori,
au auzit şi au dispreţuit de-a lungul multor ani glasul harului; toţi cei care odinioară au vrut să-L
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urmeze pe Isus, dar apoi totuşi i-au întors spatele pentru a merge cu lumea. O, cuvânt fericit:
„Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică”.
Nu este acesta destul har pentru oricine, ca să apuce viaţa veşnică? Apuc-o! Crede-o! Şi
meditează la celălalt cuvânt: „Cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători faţă de o mântuire aşa
de mare?” (Evrei 2.3 textual).
Nr. 51 SĂRMANA MEA FIICĂ
„Du-te şi să nu mai păcătuieşti!” (Ioan 8,11)
Nenumăraţi oameni din poporul nostru consideră păcatul poftei trupeşti cu totul de la sine
înţeles, ei au pierdut cu totul noţiunea de păcat. Ei vorbesc despre desfrâu ca despre o chestiune
atât de naturală ca spălatul şi pieptănatul. Un soldat, care avea aceeaşi ţinută morală, a afirmat
odată că această slujire a păcatului îi face capul lucid, spiritul liber şi clar. Dar încă n-avea 30 de
ani şi forţa lui vitală era consumată; acum voia să se căsătorească. Chiar s-a logodit cu o fată
curată şi bine educată. El şi-a zis: Aşa, acum ajung şi într-un adăpost ferit. Dar imediat după
logodnă şi-a luat viaţa. Şi-a tăiat gâtul în cabina de baie a unei băi publice. Cum s-a ajuns la
aceasta? Puterea pentru plăcerea păcatului trecuse, acum vin acuzaţiile conştiinţei; l-a cuprins
tristeţea. El a văzut că era un escroc faţă de logodnica lui. Pe Dumnezeu nu-L cunoştea. Că
sângele lui Isus poate tămădui o viaţă pierdută şi stricată, despre aceasta nu ştia nimic. Satan l-a
dus în lanţul lui până acolo, încât a trebuit să sfârşească în disperare.
După terminarea unei mari adunări de evanghelizare, un tânăr a venit la mesagerul lui
Dumnezeu, care vorbise despre sfărâmarea lanţurilor păcatului. Era un tânăr plăcut, muncitor în
fabrică, pe faţa căruia era scris că era un prizonier care suspina. Da, el dorea să devină liber din
viciul care-l ţinea legat. Acum a auzit că Isus este Eliberatorul, aşa că voia să se grăbească să se
abandoneze în mâinile lui Isus. El nu voia să meargă mai departe pe drumul distrugător! El şi-a
zis: Dacă există un Eliberator, nu vreau să ies din această sală până nu-L voi fi găsit. Da, Isus
este Eliberatorul din orice lanţ al păcatului şi din orice constrângere a lui satan. Crede lucrul
acesta, apucă-l, tu, cel care suspini şi tânjeşti să devii liber de forţa întunecată care te leagă.
Aceasta este evanghelia, vestea bună, că Isus este prezent, pregătit, binevoitor şi atotputernic să
salveze în ceasul acesta pe oricine care crede, la o eliberare deplină. Dar câţi prizonieri care
suspină nu există, cărora nu le este propovăduit Eliberatorul!
Un student tânăr, care şi-a distrus şi el sănătatea prin viaţa lui imorală, i s-a plâns de necazul lui
unui alt student, care-L cunoştea pe Isus şi puterea rugăciunii credinţei. Atunci sărmanul om
bolnav a izbucnit în următoarele cuvinte: „Doar nu sunt numai o bucată de carne! Doar mai am şi
altceva în mine. … Ce se va alege odată de mine? … Mi-e teamă de moarte. Mai trebuie să
existe şi o altă viaţă! Ce se va alege de mine? Ajutaţi-mă! Sfătuiţi-mă! Salvaţi-mă! Nu mă lăsaţi!
Ah, aceste nopţi nedormite! Atunci îmi apar vii în faţa ochilor toate acele vechi citate biblice pe
care le-am învăţat în copilărie. Dacă toate acestea vor fi adevărate! Atunci, atunci – atunci sunt
pierdut!”
