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Mărturiile unui vechi soldat către camarazii lui: Anul XI - Georg von Viebahn
CUPRINSUL
Nr.
1.

TITLUL
Cât valorează un suflet!

CITATUL
Iacov 5.20

CONŢINUTUL
Despre valoarea incomensurabilă a unui
suflet omenesc. Merită munca de-o
viaţă, să fie salvat un singur suflet.

2.

Cuvinte de viaţă de pe
buze de copii muribunzi

Ioan 6,68

Cum au fost chemaţi la pocăinţă păcătoşi înrăiţi, prin copiii lor muribunzi.

3. Spini în fericire fericire în spini

Geneza 3,18
Psalmul 23,4

Adevăraţii copii ai lui Dumnezeu pot să
savureze fericirea debordantă şi pacea
deplină, chiar şi în dureri şi încercări.

4. Un popor însetat

Ioan 7,37

Nici onoare, nici bogăţie, nici voluptate
nu pot potoli setea sufletului tău.

5. Harul te caută!

Efeseni 2,5

Despre puterea harului, care poate birui
un păcătos foarte împotrivitor.

6. Calea lunecoasă

Ieremia 23,12

Numai harul poate feri pe un om de
prăpastia păcatului; inima lui este
capabilă de orice lucru rău.

7. Dinamită veritabilă

Romani 1,16

Cuvântul lui Dumnezeu este o putere,
care-l poate zdrobi pe om în mândria
şi încăpăţânarea lui.

8. Regina nopţii

Iov 14,1-2

Despre efemera fericire pământească şi
a strălucirii omeneşti.

9. Cât timp mai ai?

Iov 34,20

Cât de urgent este să fim siguri de
mântuire şi cât de preţioasă este
moartea unui om, care se odihneşte în
pacea lui Dumnezeu.

10. Întoarcere?
Ce este aceasta?

Ezechiel 33,11

11. În rătăcire

12. Taina de a face aur

Isaia 53,6

2 Corinteni
5,17

Întoarcerea nu este o evoluţie, ci un
eveniment foarte important, care
intervine în viaţă şi înnoieşte totul.
Despre căile rătăcite pe care omul
despărţit de Dumnezeu se grăbeşte la
pierzare şi cum Dumnezeu îl cheamă
pe drumul de întoarcere.
Despre taina puterii miraculoase a
sângelui lui Isus, prin care păcătosul cel
mai ticălos va fi îndreptăţit înaintea lui
Dumnezeu şi va deveni un copil iubit al
lui Dumnezeu, dacă se apropie crezând,
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13. Nu te poţi dezvinovăţi

Romani 2,1

cu pocăinţă.
Despre responsabilitatea omului, care
nu se supune harului.

14. Nu te împotrivi
harului!

2 Corinteni
6,1-2

Dumnezeu nu-ţi cere putere, Dumnezeu
cere numai voinţa ta; puterea ţi-o va da
EL.

15. Ieşirea din labirint

Matei 18,3.5

Dumnezeu are o cale pe care poate şi
vrea să salveze din toate greutăţile,
nevoile şi ispitele.

16. Pierdut – salvat

Zaharia 7,13

Dumnezeu a deschis calea salvării
pentru toţi. Dar păcătosul îndărătnic
este în stare să-şi închidă singur calea.

17. Oameni care nu
pot fi salvaţi

2 Petru 3,9

Cum este cu oamenii care-şi vând
mântuirea sufletului pentru lucruri fără
valoare, pentru că nu preţuiesc
dragostea salvatoare a lui Isus.

18. Ultima staţie

Matei 22,13

Despre popasurile vieţii: slujirea
păcatului, robia păcatului, disperare,
pierzarea veşnică.

19. Mâine – sau astăzi?

Psalmul 95,7-8

Despre amânarea întoarcerii.

20. Plata păcatului

Romani 6,23

Ce găseşte pe calea lui un păcătos care
dispreţuieşte harul.

21. Corabia
infractorilor

Psalmul 14,2-3

Ce este omul în starea firească a inimii
lui, înaintea lui Dumnezeu.

22. Ospiciul
care arde

Proverbe 18,2

Copiii lumii în pofta lor nebună seamănă
cu nebunii care nu vor să se lase salvaţi
din casa care arde.

23. Piatra păcatului
din Sofia

Matei 7,13-14

Este lucrarea harului când păcătosul îşi
vede calea lungă a trecutului în
lumina lui Dumnezeu.

24. Amăgit prin poftă

Geneza 3,13

Despre pofta ademenitoare, amăgitorul
invizibil şi pierzarea păcătosului înşelat.

25. Ucigaşul de la
început

Ioan 8,44

Cine este Satan şi ce face el din oamenii
care sunt sub puterea lui.

26. Există cu adevărat
un Dumnezeu care
ascultă rugăciunile?

Evrei 11,6

Despre credinţa care experimentează
minunea lui Dumnezeu.
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27. Ai o nădejde?

Psalmul 31,14

Ce înseamnă să nădăjduieşti în
Dumnezeu şi cum le răspunde
Dumnezeu acelora care se încred în El.

28. Când se prescrie
vina ta?

Numeri 32,23

Vina păcatului nu iese din uz; numai
sângele lui Isus o poate înlătura.

29. Stai liniştit şi
descoperă-ţi capul

Ioan 19,17

Mântuitorul răstignit merită să-L
omagiem.

30. Poarta deschisă

Psalmul 118,
19-20

Poarta Casei Tatălui este deschisă,
îndurarea cheamă păcătoşii vinovaţi
să se întoarcă acasă.

31. În faţa procurorului

Psalmul 90,8

Imaginea înspăimântătoare a păcatului
unei vieţi întregi, pe care o vede
omul neîmpăcat, în pragul veşniciei.

32. Zapisul rupt

Coloseni 2,13-14

Cel mai mare necaz din viaţa omului
este vina păcatului; numai Isus o poate
lua; pentru oricine care crede, zapisul
este rupt.

33. Ce părere are un
cancelar al
regatului despre
Biblie

Ioan 8,32-33

Despre înţelepciunea, mângâierea şi
bucuria, care, din Cuvântul lui
Dumnezeu, pătrund într-o inimă
credincioasă.

34. Care este locul
tău de destinaţie?

Geneza 16,8

Gândeşte-te că viaţa ta sfârşeşte fie în
slava lui Dumnezeu, fie în pierzarea
iazului de foc.

35. De ce este
capabil omul?

Ieremia 17,9-10

Nimeni nu-şi poate imagina de câtă
neîndurare este capabil inima uni om.

36. Dumnezeu o
scoate la capăt cu
vrăjmaşii Lui

Psalmul 37,35-36

Zadarnic luptă omul împotriva lui
Dumnezeu şi a Evangheliei.

37. Cea mai aleasă
familie de pe pământ.

Ioan 1,12

Cum Duhul Sfânt îi atrage pe oameni la
Hristos, ca să fie introduşi în calitate de
copii în familia lui Dumnezeu.

38. Comoara pierdută

Ezechiel 34,16

Cum Dumnezeu caută păcătoşi pierduţi
şi îi găseşte.

39. De ce-L sfidezi
pe Dumnezeu?

Romani 2.4

Răbdarea lui Dumnezeu ţine cu tine
până când este deschisă uşa harului –
nu-L provoca, mânia Lui îndreptăţită
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te-ar putea lovi dintr-odată.
40. Nu contează

Proverbe 24,12

Ce înseamnă să dispreţuieşti chemarea
harului şi să neglijezi invitaţia lui
Dumnezeu.

41. Petele soarelui

Maleahi 4,2

Lasă să ţi se arate în lumina lui
Dumnezeu, petele păcatului tău.

42. Întâmplare sau
providenţa lui
Dumnezeu?

Psalmul 66,5

Despre minunatele ocrotiri cu care
Dumnezeu a salvat oameni de la moarte
sigură, ca să se poată întoarce la El.

43. Cei ucişi ai
poporului nostru

Ieremia 9,1

Despre suicid.

44. Cât valorează
viaţa ta?

1 Corinteni
6,20

Viaţa ta este preţuită în sângele lui Isus,
iar tu eşti chemat să trăieşti pentru Isus.

45. Un monument al
harului

1 Timotei
1,16

Despre minunile pe care le face
Dumnezeu cu un om, ca să fie salvat.

46. Dumnezeu are cheia Psalmul 145,17

Despre tainele guvernării lui Dumnezeu.

47. Ce este viaţa?

Ioan 1,4

Viaţă înseamnă să te simţi iubit de
Dumnezeul cel veşnic şi să te odihneşti
la inima lui Isus.

48. Sub a cui
Influenţă eşti?

Ioan 8.34,36

Omul neîmpăcat este sub puterea lui
Satan, până îl eliberează Isus şi îi dă o
voinţă eliberată.

49. Care sunt
prietenii tăi?

Proverbe 17,17

Prietenii cu care petreci, îţi influenţează
toată organizarea vieţii. Caută-ţi
prieteni care te conduc la Isus.

50. Te pot ajuta
sentimentele
evlavioase?

Faptele apostolilor
16,31

Credinţa nu se bazează pe sentimente,
ci pe ceea ce a spus şi a făcut
Dumnezeu.

51. De ce este în stare Isaia 34,16
cerneala tipografică

Tot ce citesc oamenii, ajută la influenţarea gândurilor şi deciziilor lor.

52. N-aş fi crezut!

Geneza 2,17

Satan le arată oamenilor plăcerea
păcatului, dar nu şi consecinţele şi
blestemul păcatului.

53. Dacă ai fi ştiut!

Luca 19,42

Foloseşte ziua harului şi meditează la
ceea ce este de folos pentru pacea ta.
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Nr. 1
CÂT VALOREAZĂ UN SUFLET
„Cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la
moarte.” (Iacov 5,20)
Un profesor a spus ironic: ‚Am despicat deja multe cadavre omeneşti şi le-am cercetat, dar
încă n-am găsit nici un suflet.’ Sărmanul om punea la socoteală numai lucrurile pe care le putea
tăia cu cuţitul şi pe care le putea studia cu microscopul. Lucrurile nevăzute pe care le purta el
însuşi în sine: conştiinţa sa, amintirea păcatelor de mult trecute, bucuria sa pentru lauda
oamenilor, dorinţa şi nădejdea sa în ceea ce priveşte sănătatea şi viaţa lungă – toate acestea nu lea luat în consideraţie. Şi totuşi a constatat cu siguranţă în sine însuşi, că gândurile nevăzute şi
dorinţele, imaginile fanteziei sale erau realităţi aşa de puternice, forţe care te pun astfel în
mişcare, încât l-au mânat pe calea păcatului. S-a găsit vreodată într-un om dragostea, atunci când
a fost tăiat, sau ura sau răzbunarea? Şi totuşi, acestea sunt numai puteri şi forţe reale, locuind şi
activând în om, care îi stăpânesc viaţa. „Căci lucrurile care se văd, sunt vremelnice (trecătoare);
pe când cele care nu se văd, sunt veşnice.” (2 Corinteni 4,8)
Dragă prietene, tu ai un suflet nemuritor, acesta eşti tu însuţi, propria ta persoană, care acum
locuieşte numai pentru scurt timp în trupul tău muritor. Oamenii nu văd decât statura ta, faţa,
privirile şi mişcările tale. „Eu”-ul tău propriu-zis, pe tine însuţi, cu gândurile, calculele, intenţiile,
nădăjduirea şi iubirea ta, cine eşti tu cu adevărat – numai Dumnezeu vede. Sfântul, nevăzutul,
prezentul Dumnezeu „va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric şi va descoperi gândurile
inimi”. (1 Corinteni 4,5) Dar ascultă, Dumnezeu doreşte mântuirea şi salvarea veşnică a
sufletului tău. El a deschis pentru tine, cel născut în păcat, om păcătos, o poartă spre slava
veşnică. Ai trecut prin ea? El L-a trimis pe Isus, Domnul slavei, care S-a împovărat cu vina ta
şi a purtat pe cruce blestemul şi pedeapsa ta, ca tu să găseşti în sângele Lui spălare şi împăcare,
filiaţiunea dumnezeiască şi pacea. Le-ai găsit? Ai apucat cu mână smerită harul veşnic? Este
sufletul tău salvat? Da sau nu? Un om salvat din naufragiu şi adus la ţărm, care a fost scos
din valurile pierzării şi adus în siguranţă, ştie precis: sunt salvat! El ştie precis despre cei pe
care i-a văzut coborând în adânc şi scufundându-se: ei sunt pierduţi! Nu este vorba despre
învăţături şi concepte religioase; lasă-i pe alţii să se certe asupra acestor lucruri! Pentru tine este
vorba despre cea mai importantă întrebare: dacă sufletul tău a fost salvat pentru viaţa veşnică,
dacă bunul tău cel mai de preţ, tu însuţi, „eu”-ul tău a fost ferit de îngrozitoarea, absoluta,
veşnica pierzare, de moartea a doua. Cât valorează sufletul tău? La cât îl evaluezi?
La expoziţia mondială din Chicago, o încăpere a raionului de mică industrie era asediată de
dimineaţa devreme până seara târziu de o asemenea mulţime de oameni, încât dura ore până se
putea ajunge înăuntru. Acolo era arătat un diamant mare, minunat, de o valoare aproape
inestimabilă. Piatra merita, într-adevăr, văzută, dar ascultă: un suflet de om este infinit mai
valoros decât zece mii din cele mai valoroase diamante. În acest caz nu este vorba cumva
despre sufletul unui împărat sau al unu savant, ci tot atât de valoros este sufletul celui mai abject
beţiv, al celei mai pângărite femei, al celui mai decăzut vagabond.
Ce câştig, când poţi salva un suflet!
Doi bărbaţi1 din New York au agonisit în meseria lor negustorească o mare avere. Amândoi
au pornit de la zero. Unul a câştigat de-a lungul timpului cam 4 milioane de dolari (cam 17
milioane de mărci). El a fost călcat într-o seară de tramvai şi astfel a murit de o moarte
fulgerătoare. El n-a putut să ia cu el în veşnicie nici măcar un pfenig din câştigul lui. Totul a
1

Povestită de Dr. Torrey
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devenit fără valoare pentru el. Celălalt a câştigat cam ½ milion dolari (cam 21/4 milioane de
mărci). Fiind atenţionat prin moartea mult iubitei şi micuţei sale fiice, s-a lăsat condus de
Dumnezeu să-şi folosească averea, timpul şi puterea, la salvarea sufletelor nemuritoare ale
fetelor decăzute. El nu şi-a dat doar banii, el zăbovea adesea 18-20 de ore pe străzile cele mai rău
famate ale oraşului, pentru a căuta şi a salva pe cei pierduţi. Dumnezeu l-a putut folosi la
salvarea sufletelor nemuritoare de la pierzare şi blestem.
Lasă-te acum întrebat în lumina veşniciei: care dintre cei doi bărbaţi a câştigat mai
bine? Cel care a agonisit 17 milioane şi a trebuit să lase totul în urmă sau cel care a putut să-şi
folosească toată agoniseala, timpul şi puterea, spre a salva grupuri de suflete, pe care le va
revedea în veşnicie?
Aceste suflete au fost salvate de la moarte. Moartea este ceva groaznic. Ea a intrat în casa
acelui om şi i-a răpit fiica drăgălaşă. Dar moartea este mult mai îngrozitoare atunci când nu este
doar moartea trupului, ci moartea veşnică a sufletului. Ascultă: „Isus Hristos a nimicit
moartea şi a adus la lumină viaţa şi neputrezirea, prin Evanghelie”. (2 Timotei 1,10)
Aşadar, pot fi salvate suflete nemuritoare, pentru că sunt conduse la El şi este adusă în inimi
vestea harului.
Ce cuvânt minunat: salvare! Aceasta nu vrea să spună numai: salvare de robia păcatului şi
blestemul păcatului în viaţa pământească, nu numai salvare din veşnica pierzare a iadului, ci
salvarea spre recunoaşterea lui Dumnezeu, spre filiaţiunea dumnezeiască. Când un om Îl
recunoaşte pe Isus ca Salvator al lui şi se lasă crezând în mâinile Lui, atunci devine copil şi
moştenitor al lui Dumnezeu, el va fi salvat din moartea veşnică, la slava veşnică. Despre un
asemenea om, Dumnezeu spune: „A trecut din moarte la viaţă”. (Ioan 5,24)
Salvarea unui singur suflet merită munca unei vieţi întregi. Propriul tău suflet este
salvat? Este scris: „Cel înţelept câştigă suflete”. (Proverbe 11.30 textual.) Harul lui Dumnezeu
te consideră vrednic de lucrul acesta. Dacă s-ar fi descoperit ştiinţa preschimbării pietrelor de
pavaj obişnuite în diamante veritabile, mulţi s-ar înghesui să înveţe ştiinţa aceasta şi să câştige
din ea. Ascultă, Domnul îţi spune care este mijlocul pentru a ridica de pe străzile vieţii, pietrele
pătate ale sufletelor pierdute, care trebuie să strălucească în veşnicie: condu suflete omeneşti la
Hristos!
Este scris: „Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului şi cei ce vor învăţa pe mulţi să
umble în neprihănire, vor străluci ca stelele, în veac şi în veci de veci”. (Daniel 12,3) O, înţelege
ce înseamnă a salva suflete pentru slava lui Dumnezeu – aceasta este o lucrare care aduce
strălucire veşnică. Cu ce te alegi din lauda sau admiraţia oamenilor? Dacă reuşeşti să ajungi sus
ca soldat sau în comerţ, în politică, în societate, aceasta este o stăpânire trecătoare. Dr. Torrey
povesteşte despre un student care în apropiere de Chicago, în lacul Michigan, pe vreme rece a
înotat de zece ori la o corabie naufragiată, după ce şi-a înfăşurat în jurul şoldurilor o funie, pentru
a salva de fiecare dată o viaţă omenească. Epuizat de tot, a mers apoi la focul pe care prietenii lui
îl aprinseseră pe plajă. A stat acolo dârdâind din dinţi, vânăt, îngheţat şi a căutat să aducă puţină
căldură în mădularele lui amorţite. Iar când apoi a mai văzut bărbaţi şi femei luptându-se cu
valurile, nu s-a lăsat reţinut şi a mai salvat încă şapte oameni, în timp ce el îşi risca cu bucurie, de
fiecare dată din nou, viaţa. A căzut într-o febră arzătoare, dar în delirul lui nu vorbea despre cei
17 salvaţi, ci despre cei mulţi care s-au scufundat şi se văita cu glas tare: de-aş fi salvat măcar
încă unul!
Mişcă acest lucru inima ta? De jur-împrejurul nostru se pierd suflete omeneşti, se duc într-o
veşnicie întunecată, îngrozitoare, fără Hristos, fără nădejde. Nu vrei să faci nimic, dacă tu eşti
salvat, pentru a-i salva pe alţii? O, foloseşte-ţi şi ultimul pic de putere pentru aceasta şi gândeştete că este vorba despre pietre preţioase pentru cununa Mântuitorului tău, de plata durerilor Sale,
de prada biruinţei Sale!
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Nr. 2
CUVINTE DE VIAŢĂ DE PE BUZE DE COPII MURIBUNZI
„Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieţii veşnice.” (Ioan 6,68)
Este ceva înduioşător când un copil de 6 sau de 10 ani îşi ia rămas-bun de la părinţii şi fraţii
lui, cu mărturia clară a veşnicei sale salvări, pentru a merge la Domnul. Recent s-a întâmplat
lucrul acesta chiar cu un scump băiat de trei ani, că a plecat dincolo cântând spre lauda
Domnului său. Ar trebui să credem că părinţii unor asemenea copii ar trebui să fie copleşiţi de
aceste mărturii ale credinţei. Dar experienţa ne învaţă că de multe ori părinţii unor astfel de copii,
după scurt timp se întorc pe cărările obişnuite ale vieţii lor lumeşti şi păcătoase. Este nevoie şi în
asemenea cazuri înduioşătoare de harul deosebit al lui Dumnezeu, pentru a zdrobi în căinţă inima
părinţilor neîntorşi la Dumnezeu.
Domnul N. era un bărbat foarte capabil; multe i-au reuşit în viaţă şi i-ar fi reuşit şi mai multe,
dacă prin viaţa lui desfrânată nu s-ar fi lipsit de binecuvântare pe sine şi familia lui. El a fost un
soţ adulter, unul care înjura, batjocoritor, băutor - şi totuşi, acest om a fost odinioară aşa prins de
harul lui Dumnezeu, încât a mers în birturile oraşului, pentru a mărturisi birtaşilor şi clienţilor
din birturi, în faţa cărora până atunci jucase un rol ca desfrânat, că Isus este într-adevăr Fiul lui
Dumnezeu, Salvatorul păcătoşilor, Judecătorul mulţimii. Dar vai, aceste mărturii le-a călcat în
picioare însuşi domnul N.; curând s-a scufundat înapoi, într-un păcat şi mai adânc. Pe atunci,
mulţi credincioşi l-au privit pe acest bărbat apostat, ca pe un pierdut fără nădejde. Lăudat fie
Dumnezeu, că despre Isus scrie: „Te-ai suit pe înălţime, ai luat robia roabă, ai primit daruri în
om, chiar şi pe cei răzvrătiţi, pentru ca Domnul Dumnezeu să aibă o locuinţă.” (Psalmul 68,18
[17] textual.) Acest cuvânt al minunatului har a fost împlinit şi cu N., pe adâncile şi serioasele
căi ale lui Dumnezeu. Şi în inima acestuia trebuia Isus să mai aibă o locuinţă, în care putea să
intre ca prinţ al păcii.
Întâi, N. a avut parte să vadă cum credincioasa lui soţie s-a prăbuşit sub necazul pe care
bărbatul ei adulter, desfrânat i-l făcea fără încetare. Dar boala lungă şi moartea ei n-au topit
inima dură a bărbatului. Şi fiul lui cel mai tânăr cunoştea căile rele ale tatălui său şi multele
lacrimi care s-au vărsat în jurul lui. Cu toate acestea îşi iubea tatăl. Acest fiu s-a îmbolnăvit; când
a simţit moartea apropiindu-se, l-a rugat pe tatăl lui să-l ia pe genunchi. Băiatul muribund şi-a
culcat capul pe pieptul aspru al tatălui şi a zis: ‚Tată, mă duc la Domnul; o, dar întoarce-te de pe
căile tale rele, altfel nu te voi revedea la Mântuitorul şi aceasta ar fi aşa de îngrozitor!’ Cuvintele
blânde au căzut pe conştiinţa împietrită ca lovituri puternice de măciucă. N. a răspuns: ‚Fii
liniştit, fiule, cu siguranţă mă vei regăsi la Domnul.’
Poate n-au îndrăznit nici fraţii muribundului, nici chiar tatăl să spere, că aceasta avea să se
petreacă într-adevăr. Domnul a fost Cel care prin copilul muribund a spus cuvintele vieţii veşnice
către sărmanul tată încătuşat în păcate. Copilul iubit a adormit, pentru a merge sus, în Paradisul
lui Dumnezeu, unde nu va mai fi nici o suferinţă şi nici un strigăt, unde Dumnezeu va şterge
ultima lacrimă, unde păcatul nu mai tulbură fericirea oamenilor.
La început părea că nici această lovitură n-ar fi fost în stare să-l aducă pe tată înapoi de pe
drumul pierzării. Dar nu mult după aceea s-a îmbolnăvit el însuşi de o boală de plămâni, care l-a
condus repede pe omul puternic în întâmpinarea morţii. Atunci, pe patul de boală, Dumnezeu
trebuie să fi vorbit minunat cu el, căci înainte ca ultima putere să-i fi fost mistuită, i-a chemat pe
credincioşii din localitatea lui, la patul lui. El şi-a recunoscut păcatele în faţa a multor martori;
apoi a venit de pe buzele lui un şuvoi de laudă şi mulţumire pentru harul care s-a îndurat de el. A
fost o mărturie clară despre deplina iertare pe care a găsit-o prin sângele lui Isus. Cu astfel de
mărturie a plecat în veşnicie acest păcătos încărcat de vină – o, har demn de adoraţie! - ca un
copil împăcat al lui Dumnezeu.
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‚Nu, aşa ceva nu este pentru cineva de teapa mea. Pădurarii nu pot fi creştini, viaţa noastră nu
este potrivită pentru cântarea Psalmilor şi ore de rugăciune. Dacă un pădurar n-ar putea să înjure,
să se certe şi să bată, atunci curând n-ar mai fi nici un iepure şi nici un fazan pe proprietatea
noastră. Braconierii ar căra totul acasă, iar dacă oamenii nu iau fazanii, atunci precis ar face-o
vulpile. Nu, Nu, este absolut cu neputinţă ca pădurarii să devină sfinţi.’ Cu acest discurs lung a
răspuns marele pădurar, spaima braconierilor şi prietenul birtului, devotatului şi iubitorului
martor al lui Isus, care l-a chemat la Domnul. Acest pădurar avea la dispoziţie o rezervă
inepuizabilă a celor mai cumplite înjurături; când venea cherchelit acasă, propria lui soţie nu se
temea mai puţin de el decât de braconieri. Lunga dovadă a pădurarului, din care cauză oameni de
meseria lui nu pot deveni ucenici ai lui Isus, nu l-a intimidat pe credinciosul mesager al
Evangheliei. El i-a adus aminte acum de ultima convorbire pe care o avusese cu fiica lui de
doisprezece ani.
Trecuseră deja doi ani de când copilul drăgălaş fusese aşezat în mormânt. Părinţii au făcut
atunci totul ca să susţină această floare ofilită. A fost zadarnic. Acest copil drag îi aparţinea
Mântuitorului şi ştia că merge în slava lui Dumnezeu. Pe patul de moarte ea i-a spus tatălui că
merge în cer şi că tatăl să vrea să-şi dăruiască inima Domnului Isus, ca ea să-l regăsească acolo,
la Domnul. Acum, când omului i s-a adus aminte aşa pe neaşteptate de fiica lui, ochii lui s-au
umplut de lacrimi. Imaginile trecutului au alunecat prin faţa ochilor minţii sale. Oare nu i-a luat
atunci mâna aşa de afectuos copilul lui muribund? Ea l-a rugat aşa de insistent să renunţe la
băutură şi la toate păcatele lui şi să fie bun şi prietenos cu mama. Nu i-a promis el fiicei lui
care se stingea, că-l va regăsi acolo sus? În timp ce toate acestea se perindau prin
amintirea pădurarului, a auzit asigurarea că Domnul care-l chema avea mai multă putere să-i
ocrotească iepurii şi fazanii şi să-l binecuvânteze în slujba lui de pădurar, decât ar putea el cu
toate strădaniile lui. ‚În orice caz, trebuie să vă spun’, aşa a încheiat credinciosul martor, ‚dacă
nu vă predaţi Domnului, atunci nu există pentru dumneavoastră nici o nădejde de a vă revedea
fiica. Căci ea este cu siguranţă în braţele Domnului, pe când dumneavoastră veţi fi dincolo de
marea prăpastie, despărţit pentru totdeauna de Domnul, în acel abis îngrozitor, unde vor fi pe
veci beţivii şi cei care înjură şi toţi oamenii nesalvaţi, cu diavolul şi îngerii lui. Dar Hristos vă
iubeşte, acceptaţi-I mântuirea; El este pregătit să vă salveze acum.’
Sfârşitul convorbirii a fost acela, că pădurarul l-a rugat pe slujitorul lui Isus, să vină cu el în
casa lui; acolo, bărbatul mândru s-a prăbuşit într-o profundă recunoaştere a păcatelor sale
înaintea lui Dumnezeu şi a apucat crezând cuvântul: „Dar El era străpuns pentru păcatele noastre,
zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El şi prin rănile Lui
suntem tămăduiţi.” (Isaia 53,5)
Pe acelaşi loc pe care stătuse patul copilului muribund, tatăl a îngenuncheat pentru a lăuda
harul care l-a salvat.
Dragă prietene, lasă şi inima ta copleşită de chemarea lui Isus! Şi tu ai nevoie de un
Mântuitor, care să-ţi răscumpere viaţa de sub blestemul vinei şi din lanţurile
păcatului. Evanghelia harului este pentru tine, îţi este mai trebuincioasă şi mai indispensabilă
decât pâinea şi somnul, decât banii şi averea. Lasă cuvintele acelor copii muribunzi şi lasă
cuvintele veşnice ale Mântuitorului viu să stăpânească peste toată mândria şi îndărătnicia inimii
tale! Unde vrei să mergi în această lumea sărmană şi rea, decât la Isus? El are cuvintele vieţii
veşnice şi pentru tine.
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Nr. 3
SPINI ÎN FERICIRE – FERICIRE ÎN SPINI
„Spini şi mărăcini să-ţi dea” (pământul). (Geneza 3,18)
„Nu mă tem de nici un rău, căci Tu eşti cu mine.” (Psalmul 23,4)
Mare bucurie, un fiu s-a născut în casa bogată! Nimic n-a fost pierdut din vedere în ceea ce
priveşte îngrijirea şi educaţia lui. Numai un lucru lipsea: să fie condus la Isus; căci pe EL,
Salvatorul, Mântuitorul, nici părinţii nu-L cunoşteau. El a crescut; a intrat în viaţă; deja ca flăcău
târât în adâncul viciului, găsea destui tovarăşi de păcat, care-l ajutau să-şi cheltuiască veniturile
bogate. A fost exact ca în pilda cu fiul risipitor: a devorat darurile bogate ale tatălui său cu
curvele, jucătorii şi chefliii. A plecat în străinătate pentru a fi cât mai departe de tată şi mamă, iar
aceştia, după multe strădanii zadarnice, sfaturi şi rugăminţi, s-au lipsit de fiul pierdut. Recent,
când un creştin a vorbit cu aceşti părinţii despre fiul lor, tatăl a spus cu o figură serioasă: ‚Nu mai
este nici o nădejde! – Este pierdut!’ Din ochii mamei au ţâşnit lacrimi peste durerea vieţii ei, dar
şi ea a fost de acord: ‚Nu mai este nici o nădejde!’
Credinţa, care caută adăpost în harul lui Dumnezeu, rugându-se, ar mai fi avut o nădejde – dar
aceşti părinţi n-au vrut să vină la Isus. Ce spini în fericirea bogăţiei şi a luciului exterior!”
Acestea sunt dureri care-şi pun amprenta pe o viaţă până la sfârşit. Există diferite operaţii
dureroase, în care bisturiul medicului taie adânc, - dar este mult mai dureros când fiul taie în
bucăţi inima părinţilor lui. Cu siguranţă, fiii care înfig spini în viaţa părinţilor lor, în loc de flori
ale bucuriei, se pun singuri sub blestem, cu excepţia faptului că asemenea oameni se întorc cu
căinţă la Dumnezeu, găsind spălare în sângele lui Isus şi mântuindu-şi viaţa prin puterea harului.
Câţi părinţi, care n-au dat copiilor lor castele şi comori, în schimb le-au dat în viaţă un şuvoi de
strădanii, dragoste şi grijă, n-au găsit asemenea spini amari! Egoismul şi nerecunoştinţa copiilor
lor, le-a rănit inimile devotate.
Dumnezeu a spus odinioară părinţilor neamului omenesc, în ziua căderii în păcat: „Blestemat
este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ţi scoţi hrana din el în toate zilele vieţi tale;
spini şi mărăcini să-ţi dea.” (Geneza 3,17-18) De acest cuvânt al lui Dumnezeu nu poate fugi şi
nu-l poate evita nimeni. El găseşte spinii şi mărăcinii, fie că stă pe tronul împărătesc, fie că stă în
coliba sărăciei. Împăratul Friedrich Wilhelm al IV-lea a spus odată: ‚Căile împăraţilor sunt
bogate în lacrimi şi merită lacrimi.’ El însuşi a avut parte din belşug, mai târziu, de adevărul
adânc al acestor cuvinte. El a vărsat multe lacrimi şi vigoarea lui s-a frânt timpuriu, când a
trebuit să afle în zile de răscoală şi revoltă, ce repede se clatină inimile oamenilor pe care i-am
iubit şi în care am avut încredere. El, desigur, întrucât era un creştin, a luat spinii smerit din
mâna Dumnezeului său şi a avut parte de adevărul cuvântului: „Este adevărat că orice pedeapsă
(sau necaz) deocamdată pare o pricină de întristare şi nu de bucurie; dar mai pe urmă aduce celor
ce au trecut prin şcoala ei, roada dătătoare de pace a neprihănirii.” (Evrei 12,11)
Noi vedem viaţa semenilor noştri numai din exterior, iar aparenţele înşeală. Aproape toţi cred
că: bogăţia, puterea, onoarea, bunăstarea şi sănătatea reprezintă fericirea. Dacă vrei să ştii
adevărul, întreabă-i pe oamenii care au avut şi s-au bucurat de toate acestea, dacă au găsit
fericirea sau dacă totuşi nu cumva ogorul a fost plin de spini şi mărăcini. Toţi cei care-şi caută
fericirea pe înălţimile şi în poleiala acestui pământ, fără toiagul credinţei şi fără siguranţa harului
veşnic, care este în Isus, găsesc spini, adică: dezamăgiri, dureri, amărăciuni. Cu ocazia unei
vizite în Friedrichsruh, un musafir a spus prinţului Bismarck: ‚Alteţa Voastră sunteţi totuşi un
bărbat fericit” – „Fericit” a răspuns prinţul gânditor. „Ce înţelegeţi prin fericit? – Rar am fost un
bărbat fericit. Dacă adun rarele mele minute de fericire adevărată, n-o să rezulte mai mult de 24
de ore în total.” Ce mărturisire uimitoare!
Nu numai caracterul trecător şi fragilitatea bunurilor pământeşti sunt cele care aduc spini în
fericirea aparentă – propriul păcat şi experienţa egoismului, păcatul şi neliniştea altora, sunt cele
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care rănesc inima aşa de adânc. Păcatul aduce suferinţa şi jalea în inimi şi case despre care lumea
gândeşte că acolo locuieşte fericirea fără spini. Dar la aceasta se mai adaugă şi altceva: nimic
pământesc nu poate potoli dorul inimii omeneşti. Inima ta nu poate fi umplută cu lucruri
trecătoare – dacă ai câştiga toată lumea, toate comorile, toată puterea, toată onoarea, toată
plăcerea – ar rămâne „un loc gol”, dorul de ceva care-ţi lipseşte. Iar acest „ceva” este o
Persoană sfântă, este Dumnezeu, este Isus, Prinţul păcii. El singur aduce inimii omeneşti
fericirea fără spini, da, fericirea în mijlocul spinilor. Mulţi, foarte mulţi au întrebat: ‚Nu
există pe pământul aceste o împrejurare a vieţii, în care curata rouă cerească a păci şi a bucuriei
să învioreze inima însetată a omului? Nu există pe ogorul acesta, cu spinii şi mărăcinii lui, nimic
care să umple într-adevăr inima cu bucurie debordantă?’ Lăudat fie Dumnezeu! Trebuie să auzi
un „Da!” puternic, un „Totuşi!” limpede. Sub crucea de la Golgota se găseşte această fericire,
cea desăvârşită, cea adevărată, cea de neclintit. Isus a venit din ceruri, Domnul slavei. Păcatul
tău, viclenia inimii tale I-a împletit cununa de spini, I-a apăsat-o pe capul Lui sfânt, fără vină.
Păcatul tău a împins cuiele crucii prin mâinile şi picioarele Lui sfinte. Da, mai mult decât atât,
vina ta L-a adus pe marele Împăciuitor pe altarul de jertfă al crucii, sub judecata lui Dumnezeu.
El a vrut să ia din viaţa ta blestemul şi amărăciunea, toţi spinii, toată suferinţa pe care păcatul lea pricinuit în viaţa ta. Toată vina, toată povara, tot blestemul l-a luat Isus asupra Lui, întrucât
dragostea L-a condus în jos. El a împăcat pe orice păcătos care s-a pocăit cu Dumnezeu, l-a făcut
un copil iubit al Tatălui veşnic.
Aceasta este mărturia copiilor lui Dumnezeu: când am căzut în praf înaintea Lui, crezând,
mâinile îndurării Lui m-au ridicat. Din rănile Lui de moarte au ţâşnit pentru mine viaţa şi pacea.
Atunci spinii şi mărăcinii s-au preschimbat în izvoare de binecuvântare, în dovezi de dragoste
din mâna Tatălui. Ce a părut greu şi amar, a fost o cale a păcii şi a binecuvântării. În spinii
acestei vieţi, din spinii vinei mele am găsit fericirea la inima Prietenului meu veşnic credincios.
Cunoşti frumoasa cântare: „O, de-aş avea eu limbi o mie!”? Este compusă de un copil al lui
Dumnezeu (Johannes Mentzer 1658-1734), căruia i-a înflorit fericirea în mijlocul spinilor. Într-o
seară de vară stătea lângă casa lui care ardea, din care flăcările arzând cu vâlvătaie se încolăceau
în sus. Nimic din bunurile lui n-au putut fi salvate; el stătea în faţa mormântul întregii lui avuţii.
Dar în inima lui era mângâiat şi fericit. Domnul şi Mântuitorul lui îi rămăsese. Aşezându-se pe o
grindă căzută jos, a compus această cântare minunată. „O, de-ar fi-n orice puls o mulţumire / Şin orice răsuflare o cântare!” Biruinţa credinţei, creştinismul adevărat se vede abia atunci când un
copil al lui Dumnezeu laudă dragostea lui Dumnezeu cu o inimă în culmea fericirii: în încercare,
în suferinţă, în dezamăgire şi în amărăciune.
De patru ani zace o creştină pe patul de suferinţă; o boală grea a nervilor îi cauzează dureri
neîntrerupte, orice zgomot o chinuieşte. Cu toate acestea radiază de fericire, încât a compus
versurile:
Doctor pentru trup şi suflet,
Tăria mea, puterea mea,
Cel ce-mi şterge vina şi greşeala,
Creator ce-mi dă o nouă viaţă,
Mângâiere-n orice întristare,
Compas pe a vieţii mare,
Rază vie-n întuneric mare,
În luptă scut şi apărare.
Umbră în zăduful zilei,
Pătură în gerul nopţii,
Lumină când mă aflu-n beznă,
Sălaş, când şi-arată vremea colţii,
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Refugiu unde sunt salvat,
Stâncă pe care stă credinţa mea,
Cel ce toate grijile îmi poartă,
Ocrotire sigură şi pază.
Prezenţa Domnului şi raza dragostei Lui sunt în stare să facă inima unui om să se bucure şi să
mulţumească, acolo unde copiii lumii trebuie să plâng şi să se jelească. Ce dovadă a realităţii
harului şi a păcii! Ce vrei să găseşti: o fericire în care sunt numai spini sau o fericire care în
mijlocul tuturor spinilor îţi face inima nespus de fericită? Vino la Mântuitorul!

Nr. 4
UN POPOR ÎNSETAT
„Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea!” (Ioan 7,37)
În 11 august 1904 a avut loc lupta de la Waterberg, din Africa de Sud-Vest. Acolo s-a strâns
laolaltă toată populaţia Herero, cu femeile, copiii, turmele şi carele cu boi, pentru a aştepta lupta
decisivă. Când sub focul artileriei germane masele de oameni au început să fugă spre sud-est,
direcţia în care se îndreptau ducea în temutul „Câmp de nisip”, regiunea Omaheke, un ţinut
întins, unde pe o distanţă de 30-40 de mile germane nu se găseşte apă. Această regiune este
cunoscută şi temută ca „Ţinutul setei”; în modul de exprimare din Africa de Sud-Vest, zilele în
care se cercetează sau se străbate Omaheke, se numesc „zilele setei”. Când mulţimea de Herero,
în goana lor a intrat în Omaheke, ultima apă din băltoacele rare era aproape consumată şi ultima
iarbă era păscută. Mult timp nu s-a ştiut unde a rămas grosul populaţiei Herero. S-a presupus că
cea mai mare parte a scăpat prin Omaheke, în ţinut britanic. De atunci a trecut sezonul ploilor şi
un rond de patrulare călare de douăsprezece zile a unui ofiţer2 cutezător, a dat lămuriri despre
soarta îngrozitoare a mulţimii fugare a populaţiei Herero.
Pe o distanţă lungă de aproximativ 150 km (20 de mile germane), pe care această patrulă a
cercetat-o, s-a găsit o potecă bătătorită, un drum pe care au apucat grupuri mari de Herero fugari,
în august 1904. Mii de animale căzute, un număr foarte mare de schelete de oameni şi de cai se
decolorau la soare şi indicau cu limpezime îngrozitoare, că acest convoi al morţii a mers pe acest
drum. În mod deosebit în locurile cu tufişuri mai dese lângă drum, unde animalele au căutat
adăpost de razele soarelui, zăceau cadavrele cu sutele, înghesuite unele lângă altele şi unele peste
altele. În multe locuri, oamenii care luptau cu moartea prin însetare, au scormonit cu mână
febrilă gropi adânci de 15-20 de metri pentru a găsi apă. – Zadarnic! Oameni şi animale au fost
lăsaţi în voia morţii. Ce imagine, să vezi aceşti oameni fără nădejde, în chinul setei, încinşi, cu
ochii bulbucaţi, cum sapă şi sapă în acest pustiu de nisip, până la o adâncime de 20 de metri;
aceasta este înălţimea unei case cu patru etaje. Început fără nădejde! În acest câmp de nisip
locuieşte moartea. Un popor împins la revoltă prin înşelători, care, însetând, caută apă în pustiu,
iar apoi, disperând fără nădejde, moare de sete – nu este aceasta imaginea omenirii, care,
înşelată de satan, marele ispititor, în răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu în pustiul deşertăciunii,
vrea să scape de judecată şi totuşi nu poate să scape?
Prietene, viaţa aceasta pământească este pentru sufletul tău nemuritor un „ţinut al setei”, un
„câmp de nisip", în care vei pieri dacă nu vei găsi apa vieţii veşnice, nădejdea din izvoarele
cereşti, puterea care vine de sus.
2

Locotenent-major contele Schweinitz. Cele povestite aici se bazează pe un raport oficial.
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Câţi oameni îndrăzneţi, tari, de caracter, au luptat, au năzuit, şi-au pus viaţa în joc, ultima lor
putere, ca să caute apă în acest mare câmp de nisip al pământului! Nicio nădejde, sufletul lor a
suferit de sete. Când Agar împreună cu Ismael al ei rătăceau prin pustie şi apa din burduful pe
care îl luase cu ea s-a terminat, a simţit moartea apropiindu-se. Ea şi-a culcat copilul iubit sub un
tufiş, s-a aşezat în faţa lui la o distanţă de o aruncătură de arc, ca să nu fie nevoită să vadă
moartea copilului. Ea şi-a ridicat glasul şi a plâns. Şi băiatul muribund a vorbit cu Dumnezeu.
Atunci Dumnezeul salvator a deschis ochii Agarei, ea a văzut un izvor de apă pe care mai înainte
nu-l văzuse şi i-a dat băiatului să bea.
Astfel vrea Dumnezeu, prietene, să-ţi arate în pustia acestei lumi unde nu este nimic, un izvor
pe care până acum nu l-ai văzut, pentru a-ţi întreţine sufleul care se usucă. Despre toate lucrurile
pământeşti, despre care gândeai sau gândeşti că ai putea să-ţi bizui viaţa pe ele, vei afla că este
nisip uscat, o pustie fără izvoare. Câştig şi bogăţie, prestigiu şi onoare, forţa tinereţii şi prietenia
oamenilor, cunoştinţă şi glorie de artist, clinchet de pahare şi plăcerea simţurilor – spune-le cum
vrei, dacă n-ai apa vieţii veşnice, pământul este pentru tine un mare câmp de nisip, iar viaţa ta
devine un convoi al morţii prin „ţinutul setei”. Ce spune Domnul despre lucrurile pământeşti?
„Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar oricui bea din apa pe care i-o voi da Eu, în
veac nu-i va fi sete; ba încă, apa pe care i-o voi da Eu, se va preface în el într-un izvor de apă,
care va ţâşni în viaţa veşnică.” (Ioan 4,13-14)
O, lasă să ţi se arate fântâna lui Dumnezeu, apa vieţii veşnice pentru sufletul tău însetat! Vino
la izvorul harului! Cât de mulţi oameni rătăcesc pe marele câmp de nisip disperaţi, descurajaţi,
fără nădejde! Ah, toţi sunt pe cărările morţii. Dragostea lui Dumnezeu le strigă: ‚De ce vreţi să
muriţi, voi, cei din casa lui Israel? Întoarceţi-vă şi veţi trăi.’ (Compară cu Ezechiel 33,1) Harul îi
cheamă, harul îi caută. Dumnezeu lasă să li se spună oamenilor care simt amărăciunea
nenorocirii lor, a deznădejdii lor, această veste a harului: „Iată, îi voi aduce sănătate şi îi voi
vindeca şi le voi descoperi un belşug de pace şi adevăr.” (Ieremia 33,6 textual) Şi totuşi, oricât
de limpede ar fi vorbit harul lui Dumnezeu, oricât de plin de dragoste ar fi căutat Domnul, oricât
de devotat ar fi alergat după cei duşi în rătăcire sau după cei care se prăpădeau, dacă ei nu-şi
deschid inima pentru har, vor muri disperând pe câmpul de nisip. Să dăm un exemplu.
Domnişoara I. G. din St., o iudaică orfană, era singură pe lume şi era angajată într-o prăvălie.
Ea trăia departe de Dumnezeu, căuta lumea şi plăcerea ei. Foarte curând a găsit pe unul dintre
acei bărbaţi care s-a prefăcut că o iubeşte, poate i-a promis şi căsătoria, dar în loc de aceasta i-a
furat inocenţa şi cinstea şi apoi a părăsit-o când urmările ameninţau să devină publice. Dar
Dumnezeu o căuta. Dumnezeu a condus-o într-o adunare unde se propovăduiau: îndurare,
iertare, viaţă nouă prin sângele lui Isus, ajutor şi salvare prin mâna de Tată a lui Dumnezeu. Era
puţin înainte de Paştele din 1905. Ea a venit seara târziu acasă. Când a vrut să descuie uşa casei,
n-a reuşit imediat. În nerăbdarea ei a luat în deşert Numele lui Dumnezeu, aşa cum foarte mulţi
oameni scapă un „Of, Doamne” sau „Dumnezeule”. Doi bărbaţi credincioşi care tocmai treceau
pe acolo şi au auzit aceasta, i s-au adresat prietenos, pentru a-i atrage atenţia asupra acestui păcat.
Ei i-au vorbit despre blestemul păcatului, din care te poate salva numai sângele lui Isus. Ea a
răspuns că este nefericită, că tocmai a auzit despre Isus şi că ea caută pace şi îndurare. După o
scurtă mărturie despre dragostea lui Dumnezeu, bărbaţii i-au promis că vor purta de grijă ca ea
să-L găsească pe Isus. Deja a doua zi, la amiază, domnişoara I. G. a primit o revistă cu titlul
„Neiubit de nimeni!” („Mărturii” Nr. 7, anul IX). Acolo se povestea despre un om disperat, care
se simţea părăsit de toţi cei care l-au iubit şi care acum era chemat la Isus, la Salvatorul, la Acela
care este veşnic credincios, care este dragostea. Această revistă se potrivea aşa de exact cu
împrejurările şi cu starea inimii domnişoarei I. G., încât numai Dumnezeu a putut s-o aleagă aşa.
Ea a primit şi o Biblie şi a fost îndemnată să citească rugându-se Cuvântul lui Dumnezeu şi să se
predea crezând în mâinile lui Isus. În aceste zile ea a scris o scrisoare care dovedea că ea a
înţeles foarte bine că Dumnezeul nevăzut, de care ea nu s-a interesat, a pornit s-o caute. Dar în
loc s-o rupă cu păcatul şi cu păcătosul, ea îşi lega dorinţele şi speranţele de bărbatul infidel, care
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între timp ocupase un post în Pf. Ea a plecat acolo în zilele de Paşti. A avut loc o ultimă întâlnire,
dar inima lui nu s-a înduplecat. Ea s-a întors disperată la St., a luat otravă şi a plecat în veşnicie
în chinuri groaznice. Ce are acest bărbat tânăr pe conştiinţă, vom afla în veşnicie. Aici vrem să
dovedim numai aceasta, cum Dumnezeu în dragostea Lui căutătoare a pornit să salveze această
viaţă pierdută, stricată. Ce înlănţuiri necesare deosebite, ce prevedere oportună exactă a lui
Dumnezeu, pentru a întâlni acest suflet! Într-adevăr este adevărat: „Dar Dumnezeu este
bogat în îndurare!” Dar dacă inima omului nu se lasă dezlegată din lanţurile păcatului şi a
încrederii în oameni, atunci Satan va prăznui un triumf.