Nu este zguduitor? Ce disperare sufletească în spatele acestei aparenţe uşuratice a vieţii! În
poporul nostru umblă nenumăraţi prizonieri de felul acesta. Dar Isus a cerut cu stăruinţă să
se vestească celor prinşi, eliberarea. Nu mai poţi să treci pe lângă toată această disperare şi
nenorocire a unuia dintre marile domenii ale păcatului, stricăciunea crescândă ne priveşte din
toate părţile. Este serios şi mare ceea ce cuprinde porunca. „să nu preacurveşti!” „Nu vă amăgiţi:
nici curvarii, nici idolatri, nici adulterii, nici cei care se masturbează … nu vor moşteni Împărăţia
lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 6,9-10.) Este vorba de puterea păcatului în: gânduri, vorbe, fapte, în
cărţi şi tablouri.
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Satan foloseşte puterea acestui păcat, ca să lege tineretul poporului nostru în înstrăinare de
Dumnezeu. Discuţiile imorale care sunt purtate peste tot fără să se ridice vreo împotrivire,
otrăvesc gândurile ascultătorilor, trezesc dorinţele şi pregătesc sigur înfăptuirea păcatelor; aceste
conversaţii desfrânate sunt în realitate semănătura lui satan. El trezeşte cuvintele şi povestirile
dintr-odată la timpul său, leagă de ele o mie de imagini şi gânduri, până l-a dus pe sărmanul om
acolo unde a vrut el. Şi apoi? Viaţa împovărată de blestem a unui desfrânat lasă în urma
lui numai ruine şi lacrimi, fericirea vieţii zdrobită, blestem, nenorocire şi anume, fără
pedeapsa şi dezonoarea din partea oamenilor. Aceşti munţi de păcate rămân puse bine până în
ziua judecăţii divine, dacă păcătosul nu găseşte în Isus mântuire şi iertare.
Averea oamenilor este protejată prin legi; hoţii sunt închişi în temniţă. Cine împinge o fată în
apă, este tratat ca un ucigaş şi condamnat. Toate acestea sunt drepte. Dar ce se întâmplă cu
acela care fură unei femei virtutea şi cinstea?
Un mare cerc de bărbaţi tineri era adunat festiv în pădure, în apropierea oraşului german B.
Dintr-odată au început într-o parte strigăte mari; din desiş a venit o femeie îmbrăcată sărăcăcios,
repezindu-se cu gesturi sălbatice şi a pătruns în cerc ocărând tare. S-a aruncat asupra unui bărbat
tânăr, pe care l-a copleşit cu cele mai violente reproşuri şi cu cele mai josnice insulte. Au vrut s-o
înlăture, dar ea s-a apărat ca o furie. „Fiica mea! Fiica mea! Sărmana mea fiică!” aşa striga fără
încetare. „Aţi nenorocit-o. Aţi necinstit-o şi apoi i-aţi dat drumul!” Ea se agăţa aşa de tare de
victima ei, încât a trebuit să fie smulsă de la el ca o furibundă; la aceasta, haina lui s-a făcut
zdrenţe – conştiinţa lui era de mult zdrenţe!
În cele din urmă a fost apucată de mai multe braţe puternice, târâtă din cerc în tufiş, unde a
căzut la pământ şi a rămas acolo; o auzeau scâncind: „Sârmana mea fiică! Sărmana mea fiică!”
Doi dintre tineri au simţit milă şi s-au dus după nefericită ca s-o întrebe de ce jeleşte aşa. Ea a
povestit atunci că avea două fiice. Cea mare deja fusese sedusă. Acum şi cea mai tânără avea un
copil, dar tânărul bărbat care o amăgise, nu voia să ştie nimic de ea. Ieri a trecut pe lângă
locuinţa ei, fără să se intereseze de copilul lui. Atunci fiica ei a fugit după el, i-a ţinut copilul în
faţa ochilor şi a zis: „Acesta este copilul tău; îngrijeşte-te de el!” Dar el s-a smuls râzând şi a
plecat mai departe. Acum mama voia să-i ceară personal socoteală bărbatului care îi nenorocise
casa – dar vinovatul merge mai departe pe drumul lui, nepedepsit – Dumnezeu va şti săl găsească şi va şti să-i găsească pe mulţi, mulţi care au mers pe acelaşi drum.
Se presupune că 200.000 de fiice ale poporului nostru german trăiesc numai pentru şi prin
slujba păcatului – câte milioane de bărbaţi trebuie să existe, care întreţin viaţa sărmană a acestor
sclave prin viaţa lor de curvie? Oare n-are toată patria noastră motiv să strige: „Sărmana mea
fiică!”? Doar este vorba despre sute de mii de preţioase suflete nemuritoare, a căror nădejde este
călcată în picioare, a căror viaţă este sfâşiată! Dacă eşti vinovat, ascultă glasul Dumnezeului tău
cât mai este timp! Mărturiseşte-I fapta ta rea, roagă-L să te dezlege de lanţurile şi legăturile lui
satan! Numai El poate să te ajute. Tuturor păcătoşilor să li se strige aceasta: Mai există
nădejde! Dumnezeu nu Se va întoarce de la voi, oricât de adânc veţi fi căzut, oricât de mare ar
fi vina.
Puteţi primi iertare, puteţi fi spălaţi de păcatele voastre, puteţi fi tămăduiţi prin sângele lui Isus.
Nu vă împotriviţi vrăjmaşului cu propria putere, ci cu puterea lui Hristos, care a venit pentru a
nimici lucrările diavolului.
Şi astăzi mai puteţi auzi marele cuvânt de har pentru adulteri şi adulterine: „Păcatele îţi sunt
iertate!” Luca 5,20.) „Credinţa ta te-a mântuit; du-te în pace!” (Luca 7,50.) Dar şi celălalt cuvânt
mai este scris: „Du-te şi să nu mai păcătuieşti!” (Ioan 8,11).
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Nr. 52 INAPT PERMANENT DIN CAUZA MIOPIEI MARI
O povestire despre recrutare
„Eu sunt uşa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit (salvat); va intra
şi va ieşi şi va găsi păşune.” (Ioan 10,9)
Era recrutare în Anklam, în anul 1895. Un tânăr crescut frumos, cu ochi sinceri, mari, stătea în
faţa generalului; medicul era mulţumit. „Infanteria de gardă.” Faţa tânărului a strălucit.
Atunci aghiotantul a zis: „Domnule general, nu merge; bărbatul este pedepsit cu 14 zile pentru
furt!” Atunci tânărul a izbucnit în lacrimi şi a spus cu durere: „M-a pus mama să fur lapte.” Ce
lacrimi amare! N-avea voie să ajungă la gardă. Un altul, al cărui vis drag era marina sau husarii
roşii, a auzit cu durere: „Hipertrofie cardiacă: inapt permanent!” Cât motiv au să-I mulţumească
lui Dumnezeu toţi aceia care cu membrele şi mintea sănătoasă, nepedepsiţi, cu nume onorabil,
sunt apţi de slujba în armată sau în flotă şi chiar toţi aceia care în cariera cetăţenească găsesc de
lucru, pâine şi prosperare. Lui Gustav D. nu i-a mers aşa. El n-avea încă nici 12 ani, când o
dorinţă arzătoare i-a stăpânit viaţa. A dorit mult să fie învăţător. Va să zică, el avea un
învăţător sincer, care se ruga, în care se împlinea cuvântul: „Ce seamănă omul, aceea va şi
secera” (Galateni 6,7). Bătrânul învăţător îşi iubea învăţăceii şi băieţii îl iubeau pe el. El
era idealul lui Gustav şi pe urmele lui voia să păşească. Bătrânul cantor le-a vorbit odată elevilor
lui despre rugăciune, cum poţi să primeşti o francheţe tot mai mare de a te apropia de Dumnezeu,
prin recunoştinţă după ce ai avut parte de ajutor. Micul Gustav a ţinut minte aceasta şi a făcut
experienţe în legătură cu bunătatea şi ajutorul lui Dumnezeu în micile sale nevoi şi încurcături, la
şcoală şi acasă. Pe atunci a trecut printr-o inflamaţie a corneei la ambii ochi, de durată, în
primejdie de a orbi. A mers rugându-se la operaţie, la Breslau. Oftalmologul a trebuit să admire
liniştea şi cumpătul micului puşti. Dumnezeu a dat izbândă într-atât, încât Gustav, după operaţie
a putut să citească şi să scrie, dacă avea foaia foarte aproape de ochi. Dar învăţător nu putea
deveni. Inspectoratul şcolar, a cărui părere a fost cerută, a răspuns: Cu o distanţă abia de doi ţoli
şi jumătate la citit şi la scris, pentru cariera de învăţător, permanent inapt! Aceasta a fost o
durere!