Nr. 5
HARUL TE CAUTĂ
„Prin har sunteţi mântuiţi” (textual: salvaţi) (Efeseni 2,5)
Dacă în urmă cu 20 de ani am fi spus domnului D.T., care acum este un devotat tată de
familie şi un adevărat mărturisitor al lui Isus: ‚Asupra vieţii dumneavoastră acţionează
harul’, el ar fi replicat cu un zâmbet pe jumătate ironic, pe jumătate disperat: ‚Domnul meu, vă
înşelaţi! Sunt foarte departe de Dumnezeu, legat cu lanţurile păcatelor, lăuntric nefericit, distrus,
fără nădejde.’ Da, aşa era. Şi totuşi, harul acţiona asupra acestei vieţi distruse, stricate. Poate că
la citirea acestei reviste gândeşti: ‚Şi viaţa mea este distrusă. Câte căi distruse, de câte ori mi-am
adormit conştiinţa pentru a face ceea ce ştiam că este rău! Câtă nerecunoştinţă faţă de
Dumnezeu, câtă năpastă, strădanii ratate, juruinţe încălcate! Câte intenţii bune pentru ca după
toate hotărârile, să fac iar şi iar aceleaşi vechi păcate! Fii convins că aceasta este povestea vieţii
lăuntrice a multor oameni, dar ea nu poate fi observată la ei din exterior. De câte ori o asemenea
inimă neliniştită nu este adormită cu plăcerea sau cu entuziasmul clipei – dar mai târziu vine din
nou conştientizarea groaznică şi întunecată că drumul a luat-o la vale – unde va sfârşi el? Ah!
Această trezire îngrozitoare după săvârşirea păcatului, acest gând surd persistent în
conştientizarea evenimentului irevocabil!
Când Adam şi Eva au săvârşit păcatul înşelaţi de plăcere, Satan, ispititorul, i-a lăsat singuri cu
conştientizarea vinei lor. Totul părea pierdut, inocenţa şi Paradisul erau pierdute prin
nechibzuinţă, ei erau sortiţi morţii. „Însă Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru
dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morţi în greşelile noastre” – da, ce a făcut
Dumnezeu? A pornit să-l caute pe păcătosul pierdut, rătăcit. De aceea se spune despre fiecare
copil adevărat al lui Dumnezeu, care a ajuns să aibă pace prin sângele lui Isus: „Prin har sunteţi
mântuiţi” (compară cu Efeseni 2,4-5).
O, minunat „însă”, care pune harul în faţa: păcatului, nerecunoştinţei, slăbiciunii,
îndărătniciei, cruzimii, necurăţiei vinovatului şi pierdutului păcătos! O, lumină cerească,
luminând în adâncul adâncurilor mizeriei omeneşti, în cea mai întunecată noapte a păcatului!
Prietene, această lumină străluceşte şi pentru tine, ascultă ce spune Scriptura: „Dar unde s-a
înmulţit păcatul, harul s-a înmulţit şi mai mult.” (Romani 5,20)
Permite să ţi se povestească ceva din viaţa domnului D. T. El a avut parte încă din cea mai
timpurie copilărie de puterea salvatoare a lui Dumnezeu, prin aceea că a fost salvat de mai multe
ori, în mod foarte miraculos, din primejdia înecului. Cu toate că a fost mereu zburdalnic şi
nestăpânit, un băiat adevărat, care voia să îndrăznească şi să poată totul, totuşi s-a temut de
Dumnezeu în copilărie. Evlavioasa lui mamă i-a prezentat permanent sfinţenia şi dreptatea
pedepsitoare a lui Dumnezeu. El însuşi citea mult Biblia pe vremea când era un băieţandru. Dar
când la 14 ani a părăsit casa părintească pentru a merge la ucenicie, I-a întors imediat spatele lui
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Dumnezeu. Astfel a ajuns devreme la păcate şi vicii. Viaţa de crâşmă l-a ruinat. După perioada
de ucenicie a mers la Hamburg, la muncă, unde curând a petrecut nopţi întregi într-un anturaj
uşuratic. De la Hamburg a plecat la Berlin. Acolo, într-o dimineaţă devreme, pe la ora trei, a
venit beat acasă şi a căzut de pe treapta cea mai de sus până în holul casei. A fost găsit cu opt
răni la cap, cu hainele pline de sânge. Dumnezeu n-a vrut moartea acestui păcătos. El s-a
însănătoşit şi de la Berlin a pornit în peregrinare. Nicăieri n-a putut să reziste la locul de muncă,
pe care-l găsea ici şi acolo. A plecat în Olanda şi a devenit marinar pe o corabie. Iar a fost viaţa
lui salvată într-o zi când a căzut în mare, numai datorită îndrăznelii unui cârmaci, printr-o
minune a lui Dumnezeu. Curând s-a săturat de viaţa de pe mare: s-a întors în Germania, a
călătorit până în Elveţia şi iar înapoi. În sfârşit, a devenit şef de atelier într-o fabrică din Barmen.
Aici au fost luate din nou hotărâri bune, ca adesea în anii precedenţi. Dar fiecărui început de felul
acesta i-a urmat o cădere cu atât mai adâncă, astfel că într-o duminică seară, pe când era în drum
spre casă, din nou beat şi totuşi nefericit, pe o pasarelă de cale ferată s-a luptat cu hotărârea de a
pune capăt vieţii sale ratate şi nefericite, printr-o săritură pe şine. Deja se apropia trenul rapid, în
sufletul lui el se vedea deja aşezat în faţa scaunului de judecată al lui Dumnezeu ca păcătos
pierdut, când şi-a mai întors o dată faţa spre cer şi a strigat cu voce tare: ‚O, Dumnezeule, dacă
vrei să mă judeci după ceea ce merit, cum îmi va merge? Isuse, Tu, Mântuitorul păcătoşilor, oare
Tu nu mă poţi salva?’ În clipa aceea, din spate i s-au pus două mâini pe umeri; s-a întors şi iată
că stătea în faţa unui domn înalt, care-l privea serios, dar şi prietenos. ‚Tinere, nu trebuie să bei
atât.’ ‚Stimate domn, aceasta mi-am spus-o şi eu de o mie de ori, dar n-am putere s-o las.’ ‚Da,
bine aţi spus, nu aveţi putere. Dar n-aţi vrea să fiţi eliberat?’ O, cât aş vrea!’ ‚Atunci trebuie să
veniţi la Isus, în rugăciune, şi trebuie să căutaţi iertarea păcatelor dumneavoastră. Când veţi
avea iertarea păcatelor dumneavoastră, veţi primi şi puterea de a vă împotrivi acestui păcat.’ D.
T. l-a privit mirat şi i-a zis: ‚Ce spuneţi? Să caut iertarea păcatelor? Poate un om încă pe acest
pământ, să afle cu adevărat că are iertarea păcatelor?’ ‚Bineînţeles, dragă prietene; lucrul acesta
pot să-l spun despre mine şi aş putea să vă aduc cu uşurinţă o sută de oameni, care pot spune
aceasta despre ei. Trebuie să aveţi parte de acest lucru, iar dacă nu aveţi, veţi fi pierdut pe veci.
Aici a fost ceasul schimbării acestei vieţi. Cu toate că au mai urmat săptămâni de luptă şi chin
lăuntric, totuşi s-a apropiat ceasul salvării. D. T. însuşi povesteşte: ‚Încă îmi amintesc bine cum
în seara zilei de 7 noiembrie 1887 m-am târât pe scări în sus ca să merg în camera mea, cu
nevoia adâncă de pace. Ce îngrozitor era sentimentul păcatului! Cum mă chinuia conştiinţa
trezită! Dar tot aşa de mare era şi dorinţa de salvare. Am simţit nevoia de a îngenunchea.
Niciodată în viaţa mea nu căzusem în genunchi înaintea lui Dumnezeu. Ah, mi-am zis, ce
îngenunchiere? Inima ta tare trebuie să fie plecată. M-am băgat în pat. Inima mea părea a fi
strâns legată cu lanţuri. Cu acest sentiment am strigat către Mântuitorul: ‚Doamne Isuse, inima
mea este tare ca o stâncă. Înmoaie-mi-o Tu!’ Şi ce am păţit atunci? Domnul mi-a
îndepărtat în ceasul acela inima de piatră. Pentru prima dată în viaţa mea am putut şi a trebuit să
plâng pentru păcatele mele, pentru îndepărtarea mea de Dumnezeu. Am stăruit pentru îndurare şi
am devenit sigur de răscumpărarea mea prin sângele lui Isus Hristos. Am recunoscut că
păcatul meu a fost acela care a fost condamnat în trupul Lui şi a fost ispăşit prin moartea
Lui. Inima mea s-a topit în mulţumire şi adorare sub raza dragostei lui Dumnezeu. Mă simţeam
iubit de Dumnezeu şi mântuit pe veci de păcat, de moarte şi osândă prin sângele preţios al lui
Isus. Ca un torent a intrat pacea lui Dumnezeu în inima mea şi o bucurie cum n-am simţit
niciodată. Din acel ceas sunt salvat şi savurez în inima mea pacea lui Dumnezeu.’ De atunci sau scurs 17 ani. D. T. ştie azi limpede şi precis, că harul lui Dumnezeu a acţionat asupra vieţii
lui, l-a căutat şi l-a păzit cu mult înainte de a se interesa el de Dumnezeu. Da, şi cu el s-a adeverit
cuvântul: „Prin har sunteţi mântuiţi.”
Cu tine cum este, prietene? Poţi şi tu să mărturiseşti că puterea harului şi a sângelui lui Isus tea salvat? Dar dacă nu, permite să ţi se spună: dacă pe căile păcatului tău şi a înstrăinării tale de
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Dumnezeu îţi dai seama că mâna îndurării lui Dumnezeu este întinsă spre tine, atunci grăbeşte-te
să te încredinţezi harului.

Nr. 6
CALEA LUNECOASĂ
„De aceea calea lor va fi ca un drum lucios (textual: lunecos) în întuneric, pe care
vor aluneca şi vor cădea.” (Ieremia 23,12)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Din vechime oamenii s-au contrazis în legătură cu aceasta: dacă inima omului este în fond
bună sau rea. Ce crezi? Ce părere ai despre propria ta inimă?
Permite să ţi se povestească ce au spus despre acest lucru cei mai înţelepţi bărbaţi ai
antichităţii păgâne, care nu cunoşteau adevărul creştinismului. Aici sunt şase mărturii ale lor:
„Stricăciunea este în om ceva înnăscut, dintr-o veche şi neispăşită vină.” (Platon - a trăit în Atena
între anii 429-347 î.Hr.)
„Tuturor oamenilor le este comună păcătuirea.” (Sofocle - a trăit în Atena între anii 496-406
î.Hr.)
„Ce este omul? O imagine a neputinţei, o jucărie în mâna nestatorniciei, leagănul pizmei şi a
nenorocirii.” (Aristotel - a trăit în Atena între anii 384-322 î. Hr.)
În om, patimile sunt înnăscute, nu dobândite ulterior.” (Plutarh - a trăit în Cheroneea între anii
46-125 d. Hr.)
„Cum în rodie este mereu un sâmbure putred, tot aşa este în orice om cel puţin o înclinaţie
păcătoasă; nici unul nu este fără păcat.” (Crates - a trăit în Grecia pe la anul 328 î.Hr.)
„Toţi suntem răi. Ceea ce unul dezaprobă la celălalt, aceea va regăsi fiecare în sânul lui.”
(Seneca – a trăit la Roma din anul 4 î.Hr., până în anul 65 d.Hr.)
Aceşti bărbaţi, cu toate că erau păgâni, aveau prin conştiinţa lor o profundă convingere a
păcatului care sălăşluieşte în inimile oamenilor. (Citeşte Romani 2,14-15). Şi ce părere are
Dumnezeu despre inima omului? „Inima este nespus de înşelătoare şi deznădăjduit de rea; cine
poate s-o cunoască?” (Ieremia 17,9) „Toate întocmirile gândurilor din inima omului erau
îndreptate în fiecare zi numai spre rău.” (compară Geneza 6,5 şi 8,21) Cine a privit în propria lui
inimă şi în inima oamenilor din jurul lui, acela ştie că inima omului este rea. Nu-i nevoie să-i
înveţi pe copii răul; din ei înşişi, fără dascăl pot să mintă, să fie neascultători, să batjocorească, să
se necăjească reciproc, să se certe, să fie mânioşi, să se prefacă, să-şi neglijeze datoria, da, să
fure, să înşele şi să se ocupe cu pofte necurate. Este numai har atunci când un om rămâne ferit
de adâncul stricăciunii păcatelor. Harul vrea să te ocrotească. Vrei să te laşi ocrotit?
Despre un medic credincios, care în secolul 18 a trăit în Leyden, în Olanda şi se numea
Hermann Boerhaave, am citit că acesta a început să plângă amarnic când a văzut un răufăcător
condus la locul de execuţie. Au încercat să-l liniştească, pentru că acel bărbat merita din plin
pedeapsa cu moartea. Dar Boerhaave a răspuns: ‚Nu plâng pentru el, ci pentru mine; căci nu pot
să nu mă gândesc că toate instinctele rele care l-au dus pe acest nefericit pe calea viciului, zac şi
în pieptul meu. Faptul că n-am ajuns infractor, a fost numai harul nemeritat al lui Dumnezeu
faţă de mine.’
Cei mai mulţi oameni nu cunosc nici inima lor rea, nici puterea ocrotitoare şi eliberatoare a
harului lui Dumnezeu, nici şiretenia şi puterea lui Satan, prinţul lumii, care îi aduce sub
stăpânirea lui. Ei îşi închipuie că se pot opri din căile lor păcătoase când şi unde vor. Aceasta
este o greşeală fatală. „Oricine trăieşte în păcat, este rob al păcatului.” (Ioan 8,34) Puterea
păcatului îl încătuşează pe om în lanţuri şi cu cât merge mai mult, conştient, pe căile păcatelor şi
se bucură de plăcerea păcatelor, cu atât mai tari devin lanţurile în care Satan, tatăl minciunii, îi
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poartă pe robii lui astfel legaţi. Ce-i drept, conştiinţa îi arată păcătosului că el este responsabil de
căile şi faptele lui, dar el nu-şi poate arunca de pe el vina – el nu se poate elibera singur din
lanţuri. Lucrul acesta îl poate face numai Isus. Isus este Eliberatorul. „Dacă Fiul vă face slobozi,
veţi fi cu adevărat slobozi.” (Ioan 8,36) Isus bate la uşa inimii tale. Dacă Îi vei deschide, te va
elibera. Dar dacă nu-I deschizi, să nu crezi că ai avea putere să decizi cât de departe vrei să
urmezi păcatul.
În decembrie 1903 era în curs de cercetare la curtea cu juri din Köln, un proces împotriva
servitorului de 48 de ani, Peter F. Acesta a fost învinuit în 23 martie 1902, că a falsificat o
scrisoare şi a folosit-o cu intenţii frauduloase. Şi anume, el avea cu cumnatul lui o neînţelegere
pentru moştenire şi l-a pus pe un tânăr rândaş de cai, H. G., care ştia bine să scrie, să falsifice o
scrisoare, pe care a folosit-o ca document pentru dovedirea pretenţiilor sale legale. Înşelăciunea
grosolană a fost curând descoperită, justiţia s-a sesizat, iar Peter F. vedea cu îngrijorare
apropiindu-se clipa când tânărul rândaş chemat în faţa instanţei ca martor va spune adevărul, iar
apoi Peter F. va trebui, fără îndoială, să se mute în temniţă. Ce să facă? El l-a ademenit pe
tânăr într-un colţ de pădure şi l-a omorât. Bineînţeles că bănuiala generală privind acest
omor, s-a îndreptat împotriva lui Peter F. Dar el şi-a început treaba aşa de iscusit, încât a putut
dovedi în faţa instanţei, că în timpul comiterii crimei fusese în alt loc. Astfel că a fost condamnat
la închisoare numai 11/4 ani pentru gravă falsificare de documente. De acuzaţia de omor, juraţii lau achitat. Dar conştiinţa lui nu l-a achitat. În aprilie 1905 a fost eliberat din închisoare.
Imediat după aceea s-a îmbolnăvit şi pe patul de moarte a recunoscut în faţa rudelor că el este
ucigaşul. Dacă l-ai fi întrebat pe omul acesta, în ziua când a săvârşit falsificarea documentului,
dacă se simte în stare să omoare un om, cu siguranţă ar fi spus: nu, nu pot aşa ceva – şi cel mai
puţin s-ar fi simţit în stare să-l omoare pe tânărul cumsecade, care a stat aici, în faţa lui şi a scris
scrisoarea falsificată. Dar Satan a izbutit ca Peter F., după ce a devenit înşelător şi falsificator de
acte, să devină şi ucigaş şi anume, n-a făcut-o în grabă mare, nici la mânie, ci sistematic, cu
sânge rece, cu chibzuinţă rafinată.
Dragă prietene, tu nici nu bănuieşti de ce adâncimi ale păcatelor eşti capabil şi nu eşti în stare
să apreciezi cât har ocrotitor de la Dumnezeu a acţionat asupra vieţii tale până astăzi. O, ascultă,
nu te împotrivi harului lui Dumnezeu, nu rupe în doua funiile harului care încă până astăzi te-au
susţinut şi ocrotit pe căile tale, ca să nu cazi în puterea stricăciunii vrăjmaşului sumbru.
Vai de oamenii despre care Dumnezeu zice: „De aceea, calea lor va fi pentru ei ca locurile
alunecoase în întuneric. Vor fi împinşi şi vor cădea pe ea. (Ieremia 23,12 textual) . „Calea celor
răi este ca întunericul gros: ei nu ştiu de ce se poticnesc.” (Proverbe 4,19 textual) Există
clipe şi fapte care cuprind în ele decizia veşniciei. Acolo cad păcătoşii chemaţi de multe ori, din
sfera harului în adâncuri întunecoase. Ei au depăşit limitele harului, inima şi conştiinţa lor se vor
împietri; se spune aici: „De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă”. (Romani 1,26) Vai, ce va ieşi
atunci la iveală!
Viaţa păcătosului neîmpăcat seamănă cu acele excursii periculoase peste gheţarii din Alpi, în
care eşti înconjurat de primejdii ascunse. Crăpături acoperite cu gheaţă, prăpăstii acoperite cu
zăpadă înşelătoare îl ameninţă; şi odată ce a început să alunece, nu mai are putere să oprească
prăbuşirea. Tu crezi că oamenii din beciurile infractorilor din Hamburg, la care noţiunea de
„păcat” a pierit în mocirla generală a vieţii lor, ar fi căzut în această prăpastie prin propria lor
decizie? În nici un caz! Cândva şi-au imaginat că vor să facă lucrul acesta sau acela, chiar dacă
era păcat, iar după aceea vor putea părăsi, desigur, calea cea rea. Foarte greşit! Ei s-au despărţit
în mod conştient de Dumnezeu, iar Satan i-a dus acolo unde într-adevăr n-au vrut.
Lasă-te avertizat! Vino la Isus cu povara ta de păcate şi cu lanţurile de păcate! Încredinţeazăte crezând, Mielului de la Golgota; astfel vei fi salvat şi vei găsi ocrotire!

17

Mărturiile unui vechi soldat către camarazii lui: Anul XI - Georg von Viebahn
Nr. 7
DINAMITĂ VERITABILĂ
„Nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu,
care-i mântuieşte pe toţi cei care cred în ea. (textual: spre mântuirea fiecăruia
care crede.) (Romani 1,16)
Există materii obscure, care ascund în ele efecte minunate. O foarte mică picătură de acid
cianhidric, limpede ca apa, în aparenţă un lichid foarte inofensiv, este o otravă de moarte, care-l
omoară imediat pe omul care o înghite, prin catalepsie. Ce îngrozitoare putere ascunsă! Tot aşa
nu-ţi poţi da seama nici în cazul dinamitei, ce efecte sunt ascunse în ea. Dinamita nu uşurează
munca numai în carierele de piatră şi în mine, ci ea poate croi prin stânci un drum şi poate să
înlăture din cale orice piedică. Un cartuş de dinamită ajunge pentru a sfărâma un bloc uriaş de
granit. Când se formează blocaje odată cu dezgheţul râurilor, prin sloiuri plutitoare în derivă, cea mai mare primejdie de inundaţie pentru regiunea străbătută de râu, situată mai sus – atunci se
sfărâmă blocul de gheaţă cu dinamită. În felul acesta se redă cantităţii de apă scurgerea liberă.
Cuvântul grecesc ‚dinamită’ se numeşte în germană ‚carburant’. Explozibilul modern este la
origine o descoperire suedeză, dar s-a răspândit repede pe tot pământul. Are avantajul în faţa
altor explozibili, că se poate transporta fără pericol, deoarece explozia poate fi provocată numai
prin fulminat de mercur sau scântei electrice. Dacă i se dă foc cu flacără normală, în loc deschis,
atunci arde fără nici un efect energetic. Puterea îngrozitoare a dinamitei este cunoscută în general
prin mine marine şi torpile; acolo, printr-o singură explozie se provoacă scufundarea unui vapor
mare, cu întregul său echipaj. Nu există nici un material pământesc, fie oţel, fie fier, fie stânci de
granit, care ar putea opune rezistenţă puterii dinamitei. Poţi construi ce vrei: vapoare, case,
fortăreţe – cu dinamita se poate distruge totul.
Ciudat este că deja în Biblie este vorba despre dinamită! Aici spune apostolul Pavel, când
vorbeşte despre puterea Evangheliei, că este o putere a lui Dumnezeu, pentru mântuirea
fiecăruia care crede. Cuvântul grecesc care apare în acest loc, este: dinamis. Deci aici,
Evanghelia harului este caracterizată ca fiind carburantul dumnezeiesc, puterea divină care
înlătura obstacolele şi stâncile de nebiruit, prin care păcătosului i-a fost blocată calea spre
mântuire. Da, şi corabia mândră a mulţumirii de sine, a îngâmfării, a vrăjmăşiei faţă de
Dumnezeu, în care mulţi oameni pier, va fi spulberată, când puterea harului divin al Evangheliei
va izbi în ele. Desigur, dacă vrem să facem cuvântul Evangheliei să ardă cu flacăra obişnuită a
cunoaşterii şi elocvenţei omeneşti, atunci nu rezultă niciun efect energetic. Dar când prin Duhul
Sfânt Evanghelia este aprinsă în putere divină, atunci von vedea că este dinamită, o putere a lui
Dumnezeu, pentru mântuirea fiecăruia care crede. Această putere dumnezeiască a Evangheliei a
experimentat-o Pavel personal. În îngâmfarea pentru evlavia lui şi religia lui strămoşească, în
vrăjmăşia faţă de Domnul Isus şi a tuturor celor care credeau în El, a plecat de acolo plin de ură.
Dar viaţa lui era să se sfărâme, corabia lui era să se scufunde când Domnul i-a ieşit în cale, când
a trebuit să-i asculte glasul: „Eu sunt Isus, pe care-L prigoneşti.” (Faptele Apostolilor 9,5)
Domnul nu se lasă reţinut de cupolele blindate, dure ca oţelul, ale trufiei omeneşti; înaintea Lui,
mândria păcătosului cade în praf – dar nu pentru pieire, ci pentru mântuire, pentru salvare.
Oamenii în orbirea lor, înşelaţi de Satan, se tem adesea de Evanghelie. Atâţia deja, care au
fost chemaţi să asculte Cuvântul harului, au preferat să meargă la birt! Dumnezeu le spune:
‚Grăbeşte şi salvează-ţi sufletul!’ (Geneza 19,17) Satan le spune la ureche: Grăbeşte şi fugi de
Evanghelie! Dar tu nu asculta acum de Satan, nu pune fila deoparte, citeşte-o până la capăt, apoi
dă-I lui Dumnezeu şi ţie însuţi un răspuns! Cei mai mulţi oameni nu vor să lase ca barca vieţii
lor, care navighează sub stindardul plăcerii lumii şi a savurării păcatelor, să vină în contact cu
această putere dumnezeiască a Evangheliei. Recent a povestit un dragon, care crescuse în Prusia
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Renană, la mama lui credincioasă şi care se ruga mereu, cum el, ca să scape de Evanghelie, a
plecat în Prusia Orientală, pentru a intra acolo ca soldat voluntar pe trei ani. Dar iată, într-o zi
Dumnezeu l-a călăuzit sub mesajul harului. Puterea Evangheliei i-a sfărâmat încăpăţânarea,
voluptatea. Redăm aici o parte din scrisoarea lui:
‚Domnul m-a găsit într-un mod minunat. Şi în casa mamei mele au avut loc adunări, dar viaţa evlavioasă îmi era
antipatică. Am intrat de bună-voie în A., gândind că aici nu mă vede nimeni şi pot să fac ce vreau. Dar n-a durat
mult şi prin cunoscuţi am fost luat la adunări de rugăciune şi a trebuit să merg. Ce-i drept, când am fost detaşat în
H., m-am aruncat din nou în plăcerea acestei lumi, dar ultimele cuvinte ale mamei mele, la despărţire, mă urmăreau:
‚Gândeşte-te la mama ta, care se roagă permanent pentru tine!’ Când eram pe ringul de dans, mă mustrau
aceste cuvinte, vocea se înălţa avertizând în conştiinţa mea: dispreţuieşti sângele lui Isus. Într-o zi, în timpul unei
plimbări, am intrat într-o sală pentru vestirea Evangheliei. Maxima scrisă pe perete: ‚Unde îţi vei petrece veşnicia, în
cer sau în iad?’ m-a speriat. M-am temut că voi merge la pierzare. Mi-am recunoscut Domnului păcatele. În aceeaşi
seară am auzit o predică despre dragostea salvatoare a lui Isus, m-am predat Lui; El mă conduce acum în mod
minunat; sunt pregătit să fac totul pentru El; El îmi dă curaj şi tărie. Din 15 septembrie pot să mă consider
proprietatea Domnului.’

De asemenea efecte energetice avem parte pretutindeni, căci puterea harului Evangheliei trece
biruitoare prin poporul nostru.
Dinamita are numai o forţă distrugătoare, dar puterea dumnezeiască a Evangheliei, care
sfărâmă lanţurile păcatelor şi ia de pe conştiinţă povara păcatelor, zideşte în acelaşi timp o viaţă
nouă, aşa că se poate spune apoi despre astfel de oameni: „Cele vechi s-au dus! Iată că toate
lucrurile s-au făcut noi.” (2 Corinteni 5,17) Nu întotdeauna sunt imediate aceste efecte ale puterii
dumnezeieşti ale Evangheliei, dar totuşi, puterea harului lui Dumnezeu frânge în multe cazuri
mândria păcătosului într-o clipă în bucăţi şi dă naştere la ceva nou.
Ai auzit de trezirea din Wales? Este absolut adevărat când se spune despre unele oraşe şi sate
ale comitatului Wales, că femeile căzute pradă viciului au renunţat la păcătuire, hoţii au restituit
bunul furat, crâşmele sunt goale, poliţia se odihneşte. Oameni instruiţi şi neinstruiţi, bogaţi şi
săraci s-au întors la Dumnezeu – peste tot aceeaşi forţă puternică, aceeaşi reînnoire a vieţii. Un
om de afaceri scria unui ziar: ‚În ceea ce mă priveşte, nu mă preocupă religia, dar cred în
realitatea acestei treziri, pentru că ea mi-a adus bani. În ultimii ani am pierdut mulţi bani în
relaţiile de afaceri, prin clienţi fără conştiinţă, dar în ultimele luni mi s-au restituit aceşti bani,
împreună cu dobânzile.’ Aceşti oameni, care şi-au plătit în felul acesta datoriile cu dobânzi, erau
dintre aceia care s-au convertit la Isus. Puterea Evangheliei le-a trezit conştiinţa şi atunci au pus
totul în ordine.
Prietene, despre aceasta este vorba: dacă mergi pe veci la pierzare sau dacă vei fi salvat. Dacă
nu găseşti răscumpărare din vina păcatelor şi din blestemul păcatelor prin harul lui Dumnezeu şi
prin sângele lui Isus, atunci drumul tău sfârşeşte într-un iaz de foc veşnic. Lasă-te acum întrebat:
poate Evanghelia să se manifeste şi în viaţa ta ca „o putere a lui Dumnezeu pentru
mântuirea, pentru salvarea sufletului tău, pentru reînnoirea vieţii tale?’ Dacă trebuie
să spui: până acum nu, atunci te întreb: vrei să afli că există o putere dumnezeiască pentru a
sfărâma lanţurile păcatului şi pentru a-ţi elibera conştiinţa de blestemul păcatului?
Dumnezeul oricărui har vrea să facă şi pentru tine aceste minuni ale unei eliberări depline şi ale
reînnoirii vieţii, prin puterea Evangheliei harului şi prin puterea sângelui lui Isus.

19

Mărturiile unui vechi soldat către camarazii lui: Anul XI - Georg von Viebahn
Nr. 8
REGINA NOPŢII
„Omul născut din femeie are puţine zile şi este plin de tulburare.
Răsare ca o floare şi este tăiat; şi fuge ca umbra şi nu rămâne.” (Iov 14,1-2)
Există o plantă cu o înfăţişare urâtă, care face impresia unor şerpi verzi, ţepoşi, diformi (un
cactus) care poartă numele de „Regina nopţii”. Din înfăţişarea ei urâtă creşte surprinzător de
repede un boboc portocaliu pe dinafară; acesta începe să se deschidă după apusul soarelui şi spre
miezul nopţii atinge cea mai frumoasă desfăşurare a lui. Ca o coroană minunată, mare, albă se
desface floarea luminoasă şi răspândeşte un minunat parfum plăcut mirositor. Dar abia a înflorit
în deplină frumuseţe, că şi începe să se vestejească şi pe la trei dimineaţa a pierit toată
frumuseţea ei. Frunzele ei vestejite vorbesc numai despre splendoare trecută şi decăzută; regina
nopţii n-a zărit niciodată raza soarelui.
Această „regină a nopţii”, crescută dintr-o plantă urâtă, uscată, farmecă orice privitor prin
grandoarea strălucitoare, culorile splendide, parfumul minunat. Dar vai, este numai o sclipire, o
încântare de câteva ore.
Este o imagine a omului în existenţa lui firească, în tăria lui tinerească. El uită aşa de uşor în
zilele tinereţii lui, că floarea mândriei şi a frumuseţii sale, parfumul generozităţii sale omeneşti
au crescut pe o fire urâtă, alterată prin păcat, sortită morţii.
Tu, om înfloritor în vigoarea tinereţii tale, „Adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereţii
tale, până nu vin zilele cele rele şi până nu se apropie anii când vei zice: ‚Nu găsesc nici o
plăcere în ei.’” (Eclesiastul 12.1) Tu, dragă omule, tu, care în curajul tinereţii tale îţi faci iluzii că
ai avea ceva pe care să te bazezi şi să persişti în încăpăţânare, o, învaţă să înţelegi cine eşti, de la
această „regină a nopţii”. „’Orice făptură este ca iarba şi toată strălucirea ei ca iarba de pe câmp.
Iarba se usucă, floarea cade (sau se vestejeşte) când suflă vântul Domnului peste ea.’ Într-adevăr,
poporul este ca iarba: iarba se usucă, floarea cade; dar Cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în
veac.” (Isaia 40,6-8)
Moartea este scrisă în făptura ta şi toate cu care te făleşti, sunt numai de-o clipă.
Înainte ca soarele veşniciei să răsară, tot ce eşti sau pari a fi acum în propria ta putere, va fi fost
scufundat în moarte şi putrezire. „Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă
înţeleaptă!” (Psalmul 90,12)
Cei mai mulţi oameni nu iau în consideraţie cum aici pe pământ totul înfloreşte doar pentru a
se veșteji şi a muri repede. Spicul se coace, ca secerătorul să-l secere; copacul creşte ca, toporul
să-l doboare. O, omule, ştii că trăieşti într-o lume a morţii. Vrei să trăieşti în această viaţă grăbită
numai ca să mori? Priveşte împrejurul tău; nu seamănă toate din jurul tău cu „regina nopţii”? Dar
tu trebuie să găseşti viaţă veşnică la Isus, la Fiul lui Dumnezeu.
Un creştin în vârstă povesteşte cum în zilele tinereţii lui, tatăl său, foarte bogat, şi-a adunat
într-o seară copiii în jurul mesei familiale. Copiii trebuiau să noteze toate proprietăţile tatălui lor
şi fiecăruia îi va fi repartizat ceea ce trebuia să-i revină cândva. Era o avere mare, atât în bani, cât
şi în proprietate funciară; copiii au plecat cu încrederea bună, că în viitor toţi vor fi oameni
bogaţi. Cu toate acestea, după un şir de ani tatăl a pierdut tot, iar când tatăl a murit, tot ceea ce a
moştenit acest fiu, a fost o pereche de butoni de cămaşă. Chiar şi pe aceştia i-a pierdut curând –
marea avere a tatălui său fusese şi ea o „regină a nopţii”.
De aceea spune Cuvântul lui Dumnezeu: „Îndeamnă pe bogaţii veacului acestuia să nu se
îngâmfe şi să nu-şi pună nădejdea în nişte bogăţii nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate
lucrurile din belşug, ca să ne bucurăm de ele.” (1 Timotei 6,17)
Acum vreo doi ani s-a însurat fiul uneia dintre cele mai distinse familii din vestul Germaniei,
cu moştenitoarea unei vechi familii. Un frumos castel a fost aranjat ca reşedinţă pentru tânăra
pereche. Încă nu trecuseră multe săptămâni, când tânărul bărbat a fost găsit într-o dimineaţă,
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mort în parcul castelului. Nimeni n-a ştiut şi nimeni nu ştie până astăzi de ce a părăsit el noaptea
castelul şi ce s-a întâmplat cu el acolo în parc. Acea nuntă strălucitoare, toată bogăţia, toată
onoarea care au înconjurat tânăra pereche, au fost şi ele o regină a nopţii.
Iată aici o mamă cu băieţelul ei drăgălaş. Scumpul micuţ simpatic îşi încolăceşte braţele în
jurul gâtului mamei, toată fericirea lui este lângă inima mamei. Dar după ce a crescut şi a ajuns
în societatea veselă a tinerilor bărbaţi fără Dumnezeu, a devenit suferinţa zilnică a mamei lui. El
a învăţat să calce în picioare inima care l-a iubit atât de devotat – dragostea lui de copil şi
tandreţea fuseseră şi ele numai o „regină a nopţii”.
În viaţa pământească este ca în expoziţiile moderne. Acolo răsar palatele din pământ ca
ciupercile; parcuri splendide cu fântâni arteziene şi cascade sunt scoase la iveală ca prin farmec.
Este adusă din toate părţile strălucirea industriei şi a artei, în plus distracţii şi desfătări pentru
toată lumea. Oamenii vin în grupuri, seara străluceşte totul în farmecul iluminatului electric,
muzica răsună din dreapta şi din stânga – dacă te duci şase luni mai târziu în acelaşi loc, n-a
rămas nimic decât un morman haotic de dărâmături şi tot păcatul şi vina care au fost comise aici
în plăcerea lumii, desfrâu şi felurite escrocherii. Si aici a fost înflorită o „regină a nopţii”.
Orice ai fi sau ai avea în viaţa pământească, prietene, ce dorinţe şi visuri ar putea cuprinde
bobocul vieţii tale care vrea să se deschidă – nu vei găsi nimic durabil, care să-ţi facă inima
fericită. Oricât de înaltă ar fi năzuinţa ta, oricât de îndrăzneţ curajul tău, oricât de nobile planurile
tale şi oricât de plină de abnegaţie ar fi dorinţa ta, pe orice vrere, devenire şi dorinţă sunt scrise
ofilirea şi murirea. „Cum a ieşit gol din pântecele mamei sale, din care a venit, aşa se întoarce şi
nu poate să ia nimic în mână din toată osteneala lui. Şi acesta este un mare rău, anume că se duce
cum venise; şi ce folos are el că s-a trudit în vânt?” (Eclesiastul 5,15-16)
Aceasta este retrospectiva asupra unei vieţi omeneşti, care a fost trăită numai pentru pământ.
Ce retrospectivă tristă! Spune, omule, are viaţa ta un conţinut veşnic?
Ai tu ceva, care să poţi lua în mână, cu tine, în veşnicie? Da sau nu? Dacă devii
proprietatea lui Isus, dacă trăieşti pentru Isus, dacă dragostea pentru El te pune în mişcare, atunci
Isus va fi ţinta vieţii tale. A veni la El şi a-L privi pe El, aceasta este slavă veşnică, atunci ai luat
ceva cu tine, care-ţi rămâne. Atunci viaţa ta pământească nu seamănă cu o regină a nopţii, ci cu
raza soarelui de dimineaţă, căreia îi urmează ziua întreagă.
Isus, Prinţul vieţii, s-a înfăţişat în această cetate amăgitoare a morţii, unde totul înfloreşte
numai pentru a se ofili. El vrea să te întâlnească; tu trebuie să-I auzi cuvintele vieţii:
„Tinerelule, scoală-te, îţi spun!” (Luca 7,14) Moartea a venit prin păcat şi ea a pătruns în toţi
oamenii, pentru că toţi au păcătuit. (Romani 5,12) Adu la Isus păcatul tău; El îţi ia ceea ce ţie îţi
aduce moartea, adică vina. El îţi tămăduieşte conştiinţa, ca tu să poţi spune cu sinceritate: vina şi
blestemul au fost luate, nimic nu mă desparte de har. Atunci vei trăi pentru Dumnezeu,
pentru Isus, pentru veşnicie. Tot ce faci din dragoste pentru El şi pentru El, are valoare veşnică.
Nu păcatele tale te vor însoţi atunci în veşnicie, ci tot ce a fost făcut în Dumnezeu. Faptele tale te
urmează, căci ele sunt făcute în Dumnezeu. (Compară cu Apocalipsa 14,13) Dumnezeu îţi va
spune atunci: „Nu te teme; nu vei muri!” (Judecători 6,23)
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Nr. 9
CÂT TIMP MAI AI?
„Într-o clipă ei îşi pierd viaţa. La miezul nopţii un popor se clatină şi piere.
Cel puternic piere, fără amestecul mâinii vreunui on.” (Iov 34,20)
10.000 de porţi duc la moarte. – Este lucrul acesta adevărat? Aceasta este o realitate care este
într-adevăr interesantă şi care te priveşte în mod direct. Căci una dintre aceste 10.000 de porţi
diferite se va deschide într-o clipă undeva, cândva pentru tine şi o putere irezistibilă te va duce
prin această poartă a morţii. Am dreptate?
Unul va fi lovit de tramvai, un altul îşi găseşte moartea pentru că se apropie prea mult de
maşină. În Berlin a murit de curând strungarul în lemn A. O., de bucurie că a câştigat 10.000 de
mărci la loterie. Mai dăm câteva exemple cum musafirul nedorit pune mâna pe oamenii unde nar fi crezut.
Gmuend, 15 octombrie. Un domn mai în vârstă din localitate, a avut nefericirea să cadă din
patul lui. El s-a ales din aceasta cu răni aşa de grave şi interne şi externe, încât ieri a murit din
cauza lor.
Berlin, 10 iunie. Ieri, în timp ce dormea, a căzut în apă şi s-a înecat, după-amiază pe la ora
trei, vizitiul E. M. de 39 de ani, din strada G. El s-a culcat să doarmă pe povârnişul malului
râului May, s-a rostogolit în apă şi a fost găsit abia după o oră, ca leş, între o luntre şi peretele
malului.
Unii oameni au consfătuiri lungi cu medicul lor de familie, despre cum se pot proteja pe ei şi
pe copiii lor de o primejdie sau de alta şi nu văd că moartea, de care se tem că este în bacili, stă
foarte aproape în spatele scaunului lor.
Recent am citit despre un bărbat care s-a aşezat pe un scaun, pentru a adormi o clipă. Dar a
fost ultimul lui somn. Un altul s-a împiedicat în camera lui şi a căzut, pentru a nu se mai ridica
niciodată. Amândoi au fost evident foarte sănătoşi.
„Pune-ţi în rânduială casa, căci vei muri!” (Isaia 38,1) – Aceasta nu este valabil numai pentru
acei oameni care sunt duşi în baraca holericilor, ci la fel pentru toţi cei sănătoşi. Cât de necesar
este de a aduce iar şi iar în memoria oamenilor apropierea morţii, primejdia în care se găsesc
continuu!
Un profesor îşi părăsea familia, pentru a prelua un post nou. În timp ce cobora scara, fetiţa lui
i-a strigat de sus: ‚Tati, mai priveşte-mă o dată!’ El a întors capul şi a privit în sus; a fost ultima
lui privire, căci în acel moment s-a prăbuşit grămadă – el a început o altă călătorie decât s-a
gândit. Cât de serios este că grupuri de oameni pleacă în veşnicie neîmpăcaţi, încărcaţi cu
păcatele lor! Şi totuşi Dumnezeu a făcut cunoscut tuturor:
„Doresc Eu moartea păcătosului? Nu doresc Eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui
şi să trăiască?” (Ezechiel 18,23)
Cât de mult se străduieşte Dumnezeu să-i cheme pe oameni la pocăinţă, în timp ce le aduce
aminte de apropierea morţii! El face lucrul acesta într-un mod foarte deosebit în zilele noastre, în
care reportajele din ziare, din toată lumea, sunt în faţa ochilor tuturor. În timp ce în nord-estul
Asiei războiul ruso-japonez îşi cere victimele, în sud, în India bântuie ciuma. Potrivit unei
publicaţii medicale londoneze, în India, în anul 1903 au murit de ciumă 853.000 de oameni, iar
în 1904 au murit 1.040.000 de oameni. Un cutremur uriaş a cerut în sudul Italiei mii de victime.
La Spremberg, accidentul de cale ferată de la începutul lui august, a tras în veşnicie mulţi
oameni. În Silezia Superioară, meningita cerebrospinală a pretins câteva sute de vieţi omeneşti,
în Poznan şi în Prusia Occidentală holera a bătut la uşa patriei noastre. În sud-vestul şi sud-estul
Africii se dau lupte în coloniile noastre, iar listele cu cei căzuţi în luptă arată că acolo au fost
cerute multe vieţi preţioase. Astfel am putea trece prin toate ţările şi provinciile globului
pământesc, pentru a afla zilnic cum li se aduce oamenilor aminte, că sunt aici numai pentru scurt
22