La 14 ani, Gustav a ajuns la un împletitor de coşuri, la Schweidnitz, în ucenicie. Ce-i drept, Îl
cunoştea pe Dumnezeu ca pe Cel ce ajută în nevoi, dar încă nu-L cunoştea pe Dumnezeu ca pe
Acela care-l iubeşte pe păcătos. Atunci, într-o predică, l-a atins cuvântul. „Pentru că nu voi certa
pentru totdeauna, nici nu mă voi mânia mereu, pentru că ar leşina înaintea Mea duhul şi sufletele
pe care le-am făcut. …. I-am văzut căile şi-l voi vindeca. Şi îl voi călăuzi şi-i voi da din nou
mângâieri, lui şi alor lui care jelesc. …. Eu creez rodul buzelor. Pace, pace. …. Dar cei răi sunt
ca marea tulburată …. Şi valurile ei aruncă afară noroi şi mâl. ‚Pentru cei răi nu este pace’, zice
Dumnezeul meu.” (Isaia 57,16-21.) Atunci a observat Gustav că păcatul lui îl desparte de harul
lui Dumnezeu, dar că Dumnezeu îl iubeşte pe el, păcătosul. A fost trezit.
Dar un om trezit încă nu este un om convertit. Un om trezit nu are pace cu Dumnezeu; întradevăr, el gustă puterile lumii viitoare şi Cuvântul bun al lui Dumnezeu, iar Duhul Sfânt lucrează
în el; dar el încă n-a intrat prin uşa deschisă, pentru a lua în stăpânire mântuirea lui Dumnezeu.
Foarte mulţi oameni umblă în starea aceasta mulţi ani, se consideră credincioşi, creştini
adevăraţi, au când şi când clipe fericite, dar nu au pacea cu Dumnezeu. Satan îi reţine cu multă
putere şi viclenie de a se abandona crezând în mâinile lui Isus, cu deplină încredere.
Astfel au existat şi aici, în viaţa aceasta, multe ceasuri întunecate, multă împotrivire. Dar
Dumnezeu este credincios; harul l-a condus permanent pe acest tânăr laolaltă cu creştini
credincioşi şi de asemenea, a avut parte încă o dată de minunata purtare de grijă şi de
atotputernicia lui Dumnezeu. Şi anume, în vremea aceasta a fost din nou în primejdie să orbească
de tot, dar Dumnezeu i-a păstrat ochii fără doctor, prin rugăciunile de credinţă ale
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adevăraţilor copii ai lui Dumnezeu. Ce experienţă! – Cu toate acestea încă se împotrivea
dragostei lui Dumnezeu, încă mai avea prejudecăţi în legătură cu adepţii lui Isus.