Mărturiile unui vechi soldat către camarazii lui: Anul XI - Georg von Viebahn
timp. „Omul! Zilele lui sunt ca iarba şi înfloreşte ca floarea de pe câmp. Când trece un vânt peste
ea, nu nai este, locul pe care-l cuprindea, n-o mai cunoaşte.” (Psalmul 103,15-16) Şi totuşi,
marele amăgitor, Satan, reuşeşte cu mii de lucruri trecătoare să-i înşele pe oameni în legătură cu
apropierea morţii. El îi minte în faţă că ar mai avea mult timp.
Ce bine îi reuşeşte chiar şi cu aceia care sunt pe ultima sută de metri. Ce inventivi sunt
slujitorii şi slujitoarele lui la patul de boală sau de moarte al oamenilor care sunt foarte aproape
de poarta veşniciei, în a le distrage atenţia cu nădejdea însănătoşirii şi a unei vieţi mai lungi.
Sărmanii amăgiţi! Pentru nădejdea obţinută prin minciună, pentru puţinele zile pământeşti pe
care nu le-au apucat, au pierdut nădejdea sigură a vieţii veşnice la care i-a chemat harul lui
Dumnezeu.
David s-a rugat aceste cuvinte: „Doamne, spune-mi care este sfârşitul vieţii mele, care este
măsura zilelor mele, ca să ştiu cât de trecător sunt. Iată că zilele mele sunt cât un lat de mână şi
viaţa mea este ca o nimica înaintea Ta. Da, orice om este doar o suflare, oricât de bine s-ar
ţinea.” (Psalmul 39,4-5)
O, lasă-te avertizat! Eşti aşa de aproape de veşnicie – numai un pas este între tine şi moarte.
Dar astăzi, când încă te plimbi printre morminte şi împodobeşti sicriele altor oameni cu flori,
astăzi Isus te cheamă la viaţă. Trebuie să fugi de puterea Satanei şi de spaima morţii, iar inima ta
să devină veselă şi sigură că ai viaţă veşnică şi că vei merge în slava lui Dumnezeu. Să ai parte
atunci, ca tu, când te va chema Domnul, să-i poţi mângâia pe ai tăi, pe care-i vei lăsa în urmă şi
să spui: „Nu mă opriţi, fiindcă Domnul mi-a dat izbândă în călătoria mea; lăsaţi-mă să plec şi să
mă duc la Stăpânul meu.” (Geneza 24,56) Ce minunată este o astfel de moarte a creştinilor
credincioşi, când, ca pelerini înarmaţi, părăsesc pustiul acestei lumi, câmpul de luptă în care au
stat pentru Domnul lor, pentru a pleca acasă.
Ceea ce urmează a fost povestită de un martor al lui Dumnezeu: Am văzut recent un om
murind. Era pe la miezul nopţii, în largul oceanului. Când m-am apropiat de cel muribund,
pentru a asculta ultimele lui cuvinte, a spus: ‚Spuneţi-i mamei mele că mor în cea mai sigură
nădejde a unei fericite învieri. Am încredere deplină în îndurarea lui Dumnezeu în Isus Hristos.
O, spuneţi-i mamei mele cum mi-am început ultima călătorie şi ce pace dulce gust în această
clipă solemnă. Da, mi se apropie sfârşitul, simt deja înfiorarea morţii, dar nădejdea vieţii veşnice
este puterea mea. O, ce Mântuitor mare, ce Mântuitor puternic este Domnul Isus Hristos! El îl
mântuieşte pe cel mai mare dintre păcătoşi. Rămâneţi cu bine, rămâneţi cu bine!’ Apoi s-a întors
către un marinar, care în timpul bolii sale l-a îngrijit cu cea mai tandră grijă şi i-a spus: ‚Dragul
meu Johannes, ne vom revedea în cer?’ – ‚Da, prin harul lui Dumnezeu!’ a fost răspunsul; la
care, cel care pleca a spus cu un zâmbet de fericită bucurie: ‚Cerul este deja deschis pentru un
păcătos cum am fost eu! Isus a plecat acolo înaintea mea, ca să-mi pregătească un loc; şi mama
mea va veni acolo!’ Apoi şi-a pus mâinile împreunate pe piept şi a adormit în Domnul.
Aceasta este moartea? Nu, aceasta este plecarea acasă, adormirea copiilor lui Dumnezeu, este
mărturia copleşitoare că moartea este un vrăjmaş biruit pentru creştinii credincioşi.
Asemenea pace, asemenea siguranţă a vieţii veşnice sunt pregătite şi pentru tine. Oare de ce
nu vor oamenii să audă nimic despre viaţa veşnică, despre dragostea salvatoare a lui Dumnezeu,
prin care să fie smulşi din pierzarea veşnică? De ce nu vor să audă nimic despre crucea de la
Golgota, despre sângele lui Isus, prin care să fie eliberaţi de vină şi de blestemul păcatului şi să
găsească pace?
Pentru că ei, înşelaţi de Satan, iubesc mai mult întunericul decât lumina. Ei fac parte dintre
oamenii despre care Scriptura spune: „este în întuneric şi umblă în întuneric şi nu ştie încotro
merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii.” (1 Ioan 2,11)
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Nr. 10
ÎNTOARCERE LA DUMNEZEU? CE ESTE ACEASTA?
„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! (Ezechiel 33,11)
Un mic comerciant se străduia cu toată râvna să câştige în mica lui prăvălie atâţia groşi, încât
să-şi aibă pâinea lui modestă. Toate gândurile şi grijile lui se învârteau în jurul acestei probleme.
Deodată a moştenit o avere însemnată; atunci s-a produs o schimbare uriaşă. Mica prăvălie a
devenit fără valoare pentru el. Ţinuta lui, obiceiurile, casa, masa, vorbirea, cercul de cunoştinţe,
chiar şi expresia feţei sale, gândurile şi concepţia despre valoarea banilor, totul a fost altfel. El
ştia foarte bine că această schimbare totală a vieţii lui lăuntrice şi exterioare se datora unui
eveniment, care a survenit într-o bună zi fără meritul lui personal, dar pe care el niciodată n-ar
dori s-o revoce; căci era conştient că a fost înălţat dintr-o stare socială inferioară la o viaţă cu
totul nouă, pe care înainte n-o cunoscuse.
Aceasta este o pildă despre întoarcerea unui păcătos, care prin har a găsit viaţa veşnică.
O Persoană minunată, necunoscută înainte, Isus, Domnul slavei, a ieşit în calea omului. În
lumina dumnezeiască păcătosul şi-a văzut vina, anii săi pierduţi; el îşi dă seama că Isus este o
persoană adevărată, vie, prezentă. Razele harului luminează în inima împovărată de vină. El a
rupt-o cu orice păcat cunoscut, şi-a predat inima, voinţa în mâna lui Isus şi a primit prin Duhul
Sfânt siguranţa iertării întregii vini. Acum ştie: eu sunt un copil iubit şi iertat al lui Dumnezeu.
Începe o viaţă nouă, viaţa veşnică! Egocentrismul a fost detronat, Isus a devenit Domn şi
Stăpân.
Unii oameni cred că germenii buni, latenţi în om, ar trebui să se desăvârşească prin dezvoltare
spre viaţa dumnezeiască, astfel s-ar realiza apoi o întoarcere. Spurgeon, martorul binecuvântat al
lui Dumnezeu, a scris despre acest lucru următoarele: „Omul nu poate fi adus altfel la
Dumnezeu, decât printr-o putere care este întru totul din afara lui şi care trebuie să vină de sus.
Dacă vrem să dezvoltăm ceea ce există în inima omului, atunci se va dezvolta o creatură care va
semăna tot mai mult şi mai mult diavolului, un vrăjmaş al lui Dumnezeu, de neîmpăcat, stăpânit
până în măduva oaselor de păcat. Nu, întoarcerea nu este o dezvoltare, ci este un fapt
măreţ, minunat, o creaţie nouă, un eveniment care pătrunde cu putere în viaţa omului, pentru a
reînnoi totul. De aceea spune Scriptura: „Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele
vechi s-au dus; iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” (2 Corinteni 5,17)
O întoarcere adevărată nu se poate ascunde; ea îşi aduce razele în ochii altor oameni, ca o
lumină recent aprinsă.” Cineva, care a experimentat această schimbare, a spus: ‚Ori sunt eu
născut din nou, ori toată lumea este născută din nou.’ Lumea n-a fost născută din nou, soarele a
răsărit ca şi mai înainte, vrăbiile au ciripit ca mai înainte, trăsurile au mers, iar oamenii au alergat
pe străzi ca mai înainte, - dar omul acesta era născut din nou. El a devenit văzător, ca să
recunoască dragostea lui Dumnezeu în crucea de la Golgota. El a găsit iertarea vinei lui în
sângele Mielului, iar harul i-a dăruit viaţă veşnică prin Duhul Sfânt. Iertarea unui păcătos este un
fapt care este perceput de: oameni, îngeri şi diavol; dar lucrul cel mai important este ca Duhul
Sfânt s-o pecetluiască propriei inimi, cu siguranţă divină. „Însuşi Duhul adevereşte împreună cu
duhul nostru, că suntem copii ai lui Dumnezeu. (Romani 8,16)
Această viaţă nouă nu poate să rămână ascunsă. Un soldat abia întors, a vrut să-şi ascundă
întoarcerea faţă de camarazii lui, de teamă. Dar aceştia, deveniţi repede atenţi la schimbarea
fiinţei sale, la un exerciţiu de serviciu în campanie i-au scos din geantă Noul Testament, pe care
îl purta mereu cu el, ca să poată citi Cuvântul lui Dumnezeu îndată ce ar avea timp. Atunci a fost
descoperit.
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Harul lui Dumnezeu cheamă pe toţi oamenii la întoarcere, te cheamă şi pe tine! Dumnezeu
n-are nici o plăcere în pierzarea ta. El vrea să te mântuiască. El a dat pentru tine pe Fiul Său
Preaiubit la moarte de cruce. Ce dragoste! Pleacă-te în praf înaintea dragostei lui Isus! Dar
renunţă la gândul că treptat vei deveni mai bun, că vrei să renunţi la un lucru sau la altul!
Nu, tu trebuie să vii sub puterea harului aşa cum eşti şi să trăieşti marea schimbare. Spune-I lui
Isus: ‚Iată-mă! Cred că ai îndurat judecata pentru păcatul meu, că ai purtat pedeapsa mea, ai luat
asupra Ta blestemul meu. Mă încredinţez Ţie, vreau să-Ţi dau inima şi viaţa mea.’ Fără această
reînnoire a vieţii, pe care Cuvântul lui Dumnezeu o numeşte întoarcere sau naşterea din
nou, vei merge la pierzare pe veci, oricât de bun şi de amabil ai fi. Domnul spune: „dacă un om
nu se naşte din nou (sau de sus), nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.” (Ioan 3,3) Nu te gândi
că încă n-ai fi copt pentru aceasta sau că ai avea prea puţine cunoştinţe. Harul este pentru toţi,
iar minunatele întoarceri ale copiilor tineri ne dau dovada, că nici neştiinţa noastră, nici lipsa
noastră de experienţă nu sunt o piedică. Se aude ocazional afirmaţia: copiii nu se pot întoarce;
pentru aceasta ei încă nu sunt maturi în cunoştinţe şi caracter. Dar Dumnezeu este de altă părere:
El le spune oamenilor: „Cei ce Mă caută de timpuriu, Mă vor găsi.” (Proverbe 8,17) Ca dovadă
pentru aceasta, ce transformare totală şi adâncă în inima şi viaţa unui copil iese la iveală printr-o
adevărată întoarcere, ne sunt povestite următoarele: ‚În adunările de evanghelizare, pe care le-au
ţinut evanghelistul american Dr. Torrey şi cântăreţul de cântări creştine cu conţinut evanghelistic
Alexander în anul 1904 la Liverpool, s-au întors grupuri de copii. Printre ultimii era şi o fată de
unsprezece ani. Ea a scris după o vreme oarecare, următoarea scrisoare:
Dragă domnule Alexander!
Am aşteptat deja de mult să veniţi iar, ca să vă pot scrie. Doresc să ştiu dacă vreţi să vă rugaţi
pentru mama mea, care se îmbată mereu. Eu am unsprezece ani şi m-am întors la Dumnezeu în
adunarea dumneavoastră pentru copii. Când am ajuns acasă, mama m-a întrebat unde am fost, iar
eu am spus: ‚La misiunea Torrey-Alexander.’ Atunci s-a sculat şi m-a bătut îngrozitor şi a spus
că dacă mai merg vreodată, mă va maltrata. De aceea nu mai pot să vin, nu din cauza loviturilor
pe care le-aş primi, - căci de acestea nu mă tem, - ci pentru că ar fi o neascultare. Dar un lucru tot
pot să fac, chiar dacă nu am voie să merg la adunări: pot să mă rog şi să cânt. Eu nu mai am tată;
el a murit în săptămâna dinaintea Crăciunului. Dar se pare că mamei nu-i pasă. Ea s-a îmbătat în
ziua înmormântării aşa, încât n-a putut să ia parte la ea. În ziua de Crăciun am cântat una dintre
cântările dumneavoastră. Mama a venit beată acasă, iar noi n-aveam nimic în casă. Atunci m-am
gândit că dacă tot nu pot să fac nimic, voi ruga totuşi pe Tatăl meu ceresc, să binecuvânteze
adunările dumneavoastră, pentru că El a făcut acolo pentru mine aşa de mult. „Doar câteva
cuvinte cu Isus, atunci totul se termină cu bine!” Acum trebuie să închei. Mă bazez pe
Singurul care mă poate ajuta, - Dumnezeu. El ne ascultă rugăciunile dacă ne încredem în El.’
Ce spui despre această scrisoare? Dacă o copilă poate să trăiască o transformare atât de
măreaţă, pentru a proslăvi pe Mântuitorul ei în ciuda maltratării, a mizeriei şi sărăciei, în bătăile
mamei sale beţivane, n-ar trebui ca tu, acolo unde stai, să te întorci la Isus, să găseşti har şi pace
şi viaţă veşnică? Nu vorbi despre relaţii, nu vorbi despre aceea că oamenii din jurul tău ar fi prea
păcătoşi; ţie ţi-e mai uşor ca acestui copil. O, te rog, pleacă-ţi inima şi genunchii în faţa
Mântuitorului întregii lumi, ca să trăieşti marea transformare şi să devii un copil fericit al lui
Dumnezeu.
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Nr. 11
ÎN RĂTĂCIRE
„Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui;
dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră, a tuturor.” (Isaia 53,6)
Dr. B., un bătrân venerabil, vizita aproximativ de 30 de ani închisorile din Rusia şi Siberia. El
a povestit cum într-o închisoare din Siberia a întâlnit un bărbat înalt, minunat de frumos. El a
vorbit în ziua aceea cu deţinuţii despre cuvântul: „Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi
vedea de drumul lui; dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră, a tuturor.” El lea spus deţinuţilor: ‚voi v-aţi văzut întotdeauna de propriul vostru drum; ce v-a plăcut, ce aţi
poftit, ce aţi vrut să faceţi şi să izbutiţi. Ce aţi găsit, aşadar, pe propriul vostru drum? Mizerie,
ruşine, stricăciune. Căutaţi adăpost la Acela, asupra Căruia Dumnezeu a aruncat toate păcatele
noastre, la Isus! Aici este tămăduire, reînnoirea vieţii pentru toţi!’
Când mai târziu a vorbit cu acel bărbat frumos, a descoperit în el un om erudit, născut nobil,
care prin nechibzuinţă a ajuns pe drumul pierzării. El vedea bine că drumul lui o luase la vale,
dar spunea: ‚Sper să fiu în curând liber, căci perioada pedepsei mele va expira în scurt timp.
Atunci va începe o altă viaţă, atunci voi avea relaţii mai bune.’ Zadarnic l-a rugat Dr. B. să nu-şi
zidească iar viitorul pe propriile lui planuri şi hotărâri, ci pe Isus. Toată viaţa să şi-o încredinţeze
Lui, Aceluia care a purtat blestemul păcatului nostru. Bărbatul nu voia să vină la Isus. Câţiva ani
mai târziu, Dr. B. a vizitat colonia de infractori din îndepărtata insulă Sahalin, în oceanul Pacific,
unde cei mai răi infractori îşi ispăşeau pedepsele pe viaţă. Acolo l-a găsit din nou, spre marea lui
uimire, pe acelaşi bărbat. Da, atunci a devenit liber; s-a întors la relaţiile lui de mai înainte. Dar
n-a durat mult, până când a ajuns iar aşa departe pe panta nechibzuinţei fără scrupule, încât a
comis o infracţiune grea. A fost condamnat: la Sahalin. Acum era o viaţă absolut ruinată şi
pentru totdeauna – dar nici acum nu voia să se lase în mâinile lui Isus. „Calea celor răi este ca
întunericul gros: ei nu văd de ce se vor poticni.” (Proverbe 4,19)
Cuvântul lui Dumnezeu spune: „Noi rătăceam cu toţii.” Aceasta nu se referă numai la oamenii
care sfârşesc în închisoare sau în colonia de infractori, ci la toţi oamenii care îşi aleg drumul
după propriul plan şi decizie. Se referă şi la oamenii cinstiţi, virtuoşi şi religioşi, care merg
înainte în starea lor neconvertită, pentru că nu se pleacă înaintea lui Dumnezeu cu păcatele lor.
Toţi oamenii care pornesc în viaţă, atât cei avizi de distracţii, ca şi cei harnici, toţi rătăcesc
atâta vreme cât merg fără Dumnezeu.
O oaie care-şi caută singură, fără păstor, drumul şi păşunea, piere. Alte animale, de exemplu:
păsări, cai, câini, pisici, găsesc drumul spre casă, dar o oaie, nu, dacă nu este condusă acasă. De
aceea Cuvântul lui Dumnezeu îl înfăţişează atât de des pe om ca pe o oaie. Nici omul nu-şi poate
găsi drumul spre casă înainte de a fi ajuns sub toiagul desăvârşitului şi devotatului Păstor Isus.
Un păstor care-şi păştea turma în apropierea unei păduri mari, a pierdut una dintre oi. În ciuda
multor căutări, n-a fost găsită. Câteva săptămâni mai târziu, păstorul a trebuit să facă un drum
prin pădure. Pe o cărare singuratică, adânc în singurătatea pădurii a găsit oasele oii şi resturile
lânii ei. Bietul animal a pierit fără călăuză, o pradă pentru animalele sălbatice, - ea n-a putut găsi
drumul spre casă.
Tu omule, dă-ţi seama că şi tu rătăceşti, sufletul tău este sortit fără nădejde distrugătorului
Satan, inima ta fără pace îţi spune că tu însuţi te temi că sfârşitul drumului tău nu va fi bun. Tu
poţi realiza şi câştiga pe drumul tău multe, care pe moment te bucură şi te mulţumesc, - acea oaie
a găsit şi ea în căile ei greşite multă iarbă dulce, - dar aceasta n-a schimbat cu nimic sfârşitul
drumului ei. Dacă nu vii la Isus, ca El să te conducă pe drumul spre casă de pe drumul
tău greşit, vei rămâne fără pace, fără nădejde.
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În faţa mea şedea un bătrân de 78 de ani, cândva un om bogat, un harnic antreprenor de
construcţii, căruia i-au reuşit multe. Dar neseriozitatea oamenilor de afaceri, chiar şi propria
neglijenţă, l-au făcut, când a îmbătrânit, să-şi piardă averea. Multe nevoi şi griji l-au năpădit.
Astfel stătea cu o retrospectivă dureroasă, într-un prezent plin de griji, în faţa unui viitor sumbru.
N-a negat, când am vorbit cu el, că priveşte fără nădejde în veşnicie, în faţa cărei porţi ajunsese
acum. Tot ce a dobândit, a înfăptuit şi a trăit în viaţă, i-a curs ca apa printre degete, aşa că acum
nu mai avea nimic în mână. În ochii lumii a fost un om de treabă. Putea să-l consoleze lucrul
acesta? Putea să-l ajute? Nu, el era clar convins de aceasta: sunt fără pace şi fără nădejde.
Fusese pe un drum greşit. Acum, la capătul acestui drum lung i se amintea să se întoarcă la Isus,
care şi astăzi mai este pregătit să primească oaia pierdută, pentru a o duce acasă. Isus a vrut să
mai dea şi acestei inimi, lucrul după care flămânzea şi înseta: pace şi bucurie. Dar vai, sărmanul
om a respins această chemare. Vechea vorbă, adesea auzită, a venit de pe buzele lui: ‚Am fost
întotdeauna cumsecade, m-am străduit permanent să procedez aşa, încât să pot sta în faţa lui
Dumnezeu şi a oamenilor, nimeni nu-mi poate reproşa ceva.’ Cu această convingere a rămas
această oiţă rătăcită, chiar şi când i s-a dovedit, că zdrenţele şi cârpele neprihănirii omeneşti nu
vor acoperi niciodată petele şi goliciunea păcatului său, a egoismului său, a răcelii inimii lui faţă
de Dumnezeu.
„Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata.” (Evrei
9,27) Ce aproape a fost acest bătrân de încheierea ultimului, îngrozitorului, lungului său drum
pământesc! Doar puţini oameni se lasă convinşi de vina lor şi de puterea salvatoare a sângelui de
la Golgota. Şi totuşi, ce fericită evanghelie, că oricine vine cu căinţă şi credinţă, poate găsi
iertarea întregii vini, restabilirea oricărui prejudiciu. Recunoaşte-ţi trecutul ca pe o cale de
rătăcire a păcatului – aceasta este căinţă! Încredinţează-te mâinilor lui Isus, - aceasta este
credinţă!
Dumnezeu lasă tuturor oamenilor, pe căile lor de rătăcire, să li se transmită mesajul: „Dar
Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră, a tuturor”, pe Isus. Isus n-a privit la
propriul Lui drum şi avantaj, ci a privit la noi, cei pierduţi, cei rătăciţi. Îndurarea lui Dumnezeu a
vrut să ne salveze cu orice preţ, aşa că Dumnezeu a aruncat nelegiuirea noastră, a tuturor, vina,
povara şi blestemul, pe capul fără vină a lui Isus.
Ascultă-l, tu, dragă omule, care mergi pe căile rătăcirii! Dumnezeu te strigă şi te caută. Nu
trebuie să-ţi porţi în continuare povara vinei, nu trebuie să mergi mai departe aşa, fără nădejde şi
pace. Te cheamă singurul prieten care te poate duce acasă, Isus. Nu este vorba despre hotărâri
noi, nu despre renunţarea la un lucru sau la altul, ci despre o întoarcere absolută. Dumnezeu
vrea să aducă pe un drum nou toată viaţa ta, gândirea ta, vrerea, dorinţele, munca. Şi anume, pe
acest drum nou nu mai trebuie să alergi cu propria ta putere, ci să fii purtat de har.
Ce grav este pentru responsabilitatea unui om, care a înţeles chemarea harului lui Dumnezeu
şi care nu vrea să se plece din inimă, înaintea dragostei care-l caută!
Prietene, vreau să-ţi pun în faţă trei întrebări; răspunde-ţi ţie însuţi la ele, înaintea lui
Dumnezeu. În primul rând: ai înţeles că harul lui Dumnezeu te caută şi te cheamă? În al doilea
rând: vrei să-I dai Domnului Isus inima, voinţa şi viaţa ta? În al treilea rând: vrei să-I spui cinstit
şi simplu: ‚Doamne, iată-mă! Ia-mă în mâinile Tale de har aşa cum sunt! Cred în dragostea Ta şi
în sângele Tău vărsat pentru mine’?
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Nr. 12
TAINA DE A FACE AUR
„Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă.
Cele vechi s-au dus; iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” (2 Corinteni 5,17)
În tot evul mediu, până în secolul al XVII-lea s-a propagat superstiţia, că ar exista o substanţă
tainică, pentru a transforma în aur: plumb, mercur şi alte substanţe. Acest mijloc tainic purta
numele de „piatră filozofală” sau „leul roşu” sau „marele elixir” sau „tinctură roşie”. Toată
această pretinsă ştiinţă are din timpuri străvechi încoace, numele de „Alchimie”. Această
substanţă mult dorită, trebuia să fie în stare nu numai să transforme metalele nepreţioase în aur,
nu, ea trebuia să slujească şi drept medicament universal; această piatră filozofală, diluată
corespunzător, trebuia băută ca aur potabil şi astfel să fie vindecate toate bolile, toţi oamenii să
devină iar tineri şi muribunzii să primească o nouă putere de viaţă.
Începuturile acestei superstiţii fac trimitere la Egipt, în perioada precreştină. Împăratul roman
Diocleţian a poruncit în anul 296 după naşterea Domnului, ca toate cărţile despre arta egipteană a
facerii aurului să fie arse. Dar cu aceasta n-a fost înlăturată în niciun caz această năzuinţă
superstiţioasă. 100 de ani mai târziu, deci în al 4-lea secol creştin, la gimnaziul din Alexandria
este urmărită cu râvnă ţinta de a găsi arta facerii aurului. Pe atunci şi în perioada care a urmat, a
luat naştere un mare număr de scrieri alchimiste, în parte lucrări voluminoase. De la greci şi
egipteni, tendinţa spre alchimie a ajuns la arabi şi de aici a venit în evul mediu prin Spania, la
popoarele superstiţioase ale creştinismului de nume. Un şir întreg de învăţători vestiţi ai
alchimiei, printre ei învăţaţi respectabili şi filozofi, susţineau că au găsit piatra filozofală şi se
bucurau de o apreciere generală. Unul dintre ei a afirmat că un înger al lui Dumnezeu i-a
descoperit această taină îndelung căutată – şi a fost crezut.
A fost o întreagă şcoală a Satanei sub masca evlaviei. Din aceasta s-a format apoi treptat, o
clasă numeroasă de aventurieri rătăcitori, care profitau înşelător de credulitatea generală,
deoarece dădeau oamenilor dovezi aparente ale artei lor. Cu şiretenie calculată şi cu îndemânarea
unui prestidigitator băgau aur în creuzete, în care, aparent fusese pus numai metal nenobil. Unul
dintre cei mai mari trişori ai acestui mod, un napolitan pe nume Caetano, îşi mai făcea de cap pe
la anul 1700, in Berlin, şi când a fost demascat şi-a găsit sfârşitul în anul 1709, într-o
spânzurătoare pe care a fost lipită beteală. Cum o fi râs Satan, marele şarlatan, că i-a înşelat aşa
pe bieţii oameni, prin setea după aur!
Dar ce spune Dumnezeu? „Cei ce vor să se îmbogăţească, dimpotrivă, cad în ispită, în laţ şi în
multe pofte nesăbuite şi vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd şi pierzare. Căci iubirea
de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credinţă şi sau străpuns singuri cu o mulţime de chinuri.” (1 Timotei 6,9-10) Dumnezeu, Creatorul tuturor
lucrurilor, a făcut exact atâta aur pe pământ, cât a considerat El că este bine. Descoperirea mereu
a noi terenuri aurifere, ba în ţinuturile polare ale Americi de Nord, ba în deşerturile Australiei şi
în nisipurile de râu ale Africii de sud, oferă dovada că pământul conţine mai mult aur decât ar fi
crezut oamenii vreodată. La o expoziţie din anul 1882, am văzut un obelisc uriaş din lemn aurit,
care arăta după un calcul exact, cantitatea totală de aur care fusese găsită până atunci în
Australia; o masă uimitoare.
Aurul aparţine metalelor pe care le conţine pământul ca materii primordiale şi de aceea nu pot
fi obţinute din alte substanţe. Aurul este o creaţie a lui Dumnezeu. Toate încercările, cu strădanii
omeneşti, de a face aur, au eşuat şi vor eşua. Poate şirul oamenilor care se înşeală pe ei înşişi şi
pe alţii să devină mult mai lung decât este deja, omul se străduieşte zadarnic să realizeze ceea ce
numai Dumnezeu poate.
Toată creaţia pământească este pilda şi imaginea adevărului veşnic. Aşa cum aurul este cea
mai preţioasă, cea mai nobilă materie dintre metale, aşa sunt credincioşii, copiii lui Dumnezeu,
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răscumpăraţi cu sângele lui Isus, lucrul cel mai preţios pe care-l vede Dumnezeu printre oamenii
de pe pământ. Numai Dumnezeu poate ceea ce nici o artă pământească nu poate: să transforme
un om născut în păcat, vândut sub puterea lui Satan, într-un copil iubit şi binecuvântat al lui
Dumnezeu, pe care Însuşi Dumnezeu îl numeşte: sfânt, drept, binecuvântat, mântuit şi ocrotit
pentru totdeauna. Şi această minunată transformare au încercat mulţi oameni s-o realizeze cu
mijloace omeneşti, unul cu educaţie evlavioasă, al doilea cu doctrine religioase, al treilea cu
ofrande şi pomeni, al patrulea cu ceremonii şi miraculoase lucruri sfinte. A fost zadarnic, nu s-a
putut obţine un produs veritabil şi s-a dovedit că nici o putere omenească nu poate transforma
materia josnică a firii noastre păcătoase, în aurul curat al unei fiinţe plăcute lui Dumnezeu.
Lucrul acesta îl poate numai Dumnezeu şi El descoperă această taină evlavioasă,
această piatră filozofală, prin Evanghelie! El face cunoscut întregului pământ cum trebuie
făcut pentru a fi transformat dintr-un păcătos vinovat, fără pace, într-un copil fericit al lui
Dumnezeu şi cum din lanţurile robiei păcatului se poate deveni un om eliberat, evlavios.
Aceasta este taina evlaviei: Hristos, Fiul lui Dumnezeu a venit pe acest pământ, S-a
smerit până la statura de rob al păcatului, S-a împovărat cu vina noastră, a purtat
blestemul nostru, a luat pedeapsa noastră şi a împăcat prin sângele lui preţios, pe orice
credincios cu Dumnezeul sfânt.
Ce tainică putere miraculoasă! Sângele lui Isus Hristos şterge orice pată, iar credinţa în Mielul
junghiat de la Golgota aduce păcătosului celui mai vinovat şi mai ticălos, o reînnoire absolută a
vieţii şi puterea harului.
Binecuvântaţilor martori ai lui Dumnezeu îi aparţine predicatorul englez Rowland Hill.
Acestuia i-a murit slujitorul credincios, căruia i-a ţinut discursul funerar în faţa unei mari
mulţimi. El a spus: ‚Mulţi dintre cei prezenţi mi-au cunoscut slujitorul decedat, i-au observat
caracterul şi umblarea. Toţi aceştia vor mărturisi că el a fost un bărbat cumpătat, cinstit,
conştiincios, care a slujit lui Dumnezeu cu toată dăruirea. Acest om cu adevărat evlavios a fost
cândva un hoţ şi tâlhar de drumul mare. El mi-a ieşit în cale acum mai bine de 30 de ani, pe
cărări singuratice şi mi-a cerut bani. L-am întrebat cum a ajuns pe o cale atât de tristă a vieţii. El
mi-a răspuns: ‚Am fost vizitiu de droşcă şi am rămas fără slujbă; trebuie să-mi întreţin viaţa din
jaf, pentru că n-am putut să găsesc altă ocupaţie pentru întreţinerea mea.’ Eu l-am invitat să mă
viziteze; el a venit. Eu i-am oferit să vină în slujba mea, el s-a învoit. El s-a întors la Isus şi mi-a
slujit cu credincioşie timp de 30 de ani, dar nu numai mie, ci şi Domnului şi Mântuitorului său.
Din căile lui ruşinoase, caracterul stricat şi inima împietrită, a fost reînnoit pentru a proslăvi în
pace pe Isus şi pentru a merge acum acasă la Domnul lui.’
Ca şi acest tâlhar de drumul mare, a fost salvată şi un grup de păcătoşi, care nu poate fi
numărat, din adâncurile cele mai adânci ale păcatului şi ruşinii, pentru a fi martori ai harului întro viaţă deplin reînnoită.
Tu, care ai crezut că te poţi face plăcut lui Dumnezeu prin dogme religioase, evlavie proprie
sau intenţii bune, aruncă la o parte arta ta înşelătoare – te înşeli singur. Nu poţi face aur şi nici
alţi oameni nu pot. Aceasta poate face numai Dumnezeu. El vrea să înfăptuiască această
minune cu tine. Lasă-te în mâinile lui Isus, spune-I cine eşti, un om cu inimă rea, egoistă şi
necurată. Nu există nici un blestem al păcatului, nici o mizerie a trupului sau a sufletului, cărora
această „piatră filozofală”, sângele lui Isus, să nu le fi făcut faţă, pentru a aduce vieţii
disperate putere şi nădejde.
Vino sub stropirea sângelui, cheamă harul! Trebuie să trăieşti minunea de a fi transformat,
astfel încât să fii găsit veritabil înaintea lui Dumnezeu.
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Nr. 13
NU TE POŢI DEZVINOVĂŢI
„Aşadar, omule, oricine ai fi tu, nu te poţi dezvinovăţi.” (Romani 2,1)
Părerea mea este aceasta, că în veşnicie nu vei avea scuze dacă priveşti înapoi spre o viaţă
pierdută, dacă vezi înaintea ta pentru totdeauna, o mare de suferinţă, chin şi nenorocire fără
nădejde. Nu L-a dat dragostea lui Dumnezeu pe singurul Său Fiu pentru tine, la cruce, ca tu să fii
mântuit? Cine te-ar putea scuza dacă tu ai nesocotit aceasta şi L-ai tratat pe Tatăl îndurărilor,
care a făcut şi a dat totul pentru tine, ca şi când nici n-ar exista? De câţi ani eşti deja pe pământ?
N-ai respirat tu zilnic, nu te-ai bucurat de lumina soarelui, nu ţi-ai primit pâinea şi hainele din
bunătatea lui Dumnezeu? Nu ţi-a dat Dumnezeu mădulare şi simţuri sănătoase? I-ai mulţumit
lui Dumnezeu, s-a suit slava şi lauda ta la Acela care a fost aşa de preocupat de
tine? Sau încă aparţii acelora despre care Biblia spune: „Fiindcă, după ce L-au cunoscut pe
Dumnezeu, nu L-au glorificat ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit, ci au ajuns deşerţi în
gândurile lor şi inima lor fără pricepere a fost întunecată. Susţinând că sunt înţelepţi, au ajuns
nebuni.” (Romani 1,21-22) Ascultă, va veni o zi în care va trebui să dai socoteală Creatorului
tău, pentru că ai primit binefacerile Lui cu nerecunoştinţă şi indiferenţă. Tu, nebunule, atunci
gura ta va fi închisă prin mărturia copleşitoare care te va condamna din toate părţile.
Nu ai scuze, căci de-a lungul anilor ai purtat în tine un musafir incomod, al cărui glas uneori
te-a neliniştit: conştiinţa ta! Poate eşti mulţumit că glasul nu te mai nelinişteşte atât în ultima
vreme ca odinioară. Ah, prietene, pe atunci, când conştiinţa încă te mai tortura, starea ta era mai
puţin deznădăjduită ca azi, când eşti în stare să comiţi păcate cu inima împietrită; dar se apropie
ziua când va trebui să dai socoteală. Atunci propria ta gură te va acuza că ţi-ai asuprit conştiinţa
până a murit, pentru că ai vrut să mergi cu încăpăţânare pe căile păcatului şi ale îndepărtării de
Dumnezeu.
Nu ai scuze, căci te-ai împotrivit chemării Mântuitorului tău. Din tinereţe ai auzit
Evanghelia. Ai ştiut că Fiul lui Dumnezeu S-a născut pe pământ în chipul de rob al păcătosului.
Ai învăţat din tinereţe istoria despre ieslea din grajdul din Betleem şi despre păstorii de pe
câmp. Ai cunoscut cuvântul: „Căci astăzi vi s-a născut un Mântuitor”. Dar tu ai dispreţuit
lucrul acesta. Ai vrut să mergi fără Mântuitor, căci El era incomod pentru tine.
Nu ai scuze, căci ai ştiut că Fiul lui Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre, Cel drept
pentru cei nedrepţi. Ai fost chemat la pocăinţă, te-au convins de necesitatea întoarcerii la
Dumnezeu, ai fost avertizat în legătură cu calea celor nepăsători, a batjocoritorilor, a
necredincioşilor. Nu ţi-a păsat de nimic. Pentru tine n-a meritat osteneala de a medita asupra
acestor lucruri. Lasă-te avertizat: eşti pe marginea unei prăpastii. Eşti amăgit prin munca ta, prin
plăcerea ta, prin aprecierea prietenilor tăi. De ce nu vrei să îndrepţi nici măcar un singur gând
spre problema care este cea mai necesară? Tu dispreţuieşti marele dar al lui Dumnezeu,
dragostea demnă de adoraţie, care a dat pe unicul Fiu pentru tine, ca jertfă.
Nu ai scuze; ai dispreţuit lucrarea lui Isus Hristos, sângele de la Golgota vărsat pentru tine.
Această realitate îţi va închide gura în ziua aceea, când vei vrea să te dezvinovăţeşti.
Nu te dezvinovăţi nici azi, ci învinovăţeşte-te; atunci vei putea, ca vinovat, să chemi şi
să găseşti harul. Gândeşte-te că tronul lui Dumnezeu se numeşte ‚Tronul harului’. Poarta spre
tronul harului este larg deschisă – eşti strigat pe nume - o, vino la Dumnezeul oricărui har!
În apropiere de N. este o casă, care în acel ţinut se numeşte ‚Căsuţa harului’. Proprietarul J.V.
este un martor al lui Isus.
În căsuţa harului se vesteşte Cuvântul harului pentru tineri şi pentru vârstnici, în adunări şi
şcoală duminicală. Poate faci parte dintre aceia care preferă să meargă la distracţie, le birt sau la
30

Mărturiile unui vechi soldat către camarazii lui: Anul XI - Georg von Viebahn
plăcerea vizibilă, decât la Cuvântul lui Dumnezeu. Poţi totuşi să te duci liniştit în căsuţa harului,
căci acolo vei găsi un om care te înţelege foarte bine. J.V. a fost tot aşa de puţin ca tine un sfânt
înnăscut. Dimpotrivă, cu toate că era fiul unor creştini închinători, care s-au străduit să-l crească
pe fiul lor pentru Domnul, el a simţit totuşi deja din fragedă tinereţe un puternic imbold să facă
răul. Încă dinainte de a împlini 12 ani, a făcut mai multe încercări de omor prin otrăvire şi
incendiere premeditată. Tot mai tare s-a dezvoltat inclinaţia inimii lui ca să facă răul. El însuşi
spune: ‚Aveam o adevărată fire de criminal; cel mai mult mi-ar fi plăcut să-l reprezint pe
diavolul viu. Numai Dumnezeu în îndurarea lui a împiedicat realizarea planurilor mele sumbre.’
Deşi la 13 ani s-a trezit serios şi a fost atins de Cuvântul lui Dumnezeu, s-a întors curând sub
puterea păcatului. Ca tânăr plecat în pribegie, a fost pedepsit de trei ori cu închisoarea pentru furt
şi delapidare. A venit după câţiva ani acasă ca băutor şi jucător. Dar n-a putut să reziste sub
rugăciunile părinţilor lui. Zadarnic îi îmbrăţişa mama lui genunchii, ca să vrea să rămână la ei.
Cu vorbele: ‚Mamă, trebuie!’ a ieşit afară lipsit de voinţă, dedat răului, robit de Satan, care-şi
face lucrarea în fiii neascultării. (Efeseni 2,2) Puţine zile după această despărţire, a omorât pe
stradă o fată care s-a împotrivit dorinţelor lui, străpungând-o cu unsprezece lovituri de cuţit, a
lăsat-o acolo şi a mers la birt să bea ţuică. După o vreme s-a întors la fata presupusă moartă. Mai
trăia; ea gemea şi se plângea: ‚Nu pot să merg în veşnicie aşa cum sunt.’ Lucrul acesta l-a făcut
pe J. V. să-şi vină în fire, a chemat un sergent de stradă, rănita a fost dusă la un spital, el a fost
arestat şi apoi pedepsit cu trei ani de închisoare.
Într-o duminică a auzit în închisoare o predică din Ezechiel 37,26-27: „Voi încheia cu ei un
legământ de pace, care va fi un legământ veşnic cu ei; îi voi sădi şi-i voi înmulţi şi voi pune
locaşul Meu cel sfânt în mijlocul lor pentru totdeauna. Locuinţa Mea va fi printre ei; Eu voi fi
Dumnezeu lor şi ei vor fi poporul Meu.” În lumina acestui capitol J. V. şi-a văzut toată viaţa aşa
cum o vede Dumnezeu: păcat, nimic altceva decât păcat! El s-a recunoscut ca cel mai rău
dintre toţi infractorii. L-a chemat la el pe predicatorul închisorii, şi-a mărturisit toate păcatele din
tinereţe. Ce a spus predicatorul? Numai cuvinte de har! L-a îndrumat pe cel foarte decăzut la
Isus, la Mântuitorul păcătoşilor. J. V. a cerut apoi să fie dus în faţa judecătorului de instrucţie, i-a
mărturisit şi acestuia tot, cu toate că se temea că va fi condamnat la pedeapsă nelimitată cu
închisoarea. După această mărturisire l-a năpădit o disperare adâncă. Trei nopţi s-a luptat pentru
sufletul lui. Inima lui părea ca moartă, se simţea ca împietrit şi totuşi harul a biruit în acest
bărbat. După opt zile a strigat după îndurare către Dumnezeu şi brusc s-a făcut lumină în inima
lui. În faţa sufletului său stătea Isus, aşa cum a purtat pe cruce blestemul păcatelor lui. Cuvântul
de graţie: „Iertate îţi sunt păcatele!” răsuna zi şi noapte în sufletul lui, el a devenit deplin convins
de mântuirea lui veşnică. Inima lui a devenit foarte fericită şi plină de pace. Pedeapsa lui n-a fost
prelungită în urma mărturisirilor lui. El a petrecut cei doi ani care i-au mai rămas în închisoare ca
un copil fericit al lui Dumnezeu. De la întoarcerea lui s-au scurs acum 18 ani. Dumnezeu i-a
transformat viaţa într-un râu de binecuvântare.
O, învaţă din această biografie ceea ce cuprinde cuvântul: „Darul fără plată a lui
Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.” (Romani 6,23) „Fiul
omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.” (Luca 19,10) Probabil că tu n-ai
fost pe căi aşa de rele ca omul acesta care locuieşte acum în căsuţa harului şi nici în închisoare
încă n-ai stat. Poate chiar te laudă oamenii ca virtuos. Totuşi, în faţa lui Dumnezeu eşti un
păcătos vinovat şi pierdut; o vină imensă de: dragoste neglijată faţă de Dumnezeu şi de oameni,
mânie, mândrie, egoism, minciună te acuză, poate chiar necurăţie şi necinste. Numai să laşi
conştiinţa să vorbească, lasă să ţi se arate viaţa în lumina adevărului! Ai nevoie de har, trebuie să
fii mântuit. Iată, aceasta este Evanghelia: Dumnezeu vrea să te mântuiască. Crucea de la
Golgota strigă în inima ta: Isus a murit pentru tine, lasă-te mântuit! Dumnezeu vrea ca tu să
găseşti har. Ia acest har de nespus! Apucă mântuirea, astfel aceiaşi îngeri ai lui Dumnezeu care
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deasupra câmpiei Betleemului au intonat acea mare cântare de laudă, azi se vor bucura pentru
tine, că un păcătos pierdut a fost mântuit.
Nr. 14
NU TE ÎMPOTRIVI HARULUI
„Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceţi aşa, ca să nu fi
primit în zadar harul lui Dumnezeu. Căci El zice: ‚La vremea potrivită te-am
ascultat, în ziua mântuirii te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită, iată că
acum este ziua mântuirii.” (2 Corinteni 6,1.2)
Permite să ţi se povestească despre un fiu, al cărui tată credincios l-a dus la Londra, la
ucenicie, la un giuvaergiu. Într-o zi tatăl a primit o scrisoare, că tânărul l-a furat pe meşterul lui.
Întristat, s-a grăbit să ajungă la Londra, unde a aflat că problema stătea într-adevăr aşa. Tânărul a
trebuit să fie concediat. În timp ce tatăl şi fiul păşeau pe străzile Londrei, cel din urmă s-a
desprins deodată de lângă tatăl lui şi n-a mai fost de găsit. Astfel a trebuit sărmanul om să se
întoarcă singur acasă, cu inima zdrobită. – Au trecut ani; nu s-a mai auzit nimic despre fiul
pierdut. Într-o duminică seară părinţii stăteau acasă şi citeau Cuvântul lui Dumnezeu. Mai mult
ca de obicei s-au simţit îndemnaţi să se roage pentru fiul decăzut; chiar şi credincioasa slujnică a
spus că a trebuit să se roage mult pentru fiul pierdut al casei. În aceeaşi seară, la Londra, o bandă
de hoţi a trecut pe lângă sala de evanghelizare a predicatorului Spurgeon, cu intenţia de a da o
spargere la dulapul cu bani. Printre aceşti infractori se afla şi fiul acelor părinţi care se rugau. El
a primit de la tovarăşii lui sarcina, întrucât ştiau că în această sală era un ceas, să intre şi să vadă
cât era ora. Astfel a intrat în public. Mesagerul lui Dumnezeu predica despre tâlharul de pe cruce,
care în traducerea englezească a Bibliei este denumit ‚hoţul muribund’. Arătând cu mâna exact în
direcţia fiului pierdut, Spurgeon a zis: ‚Dacă în seara aceasta se găseşte un hoţ aici, Isus Hristos
îl poate salva.’ Săgeata l-a lovit până în străfunduri. S-a terminat cu spargerea; el s-a grăbit să se
roage în tăcere şi în puţine zile era bucurie în casa bătrânilor, pentru un fiu care a căzut plin de
căinţă în braţele fericite ale părinţilor.
Iată aici, cum puterea harului poate să tragă un păcătos afară din fundul căii lui de pierzare!
Aici a fost îndreptată deteriorarea unei vieţi stricate şi pierdute, prin forţa biruitoare a Cuvântului
lui Dumnezeu şi puterea răscumpărătoare a sângelui lui Isus. Ce Evanghelie măreaţă, că putem
mărturisi în deplină siguranţă tuturor oamenilor, chiar şi celor mai pierduţi: aceeaşi putere
miraculoasă a harului este aici şi pentru tine! Plecă-te în faţa acestei dragoste căutătoare!
Mulţi, foarte mulţi oameni resping cu îngâmfare harul lui Dumnezeu. Ei nu vor să se plece în
faţa Dumnezeului sfânt care-i caută pentru a-i salva. Orbi în păcatele lor, orbi în mândria lor, ei
se grăbesc în întâmpinarea veşniciei, încărcaţi cu multele lor păcate. Aceşti păcătoşi îngâmfaţi
cred că creştinismul este foarte bun pentru proşti, dar ei personal, prin educaţia lor, ar fi
superiori. O, sărman om, care va fi sfârşitul tău, când ţi se vor deschide ochii asupra dragostei
care te-a căutat şi pe care tu ai dispreţuit-o?
Pe o placă, în vechiul dom din Luebeck, scrie:
Hristos, Domnul nostru ne vorbeşte astfel:
„Mă numiţi Salvator şi nu vă lăsaţi salvaţi.
Mă numiţi Lumina şi nu vă lăsaţi luminaţi.
Mă numiţi Calea şi pe ea nu alergaţi.
Mă numiţi Viaţa şi nu mă solicitaţi.
Mă numiţi Stăpân şi nu mă ascultaţi.
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Mă numiţi Măreţ şi nu mă agreaţi.
Mă numiţi Înţelept şi nu mă întrebaţi.
Mă numiţi Domn şi pentru Mine nu lucraţi.
Mă numiţi Atotputernic şi Mie nu vă-ncredinţaţi.
Dacă nu vă voi cunoaşte, cândva, să nu vă miraţi!”
Acest prim cuvânt se adresează creştinilor de nume, care trec pe căile înstrăinării lor de
Dumnezeu, fără a privi la dragostea de nespus a lui Isus, care-şi desface mâinile spre orice
păcătos şi îi spune: „Împacă-te cu Dumnezeu!” Cu mult mai mulţi oameni sunt absolut
indiferenţi faţă de această dragoste a lui Dumnezeu, care L-a dat pe singurul lui Fiu la moarte de
cruce. Bani şi avere, ţinută şi amuzament, mâncare şi băutură, fumat, podoabe şi afacere, pe
scurt, toate lucrurile pământeşti atrag inima mai mult decât Isus.
Domnul X. a fost în zilele tinereţii lui puternic mişcat de Cuvântul lui Dumnezeu, astfel că
părinţii lui au crezut că fiul lor s-a întors la Isus. El venea des la ascultarea Cuvântului şi în
părtăşia sfinţilor, ştia din cap toată calea răscumpărării şi lucrarea harului. Dar când a intrat în
viaţă, şi-a îndreptat inima spre lume. S-a arătat tot mai mult că el a fost faţă de Dumnezeu
nesincer şi nesmerit. Înalta lui înzestrare, educaţia, darul vorbirii l-au făcut capabil să reuşească
în toate părţile. În faţa lumii era un om de lume, căruia îi plăcea viaţa. În faţa credincioşilor
vorbea despre har, faţă de soţie şi familie era dur, egoist, nervos. Unde îl ademenea pofta cărnii,
trăda dragostea şi fidelitatea. Deodată s-a îmbolnăvit incurabil; el ştia şi spunea: ‚Aceasta este
mâna lui Dumnezeu!’ Cu toate acestea – nici o întoarcere, nici o smerire. Ce sfârşit trist, când un
asemenea om chemat de multe ori, merge în veşnicie fără nădejde. Cu toate că X. a mai avut o
vreme lungă de îndurare şi se pare că harul îl căuta, totuşi n-a mai apucat harul. Poate fi de
mirare dacă sfârşitul unei asemenea vieţi este disperare? „Căci dacă păcătuim cu voia, după ce
am primit cunoştinţa adevărului, nu mai rămâne nici o jertfă pentru păcate, ci o aşteptare
înfricoşată a judecăţii şi văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiţi. Cine a călcat Legea lui
Moise este omorât fără milă, pe mărturia a doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeţi
că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu
care a fost sfinţit şi va batjocori pe Duhul harului? Căci ştim cine este Cel ce a zis: ‚A Mea este
răzbunarea, Eu voi răsplăti!’ Şi în altă parte: ‚Domnul va judeca pe poporul Său.’ Grozav lucru
este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu!” (Evrei 10,26-31)
Oricine ai fi, prietene, fie virtuos, fie încătuşat în păcate, harul te caută! Nu te împotrivi
harului! Încă mai este aici pentru tine har veşnic, deplin, apucă-l cu credinţă de copil, vino, vino
cu vina ta la picioarele lui Isus, El îţi iartă lunga ta împotrivire, El te îmbrăţişează şi te trage la
inima Lui. Nu te împotrivi harului! Te rog mult, chiar stăruitor; dacă ai înţeles în vreo perioadă
oarecare a vieţii tale, că harul lui Dumnezeu te caută şi te cheamă, nu te mai opune! Iată, un an
după altul al vieţii tale zboară, inima ta devine tot mai insensibilă şi mai rece. Priveşte la cruce!
Priveşte cum Isus a suferit şi a murit pentru tine, cel nerecunoscător! Lasă-te învins de dragostea
Lui! Vino aşa cum eşti, smereşte-te înaintea lui Isus! Dacă simţi că inima ta este dură, spune-I
Domnului: Îţi aduc inima mea tare ca piatra, sparge-o şi transformă-o!
Mi-e teamă pentru oricine care a înţeles că harul îl caută şi care totuşi se împotriveşte.
Numărul acestor oameni este mai mare decât am crede; ne întâlnim cu oameni pentru care
Dumnezeu a făcut lucruri uimitoare prin ocrotiri, ascultarea rugăciunilor, însănătoşiri
miraculoase, prin avertizare şi prin limbajul serios al Cuvântului Său. Şi ei ştiu lucrul acesta, dar
inima lor răspunde: Nu vreau, nu vreau să mă plec, nu vreau să mă întorc, nu vreau să mă
convertesc, nu vreau s-o rup cu păcatul şi cu lumea!
Aici nu este vorba dacă ai putere să biruieşti păcatul şi să-l laşi – n-ai nici o putere! Domnul
ştie acest lucru mai bine decât tine. Este vorba dacă ai voinţa să-ţi pui viaţa în mâna Domnului,
astfel ca El, care Se numeşte „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al
păcii” (Isaia 9,6 textual), ca acest Isus să poată lua în stăpânire, cu puterile Lui de har, sărmana ta
viaţă şi inima ta rece şi dură, pentru a reînnoi totul, totul cu puterea harului Său.
O, vino aşa la El!
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Nr. 15
IEŞIREA DIN LABIRINT
„Adevărat vă spun, că dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca
nişte copilaşi, cu nici un chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor. De aceea, oricine
se va smeri ca acest copilaş, va fi cel mai mare în Împărăţia cerurilor. Şi oricine va
primi un copilaş ca acesta în Numele Meu, Mă primeşte pe Mine.” (Matei 18,3-5)
În antichitatea precreştină, labirintul regilor egipteni, care era situat la lacul Moeris, lângă o
piramidă, aparţinea vestitelor construcţii care erau de jur-împrejur. Era făcut din trei aripi de
clădire, care aveau cam 200 de metri lungime şi 100 metri lăţime şi numărau 1.500 de cămăruţe,
camere şi coridoare la suprafaţa pământului şi tot atâtea subterane. Probabil a fost construit pe la
anul 2100 înainte de naşterea Domnului. Pereţii interiori au fost iniţial împodobiţi cu preţioase
dale de piatră şi ilustraţii. Ruinele impunătoare ale acestui castel regal dovedesc că ceea ce vechii
istoriografi au scris despre el, se bazează pe realitate. Fără îndoială că un necunoscător se putea
rătăci în această întortochere de diferite încăperi aşa, încât să nu mai poată găsi ieşirea. De aici sa născut apoi în antichitate legenda despre labirint, din care nimeni nu mai poate să iasă dacă
odată a intrat.
Labirinturilor terestre îi aparţine şi uriaşul oraş Londra, cu cele şase milioane de locuitori ai
lui. După rapoartele poliţiei londoneze de criminalistică, în anul 1902 au fost în total 33.413
persoane reclamate ca „pierdute” şi 17.326 ca găsite. Diferenţa dintre aceste două cifre, deci
16.087 oameni despre care nu s-a mai aflat nimic, susţine o vorbă zguduitoare despre crime
înspăimântătoare şi accidente. Oamenii s-au înecat, au fost ucişi, înghiţiţi de abisurile metropolei
ori s-au ascuns în ascunzători de negăsit, din cauza faptelor suspecte. Pentru ochii omeneşti
aceste persoane au dispărut, dar pentru Dumnezeu, nu. „Pentru că ochii Lui sunt asupra căilor
omului şi El îi vede toţi paşii. Nu este nici întuneric, nici umbră a morţii unde să se ascundă
lucrătorii nelegiuirii.” (Iov 34,21-22) În această reţea absolut insondabilă a străzilor Londrei,
există cete de copii orfani, care cerşind şi furând, duc o viaţă grea, misterioasă. Ei n-au nici casă
părintească, nici educaţie, nici îngrijire, nici şcoală.
Dr. Barnardo (născut în 1845 în Irlanda şi întors la Domnul de tânăr) era student la medicină
într-un mare spital din estul Londrei. El îşi petrecea timpul liber cu câţiva prieteni, pentru a
învăţa Cuvântul lui Dumnezeu într-o clasă serală pe tinerii absolut decăzuţi care erau culeşi de pe
străzi. Acestei şcoli i se zicea „Şcoala de zdrenţe”. Barnardo avea lângă aceasta o cămăruţă, care
înainte fusese grajd, pe care a curăţat-o şi a făcut-o cu mâna lui. Într-o seară l-a rugat un băiat
mic, zdrenţăros – îl chema Jim Jarvis – să-i fie permis să petreacă noaptea în camera şcolii.
Răspunsul lui Barnardos a fost: ‚O, nu, fugi acasă!’ Atunci a aflat tânărul student că băiatul navea nici „acasă”, nici tată, nici mamă, nici cămin. Da, auzise că există în oraş sute, chiar mii de
asemenea tineri, care într-adevăr nu locuiau nicăieri. Ei îşi ziceau „cai arabi de stradă”. Barnardo
nu voia să creadă lucrul acesta; dar încă în aceeaşi noapte rece de octombrie, micul său prieten la condus într-unul dintre cele mai mizere cartiere ale Londrei şi i-a arătat cum în spatele unui
zid, pe acoperişul scund al unei şure, dormea sub cerul liber, strâns lipiţi unii de alţii, o mulţime
de băieţi între 9-18 ani, acoperiţi numai cu nişte biete zdrenţe.
S-a aflat curând că drumul vieţii majorităţii acelor copii se sfârşeşte în închisoare. Acum şi-a
dat seama Barnardo, că este sarcina vieţii sale, hărăzită lui, de Dumnezeu, să facă o lucrare de
salvare cu aceşti copii. Astfel a început studentul fără mijloace, această lucrare cu încredere în
Domnul. În cei 40 de ani ai slujbei sale binecuvântate, Dumnezeu l-a făcut să trăiască minuni pe
care el niciodată nu le-a bănuit. Când în septembrie 1905 acest slujitor devotat a adormit în
odihna poporului lui Dumnezeu, 8.000 de copii se bucurau în 400 de case, de un cămin sănătos şi
o adevărată educaţie creştină. Cu toţi aceşti copii nu se împlineşte cuvânt cu cuvânt ce este scris:
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„Căci tatăl meu şi mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primeşte.” (Psalmul 27,10)? Dr.
Barnardo a spus despre acest lucru următoarele:
„În toată munca mea – printre băieţii şi tinerii atât de mult înconjuraţi zilnic de ispite, printre fetele ale căror paşi
au aşa de multe capcane puse, printre bolnavii şi suferinzii aşa de apăsaţi de griji şi sătui de viaţă, printre săracii a
căror viaţă zilnică este o luptă aşa de epuizantă – printre toţi aceştia, eu şi ajutoarele mele am ţinut sus Cuvântul
vieţii şi pe deasupra am ţintit ca ei să prindă într-adevăr o încredere sinceră în lucrarea înfăptuită a
Răscumpărătorului, ca fiind unica mântuire, singura putere, singura mângâiere pentru timp şi veşnicie. Dorinţa
inimii mele şi stăruinţa mea către Dumnezeu pentru aceşti copii sunt ca ei să poată fi salvaţi, nu numai pentru viaţa
aceasta, ci şi pentru cea viitoare. N-am ştiut cum s-ar putea ajunge la aceasta din urmă altfel decât printr-o astfel de
educaţie, învăţătură cu rugăciune credincioasă şi un model credincios, prin care orice inimă de copil să fie legată
printr-o legătură a credinţei şi a dragostei, cu Persoana lui Isus, cu Mântuitorul răstignit şi înviat.”

Tu, care citeşti acestea, a ajuns inima ta la această reînnoire a vieţii? Eşti legat prin legătura
credinţei vii şi a predării inimii, cu Persoana prezentă a Fiului lui Dumnezeu?
Acţiunea Dr. Barnardo poartă pecetea că este lucrarea lui Dumnezeu, nu modul de a proceda
al unui om. Există în estul Londrei un mare cămin de băieţi, unde se învaţă 20 de meşteşuguri
diferite. Aici există aziluri pentru invalizi şi surdomuţi. O instituţie foarte aparte este satul de fete
Jlford. El constă din 70 de frumoase case ţărăneşti, în care sunt educate peste 1.000 de fete, care
sunt împărţite în 70 de familii. De asemenea, au fost făcute aziluri în toate oraşele mari ale
Angliei, ale căror uşi nu sunt închise nici zi, nici noapte pentru vreun copil care caută adăpost din
cauza nevoii, a mizeriei şi a foamei. Dragostea îl împingea adesea pe acest ucenic al lui Isus, să
facă pe zi şi pe noapte incursiuni în refugiile cele mai întunecoase şi pe străzile Londrei, să
smulgă copii orfani fără adăpost, copii ai unor părinţi decăzuţi, din ghearele diavolului şi din
mocirla viciului. Aproximativ 60.000 de copii, în cei 40 de ani ai acestei slujbe, au fost salvaţi
din singurătatea lor fără nădejde şi crescuţi pentru Domnul. Dr. Barnardo ştia foarte bine că în
cazul unor copii nu va reuşi să rupă blestemul şi puterea păcatului sub care a stat viaţa lor; Dar
marea majoritate au devenit oameni cumsecade şi binecuvântaţi, mulţi, mulţi au acceptat pe
Mântuitorul lor prin credinţă vie şi stau ca slujitori şi slujitoare în viaţa practică. Dumnezeu a
răspuns credinţei; ceea ce a putut El să facă este mult peste gândurile şi concepţiile
omeneşti.
Deci dacă dragostea lui Dumnezeu a avut pentru aceşti copii decăzuţi şi neîngrijiţi: drum,
putere şi mijloc pentru a le arăta o ieşire din labirintul vieţii, oare să nu ştie Dumnezeu nici o
soluţie de scăpare pentru tine din: greutăţile, strâmtorările, ispitele, adâncimile
păcatelor tale? Oare să fii tu singurul căruia Dumnezeu nu poate să-i răspundă cu real ajutor
experimentat, dacă tu, căutând un Eliberator, strigi după ajutor şi mântuire? Acceptă cuvântul
făgăduinţei lui Dumnezeu: „Cheamă-Mă în ziua necazului şi Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei
proslăvi.” (Psalmul 50,15) Nu este Isus Mântuitorul care spune tuturor oamenilor: „Veniţi la
Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi!” (Matei 11,28)? N-a spus El Însuşi: „Pe cel ce vine la Mine,
nu-l voi izgoni afară.” (Ioan 6,37) Prinde încredere în dragostea lui Dumnezeu! Nu mai cerceta
dacă suferi destul pentru păcatele tale; Dumnezeu nu cere decât să-ţi recunoşti starea pierdută şi
să te supui harului care te caută. Majoritatea acelor copii neglijaţi n-au avut nici o durere în
legătură cu starea lor şi pentru multele lucruri rele în care au trăit. Dar şi-au recunoscut
nenorocirea şi au recunoscut dragostea care voia să-i salveze. Singurul lucru care li s-a cerut
a fost acela, să vrea să se lase salvaţi. Aproape toţi au recunoscut, abia după aceea, când au
fost spălaţi şi îmbrăcaţi, săturaţi şi îngrijiţi în căminul confortabil, ce adânci au fost mizeria şi
păcatul din care i-a salvat dragostea.
Aşa îţi va merge şi ţie dacă vii la Isus. Spune doar atât Mântuitorului: sunt vinovat, rău,
pierdut! Încredinţează-te aşa cum eşti credincioaselor mâini, care de mult sunt întinse spre tine!
Isus vrea să te conducă din mlaştina unei vieţi înstrăinate de Dumnezeu, pe stânca harului şi a
păcii, ca tu să-ţi proslăveşti Mântuitorul într-o viaţă cu totul nouă.
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Nr.16
PIERDUT – SALVAT
„După cum El striga şi ei n-au vrut să audă, tot aşa
ei au strigat şi Eu n-am vrut să aud’ zice Domnul oştirilor.” (Zaharia 7,13)
Wilhelm X.3 a ajuns de tânăr cu totul în necredinţa modernă. Apoi s-a însurat. Reşedinţa sa
era foarte departe de casa credincioasei sale mame şi mult mai îndepărtată era inima lui de
Dumnezeu. El a aderat la un club, în care prin abilitatea sa, prin darul vorbirii şi cultura literară,
a devenit curând un conducător al batjocoritorilor. Atunci a apărut în acel oraş o mare mişcare
religioasă. Sute s-au întors la Dumnezeu, au căutat şi au găsit pace în sângele preţios la lui Isus.
Wilhelm X. şi prietenii lui s-au necăjit pentru această victorie a Evangheliei. Într-o noapte, când
s-au întreţinut batjocoritor asupra acestui eveniment, şi-au jurat reciproc că în nici o împrejurare
nu vor beneficia de rugăciunea vreunui om. Ce îngrozitor era acest jurământ pentru un bărbat
care ştia foarte bine că rugăciunile credinţei bătrânei sale mame se luptau pentru sufletul lui.
A trecut un şir de ani. Moartea timpurie a soţiei sale a aruncat umbre serioase asupra vieţii lui
Wilhelm X.; el şi-a adus cei doi copii mici spre creştere în casa bătrânei sale mame. Curând după
aceea s-a îmbolnăvit el însuşi. Toate călătoriile şi tratamentele, pe care le-a întreprins pentru
restabilirea sănătăţii lui, au rămas fără succes. Astfel a venit înapoi, în sfârşit, ca un om grav
bolnav, distrus, sub acoperişul mamei. Nici chiar el, nici mama lui nu se îndoiau că moartea îi
era aproape. Într-o seară a fost chemată încoace o creştină credincioasă din vecini, pentru a-l
sprijini pe bărbatul muribund, dacă ar putea. Când a intrat, şi-a dat seama limpede că moartea îşi
pusese mâna pe Wilhelm X. Maxilarul inferior atârna fără putere, iar peste ochi se aşternuse
umbra morţii. Adunându-şi toate puterile, muribundul s-a ridicat puţin, şi-a apropiat cu greu
buzele şi în timp ce ochii priveau disperaţi ca în gol, a spus şoptit cuvintele: ‚Da, da, să se roage
cineva!’ Creştina chemată din casa învecinată a îngenuncheat, voia să se roage, căuta cuvinte
pentru Dumnezeu, dar nu le-a găsit. S-a ridicat, a privit faţa desfigurată a muribundului, care a
spus din nou: ‚Să se roage cineva!’ Mişcată de compasiune şi durere, acest copil al ui Dumnezeu
a vrut să îndeplinească dorinţa muribundului; a îngenuncheat iar, dar n-a putut să se roage. Cerul
părea să fie neclintit şi era ca şi când ar fi fost prezente puteri ale întunericului, care blocau
accesul spre har. Bătrâna mamă n-a mai putut să privească moartea jalnică a fiului ei şi s-a grăbit
să iasă afară. Pentru a treia oară a spus cuvântul: ‚Să se roage cineva!’ Apoi şi-a strigat mama.
Aceasta a fost rechemată, s-a aplecat peste fiul muribund şi i-a auzit ultimele cuvinte: ‚Mamă, –
sărută-mă, – eu – mor, – mamă, – să –se - roage – cineva!’ Şi-a dat duhul. Abia în ziua
următoare i s-a spus acelei creştine despre acel jurământ îngrozitor depus cândva. De la ea
provine relatarea acestui fapt. Într-adevăr, aici părea că iadul are de aşteptat o pradă, care i-a fost
dată de bunăvoie. Nu dă această întâmplare o expunere potrivită cuvintelor: „După cum El striga
şi ei n-au vrut să audă, tot aşa ‚ei au strigat şi Eu n-am vrut să aud’ zice Domnul oştirilor.”
(Zaharia 7,13)? Nu există nici o îndoială că harul lui Dumnezeu voia să mântuiască şi pe acest
bărbat – dar tot aşa de puţin poate fi pus la îndoială că omul are capacitatea: să se alunge singur
din sfera de activitate a harului salvator.
Despre Faraon este scris la început: „El şi-a împietrit inima” (Exod 8,15.19.32), după aceea
este scris: „Domnul a împietrit inima lui Faraon”(Exod 9,12).
Ce plin de har l-a căutat şi l-a binecuvântat Dumnezeu pe împăratul Saul! Dar când el şi-a
întors conştient inima de la Domnul, drumul lui a pornit spre un sfârşit fără nădejde, disperat.
(Citeşte 1 Samuel 15,1-23)
Dumnezeul oricărui har şi Tatăl îndurărilor întinde braţele Lui de dragoste spre păcătoşii
rătăcitori. Pentru aceasta nu este nici unul prea rău, nici unul căzut prea adânc. Orice păcătos
3

Următoarea istorioară este povestită după o relatare în “Christlichen Apologeten”.
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poate să revendice pentru sine acest cuvânt: „Dar unde s-a înmulţit păcatul, acolo harul s-a
înmulţit şi mai mult.” (Romani 5,20) Nu Dumnezeu este Acela a Cărui funie de salvare ar fi
insuficientă, pentru a-l trage pe păcătosul care se scufundă, din valurile pierzării, pe malul
mântuirii – dar cine respinge de la sine harul, cu mână nelegiuită, trebuie să se scufunde fără
nădejde în talazurile întunecate ale morţii. Slăvit fie harul care este de ajuns să spele în sângele
lui Isus şi să mântuiască pe veci, cea mai stricată viaţă şi pe cel mai murdar păcătos.
În seara zilei de 28 octombrie 1905 – era o seară de sâmbătă – dintr-o sală mare, din B. ieşeau
încet miile de oameni care ascultaseră cuvântul despre harul salvator. Multe inimi au fost învinse
de dragostea lui Dumnezeu. Un grup mare de bărbaţi şi femei, vârstnici şi copii au rămas în
urmă, pentru a-şi preda inima Mântuitorului. Printre aceştia se afla o figură deosebită faţă de
alţii. Bărbatul putea să fie între 50 şi 60 de ani; hainele lui erau zdrenţuite, înfăţişarea, părul,
mâinile lăsau să se vadă că pieptenul şi săpunul deveniseră străine. Dar mai mult decât
necurăţenia, vorbeau trăsăturile feţei şi privirea ochilor lui despre aceea, că acolo stătea un
vagabond decăzut şi beţiv. El îşi părăsise de mult nevasta şi copiii, a dormit luni întregi în
pădure, ziua a cerşit. Nişte creştini credincioşi care l-au găsit într-o zi, s-au îngrijit de el, l-au
hrănit, l-au îmbrăcat şi l-au trimis în colonia de muncă L. Lucrul acesta s-a petrecut cu câteva
săptămâni înainte. Dar acum s-a întors de acolo bolnav şi inapt de muncă. După ce a fost săturat,
i s-a cântat această cântare în acea casă creştină:
Vino acasă, vino acasă,
O, suflet rătăcitor!
Departe de-a Tatălui Casă,
N-ai nici un astru strălucitor.
O, copil pierdut, vino acasă!
Vino acasă!

Vino acasă, vino acasă,
Din ţara-ngrozitoare,
Unde-a negurii putere
Ţi-a adus doar disperare.
O, copil pierdut, vino acasă!
Vino acasă!

Sub influenţa acestor sunete s-a trezit în el o dorinţă fierbinte după patria cerească. El şi-a
dezvăluit trecutul, furturile, bătăile, care l-au dus de mai multe ori la închisoare şi duşmănia faţă
de nevasta lui, pe care nu voia s-o ierte. Apoi a fost invitat să vină în acea sală, sub sunetul
Cuvântului harului. Creştini experimentaţi au vorbit în aceeaşi seară cu el despre viaţa lui. El era
acum biruit de har şi pregătit să se împace cu nevasta lui. El s-a smerit înaintea lui Dumnezeu şi
a oamenilor şi a găsit pace cu Dumnezeu prin sângele lui Isus. El a putut să mulţumească simplu
şi copilăreşte pentru dragostea Dumnezeului său şi s-a predat în mâinile Mântuitorului său pentru
timp şi veşnicie. În timp ce aspectul exterior încă mai trăda mizeria fiului pierdut, el a trăit ceea
ce este scris: „Spală-mă şi voi fi mai alb decât zăpada.” (Psalmul 51,7 textual) Da, sângele
Mielului lui Dumnezeu l-a spălat şi Isus i-a aruncat povara şi sarcina marii lui vini în marea
harului pe veci. Împăcarea cu nevasta a avut loc a doua zi şi în aceeaşi duminică, cel împăcat
acum cu Dumnezeu a fost dus la spital; luni, în 30 octombrie, a adormit în pacea lui
Dumnezeu. Domnul a făcut, atât de aproape de poarta veşniciei, din acest păcătos împovărat de
vină, din această viaţă pierdută, un monument al harului care să lumineze pe veci.
Trăieşti şi tu departe de Dumnezeu, înstrăinat de patria veşnică? Cu siguranţă nu eşti un
vagabond nespălat şi zdrenţăros, iar gândul de a sta în închisoare pentru furt şi bătaie, poate să ţi
se pară ca un vis imposibil. Totuşi să ştii că eşti tot atât de departe de Casa Părintească a lui
Dumnezeu ca acel vagabond, dacă n-ai găsit har şi pace şi spălare a păcatelor tale în sângele lui
Isus. Şi ţie ţi se potriveşte cântarea: „Vino acasă, vino acasă, o suflet rătăcitor!” Numai
Dumnezeu ştie cât de aproape poţi fi de poarta veşniciei. Fii convins că pentru tine este scris în
Biblie cuvântul: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile!” (Psalmul 95,7-8, Evrei
3,7-8)
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Nr. 17
OAMENI CARE NU POT FI SALVAŢI
„Domnul doreşte ca nici unul să nu piară ci să vină la pocăinţă.” (2 Petru 3,9)
Când marele vapor de pasageri „Atlantic” s-a scufundat pe coasta insulei Newfoundland,4
printre cei înecaţi a fost menţionat şi numele unui proprietar de prăvălie din New York. Prăvălia
lui a fost închisă. Rudele şi prietenii l-au plâns. Deodată, după trecerea câtorva zile, a venit o
telegramă cu un singur cuvânt: „Salvat!” Dedesubt era semnătura celui crezut mort. – Ne putem
imagina bucuria alor lui: doliul a fost dezbrăcat, prăvălia a fost redeschisă. Curând a ajuns şi cel
jelit ca decedat, spre bucuria tuturor.
Dacă intrăm astăzi în prăvălia acestui bărbat, putem vedea atârnată pe perete, sub sticlă şi în
ramă, acea telegramă cu cuvântul „Salvat!” Negustorul nostru o păstrează ca amintire a
minunatei salvări a vieţii sale.
De s-ar putea spune şi despre tine, prietene, care citeşti acestea, sau în cer de s-ar putea încă
azi să se scrie numele tău cu cuvântul „Salvat”! Atunci ar fi bucurie înaintea îngerilor lui
Dumnezeu şi înainte de toate în inima lui Dumnezeu Însuşi. Tu trebuie să-ţi trăieşti mântuirea.
De ce? Pentru că din fire eşti un om pierdut, unul dintre aceia la care Domnul se referea când a
spus: „Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.” (Luca 19,10) Eşti mântuit?
Vrei să te laşi mântuit? Oameni fără număr merg în veşnicie ca pierduţi, pentru că nu vor să se
lase mântuiţi, cu toate că Dumnezeu vrea ca ei să fie mântuiţi. Dumnezeu nu numai că a făcut
cunoscută această dorinţă sfântă a Lui, prin jertfa Fiului Său pe crucea de la Golgota, ci a dovedit
această dorinţă şi cu fiecare suflet în parte, prin modul deosebit în care l-a chemat şi l-a avertizat.
În B. locuia în partea din spate a casei, un muncitor de fabrică, bătrân, cu fiica lui. În partea
din faţă a casei locuia un creştin credincios, care a vorbit serios cu bătrânul despre mântuirea
sufletului său. Acelaşi lucru l-au făcut şi alţi credincioşi. Dar bătrânul nu voia să audă nimic
despre aşa ceva, că el ar trebui să se grăbească la Isus cu păcatele lui, pentru a fi iertat. Într-o zi,
era în toamna lui 1905, a fost chemat credinciosul din partea din faţă a casei, să vină repede la
bătrân. Când a intrat acolo, bătrânul zăcea pe podea, lovea cu picioarele în jurul lui şi striga cu
glas sfâşietor: ‚Trebuie să mor, trebuie să mor!’ Vaietele au durat minute în şir. Creştinul s-a
aplecat peste el şi i-a strigat în ureche: ‚Întoarceţi-vă la Isus!’ Dar bătrânul nu mai putea să
înţeleagă. Între timp intrase medicul.; omul muribund a fost culcat în patul lui. În această clipă a
venit fiica lui din camera alăturată, cu o casetă de bani şi l-a rugat cu voce plângătoare pe
credincios, să ia caseta în păstrare, pentru că altfel fratele ei o escrochează de tot ce are. Când
omul muribund a zărit idolul de care atârna inima lui, când a auzit că banii lui urmau să ajungă
pe alte mâini, ochii lui pătrunzători s-au fixat pe comoară. Caseta cu bani a divulgat adevărul, din
ce cauză acest om n-a vrut să vină la Isus pentru a fi salvat. Privirile şi înfăţişarea lui dovedeau o
mută şi totuşi convingătoare luare de rămas-bun de la ceea ce fusese dumnezeul lui. Apoi a
murit. Doctorul a constatat: stop cardiac. În casetă se aflau aproape 10.000 de mărci, bani peşin.
Decedatul îi economisise. Cu toate fibrele inimii lui atârna de această comoară. El s-a privat de
tot, pentru a-şi înmulţi comoara. El n-avea nici măcar un prosop, cu care să-şi poată şterge
doctorul mâinile, da, abia dacă avea o cămaşă.
Era aceea-şi poveste ca la omul bogat, căruia Dumnezeu i-a spus: „Nebunule! Chiar în
noaptea aceasta ţi se va cere înapoi sufletul; şi lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi?”
(Luca 12,20)
Ce sfârşit jalnic! Pe Isus L-a izgonit de la sine, a nesocotit mântuirea la care a fost chemat şi
s-a aruncat singur în pierzarea veşnică.
4

Povestită de D. L. Moody
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Mulţi oameni seamănă cu acest om nefericit. Ei sunt chemaţi, da, imploraţi: „Împăcaţi-vă cu
Dumnezeu!” (2 Corinteni 5,20) Dar ei nu vor să se lase mântuiţi.
La 8 octombrie 1905, vaporul englezesc „Cito” a descoperit la Borkum o epavă dezarborată,
care avea steaguri înălţate în semn de alarmă la trunchiul catargului său. Era nava-barc
norvegiană „Candelor”. Forţa valurilor a tras peste bord tot ce mai înainte stătuse pe punte. În
orice clipă nava trebuia să se scufunde în adânc. „Cito” a echipat repede cu marinari barca de
salvare. Pe epavă a fost găsit un singur om viu, un marinar, care stătea ghemuit, pe jumătate
leşinat, pe dunetă; în braţele lui se odihnea o pisică mică, neagră. Speriat de strigătele echipei de
salvare, singuraticul s-a ridicat şi n-a durat mult până când s-a aflat cu pisica lui în barcă. Dar
când salvatorii au vrut să se desprindă de vaporul care se scufunda, animalul a sărit cu un salt
uriaş iar dincolo, pe vechea epavă. O privire scurtă spre animalul evadat şi înainte ca salvatorii
să-l poată împiedica, naufragiatul abia salvat era din nou pe vechiul lui vapor, pe care gonea
zelos după tovarăşul lui de viaţă. Barca de salvare a vrut să-i aştepte pe cei fugiţi, dar atunci
vaporul s-a înclinat îngrijorător într-o parte, duneta s-a ridicat puţin şi partea anterioară a început
să se scufunde cu repeziciune în adânc. Aceasta însemna acum pentru curajoasa echipă a bărcii
de salvare: să plece repede de lângă vaporul care se scufunda! Câteva lovituri de vâsle şi apoi
curajoşii au văzut cum vaporul se scufundă în adânc. Pe naufragiatul abia salvat, nu l-au mai
văzut.
Acest marinar şi-a sacrificat viaţa pământească, pentru a cărei salvare s-a depus atâta efort şi
s-a riscat atât, pentru o pisică. Care este situaţia cu mântuirea lui veşnică, Dumnezeu ştie. Acei
bărbaţi îndrăzneţi din barca de salvare şi-au riscat viaţa, au făcut ce au putut; dar tot sacrificiul
lor pentru cel care trebuia salvat, a fost pentru el absolut fără valoare, câtă vreme ochiul lui a
văzut pisica cea a sărit înapoi. Lucrul acesta îl poate înţelege orice copil al lui Dumnezeu: fie căţi dai viaţa pentru o pisică, fie că-ţi vinzi sufletul pentru o casetă cu 10.000 de mărci – în ambele
cazuri este o imensă prostie. Cine dă aur şi diamante pentru perle de sticlă, face, cu siguranţă, o
nespusă prostie. Dar cine dă o veşnicie de: viaţă, pace şi slavă pentru un lucru fără valoare, care
după o perioadă scurtă i se va mulge din mâini, este mult mai necugetat – da, la limita nebuniei.
Priveşte odată lucrurile aşa cum sunt în realitate: dragostea lui Dumnezeu vrea să te salveze.
„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) Nu numai oamenii loiali fac tot ce pot ca să
te salveze din scufundarea sigură, înainte de a fi prea târziu, nu, Însuşi Fiul lui Dumnezeu a
venit pentru tine, a mers la cruce, pentru a suferi şi a muri pentru tine! Poate crezi că
nu este aşa de grav dacă mergi în veşnicie, fără a fi obţinut harul şi viaţa veşnică prin sângele
Mielului lui Dumnezeu. Poate ţi-a şoptit cineva la ureche minciuna, că există şi dincolo de
moarte o uşă a mântuirii. Dar ce spune Cuvântul lui Dumnezeu? „Oamenilor le este rânduit
să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata.” (Evrei 9,27) Dacă nu te predai
acum, în acest timp de har, în mâinile salvatoare ale lui Isus, Fiul lui Dumnezeu, atunci vei sfârşi
în iazul de foc al pierzării tot aşa de sigur, pe cât spune Isus adevărul. El ţi-a spus că mai bine săţi scoţi ochiul sau să-ţi tai mâna, decât păstrând aceste mădulare indisponibile, să ajungi în locul
unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge. (Compară Matei 18,8-9) Poate banii sau
onoarea ta îţi sunt mai dragi decât ochiul sau mâna ta. Dar oricare ar fi lucrul care te-ar putea ţine
departe de mâinile de har ale Fiului lui Dumnezeu – taie-l, leapădă-l de la tine, fugi de pierzarea
iminentă, grăbeşte-te şi salvează-ţi sufletul! Lasă-te chemat! Lasă-te avertizat! „Dumnezeu vrea
ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului.” (1 Timotei 2,4)
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Nr. 18
ULTIMA STAŢIE
„Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: ‚Legaţi-i mâinile şi picioarele, luaţi-l şi
aruncaţi-l în întunericul de afară; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.”
(Matei 22,13)
În satul B., districtul Hamm din Westfalen, s-a adunat într-o duminică după-amiază, o mare
mulţime de oameni, pentru că întreg inventarul curţii trebuia scos la mezat, cu executor
judecătoresc. Curtea a fost una dintre cele mai mari şi mai bune din tot ţinutul – dar acum,
desigur totul arăta neglijent şi decăzut. Abia începuse licitaţia, că în casă s-a auzit o împuşcătură.
Toată lumea s-a năpustit în casă, au răscolit încăperile, până au ajuns la uşa încuiată a menajerei.
Uşa a fost spartă, în pat zăcea proprietarul curţii, cu capul spart, cu un revolver în mâna dreaptă,
lângă o sticlă de coniac pe jumătate goală.
Cine era bărbatul? Proprietarul curţii, W., era singurul fiu la părinţi şi de aici, moştenitorul
frumoasei gospodării ţărăneşti. De mic i-au fost trecute cu vederea, de către părinţii lui,
manierele proaste şi îndărătnicia; aşa că de timpuriu a devenit un beţiv. Locuitorii satului nu i-au
luat în nume de rău băutul, pentru că era considerat „băiat bun”. Doar putea să-şi permită, ca fiu
al celui mai bogat ţăran. Cu toate că se cunoştea traiul lui imoral, nu i-a fost totuşi greu să obţină
mâna fiicei unui ţăran bogat şi onorabil. Dar după nuntă W. a alunecat tot mai repede la vale, pe
planul înclinat al viciului. Nici o mirare că tânăra femeie a coborât de tânără în groapă, cu inima
frântă, după ani de jale. A lăsat în urmă o grămadă de copii minori beţivului, căruia acum i-a fost
luat şi ultimul sprijin slab. Prin imoralitatea lui a făcut mai multe fete nefericite, prin alcoolism
gospodăria a fost ruinată. Astfel gonea W. în întâmpinarea sfârşitului trist al vieţii sale
pământeşti.
Copiii lumii se sperie când asistă la ultima încheiere a unui asemenea drum; dar ei nu
bănuiesc şi nu se gândesc, de câte ori harul a căutat şi a chemat un asemenea om. Se vorbeşte
despre ruina morală, despre blestemul evident. „Păcatul este ruşinea popoarelor.” (Proverbe
14,34) Lucrul acesta îl recunoaşte oricine; dar nu ne dăm seama că ne aflăm noi înşine, în ciuda
unei stări morale mai bune, pe drumul aceluiaşi punct final veşnic; căci nu numai beţivii nu pot
moşteni Împărăţia lui Dumnezeu, ci tot aşa de puţin cei necredincioşi şi mincinoşi. (Compară cu
1 Corinteni 6,10; Apocalipsa 21,8) Şi aceştia vor fi veşnic „afară”. Asemenea evenimente, ca
cele povestite mai sus, arată în faţa tuturor oamenilor, încotro îl mână şi îl conduce Satan pe
acela care se află fără voinţă sub puterea lui.
Nici Adam şi Eva nu s-au gândit, când au mâncat din fructul oprit, că urmările păcatului vor fi
aşa de îngrozitoare. Abia când au pierdut Paradisul şi au învăţat să cunoască în sudoarea feţei lor
ogorul acestei vieţi cu spinii şi cu mărăcinii lui, când Cain a devenit ucigaş şi Abel a fost ucis,
atunci au devenit conştienţi unde i-a dus drumul când I-au întors spatele lui Dumnezeu şi l-au
omagiat pe Satan. Acest amăgitor crunt l-a silit pe omul desprins de Dumnezeu, să facă lucrul de
care acesta se considera el însuşi că ar fi incapabil. Ocazional s-au găsit oameni, care odinioară
îşi ocupaseră locul în viaţă ca bărbaţi onorabili, pe de altă parte au fost demascaţi ca infractori în
închisoare. Atunci se pune întrebarea: cum a fost posibil ca acest om să poată cădea atât de jos?
Răspunsul este: el şi-a desprins viaţa de Dumnezeu! Conştiinţa lui a fost durificată ca şi cu
fierul roşu; n-a mai existat nici o putere de reţinere, de avertizare.
În ce relaţie eşti cu Dumnezeu şi cu sfinţii Lui, cu Cuvântul Lui plin de har şi cu
voia Lui? Dumnezeu este lumină, El este sfânt; să nu crezi că ai putea trăi în păcat, fără să te
sustragi tot mai mult influenţei luminii şi harului, fără să fii tot mai tare prins în mrejele puterii
lui Satan şi a întunericului. Să nu crezi că drumurile păcatului şi plăcerea lumii ar fi nevinovate,
un drept al tinereţii, cum se aude spunându-se atât de des.
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Fiul unui mare negustor hamburgez a început o relaţie imorală cu o actriţă franceză. El spunea
ca mulţi alţii ca el: ‚Păcat? Ce este păcatul?’ Dar cum a fost viaţa lui în continuare? Această
femeia l-a determinat să fure de la tatăl lui 70.000 de mărci şi să fugă cu ea în Franţa. Acolo au
risipit cea mai mare parte a banilor, restul l-a furat femeia şi a fugit în America, iar tânărul? – S-a
împuşcat. Curvar – hoţ şi înşelător – sinucigaş! Ce pantă lunecoasă şi ce repede s-a petrecut
această prăbuşire! Toate drumurile vieţii omului desprins de Dumnezeu, se sfârşesc în prăpastia
pierzării veşnice. Este un drum întunecos, care se sustrage calculului şi deciziilor propriei voinţe.
Cuvântul lui Dumnezeu spune: „ca pleava pe care o spulberă vântul” (Psalmul 1,4).
Lasă-te prevenit. Şi tu eşti în primejdia de a fi amăgit. Ai putut până acum să mergi foarte
liniştit pe drumul tău; cu toate acestea, dacă nu te întorci la Isus, capătul de drum al vieţii tale va
fi fără nădejde şi groaznic: un loc de chin veşnic! Dacă nu te întorci, eşti pierdut. Dacă te
întorci la Isus, eşti mântuit!
La asemenea slujitori ai viciului, robi ai păcatului ca W. din B. se vede într-adevăr deosebit de
limpede, cât de repede merge în jos; dar fii convins că oamenii de pe calea largă, oricât ar putea
părea de evlavioşi, superiori, virtuoşi, sfârşesc în veşnicie toţi la aceeaşi ţintă. Dacă vrei să fii
păzit dinainte, atunci întoarce-te din toată inima la Domnul. Aici este har, sfinţire şi reînnoirea
vieţii, satisfacerea tuturor nevoilor tale. Cheamă Numele Isus şi vei fi mântuit; căci este scris:
„Oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit.” (Faptele Apostolilor 2,21) Mulţi cred că ei
sunt destul de buni, că n-au nevoie de mântuire. Ei resping cuvântul „întoarcere” şi cred că
Dumnezeu ar putea fi foarte mulţumit cu oameni aşa de onorabili cum sunt ei. Ce greşeală, ce
orbire! Pentru ei este valabil cuvântul: „Adevărat vă spun că vameşii şi curvele merg înaintea
voastră în Împărăţia lui Dumnezeu.” (Matei 21,31) Asemenea oameni se socotesc prea buni
pentru a căuta un mântuitor. Dar ce spune Evanghelia? Nimeni nu este prea rău pentru Isus!
Chiar şi dintr-o viaţă împovărată de vină şi stricată poate să găsească păcătosul mântuire în
sângele lui Isus. Chiar şi cei care se prăbuşesc disperând la capătul drumului lor, cu o viaţă
stricată prin păcat şi vină, ar fi putut să găsească harul. N-ar fi fost prea târziu, sângele lui Isus ar
fi fost în stare să tămăduiască lezarea; dar voinţa lor dominată de Satan, i-a ţinut departe de
Mântuitorul. Ei au rămas legaţi în puterea vrăjmaşului. Astfel sfârşitul lor a fost numai
terminarea lungului lor drum – tot mai departe în îndepărtarea de Dumnezeu. „De câte ori am
vrut să strâng pe copiii tăi cum îşi strânge găina puii sub aripi şi n-aţi vrut.” (Matei 23,37) Cum
o viaţă întreagă au vrut să fie mereu acolo unde dragostea lui Isus nu este mărturisită, unde harul
lui Dumnezeu nu este primit, aşa i-a dus moartea în cele din urmă acolo unde au vrut să fie: să
fie veşnic acolo unde nu este Isus, unde nu luminează nici o rază a dragostei lui Dumnezeu, unde
nu licăreşte nici o stea a speranţei, unde tot ceea ce se numeşte: har, mângâiere şi pace este pe
veci departe. Să trăieşti veşnic într-un asemenea loc, să te tângui veşnic în chin mistuitor şi
învinuiri ale conştiinţei – ce capăt de linie înfiorător, îngrozitor al vieţii pământeşti! Înţelege de
aici ce înseamnă să mori neîmpăcat, fără nădejde. Crucea de la Golgota este dumnezeiasca
dovadă că Isus vrea să te mântuiască. Vrei să te laşi răscumpărat? „Dumnezeu era în
Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor şi ne-a încredinţat nouă
propovăduirea acestei împăcări. Noi dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum
Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: împăcaţi-vă cu
Dumnezeu! 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 5,19-21)
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Nr. 19
MÂINE SAU ASTĂZI?
„De aţi asculta azi glasul Lui! - Nu vă împietriţi inima!” (Psalmul 95,7-8)
Am auzit povestindu-se despre o cârciumă, care purta un înscris cu litere mari: ‚Mâine
gratis – astăzi pe bani.’
Acest lucru este instructiv pentru oameni, deoarece arată că ‚mâine’ nu vine niciodată şi că în
viaţa noastră este vorba întotdeauna numai despre ‚astăzi’. ‚Mâine’ este cuvântul marelui
amăgitor, care, de îndată ce păcătoşii pierduţi au auzit glasul serios al lui Dumnezeu, vrea să-i
determine să-şi amâne mântuirea. Cuvântul pe care Dumnezeu îl aşează în faţa conştiinţei
noastre este ‚Astăzi’! „Alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi!” (Iosua 24,15) „Îndemnaţi-vă unii pe alţii
în fiecare zi, câtă vreme se zice „Astăzi”, pentru ca nimeni dintre voi să nu se împietrească prin
înşelăciunea păcatului.” (Evrei 3,13) Oamenilor care sunt atinşi de mormântul deschis al
veşniciei şi de puterea Cuvântului şi a căror conştiinţă îi acuză, Satan nu le spune în nici un caz:
nu trebuie să-ţi pui problema mântuirii sufletului tău! Nu, el le spune: trebuie să te întorci – dar
să n-o faci astăzi! Ar fi mai bine să te gândeşti mai serios şi atunci poţi să vii mâine sau
poimâine. În cazul acestor oameni, Satan doreşte să câştige timp; dacă îi reuşeşte, atunci îşi
foloseşte timpul pentru a adormi din nou conştiinţa trezită, iar inima care caută pace s-o
preocupe cu lucruri pământeşti. Dar drumul ‚cândva mai târziu’ duce în mod cunoscut în
oraşul ‚Niciodată’.
Acum câtva timp, un muncitor s-a accidentat la turnare, în fabrica de maşini din St. El căra pe
o rangă un vas mare cu fier incandescent, pentru a-l turna în forme. Deodată s-a rupt mânerul
vasului, care a căzut imediat la pământ; chiar şi muncitorul a căzut, iar fluidul de foc roşu,
incandescent s-a revărsat peste trupul lui. În ciuda strigătelor groaznice de durere ale celui
accidentat, nici unul dintre colegii lui n-a putut să-l ajute. Acest bărbat fusese atenţionat mai
înainte, în mod direct de către un muncitor credincios şi i s-a adus aminte că umblă înaintea unui
Dumnezeu sfânt şi drept – nimeni n-a bănuit că răgazul acestui om va fi aşa de scurt.
Multe exemple dovedesc că Dumnezeu trimite înştiinţări deosebite oamenilor a căror moarte
subită le este foarte aproape. Bătrânul miner B. scotea cartofi într-o zi, înainte de prânz, în
acelaşi timp când nepoata lui, Lina X. făcea acelaşi lucru pe un câmp învecinat. Astfel, spre ora
prânzului au plecat împreună spre casă. B., un ucenic al lui Isus, devotat şi cu experienţă, bătuse
deja de mai multe ori la uşa conştiinţei nepoatei sale. Ea ştia exact ce înseamnă să te întorci din
lume, la Isus. Dar ea îndrăgea lumea şi plăcerea ei. Pentru că în aceeaşi zi trebuia să aibă loc în
orăşelul H., din apropiere (ţinutul Dillenburg-ului), o serbare populară cu dans, cu ocazia
concursului de tir, întâlnirea cu unchiul ei nu-i era tocmai pe plac. Acesta a şi întrebat-o imediat,
dacă pentru ea n-a sosit timpul să vină la Domnul. Ea a răspuns: ‚Da, vreau să mă întorc, dar sunt
încă atât de tânără; vreau întâi să mă bucur de tinereţea mea.’ Referirea bărbatului experimentat
la apropierea morţii, la seriozitatea morţii a fost zadarnică. Astfel că în aceeaşi după-amiază ea sa dus la H., la serbarea cu dans. A fost adusă la miezul nopţii, inconştientă. A căzut leşinată în
sala de dans şi n-a mai devenit conştientă până când a murit câteva ore mai târziu. Atunci a văzut
realitatea. Ea a plecat în veşnicie neîmpăcată, ca o amăgită de vrăjmaş.
Noe a vestit odinioară, timp de 120 de ani, unei lumi păcătoase pierdute, judecata care urma
să vină, în timp ce el însuşi construia arca salvării. Această zi a harului, acest „Astăzi” a fost cu
siguranţă destul de lung, dar nimeni n-a folosit acea perioadă lungă de har. Atunci a venit
potopul cel mare, ziua judecăţii. Acum uşa corabiei era închisă. Nimeni nu mai putea intra.
Numai Noe cu ai săi erau ocrotiţi. Lunga perioadă de har trecuse. Toţi erau sortiţi morţii. Tot aşa
sunt chemaţi acum, de aproape 2000 de ani, păcătoşii la crucea de pe Golgota, să găsească
mântuire la picioarele Fiului răstignit al lui Dumnezeu. Dar ce puţini vin – cei mai mulţi nu cad
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în braţele iubitoare ale Salvatorului, ci în valurile întunecoase, reci şi fără nădejde ale morţii. Ce
bine când un om, dacă şi-a dat seama de păcatele lui, înţelege valoarea de nepreţuit a cuvântului
„Astăzi”!
Într-o zi a venit fiul unei văduve credincioase, un beţiv, la un credincios şi a zis: ‚Mi-ar plăcea
să am viaţă veşnică.’ Bărbatul era beat într-un asemenea hal, încât nu se putea vorbi cu el despre
lucruri serioase. Creştinul l-a rugat să vină din nou când va fi treaz; după o oră a venit din nou,
dar mai beat ca înainte. A obţinut acelaşi răspuns: ‚Veniţi din nou când sunteţi treaz!’ N-a mai
venit curând – dar Dumnezeu nu l-a lăsat să moară aşa. Ce s-a întâmplat? Curând mama
tânărului l-a chemat pe credincios, pentru că fiul ei făcuse o hemoragie pe gură. Când creştinul a
intrat la bolnav, acesta s-a holbat la el cu ochii foarte rătăciţi. Acela i-a zis: ‚Sunteţi în pragul
veşniciei. Dacă muriţi astfel în păcatele dumneavoastră, sunteţi pierdut pe veci.
Strigaţi la Isus după îndurare, El a suferit pe Golgota şi pentru dumneavoastră.
Veniţi la El!’ A doua zi acest bărbat a fost dus la spital. Când mama s-a dus două zile mai târziu
la el, fiul i-a zis: ‚Dragă mamă, am pace, mă duc la Isus, El a purtat toate păcatele mele.’ A doua
zi a plecat acasă în slavă şi a însărcinat-o pe mama lui cu un salut pentru mesagerul lui Isus şi
mulţumirea pentru cuvintele de viaţă pe care le-a primit de la el.
Mulţi oameni trăiesc în munca zilnică şi în nelinişte, care sunt chemaţi adesea şi serios, să se
gândească la mântuirea sufletului lor. Dar chemarea păleşte întotdeauna, iar şi iar intervin alte
lucruri, astfel că nu se ajunge la o răzbatere, pentru a trece prin orice, spre a ajunge cât mai
repede la Isus. Lasă-te îndemnat: „Scapă-ţi viaţa, să nu te uiţi înapoi şi să nu te opreşti!” (Geneza
19,17) Multe lucruri pământeşti par aşa de importante, de urgente! Ba este vorba despre afacere,
ba despre familie, ba despre distracţie. Mereu este amânat acelaşi lucru, care este mai important
decât orice: a găsi har şi pace şi viaţă veşnică, a căpăta siguranţă asupra iertării
întregii vini, siguranţă în legătură cu nădejdea slavei. Dacă trebuie să spui: ‚acesta este
cazul meu!’ atunci nu merge mai departe pe drumul tău! Opreşte-te şi spune: astăzi să fie, astăzi
trebuie să fie, astăzi trebuie să ajung la pace.
Dar nu este numai apropierea iminentă a morţii scurtimea timpului de har, care dă cuvântului
„astăzi!” o însemnătate aşa de serioasă. Este şi primejdia îngrozitoare a împietririi inimii.
„Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile!” (Evrei 3,7-8) Mulţi oameni care au
înţeles chemarea harului, dar care au refuzat să vină în ziua harului, n-au putut s-o facă mai
târziu. Este scris: „Toate îşi au vremea lor: căutarea îşi are vremea ei şi pierderea îşi are vremea
ei.” (Eclesiastul 3,6) Ce cuvânt scurt, bogat în conţinut! Dumnezeu are timpul Lui în care te
caută, în care caută să câştige sufletul tău nemuritor şi acest timp este – astăzi. Omul îşi are
timpul lui când Îl poate căuta pe Dumnezeu şi este scris: „Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate
găsi; chemaţi-L câtă vreme este aproape!” (Isaia 55,6) Dar vine o vreme când păcătosul adesea
îndemnat, se simte pierdut, cu toate că a fost chemat la o moştenire veşnică. Ce îngrozitor să vezi
oameni care spun cu conştiinţa clară: pentru mine a trecut timpul de har! Mulţi au recunoscut-o:
Dumnezeu m-a căutat, a vrut să mă salveze, dar eu n-am vrut, iar acum este prea târziu.
Există un cuvânt de har, care se numeşte „Acum!” Este clipa prezentă în care Isus te cheamă.
Nu-ţi împietri inima şi nu neglija harul. Priveşte la crucea de la Golgota, priveşte la jertfa
nemărginit de preţioasă, gândeşte-te că este Creatorul tuturor lucrurilor, Domnul Însuşi Cel care
S-a împovărat cu vina ta, care a purtat pedeapsa ta, pentru că a vrut să te salveze din blestemul
păcatelor tale. „Cum vom scăpa, dacă vom neglija o asemenea mântuire?” N-o neglija!
Ascultă: „Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii!” (2 Corinteni
6,2)
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Nr. 20
PLATA PĂCATULUI
„Plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa
veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.” (Romani 6,23)
Un soldat tânăr a trebuit să guste plata amară a păcatului deja aici, pe pământ. El a simţit
moartea în mădularele trupului său bolnav prin păcat, el a simţit-o în sufletul lui zdruncinat.
Toată viaţa era stricată: sănătatea ruinată, bătrâna şi credincioasa lui mamă profund îndurerată;
cu fratele, care i-a fost aşa de devotat era învrăjbit, iar de Dumnezeu era despărţit de un munte de
păcate până la cer, de nerecunoştinţă, de răceala inimii. El scria: ‚În cursa lui Satan mă îndrept
vizibil spre pierzare; lucrul acesta mi-l spune raţiunea mea pur omenească. Dar în acest timp
inima mea tace, conştiinţa mea pare moartă! Aceasta este mult mai rău decât am putut eu însumi
să gândesc. Câteodată mi se pare că absolut niciodată n-o să mai pot fi ajutat. Dragostea lui Isus
dăruită mie am dispreţuit-o sau cel puţin n-am înţeles-o bine. Nu există nici o îndoială că
Domnul m-a căutat cu mare dragoste.’ Apoi autorul scrisorii a povestit cum şi-a stricat viaţa pe
căile păcatului carnal, ale îndărătniciei şi ale neascultării şi acum zace bolnav fără nădejde în
spital. Nu se poate recunoaşte deja aici, în viaţa pământească, începutul acestui adevăr
îngrozitor: „Plata păcatului este moartea”? Dar ce va însemna realitatea deplină, atunci când
cetele tuturor oamenilor cărora li s-a dovedit dragostea lui Dumnezeu, vor gusta pe veci plata
păcatului, la locul de chin! Dumnezeu vrea să te protejeze de lucrul acesta, El lasă să ţi se
adeverească şi ţie: „Darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos,
Domnul nostru.” Acest sărman, aşa de nefericit autor al scrisorii, este totuşi căutat de har; doar
este Domnul Însuşi, Cel care prin Duhul Său cel Sfânt a trezit în el dorinţa profundă, de a răzbate
din această noapte a morţii, în lumina harului, la zorii unei vieţi noi. De îndată ce inima lui a avut
încredere deplină în Domnul şi voinţa lui spune fără condiţii: ‚Sunt aici, salvează-mă!’ va avea
parte de mântuire.
Ai de trăit numai o viaţă pe pământul acesta – de ce eşti aici? şi încotro te duci? Eşti aici ca să
găseşti viaţa veşnică! Harul te caută, Isus vrea să ţi-o dea.
Karl Fr., un tehnician tânăr, a auzit în casa părinţilor lui destul despre harul care este în
Hristos, dar a ajuns într-o societate uşuratică. Aici a fost acaparat de pofta păcatului. El a aruncat
totul peste bord şi se lăuda cu necredinţa lui. Motivul căilor sale nu era greu de recunoscut – era
prins în patima unor lucruri rele, necurate. Cu toate că prin ele şi-a distrus sănătatea, tot na căutat eliberare şi iertare. În casa lui părintească se purta ca un tiran, aşa că n-a putut să rămână
acolo. În diferitele locuri unde a găsit ocupaţie ca tehnician, de asemenea n-a rămas mult timp.
Astfel că în ciuda îndemânării sale, abia câştiga strictul necesar. După ce în ianuarie 1905 şi-a
părăsit casa părintească, în februarie a murit mama lui. Grija de ani de zile pentru fiul ei a dat
ultimul brânci sănătăţii ei şubrede. Dar lucrul acesta a făcut puţină impresie asupra tânărului
bărbat. El şi-a găsit un post în B., Dumnezeu l-a condus acolo de mai multe ori la Cuvântul
harului. Dar rezultatul a fost numai că el şi-a bătut joc. În sfârşit, la 1 aprilie a ajuns într-o
adunare mare, în care era adeverită dragostea căutătoare a Mântuitorului şi viaţa veşnică. El a
înţeles: Domnul vorbeşte cu mine. La ieşirea din sală, un credincios care-l cunoştea pe el şi calea
lui rea şi care a sesizat profunda lui emoţie, l-a rugat să-şi deschidă inima faţă de har. Dar
răspunsul a fost: ‚Nu! Niciodată!’ Aceasta a fost în seara de sâmbătă. Şase zile mai târziu Karl
Fr. a luat un bilet de călătorie spre H., pe drum şi-a tras un glonţ în cap şi a fost găsit cadavru. O
scrisoare pe care a lăsat-o în urmă, spunea rudelor sale că şi-a luat viaţa pentru că era disperat în
toate privinţele. Să nu se roage nimeni la mormântul lui. – Că acest bărbat tânăr a fost căutat de
har, este clar ca lumina zilei. Dar de asemenea, era la fel de clar că el a respins harul. Ultima lui
decizie n-a fost luată atunci când a urcat cu revolverul în compartimentul de tren, ci atunci când
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a refuzat ultima chemare a harului. ‚Nu! Niciodată!’ Ce cuvinte îngrozitoare, când sunt
pronunţate ca să-L refuzi pe Acela care a venit numai din milă din ceruri şi care S-a lăsat pironit
pe cruce pentru noi, păcătoşi vinovaţi! O, prietene, să nu răspunzi niciodată aşa Mântuitorului
care bate la uşa ta!
Satan este un amăgitor fără milă; el le oferă sărmanilor oameni pofta păcatului şi le spune că
vor fi fericiţi. Dacă apoi omul a pornit pe calea păcatului, îşi simte nefericirea şi vrea să se
întoarcă, dar nu poate, Satan îl ţine strâns în laţul păcatului. Abia a fost luată o nouă hotărâre, că
Satan şi trage de laţul lui, iar omul cade din nou în vechiul păcat. Totuşi, harul lui Dumnezeu
vine în ajutorul omului care se luptă, dragostea lui Isus îl cheamă, El Îşi întinde ambele mâini
spre el. Acum este nevoie numai de o hotărâre a voinţei – dacă Îi dă voie Domnului să intre şi
vrea să se lase în mâinile harului. Atunci va fi mântuit şi va afla că: „Unde s-a înmulţit păcatul
acolo harul s-a înmulţit şi mai mult.” (Romani 5,20) Dar dacă această hotărâre de voinţă pentru
eliberare şi mântuire este respinsă, păcătosul află că: „Plata păcatului este moartea”.
Ce este moartea? Ceva mult mai îngrozitor decât moartea trupească. Este o existenţă veşnică
departe de Dumnezeu, despărţită de tot ceea ce face inima fericită, o existenţă în nedreptate şi
nesfinţenie, în conştiinţa vinovăţiei, mizerie şi spaima morţii, fără vreo stea a speranţei.
În cazul acestui bărbat tânăr, chiar moartea lui prin sinucidere a fost o plată a păcatului. În
acea sâmbătă a fost mărturisită Evanghelia după Ioan 3: „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.” Toţi au fost chemaţi. Acolo s-a vorbit atât de limpede, încât nici o răutate sau adâncime
a păcatului nu l-ar fi exclus de la har pe păcătosul care ar fi venit cu pocăinţă la acest Mântuitor.
Oricine crede în Isus, chiar dacă ar fi în adâncul viciului, chiar dacă ar fi fost mâhnirea şi
necazul părinţilor lui, chiar dacă ar fi respins dragostea lui Dumnezeu de sute de ori – dar care se
apropie crezând, ca păcătos, pentru acela este mântuire. Acest tânăr a aflat în seara aceea, ca
sute în jurul lui că: Duhul Sfânt convinge lumea de păcat!” Da, el a fost convins: Acesta
sunt eu. – Dumnezeu vorbeşte cu mine! Atunci a izbucnit o luptă în lăuntrul său. Duhul Sfânt ia spus: smereşte-te, harul este aici pentru tine! Nu trebuie să pieri, trebuie să ai viaţa veşnică,
sângele Fiului lui Dumnezeu a curs şi pentru tine pe cruce. Pe când Satan a spus: tu nu poţi să
renunţi la pofta păcatului tău. Doar n-o să cedezi. Nu te lăsa lămurit! Astfel hotărârea voinţei de
smerire şi întoarcere n-a fost luată. Uşa inimii n-a fost deschisă Mântuitorului care bătea, el a
rămas sub stăpânirea vrăjmaşului. Când la ieşirea din sală a dat răspunsul: ‚Nu! Niciodată!’ a
izgonit de la uşa lui pe Cel ce voia să-i dea viaţa veşnică, pe Isus. „Plata păcatului este moartea,
dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.” Viaţa
veşnică, nemuritoare, care nu se sfârşeşte niciodată, viaţă adevărată, dumnezeiască! „Viaţa” este
pace, bucurie, nădejde şi tărie. Viaţa înseamnă să fii unit cu Dumnezeu, să creşti în asemănare cu
Acela care este lumină şi dragoste, să fii sfinţit prin relaţia cu Dumnezeu, înnobilat prin
convingerea că: în cer voi purta o cunună. Această viaţă veşnică începe aici pe pământ, este un
dar al harului lui Dumnezeu pentru oricine vine la Mântuitorul. Atunci este acolo eliberare de
vină, alinarea conştiinţei, răscumpărare de sub blestem, astfel încât: duhul, sufletul şi trupul să
fie străbătute de o nouă vitalitate. Atunci pătrunde în omul care era în lanţurile păcatului, ceva cu
totul nou, de fericire şi pace, ceva ce înainte n-a cunoscut. Viaţa lui zilnică primeşte un scop
nou: el trăieşte pentru Isus şi o ţintă măreaţă se înalţă în inima lui: slava din Casa
părintească a lui Dumnezeu.
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Nr. 21
CORABIA INFRACTORILOR
„Domnul Se uită de la înălţimea cerurilor peste fiii oamenilor,
să vadă de este vreunul să aibă pricepere şi care să caute pe Dumnezeu.
Dar toţi s-au rătăcit, toţi s-au dovedit nişte netrebnici;
nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar.” (Psalmul 14,2-3)
Dorinţa de a îndepărta de ţară pentru multă vreme pe marii infractori, a condus deja de
timpuriu la a pune la punct corăbii pentru infractori. În: Franţa, Spania şi Italia acestea au fost
galerele, corăbii cu vâsle, înguste, lungi, pe care infractorii erau legaţi de banchetele lor. Biciul
supraveghetorului lor le pricinuia acestor oameni o viaţă groaznică prin eforturi epuizante şi
lipsuri. Englezii au avut mult mai târziu corăbii ale răufăcătorilor, ca închisori plutitoare, pe care
le lăsau să navigheze în voie pe mările îndepărtate. Asemenea corăbii încă mai existau acum 3040 de ani, dintre care unul este expus ca vrednic de văzut în zilele noastre, în oraşele portuare
engleze. Este velierul „Success”, construit în India în anul 1790, iniţial vas comercial, apoi
corabie pentru emigranţi şi cam din 1850 a fost pus la punct ca închisoare pentru criminalii
periculoşi. Încă în ziua de astăzi mai sunt la bord toate uneltele cu care condamnaţii erau
pedepsiţi pentru delictul lor. Aici se pot vedea bice cu 9-12 curele individuale, în care sunt
întreţesute mici bucăţi de fier. Alături se află un butuc deosebit, în care condamnaţii erau legaţi
cu mâinile şi picioarele desfăcute, pentru a fi disciplinaţi cu astfel de bice. Dedesubt, în corabie,
sunt celulele individuale, în care au stat prizonierii: găuri mici, întunecoase, fără lumină, având
în faţă o uşă cu armătură de fie; în uşi sunt vizoare prin care se poate privi în celule. Acestea din
urmă sunt acum, ca şi întreaga corabie, luminate cu lămpi cu gaz. În celulele individuale au fost
puse figuri de ceară în haine de deţinuţi. Sunt chipurile principalilor infractori care au fost pe
corabie. Aceste figuri de ceară sunt lucrate şi aşezate aşa de îndemânatic, încât aproape crezi că-l
vezi în faţa ta pe adevăratul infractor.
Ai dreptate dacă îţi imaginezi ca dezolantă şi primejdioasă şederea pe „Success” în perioada
în care ea a fost ocupată de infractori vii. Un om care se teme de rău este cuprins fără să vrea de
un fior de groază când intră într-o astfel de închisoare. Dar pentru a-ţi pune la punct ideile, eşti
condus pe acea corabie a infractorilor, în faţa unei uşi cu inscripţia: ‚Cel mai mare criminal de
la bord’. Priveşti prin vizorul mare în interiorul bine luminat al celulei şi te observi – pe tine
însuţi, căci o oglindă bine luminată îţi reflectă propriul chip.
Poate râzi şi-ţi spui că oamenii au făcut o glumă bună cu această oglindă. Dar n-o lua ca pe o
glumă, ci ca pe ceva serios. Lasă să ţi se spună că, deşi în faţa oamenilor poţi să stai ca un om
respectabil şi poate chiar ca cel mai virtuos, în realitate, dacă te-ai vedea pe tine însuţi, adică
inima şi viaţa ta în oglinda lui Dumnezeu, ai fi convins că şi despre inima ta este adevărat ceea
ce este scris: „Inima este nespus de înşelătoare şi deznădăjduit de rea; cine poate so cunoască?” (Ieremia 17,9) Când Domnul spune: „Din inimă vin gândurile rele, uciderile,
preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele” (Matei 15,19), atunci desigur
vei deveni conştient că şi din inima ta au ieşit gânduri, vorbe, fapte, căi rele. În cazul celor mai
mulţi oameni, conştiinţa şi amintirea ştiu mai multe lucruri rele decât vor buzele să recunoască.
Recent a fost arestat brusc un bărbat de rang înalt. Imoralitatea a făcut din el un răufăcător. Ceea ce
conştiinţa lui i-a spus de mult, a fost descoperit în faţa tuturor oamenilor – atunci a disperat şi s-a
împuşcat. Satan îi arată păcătosului vina lui şi-l duce la disperare. Dar Dumnezeu îi pune vinovatului în
faţă oglinda adevărului şi de îndată ce se smereşte, îl cheamă la har. Lucrul acesta l-a trăit un alt păcătos
sus-pus, care înainte n-a vrut niciodată să se întoarcă la Dumnezeu, pentru că n-a putut să lase lumea,
pofta ei, cinstea ei. Dumnezeu a vorbit cu el de multe ori şi insistent; el L-a şi înţeles bine pe Domnul, dar
totul a fost zadarnic. El n-a vrut să se smerească în faţa oglinzii dumnezeieşti. Atunci Dumnezeu a făcut
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dintr-odată vizibil cine era el. Mincinos, escroc, hoţ, ipocrit – ce imagine groaznică era dezvăluită dintrodată în faţa ochilor lumii întregi. Da, oglinda Cuvântului dumnezeiesc a arătat de mult toate acestea
păcătosului vinovat, dar el n-a vrut să le vadă şi să le recunoască. Acum, că era prăbuşit public, a scris
următoarele cuvinte:
‚M-am recunoscut în lumina lui Dumnezeu ca un păcătos pierdut, mizerabil!’ Astfel, acest
„infractor” a devenit un obiect potrivit pentru har. Dumnezeu l-a făcut să afle că El poate să descopere
ceea ce omul acoperă când este vorba de păcat şi ruşine – o, lasă-te avertizat, descoperă tu singur.
Smereşte-te şi spune: ‚Da, Doamne, ai dreptate, oglinda îmi arată imaginea mea! Acest răufăcător,
acest păcătos vinovat sunt eu! Îndură-Te de mine, fă-mă să găsesc har!’ Atunci vei afla că harul lui
Dumnezeu acoperă şi iartă vina acolo unde omul descoperă cu o recunoaştere sinceră. David a spus când
a devenit un: adulter, ucigaş, mincinos şi înşelător: „Atunci Ţi-am mărturisit păcatul meu şi nu mi-am
ascuns fărădelegea. Am zis: ‚Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!’ Şi Tu ai iertat vina păcatului
meu.” (Psalmul 32,5)
Dacă îţi priveşti propria viaţă în oglinda dumnezeiască, te sperii de tine însuţi. Dă-ţi seama, în sfârşit,
de inima ta nerecunoscătoare, egoistă şi mândră, de multa-ţi neînduplecare, de invidia, mânia, cearta,
necurăţia ta, de minciunile tale, de tot lanţul gândurilor, vorbelor, faptelor tale, de lacrimile care au fost
vărsate pentru tine, de răul pe care conştient sau inconştient l-ai făcut în viaţa altora. Nu-ţi vine să spui:
‚N-aş fi crezut că sunt aşa de rău’?