Au trecut ani, Gustav avea 19 ani. Atunci a fost chemat pentru mai multe zile la muncă de
împletit coşuri şi de împletit scaune, într-o casă care era cunoscută până departe pentru
creştinismul ei hotărât. Această casă era o lumină strălucitoare, o cetate pe munte. Dar Gustav
spunea: „ Aceasta este făţărnicie, ipocrizie, prefăcătorie”. Când s-a pornit într-acolo, i-a spus
bătrânei sale mame: „Treaba i-o voi face, dar cu ipocrizia lui să stea departe de mine; am să-i
trag o săpuneală.” Da, el L-a chemat pe Dumnezeu de mai multe ori, ca El să-l păzească de
cursele care i-ar putea fi puse într-o asemenea casă. Într-adevăr, felul simplu şi cordial în care a
fost întâmpinat în această casă şi Cuvântul lui Dumnezeu, pe care a putut să-l asculte în acea
casă, au dat inimii lui convingerea că acolo era la copii adevăraţi ai lui Dumnezeu. Dar el doar îşi
pusese în gând că aceşti evlavioşi trebuiau să fie nişte prefăcuţi; el voia să se ţină tare, să scape
teafăr din această casă. Apoi, într-o sâmbătă a venit un predicator în casă şi a vorbit atât de
captivant cu acei oameni tineri, încât a biruit orice aversiune din inima acestui tânăr. S-a făcut
duminică dimineaţă şi acelaşi mesager al lui Dumnezeu a vorbit despre Ioan 10,9-11: „Isus
este uşa deschisă”, uşa deschisă pentru a păşi din temniţa păcatului, sus, în casa Tatălui. „Este
cumva aici un suflet”, a întrebat evanghelistul după o tăcere solemnă, „care de săptămâni şi luni,
poate de ani a fost adus deja până la această uşă prin îndurarea lui Dumnezeu? Prietene, de
ce stai afară? Afară este întuneric – ai văzut aceasta – înăuntru este lumină – Dumnezeu este
lumină – Isus este Lumina lumii. Afară este sclavie – ai avut parte de ea – înăuntru este libertate,
libertatea fiilor lui Dumnezeu. Isus este uşa – şi „nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine”, spune
Isus.”
Atunci, dintr-odată, acest tânăr căutat mult şi minunat, n-a mai văzut şi n-a mai auzit nimic
despre lucrurile care erau în jurul lui; a fost o ultimă luptă a împotrivirii, dar dragostea lui
Dumnezeu a biruit. El a ştiut că Domnul a fost cel care i-a strigat: „Eu sunt uşa. Dacă intră
cineva prin Mine, va fi mântuit”. Atunci s-au deschis ochii inimii acestui tânăr; el a crezut şi a
văzut că Dumnezeu l-a iubit atât pe el, nenorocitul, nerecunoscătorul, încât L-a dat pe singurul
Lui Fiu la sărăcie, judecată şi moarte, ca el să fie salvat. În dimineaţa următoare, tânărul
împletitor de coşuri a mărturisit bătrânului gospodar, că i-a călcat pragul fără tragere de inimă,
pentru că l-a dispreţuit şi l-a urât ca pe un prefăcut, dar acum această casă a ajuns să fie spre
veşnica lui binecuvântare. Nu mult după aceea, Gustav s-a dus la examenul medical al recruţilor.
Şi aici i s-a spus: pentru serviciul militar al împăratului pământesc: „Inapt permanent din
cauza miopiei mari”. Dar pentru că Dumnezeu îi deschisese ochii ca să-L vadă pe Isus, a fost
declarat folositor pentru serviciul Împăratului ceresc. Deasupra vieţii lui a fost scrisă
promisiunea lui Dumnezeu: „Te voi binecuvânta şi vei fi o binecuvântare!” Acum, acest
împletitor de coşuri miop voia să pună o întrebare acelora care purtau cu membre şi ochi
sănătoşi, vestonul şi armele împăratului: Eşti cumva atât de miop încât să nu poţi vedea
muntele uriaş al păcatului tău şi marea de har a lui Dumnezeu? Eşti atât de miop
încât să nu poţi vedea prăpastia pierzării veşnice, care este foarte aproape în faţa
picioarelor tale şi nici uşa spre mântuirea veşnică, ce este deschisă înaintea ta?
Dar poate că această pagină va ajunge şi în mâna unora ai căror ochi au devenit de mult
văzători, pentru a recunoaşte limpede toate acestea. Poate ai ajuns şi tu prin minunile harului lui
Dumnezeu, prin multe experienţe ale dragostei şi ale puterii lui Dumnezeu, până foarte aproape
de această uşă. Prietene, de ce stai afară? Apucă viaţa veşnică! Crede şi trăieşte!