Era un student, un tânăr harnic, econom, un fiu bun al părinţilor lui. Dar în ciuda acestor
virtuţi, tânărul era disperat în privinţa păcatului său. Pe vremea când a fost elev, a fost ispitit la
lucruri rele, necurate. Atunci, într-o zi, l-a învăţat viciul pe prietenul lui, iar acest prieten s-a
prăpădit din cauza viciului şi trupeşte şi sufleteşte. Acum studentul se vedea ca: ucigaş,
nimicitor, ispititor – el vedea că: trebuie să găsesc îndurare, multă îndurare - şi a găsit-o.
Cuvântul dumnezeiesc spune aceluia care priveşte înăuntru, acelaşi lucru pe care i-l spune
oglinda virtuosului, pe corabia infractorilor: şi tu eşti un răufăcător! „Domnul Se uită de la
înălţimea cerurilor peste fiii oamenilor, să vadă de este vreunul să aibă pricepere şi care să caute
pe Dumnezeu. Dar toţi s-au rătăcit, toţi s-au dovedit nişte netrebnici; nu este nici unul care să
facă binele, nici unul măcar.” (Psalmul 14,2-3)
Dacă n-ai pe conştiinţă fapte care sunt evident rele, reprobabile chiar şi în faţa oamenilor, să
ştii că ai fost ocrotit prin puterea harului, căci în inima ta există capacitatea spre orice rău.
Iată, ai fost păzit şi ocrotit în căile tale nu prin gardieni şi ziduri de închisoare, ci Dumnezeu n-a
îngăduit ca instinctele rele ale inimii tale să ajungă în stadiul de fapte rele. El ţi-a ocrotit drumul,
El ţi-a păzit paşii, El ţi-a dat o educaţie bună, părinţi devotaţi, chiar ţi-a pus în mână Cuvântul lui
Dumnezeu. El a înlăturat ispitele. Astfel ai fost protejat; totul a fost har! Ai mulţumit deja pentru
ele, ai meditat la ele? Ai privit în oglinda dumnezeiască pentru a-ţi da seama cine eşti? Dar
Dumnezeul oricărui har a făcut mult mai mult decât să te păzească de adâncimea păcatului. Isus
Însuşi a venit pe acest pământ, care pentru El a fost mult mai îngrozitor decât ar fi fost pentru
tine şi pentru mine o corabie a infractorilor.
Pe acea corabie englezească, toţi deţinuţii era legaţi; ei nu puteau să facă nici un rău unui
angajat sau vizitator. Dar când Isus a venit pe acest pământ, atunci păcatul şi răutatea oamenilor,
vrăjmăşia faţă de Dumnezeu erau dezlănţuite. Omul, instigat de Satan, tatăl tuturor minciunilor
şi ucigaş, şi-a întors răutatea împotriva Aceluia care venise să caute şi să mântuiască pe păcătoşii
pierduţi. N-au fost ucigaşi aceia care, în loc să I se închine omagiindu-L pe Domnul
slavei, L-au bătut cu lovituri de bici, L-au încununat cu spini, L-au pironit pe cruce,
L-au batjocorit în suferinţele morţii Lui?
Tu n-ai fost printre ei, dar eşti complicele lor; şi păcatele tale au împins cuiele crucii prin
mâinile şi picioarele Fiului lui Dumnezeu; şi vina ta L-a împins la moarte de cruce. Înţelege acest
mesaj al harului: Isus S-a împovărat cu vina, cu blestemul tău. „Pedeapsa care ne dă pacea a
căzut peste El şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.” (Isaia 53,5) Crezând în jertfa Lui, trebuie să
găseşti mântuire şi viaţa veşnică. Le-ai găsit?
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Nr. 22
OSPICIUL CARE ARDE
„Un nebun nu-şi găseşte plăcerea în pricepere,
ci numai în descoperirea inimii sale.” (Proverbe 18,2)
Acum câtva timp, ziarele au relatat despre incendiul unui ospiciu din America. Unii dintre
sărmanii bolnavi psihici alergau orbeşte în flăcări, ca şi când ar fi fost o joacă; alţii se aruncau pe
fereastră de teama focului înalt cât casa, fără a lua seama la plasele de salvare ţinute întinse şi la
paturi puse. Dar cel mai trist era că îi socoteau duşmani pe angajaţii şi îngrijitorii care voiau să-i
salveze din foc şi luptau ca sălbaticii împotriva lor. Alţii se târau sub paturi, suduiau sau se
strâmbau la salvatorii lor făcând cele mai hidoase grimase. Astfel au murit cei mai mulţi bolnavi.
Nu seamănă în câte o privinţă lumea pierdută, batjocoritoare, indiferentă, acelui ospiciu
arzând? Nu se aruncă mulţi zburdalnici în pierzarea vremelnică şi veşnică, în timp ce ar putea
găsi în Hristos, în marele Salvator: adăpost, mântuire veşnică şi pace?
Nu sunt mulţi cei care îşi văd de drumul lor râzând şi glumind, deşi acesta sfârşeşte în acele
flăcări despre care Cuvântul lui Dumnezeu spune: „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)? Nu sunt
mulţi cei care îi socotesc duşmani şi îi resping pe aceia care vor să-i oprească de pe drumul
pierzării?
Ucenicii lui Isus, de dragul lui Hristos s-au lăsat socotiţi drept nebuni în vremea aceea, de
către copiii lumii, pentru că au găsit viaţa veşnică la Mântuitorul lor. Copiii lumii sunt
declaraţi nebuni de către Dumnezeul cel veşnic, pentru că după o viaţă pierdută se duc în
veşnicie înşelaţi, cum îi spune Dumnezeu acelui om: „Nebunule! Chiar în noaptea aceasta ţi se
va cere înapoi sufleul.” (Luca 12,20)
În D., de Lăsata-secului s-au pus în mişcare mulţi oameni pe străzi, în costume de bufoni.
Atunci a spus cineva: ‚Aceşti oameni se arată azi ca nebuni în adevărata lor ţinută, pe când în
celelalte 364 de zile ale anului doar se travestesc, ca şi când ar fi oameni cu judecată. Azi fac
cunoscut ce zace în inima lor. Nu este aici o bucată de adevăr? Dacă aceşti oameni costumaţi în
bufoni ar fi avut gânduri înţelepte în timpul restului vieţii lor privind responsabilitatea lor
înaintea lui Dumnezeu, în legătură cu seriozitatea veşniciei, despre apropierea morţii, asupra
mizeriei şi sărăciei din jurul lor, atunci ar fi cu neputinţă ca în această singură zi să se poată
comporta atât de extravagant, aşa cum avem parte în fiecare an. N-am auzi pe străzi strigătele lor
de exuberanţă şi cântecele umorului lor de bufoni. Ei trăiesc în halucinaţii, şi-au făcut ideea fixă,
că ar putea să-şi facă de cap nepedepsiţi, că n-ar exista o justiţie veşnică şi nici un Dumnezeu
sfânt şi prezent, în faţa Căruia ar trebui să dea socoteală. În închipuirile lor iluzorii ei nu văd cum
timpul care zboară îi poartă cu el cu iuţeala vântului, cum moartea, care păşeşte alături de ei,
vrea să-i apuce când ei nici nu se gândesc.
Aşa s-au petrecut lucrurile cu tunarul M. din Köln, care acum câţiva ani a ieşit de Lăsatasecului, ca să participe la agitaţia carnavalului. El nu s-a întors, ci cadavrul lui a fost dus de Rin
în dimineaţa următoare la malul din Deutz şi anume, cu gâtul tăiat. S-a petrecut o crimă
suspectă. La aceasta nu s-a gândit, când a plecat vesel şi sănătos din cazarmă, că o moarte
îngrozitoare este atât de aproape de el. Şi totuşi li s-a spus tuturor oamenilor că moartea le este
aproape; tuturor le spune Cuvântul: „Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă
înţeleaptă.” (Psalmul 90,12 textual)
Despre oamenii care-şi găsesc bucuria în plăcerea nebunească de Lăsata-secului, putem spune
precis: ei nu şi-au deschis niciodată inimile faţă de mesajul harului; pentru chemarea lui Isus,
care S-a împovărat cu vina noastră pentru a ne salva de blestem şi de judecată, urechea lor nu s-a
deschis. De ce nu? De ce nu văd aceşti oameni judecata care vine şi pe Isus care vrea să-i
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salveze? Scriptura spune: „Şi dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce
sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să
nu vadă strălucind lumina Evangheliei.” (2 Corinteni 4,3-4)
Dar cine este „dumnezeul veacului acestuia”? Este Satan, marele ispititor, care-i ţine
strâns pe oameni, pe calea pierzării, cu pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşenia vieţii,
în timp ce le orbeşte ochii cu lucruri de nimic.
Dragostea lui Dumnezeu cheamă degeaba lumea înşelată; zadarnic stă Isus, Mântuitorul celor
pierduţi, la marginea drumului vieţii lor şi le strigă: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi
şi Eu vă voi da odihnă!” (Matei 11,28) Dar veselii copii ai lumii răspund: ‚Noi să fim osteniţi?
Iată ce zburdalnici suntem! Noi să fim împovăraţi? Doar vezi cum dansăm şi sărim. Ce
înşelăciune de scurtă durată, cu care aceşti oameni se amăgesc în entuziasmul plăcerii lor!
În anul 1905 lucrul acesta a devenit evident într-un exemplu foarte limpede. La A., în Pfalz,
de Lăsata-secului, o ceată de bărbaţi tineri, toţi între 20 şi 26 de ani, a prezentat o înmormântare
ca glumă de carnaval, la care unul dintre ei era purtat ca mort într-o copaie. Pentru că a fost
maimuţărită şi solemnitatea exterioară a unei înmormântări, sub invocarea lui Dumnezeu,
participanţii au fost aduşi în faţa instanţei pentru delictul faţă de religie şi pedepsiţi cu
închisoarea, cu patru, respectiv două luni. Dar la termenul de judecată a lipsit unul din societatea
aceea veselă, anume acela care a jucat rolul mortului. Acela a apărut, între timp, în faţa altui
judecător. El, chinuit de mustrări de conştiinţă, s-a înecat în aşa-numitul ‚Rinul-vechi’, care
curge lângă A.
Deci există totuşi în aceşti oameni, care se comportă atât de nebuneşte, o conştiinţă a
responsabilităţii lor, pe care o adorm pentru o vreme scurtă, dar care poate să vorbească pe un
ton puternic când se trezeşte.
Dar numai în zilele de carnaval se întâmplă ca oamenii „să fie aduşi în adevărata lor
stare de spirit, ca nebuni şi ‚mari nebuni’”, cum se exprimă o relatare de carnaval din
ţinutul Rinului? O, nu! Pretutindeni în cârciumi, pe ringurile de dans şi la o mie de ocazii vesele
se petrece aceeaşi înşelăciune! Stăpânul acestei lumi îi îmbată pe oameni din paharul plăcerii lui,
iar după aceea, aceşti oameni sunt mânaţi fără nădejde încoace şi încolo în mizeria acestei vieţi,
da, şi de multe ori se aruncă disperaţi în sinucidere. Şi totuşi sunt destul de serioase zilele în care
trăim. Câtă disperare, mizerie şi nenorocire în largul pământului! Pe lângă aceasta şi între ele,
oamenii veseli se amuză şi se poartă ca şi când toată viaţa pământească ar fi numai o festă care
trebuie jucată cu umor bun. Ce nebunie! Trezeşte-te din această înşelăciune! Este vorbe
despre o veşnicie de slavă sau o veşnicie de pieire.
Creştinii credincioşi sunt întrebaţi uneori: nu vă este dor ocazional să participaţi la distracţii şi
să vă amuzaţi? Un copil al lui Dumnezeu a dat următorul răspuns la aceasta: ‚Aş fi foarte
nefericit dacă aş merge cu dumneavoastră la aceste distracţii. Imaginaţi-vă că am fi în toiul unei
asemenea distracţii, unde la circ cântă muzica sau oamenii de la balul mascat fac glume fără
sens. Dar Domnul Isus a promis alor Lui că va veni să ne cheme din această scurgere a vremii,
pe toţi care-L aşteptăm pentru mântuire. Dacă această clipă ar veni dintr-odată, ce aş face atunci?
Nu m-aş putea bucura, ar trebui să intru în pământ de ruşine, iar Domnul mi-ar zice: ‚Doar te-am
răscumpărat din lume ca să fii o mărturie pentru Mine. Ai fost chemat să arăţi copiilor lumii
seriozitatea venirii judecăţii şi a mântuirii care este în Isus. Dar unde te-am găsit? Şi cum te-am
găsit? ’ Un creştin adevărat, care ascultă de ademenirile lumii şi ocupă loc în aşa-numitele ei
distracţii, nu doar Îl întristează pe Domnul şi se face el însuşi nefericit – nu, nici chiar copiii
lumii nu-l pot stima, căci ei ştiu că el Îl reneagă pe Domnul lui şi credinţa lui. Copiii lumii îi
ocărăsc, ce-i drept, pe credincioşii devotaţi, dar în fond îi respectă. De atâtea ori putem auzi de
pe buze sincere mărturisirea: ‚Sunteţi de invidiat, sunteţi mult mai fericiţi decât noi!’
Cine nu face parte până acum dintre copiii iubiţi şi binecuvântaţi ai lui Dumnezeu, pentru că
n-ai vrut să rupi cu lumea, cu caracterul şi pofta ei, vino la Isus! Vino cu vina şi cu povara
conştiinţei tale la Acela care a fost pe cruce pentru tine, pentru că voia să te mântuiască pe veci.
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Nr. 23
PIATRA PĂCATULUI DIN SOFIA
„Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce
la pierzare şi mulţi sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este
calea care duce la viaţă şi puţini sunt cei ce o află.” (Matei 7,13-14)
Nu departe de Sofia (capitala Bulgariei) este o mănăstire veche, care din cauza poziţiei sale
romantice şi a drumului comod care duce acolo, constituie pentru populaţia de acolo un loc de
excursie foarte iubit. Mânăstirea în sine nu oferă prea multe lucruri interesante; dar pe o colină
din apropiere se găseşte ca o curiozitate, aşa-numita piatră a păcatului. Este o stâncă abruptă,
care prezintă o deschidere în partea din faţă, care este aproximativ aşa de mare ca intrarea unei
cuşti mai mari de câine. Ieşirea este situată pe partea cealaltă, chiar lângă o prăpastie adâncă.
Dacă eşti ameţit sau la strecurarea afară din stâncă faci o mişcare greşită, te poţi prăbuşi în adânc
şi să-ţi rupi gâtul şi picioarele. Populaţia superstiţioasă crede că oamenii păcătoşi n-ar putea s-o
străbată teferi, în timp ce sufletele curate, nevinovate ar trebui să reuşească fără osteneală şi
primejdie. Străbaterea acestei pietre a păcatului este întreprinsă de mulţi, pentru a-şi arăta astfel
în faţa oamenilor nevinovăţia şi adevărata evlavie. Într-o zi de sărbătoare bisericească, din care
există multe în Bulgaria, un grup mai mare a făcut o excursie la mânăstirea amintită. Unii dintre
excursioniştii mai tineri au străbătut uşor şi fără nici un accident piatra păcatului.
Apoi a venit rândul unei fete tinere cu statură zveltă, de 17 ani, de vinovăţia căreia nu se putea
îndoi nimeni, astfel că în mulţimea spectatorilor exista un vot unanim: ‚Cu siguranţă fetei nu i se
va întâmpla nimic.’ Într-o clipă a fost văzută strecurându-se afară pe partea cealaltă şi chiar
păşind sprinten pe piatra abruptă din faţa ieşirii din stâncă, apoi – un strigăt plin de spaimă, o
cădere surdă – printr-un pas greşit tânăra a alunecat şi s-a prăvălit în adânc.
Astfel de oameni, care vor cu orice preţ să fie recunoscuţi în faţa lumii ca fiind curaţi şi
virtuoşi, există peste tot. Oamenii investesc multă râvnă, osteneală şi înţelepciune pentru a
apărea mai buni decât sunt. Suntem toţi – unii mai mult, alţii mai puţin – actori înnăscuţi şi
rămânem aşa până ce lumina lui Dumnezeu pătrunde în conştiinţă şi-l convinge pe păcătos cine
este el şi înaintea cui stă; abia atunci se smereşte de vina lui.
De mai multe seri a venit un bărbat bine îmbrăcat, cu trăsături inteligente ale feţei, la
ascultarea Evangheliei. El se afla şi în strângerea de după aceea printre cei care mărturiseau că
sunt în căutarea păcii cu Dumnezeu. Cu toate acestea a evitat orice discuţie personală. Omul
bătea la ochi; se bănuia că este un corespondent de presă, care a venit doar ca un reporter curios.
În sfârşit, în a treia seară evanghelistul i s-a adresat cu întrebarea: ‚Căutaţi, într-adevăr, pace?’
Aceste cuvinte au avut efectul unui trăsnet. Trăsăturile severe dinainte şi privirile atente s-au
preschimbat sub un torent de lacrimi, în expresia unei deznădejdi adânci. Omul s-a prăbuşit
realmente, a căzut plângând spre perete şi de pe buzele lui ţâşneau impresionante strigăte de jale
în legătură cu nenorocirea păcatului său şi cu inima lui lipsită de pace. Ore întregi a durat jelitul
şi plânsul lui. Nu voia să se lase consolat. Păcatul lui se ridicase uriaş înaintea lui, viaţa lui era
ruinată. Era un om educat, cu o căsnicie fericită. Acum, când Dumnezeu a început să vorbească
cu el despre viaţa lui pierdută, tot ce a fost şi a avut s-a năruit şi n-a rămas nimic. A durat trei zile
până acest om a ajuns să aibă pace. Atunci harul l-a luat deplin în stăpânire. Dumnezeu a mântuit
viaţa de sub blestemul păcatului; şi nevasta lui a găsit pacea cu Dumnezeu. Acum aceşti doi
oameni stăteau strălucind de fericire, exact cum spune Cuvântul lui Dumnezeu: o creaţie nouă.
Cele vechi s-au dus, iată, toate lucrurile s-au făcut noi.
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Poarta strâmtă a pocăinţei este aşa de scundă şi de îngustă, încât păcătosul trebuie să lase
în urmă toate pretinsele sale virtuţi şi fapte bune şi să apară gol şi descoperit în nenorocirea vinei
lui, înaintea Dumnezeului sfânt. „Intraţi pe poarta cea strâmtă!” Spune, prietene, ai trecut prin
poartă? Cine s-a strecurat prin această piatră a păcatului, nu găseşte admiraţia oamenilor.
Dimpotrivă, aceiaşi oameni care mai înainte au fost bunii lui prieteni, nu mai vor să ştie nimic de
el. Dar este aici Unul care îl întâmpină plin de har şi de bunăvoinţă – Isus.
Este lucrarea harului când un om îşi vede lungul drum al trecutului în lumina lui Dumnezeu.
Atunci Duhul Sfânt, care este Duhul adevărului, îl îndeamnă să se smerească şi în faţa oamenilor
cu o recunoaştere cinstită. Atunci mama şi tata primesc de la fiul lor o astfel de scrisoare: ‚Dragi
părinţi! Iertaţi-mi toate lucrurile cu care v-am întristat! Vreau să vă spun cât de rău a fost fiul
vostru. Acum, că Îl cunosc pe Isus şi Îi aparţin, acum văd ce a fost viaţa mea trecută şi sunt
adânc smerit cu privire la anii mei pierduţi. Am mers pe calea imoralităţii, v-am furat atunci
bani, am ieşit noaptea pe ascuns din casă şi am mers la cârciumă, am avut prieteni răi, stricaţi.
Dumnezeu mi-a iertat tot. Iertaţi-mă şi voi!’
Recent s-a întâmplat că un muncitor de fabrică din D. a găsit pe Mântuitorul şi viaţa veşnică.
El l-a înşelat mult timp pe patronul lui de la fabrică. În timp ce el lucra, va să zică, în acord şi era
plătit după numărul de bucăţi de broaşte terminate zilnic, a lăsat să i se ofere de către prietenul
lui, care lucra lângă el, cu plata la zi, din broaştele acestuia. Astfel a sporit considerabil, în mod
fraudulos câştigul lui zilnic, în paguba fabricantului. Acum şi-a dat şi el seama cât de rea a fost
purtarea lui; era un mare înşelător. Acum tare ar fi vrut să meargă la patronul fabricii cu o
mărturisire cinstită, dar privirea aruncată colegului său, a cărui vină trebuia să iasă şi ea la
lumina zilei în acelaşi timp, îl reţinea. Totuşi, Duhul lui Dumnezeu îl îndemna să mărturisească
adevărul. Această piatră a păcatului era mai greu de străbătut ca cea de la Sofia. După ce s-a târât
cu această povară trei zile, i-a spus prietenului său: ‚Îmi pare rău, dar n-o pot purta mai mult;
trebuie să mărturisesc patronului ce am făcut.’ El a făcut drumul greu la domnul R., pentru a-i
spune că a găsit la Isus har şi viaţa veşnică şi iertarea vinei lui; apoi şi-a recunoscut vina.
Patronul l-a ascultat liniştit şi l-a lăsat să plece şi să vină mâine din noi, căci voia să
cumpănească problema. În ziua următoare prietenul nostru a trebuit să povestească la birou încă
o dată cum s-au petrecut lucrurile. ‚Da, domnule R., am devenit un copil al lui Dumnezeu, am
obţinut iertarea păcatelor mele de la Domnul Isus. Dar faptul că înainte v-am înşelat este o durere
pentru mine.’ ‚Dar ce înseamnă să te converteşti?’ Atunci a spus proaspătul creştin ce
înseamnă să vii la Isus cu păcatele tale şi cu anii tăi pierduţi şi cum atunci Domnul ia povara de
pe conştiinţă. A fost o predică despre har, despre sângele vărsat pe Golgota, prin care orice
păcătos găseşte pace. Sfârşitul convorbirii a fost aşa: ‚Puteţi lucra mai departe, pentru că aţi
recunoscut totul, dar zilierul X. trebuie să înceteze după 14 zile!’ Toate rugăminţile au fost
zadarnice. ‚Rămâne aşa, că X. trebuie să înceteze.’ Dar pentru tânărul creştin mai exista o cale,
pe care fabricantul R. n-o cunoştea. El şi alţi credincioşi L-au rugat pe Domnul să schimbe
hotărârea patronului. Lăudat fie Dumnezeu, care ascultă rugăciunile! Cu trei zile înainte de
expirarea termenului de 14 zile, fabricantul R. l-a chemat pe muncitorul X.: ‚Puteţi rămâne la
postul dumneavoastră.’ Bucuria copiilor lui Dumnezeu a fost mare.
Cine a trecut cu adevărat prin poarta strâmtă a pocăinţei, acela este pregătit şi să se smerească
înaintea oamenilor cu vina lui şi să-şi pună în ordine trecutul, atât cât stă în puterea lui. Căci el
trăieşte întâi fericita bucurie şi îmbucurătoarea convingere că nimic, chiar nimic nu-l desparte de
harul lui Dumnezeu, pentru că sângele lui Isus a făcut totul bine pentru veşnicie. Atunci nu mai
întreabă ce spun oamenii despre el; pentru el este destul să ştie că ochiul Domnului veghează
asupra lui cu bunăvoinţă şi har. Ai trăit şi tu lucrul acesta?
Ce deosebire între un copil al lui Dumnezeu, care are siguranţa că toate păcatele lui au fost
aruncate pentru totdeauna în marea îndurării şi un om neîntors la Dumnezeu, care n-a recunoscut
niciodată cu adevărat vina păcatului său. Între aceştia doi sunt cei mulţi fără tragere de inimă,
care într-adevăr simt apăsarea vinei lor, dar nu răzbat prin poarta strâmtă. Ei n-o iau cu totul în
serios. Ei nu ajung niciodată la pace, pentru că nu-şi recunosc cu inimă sinceră vina lor şi
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valoarea sângelui preţios al lui Isus. Un asemenea creştinism pe jumătate provoacă multe
suferinţe, nu poate fi străbătută niciodată piatra păcatului, inima nu va fi niciodată fericită, iar
sfârşitul este – s-ar putea ca oamenii să-l fi considerat pe un asemenea om bun şi religios -, că el
se prăvăleşte fără nădejde în adâncul iadului. De ce? Nu este harul suficient pentru el? Ba da, cu
siguranţă, dar pentru că el nu I s-a încredinţat lui Isus, crezând, pentru că el nu s-a predat cu totul
harului, ca un total pierdut, n-a fost mântuit.
Nr. 24
AMĂGIT PRIN POFTĂ
„Şarpele m-a amăgit.” (Geneza 3,13)
În 18 decembrie 1905 s-a întâmplat la şcoala de pe Münsterplatz din B., ca un elev să-şi aducă
la şcoală clasorul cu timbre, pentru a-l arăta colegilor lui. Un elev de 11 ani a fost aşa de captivat
de priveliştea timbrelor, încât a furat albumul şi l-a ascuns la piept, sub cămaşă. Când
proprietarul a observat paguba şi a reclamat-o profesorului, acesta i-a pus pe elevi să vină în faţă,
pentru a-i căuta imediat pe fiecare în parte. În clipa aceea unul din rând a căzut jos – s-a bănuit
că este un leşin şi a fost chemat un medic. Acesta a dezgolit partea superioară a corpului
băiatului şi atunci a ieşit la iveală albumul furat – dar băiatul era mort. Satan l-a amăgit cu
pofta de a poseda aceste timbre; el a devenit un hoţ şi a găsit, în loc de satisfacţie în proprietate,
spaimă şi moarte. Aici erau, aşadar, amăgirea prin poftă şi blestemul şi plata păcatului aşa de
aproape una de alta, încât, sub spaima judecăţii dumnezeieşti, devii adânc mişcat de milă faţă de
tânărul înşelat.
Amăgit prin poftă! Aceasta este biografia oamenilor fără număr, începând cu Eva, despre
care este scris: „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) Aceste cuvinte simple expun originea
tuturor durerilor, tuturor lacrimilor şi tuturor deceselor de pe pământ – omul, amăgit de Satan
prin poftă, se întoarce de la Dumnezeul sfânt, plin de îndurare, se încrede în marele înşelător şi
culege blestemul păcatului.
Printre lucrurile poftei, cu care sărmanii oameni sunt amăgiţi, pe prim plan se află: banii,
alcoolul şi pofta cărnii. Ce plăcere să fii bogat, să te poţi bucura de a avea mai mult! Un tânăr
vede banii încredinţaţi lui; pofta îl ademeneşte până îi ia. Abia a furat, că şi devine profund
nefericit. Nu ştie ce să facă cu bunul furat. O, de nu l-ar fi furat niciodată!
Oameni fără număr îşi ruinează viaţa prin alcool, iar după aceea stau fără nădejde la capătul
drumului lor; ceea ce a vrut Dumnezeu să le dea în binecuvântare şi fericire pământească, a fost
jertfit unui singur idol care le-a promis iar şi iar plăcerea şi totuşi nu i-a lăsat să găsească nimic
decât dezamăgire şi degradare.
Un martor binecuvântat al Evangheliei povesteşte:5
„Am fost chemat într-o seară la un bărbat tânăr, care, aşa cum mi s-a spus, era pe moarte. Am
intrat într-o cameră mare şi am găsit un bărbat solid, care crescuse frumos, de aproximativ 27 de
ani, dezbrăcat pe jumătate, culcat pe un pat. În clipa în care m-a văzut s-a ridicat, în timp ce a
zis: N-am vrut să vă văd, ştiu cine sunteţi şi ce v-a adus aici. Prietenii mei v-au povestit că sunt
pe moarte şi că înainte de a se lumina de ziuă, mă va fi ajuns moartea. Ce prostie este aceasta! a
mai adăugat el. Arăt ca un muribund? Şi în acelaşi timp, pentru a dovedi că o asemenea
5

Preluat din „Der Fluch der Mannheit” de Henry Varley
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perspectivă nu este deloc de luat în considerare pentru el, umbla prin cameră cu paşi apăsaţi şi
repezi.
Pentru moment am rămas de-a dreptul fără grai şi la început n-am ştiut ce să fac cu toată
problema aceasta. Atunci m-a luat deoparte unul dintre prietenii lui care era de faţă şi mi-a spus
că după-amiază au fost acolo doi medici şi şi-ar fi spus părerea, că n-ar mai putea supravieţui
nopţii. Da, dar de ce?
În viaţa lui imorală contractase în urmă cu câteva luni una din bolile cele mai vătămătoare.
Această suferinţă, în desfăşurarea ei în continuare, a pătruns în gât, iar acum se îndreaptă spre
sfârşitul fatal. Traheea se inflamase treptat şi împiedica întrebuinţarea ei liberă, astfel că trebuia
să apară moartea prin asfixiere. M-am străduit zadarnic să-l liniştesc pe omul agitat şi tulburat;
degeaba am încercat să-i îndrept atenţia asupra îndurării lui Dumnezeu, care „Şi-a arătat
dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.”
(Romani 5,8) Nimic – el n-a vrut nici să audă, nici să creadă că va trebui să moară. Dar la ce i-a
folosit? Pe parcursul mai multor ore a manifestat accese sălbatice de furie şi s-a luptat cu
moartea. Pe lângă acestea garanta mereu că el nu va muri. După aceea s-a împlinit prezicerea
medicilor. Dificultăţile de respiraţie au crescut, boala perfidă a dus la moarte. La ora două şi
jumătate dimineaţa, statura puternică a tânărului bărbat zăcea cadavru pe acelaşi pat.”
În spatele poftei ademenitoare stă întotdeauna amăgitorul nevăzut, marele vrăjmaş al
oamenilor, Satan, tatăl minciunilor. Eva însăşi spune: „Şarpele m-a amăgit şi am mâncat.” Satan
nu s-a schimbat, el mai este şi azi marele şarlatan, care oferă oamenilor plăcerea înmiit, ca să-i
distrugă.
Legenda povesteşte despre ademenitorul din Hameln, care fermeca toţi copiii din cetate. Se
spune că acest vrăjitor ar fi venit la Hameln în 25 august 1259, unde era ciumă. În timp ce cânta
o melodie din fluierul lui, l-ar fi urmat toţi şobolanii, iar el i-ar fi condus în râul Weser. Dar când
nu i s-a plătit plata promisă, ar fi fluierat o altă melodie, după care l-ar fi urmat toţi copiii, spre
muntele Koppelberg, din apropierea cetăţii. Acesta s-ar fi deschis şi după ce vrăjitorul şi copiii
au intrat, s-ar fi închis la loc. Aceşti copii care, fermecaţi de omul străin, au părăsit tată şi mamă
şi patrie pentru a fi duşi în pierzare pentru totdeauna, sunt doar o pildă despre copiii oamenilor,
care, amăgiţi de marele înşelător Satan, se lasă duşi în pierzare prin păcatul ademenitor. Cât de
mulţi trebuie să recunoască: ‚M-am lăsat ispitit prin poftă. Am făcut împotriva glasului de
avertizare al conştiinţei mele, lucrul despre care ştiam că era rău, pentru că mă ispitea pofta.
După ce s-a petrecut, am simţit că ceva în viaţa mea a devenit altfel decât înainte; apusese o stea
a nădejdii, era aici o conştientizare, că drumul avea să sfârşească rău.’ Aceasta este starea reală,
atât după prima necinste, ca şi după primul furt, ca şi după prima beţie, ca şi după primul
desfrâu.
Dragostea lui Dumnezeu îi cheamă pe oameni. Crucea de la Golgota Îl aşează în faţa
ochilor păcătoşilor pe Acela care în minunata Sa dragoste S-a dat pe Sine Însuşi,
pentru a-i elibera pe cei amăgiţi de sub puterea amăgitorului şi pentru a-i duce acasă. Ferice
de omul care se încredinţează acestei dragoste dumnezeieşti, care se încredinţează în mâinile
străpunse ale îndurării şi crede cuvântul despre harul salvator! Dumnezeu spune oamenilor:
„Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşenia vieţii, nu este de la
Tatăl, ci din lume. Şi lumea şi pofta ei trece; dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac.”
(1 Ioan 2,16-17) Nu te lăsa amăgit prin poftă! Altfel lanţurile păcatului te leagă tot mai tare şi
mai tare în puterea lui Satan; el te duce în pierzarea veşnică.
Mulţi dintre ţăranii noştri se lasă ademeniţi spre Brazilia şi pleacă; agenţi fără conştiinţă le
zugrăvesc imagini despre cum vor deveni acolo bogaţi fără osteneală. Ei vând ce au, trec marea
şi găsesc mizeria. Acolo stau într-o ţară unde limba lor nu este înţeleasă, unde nimeni nu are milă
de ei. Aceasta este numai o pildă slabă despre omul care ajunge pe ţărmul veşniciei, pentru a găsi
pierzarea veşnică, pe care a primit-o în schimbul vieţii veşnice şi a harului lui Dumnezeu, pentru
că s-a lăsat amăgit prin poftă.
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Nu toţi oamenii sunt amăgiţi prin voluptate evidentă; mulţi sunt amăgiţi prin plictiseală şi prin
lucrurile pământeşti; căci toţi sunt, potrivit firii lor rele, sub puterea şi sub influenţa lui Satan – ei
au nevoie de eliberare prin Isus. Ce fericit este omul care se încrede în Dumnezeu, care crede
Cuvântul lui Dumnezeu şi caută adăpost la Acela care îl mântuieşte şi îl ocroteşte! Isus este
Răscumpărătorul. El îi răscumpără pe oameni de sub puterea lui Satan şi de sub blestemul
păcatului. Niciodată nu s-a căit un om că L-a crezut pe Dumnezeu. - Nu vrei să te încredinţezi şi
tu Acestui Isus? El are şi pentru tine: iertare, eliberare, pace, har, binecuvântare din abundenţă.
Nr. 25
UCIGAŞUL DE LA ÎNCEPUT
„Diavolul de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr,
pentru că în el nu este adevăr.” (Ioan 8,44)
În faţa juraţilor din Evreux (în vestul Franţei) se dezbătea cazul lui C., criminalul cu şase
crime la activ. Era un amărât, aproape un pici pitic, de aproximativ 27 de ani, slab, firav, cum sar zice ‚fără umeri’, cu braţe slabe ca un ţâr, la capătul cărora două mâini enorme, în formă de
lopată, făceau o impresie înspăimântătoare din cauza disproporţiei. Din examinarea atentă a stării
sale psihice n-a rezultat nici o iresponsabilitate. Tatăl său a fost un beţiv, mama lui a dus o viaţa
imorală din punct de vedere profesional. Cu câteva luni înainte a fost acuzat pentru o dublă crimă
asupra unei perechi de bătrâni, care locuiau singuri, dar a fost achitat din cauza probelor
insuficiente. Cu toate acestea nu exista nici o îndoială că el comisese, într-adevăr, crima.
Audierea a decurs astfel: ‚N-aveam nici de lucru şi nici bani. Atunci m-am gândit că poate aş
putea să fac braconaj şi m-am decis să merg în timpul nopţii la Br., ca să fur o puşcă de la un
armurier. Pe drum mi-am cumpărat gloanţe de 24 de parale. Când am ajuns în Br. era încă prea
devreme. A trebuit să aştept să se întunece şi între timp am furat doi iepuri de casă, pe care i-am
băgat într-un sac pe care îl aveam cu mine. La lăsarea nopţii am furat din prăvălia domnului P.:
două flinte, o carabină şi două revolvere, care s-au mutat şi ele în sacul meu. Apoi mi-am
petrecut noaptea pe un câmp şi când s-a crăpat de ziua m-am întors spre casă, în L. Pe drum mam oprit în faţa unei case. M-am gândit că ar trebui să fie locuită de oameni avuţi. Voiam să fur.
Am intrat în grădină printr-o spărtură din gardul viu. La doi-trei paşi de geamul de sticlă am
văzut un bărbat şezând în odaia lui şi citind. Am ochit şi am tras. Trebuia, desigur, dacă voiam să
fur! Am auzit mişcare în camera de alături, am ochit şi am aşteptat. Femeia a intrat, s-a aplecat
peste cadavrul bărbatului ei, care se rostogolise pe podea – am tras şi am ucis-o. Am vrut să intru
în casă, când am văzut doi băieţi venind în cameră. Am tras şi i-am omorât cu cea de a doua
flintă a mea. Apoi am intrat în cameră. Femeia zăcea peste bărbatul ei. Copiii zăceau unul în
braţele celuilalt. Întâi mi-am încărcat din nou arma. Apoi am încercat să mă întăresc, întrucât nu
mâncasem nimic de seara trecută şi am băut dintr-o sticlă de rom care se afla pe masă. În clipa
aceea s-a deschis uşa şi a intrat o fetiţă în cămaşă de noapte. Pe un scrin era un cuţit, eu –eu – eu
am fost surprins – eu.’ Preşedintele: ‚Spuneţi-ne ce i-aţi făcut acestui copil, care a îngenuncheat
înaintea dumneavoastră şi v-a implorat pentru îndurare.’ C.: ‚Am omorât-o.’ Preşedintele: ‚În ce
fel?’ C.: ‚Gâtul – trei tăieturi de cuţit.:’ Preşedintele: ‚Aşa. Aţi tăiat copilul, iar cadavrul l-aţi
călcat în picioare. Pe faţa acestei fetiţe de cinci ani aţi lăsat urma cu noroi a cizmelor
dumneavoastră. Aţi auzit o voce la primul etaj, strigând după ajutor. Era bunica de 78 de ani,
care zăcea paralizată în pat şi nu se putea mişca.’ C.: ‚Da, am urcat şi am ucis bătrâna.’
Preşedintele: ‚În ce fel?’ C.: ‚I-am pus puşca la barbă şi i-am sfărâmat capul cu o împuşcătură.’ –
C. A rămas şapte ore în casă, cu cadavrele, a scotocit peste tot, a luat tot ce avea valoare şi se
putea căra uşor, dar a găsit numai 30 de franci. A fost prins deja a doua zi. Juraţii l-au găsit
vinovat, fără circumstanţe atenuante. Curtea cu juri a pronunţat pedeapsa cu moartea.
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Se pare că acest om avea, după aspectul lui exterior respingător, ca şi după caracterul lui
crunt, o mare asemănare cu maistrul şi stăpânul lui, cu Satan. Superstiţia îl zugrăvea pe vremuri
pe Satan cu coarne pe cap şi cu un picior diform – asupra acestor lucruri râde generaţia instruită
a zilelor noastre. Creştinătatea necredincioasă de nume, de astăzi, spune: ‚Nu există diavol!’
De data aceasta râde Satan şi iadul împreună cu el. Dar ce spune Dumnezeu, care nu poate
minţi, al Cărui Cuvânt este adevăr? „Diavolul 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) Oamenii, în păcatele lor, se răzvrătesc împotriva lui
Dumnezeu. Ei se distrug reciproc prin minciună şi înşelăciune, se sfâşie prin invidie, crimă şi
adulter, ei contestă în unanimitate dragostea salvatoare a lui Dumnezeu; şi toate acestea să le
facă oştirea uriaşă a oamenilor, fără să aibă un instigator? Puhoiul păcatelor să inunde pământul
şi el să nu aibă un izvor? Oamenii să-şi sfărâme propria fericire legaţi în lanţurile păcatelor, să se
arunce în deznădejde şi în sinucidere şi acolo să nu fie nici un puternic, care să-i silească? Numai
un nebun poate să considere că este posibil aşa ceva. Dumnezeu ne spune că Satan este „domnul
puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării.” (Efeseni 2.2) şi că
el este „dumnezeul veacului acestuia”, care „a orbit gândurile necredincioşilor, ca lumina
Evangheliei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu, să nu strălucească pentru ei.”
(2 Corinteni 4,4) Dacă puterea întunericului şi înstrăinarea de Dumnezeu pot face dintr-un om un
asemenea neom fără îndurare, ca acel criminal francez, atunci ce monstru de viclenie şi cruzime
trebuie să fie Satan însuşi, marele vrăjmaş al lui Dumnezeu şi al oamenilor! Acel criminal înşesit
nu este, din nenorocire, o figură singulară în cartea umanităţii, el are mulţi tovarăşi de brutalitate
fără milă, în toate naţiunile, inclusiv în cea germană. Poţi găsi în orice ziar exemplele pentru
aceasta. Iată unul dintr-un ziar berlinez:
Pe când un bărbat tânăr, pe nume B., mergea foarte liniştit spre casă, seara la ora 11, din
strada W., prin Wallstrasse, a fost atacat dintr-odată, pe la spate, şi grav rănit prin tăieturi de cuţit
în braţ şi în piept, în apropierea podului G., de către un om necunoscut. În timp ce rănitul a căzut
la pământ şi apoi a fost dus la clinica regală, martorii faptei sângeroase îl urmăreau pe cuţitar,
care o luase la fugă şi l-au ajuns la staţia de metrou Spittelmarkt. S-a stabilit că era muncitorul
M., un om fără adăpost, condamnat anterior deja de mai multe ori pentru furturi. M. a declarat că
brusc i-a venit pofta să înjunghie. A vrut să vadă şi el odată ce face şi cum arată un om străpuns
şi doborât dintr-odată. Alt motiv n-a avut.
Ce altceva poate să iasă dintr-un om, din a cărui conştiinţă a fost înlăturată ultima barieră a
poruncii dumnezeieşti, decât un criminal? Unul ca acesta stă necondiţionat, fără restricţie la
dispoziţia lui Satan, iar ucigaşul de la început îi lasă pe oameni să vadă până unde poată să-i
ducă. O, teme-te de acest vrăjmaş! El nu se mulţumeşte să-ţi ducă viaţa în vină şi mizerie, inima
la disperare, nu, el te vrea pe tine şi te va duce negreşit şi sigur în moartea veşnică, în chinul
veşnic al iazului de foc. Aceasta este ţinta lui. Majoritatea oamenilor nu sunt conştienţi că sunt în
stăpânirea acestui vrăjmaş. Lucrul acesta nu-l ştia nici acel criminal înşesit şi este foarte probabil
că precis l-ar fi contestat.
Nu de criminali trebuie să te temi, nu de vreo nevoie sau primejdie; teme-te de Satan, marele
distrugător! Teme-te de mrejele şi de laţurile lui! „Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar care nu
pot ucide sufletul; ci temeţi-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă şi sufletul şi trupul în
gheenă!” (Matei 10,28) Fugi de puterea lui Satan, de lanţurile lui. El nu te poate ţine, nu are
putere asupra ta, câtă vreme chemi, crezând, Numele lui Isus, în care este mântuire şi eliberare.
Atunci să te bucuri şi să cânţi: „Binecuvântat să fie Domnul, care nu ne-a dat pradă dinţilor lor!
Sufletul ne-a scăpat ca pasărea din laţul păsărarului; laţul s-a rupt şi noi am scăpat.” (Psalmul
124,6-7)
Aşadar, dacă ai aruncat o privire în firea şi gândurile marelui ucigaş de la început, priveşte
acum la Acela în care este mântuire, viaţă şi pace! Dragostea pentru tine L-a dus pe Fiul lui
Dumnezeu pe cruce! El a vrut să te mântuiască cu orice preţ. El S-a împovărat cu vina ta şi a
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primit de la Dumnezeu, în judecată sfântă, pedeapsa ta. Luptând în suferinţele morţii Sale pe
lemnul blestemat, a fost părăsit de Dumnezeu, pentru că păcatul tău a căzut pe capul Lui.
„Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El.” (Isaia 53,5) El a suferit şi pentru tine şi te cheamă
şi pe tine. Deschide-ţi inima înaintea Lui, El vrea să-ţi rupă lanţurile. La El este de găsit deja aici,
pe pământ, o reală şi deplină eliberare de sub dominaţia păcatului. Într-o adunare, într-o seară, un
om, până atunci un beţiv nenorocit şi legat, a mulţumit cu următoarele cuvinte: ‚O, Doamne, Îţi
mulţumesc că mi-ai potolit setea. Şapte ani am încercat, dar n-am reuşit. Ce n-am putut eu în
şapte ani, ai făcut Tu în două minute!’ Lucrul acesta vrea să-l facă Domnul cu fiecare păcătos
legat, pentru a-l elibera. Isus nu vrea ca drumul vieţii tale să se sfârşească într-un loc al chinului
şi al morţii veşnice; nu, El vrea să te conducă la viaţa veşnică, în Casa Tatălui, a lui Dumnezeu,
acolo unde bucuria nesfârşită umple inimile cu strigăte de bucurie şi cântări de laudă. Vrei să vii
la El? Vrei să te laşi eliberat?