Harul lui Dumnezeu caută luptători ai lui Dumnezeu printre făpturile omeneşti. Vrei să-I
slujeşti Împăratului Isus? Ah, El trebuie să spună despre mulţi, mulţi: „Inapt permanent din
cauza orbiei, necredinţei, îndărătniciei şi mândriei!” Despre tine ce spune?
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Nr. 53 BEIJING
„Când omul cel tare şi bine înarmat îşi păzeşte casa, averile îi sunt la
adăpost. Dar dacă vine peste el unul mai tare decât el şi-l biruieşte,
atunci îi ia cu sila toate armele în care se încredea şi împarte prăzile
luate de la el. (Luca 11,21-22)
Împăratul nostru a trimis batalioanele care porneau spre China cu cuvintele: „Nu voi avea
odihnă până când steagurile germane, unite cu cele ale celorlalte puteri, nu vor flutura biruitoare
deasupra celor chinezeşti şi înălţate pe zidul Beijing-ului nu vor dicta chinezilor pacea!” Deci
Beijing-ul este ţinta steagurilor germane în această expediţie militară!
Beijing înseamnă: reşedinţa nordului; este situat pe o câmpie întinsă, mănoasă, la vest de
râul Peiho. Numărul locuitorilor este apreciat de unii la două milioane, totuşi, probabil nu se
ridică la mai mult de 600.000. Prevăzut cu 12 mici suburbii locuite în majoritate de muncitori
care fac manual cărămidă nearsă şi grădinari, Beijing-ul formează un pătrat uriaş cu un perimetru
de 45 de kilometri (6 mile germane), înconjurat de ziduri rectilinii, înalte; cele patru fronturi
privesc exact spre: nord, sud, est, vest. În interiorul acestor ziduri există două oraşe absolut
separate: oraşul tătarilor, care este reşedinţa guvernului; şi oraşul chinezesc, care este oraş
comercial.
Dacă te apropii dinspre sudul Beijing-ului4, observi, cât vezi cu ochii, zidul sudic al oraşului
chinezesc, lung de 9 kilometri şi înalt de aproximativ 40 de picioare, cu puternicele lui turnuri de
colţ şi bastioane. În interiorul porţilor se merge aproape un kilometru printr-o întindere pustie
până încep casele joase. În viaţa zilnică, pe străzile late se înşiră: tarabe, mese, roabe acoperite cu
tot felul de mărfuri imaginabile şi alimente laolaltă. Între ele stau povestitori, trupe de teatru,
scamatori, ghicitori, oameni-şarpe (acrobaţi), toţi înconjuraţi de foarte mulţi spectatori.
Însă toate celelalte aspecte scad în importanţă faţă de murdăria uimitoare care umple toate
străzile. Pe ele este pus tot gunoiul din case. Murdăria lichidă se adună în hârtoape şi băltoace,
aici zac în fiecare dimineaţă cadavrele copiilor care au murit în ultima noapte; acestea unt duse
de acolo înainte de prânz. Duhoarea care domneşte peste tot este ceva de nedescris şi nu este
întrecută decât de mizeria cetelor de cerşetori care mişună plini de paraziţi. Orbi, paralitici,
oameni fără nas şi urechi şi cu cioturi rău cicatrizate de mâini şi picioare, oameni diformi şi
leproşii fac impresia că aici s-a adunat toată nenorocirea lumii.
Mergând mai departe spre nord, se ajunge, în sfârşit, la zidul înalt al oraşului tătarilor, care are
şi el trei porţi întărite. Oraşul tătarilor este secţionat de străzi mari, late cam de 30 de metri, la fel
de murdare, urât mirositoare, în multe pătrate regulate, care sunt întretăiate de o mulţime de
străzi mici. Aici se văd mandarini pe cai, în lectici sau şi în trăsuri cu două roţi, însoţiţi de
slujitori călare sau de alergători purtători de suliţă, mai ales lumea chineză de seamă. Aici se
aflau şi legaţiile puterilor europene, acum distruse. Încă n-ai înaintat prea mult, că iar te afli pe
un zid înalt care înconjoară în centrul oraşului tătarilor, uriaşul pătrat al „oraşului galben”.