Nr. 26
EXISTĂ CU ADEVĂRAT UN DUMNEZEU CARE ASCULTĂ RUGĂCIUNILE?
„Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este
şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.” (Evrei 11,6)
‚Am avut parte de ascultarea rugăciunilor. Am fost şomer, L-am rugat pe Dumnezeu pentru
un loc de muncă şi l-am obţinut a doua zi. M-am simţit foarte bolnav, L-am rugat fierbinte pe
Dumnezeu şi în dimineaţa următoare am mers sănătos la muncă.’ Muncitorul care mărturiseşte
acestea, crede că poate să dovedească cu ele că este un creştin adevărat. Dar el încă n-a venit cu
păcatele lui sub puterea salvatoare a sângelui lui Isus. Cu siguranţă auzise că Dumnezeu este un
ascultător al rugăciunilor – dar Dumnezeu este mai mult, este un Mântuitor pentru păcătoşii
vinovaţi, este un Mântuitor-Dumnezeu. Un lucru este clar: fie există un Dumnezeu sfânt,
prezent, care ascultă rugăciunile şi face minuni, a Cărui mână atotputernică intervine în miezul
greutăţilor şi a nevoilor zilelor noastre – sau Biblia este o minciună şi întregul creştinism este o
înşelătorie. Dacă Dumnezeul oricărui har n-ar răspunde cu adevărat încrederii credinţei care
caută ajutor la El, cine ar mai îndrăzni atunci să cheme oamenii la Isus ca martor al Evangheliei,
ca un trimis al Dumnezeului veşnic? Noi, care slujim Domnului şi suntem ai Lui, mărturisim că
viaţa noastră este un lanţ de minuni şi experienţe trăite privind ascultarea rugăciunilor. Dar Isus,
Salvatorul, nu este puternic şi binevoitor ca să ajute doar în nevoile pământeşti, ci El face un
lucru mai mare: El tămăduieşte conştiinţele încărcate, da, El mântuieşte viaţa unui păcătos
profund vinovat, de blestem şi de pierzare, prin puterea sângelui împăcării Lui.
Ajutoarele pământeşti, ascultarea rugăciunilor la mare nevoie sunt numai exprimările
dumnezeieşti ale Aceluia care doreşte să mântuiască păcătoşii, ca să primească viaţa veşnică şi să
găsească harul.
În 1903 un mesager al Evangheliei din Nürnberg a relatat cum i-a adeverit el unui om
disperat: Avem un Dumnezeu care poate să plătească şi datorii! Într-adevăr, prin
ascultarea rugăciunii, acestui bărbat i-au fost luate de pe umeri datoriile, care se ridicau la multe
mii. În acea adunare era o creştină care avusese parte de acelaşi lucru în urmă cu trei săptămâni.
Ea şi mama ei de 73 de ani, săracă şi văduvă, suspinau sub povara unei ipoteci de 3000 de mărci,
despre care nu ştiau cum va putea fi acoperită. Ea scria: ‚În 13 mai anul acesta, ziua aceasta este
de neuitat pentru mine, a venit o rudă bogată din altă localitate, care n-a fost niciodată la noi, s-a
prezentat, a dat mamei la despărţire o hârtie într-un plic şi i-a urat să-i aducă noroc. După
plecarea ei l-am deschis şi am găsit 3000 de mărci în titluri de stat, suma exactă a ipotecii. Da,
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este adevărat, măreţ de adevărat: Dumnezeu poate plăti şi datorii! Pentru El este un lucru
mărunt.
Cine vrea să aibă parte de ajutorul lui Dumnezeu, „trebuie să creadă că El este şi că
răsplăteşte pe cei ce-L caută.” Te-ai rugat vreodată aşa, încât ai vorbit plin de încredere şi
copilăreşte Persoanei sfinte şi prezente a Dumnezeului care ascultă şi salvează – aşa cum un
copil se adresează mamei lui când o roagă să-i dea o bucată de pâine şi ştie sigur: mama ascultă
şi dă?
Un tată a promis copilei lui, la ziua ei, că la aniversarea următoare îi va dărui şase ceşti cu
farfurioare. Copilul a fost aşa de convins că vorbele tatălui erau o realitate sigură, încât imediat
şi-a invitat cinci dintre prietenele ei pentru îndepărtata zi, când ceştile promise vor sta pe masă.
Ia şi tu aşa făgăduinţele lui Dumnezeu, pune-ţi încrezător mâna credinţei pe fiecare angajament
al lui Dumnezeu şi consideră-l ca o realitate certă! „Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să
creadă că El este şi răsplăteşte pe cei ce-L caută.” (Evrei 11,6)
Un băiat a venit la învăţătorul lui de la şcoala duminicală şi s-a plâns că sora lui nu este de
înduplecat, în ciuda rugăminţilor, să citească din Biblie. Ar trebui să-L roage fierbinte pe
Domnul, să înfrângă împotrivirea inimii surorii lui, ca să înceapă că citească Cuvântul lui
Dumnezeu. Învăţătorul a promis şi la următoarea adunare a expus Domnului rugămintea, cu
stăruinţă serioasă. Abia a fost rostită această rugăciune, că băiatul s-a ridicat cu o grabă
furtunoasă şi a alergat afară într-un mod deranjant. Învăţătorul a fost indignat şi afectat în inima
lui din cauza unui asemenea comportament. Câteva zile mai târziu i-a cerut socoteală băiatului.
Dar acesta a spus foarte sincer: ‚Am dorit atât de mult să văd cum sora mea citeşte prima dată
din Biblie, de aceea după rugăciune am fugit repede acasă şi chiar mi-am găsit sora citind din
Biblie. Acest băiat avea o concepţie corectă despre ascultarea milostivă şi atotputernică a
rugăciunii credinţei.
În timp ce rugăciunea credinţei este sigur ascultată, multe rugăciuni seamănă, din nenorocire,
cu poznele îndrăzneţe ale copiilor, care sună la soneriile vecinilor lor şi apoi fug de acolo, fără să
aştepte răspuns. Sau ele sunt aşa de nehotărâte şi fără ţintă, încât seamănă cu săgeţile pe care
băieţii le trag în sus, la întâmplare. Cercetează dacă rugăciunile tale provin din dorinţa profundă
a inimii tale după darul solicitat! Credinţa ta aşteaptă cu certitudine ca Dumnezeu să facă ceea ce
ai cerut? Gândeşte-te cine este Cel de care te apropii cu cererile tale. El urăşte vorbele goale şi
rugăciunile de formă, care I se par o batjocură. Roagă-te, stăruieşte cu ardoare şi credinţă şi vei
afla că Dumnezeu este ascultătorul şi împlinitorul rugăciunilor. Creştinismul adevărat, credinţa
vie aduc acea încredere copilărească şi acea bucurie sfântă în inima credinciosului, care este
preafericit pentru că-L are cu sine pe Prietenul atotputernic în orice timp şi-n orice loc.
Cel mai mare erou de război al Olandei, amiralul Michiel de Ruyter (care s-a născut în 1607 şi
a murit ca un biruitor în bătălia navală de la Messina, la 29 aprilie 1676), a spus odată ofiţerilor
lui adunaţi la un loc, următoarele: ‚Omul nu este întotdeauna la fel. Când a trebuit să dau o
bătălie şi deja sosise clipa, m-am simţit fără curaj, încurcat, îndoielnic. Eram incapabil să dau
ordinele; eram confuz şi nu ştiam ce să fac. În starea aceasta groaznică am văzut curând, că nu aş
avea de aşteptat nici un ajutor de la mine însumi. Am mers singur în cabina mea şi am
îngenuncheat înaintea lui Dumnezeu şi într-o rugăciune scurtă dar profundă L-am rugat pentru
sprijinul Lui, pentru duhul înţelepciunii şi al curajului. Abia terminasem această rugăciune, când
neliniştea mea a dispărut. Am găsit din nou curaj şi sânge rece, am dat ordinele – şi am biruit.’
Realitatea lumii nevăzute, puterea şi prezenţa lui Dumnezeu, adevărul Bibliei, toate acestea le
trăieşte credinţa, ea are parte de minunea lui Dumnezeu. Dar ce ţi-ar folosi dacă Dumnezeu ţi-ar
însănătoşi mama bolnavă în urma rugăciunii tale, ţi-ar da înapoi copilul muribund, dacă ţi-ar
ridica din nou afacerea ruinată, dacă ţi-ar susţine recolta compromisă, - toate acestea le face
Dumnezeu însutit în îndurarea lui, - dacă tu apoi ai ajunge la poarta veşniciei, după această viaţă
grăbită, ca un păcătos fără nădejde, pierdut şi vinovat? „Ce foloseşte unui om să câştige toată
lumea, dacă îşi pierde sufletul?” (Marcu 8,36) Mulţi oameni doresc foarte mult să-L aibă pe
Dumnezeu ca ajutor în nevoia lor pământească, dar să se întoarcă de la păcatele lor, să vină la
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Isus cu povara păcatele lor, nu vor. Isus n-a venit din ceruri numai ca să vindece pe toţi bolnavii
poporului Israel, să-i hrănească pe cei flămânzi şi să i-l redea văduvei din Nain pe fiul ei – nu, El
a venit ca, împovărat cu vina ta, să meargă la cruce. El a venit ca să te împace cu
Dumnezeu, ca tu să găseşti harul şi viaţa veşnică. Mai mare decât rugămintea plătirii datoriilor,
mai importantă decât însănătoşirea trupului este iertarea vinei păcatului tău şi
însănătoşirea sufletului tău pentru viaţa veşnică. N-o amâna! Adu povara vinei tale la
Mântuitorul, care a murit pe cruce pentru păcătoşi! Adu această rugăciune înaintea tronului lui
Dumnezeu: salvează-mă din păcatele mele, îndură-Te de mine! Astfel vei afla harul prin
credinţa în Isus. Dacă atunci ai devenit un copil al lui Dumnezeu şi-L cunoşti pe Dumnezeul cel
veşnic ca Tatăl tău, vei trăi realitatea: „Evlavia este folositoare în orice privinţă, întrucât ea are
făgăduinţa vieţii de acum şi a celei viitoare.” (1 Timotei 4,8)

Nr. 27
AI O NĂDEJDE?
„Dar eu mă încred în Tine, Doamne şi zic: ‚Tu eşti Dumnezeul meu!’”
(Psalmul 31,14)
Repetate petiţii au determinat un credincios din Berlin să viziteze locuinţa izolată a persoanei
care scria scrisorile. Într-o cameră mizeră a găsit un bărbat vârstnic şi unul tânăr preocupaţi cu
socoteli privind jocul loteriei. Uimit a zis: ‚Ce, jucaţi la loterie?’ – ‚Sigur’, a zis bătrânul, ‚ce
altceva are omul de la viaţă?’ – ‚Dar mizeria de aici vorbeşte împotriva dumneavoastră; oare ce
aţi avut până acum din aceasta?’ – El a răspuns: ‚Ei bine, da! Am pierdut poate deja 2000 de
mărci, dar nu contează; tocmai de aceea îşi cumpără omul o nădejde, omul nu poate trăi fără
nădejde!’ - Astfel îşi cumpără omul o nădejde amărâtă, ineficace, iar nădejdea sigură a
mântuirii, care i se oferă, o dispreţuieşte! Omul acesta are dreptate; o viaţă fără nădejde nu mai
este viaţă - atunci este moartea. Aceşti oameni fac parte din marea ceată a oamenilor fără
nădejde, care merg prin viaţă departe de Dumnezeu. „Fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume”
(Efeseni 2,12), aşa descrie Cuvântul lui Dumnezeu pe toţi oamenii neîmpăcaţi cu Dumnezeu.
Faci şi tu parte dintre aceştia? Nu numai în marele oraş Berlin este aşa, că oamenii habar nu au
ce este creştinismul şi ce este o nădejde vie, ci peste tot în creştinătatea de nume oamenii nu au
idee care este nădejdea slavei, pe care Isus a răscumpărat-o pe cruce pentru ai Săi. Tu o ştii?
Speranţele majorităţii oamenilor nu trec dincolo de bunăstare, sănătate, fericire familială,
cinstirea din partea oamenilor şi viaţă cât mai lungă. Poate întrebi. ‚Există şi ceva mai bun?’
Atunci îţi spun: ‚Da! Mai există o viaţi a filiaţiunii dumnezeieşti, în care inima este în culmea
fericirii prin iertarea întregii vini, prin siguranţa harului. Mai există o viaţă în care inima stă în
relaţie permanentă cu Isus cel înviat, o viaţă în care te simţi purtat de braţele puterii şi a dragostei
lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu descrie această viaţă într-un loc, astfel: „Dumnezeul cel
veşnic este un loc de adăpost (de fapt: locuinţă) şi sub braţele Lui cele veşnice este un loc de
scăpare!” (Deuteronom 33,27) Cine primeşte această viaţă, viaţa veşnică, acela are altă nădejde,
una indestructibilă, el vede printr-o poartă deschisă în Casa lui Dumnezeu, unde Isus îl aşteaptă
ca el să-şi găsească partea de moştenire în slavă. Câtă vreme trăieşte aici, Domnul merge cu el;
toate căile lui sunt binecuvântate şi ocrotite, îngeri lui Dumnezeu slujesc pe calea unui asemenea
om.
Printre indienii Americii de Nord trăia odată, pe când aceştia încă erau mulţi şi trăiau liniştiţi,
misionarul Brainerd, care a putut să conducă la Mântuitorul multe inimi dintre „pieile roşii”.
După ce i-a fost permis să vestească Cuvântul lui Dumnezeu mai multor triburi, în mari primejdii
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şi lipsuri, dar şi sub bogată binecuvântare, s-a simţit îndemnat să ducă Evanghelia şi la unul
dintre cele mai sălbatice şi mai războinice triburi. Prietenii lui l-au implorat să nu-şi pună viaţa în
primejdie, căci ştiau cât urăsc aceşti oameni „feţele palide”; dar Brainerd a hotărât să se ducă la
ei singur şi neînarmat.
Încărcat cu micul lui cort de călătorie şi cu puţinele lucruri care sunt necesare pentru o viaţă
simplă în pădure, a ajuns până în apropierea satului principal al acelui trib. Aici şi-a ridicat
cortul. Un indian l-a spionat şi a raportat căpeteniei ce a văzut. Foarte urgent a fost ţinut un
consiliu de război şi o trupă de războinici a fost trimisă să omoare şi să scalpeze pe omul alb care
îndrăznise să calce pe pământurile lor de vânătoare. Ei s-au ascuns în apropierea cortului şi voiau
să aştepte până omul alb va ieşi, iar ei îl vor putea pune la pământ cu săgeţile lor.
Dar misionarul se ruga; el obişnuia adesea să petreacă mult timp în genunchi, în rugăciune.
Indienii au obosit să aştepte şi au hotărât ca unii dintre ei să se apropie de cort şi să-l spioneze pe
străin. După ce s-au apropiat şi au ridicat puţin pânza corului, l-au văzut pe omul lui Dumnezeu
în genunchi. Părea că este într-o convorbire cu cineva pe care ei nu-l vedeau. Dar iată! Ce se
petrece? Un şarpe cu clopoţei mare îşi împingea capul hidos pe sub un peretele lateral al cortului,
iar apoi târându-se cu totul înăuntru, a pornit drept înainte spre picioarele misionarului. Şarpele
şi-a ridicat în aer partea superioară a corpului, ca şi când tocmai ar fi vrut să-şi înfigă dinţii
aducători de moarte în ceafa lui. În mod miraculos nu s-a petrecut aşa ceva; după câteva mişcări
pe care le-a mai făcut cu partea superioară a corpului, şarpele a alunecat pe partea cealaltă de
unde venise, din nou afară din cort.
Indienii, cu tomahawk-urile în mâini, au observat cu răsuflarea tăiată mişcările şarpelui
veninos. De ce nu l-a omorât pe bărbatul peste ale cărui picioare se târâse, era ceva enigmatic
pentru ei. Acest alb nu putea fi un om obişnuit. S-au retras în tăcere. Au hotărât să se
întoarcă în sat şi să raporteze căpeteniei ce au observat. Între timp Brainerd a obţinut prin
rugăciune siguranţa ascultării rugăminţii lui. S-a sculat, şi-a luat Biblia şi a pornit spre satul
indienilor. N-avea idee cum va fi primirea lui, totuşi era conştient de aceasta: că indienii erau firi
sângeroase şi plini de ură împotriva albilor, prin care fuseseră de prea multe ori amăgiţi infam şi
jefuiţi ruşinos.
Spre cea mai mare uimire a lui, îi venea în întâmpinare întregul trib, prietenos, în frunte cu
căpetenia, spre a-l primi ca pe un îndelung aşteptat prieten. L-au salutat ca pe fiinţă superioară,
ca pe unul care stă sub ocrotirea directă a „marelui spirit”. Sute dintre ei s-au întors la
Dumnezeu, tot tribul era ca transformat sub influenţa Evangheliei.
Ce măreţ, mare şi credincios este Dumnezeul nostru! Cum ascultă El rugăciunea, răspunde
încrederii credinţei alor Săi şi face minuni! Şerpi veninoşi şi sălbatici cruzi, setoşi de sânge
trebuie să se plece înaintea Lui, ca să fie ocrotiţi şi binecuvântaţi copiii iubiţi ai lui Dumnezeu.
Iată, dragă prietene, Isus întinde şi spre tine mâinile îndurării. El vrea să facă ceva măreţ şi din
viaţa ta, binecuvântat şi spre binecuvântare. Şi tu să ai o nădejde veşnică, dacă vrei să vii sub har,
să treci prin această viaţă sărmană, prin mijlocul oamenilor fără nădejde, „purtat pe aripi de
vultur” (Deuteronom 32,11), aflând zilnic că Dumnezeu te iubeşte, te binecuvântează, te ascultă
şi te ocroteşte.
Dar pentru a trăi trebuie să fim născuţi. Pentru a trăi viaţa unui copil al lui Dumnezeu,
trebuie să fim născuţi din nou. „Adevărat, adevărat îţi spun, că dacă un om nu se naşte din nou
(sau ‚de sus’), nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.” (Ioan 3,3) Eşti născut din nou? Sau
trebuie să spui: ‚Nu ştiu nimic despre lucrul acesta!’? Cheamă Numele Mântuitorului prezent!
Spune-I foarte copilăreşte: ‚Doamne, vreau să am viaţa veşnică. În Cuvântul Său este scris:
„Cine crede în Fiul, are viaţa veşnică; dar cine nu crede în Fiul, nu va vedea viaţa, ci mânia lui
Dumnezeu rămâne peste el.” (Ioan 3,36) Vrei să ai pe Fiul lui Dumnezeu ca Domn al tău, ca
Salvator şi Stăpân? Atunci încredinţează-te Lui aşa cum eşti! Adu la El păcatele tale, toate,
neînfrumuseţate! Vino ca un vinovat care caută îndurarea! Isus te va spăla în sângele Lui şi va
tămădui deplin stricăciunea. Vei primi prin Duhul Sfânt un răspuns precis şi limpede în inima ta,
că Isus te-a primit, că eşti născut din nou, că ai devenit un copil al lui Dumnezeu, iertat pe
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veci. Atunci vei avea o nădejde vie pentru timp şi veşnicie. Vrei lucrul acesta? Pleacă-ţi
genunchiul în linişte şi spune Domnului: ‚Nu-Ţi pot aduce nimic, decât vina mea şi anii mei
pierduţi, Eu cred că ai îndurat pe cruce pedeapsa dreaptă pentru mine, pentru păcatele mele, mă
încred în sângele Tău!’

Nr. 28
CÂND SE PRESCRIE VINA TA?
„Să ştiţi că păcatul vostru vă va ajunge.” (Numeri 32,23b, textual)
Paragrafele 67 şi 70 ale Codului penal al Reich-ului german tratează despre prescriere. De
exemplu: urmărirea penală a unei crime se prescrie după 20 de ani şi chiar dacă un om a fost deja
executoriu condamnat la moarte, atunci executarea sentinţei se prescrie îndată ce au trecut 30 de
ani. Dar pentru că în cărţile judecăţii divine nu există nici o prescriere, de aceea nu se prescrie
nici vina din conştiinţele oamenilor. Oricât de mulţi ani ar trece, vina arde pe conştiinţă, nici un
şuvoi de lacrimi nu poate să stingă focul care arde – numai sângele lui Isus stinge aceste flăcări.
Recent s-a relatat din America despre un german care s-a spânzurat în oraşul Minot (Dakota
de Nord), împins la suicid din cauza mustrărilor de conştiinţă. El a omorât o fată în urmă cu 30
de ani şi a permis ca un altul, acuzat de această crimă, să fie spânzurat nevinovat. De atunci
adevăratul criminal şi-a petrecut viaţa în peregrinare nestatornică; în acest timp a purtat
permanent cu sine o bucată din vălul cu care odinioară şi-a ştrangulat victima. Când a fost găsit
cadavrul celui disperat, atârnând de un copac, avea un bilet prins pe piept, pe care erau notate
toate aceste informaţii.
Vina păcatului nu se prescrie! Ai putea să trăieşti 120 de ani şi atunci conştiinţa ta va vorbi
aceeaşi limbă.
Odată am văzut un tânăr în patul lui, într-o noapte, după ce cu o seară înainte a comis primul
lui mare jaf. Teama era înscrisă chiar şi în somn pe trăsăturile lui, iar când l-am trezit a sărit în
sus, lovind cu braţele în jurul lui ca un vinovat, care este înconjurat de agenţii de poliţie. Aşa
umblă încoace şi încolo câte unul, în lăuntrul căruia arde zi şi noapte.
Acum şapte ani a fost găsit în pădurea din Oberk. cadavrul unui elveţian, care era angajat la
moşia seniorială W. Dusese o vacă la Oberk. şi acolo a obţinut preţul de cumpărare. În pădure a
fost omorât şi jefuit. Toate cercetările pentru găsirea făptaşului au rămas atunci fără rezultat.
Acolo s-a îmbolnăvit de curând fierarul B., care lucra pe aceeaşi moşie seniorială; trebuia să fie
dus la un spital. În halucinaţiile lui din cauza febrei, el era preocupat cu fapta crimei. Această
constatare, în legătură cu alte afirmaţii suspecte, l-a împovărat atât, încât a urmat arestarea lui.
În jurul criminalului pluteşte permanent umbra celui sugrumat de el. Desfrânatul are
înfăţişarea jalnică a celor ademeniţi în mintea lui. Ispititorul vede întotdeauna victima perfidiei
sale în faţa lui. – „Sângerând proaspăt, vina de mult uitată se ridică din mormântul ei uşor
acoperit.” Nu este adevărată această expresie poetică?
Un predicator a vorbit odată despre conştiinţă. Un tânăr a intrat în adunare şi a auzit câteva
cuvinte mai dure. A fost captivat, a rămas pe loc şi a ascultat prelegerea până la sfârşit. După
aceea a trimis predicatorului o carte de vizită şi a scris pe ea: ‚Numele de pe cartea de vizită vă
va spune că eu trebuie să vorbesc cu dumneavoastră între patru ochi.’ Şi într-adevăr, era numele
unui om care apărea pe atunci în ziare. În urmă cu două zile fusese condamnat la doi ani de
închisoare, pentru că l-a împuşcat în duel pe adversarul lui, un tată de familie cu opt copii. În
ziua următoare omul a venit la predicator şi a spus: ‚Ce aţi făcut din mine? Peste noapte am
devenit un cu totul alt om. Când stăteam atunci în acel luminiş al pădurii, în faţa adversarului
meu, mâna mea nu tremura; atunci ochiul meu a privit la cătare şi apoi la adversar, astfel că l-am
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nimerit în inimă. Pe atunci am crezut că aşa trebuia să procedez şi chiar când stăteam în faţa
tribunalului încă mai aveam ferma convingere că aveam dreptate. Am ieşit cu capul sus din sala
de tribunal. Dar aseară mi-a căzut ca focul în suflet, iar în această noapte n-am putut să dorm.
Cei opt copii minori stăteau acolo, în faţa mea şi jeleau: ‚Ucigaş! Ucigaş!’ Acum ştiu că sunt un
ucigaş şi nu am nici un om pe pământ care poate să se roage pentru mine. Ajutaţi-mă! Nu pot să
rămân în starea aceasta!’
Ce martor minunat, invizibil este conştiinţa! Într-adevăr, un musafir incomod, de care tare am
vrea să scăpăm. Nici un microscop, la cea mai detaliată examinare, nu poate să descopere ceva
din ea în corpul omenesc. Cu toate acestea ea îndeamnă oameni cruzi, violenţi să se prezinte în
faţa judecătorului cu crimele şi atrocităţile lor, pe care ani în şir le-au ascuns şi le-au tăgăduit. În
Heilbronn, acum câteva luni, un om cu o reputaţie ireproşabilă s-a denunţat la poliţie ca
incendiator. În urmă cu doisprezece ani a pus foc în localitatea în care stătea, căruia i-au căzut
victime două şure. Bărbatul a declarat: conştiinţa nu-mi mai dă pace. – De câte ori nu aduc
cotidienele ştiri, că fonduri deturnate au fost restituite pentru că ardeau pe conştiinţă! Nici o
îndoială, Evanghelia, Cuvântul lui Dumnezeu, care se vesteşte astăzi în tot poporul nostru,
printre bogaţi şi săraci, ca niciodată până acum, trezeşte conştiinţele. Duhul Sfânt convinge
lumea de păcat. (Ioan 16,8) El aduce păcătoşi orgolioşi şi îngâmfaţi în ţărână înaintea lui
Dumnezeu. El îndoaie genunchi deveniţi ţepeni, înaintea Judecătorului prezent şi sfânt. Această
conştientizare copleşitoare a vinei este dovada incontestabilă că suntem oameni născuţi în păcat,
iniţial creaţi după chipul lui Dumnezeu. Suntem datori să umblăm sfinţi şi curaţi şi totuşi nu
putem s-o facem. „Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în
mijlocul unui popor tot cu buze necurate.” (Isaia 6,5) De îndată ce lumina lui Dumnezeu
pătrunde în inimă, vina îl împinge pe păcătos fie în braţele harului, fie îl duce în focul iadului.
Nimeni nu poate fugi de învinuirile conştiinţei. – Conştiinţa te însoţeşte în cea mai îndepărtată
ţară, în cea mai întunecată închisoare. Câţi infractori n-au încercat să găsească linişte în lumea
largă! Dar ce spune Cuvântul lui Dumnezeu? „Unde mă voi duce departe de Duhul Tău şi unde
voi fugi departe de Faţa Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu eşti acolo; dacă mă voi culca în locuinţa
morţilor, iată-Te şi acolo; dacă voi lua aripile zorilor şi mă voi duce să locuiesc la marginea
mării, şi acolo mâna Ta mă va călăuzi şi dreapta Ta mă va apuca.” (Psalmul 139,7-10)
Disperarea din cauza mustrărilor conştiinţei constituie una dintre cele mai întâlnite motive de
sinucidere.
Ce trist că în mijlocul creştinătăţii de nume, oamenii nu cunosc locul unde vinovatul este
eliberat de povara lui. Tu îl cunoşti? Este crucea de la Golgota – fugi acolo, la picioarele
Fiului lui Dumnezeu, care S-a dus în judecata lui Dumnezeu pentru vinovaţi! Acolo se găseşte
tămăduire pentru conştiinţă, pace pentru inimă.
În Israel existau şase cetăţi de scăpare, în care un ucigaş urmărit de un răzbunător al sângelui
găsea adăpost, în care el era în siguranţă. (Compară cu Numeri 35). El trebuia să rămână acolo
până la moartea marelui preot. Când se petrecea acest eveniment, putea să se întoarcă acasă liber
de vină, ferit de pedepse. Ce imagine minunată pentru păcătosul vinovat, care-şi găseşte
adăpostul la cruce! El a găsit cetatea de scăpare, unde răzbunătorul sângelui, care-l urmărea, nu
are voie să se atingă de el. El priveşte în sus şi-L vede pe adevăratul Mare Preot, Isus, care a
murit pentru a-i împăca pe toţi care se apropie de El cu vina lor, cu pocăinţă şi credinţă. Acest
Mare Preot, care a murit şi a înviat, „a intrat odată pentru totdeauna în Locul prea sfânt, cu Însuşi
sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veşnică.” (Evrei 9,12) Sângele Său spală orice
pată şi tămăduieşte deplin conştiinţa. „Sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice
păcat.” (1 Ioan 1,7) Cine vine la această cetate de scăpare cu învinuirile conştiinţei lui, cu jarul
vinei care acuză, va fi împăcat deplin. Vina îi va fi luată. El poate spune: Am găsit pace cu
Dumnezeu, o conştiinţă împăcată!
Cete de păcătoşi nefericiţi, care se jeleau, s-au grăbit la această cetate de scăpare, şi-au lepădat
povara la picioarele lui Isus şi s-au întors cu o viaţă reînnoită, cu o inimă fericită, fiind copii
împăcaţi ai lui Dumnezeu. Isus îi cheamă pe toţi. El le spune: „Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi
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izgoni afară.” (Ioan 6,37) Acum ştii unde să mergi cu învinuirile conştiinţei tale pentru toată vina
pe care ai acumulat-o în viaţa ta, despre care conştiinţa ta depune mărturie. Nu te amăgi, această
vină nu se prescrie niciodată! Trebuie să fugi la cetatea de scăpare. Acolo găseşti salvare de
judecata ameninţătoare.

Nr. 29
STAI LINIŞTIT ŞI DESCOPERĂ-ŢI CAPUL
„Isus, ducându-Şi crucea, a ajuns la locul zis al ‚Căpăţânii’,
care în evreieşte se cheamă ‚Golgota’.” (Ioan 19,17)
În luna septembrie a anului 1901a fost asasinat preşedintele Statelor Uunite ale Americii de
Nord, Mac Kinley. Toate inimile au fost mişcate de acest eveniment, căci cel asasinat a fost un
om devotat şi binecuvântat, un mare binefăcător al patriei sale. A fost înmormântat în 19
septembrie. Odată cu bătaia clopotelor pentru ora 3, ora înmormântării, în toată ţara a fost linişte
deplină pentru cinci minute. Telegraful s-a odihnit, toate vapoarele, toate trenurile, orice căruţă sau oprit. În fabrici au stat toate maşinile. În tot New-York-ul nu s-a auzit nici un zgomot. Fiecare
s-a oprit pe stradă cu capul descoperit. Se putea spune că în aceste cinci minute bătaia inimii
naţiunii nord-americane stătea în nemişcare. Astfel mărturisea un popor întreg ce a pierdut în cel
decedat, prin mâna ucigaşă.
Aceasta s-a petrecut pe acest pământ – dar ce se va fi petrecut în ceruri când Fiul lui
Dumnezeu, suferind şi murind pe cruce a strigat: „S-a isprăvit!” şi a plecat capul şi a murit? Ce
emoţie trebuie să fi fost în împărăţia morţilor când Isus a câştigat marea biruinţă asupra lui Satan
şi a morţii! Mormintele s-au deschis, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat (Matei
27,51-52); soarele şi-a pierdut lumina, iar iudeii care batjocoriseră mai înainte, se băteau în piept
şi se întorceau la Ierusalim. (Luca 23,45-48). Sutaşul roman de sub cruce şi soldaţii lui au dat o
mărturie publică: „Cu adevărat Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!” (Matei 27,54) Dar ceilalţi
locuitori ai pământului n-au dat atenţie acestui mare eveniment al istoriei lumii şi al veşniciei.
Viaţa de pe pământ nu s-a oprit în loc, oamenii nu şi-au întrerupt lucrul, conversaţiile şi
gândurile când a fost omorât Acela care a venit din ceruri ca să caute şi să mântuiască păcătoşii
pierduţi. Ei n-o fac nici azi, când află această veste înspăimântătoare, că păcatul neamului nostru
rău a dus la moarte de cruce pe Fiul lui Dumnezeu.
Marilor binefăcători ai omenirii, popoarele lor le fac monumente – dar aici este mai mult. Iată
aici singurul Om care a călcat pe pământ fără păcat. Nici în inima Lui, nici pe buzele Lui n-a fost
nimic care să nu fi fost desăvârşit de bun, de sfânt, plin de har şi de adevăr – acest Om a fost
singurul Fiu al lui Dumnezeu, venit să caute şi să mântuiască păcătoşi pierduţi. El a fost
îndurarea însăşi, dragostea în persoană – şi a fost omorât, a fost pironit pe lemnul blestemat. El a
trebuit să spună: „Aştept să-i fie cuiva milă de mine, dar degeaba; aştept mângâietori şi nu găsesc
nici unul.” (Psalmul 69,20) Pentru El nu s-a sculat nici un mijlocitor, când la judecată a fost
osândit de către un judecător nedrept.
Pentru orice ucigaş, care omoară ca să jefuiască şi pentru orice infractor este desemnat un
apărător, care să opună acuzatorilor ceva ce poate fi adus în favoarea acuzatului. Dar pentru Fiul
lui Dumnezeu n-a existat nici un apărător.
Recent am citit despre un copil de unsprezece ani, care nu auzise niciodată despre Fiul lui
Dumnezeu. Când a auzit pentru prima dată despre dragostea Lui şi despre îndurarea divină, iar
apoi a aflat că oamenii L-au omorât, a fost cuprins de o durere adâncă. Împins de durere a căzut
în braţele doamnei care a spus acestui copil vestea despre Isus şi a strigat plângând cu sughiţuri:
‚O, să nu spuneţi că oamenii L-au omorât! Vă rog, vă rog, n-o spuneţi!’
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Acest copil nu voia să audă ceva atât de îngrozitor, nu voia să se gândească, că Fiul lui
Dumnezeu a trebuit să moară pe cruce. Dar tu ai auzit că Isus a suferit şi a murit pentru
tine şi tu poţi s-o auzi şi s-o citeşti cu indiferenţă rece. Te rog, închină-te dragostei,
pleacă inima şi genunchiul în faţa crucii de la Golgota, ca astfel să fii mântuit!
Se vorbeşte despre asasinatul judiciar şi se înţelege prin acesta, că judecătorii chemaţi spre
ocrotirea dreptăţii, printr-o sentinţă nedreaptă condamnă la moarte în mod conştient un
nevinovat. În acest caz, procedura judecătorească nu este decât aparenţă înşelătoare, pentru a
acoperi crima nedreaptă cu mantaua dreptăţii. Un asemenea asasinat judiciar a fost atunci când
Napoleon I a făcut ca ducele d’Enghien să fie condamnat de curtea marţială şi împuşcat (20
martie 1804), după care a pus ca acesta să fie prins cu forţa pe pământ german şi dus la Paris.
Ducele d’Enghien a fost nevinovat. A fost învinovăţit cu acuzaţii nedrepte, s-a dat o sentinţă
nedreaptă pentru că Napoleon a vrut să-l înlăture. Toată Europa a fost indignată pentru această
faptă sângeroasă. Zdruncinarea a fost aşa de mare, că Napoleon se temea de o revoluţie.
Dar niciodată nu s-a petrecut un asasinat judiciar mai mare ca în acele zile în care Fiul lui
Dumnezeu a fost predat la Ierusalim, de către Pilat din Pont, în mâinile ucigaşilor Lui, pentru a
fi răstignit pe Golgota. Prietene, aceasta te priveşte pe tine! Acesta, care a fost dus afară,
care-Şi purta crucea, bărbatul palid, încununat cu spini, a venit din ceruri pentru tine. Dragostea
pentru tine L-a împins în jos, pe acest pământ al blestemului şi al nedreptăţii, pentru că voia să
te mântuiască. El a purtat mai multă povară decât crucea grea sub care S-a prăbuşit, astfel încât
lemnul blestemat a fost pus pe umerii lui Simon din Cirena. Este scris: „El a purtat păcatele
noastre în trupul Său, pe lemn.” (1 Petru 2,24) Înţelege cuvântul acesta: „păcatele noastre”:
păcatele mele – păcatele tale. Ce munte de vină, de dragoste neglijată, loialitate trădată de
mândrie şi egoism, de mânie şi necurăţie, de răutatea inimii şi neascultare! Cu această povară L-a
întâmpinat Chezaşul tău fără vină pe Dumnezeul cel sfânt, pe dreptul Judecător – atunci a avut
loc o judecată dreaptă privind păcatele tale. Acolo a fost dată o sentinţă dumnezeiesc de
desăvârşită, de sfântă şi executată asupra Chezaşului tău.
Păşeşte de sub cruce, priveşte omul durerii în chinul suferinţei Sale, pironit strâns pe cruce,
cum sufletul Lui simte blestemul păcatelor tale, cum strigă luptând: „Dumnezeul Meu,
Dumnezeul Meu, de ce M-ai părăsit?” Stai aici liniştit şi descoperă-ţi capul! O, de câte ori te-a
ajuns în viaţă cuvântul despre cruce. Dar n-ai vrut să stai liniştit, n-ai avut nici chef, nici timp să
priveşti cu atenţie pe Acela care a suferit şi a murit pentru tine. I-ai admirat pe unii oameni, când
ai citit în cărţile de istorie despre oameni mari şi celebri, n-ai refuzat eroilor patriei şi persoanelor
importante ale umanităţii omagiul şi admiraţia. Ai stat liniştită lângă sicriul prietenilor tăi
decedaţi, al rudelor sau al colegilor şi al celor care te-au iubit, care ţi-au făcut bine sau care te-au
slujit, n-ai refuzat lacrimile durerii. Dar aici stai în faţa Aceluia care te-a iubit mai mult decât
tata, mama sau prietenul. Acesta care atârnă aici, pe crucea de pe Golgota, este Creatorul şi
Dumnezeul tău, care vrea să te răscumpere de sub orice blestem, suferinţă şi moarte pentru timp
şi veşnicie. Tu nu poţi să-I aduci nimic decât vina ta şi inima ta rea. Dar El îţi aduce iertare, pace,
filiaţie dumnezeiască, binecuvântarea pentru timp şi veşnicie. Ca El să poată lucrul acesta, ca
inima lui de Dumnezeu să aibă bucuria veşnică de a te avea cu Sine în slavă ca un copil al lui
Dumnezeu, răscumpărat şi mântuit, El S-a dat pe Sine la moarte de cruce. O, stai liniştit şi
descoperă-ţi capul! Închină-te acestei dragoste, deschide-ţi inima în faţa ei! Nu merge mai
departe pe calea lumii şi a voinţei proprii. Lasă să fie o clipă a harului, în care inima ta să fie
copleşită de această dragoste, care a dat totul pentru tine şi a purtat totul pentru tine. Lasă astăzi
banalitatea să fie întreruptă de realitatea zguduitoare, că Fiul lui Dumnezeu a trebuit să cadă în
mâna ucigaşilor cruzi, ca El, ca marele tău binefăcător şi Milostiv, să-ţi poată da, ţie, celui
pierdut, viaţa veşnică. Lasă astăzi inima ta dură să se topească sub lumina acestei dragoste.
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Nr. 30
POARTA DESCHISĂ
„Deschideţi-mi porţile neprihănirii, ca să intru şi să laud pe Domnul.
Iată poarta Domnului: pe ea intră cei neprihăniţi.” (Psalmul 118,19-20)
În secolul al XVI-lea exista un rege printre piraţi, era turcul Khair-ed-din-Barbarossa, care-şi
avea punctul de sprijin al puterii în Tunis. De acolo ataca prin surprindere corăbiile şi cetăţile de
pe coasta Mării Mediterane. Nimeni nu îndrăznea să se ridice împotriva acestui om puternic.
Puterea lui creştea din an în an; fura de pretutindeni bărbaţi, femei şi copii şi îi ducea la Tunis
pentru a-i vinde ca sclavi. În sfârşit, în anul 1535 s-a sculat împăratul german Carol al V-lea,
pentru a pune capăt acestei nenorociri din ţările îndepărtate, care erau supuse sceptrului său. Din
Spania a ajuns cu o armată puternică pe coasta tunisiană, a cucerit oraşul, a distrus duşmanul
crunt şi a eliberat 22 000 de sclavi creştini din nenorocirea prizonieratului lor. Aceşti sclavi
eliberaţi puteau acum să se întoarcă acasă, pentru a povesti, acolo unde au fost jeliţi ca pierduţi,
că Dumnezeu le-a trimis un mare salvator, care i-a izbăvit din mâna unui duşman crunt, din
lanţurile unei sclavii fără nădejde. Poate că această expediţie a fost cea mai bună acţiune pe care
Carol al V-lea a avut-o de înregistrat în cei 37 de ani ai domniei sale.
Acest eveniment pământesc a fost repede uitat – aproape nimeni nu ştie despre el. Dar veşnic
va fi lăudată şi admirată lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu, pentru a elibera din mâna
puternicului lor vrăjmaş, sclavi ai lui Satan, pierduţi fără nădejde. Nu este aşa, că întreaga
omenire, deşi a fost creată după chipul lui Dumnezeu şi pentru Dumnezeu, zace în prinsoarea şi
sclavia lui Satan? A fost un adevăr dureros cel pe care Domnul l-a spus iudeilor: „Voi aveţi de
tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru.” (Ioan 8,44) Ce închisoare tristă are
Satan, prinţul acestei lumi, făcută din acest pământ creat minunat şi frumos de Dumnezeu!
Desigur, pe dinafară totul arată măreţ, ca atunci când soarele aureşte coastele şi munţii, turnurile
şi casele oraşului Tunis. Ce imagine splendidă! – Dar câtă nenorocire, cruzime, samavolnicie,
păcătoşenie este înăuntru! Cu siguranţă are dreptate poetul care cântă: „Ce minunat este acest
pământ!” Dar de îndată ce privim în realitatea din lăuntrul vieţii, observăm că: pământul este o
vale a plângerii. Poate că tu te gândeşti prima dată la câmpurile de luptă, în care, ca odinioară
în Asia de Est, morţii şi răniţii erau număraţi cu zecile de mii. Dar du-te acolo unde cei vii îşi fac
de cap în pace exterioară, pe câmpul de luptă al vieţii zilnice. Nu sunt şi aici cei fără număr,
răpuşi şi răniţi prin puterea păcatului şi înstrăinarea de Dumnezeu? Du-te în una din marile case
de raport a unui mare oraş modern, cutreieră cele aproximativ 120 de locuinţe, până la al cincilea
sau al şaselea etaj şi până în a treia curte interioară. Atunci cu siguranţă ai văzut şi ai auzit
destule despre suferinţă şi durere în familiile beţivilor, despre nevoia infiltrată la bolnavi şi
şomeri, despre copii bolnavi, mame întristate, căsnicii nefericite, vecini plini de ură. – Poţi să
vezi mai mult despre suferinţa şi durerea acestei vieţi, dacă mergi într-un spital sau într-o
închisoare, dar şi mai mult dacă mergi într-o casă de nebuni. O, vale a umbrei mirţii! Vale
întunecoasă, tărâm al lacrimilor – aici nu este nici o stea a speranţei pentru a deveni liberi de
această lege a păcatului şi a morţii, care este scrisă pe tot ce este viu!
Isus a văzut aceste cete a prinşilor fără nădejde. El a venit pentru a-i elibera. Nu cu puterea
armatei – cu toate că ar fi putut lucrul acesta, căci Lui I-au stat la dispoziţie nenumărate trupe,
mai mult decât douăsprezece legiuni de îngeri -, ci El a venit într-o stare inferioară, singur;
suferind şi murind El l-a biruit pe Satan la cruce. El a luat prada vrăjmaşului tare şi platoşa pe
care se baza. El este Acela despre care este scris: „Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine,
căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi; El M-a trimis să vindec pe cei cu
inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia şi prinşilor de război izbăvirea; să vestesc un an de
îndurare (sau graţie) al Domnului şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru; să mângâi pe cei
întristaţi.” (Isaia 61,1-2) Poarta temniţei este deschisă, nimeni nu poate fi oprit dintre cei care,
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crezând în Numele lui Isus, întrerup ascultarea faţă de Satan, pentru a-L urma pe Isus într-o viaţă
nouă. Încă mai eşti un prizonier al lui Satan, pentru a face voia marelui vrăjmaş şi
ucigaş? Ascultă, temniţa este deschisă! Eşti chemat să mergi acasă din prizonierat, pentru că
tiranul tău crunt a fost biruit. Învierea lui Isus este dovada biruinţei Lui. „Isus a fost dat din
pricina păcatelor noastre şi a înviat din pricină că am fost socotiţi neprihăniţi.” (Romani 4,25)
Cel care are puterea morţii, diavolul, nu L-a putut ţine pe Prinţul vieţii. Isus i-a eliberat pe toţi
aceia „care prin frica morţii, erau supuşi robiei toată viaţa lor.” (Evrei 2,15)
Aceasta este calea unui creştin adevărat. El se grăbeşte afară prin uşile închisorii, în braţele lui
Isus, Eliberatorul lui; Isus îl ia pe umeri şi-l duce acasă. Nu mormântul este ţinta lui, nu să moară
– ci poarta deschisă a Casei Tatălui. Evanghelia este mărturia către păcătoşii pierduţi şi prinşi,
către astfel de oameni care se sting în sclavie, ca ei să iasă din temniţă, pentru a se întoarce
acasă, în Casa Tatălui. Evanghelia nu este strigătul mânios al unui judecător către păcătoşi, nici
ameninţarea Legii neînduplecate împotriva infractorului, nici biciul care este învârtit ameninţător
deasupra spinării sclavilor – nu, Evanghelia este chemarea dragostei către cei foarte înstrăinaţi şi
pierduţi, pentru a se întoarce acasă, pentru că inima şi uşa Tatălui sunt larg deschise.
Într-o carieră de piatră, muncitorii au pus exploziv şi au aprins fitilul. S-au retras pentru a
aştepta explozia îngrozitoare, prin care trebuia să se desprindă o bucată mare de stâncă. Atunci
un copil a luat-o la fugă spre locul primejdios. Muncitorii i-au strigat să se întoarcă, să vină
înapoi. Au strigat, au ameninţat, căci vedeau copilul mergând la pierzare. Dar copilul nu s-a
temut de strigătele puternice ale muncitorilor şi nu s-a întors la ei. Atunci a venit mama
copilului. Dintr-o privire şi-a dat seama de primejdia în care era copilul ei. Ea şi-a desfăcut
braţele şi a strigat cu glasul dragostei. Abia şi-a zărit copilul mama, că s-a grăbit în braţele ei şi a
fost salvat. În timp ce detunătura dinamitei a explodat masa de piatră şi distrugerea a fost
azvârlită pe acel loc, unde tocmai a stat piciorul copilului, mama îşi ducea copilul salvat spre
casa părintească. Astfel îl cheamă Dumnezeu în dragostea lui minunată pe păcătosul pierdut, care
este în primejdie de a fi distrus pentru totdeauna. Isus Îşi desface mâinile spre el; ,Vino, lasă-te
salvat!’ Este un Mântuitor înviat, viu, care-ţi este aproape, al Cărui ochi te priveşte cu dragoste, a
Cărui întreagă inimă este pentru tine, o persoană minunată, invizibilă, plină de har şi de putere,
care-ţi spune: ‚Încredinţează-Mi-te acum! A crede înseamnă să te încredinţezi Aceluia pe care Îl
crezi.’ Vrei lucrul acesta? Nu poţi să-I pui Domnului nici o condiţie, căci aceasta nu este
încredere; dar nici să nu-ţi faci griji sau să eziţi şi să te îndoieşti. Eşti implicat în patimi şi în
păcate, poate legat de viciu? Îţi cunoşti slăbiciunea caracterului, te temi de şovăiala ta? Zac
păcate groaznice, triste pe conştiinţa ta, lucruri deosebite despre care ţi-ai dorit adesea şi
zadarnic: ‚Ah, de n-aş fi făcut lucrul acesta!’? Ai gânduri îngrijorătoare, cum va fi totuşi, căci ţi
se pare aşa de imposibil să trăieşti ca un creştin adevărat în funcţia în care eşti, în mediul tău?
Mai ascultă o dată: a crede înseamnă să te încredinţezi lui Isus. Încredinţează-te acum Domnului
înviat şi prezent, cu poverile conştiinţei tale, cu slăbiciunile tale, ispitele deosebite, nevoi şi
greutăţi, griji ţi temeri! Fă-o, te rog! Isus îţi ia lanţurile de la membre, lanţurile păcatelor, El îţi
spală petele, El te conduce afară din temniţă, El îţi arată Casa Tatălui din slavă, El îţi arată poarta
larg deschisă, moştenirea ta cerească, iar credincioşia Lui îţi promite că El te va duce acasă pe
umerii Lui. Vrei să te laşi dus acasă?
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Nr. 31
ÎN FAŢA PROCURORULUI
„Tu pui înaintea Ta nelegiuirile noastre şi scoţi la lumina Feţei Tale
păcatele noastre cele ascunse.” (Psalmul 90,8)
Când procurorul a ridicat o acuză împotriva unui infractor, atunci orice osteneală este
zadarnică de a mai opri acuzaţia. Poţi să-l ameninţi pe procuror, poţi să încerci să-l mituieşti – el
este inabordabil. El ridică acuza şi pune tot delictul în plan, realizarea lui sub ochii juraţilor,
distruge obiecţiile apărării. El cere verdictul de vinovăţie în numele dreptăţii – şi acesta este
pronunţat.
Procurorul nu este numit de rege în nici o funcţie, ca el să croiască drum dreptăţii împotriva
oricărui lucru rău şi oricărei fărădelegi. În el vezi reprezentată autoritatea, despre care este scris:
„aceasta este un slujitor al lui Dumnezeu, un răzbunător spre mânie, celui ce face răul.” (Romani
13,4b) În limbaj judecătoresc, procurorul se numeşte „reprezentantul acuzării”.
Şi în lăuntrul tău există un asemenea procuror, reprezentantul acuzării; Dumnezeu l-a angajat
şi nimeni nu-l poate destitui. Este conştiinţa ta. De câte ori nu are loc în lăuntrul păcătosului o
asemenea procedură judecătorească, în care vorbeşte ba procurorul ca acuzator, ba inima firească
în calitate de apărător. Cuvântul lui Dumnezeu descrie aceasta astfel: „conştiinţa lor mărturisind
(şi ea – adică mărturiseşte împreună cu Legea divină, care este adânc înscrisă inimile oamenilor)
şi gândurile lor acuzându-se sau apărându-se între ele” (Romani 2,15). Cu nimic nu te ajută că
înfăţişarea ta, mişcările, privirile, vorbele fac pe nevinovatele şi amăgesc oamenii. Ce spune
lăuntrul tău despre păcatul tău? Sunt vinovat!
Este adevărat că această conştiinţă a vinovăţiei la mulţi oameni doarme, dar este la fel de
adevărat că se trezeşte dintr-odată cu o minunată putere, când un cuvânt al lui Dumnezeu atinge
inima sau când împrejurările deosebite, pe care Dumnezeu le pricinuieşte, aşează omul dintrodată în lumina veşniciei.
În anul 1897, Dr. C. B. din Geneva a avut un duel cu pistoale, în care a fost grav rănit. El
însuşi a împărtăşit mai târziu despre lucrul acesta, în scris, următoarele: „În turul al doilea am
fost împuşcat, fără să-mi dau seama că am fost nimerit. Am observat că nu mai pot să ţin braţul,
m-am aplecat în faţă, l-am văzut pe martorul meu venind spre mine, am văzut cum medicul se
îndreaptă spre trusa de prim ajutor şi apoi a trebuit să scuip înspăimântător sânge; am crezut că
mi-am scuipat şi plămânii. M-au culcat pe pământ şi acolo am văzut cum se întunecă în jurul
meu şi n-am mai văzut nimic. Numai toată viaţa mea, cu toate păcatele mele (cine nu are nici
unul, să arunce primul cu piatra în mine) stătea înaintea mea, ca o scenă iluminată de un fulger
orbitor. Ce am suferit sufleteşte în acel moment, privind căinţa şi nemulţumirea de
mine însumi, a fost absolut îngrozitor şi cântăreşte greu în veşnicie în iad. Puţin după aceea
mi-am revenit. Încă am auzit cum cei doi medici au zis că este foarte grav; şi faptul că a fost
chemat al doilea medic, a declanşat în mine gândul că merge spre final. Durerile fizice s-au
instalat abia câteva ore mai târziu. După două luni am fost aproape vindecat, totuşi un an întreg
n-am mai scăpat de sub impresia psihică a acelui moment”. . .
Într-o a doua scrisoare Dr. C. B: scrie şi mai exact despre aceasta, după cum urmează:
Cu cât mi se diminua cunoştinţa în timpul acestei desfăşurări, cu atât mai limpede îmi
devenea spiritul, conştiinţa. Ca un fulger orbitor în noaptea întunecoasă, aşa mi-a trecut
toată viaţa prin faţa ochilor minţii şi a trebuit să fac trista constatare, că aproape nu aveam
nimic în această viziune, de care să mă pot bucura. În schimb, în faţa mea stăteau faptele
mele nedrepte, cu o limpezime şi o mărime foarte neliniştitoare, de speriat! . . . . .
Niciodată n-am crezut că se poate suferi moral atât de mult, într-un timp atât de scurt. Am fost
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numai aproximativ un minut absolut fără cunoştinţă, dar acest minut m-a schimbat pentru toată
viaţa. . . . . . Cele mai multe suferinţe mi le dădea faptul că nu mai puteam să îndrept răul făcut
de mine; . . . . . Sunt convins, în cazul meu, că nu putem îndrepta răul prin alte fapte, care sunt
bune, dar cu siguranţă nu le putem şterge.”
Fără îndoială, Dr. C. B. era un om cu o orientare nobilă (lucrul acesta reiese din restul
conţinutului scrisorii lui), dar el era – atât cât lucrul acesta se poate recunoaşte din propriile lui
declaraţii – foarte departe de creştinismul Bibliei, de credinţa vie în Isus, când a avut parte de
acest eveniment. L-a pus lucrul acesta la adăpost faţă de acuzaţia îngrozitoare care l-a declarat
brusc vinovat? L-ar fi ajutat aceasta, dacă ar fi explicat: nu cred în păcat, în judecată, în osândă?
Procurorul nu este deloc impresionat dacă acuzatul crede în el sau dacă îi cinsteşte rangul
înalt. El ridică acuza în orice caz, iar sentinţa va fi dată şi executată, fie că vinovatul vrea s-o
creadă, fie că nu. L-a ajutat pe vreun rus la ceva, dacă n-a crezut în gloanţele japonezilor?
Gloanţele l-au nimerit şi l-au nimicit; el a avut de-a face cu realităţi care erau absolut
independente de faptul dacă el a vrut sau nu să le creadă şi să le recunoască.
Astfel se întâmplă cu toţi necredincioşii; vrând-nevrând, ei sunt purtaţi spre veşnicie. Moartea
îi trage dintr-odată în sala judecăţii divine. Ce a văzut Dr. C. B., acest bărbat foarte vrednic, când
viaţa lui a fost împinsă brusc pe marginea şi în lumina veşniciei? Ascultă, în acea lumină de
fulger orbitor, el n-a văzut nimic în toată viaţa lui, de care să se poată bucura, în schimb,
faptele lui nedrepte stăteau înaintea lui cu o limpezime şi o mărime foarte
neliniştitoare, de speriat. Şi a văzut: că nu mai poate îndrepta nimic din răul făcut.
Acum te rog, pune-ţi propria viaţă în lumina – căci curând vei fi acolo, unde vei privi totul în
această lumină perfectă. Permite să ţi se spună şapte cuvinte, cercetează-ţi trecutul, gândurile,
vorbele, faptele şi omisiunile în oglinda pe care ele ţi-o pun înainte: 1. Egoism, nerecunoştinţă şi
răceala inimii faţă de Dumnezeu şi de oameni – 2. Dragoste neglijată şi infidelitate – 3. Trufie,
vanitate, mândrie, asprime – 4. Mânie, toane şi amărăciune, ură şi neînduplecare – 5. Minciună şi
ipocrizie din calcul sau din politeţe în domeniul religiei, al afacerilor, al societăţii – 6. Încredere
în bani, zgârcenie, necinste şi risipă – 7. Imoralitate în dorinţe, priviri şi fapte.
Ce spune acum conştiinţa ta despre inima şi viaţa ta? Vrei să apari aşa în faţa tronului de
judecată al lui Dumnezeu? Fii cinstit – nu poţi aşa ceva! N-ai voie! – Ar fi pierzarea ta
veşnică! Permite să ţi se arate minunata cale a salvării, pe Cel Care Dumnezeu L-a trimis pentru
a te elibera de uriaşa ta vină: Isus, Fiul lui Dumnezeu, Cel desăvârşit, curat şi sfânt, „care n-a
cunoscut nici un păcat”, s-a împovărat cu vina ta. „El era străpuns pentru păcatele noastre,
zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El şi prin rănile Lui
suntem tămăduiţi.” (Isaia 53,5) Numai un nevinovat putea să ia asupra lui o vină străină şi să
păşească în faţa justiţiei drept chezaş pentru cei vinovaţi. Lucrul acesta l-a făcut Domnul pentru
oricine se apropie de cruce crezând şi simte cu încredere profundă: lucrul acesta s-a petrecut
pentru mine!
Credinţa crede şi mărturiseşte, pentru că o spune Dumnezeu, că Isus a luat asupra Sa tot
blestemul, toată pedeapsa pe care eu am meritat-o. Minunată, măreaţă Evanghelie: judecata
asupra vinei mele a avut loc acum 1900 de ani. Acuzatorul nu mai are nimic de-a face cu mine,
pentru că sentinţa a fost executată cu dreptate divină. „Hristos a suferit odată pentru păcate, El,
Cel neprihănit, ca să ne aducă la Dumnezeu.” (1 Petru 3,18) Cine crede lucrul acesta din inimă,
primeşte o conştiinţă deplin împăcată. Privirea la cruce îi dă pace cu Dumnezeu – nu prin
ceva ce simte sau face, ci prin ceea ce a făcut Isus pentru el şi ceea ce Dumnezeu a
pecetluit ca desăvârşit prin învierea Împăciuitorului care a fost răstignit şi care a murit. Astfel
conştiinţa mea va fi tămăduită prin credinţă, primesc pace cu Dumnezeu. Aceasta este
evanghelia, aceasta este singura cale pe care un om ajunge cu adevărat la odihnă şi devine
fericit, cu privire la păcatele lui şi la anii lui pierduţi, rămaşi în urmă.
Acum permite să fii întrebat: ai o conştiinţă împăcată? Problema păcatului este pentru tine
pusă în ordine din punctul de vedere al lui Dumnezeu? Aceasta este problema cea mai
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importantă pentru tine, pentru că accesul la har este deschis pentru tine numai pentru un timp
scurt, măsurat. – Totuşi, astăzi mai poţi veni la Isus. Astăzi braţele lui Isus sunt deschise pentru
tine, astăzi poţi găsi împăcare şi pace.

Nr. 32
ZAPISUL RUPT
„El ne-a dăruit (textual: iertat) toate greşelile şi a şters zapisul (sau: „scrisoarea
de gaj”) care stătea împotriva noastră, care consta din porunci şi ne era potrivnic şi
l-a nimicit, pironindu-l pe cruce.” (Coloseni 2,13-14)
În Augsburg există casa Fugger, castelul bogat decorat al conţilor de Fugger, un vestit neam
de negustori, care în anul 1530 a fost ridicat la rangul de conte. Împăratul Carol al V-lea datora
negustorului – aşa se povesteşte - o sumă enormă de bani. În timp ce împăratul stătea la masă, la
Fugger, acesta a luat scrisoarea de gaj împărătească, a rupt-o şi a aruncat-o în focul din
cămin. Astfel i-a dăruit musafirului său toată datoria. Împăratul Carol al V-lea a intrat în casă
incapabil să-şi plătească datoria. Când a părăsit casa, era liber de orice datorie. El n-a făcut nimic
pentru aceasta – el n-a putut decât să accepte darul cu recunoştinţă şi să recunoască ce i-a fost
dat. Harul fără plată a rupt zapisul, l-a distrus –de acum nu mai exista nici o obligaţie.
Cu toate că istoricii mai noi se îndoiesc de acest eveniment, el este totuşi un exemplu potrivit
pentru a înţelege cum a procedat Dumnezeu cu păcătosul iertat. Dumnezeu a rupt şi a pironit pe
cruce titlul de creanţă, actul de acuzare asupra vinei de neşters, El a plătit vina prin har fără plată.
Împăratul Carol a văzut zapisul rupt, arzând în foc, nu încăpea nici o îndoială, datoria era
înlăturată. Astfel vede credinţa pe crucea de la Golgota, marea faptă săvârşită de
Dumnezeu, prin care obligaţia a fost înlăturată, definitiv, pentru totdeauna. Slăvit să fie
Dumnezeu! O, dacă toţi păcătoşii care suspină ar vrea să afle şi să priceapă cu inima! Nimeni nu
trebuie să poarte mai departe povara vinei lui! „Împăcaţi-vă cu Dumnezeu! 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 5,20-21) Bogatul Fugger a adus o jertfă mare când a procedat aşa, căci obligaţia
conţinea o valoare uriaşă. Dar ceea ce a dat Dumnezeu pentru a rupe zapisul nostru, n-a fost o
împărăţie, nici un soare sau o stea sau o lume – nu, El a dat pe singurul Său Fiu, pe Domnul
slavei, plăcerea inimii Lui – EL L-a dat pe Isus la moarte de cruce!
La misionarul Hudson Taylor a venit un chinez de 72 de ani, care încă nu auzise niciodată
despre adevărurile creştinismului, cu singura întrebare care-l preocupa: ‚Ce să fac cu păcatele
mele?’ Acest om aparent foarte vrednic a spus: ‚Mereu m-am gândit, dar nu ştiu ce să mă fac cu
păcatele mele; sunt foarte bătrân şi nu voi mai trăi mult. Când stau în pat meditez iar şi iar.
Oriunde stau peste zi, mereu aceeaşi meditare; dar nu pot să pricep ce se va alege de păcatele
mele. Puteţi să-mi spuneţi ce trebuie să fac cu păcatele mele?’ În această inimă era un pământ
potrivit pentru mesajul crucii, pentru evanghelia harului fără plată şi a răscumpărării desăvârşite
prin sângele lui Isus. În acest caz Domnul a putut să ia ceea ce a făcut inima nefericită: vina,
blestemul, pedeapsa, teama.
Lucrul acesta vrea Isus să-l facă şi în inima ta, prietene! Dumnezeu te caută de mult. Isus este
deja de mult timp pe urmele căii vieţii tale şi în urma ta te strigă pe nume, ca să te opreşti şi să
priveşti în sus la Acela care vrea să-ţi ia povara de pe inimă şi din viaţă.
De foarte departe, unde vestea harului ajunge doar rar la câte un suflet, a venit o scrisoare în
care se spune: „Povara păcatelor este cea care nu mă lasă la Domnul. Pot să vă rog să-mi spuneţi
unde să mă duc cu păcatele mele?” În această viaţă s-a trezit brusc un uriaş adormit, care-şi
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ridică pumnul ameninţător: conştiinţa vinei. Unde să merg cu păcatele mele? Un poet german,
care în nici un caz nu era ucenic al lui Isus, a scris aceste vorbe: „Răul cel mai mare este
vina.” Nu boala, oricât de groaznică poate fi, nici sărăcia, oricât de greu poate apăsa, nici
ruşinea, oricât de tare poate umili inima – nu, vina este răul cel mai mare. Ea fură pacea şi
nădejdea inimii. La unul este amintirea unor lucruri pe care le-a făcut şi de care nu poate scăpa
oricât de mult ar vrea, iar la altul există o cunoştinţă vagă că el nu este în ordine cu Dumnezeu.
Înscrisul Legii şi dovada vinei lui îi închid păcătosului drumul spre Casa Tatălui – nici un om nu
poate să deschidă acest drum. „Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea
nare cu care ne-a iubit” (Efeseni 2,4) – Dumnezeu L-a jertfit pe Fiul Său iubit, El a rupt actul de
acuzare şi zapisul pentru orice credincios şi l-a pironit pe cruce. Deci nu ezita să-ţi accepţi
viitorul prin credinţă, unde se găseşte har, anularea întregii tale vini. Fiecare păcătos trebuie să
vină astfel la cruce cu vina lui, ca inima lui să fie descotorosită de povară. Dumnezeu nu doar
rupe zapisul, ci El face din păcătosul iertat un copil iubit şi binecuvântat al lui Dumnezeu. Ce
simplu este lucrul acesta şi totuşi ce puţini oameni îl apucă!
O fată a căzut în mare ruşine. Ea s-a văzut respinsă de tatăl ei sever. Nu mai avea voie să vină
acasă. Nu putea face nimic pentru a-şi îndepărta vina şi totuşi la tată nu era nici o îndurare. Ea a
deznădăjduit şi s-a aruncat în râu. Acum totul părea pierdut. A fost mânată inconştientă la mal şi
astfel a fost găsită, aparent moartă. Totuşi ea s-a trezit şi Dumnezeu a făcut în aşa fel ca ea să
ajungă în casa unei creştine adevărate, care a primit această fată cu mare dragoste, i-a purtat de
grijă ca o mamă. Cea respinsă a găsit o nouă casă părintească, în care domnea harul, unde nu s-a
mai ridicat nici o acuză pentru vina care zăcea în urma vinovatei. Atunci a început o viaţă nouă –
acest om sărman, deznădăjduit, acuzat de Lege, pierdut prin vină, fără casă şi fără nădejde,
venise sub har. Ai venit sub har cu povara vinei tale? „Harul lui Dumnezeu, care aduce
mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat.” (Tit 2,11) În viaţă se scufundă mai mulţi oameni
decât credem, care, ca acel chinez bătrân sunt preocupaţi de întrebarea: ‚Puteţi să-mi spuneţi
ce trebuie să fac cu păcatele mele?’
Povara păcatelor tale poate fi grea; cât o piatră mare, grea, de vină poate să-ţi apese conştiinţa;
poate chiar cea mai veche amintire din zilele copilăriei tale este amintirea unor păcate
deosebite. Nerecunoştinţă, minciună, simulare, sete de răzbunare, înşelăciune, ba chiar desfrâu,
încep în multe vieţi deja din zilele copilăriei. Ce mărturisiri despre păcat poţi să auzi, care a
început în anii tinereţii şi de atunci încoace s-a revărsat în viaţă ca un torent întunecat! Apoi a
venit vremea tinereţii cu multă nerecunoştinţă faţă de părinţi, astfel s-a îngrămădit apoi păcat
peste păcat. Toate acele lucruri, cărţile proaste, care au ca rezultat alcoolul, imoralitatea, pe
deasupra lipsa de scrupule în afacerile financiare, până la delapidare – toate merg o vreme –
brusc vin zilele în care conştiinţa se trezeşte. Ce s-a ales de viaţa ta, de tine însuţi? Ce ai
făcut? Încotro te îndrepţi? Conştiinţa despre judecata care vine, despre seriozitatea
veşniciei, despre Dumnezeul sfânt s-a trezit şi întrebarea arde în inimă: ‚Unde să mă duc cu
păcatele mele?’
Vino la cruce! Isus a purtat pentru toate păcatele tale pedeapsa dreaptă, El a îndurat judecata
ta. Priveşte pe cruce zapisul tău, pe care este scrisă toată istoria păcatului tău, toată vina vieţii
tale. Priveşte acolo! Este rupt! Isus le-a plătit cu sângele Lui. Crede şi închină-te lui Dumnezeu!
Spune-I Domnului, care te-a iubit atât şi te-a răscumpărat aşa de scump, că te laşi acum în
mâinile Lui, I te încredinţezi Lui. Duhul Sfânt îţi va da atunci dovada că Dumnezeu ţi-a luat
povara păcatelor, pentru a le arunca în marea îndurării. Atunci vei avea parte de ceea ce
Cuvântul lui Dumnezeu ţi-a făgăduit: „Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult
depărtează El fărădelegile noastre de la noi.” (Psalmul 103,12)
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Nr. 33
CE PĂRERE ARE UN CANCELAR AL REGATULUI DESPRE BIBLIE
„Dacă rămâneţi la vorba Mea (textual: în cuvântul Meu), sunteţi în adevăr ucenicii
Mei; veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face slobozi.” (Ioan 8,31-32)
În anul 1611Axel Oxenstierna, 28 de ani, a devenit cancelar al regatului sub regele Gustav
Adolf al Suediei; acest regat cuprindea pe atunci provinciile ruseşti de la Marea Baltică, Finlanda
şi Suedia de astăzi, astfel că Marea Baltică era în cea mai mare parte un lac interior suedez.
Lucrul acesta trebuie avut în vedere pentru a avea o părere corectă despre regatul suedez din
timpul războiului de 30 de ani. Când regele Gustav Adolf a căzut în anul 1632, în bătălia de la
Luetzen, nu numai guvernul Suediei îi revine cancelarului, ci, înainte de toate tactica dificilă de
război din Germania. Abia în 1636 se întoarce Oxenstierna în Suedia, pentru a-şi ocupa acolo
locul de cancelar al regatului şi de tutore al reginei minore. El a condus cu succes treburile
patriei sale, în cele mai grele împrejurări, în timpul celor mai bine de patruzeci de ani cât a fost
cancelar. El a savurat înaltele cinstiri pământeşti şi admiraţia omenească şi a privit adânc în
incertitudinea a tot ceea ce omul a agonisit şi a avut. Dacă se poate spune despre cineva că a
cunoscut viaţa şi oamenii, atunci cu siguranţă este omul acesta.
În ultimii ani ai vieţii sale s-a retras din treburile statului. În acest timp l-a vizitat odată
trimisul englez la curtea suedeză. La despărţire, cancelarul de şaptezeci de ani pe atunci, a spus:
‚Am avut parte de multe pe lume şi am avut multe clipe plăcute în ea. Dar arta de a fi cu
adevărat vesel şi fericit n-am înţeles-o decât acum. Îi mulţumesc Dumnezeului meu că mi-a
acordat timpul, să-L cunosc pe El şi pe mine însumi. Singura plăcere pe care o am şi o
caut, care-mi oferă mai mult decât tot ce-mi poate da lumea, este recunoaşterea
dragostei lui Dumnezeu în inima mea şi citirea acestei măreţe Cărţi.’ (La aceste cuvinte a
pus mâna pe Biblie.) – ‚Dumneavoastră, domnul meu,’ a continuat Oxenstierna, ‚sunteţi acum în
floarea cea mai frumoasă a anilor dumneavoastră, aveţi mare trecere la regină şi la prinţ, sunteţi
folosit în cele mai importante afaceri şi le îndepliniţi în deplină sănătate şi cu cea mai mare voie
bună, dar toate acestea vă vor părăsi odată. Atunci veţi înţelege mai bine cuvintele mele şi le veţi
găsi adevărate. Atunci vă veţi da seama că mai multă înţelepciune, mângâiere, adevăr şi plăcere
sunt de găsit într-o viaţă liniştită, sfinţită de Dumnezeu şi în citirea Cuvântului Său, decât la toate
curţile şi în toate dovezile de favoare ale prinţilor.’ Aceasta este părerea unui om care, bogat
înzestrat şi erudit, şi-a depăşit aproape toţi contemporanii. El a găsit ceva mai bun decât cinstiri,
strălucire, bogăţie, succese politice: Cartea Cărţilor, Cuvântul lui Dumnezeu. Ce contrast
între părerea acestui om cu experienţa vieţii şi nebunia arogantă a generaţiei moderne! Dacă un
bărbat atât de mare şi loial a găsit în Biblie pace, putere şi bucurie când viaţa lui pământească era
pe sfârşite, oare să nu merite să-mi pun serios întrebarea: Ce este Biblia?
Că această Carte este dumnezeiască, este dovedit prin influenţa pe care o exercită asupra
oamenilor. Cei care învaţă: istorie, geografie, astronomie, matematică şi aşa mai departe, sunt
mulţi. Dar s-a auzit vreodată că geografia sau ştiinţa matematicii ar fi răscumpărat vreun om din
păcat sau pierzare sau că prin ele o inimă deznădăjduită ar fi găsit pace? Aşadar, noi nu aducem
un om, nici doi, nici zece, ci mii de oameni care confirmă: ‚Eram nenorocit şi pierdut, am frânt
inima mamei mele bătrâne, mi-am adus familia în sărăcie, inima sărmanei mele neveste a fost
nemângâiată, copiii mei fugeau când auzeau paşii tatălui; eram păcătos, împovărat de vină,
deznădăjduit, până am auzit cuvintele acestei Cărţi.’ Mulţi pot pune degetul pe cuvântul care le-a
salvat sufletul. Poate a fost: „Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă!”
Sau poate a fost citatul: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!” Sau acesta:
„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.” De atunci pacea dumnezeiască le înviorează
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inima. Câte unul chiar va povesti cum de atunci semnele sănătăţii s-au întors pe obrajii palizi ai
soţiei lui, cum cârpe rupte au făcut loc hainelor bune, cum acum copiii lui dau fuga în
întâmpinarea lui când vine acasă, cum acum sunt: pâine pe masă, foc în sobă şi tihnă în locuinţa
lui. Toate acestea ţi le mărturiseşte cu adaosul că această Carte a înfăptuit schimbarea. – Dacă
aveţi o altă carte care face acelaşi lucru, aduceţi-o aici!
Ce ar fi dacă astăzi toţi oamenii ar zice: ‚Am auzit atâtea despre această carte; aşadar, lăsaţine să-i practicăm învăţăturile în viaţa zilnică!’ – Care ar fi urmarea? Minciunile, furturile,
asuprirea, desfrâul, beţia, bârfele ar înceta. Avocaţii aproape ar muri de foame. Medicii ar avea
cabinete foarte neînsemnate; curţile de justiţie ar deveni inutile, închisorile şi celulele s-ar goli,
azilele de săraci ar fi aproape fără locuitori. Într-adevăr, această Carte este Cuvântul lui
Dumnezeu, spre mântuirea fiecăruia care crede. De această stâncă a Cuvântului lui Dumnezeu se
sparg toate valurile opiniilor şi învăţăturilor necredincioase; ele nu pot să-i zdruncine puterea
dumnezeiască şi dăinuirea veşnică. Puterile unite ale pământului şi ale iadului, ale oamenilor şi
ale diavolului nu vor putea niciodată să desfiinţeze Cuvântul Dumnezeului celui viu. El
dăinuieşte în slavă şi putere, din veac în veac, în ciuda tuturor atacurilor vrăjmaşilor lui.
„Cuvântul Tău, Doamne, dăinuieşte în veci în ceruri.” (Psalmul 119,89 textual)
Dacă mergi la bordul unei nave de război englezeşti şi examinezi un capăt de odgon, vei
vedea în el un fir roşu, care-l străbate prin orice picior de odgon care aparţine guvernului englez,
astfel încât dacă am fura o bucată de odgon şi apoi am tăia-o ţol cu ţol, fiecare bucată ar dovedi
prin acest indiciu, de unde este şi cui aparţine. Aşa este cu Biblia; am putea s-o împărţim în mii
de bucăţi, în fiecare se găseşte un gând, o mare realitate străbate întregul. Constant ea arată şi se
referă la o mare Personalitate, la „sămânţa femeii”, care trebuie să zdrobească capul şarpelui, la
„sămânţa lui Avraam”, în care trebuie să fie binecuvântate toate popoarele lumii, la dispreţuitul
şi părăsitul „Om al durerii”, la Isus, născut în Betleem, răstignit pe Golgota, care a venit să
mântuiască ce era pierdut. El a fost Mielul lui Dumnezeu care a fost jertfit pentru a te împăca pe
tine. El a înviat triumfător din mormântul lui Iosif, S-a înălţat şi şade la dreapta lui Dumnezeu. El
va veni cândva să judece lumea şi să stăpânească ca Domn în veşnicie. În jurul acestei
Personalităţi puternice se învârte toată istoria acestei cărţi: „Despre El mărturisesc Moise şi toţi
profeţii.”
Ai umblat până acum fără pace cu Dumnezeu, fără să-L cunoşti pe Isus ca Mântuitor al tău?
Atunci primeşte acest sfat: smereşte-te înaintea Cuvântului lui Dumnezeu, citeşte zilnic din el cu
rugăciune, astfel ochiul tău va ajunge să vadă, pentru a-L recunoaşte pe Isus. Harul Lui te va
cuprinde, vei găsi viaţa veşnică. Vei fi convins de certitudinea: aici vorbeşte Domnul Însuşi cu
mine. Ai încredere deplină în Cuvântul lui Dumnezeu! Dumnezeu te va binecuvânta într-un mod
deosebit, niciodată bănuit. Să priveşti adânc în inima lui Dumnezeu, în lumea nevăzută, în
veşnicie şi te vei bucura: „Mărturiile Tale îmi sunt moştenire pentru totdeauna, pentru că ele sunt
bucuria inimii mele.” (Psalmul 119,111).

Nr. 34
CARE ESTE LOCUL TĂU DE DESTINAŢIE?
„De unde vii şi unde te duci?” (Geneza 16,8)
Există un semnal de vapor pe mare, pe care orice bărbat obişnuit cu marea îl cunoaşte. El
constă din literele: „C. R. V. Q.” şi înseamnă „Care este locul dumneavoastră de destinaţie?”
Deci imaginează-ţi că întâlneşti în mijlocul mării un alt vapor, emiţi apoi semnalul „C. R. V.
Q.” şi primeşti înapoi ca răspuns: ‚N-am nici un loc de destinaţie.’ Atunci desigur ai zice:
‚Şmecherul de dincolo mă ia de nebun sau chiar el este nebun. Cum poate un vapor să bântuie pe
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mare fără un scop? Doar i se încredinţează încărcătura valoroasă, ca el s-o ducă în siguranţă la
locul de destinaţie. Ce se va alege de vapor, ce se va alege de echipaj?’
Dar iată, prietene, şi tu eşti un vapor ca acela, şi tu navighezi cu o încărcătură preţioasă,
încredinţată ţie de Dumnezeu, cu sufletul tău nemuritor, pe oceanul vieţii, iar scopul acestei
călătorii a vieţii este ca tu să-ţi mântuieşti sufletul şi să ajungi în portul de origine, la Casa
cerească a Tatălui.
Acesta este locul tău de destinaţie: slava lui Dumnezeu. Există un singur pilot şi cârmaci care
conduce prin toate grijile, ispitele, întrebările şi îndoielile vieţii pe drumul cel bun: Isus Hristos!
Lui trebuie să-i predai cârma. Dacă îmi răspunde cineva că el nu are chiar nici un loc de
destinaţie, atunci îi spun direct: călătoria ta va sfârşi în iad!
Despre Iuda Iscarioteanul este scris: el a mers la locul lui! (Faptele Apostolilor 1,25) Locul lui
este un loc de chin. Ce îngrozitor loc de destinaţie, către care este dus păcătosul neîmpăcat!
Dumnezeu nu vrea ca tu să ajungi pe acest ţărm al pierzării veşnice, nu, El vrea ca tu să fii
mântuit. Este scris foarte limpede; „Domnul doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la
pocăinţă.” (2 Petru 3,9) Dar aceasta este întrebarea şi aceasta este responsabilitatea ta, dacă tu te
pleci acestei voinţe dumnezeieşti a harului. Unii oameni sunt chemaţi cu mare dragoste de
Domnul, să-şi schimbe direcţia. Aşa s-a întâmplat cu un medic din D., care avea o soţie
credincioasă şi fiice credincioase, dar care se împotrivea chemării harului. Băiatul lui drăgălaş,
cu bucle blonde, mergea la şcoala duminicală, la creştini binecuvântaţi. Acolo a fost întrebat întro zi: ‚Ei, Richard, de cine te bucuri cel mai mult în cer?’ Băiatul a răspuns foarte liniştit şi
hotărât: ‚Nu merg deloc în cer!’ – ‚Nu mergi în cer?’ – ‚Nu!’ a răspuns el. ‚Mama şi surorile
merg în cer, dar eu merg unde merge tata.’ Câteva zile mai târziu, medicul l-a vizitat pe
învăţătorul de şcoală duminicală, care i-a relatat cuvintele fiului său şi apoi l-a întrebat foarte
serios: ‚Domnule doctor, încotro duce drumul dumneavoastră? Încotro vă urmează micul
dumneavoastră fiu?’ El n-a ştiut ce să răspundă; se plimba neliniştit prin cameră, dus-întors şi
abia îşi putea stăpâni emoţia. Apoi şi-a luat rămas-bun vizibil mişcat şi afectat.
N-a auzit limpede întrebarea: „C. R. V. Q.?” Dar a evitat răspunsul. Ca acest bărbat,
nenumăraţi oameni evită întrebarea – până este prea târziu, până ajung la locul de destinaţie, care
îi face să le pară rău pe veci.
Pentru Domnul Isus este ceva foarte serios, ca tu să nu sfârşeşti în acest loc de destinaţie
groaznic – de aceea a mers la cruce. El, Fiul lui Dumnezeu, Cel sfânt şi fără vină, S-a împovărat
cu vina ta, cu blestemul tău, ca să te salveze de acest sfârşit groaznic. El a purtat judecata pe care
tu ai meritat-o, focul mâniei dumnezeieşti pentru toată vina ta, ca tu să poţi ajunge la locul tău de
destinaţie, în Casa lui Dumnezeu, ca un mântuit prin credinţă. Priveşte la Fiul lui Dumnezeu pe
cruce, priveşte braţele Lui întinse, priveşte, a fost pentru tine! Aceeaşi gură care a strigat pe
cruce: „S-a isprăvit!” a spus şi pentru tine cuvântul de avertizare: „Dacă ochiul tău te face să cazi
în păcat, scoate-l; este mai bine pentru tine să intri în Împărăţia lui Dumnezeu numai cu un ochi,
decât să ai doi ochi şi să fii aruncat în focul gheenei, unde viermele lor nu moare şi focul nu se
stinge.” (Marcu 9,47-48). Este destul de serios lucrul acesta.
Acum câtăva vreme, o soră medicală credincioasă din Hamburg a avertizat un om depravat,
nedisciplinat, despre sfârşitul căii sale. Toate acestea le-a respins cu dispreţ şi s-a întors pentru a
coborî sub ochii ei într-unul din acele beciuri care sunt punctele de întâlnire ale vagabonzilor şi
ale delincvenţilor şi locurile de slujire vizibilă a păcatului. Bărbatul tocmai avertizat cu dragoste
a făcut un pas greşit, a căzut pe treptele beciului în jos, şi-a frânt gâtul şi a ajuns la locul lui de
destinaţie.
De aceea, permite să mai fii întrebat o dată: „C. R. V. Q.?” Care este locul tău de destinaţie?
Timpul grăbit te poartă către veşnicie. Poate până astăzi ai avut puţin timp să meditezi asupra
acestui lucru. Dimineaţa ai plecat devreme la muncă sau la serviciu; dacă a fost vreodată altfel,
n-ai fost în starea de spirit pentru a medita la aşa ceva. În timpul zilei n-ai avut timp, iar când ai
avut linişte, n-ai vrut să fii singur. Dacă a trebuit să fii singur, ai preferat să citeşti ziarul. Seara ai
preferat să mergi la birt sau la distracţie sau ai fost obosit. Aşa ai trăit – ai trăit de azi pe
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mâine! Aceasta însemnă: te-ai lăsat dus de ceea ce ţi-a adus ziua. Dar ascultă, tu trăieşti spre
veşnicie! Nu poţi să scapi de ea. Când ajungi acolo trebuie să dai socoteală: de unde vii, ce ai
făcut, cine eşti tu, de fapt şi pentru ce ai trăit. Nenumăraţi oameni sunt copleşiţi de această
realitate serioasă abia scurt înainte de deces. Dar atunci duhul istovit este legat prin dureri fizice
şi slăbiciune trupească, nu mai este capabil de nici o reînnoire prin pocăinţă reală. Cu siguranţă
mulţi văd atunci grozăviile veşniciei; ei îşi văd responsabilitatea şi judecata iminentă. Dar este
prea târziu, ei nu mai pot să apuce crezând, harul salvator. Ei nu mai găsesc împăcarea şi pacea,
pe care în zilele de sănătate le-au dispreţuit. N-au vrut niciodată să fie singuri cu Dumnezeu –
dar acum vine ceasul când vor trebui să fie singuri fără Dumnezeu, singuri în pragul veşniciei.
Dar încă n-ai ajuns în acest punct. Dumnezeu fie lăudat pentru acesta! Pentru tine mai este
timp de har! Dă-ţi ţie însuţi şi lui Dumnezeu socoteală de ceea ce este în urma şi înaintea ta!
Trebuie să trăieşti odată marea reînnoire a vieţii şi întoarcerea, care te aduce pe
tine şi viaţa ta sub stăpânirea harului lui Isus. Trebuie să te naşti din nou la o viaţă
nouă, altfel Dumnezeu nu ajunge niciodată la suveranitate, iar viaţa ta nu ajunge în direcţia care
duce la locul de destinaţie dorit de Dumnezeu; Isus nu va deveni cârmaci. Dimpotrivă, tu te muţi
cu fiecare nou an al vieţii tale neconvertite, tot mai mult în îndepărtarea de Dumnezeu.
Goethe, cel mai mare poet al Germaniei, care este numit pe drept ‚prinţ al poeţilor’, stătea în
una din zilele tinereţii lui, într-un loc măreţ, cu o privelişte frumoasă, de unde privirea vedea
departe, peste o mare verde a vârfurilor coroanelor de copaci. Atunci a scris pe peretele unei
colibe care era acolo, următoarele cuvinte: „Peste toate piscurile este linişte, în toate vârfurile
coroanelor abia dacă simţi o adiere. Păsărelele tac în pădure. Aşteaptă numai: în curând te vei
odihni şi tu!” Când în zilele senectuţii sale a ajuns în acelaşi loc şi a citit propriile lui versuri, din
ochii lui a ţâşnit brusc un torent de lacrimi. Da, acum era aproape de clipa când şi despre el avea
să se spună: „Aşteaptă numai: în curând te vei odihni şi tu!” Avea el o nădejde? Încotro se
îndrepta călătoria lui? Care era locul lui de destinaţie? El a privit înapoi la drumul mai lung de 80
de ani, despre care el însuşi spune: „că a avut puţine zile în care a fost fericit.” Ce dureros, când
un om, la capătul drumului său trebuie să simtă atât de profund, că a fost o cale departe de
Dumnezeu! Este îngrozitor să priveşti înapoi la o viaţă pierdută. Brusc apare amintirea atâtor
îndemnuri şi avertizări ale dragostei lui Dumnezeu, conştiinţa vorbeşte tare despre ceea ce omul
egoist a făcut pe căile îndărătniciei şi ale voluptăţii. Ceea ce a câştigat în cinste, plăcere şi bani,
se năruieşte dintr-odată ca o grămăjoară fără valoare de cenuşă; dar fiecare neîndurare,
nerecunoştinţă şi egoism, poftă a cărnii şi înşelăciune, izbucneşte ca un martor puternic. Toată
viaţa se transformă într-o acuzaţie. Nu este nevoie să fii adulter, criminal sau pângăritor de tineri
– ah, câţi oameni nu sunt! -, cu toate acestea viaţa ta este pierdută şi tu eşti pierdut dacă mergi
aşa în veşnicie. N-a murit Isus pentru tine pe cruce? N-a vrut dragostea lui Dumnezeu să te
mântuiască? Nu te-a chemat Dumnezeu? Dar tu n-ai venit la El. Nu vrei încă astăzi să vii? C. R.
V. Q.?
Nr. 35
DE CE ESTE CAPABIL OMUL?
„Inima este nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea; cine poate s-o
cunoască? Eu, Domnul, cercetez inima şi cerc rărunchii, ca să răsplătesc fiecăruia
după purtarea lui, după rodul faptelor lui.” (Ieremia 17,9-10)
Ziarele ruseşti au relatat despre soarta jalnică a unui soldat rus. Fiind deja la vârsta bărbăţiei, a
fost distins ca unul dintre cei mai puternici ţărani dintr-un sat din apropiere de Odessa. În bătălia
de la Mukden a fost grav rănit, încât a trebuit să i se amputeze ambele mâini şi picioare. Bărbatul
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a supravieţuit operaţiilor şi de îndată ce a fost transportabil, l-au dus în ţară. Nefericitul a fost dus
în satul lui într-un soi de ladă. Dar aici nevasta lui a refuzat să-l primească. Ea n-a arătat la
vederea infirmului nici cea mai mică durere şi a explicat rece: ‚Pe acesta nu-l cunosc, acesta nu
este bărbatul meu!’ Sărmanul şi-a implorat nevasta să nu-l renege şi să se îndure de el. Femeia
şi-a menţinut insensibilă punctul de vedere: ‚Nu-l cunosc!’ Şi nici dintre ţăranii satului n-a vrut
nimeni să-l accepte, aşa că au plecat cu el şi provizoriu a trebuit să fie adăpostit într-un spital.
Poate gândeşti: ei bine, aceştia sunt ţărani ruşi bădărani, la noi aşa ceva n-ar fi posibil. Sperăm
că nu există nici un sat german în care o asemenea cruzime să aibă loc. Cu toate acestea este
adevărat că toate inimile oamenilor sunt egoiste din fire şi capabile de mare asprime, dacă
împrejurările pentru aceasta sunt favorabile. Cuvântul profetic ne descrie cum în mijlocul
creştinătăţii de nume păcatul va creşte, iar noi trăim în zilele în care lucrul acesta este prezis: „Să
ştiţi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de
bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, fără
dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine,
vânzători, obraznici, îngâmfaţi, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu; având
doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea.” (2 Timotei 3,1-5) Priveşte oamenii din jurul
tău şi întreabă-te dacă această descriere amănunţită se potriveşte sau nu. Negreşit, prosperitatea
şi bunăstarea exterioară a poporului nostru a crescut uimitor, şcolile sunt îmbunătăţite în mare
măsură, circulaţia s-a dezvoltat într-un mod impunător, asistenţa pentru săraci şi bolnavi se
extinde peste tot poporul. Niciodată nu s-a făcut atât din partea autorităţii, de către persoanele
fizice şi feluritele asociaţii, pentru a potoli nevoia. Dar teama de Dumnezeu, disciplina şi
moralitatea au crescut? Nu trebuie, dimpotrivă, să remarcăm o lipsă de ruşine şi brutalitate
crescânde?
Caracterul zilelor noastre este acesta: duhul anticreştin iese în evidenţă cu neruşinare
crescândă. Păcatul şi egoismul îşi înalţă capul impertinent. Nu-i de mirare că josnicia brutală se
manifestă în infracţiunile oribile. Câte unul vrea să se consoleze cu gândul că aceasta doar pare
aşa, pentru că ziarele comunică orice faptă sângeroasă în cel mai scurt timp, ceea ce pe vremuri
nu se întâmpla în aşa măsură. Dar constatările oficiale cu cifrele lor impresionante denotă ceva
grav atât despre înmulţirea infracţiunilor şi a contravenţiilor în general, cât şi despre creşterea
infracţionalităţii în rândul tineretului poporului nostru.
În anul 1900, în imperiul german au fost condamnaţi pentru infracţiune şi contravenţie
469.819 persoane, dintre care 48.657 tineri. Dintre aceştia din urmă 9.011 erau recidivişti. Ce
impresionate sunt aceste cifre! Pe lângă aceasta s-a stabilit că cifra anuală a adulţilor pedepsiţi a
crescut în decursul a 18 ani cu 40 la sută, dar cea a condamnaţilor tineri aproape cu 60 la sută.6
Nu sunt acestea dovezi dureroase a faptului că acele cuvinte profetice despre neamul omenesc
se împlinesc? Inima omului este rea din tinereţea lui, chiar Scriptura spune: „Inima este nespus
de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască?” (Ieremia 17,9) În mijlocul
acestor puteri crescânde ale păcatului, acestei sporiri a nelegiuirii, străluceşte dragostea
salvatoare a lui Dumnezeu cu o strălucire nediminuată. Niciodată până acum n-a făcut Domnul
să fie propovăduită în poporul nostru vestea harului cu o asemenea claritate, putere şi plinătate.
Dar nu numai aceasta, ci în timp ce numărul copiilor lui Dumnezeu care se roagă, a creştinilor
care se întorc la Dumnezeu creşte zilnic, Domnul a pus o mărturie limpede în faţa ochilor lumii,
despre ceea ce este creştinismul adevărat: o viaţă pentru Isus, în cinstea Lui, o viaţă care se
încrede în Mântuitorul viu şi prezent, Îl mărturiseşte şi păzeşte sfântul Lui Cuvânt. Astfel s-a
despărţit tot mai pronunţat lumina de întuneric: aici tot mai desluşit un creştinism adevărat, viu –
acolo anticreştinism nevoalat.
Dacă un om ar stăpâni peste această lume pierdută a păcătoşilor, chiar dacă ar fi cel mai
blând, îndurarea lui n-ar fi de ajuns pentru a suporta toate adâncimile păcatelor, răutăţile şi
josniciile care se petrec de jur-împrejurul nostru.
6

Preluat dintr-un raport al procurorului Dr. Wulffe.
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Anul trecut se putea citi despre un sticlar L. din Kamenz, care a omorât, în timp ce dormeau,
pe mama lui, pe soţia lui şi pe cei patru copii. Apoi a aprins casa. Noi oamenii am fi incapabili să
arătăm îndurare faţă de un asemenea criminal, care a smuls din inima lui toate sentimentele
omeneşti. Negreşit, i se cuvine după legea divină şi omenească, moartea prin mâna călăului. Dar
Dumnezeu aduce la cunoştinţa unui asemenea bărbat, cât trăieşte pe pământ că: se găseşte
îndurare pentru tine, deplină iertare, spălarea tuturor petelor prin sângele Fiului lui Dumnezeu!
Numai de-ar veni păcătosul căzut adânc la Isus, cu vina lui şi cu viaţa lui pierdută! Ce evanghelie
măreaţă despre tâlharul iertat la cruce! Acest bărbat era la poarta veşniciei cu viaţa lui
împovărată de păcat, mânjită cu sânge şi nu mai putea face nimic; îi sunase ceasul. El a făcut
un singur lucru: L-a omagiat pe Fiul lui Dumnezeu! Şi ce a făcut Domnul? El l-a condus pe
acest criminal în Paradisul slavei ca pe prima răsplată a suferinţelor Lui, ca pe prima pradă a
biruinţei Sale, ca pe primul copil al lui Dumnezeu câştigat prin sângele lui Isus. Ce mângâiere că
nici un om nu este prea rău pentru Mântuitorul! El a promis: „Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi
izgoni afară” (Ioan 6,37), iar El Îşi ţine cuvântul.
Scriptura vorbeşte despre oameni a căror conştiinţă este ca însemnată cu fierul roşu. (1
Timotei 2,4); acest soi de oameni îşi fac apariţia fără ruşine, cruzi şi obraznici, oameni care nu se
mai dau înapoi îngroziţi de la nimic. Nu-i mai întâlneşti singuri, ci în grupuri. Te întrebi
involuntar: unde va sfârşi lucrul acesta? Cuvântul lui Dumnezeu răspunde la această întrebare:
sfârşeşte cu anticreştinismul nestingherit, peste care judecăţile lui Dumnezeu vor năvăli aici pe
pământ într-un timp îngrozitor al necazului. Alor Săi Domnul le-a făgăduit că-i va lua înainte din
această scenă a păcatului şi a împotrivirii, pentru a-i conduce în Casa Tatălui. (Citeşte 1
Tesaloniceni 4,15-17). Atunci ziua îndurării s-a sfârşit. Dar astăzi mai este vreme de îndurare.
Tuturor oamenilor Domnul le strigă în dragostea Lui: „Împăcaţi-vă cu Dumnezeu! 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) Prietene, lasă-te chemat la El în acest timp al harului! Deoarece lumina şi
întunericul se despart, vino la lumină, vino la Mântuitorul, păşeşte hotărât de partea Lui!
Cercetează-ţi propria viaţă în lumina lui Dumnezeu, atunci vei vedea multă vină pentru dragostea
neglijată, mult egoism, multă asprime – poate chiar brutalitate şi lipsă de îndurare. Ia-o în serios,
roagă-L pe Domnul: Doamne, lasă-mă să-mi văd viaţa în lumina Ta! Priveşte înapoi până la anii
tinereţii tale! Ai fost nemilos şi nerecunoscător faţă de mama, faţă de tata? Nemilos şi mânios
faţă de fraţi? Neîndurător faţă de săraci şi faţă cei care căutau ajutor?
Mă tem că în lumina lui Dumnezeu vei vedea la tine mai mult din aceste lucruri rele, decât ai
văzut până acum. Îţi place, din punct de vedere moral, să fii mai bun decât criminalul L., care şia omorât familia şi totuşi eşti, dacă n-ai venit sub sângele lui Isus şi n-ai găsit har, un păcătos
pierdut, împovărat de vină, căruia Dumnezeul oricărui har îi spune astăzi: „Împacă-te cu
Dumnezeu!