Acesta are multe temple şi palate ale înalţilor demnitari; partea lui nordică este completată cu
grădinile împărăteşti, în care se află lacuri artificiale şi muntele de cărbuni, înalt de 24 de metri,
cel mai înalt punct al oraşului.
Apoi dai de al treilea zid întărit, care înconjoară palatul împărătesc sau „oraşul roşu”. Acesta
are patru porţi. Acoperişurile clădirilor acoperite cu lac galben, sunt aurite. Acest întreg
înconjoară multe clădiri, temple şi palate, despărţite prin grădini şi curţi, care în majoritate sunt
înconjurate sau legate cu galerii şi colonade.

4

Descrierile livrate aici se bazează pe rapoartele de călătorie tocmai făcute publice ale cercetătorului dr. Ehler,
recent decedat în Noua Guinee.
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Beijing-ul a fost oraş de reşedinţă deja câteva secole înainte de naşterea Domnului, deci este
vechi de peste 2000 de ani; în acest timp a fost cucerit de mai multe ori. În anul 1644 tătarii au
cucerit Beijing-ul, iar ultimul împărat de sânge chinez s-a spânzurat disperat de un copac, care
mai este expus şi astăzi în grădinile împărăteşti. De atunci domneşte dinastia tătară. Beijing-ul a
fost cucerit ultima dată în 1860. Atunci a înaintat spre Beijing un corp de armată anglo-francez
de 7.000 de oameni şi 20 de tunuri. La 11 kilometri în sud de capitală, în 18 şi 21 septembrie s-a
ajuns la lupte serioase: chinezii au fost învinşi, dar şi-au mai reţinut adversarii încă două
săptămâni şi jumătate cu batjocuri inutile. Apoi, în sfârşit, la 13 octombrie capitala şi-a deschis
porţile fără luptă.
Dacă priveşti peste Beijing de pe muntele de cărbuni sau de pe zidurile înalte, priveşti într-o
mare nesfârşită de palate, temple, pavilioane, de case joase şi înalte, întrerupte de multe ori de
copaci mari şi grădini. Este o privelişte minunată – dar care induce în eroare, căci sub acest
acoperământ strălucitor nu este numai murdărie, mizerie şi duhoare pe străzi, ci mai multă
nenorocire a păcatului decât ne putem imagina. Se găsesc şi în metropolele europene
multă mizerie a păcatului şi egoism insensibil – acestea nu ajung nici pe departe la puterea
fanatică a asprimii nesimţitoare şi crâncene a setei de câştig şi a slujirii păcatului care domneşte
în viaţa familiilor chineze, în viaţa sexuală şi cea a poporului. Cel mai mult suferă sub aceasta
femeile şi copiii, pentru care nu există nici milă, nici dreptate.
La viciile pe care le cunoaştem noi, se mai adaugă unul deosebit: fumatul de opiu. Această
patimă îi jefuieşte pe oameni în timp de câteva luni, de toată puterea minţii şi a trupului şi face
din tineri nişte bătrâni care tremură. În ciuda întregii culturi şi dezvoltări, tot poporul zace în
adâncă mizerie, inima lui este împietrită, pentru că timp de milenii nici o rază a dragostei lui
Dumnezeu n-a luminat înăuntru.
Cultura şi dezvoltarea sporesc fericirea pământească a oamenilor numai acolo unde adevărul şi
dragostea lui Dumnezeu luminează în inimi. Chinezii au construit deja acum 600 de ani un canal
împărătesc cu o lungime de 150 de mile şi o adâncime a apei de 28 de picioare, au descoperit
praful de puşcă deja acum 2000 de ani şi artele grafice acum 1300 de ani. Ce cultură înaltă! Cu
toate acestea este un popor nefericit, căruia îi lipseşte orice mângâiere şi pace.
Chinezii reprezintă cam a patra parte a oamenilor care locuiesc pe pământ. În medie mor
zilnic 33.000 de chinezi care nu au auzit încă niciodată de Numele Isus, singurul în
care este mântuire şi pace – ce realitate gravă! Dar lăudat fie Dumnezeu – oamenii lui
Dumnezeu au pornit să propovăduiască vestea bună a mântuirii, celor care stau în umbra morţii.
Mult sânge de martiri a curs deja în China. În bătălia în care sunt acum băgate în luptă forţele
armate germane disponibile, nu este vorba numai de a restabili prestigiul Germaniei în acest
imperiu vast cu puterea armelor şi a-l consolida pentru viitor. În mod vădit, Dumnezeu foloseşte
toate aceste evenimente serioase, pentru a deschide larg porţile Chinei pentru evanghelie.
Destulă vreme a păzit satan, cel tare, această curte a sa. Isus, Cel mai tare, a bătut puternic la
această poartă pentru a-i smulge lui satan prada şi pentru a elibera în triumf cete de suflete
omeneşti mântuite. De aceea această mare luptă, în care pleacă acum şi bărbaţi germani.
Dumnezeu să-i călăuzească pe toţi!
Un misionar experimentat a spus despre evanghelia printre chinezi următoarele: „Dacă vorbiţi
neamurilor despre o învăţătură religioasă, ei vor rămâne neimpresionaţi; dacă le predicaţi despre
binecuvântări viitoare, ei sunt prea necredincioşi şi prea umiliţi de apăsarea nevoii prezente,
pentru a auzi ce le spuneţi. Dar povestiţi-le ascultătorilor voştri despre un ajutor nelipsit pentru
fiecare fumător de opiu, pentru fiecare băutor, pentru fiecare jucător din mijlocul lor;
propovăduiţi-le un Mântuitor care eliberează de-a pururi şi neîntârziat de păcat şi de
consecinţele lui veşnice orice suflet care are încredere în El şi veţi afla curând că Evanghelia
este o veste bună, că ea captează atenţia şi este în stare să dea naştere în om la cele mai mari
transformări pe care vi le puteţi imagina şi dori.”
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Nu este aceasta adevărat şi printre noi? Nu avem nevoie şi noi de un Mântuitor care sparge
lanţurile păcatului? Nu trebuie conduse şi printre noi conştiinţe încărcate şi inimi care suspină la
Eliberatorul Isus, ca să găsească viaţă şi pace? Nimeni dintre noi nu se îndoieşte că cuvântul
împăratului nostru nu va fi respectat. Dar ascultă, Isus vrea să înalţe semnul victoriei
peste viaţa ta. El vrea să intre în inima ta. Când se va petrece aceasta, inima ta va deveni
uşoară, plină de pace şi de bucurie, lanţurile păcatului, puterile lui satan vor fi sfărâmate. Atunci
vei vorbi ca un copil către Tatăl său din cer şi vei afla că eşti iubit de Dumnezeu, un om
binecuvântat, ale cărui rugăciuni pun în mişcare mâna lui Dumnezeu şi a cărui patrie este în cer.
Ţie nu ţi-a mers ca acelui chinez, care, plin de dor după pace, a spus plângându-se unui
misionar: „40 de ani am plecat genunchii în templul idolesc; acum capul meu a devenit atât de
lemnos, ca un idol în persoană.” Cu toate acestea, în aceeaşi zi omul a găsit pace şi viaţa veşnică.
Nu, tu n-ai plecat genunchii în faţa idolilor de lemn. Dar poate ai fost tu însuţi idolul, a
cărui cinste, reuşită, plăcere câştig le-ai căutat singur. Sau ai slujit lumii, poate chiar
porţi lanţurile păcatelor sub care conştiinţa ta strigă şi geme.
Este Isus, Împăratul împăraţilor, cel care întinde o mână de har după sărmanul popor chinez.
Dar după tine a întins-o de mult, El doreşte să fii al Lui, să te facă nespus de fericit. I-ai
deschis tu porţile inimii tale? El vrea să îndrepte toate daunele vieţii tale, tu trebuie să
primeşti nădejdea sigură a vieţii veşnice.
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