Nr. 36
DUMNEZEU O SCOATE LA CAPĂT CU VRĂJMAŞII LUI
„Am văzut pe cel rău în toată puterea lui; se întindea ca un copac verde. Dar
când am trecut a doua oară, nu mai era acolo; l-am căutat, dar nu l-am mai putut
găsi.” (Psalmul 37.35-36)
La sfârşitul luptei de trei sute de ani, pe care păgânismul roman a dat-o împotriva Evangheliei,
împăratul Iulian Apostatul era mare şi nobil ca om, curajos şi victorios ca soldat. În el locuia
toată mândria romană a epocii glorioase. El ura şi dispreţuia creştinismul; el voia să arate
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creştinilor ce superior era el faţă de ei, ca păgân. El nu s-a născut ca moştenitor al tronului. După
o tinereţe grea a fost investit dintr-odată cu rangul de Cezar (cu drept de moştenire al tronul
împărătesc), iar în anul 355 a obţinut comanda supremă peste legiunile romane din ţinutul
Rinului. Modestia vieţii sale, energia cu care împărţea efortul mare cu trupele sale, blândeţea sa,
dreptatea sa şi disciplina severă pe care o menţinea, au câştigat în scurt timp toate inimile din
oştire şi ale locuitorilor ţării. El dovedea curajul cel mai strălucit şi mare iscusinţă de comandant
suprem. Patru ani a avut, mereu victorios, conducerea pe Rinul de Sus. Dar când împăratul
Constantin, invidios şi îngrijorat din cauza succeselor nepotului său i-a trimis poruncă să-şi
expedieze spre sud trupele cele mai bune, legiunile l-au proclamat Augustus (autocrat) pe iubitul
lor conducător, iar Iulian a mărşăluit apoi în întâmpinarea lui Constantin, în direcţia
Constantinopol. Constantin a murit brusc şi astfel Iulian a devenit în anul 361 autocrator al
imperiului roman. Acum toată puterea a ajuns în mâinile lui, pentru a împlini strălucit adevăratul
ţel al vieţii pe care şi-l propusese: să înăbuşe creştinismul, să restabilească strălucirea
păgânismului. El a retras creştinilor toate libertăţile acordate de împăraţii de mai înainte şi a
îndreptat favoarea guvernului şi a funcţionărimii spre cultul păgân, mijloacele financiare spre
construirea unui templu păgân. Cu toate acestea creştinismul s-a menţinut victorios.
În anul 363 Iulian a pornit bine pregătit împotriva celui mai puternic duşman de atunci al
imperiului său, a regelui persan Sapores, pe care l-a bătut în mai multe lupte. Dar apoi, obligat să
se întoarcă din cauza lipsei de hrană şi a luptelor nefericite, a murit în 26 iunie 363, din cauza
unei răniri grave căpătată în luptă. Viaţa lui, aşa de bogată în nobilă năzuinţă omenească şi
strălucire războinică, a încheiat-o fiind dureros conştient că toată lupta lui şi tăgăduirea crucii de
pe Golgota au fost zadarnice. Până atunci aproape niciodată mândria soldatului roman nu păşise
în arena istoriei cu o personalitate atât de nobilă. Dar pentru că ura şi dispreţul împotriva crucii
de la Golgota au stăpânit toată viaţa lui, toată virtutea lui omenească a rămas fără rod şi
binecuvântare. Pe patul lui de moarte Iulian a devenit conştient, că el n-a luptat împotriva unei
învăţături omeneşti, nu împotriva
unei religii pământeşti, ci împotriva Persoanei
atotputernice a Creatorului lumilor. Murind, a exclamat: „Galileanule, Tu ai învins!”
Pierise strălucirea şi puterea de împărat, au rămas păcatele şi acuzaţiile conştiinţei; el a dispreţuit
dragostea lui Dumnezeu şi s-a declarat duşmanul de moarte al Aceluia care l-a iubit şi l-a căutat
până la moarte. Astfel s-a prăbuşit acest caracter puternic, acest om nobil, foarte înzestrat. –
Astfel a scos-o Dumnezeu la capăt cu acest vrăjmaş, ca şi cu toţi vrăjmaşii care au venit după el
– oare să n-o scoată la capăt cu vrăjmaşii Lui din zilele noastre? De aceea nu trebuie să ne facem
griji dacă sunt oameni învăţaţi cei care luptă împotriva lui Isus cu armele ştiinţei omeneşti, dacă
sunt robi ai păcatului cei care-L sfidează, batjocoritori, hulitori, viteji de cârciumă – Dumnezeu o
scoate la capăt cu vrăjmaşii Lui.
Fiecărui vrăjmaş al credinţei, fiecărui batjocoritor, fiecărui dispreţuitor încrezut al dragostei
lui Isus, să i se spună: tu poţi să tăgăduieşti prezenţa lui Dumnezeu, poţi să-L nesocoteşti pe Isus
sau să-L huleşti, limba ta este în sare de aşa ceva. O viaţă întreagă poţi să te lupţi împotriva lui
Isus şi să strigi tare că nu te interesează Isus, că nu vrei să auzi nimic despre El. Poţi să declari
semeţ că n-ai nevoie de ajutorul şi binecuvântarea atotputernicului Dumnezeu şi că-ţi ajunge
puterea ta proprie. Poţi să scrii cărţi şi să ţii discursuri şi să aduci dovezi extraordinare că nu
există nici un Dumnezeu care pedepseşte păcatul, care ascultă rugăciunile – lucrurile acestea leau făcut mulţi înaintea ta; dar toţi s-au făcut de ruşine. Dacă nu s-au lăsat biruiţi prin har, au
ajuns pe mâna justiţiei, mulţi deja aici, pe pământ, vizibil, limpede de recunoscut în ochii tuturor
oamenilor; alţii au trebuit murind în deznădejde, să depună mărturie pentru Acela, faţă de harul
Căruia s-au împotrivit toată viaţa. De aceea ţine minte: Dumnezeu o scoate la capăt cu
vrăjmaşii Lui! Dumnezeu deja cu mii de ani înainte a dat în Biblie o descriere exactă despre felul
de a gândi şi despre cuvintele vrăjmaşilor Lui, despre felul cum vorbesc: „Să le rupem legăturile
şi să scăpăm de lanţurile lor.” (Psalmul 2,3) „Nu vrem ca omul acesta să stăpânească peste noi.”
(Luca 19,14) Întreabă-i pe batjocoritori şi pe dispreţuitori: Sunt aceste cuvinte redarea felului tău
de a gândi? Sunt aceste cuvinte gândurile tale despre Dumnezeu? Nu contează prea mult ce
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gândeşte un păcătos născut din ţărână despre Dumnezeu, căci el trăieşte din harul lui Dumnezeu,
respiră din îndurarea Lui, clipele lui pământeşti sunt daruri pe care, fie că vrea sau nu vrea, le
primeşte din bunăvoinţa lui Dumnezeu. Dar aceasta este important, ceea ce gândeşte
Dumnezeu despre asemenea oameni. Dumnezeu spune despre ei: „Cel ce şade în ceruri râde,
Domnul îşi bate joc de ei.” (Psalmul 2,4) Poate Domnul a potrivit lucrurile în aşa fel, ca tu să
trebuiască să locuieşti, să slujeşti, să lucrezi cu asemenea vrăjmaşi ai lui Dumnezeu, iar inima ta
vrea de multe ori să suspine şi să şovăie. Atunci fii atent la acest cuvânt al lui Dumnezeu: „Am
văzut pe cel rău în toată puterea lui; se întindea ca un copac verde. Dar când am trecut a doua
oară, nu mai era acolo; l-am căutat, dar nu l-am mai putut găsi.”
Domnul N. a avut o bunică credincioasă, care i-a spus, lui, care a rămas orfan de timpuriu,
multe despre dragostea lui Isus. El a şi înţeles lucrul acesta, dar mândria şi îngâmfarea l-au
reţinut. Astfel a intrat în viaţă. Minunat era că se întâlnea mereu cu un creştin adevărat şi a primit
de la el multă binefacere şi bunătate. Câtă vreme i s-a părut avantajos, a permis lucrul acesta, dar
adâncul inimii lui era totuşi plin de vrăjmăşie împotriva copiilor lui Dumnezeu. Deodată, printrun accident s-a îmbolnăvit şi a fost inapt de muncă pentru mai multe luni. Iar l-a trimis
Dumnezeu pe acelaşi credincios să-l ajute şi să-l mângâie – el a acceptat şi acum binefacerea, dar
nu s-a smerit înaintea lui Isus. Dimpotrivă - el a hotărât ca printr-un act calomnios să-l înfiereze
public pe acela care i-a arătat atâta bunătate. El avea mult talent pentru scrisul cu pana, aşa că
scrisul i-a ieşit atât de bine, după cum a crezut el, încât trebuia să facă multă impresie. El se
bucura la gândul să-i dea cea mai largă răspândire, peste tot unde era cunoscut în vreun fel
binefăcătorul lui, pe care-l ura. Dar el L-a exclus din socotelile lui pe Domnul, care ştie la timpul
potrivit atât să-şi distrugă vrăjmaşii, cât şi să-i ocrotească pe ai Săi.
Era în toamna anului 1894 când domnul N., în nădejdea unui triumf sigur, şi-a finisat
pamfletul pentru expediere. Câteva zile mai târziu apărea în ziare ştirea că domnul N., ca urmare
a unei dispute cu cumnatul său, a avut un duel cu acesta şi a fost împuşcat de el. El zăcea cu
adevărat deja în groapă, când poşta livra în casele destinatarilor actul său calomnios. El nu s-a
gândit cu cine face război. Dacă un om vine cu glume arogante despre Dumnezeu, despre copiii
lui Dumnezeu, despre Cuvântul lui Dumnezeu, atunci el doreşte şi speră ca sfântul şi veşnicul
Dumnezeu să nu fie nimic altceva decât văzduh gol. Ce greşeală! Dumnezeu o scoate la capăt cu
vrăjmaşii Lui! Ia seama să nu fii găsit în rândul vrăjmaşilor Lui!
În L., la începutul lui august 1905, a venit la credinţa în Domnul Isus un vizitiu de poştalion
de 48 de ani, pe nume S. El a fost până atunci un om închis, morocănos, plin de vrăjmăşie faţă de
Isus şi de copiii lui Dumnezeu. Dar soţia, fiica, fratele şi cumnata lui se rugau neîncetat pentru
întoarcerea lui. Ani întregi părea că rugăciunile lor, dovezile lor de dragoste provoacă tocmai
contrarul. Dar deodată Dumnezeu a intervenit şi l-a pus la pat pe omul mândru, dur. Încă mai
zace bolnav de cancer la stomac. Acum omul recunoaşte împotrivirea lui păcătoasă faţă de
Dumnezeu. Cu inima zdrobită a căutat la Domnul iertarea păcatului său şi a găsit har. Printre
lacrimi deplânge acum că L-a dispreţuit atâta timp pe Isus. Plin de bucurie a exclamat: O,
Isuse, tu eşti un ocean plin de dragoste! – Chiar şi acum mă mai primeşti! – O,
Dumnezeule, cât de mare este bunătatea Ta, cât de mare!
Cu acest vrăjmaş Isus a putut s-o scoată la capăt prin puterea harului. – Cine nu vrea să se
smerească în faţa harului, pe acela îl zdrobeşte cu puterea judecăţii dreptei Sale mânii! „Daţi
cinste Fiului ca să nu Se mânie şi să nu pieriţi pe calea voastră, căci mânia Lui este gata să se
aprindă. Ferice de toţi cei ce se încred în El!” (Psalmul 2,12)
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Nr. 37
CEA MAI ALEASĂ FAMILIE DE PE PĂMÂNT
„Tuturor celor ce L-au primit (adică pe Domnul Isus), adică celor ce cred în Numele
Lui, le-a dat puterea (textual: dreptul) să se facă copii ai lui Dumnezeu.” (Ioan 1,12)
Cele mai vechi familii germane îşi duc istoria înapoi cam până prin timpul lui Carol cel Mare
(a domnit între 768-814). Cel mai vechi strămoş cunoscut al Hohenzollern-ilor a fost contele
şvab Tassilo, de către care se pare că a fost întemeiat castelul ereditar Hohenzollern pe la anul
800. În cei 1.1oo de ani care s-au scurs de atunci, conţii de Zollern au devenit castelani de
Nürnberg, principi electori de Brandenburg, regi ai Prusiei şi împăraţi germani. Câţi bărbaţi
talentaţi şi loiali, mari regenţi şi mareşali victorioşi au ieşit în evidenţă din acest neam! Casa
domnitoare bavareză îşi duce înapoi arborele genealogic până la margraful Luitpold, care în anul
907, ca duce de Bayern a murit în lupta glorioasă de la Pressburg (azi Bratislava), împotriva
maghiarilor. Cel mai vechi străbun al casei regale saxone, Wettin, l-a eliberat în 919 pe regele
german Heinrich I, în lupta de la Grona. Nu există multe familii care să întreacă familiile regale
germane în vechime şi strălucire. Istoricii au descoperit chiar, că printre familiile regale ale
egiptenilor existau dinastii iudaice, chinezeşti, mexicane, care îşi duceau arborele genealogic cu
mai multe mii de ani în urmă. Cu toate acestea, nici între ele nu este de găsit cea mai veche şi
mai aleasă familie.
Există o familie pe care Dumnezeul cel veşnic o numeşte familia Lui, aleasă dinainte de
întemeierea lumii – este familia împărătească a copiilor lui Dumnezeu. Această familie a fost
mult timp necunoscută, până când a venit o zi în care Dumnezeu a dezvăluit în chip minunat
taina, că aici pe pământ ar trebui să fie văzuţi oameni care se laudă cu filiaţia lor divină. Aceasta
s-a petrecut în ziua Cincizecimii, când Duhul Sfânt a fost turnat peste ceata ucenicilor şi a
ucenicelor lui Isus.
De atunci familia împărătească, aleasă, a început să se răspândească pe pământ, în toate
popoarele; de atunci au existat oameni care prin Duhul Sfânt, duhul înfierii, au avut voie să-I
spună Dumnezeului veşnic: „Ava, Tată!”
Poţi să spui şi tu? Poţi tu să spui veşnicului Dumnezeu acest cuvânt de copil, al încrederii
celei mai profunde, mai depline: ‚Ava, Tată, Tu ai intenţiile cele mai bune! Tu mă iubeşti
nespus! Tu ai numai gânduri de har cu mine!’? Numai cine a primit viaţa veşnică prin credinţa în
Isus, cine a fost cu adevărat născut din nou prin Duhul Sfânt, numai acela poate s-o spună. „Căci
toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.” (Romani 8,14) „Dacă
n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui.” (Romani 8,9) Nu toţi oamenii sunt copii ai lui
Dumnezeu, nu toţi aparţin familiei lui Dumnezeu, numai aceia care L-au primit pe Isus în inima
lor ca Mântuitor şi Domn al lor, numai aceia au primit un drept dumnezeiesc să devină copii ai
lui Dumnezeu.
Ce zi minunată această zi a Cincizecimii, în care Duhul Sfânt a venit din ceruri aici jos, pentru
a unge copii şi moştenitori ai Dumnezeului veşnic, pe păcătoşii născuţi din ţărână. De atunci
acest peţitor divin merge la toate popoarele pământului, pentru a-i face pe aceia pe care Tatăl i-a
dat Fiului, pe toţi care sunt din adevăr, să vadă cu ochii inimii lor. Apoi, păcătosul care mai
înainte era pierdut şi orb, Îl apucă cu credinţa inimii pe Isus Mântuitorul, pe Domnul slavei;
astfel devine un copil al lui Dumnezeu. El primeşte prin Duhul Sfânt viaţa veşnică şi devine un
moştenitor al slavei. Ai trăit aceasta? Da sau nu? Aşa cum în ziua Cincizecimii apostolii au ajuns
cu deplină bucurie la filiaţia lor divină şi cu deplină putere ca martori ai Evangheliei, tot aşa
trăieşte fiecare creştin adevărat ziua naşterii lui din nou, când este născut prin Duhul Sfânt „din
nou” sau „de sus” – şi Domnul spune: „dacă un om nu se naşte din nou (sau de sus), nu poate
vedea Împărăţia lui Dumnezeu.” (Ioan 3,3)
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Ar fi ridicol şi semeţ dacă un om oarecare, poate chiar un cerşetor, un vagabond sau infractor
ar vrea să intre în palatul regal, pentru a se prezenta acolo ca moştenitor al tronului. N-ar fi lăsat
să intre, iar dacă ar vrea să ridice această pretenţie pe stradă, ar fi dus la casa de nebuni. La casa
de nebuni am văzut odată un biet bolnav care se credea moştenitorul tronului Franţei. Ce nebunie
demnă de milă! Dar câţi oameni în creştinătatea de nume sunt mult mai nebuni, ei vor să se
numească copii ai lui Dumnezeu şi nădăjduiesc la o parte de moştenire în ceruri, dar nu sunt
„născuţi din Dumnezeu”. Tu eşti? Eşti chemat să devii. Adu păcatele tale şi anii tăi pierduţi cu
mărturisire sinceră la Isus, la marele Împăciuitor, dă-I inima ta, predă-I voinţa ta – şi atunci vei
avea parte de ea. Prin har şi prin sângele lui Isus vei fi împăcat şi vei primi Duhul înfierii,
siguranţa harului lui Dumnezeu.
Generalul englez Havelock (a murit în 1857), care este cunoscut în egală măsură prin vitejia
lui cât şi prin credinţa lui, obişnuia să-l ia în braţe pe fiul lui cel mic şi să-i povestească despre
Domnul Isus. Într-o zi tatăl a spus fiului său, care şedea pe genunchii lui: ‚Doreşte foarte mult
micul meu fiu să ajungă în cer?’ ‚Da, tati!’ Dar cum poţi să ajungi acolo unde este Dumnezeul
cel sfânt, că mica ta inimă este plină de păcat?’ ‚Dar toţi oamenii sunt păcătoşi, tati.’ ‚Aceasta
este adevărat,’ a spus el, ‚dar Dumnezeu a spus că numai cei cu inimă curată Îl vor vedea. Atunci
cum se poate aştepta micul meu fiu să ajungă acolo?’ Băiatul a devenit foarte trist, durerea se
vedea pe faţa lui, apoi a izbucnit în lacrimi şi culcându-şi capul pe pieptul tatălui, a spus: ‚Tati,
Isus doar mă poate mântui’. Acest copil a înţeles că numai Isus l-ar putea face un copil al lui
Dumnezeu, care are o intrare liberă şi un drept de moştenire în cer. Bagă de seamă odată ce
deosebire este între un copil născut în palatul regal şi un străin. Copilul este primit cu cinste,
nimeni nu îndrăzneşte să-l oprească, toţi slujitorii îi deschid, are intrare liberă la odăile
stăpânului – el este acasă aici. Jos, la poartă, câte unul poate primi un dar, o pomană, dar el nu
este copil, el nu are niciun drept.
Mii de oameni nu se preocupă niciodată cu relaţia lor de viaţă cu Dumnezeu. Tu cum stai, de
fapt, faţă de Dumnezeu? Deosebirea dintre un german şi un negru este mare: culoarea pielii,
limba, datina, obişnuinţa vieţii, totul este absolut diferit. Totuşi, această diferenţă nu este nici pe
departe aşa de mare, pe cât este între un copil al lui Dumnezeu şi un copil al lumii. Un copil al
lumii moare sub povara şi sub blestemul păcatului său neiertat; un copil al lui Dumnezeu, care,
împăcat prin sângele Fiului lui Dumnezeu, este spălat de toate petele, se laudă: harul şi dragostea
de Tată a lui Dumnezeu sunt partea mea pe veci!
Toţi copiii lui Dumnezeu, oricărei naţiuni i-ar aparţine, vor fi uniţi pe veci în Casa cerească a
Tatălui. Dumnezeu îi învaţă deja de aici, de pe pământ, prin Duhul Sfânt, să se iubească între ei
ca fraţii. Nu demult a vorbit în Berlin un negru, despre Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că în
afară de limba negrilor nu putea vorbi decât englezeşte, vorbirea lui a fost tradusă frază cu frază.
Printre ascultători se afla şi un sergent al gărzii artileriei de câmp, care l-a îndrăgit aşa de tare pe
fratele său negru în timpul vorbirii acestuia, încât s-a simţit îndemnat să-i mărturisească
dragostea lui. Când s-a terminat prelegerea, sergentul s-a îndreptat spre negru; ei s-au privit în
ochi plini de dragoste şi fericire; nici unul n-a înţeles nici un cuvânt din limba celuilalt, dar
inimile lor s-au înţeles. Deodată s-au îmbrăţişat cu lacrimi de bucurie. Iată o imagine despre
copiii lui Dumnezeu, care sunt una în Isus, pe veci. Acum răspunde-ţi ţie însuţi limpede şi
desluşit la întrebarea: am voie să spun că sunt un copil al lui Dumnezeu şi moştenitor? Despre
asemenea oameni Cuvântul lui Dumnezeu 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)

79

Mărturiile unui vechi soldat către camarazii lui: Anul XI - Georg von Viebahn
Nr. 38
COMOARA PIERDUTĂ
„Voi căuta pe cea pierdută, voi aduce înapoi pe cea rătăcită.” (Ezechiel 34,16)
Secretarul de stat al ministerului de finanţe al imperiului german a spus acum câţiva ani în
Parlamentul imperiului german, când a fost vorba de nevoia de monede de aramă: ‚După cifrele
care ne stau în faţă, se pare că monedele de cupru se pierd în cantitate înfricoşătoare. În medie, se
pare că pierderea se ridică aproape la 600 de mărci (60.000 pfenigi) pe zi.’ Lucrul acesta părea
imposibil în primele momente; cu toate acestea, dacă la cei 60 de milioane de germani, socotind
rotund, la fiecare o mie de oamenii revine zilnic un pfenig pierdut, rezultă 60.000 de pfenigi.
Câte unul poate să gândească: un pfenig este numai un pfenig. Dar dacă priveşti întregul, observi
că aceşti pfenigi pierduţi sunt comori pierdute.
Când Fiul lui Dumnezeu a vorbit despre banul pierdut, vrea să ne aducă aminte că ceea ce
oamenii dispreţuiesc, sufletele nemuritoare, sunt comori ale lui Dumnezeu de o valoare
inestimabilă. Oamenii le desconsideră, dar Dumnezeu a dat pe Fiul Său preaiubit la moarte de
cruce, pentru a mântui aceste suflete; Isus a spus: „Fiul Omului a venit sa caute şi să mântuiască
ce era pierdut.” (Luca 19,10) Pfenigii pierduţi în Germania făceau 600 de mărci zilnic, deci întrun an erau 219.000 de mărci, în zece ani erau 2.190.000 de mărci – ce comori! Şi totuşi, aceste
sume pierdute de bani sunt numai o imagine din viaţa zilnică, pentru a ne aminti de comori mai
mari, care se pierd de jur-împrejurul nostru. Câte binecuvântări nu s-au pierdut deja pentru timp
şi veşnicie în viaţa ta şi a mea, prin trădare, necredinţă, îndărătnicie! Mai gândeşte-te cât
înseamnă aceasta pentru sufletele nemuritoare din jurul nostru, care trebuie să fie mântuite după
voia harului lui Dumnezeu; gândeşte-te cât înseamnă pentru vieţile preţioase în care Dumnezeu
vrea să pună belşug şi binecuvântare, dar care totuşi, călcate în picioare, se pierd prin slujirea
păcatului.
Câte obiecte de valoare se pierd, s-a putut vedea odată în titlul „Praful Londrei”. Conform
acestor informaţii, în curs de un an măturătorii de stradă ai metropolei au scos la lumina zilei cu
măturile lor, circa 101.905 mărci în aur, argint, aramă; în plus: 2.688 mărci în facturi de bancă,
38.900 mărci în bancnote, aproximativ 100.000 de mărci în acţiuni, 68 ceasuri de damă, 6
ceasuri bărbăteşti, 212 inele, 134 broşe, 618 brăţări şi multe altele. În afară de aceasta,
administraţia orăşenească a pus să se adune din acest praf şi gunoi al străzilor: de aproape 1.000
de mărci piele, de 3.340 de mărci diferite lucruri vechi şi au obţinut suma de mai sus. - Şi acest
raport este un exemplu despre comorile pierdute care trebuie căutate şi găsite.
Fiul lui Dumnezeu priveşte din slava Tatălui pe pământ, unde oamenii creaţi după chipul lui
Dumnezeu, întinaţi, stricaţi, înstrăinaţi de Dumnezeu, formează o uriaşă ceată de fii şi fiice
pierdute. Dragostea l-a îndemnat să lase totul, să dea totul, ca să mântuiască pe oricine vrea să se
lase mântuit. Ce bucurie când păcătoşi pierduţi, comori ale lui Dumnezeu, sunt regăsite şi
mântuite! Ce câştig, când vieţi pierdute, eliberate din robia păcatului sunt reînnoite, pentru a veni
apoi la binecuvântare! „Vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur
păcătos care se pocăieşte.” (Luca 15,10)
Unul dintre cei mai cunoscuţi martori ai lui Isus în America este domnul Sp. I., un fost actor.
Ca om total înstrăinat de Dumnezeu, purta la el o sticlă de coniac, pe care, din cauza batjocurii a
băgat-o într-un toc care imita exact o Biblie de buzunar. El îşi afla bucuria în aceasta, ca pentru
el şi pentru alţii să lase să curgă otrava Satanei, lăsând impresia că el purta cu sine un izvor al
apei vieţii veşnice. Dumnezeu l-a condus într-o adunare de creştini vii din oraşul Baltimore. El
însuşi a spus că acolo i s-a făcut teamă că ar fi putut fi întrebat despre starea sufletului său.
Totuşi, harul lui Dumnezeu a făcut minunea ca în acele zile el să-şi dea oribila sticlă, pentru a o
schimba cu o Biblie adevărată. – Aici poate fi inserat că Sp. I. avea o mamă credincioasă; el îşi
amintea foarte bine că ea cânta adesea: „Isus, Mântuitorul sufletului meu!” El însuşi a spus: ‚Cu
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toate că eram în stare să fac să râdă sau să plângă o casă plină de oameni, nu eram capabil, chiar
dacă mi s-ar fi dat pentru aceasta 10.000 de dolari, să cânt un vers din această cântare veche pe
care am învăţat-o, chiar dacă, docil la genunchii mamei mi-am spus rugăciunea.’ Poate duce
Dumnezeu această foaie în mâna unei mame credincioase, care vrea şi ea să vadă salvat un
asemenea fiu, ca pe o comoară pierdută, din murdăria lumii şi din păcat, dar care crede că copilul
ei ar fi căzut prea adânc şi prea departe rătăcit, încât ea să mai poată avea parte de aşa ceva.
Poate vorbeşte această foaie şi unui fiu înstrăinat de Dumnezeu, care a învăţat cândva cântări ale
credinţei de pe buzele rugătoare ale mamei sale, dar care acum s-a obişnuit să cânte cântece rele
în slujba păcatului.
Când domnul Sp. I. într-o seară, într-o adunare a semnat un jurământ de abstinenţă şi era pe
punctul să se întoarcă la hotelul lui, l-a ajuns din urmă un bărbat tânăr, care în acea seară se
rugase serios pentru el. – Acum poate actorul să povestească însuşi mai departe:
„Stătea în faţa mea sub un felinar de stradă, cu Biblia deschisă, pentru a-mi pune în faţa
ochilor crucea lui Hristos. M-am chinuit zadarnic cu câteva cuvinte politicoase, să pun capăt
situaţiei mele jenante. De ce să mă pocăiesc – eu, un actor respectat şi acum chiar şi membru al
uniunii abstinenţei? ‚Vedeţi?’ a zis tânărul cu o voce blândă, dar total neperturbat. A deschis
Biblia la Ioan 3,16, apoi a vorbit despre dragostea lui Dumnezeu şi despre Golgota. Cuvintele
lui, cuvântul pe care l-am citit acolo au sfâşiat profund firea mea mândră; ele m-au pus în faţa
Dumnezeului celui viu. Nu exista nici o scăpare. L-am lăsat acolo pe tânărul bărbat, m-am
năpustit spre hotelul meu şi dispărând în casă i-am trântit uşa în nas tânărului loial care îmi
adusese aminte. Cu toate acestea tot l-am mai auzit spunând: ‚Dumnezeu vă iubeşte, Hristos a
murit pentru dumneavoastră, eu mă rog pentru dumneavoastră!’ Nici gând să dorm. Patrulam
neliniştit prin camere dus-întors. ‚Doamne, ajută-mă!’ gemeam eu; ai milă de mine. Vreau să
ajung să fiu în ordine cu Tine, dar nu ştiu cum.’ În cele din urmă zăceam în genunchi! Nici n-am
ştiut ce păcătos mare sunt,’ am bâiguit eu, ‚crucea lui Hristos mă acuză, Doamne, că am
nesocotit sângele Fiului Tău. Vanitatea mea, egoismul mei şi mândria mea mă fac bun pentru
iad, dacă Tu nu mă salvezi!’ Şi atunci, chiar atunci a venit răspunsul şi curând după aceea
stăteam la masă, în lumina nesigură a lunii şi scriam mamei mele: ‚Iartă mâzgălitura nesfârşită!
Hârtia din faţa mea este udă de lacrimi. Dar mulţumesc lui Dumnezeu că sunt lacrimi de fericire.
M-am decis să-l urmez pe Hristos, fie ce-o fi. Cu sprijinul Lui şi sub călăuzirea Lui părăsesc
scena, pentru a dedica lumii pierdute toată puterea pe care mi-o va da EL.”
Ştii ce scrie în Evanghelia după Ioan, capitolul 3,16? Acolo scrie: „Atât de mult a iubit
Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu
piară, ci să aibă viaţa veşnică.” Ce puternic este harul pentru a înfrânge inimile oamenilor,
pentru a mântui păcătoşi! Slujba neînsemnată pe care a făcut-o acel creştin tânăr sub felinarul de
stradă din Baltimore, a devenit în mâna lui Dumnezeu mijlocul pentru a face acest actor un
martor al lui Isus, care trebuia să salveze multe, multe comori pierdute, din mizeria păcatului, din
adâncul pierzării.
Prietene, aparţii şi tu lucrurilor valoroase pierdute ale lui Dumnezeu? Te caută harul. Priveşte
la Fiul lui Dumnezeu cum atârnă pe cruce împovărat cu blestemul păcatului tău! Braţele Lui sunt
întinse spre tine, iar cuvântul Lui: „S-a isprăvit!” te anunţă că şi pentru cel mai vinovat, mai pătat
om este deschisă poarta slavei. Cine se încrede crezând, mâinilor lui Isus va fi mântuit. Căci este
scris: „Oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit.” (Faptele Apostolilor 2,21)
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Nr. 39
DE CE-L SFIDEZI PE DUMNEZEU?
„Dispreţuieşti tu bogăţiile bunătăţii, îngăduinţei şi îndelungii Lui răbdări? Nu vezi
tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă?” (Romani 2,4)
Era o mulţime de mii de oameni – sunt 28 de ani de atunci – adunaţi în grădina staţiunii
Wiesbaden, pentru a vedea un om care s-a înălţat cu balonul la ameţitoarea înălţime de 1.000
metri, acolo a părăsit nacela şi s-a agăţat de o paraşută pe care a desprins-o imediat de balon.
Coborând de la înălţime cu o viteză nebună, paraşuta s-a deschis datorită rezistenţei aerului,
căderea s-a transformat într-o plutire lină în jos, omul a fost salvat şi a putut să-şi însuşească
suma mare de bani încasată. Aceasta a avut loc de treizeci de ori fără incidente, până într-o zi
când paraşuta nu s-a deschis, pentru că ceva n-a fost cum trebuie, iar îndrăzneţul om a căzut la
pământ zdrobit. El L-a sfidat pe Dumnezeu, care i-a păzit viaţa de atâtea ori, şi a dispreţuit
bogăţiile bunătăţii, îngăduinţei şi îndelungii Lui răbdări. Bunătatea lui Dumnezeu a vrut să-l
călăuzească spre pocăinţă, dar el n-a înţeles lucrul acesta.
În 1905 s-a întâmplat că un negustor de 19 ani, la o plimbare în prezenţa prietenului său, ţinea
un revolver încărcat cu orificiul îndreptat spre pieptul lui şi a zis glumind: ‚Aşa te poţi expedia
repede dincolo!’ În această clipă a tunat împuşcătura şi tânărul a căzut mort.
Asemenea evenimente s-au petrecut deja de multe ori – oamenii sunt avertizaţi că viaţa lor nu
este o jucărie, ci un dar preţios al lui Dumnezeu, care include în sine o hotărâre pentru veşnicie:
fie o veşnicie de lumină şi slavă, fie o veşnicie de moarte, chin şi disperare.
Viaţa este preţioasă, iar murirea este gravă. Moartea este o maiestate de care creştinul
credincios nu se teme, dar cu care nimeni nu are voie să se joace. Dumnezeu chiar spune:
„Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiţi de El.” (Psalmul 116,15) Dar Acelaşi
Dumnezeu îl avertizează pe păcătosul neîmpăcat: „Oamenilor le este rânduit să moară o singură
dată, iar după aceea vine judecata.” (Evrei 9,27) Cine are pace cu Dumnezeu şi se odihneşte în
har, acela poate să spună: „El este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care
mă încred! …. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopţii, nici de săgeata care zboară
ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric; nici de molima care bântuie ziua namiaza mare.”
(Psalmul 91,2, 5-6) Dar ce este omul fără toată armătura credinţei? Un frunziş tremurând, o iarbă
care se ofileşte repede, aşa de semeţ în perioada de sănătate şi fericire, aşa de îndărătnic în
înfumurarea voinţei, raţiunii şi curajului său. Şi totuşi, toate acestea se năruiesc şi nu rămâne
nimic, de îndată ce suflarea Domnului va sufla în ele. Ce dar preţios această viaţă pământească,
pe ale cărei căi scurte harul îl caută şi îl cheamă pe păcătos, ca să scape de pierzarea veşnică a
iadului şi să fie mântuit. Acelaşi Dumnezeu care caută avertizând: „Cine va putea să rămână
lângă nişte flăcări veşnice?” (Isaia 33,14), îl atrage pe păcătosul vinovat cu cuvântul de har:
„Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui şi să trăiască.” (Ezechiel
33,11)
Minunată şi mare, vrednică de toată cinstea omenească este jertfa acelora care cu curaj
bărbătesc îşi riscă viaţa pentru patrie. Cine nu îşi aminteşte cu admiraţie de eroii noştri din Africa
de Sud-Est? Într-adevăr, drumul lor a fost şi este destul de greu datorită ţării fără apă, din cauză
că săptămâni şi luni sunt fără binefacerea de a se putea spăla, pentru că apa nu ajunge nici pentru
a potoli setea. Ce am auzit noi aici despre lealitatea jertfitoare, curajul eroic şi perseverenţă este
un lucru mare – patria noastră are motive să se bucure cu fiii ei.
Redăm aici o parte din rapoartele preotului militar Schmidt, despre lupta din valea Auob, din
2-4 ianuarie 1905:
La punctul de prin ajutor, care nu era foarte ferit, era jalnic. Maiorul cu împuşcătura din
abdomen zăcea aici şi suferirea chinuri groaznice şi de sete. El m-a strigat şi a spus: ‚Duceţi
mamei mele ultimele salutări şi spuneţi-i că am murit cu credinţa într-un Mântuitor!’ Pe mamă o
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voi vizita şi îi voi duce verbal ultimele salutări. Când durerile i-au devenit insuportabile, i s-a dat
morfină, care l-a adus din nou seninătate. ‚O mie de mărci pentru o înghiţitură de apă!’ a strigat
el. După o vreme a strigat iar: ‚Zece mii de mărci pentru o singură gură de apă!’ Bineînţeles că
n-a folosit la nimic. Dar apoi a urmat ceva care merită să fie trecut în cărţile de citire de la
şcoală. La ultimul strigăt al maiorului, s-a apropiat târându-se, un sergent grav rănit,
care mai avea puţin vin roşu în sticlă. El i-a dus-o maiorului său şi l-a rugat să bea. Maiorul l-a
privit pe soldat; se vedea cum se luptă cu el însuşi, dar apoi a refuzat hotărât sticla.
‚Dumneavoastră trebuie să vă întoarceţi la tun,’ a zis maiorul, ‚de aceea beţi dumneavoastră; cu
mine oricum s-a terminat!’ Maiorul prefera să moară de sete, decât să ia răcorirea necesară unuia
încă oarecum apt de luptă.
Aici ni se demonstrează ce înseamnă murirea bărbaţilor viteji. Viaţa este prea preţioasă pentru
a o arunca, iar murirea este prea gravă pentru a face din ea o distracţie sau o glumă. Şi totuşi,
lucrul acesta se întâmplă de sute de ori. Actorul englez H. I. a jucat în octombrie 1905, în teatrul
din oraşul Bradford un rol în care la sfârşit trebuia să cadă murind, cu cuvintele: „În mâinile Tale
îmi încredinţez duhul.” O jumătate de oră după căderea cortinei, H. I. a ajuns la hotelul lui, unde
l-a doborât un accident vascular cerebral. Ziarul care a anunţat acest eveniment zguduitor, şi-a
început comunicatul cu vorbele: ‚Deosebit impresionează că… şi aşa mai departe.’ Mai corect ar
fi fost să spună: impresionantă pentru necredincioşi şi atei este limba în care Dumnezeul cel sfânt
a vorbit aici înaintea ochilor tuturor oamenilor. De-ar vrea fiecare cititor al acestei pagini să se
lase avertizat: nu-l sfida pe Dumnezeu! Cuvintele: „Tată, în mâinile Tale Îmi încredinţez
duhul!” au fost ultimele cuvinte pe care Fiul lui Dumnezeu le-a spus pe cruce. Marea lucrare de
pe Golgota a fost săvârşită; cuvintele: „S-a isprăvit!” au deschis poarta cerului pentru o lume
pierdută, fără nădejde. S-a găsit o împăcare pentru păcătoşii vinovaţi, dragostea lui Dumnezeu La dat pe singurul Fiu la suferinţa crucii, pentru a împăca cu Dumnezeul cel sfânt pe vrăjmaşii atât
de întinaţi cum suntem noi din fire. A fost găsită pentru fiecare credincios, haina nepătată, albă a
unei dreptăţi desăvârşite, pentru preţul nespus de scump al morţii lui Isus. Era săvârşit ceea ce
Domnul, cu o seară înainte a spus Tatălui Său: „Eu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârşit
lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac.” (Ioan 17,4)
În clipa aceasta, când din rănile de moarte ale lui Isus a curs viaţa veşnică pentru o lume de
păcătoşi decăzută în mrejele iadului – Isus a strigat cu glas tare: „Tată, în mâinile Tale Îmi
încredinţez duhul!” Şi când a spus aceasta, Şi-a dat duhul. (Luca 23,46) Atunci s-a rupt
perdeaua Templului, care închidea intrarea în Locul preasfânt, pe mijloc, în două, ca semn dat de
Dumnezeu că pentru toţi păcătoşii pierduţi este deschisă calea spre slava cerească, dacă se
apropie de Dumnezeu cu mărturisirea vinei lor, crezând în Fiul lui Dumnezeu, având încredere în
sângele Lui. O, binecuvântată evanghelie! Prietene, aceasta te priveşte pe tine, este vestea harului
lui Dumnezeu pentru tine, primeşte-o crezând, adorând în inima ta! Laudă-L pe Cel răstignit!
Nu este minunat, bine sau impresionant de serios, că Dumnezeul cel sfânt, care a fost martor
şi în acel teatru, a cerut imediat socoteală celui care a îndrăznit să folosească pentru distracţia
spectatorilor ultimele cuvinte de pe cruce ale Fiului lui Dumnezeu?
Dumnezeu poate fi sfidat în diferite moduri – o, lasă-te avertizat, ia seama la îndelunga
răbdare a lui Dumnezeu pentru mântuire – numai îngăduinţa lui Dumnezeu a ţinut pentru tine
deschisă poarta harului până acum!
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Nr. 40
NU CONTEAZĂ
„Crezi că nu vede Cel ce cântăreşte inimile şi Cel ce veghează asupra sufletului tău?
Şi nu va răsplăti El fiecăruia după faptele lui?” (Proverbe 24,12)
Cauze mărunte – efecte mari! Într-o casă frumoasă a apărut mucegaiul, care a stricat zidăria şi
a distrus lemnăria. Problema a fost tratată superficial. În loc să se usuce pereţii, iar părţile
periclitate să fie expuse la aer şi lumină, toate au fost lăsate aşa – toată clădirea s-a ruinat.
Cu foarte puţin timp în urmă, un bărbat tânăr dintr-o familie distinsă, moştenitorul unei mari
proprietăţi, care locuia în D., la mama lui, a simţit un loc inflamat pe buză. Era dimineaţa
devreme. El a crezut că problema nu merită atenţie şi s-a sculat ca să facă o plimbare călare.
Când s-a întors acasă, locul îl durea; după câteva ore s-a constatat că a apărut o septicemie gravă,
probabil din cauza unei muşte. Pentru operaţie era prea târziu; înainte să bată miezul nopţii,
tânărul era mort.
Aceasta este una din multele minciuni cu care Satan îi înşeală pe oameni: nu contează!
Permite să ţi se spună: totul contează.
„Stropi infimi de apă strâng,
Fire de nisipuri nasc
Marele ocean adânc
Şi uscatul nostru vast.
Clipele mici din vremea
În alergarea-i vie,
Îţi ţes astăzi soarta
Pentru veşnicie.”
Toată viaţa ta constă numai din lucruri mărunte, din: gânduri, priviri, expresii ale feţei, vorbe,
paşi. Toate aceste lucruri mărunte formează reliefarea vieţii tale, stabilind ceea ce eşti. Ce mare
va fi atunci responsabilitatea noastră faţă de Dumnezeu şi oameni; toată viaţa noastră este o
însămânţare, după care urmează un seceriş veşnic. Totul contează; îţi vei regăsi ca vină în
veşnicie: bănuţii risipiţi, mutrele neprietenoase, sferturile de oră pierdute, dragostea omisă,
munca neglijată şi fiecare minciună, pentru care vei fi judecat, dacă nu obţii aici pe pământ harul
şi iertarea de la Dumnezeu. Gândeşte-te numai la multele tale vorbe dure, la privirile tale
imorale, la calculele tale egoiste şi recunoaşte ce profund vinovată, ce păcătoasă până în măduva
oaselor a fost viaţa ta.
Deci dacă este adevărat şi extrem de important că lucrurile cele mai mici contează şi că viaţa
este făcută din mii de lucruri aparent mărunte, care includ în ele o hotărâre pentru veşnicie,
atunci totuşi, pentru orice păcătos vinovat contează un singur lucru înainte de toate celelalte: să
se grăbească la Isus cu vina vieţii sale şi prin El să apuce viaţa veşnică, să primească pace cu
Dumnezeu prin credinţa în lucrarea de împăcare de la Golgota.
Dacă ajungi la graniţa rusă şi vrei să intri mai departe în ţara străină, atunci eşti întrebat de
către angajaţii de la frontieră numai despre un lucru şi anume, despre un paşaport valabil; toate
celelalte sunt lucruri secundare. Aici poate veni un călător care are cu el geamantane grele şi
lucruri de valoare sau un savant cu multă cunoaştere, poate veni unul care este sănătos şi tare şi
căruia încolo nu-i lipseşte absolut nimic pentru călătorie, dar dacă îi lipseşte paşaportul, n-are
voie să treacă peste graniţă. Dar dacă cineva are un paşaport bun, chiar dacă ar fi foarte sărac sau
bolnăvicios sau neînvăţat, este liber să treacă dincolo de graniţă.
La incendiul de la teatrul Ring, din Viena, un grup de nefericiţi a fugit într-un culoar
întunecos şi căutau o ieşire. Şi chiar au ajuns la o uşă; dar era încuiată şi cheia nu era acolo.
Tocmai cheia era lucrul necesar pentru ei şi pentru că le lipsea acest singur lucrul au trebuit să
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moară. Aveau bani şi tot felul de lucruri valoroase la ei, dar n-au putut înlocui lipsa unei chei cu
toate aceste lucruri; acest singur lucru a contat.
Când va trebui să mori, vei ajunge la graniţa veşniciei şi într-o asemenea clipă contează numai
şi înainte de toate, dacă ai un paşaport valabil care face intrarea liberă; aceasta este haina
neprihănirii prin sângele lui Isus. Este vorba, dacă ai cheia care-ţi deschide poarta veşniciei;
aceasta este viaţa veşnică, dumnezeiască prin credinţa în Fiul lui Dumnezeu. Aici este
valabil cuvântul hotărâtor: „Cine crede în Fiul, are viaţa veşnică; dar cine nu crede în Fiul, nu va
vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.” (Ioan 3,36)
Acest singur lucru hotărâtor pe care trebuie să-l avem pentru a intra în slava lui Dumnezeu,
viaţa veşnică, li se face cunoscut păcătoşilor pierduţi în împrejurări şi prin mijloace pe care omul
firesc le desconsideră: adică prin mărturiile credinţei, prin Cuvântul Dumnezeului veşnic, prin
suflarea şi lucrarea Duhului Sfânt. Oamenii gândesc că dacă ascultă un predicator credincios sau
necredincios - nu contează -, dacă am auzit azi încă o dată Cuvântul harului la mormântul
deschis al unei rude – nu contează. Dacă prin îndurarea lui Dumnezeu am avut parte de
însănătoşire dintr-o boală mortală, de salvare dintr-o mare primejdie – nu contează. Prietene, în
toate aceste lucruri şi împrejurări Isus încearcă să-ţi câştige sufletul; tu mergi pe un drum al
pierzării veşnice dacă nesocoteşti acest lucru.
Mulţi oameni aud Cuvântul harului şi al vieţii veşnice. Unii apucă ceea ce a făcut Isus pentru
ei; ei primesc viaţa veşnică: o veşnicie de slavă va fi partea lor. Alţii o dispreţuiesc, li se
pare atât de neînsemnat, gândurile lor se grăbesc înapoi la lume şi la bani: o veşnicie de
pierzare este consecinţa. Ei au cântărit valoarea cuvintelor dumnezeieşti pe căile stricate ale
evaluării omeneşti şi le-au nesocotit. Ce spune Domnul? „De câte ori am vrut să strâng pe copiii
tău cum îşi strânge găina puii sub aripi şi n-aţi vrut!” (Matei 23,37)
Prietene, nu contează cât de importantă sau de valoroasă sau de primejdioasă apreciezi tu o
problemă, ci cum o apreciază Dumnezeu şi Cuvântul lui Dumnezeu. Aici efectiv este adevărat că
nu contează cum apreciază şi ce spun oamenii: nu contează ce părere avem despre
un lucru în acest timp efemer, ci contează ce valoare are în veşnicie. În ochii lumii este
absolut indiferent ce crezi şi cui slujeşti. Chiar dacă te pretezi la păcate murdare, chiar dacă
păstrezi numai buna-cuviinţă exterioară, chiar şi atunci zic oamenii: nu contează! Milioane de
suflete merg în veşnicie fiind pierdute – în ochii lumii lucrul acesta este totuna, nu interesează pe
nimeni -. Dar în ochii lui Dumnezeu sufletul unui om este preţuit ca sângele Fiului lui
Dumnezeu. În treaba aceasta este vorba mereu despre tine, despre sufletul tău. O, nu-l dispreţui,
să nu crezi că este un lucru mărunt că Dumnezeu te cheamă prin această revistă pentru a-ţi salva
sufletul! „Dacă ai fi cunoscut şi tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ţi dea pacea! Dar
acum ele sunt ascunse de ochii tăi.! (Luca 19,42)
Acolo sunt invitaţi oameni să asculte Evanghelia harului. Unul aruncă biletul cu invitaţia, îl
rupe: lasă! Nu contează!. Altul îşi zice: Aceasta nu este întâmplător; voi asculta ce se spune. El
merge, este prins de puterea harului şi găseşte viaţa veşnică. Acela sfârşeşte în pierzare, fără
nădejde, acesta este mântuit. Într-o asemenea adunare de evanghelizare, un om imoral, dedat
băuturii, aude Cuvântul lui Dumnezeu: „Ce seamănă omul, aceea va secera”. El se smereşte cu
viaţa lui împovărată de vină, vine cu păcatele lui în lumina lui Dumnezeu, apucă harul şi este
mântuit. Era în 9 aprilie 1905. Inima lui a ajuns să aibă pace, viaţa lui a fost eliberată de băutură
şi deplin fericită, copiii lui au obţinut un tată nou. Un an mai târziu, în 8 aprilie 1906 a murit:
‚Mâine este aniversarea zilei în care sufletul meu uscat a fost condus la izvorul veşnic. Aleluia!’
Un tânăr de 16 ani a auzit Evanghelia lui Dumnezeu. În seara acelei zile evanghelistul i-a
spus: ‚Fritz, să punem totul de timpuriu la picioarele Domnului.’ El a apucat harul Domnului în
aceeaşi seară, a devenit nespus de fericit, iar azi este un mărturisitor hotărât în armata germană.
Cauze mici – efecte mari – vrei să înveţi din ele?
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Nr. 41
PETELE SOARELUI
„Dar pentru voi, care vă temeţi de Numele Lui, va răsări Soarele neprihănirii şi
tămăduirea va fi sub aripile Lui.” (Maleahi 4,2)
În lumina soarelui ne vedem petele – dar oare să aibă şi soarele pete? În fapt se observă pe
soare aspecte inexplicabile, pe care le numim „petele soarelui”, locuri mari, negre, mărginite
luminos. Probabil că petele soarelui sunt în legătură cu erupţiile de rafalele de foc, care din când
în când sunt aruncate afară, ca nişte uriaşe arteziene nemăsurat de mari, de jăratic. Petele
soarelui, care par aşa de mici pe soare, ocupă în realitate spaţii mai mari decât toată suprafaţa
pământului nostru. De exemplu, în ianuarie şi februarie 1905 a fost observată o pată pe soare,
care a cuprins a 29-a parte a discului solar. Aceasta este, după socoteala savanţilor, o suprafaţă
mai mare de treisprezece miliarde de kilometri pătraţi. Petele de pe soare apar şi dispar într-o
succesiune de unsprezece ani. Dar s-a stabilit că ele nu exercită nici o influenţă asupra puterii de
iluminare şi încălzire a soarelui. Soarele străluceşte cu aceeaşi putere an după an, fără a-şi pune
problema dacă micii oameni ai pământului îi fotografiază petele şi scriu despre ele cărţi savante.
Ce bine este acesta pentru noi; căci dacă n-ar fi aşa, ar pătrunde întunericul, pierzarea şi moartea
peste tot.
Soarele este o pildă, o imagine a Creatorului lui, adevăratul soare este Isus; pe acest soare nu
va găsi nimeni vreo pată, aici totul este lumină şi dragoste. Isus spune: „Eu sunt Lumina lumii;
cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.” (Ioan 8,12) Câţi
oameni umblă în întuneric! Ei nu ştiu unde duce drumul lor, da, nu vor s-o ştie. Adevăratul
soare, Isus, a răsărit pentru inima ta? Poţi să spui: odinioară umblam în întuneric, dar
acum s-a făcut lumină în inima mea?
Ah, omul se străduieşte să găsească pete şi la acest Soare. Nu numai marele preot şi cărturarii,
care L-au reclamat pe Domnul în faţa lui Pilat au făcut lucrul acesta, nu, oameni fără număr, a
căror viaţă a fost atinsă de raza dragostei lui Dumnezeu, au atâtea de obiectat la Domnul slavei şi
la fericita Lui Evanghelie sau la minunata Lui domnie şi la Persoana Lui divină. În loc să se
smerească înaintea Soarelui vieţii şi să primească razele Lui în inimă, omul se străduieşte să
găsească la Isus şi la Cuvântul Lui, ceva cu care să nu fie mulţumit. Dar locurile întunecoase
sunt în tine însuţi, o, omule! Nu trebuie să cauţi mult şi nici nu-ţi trebuie binoclu ca să le găseşti.
Trecutul tău este plin de ele, iar starea inimii tale, nu mai puţin. Este adevărat că uneori harul
lui Dumnezeu păzeşte pe câte un om de lucrurile evident necurate, rele, de ceea ce lumea
numeşte ‚păcate mari’; aceasta se întâmplă chiar şi în anturajele unde viciul pătrunde nemascat.
Dar la fel de adevărat este, că la majoritatea oamenilor conştiinţa este mult mai încărcată decât
am crede. Este atâta simulare, calcul, necinste, necurăţie! Spune păcatelor de-a dreptul pe nume
şi vei vedea cum conştiinţele se vor trezi. Nu este aşa, că soarele ne arată petele noastre? De
îndată ce omul păşeşte în lumina lui Dumnezeu, îşi vede petele păcatului. Problema este, dacă el
lasă să i se deschidă ochii sau dacă şi-i închide intenţionat. Este lucrarea Duhului Sfânt: să
convingă lumea, adică pe oamenii neîmpăcaţi, de păcatul lor. El face lucrul acesta prin Cuvântul
lui Dumnezeu şi prin umblarea scumpilor creştini. Lumina lui Dumnezeu luminează în această
lume de păcătoşi cu o strălucire atât de copleşitoare, încât fiecare om sincer trebuie să se plece
înaintea ei, căci lumina pedepseşte întunericul. „Şi judecata stă în faptul că, odată venită lumina
în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci
oricine face răul, urăşte lumina şi nu vine la lumină ca să nu i se vădească faptele. Dar cine
lucrează după adevăr, vine la lumină pentru ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute din
Dumnezeu.” (Ioan 3,19-21)

86

Mărturiile unui vechi soldat către camarazii lui: Anul XI - Georg von Viebahn
De ce evită atâţia oameni propovăduirea adevăratei Evanghelii şi părtăşia credincioşilor
adevăraţi? Ei nu vor să vină la lumină, nu le place să li se amintească de murdăria lor, de hainele
lor pătate, ei simt că: aici viaţa mea, inima mea, fiinţa mea vor fi vădite ca întunecoase, departe
de Dumnezeu, detaşate de Dumnezeu, în faţa propriei mele conştiinţe.
X. era în octombrie 1905 muncitor la căile ferate, pe ruta B. . . .g-B. . . .n. Într-o seară s-a dus
la B. . . .n, la o adunare de vestire a Evangheliei. Aici a fost vorba despre: puterea păcatului,
căsnicii nefericite, taţi neînduplecaţi, vitejii cârciumilor, despre cei nervoşi şi cei care înjură. X. a
auzit cu uimire şi înverşunare – după cum era convins – propria lui biografie. El nu-şi putea
explica, cine i-a povestit toate aşa de exact evanghelistului. L-a apucat furia şi a hotărât pentru
seara următoare, să i-o plătească evanghelistului. El şi-a ascuns o bucată potrivită de fier în
geantă. Şi-a căutat un loc în apropierea oratorului şi era hotărât, ca dacă acesta va spune iar vreo
vorbă despre el, să-i arunce în cap bucata de fier. Stătea astfel în mulţimea înghesuită a
ascultătorilor şi asculta. În timp ce era aşa de atent ce spune evanghelistul, a vorbit Dumnezeu
cu el despre păcatul lui şi despre harul care-l căuta, despre petele vinei lui şi despre sângele de la
Golgota, care poate şterge orice pată. Inima îndărătnică s-a topit sub Cuvântul lui Dumnezeu,
fierul a rămas nearuncat, evanghelistul a rămas neatins, - dar X. a fost atins, dar nu de o bucată
de fier, ci de o rază a adevăratului soare, Isus. „Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător,
mai tăietor ca orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul,
încheieturile şi măduva, judecă simţurile şi gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de El,
ci totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia cu care avem a face.” (Evrei 4,12-13)
La începutul anului 1906, Domnul a condus pe un om respectabil într-o adunare, unde
aproximativ 400 de creştini credincioşi erau adunaţi pentru Cuvântului lui Dumnezeu. Forţa
Duhului Sfânt şi a Cuvântului lui Dumnezeu era atât de puternică, încât acel om a căzut brusc cu
faţa în ţărână înaintea lui Dumnezeu. El şi-a recunoscut multele păcate şi a strigat după îndurare.
Toţi au fost impresionaţi. Nimeni nu se aştepta la aşa ceva. Dar exact aşa scrie în Biblie. „Dar
dacă toţi (credincioşii adunaţi) proorocesc (adică rostesc mărturii despre adevărul divin) şi intră
vreun necredincios sau vreunul fără daruri, el este încredinţat de toţi, este judecat de toţi. Tainele
inimii lui sunt descoperite, aşa că va cădea la pământ, se va închina lui Dumnezeu şi va mărturisi
că, în adevăr, Dumnezeu este în mijlocul vostru.” (1 Corinteni 14,24-25) Este ceva minunat şi
demn de închinare, când în întunericul unei vieţi fără pace şi devorată de deşertăciunea lumii,
răsare soarele vieţii! Cuvântul lui Dumnezeu acţionează asupra inimilor oamenilor, dacă sunt
sincere. Atunci îşi recunosc păcatul, petele fără număr ale vieţii lor, iar inima care suspină
doreşte să găsească har şi pace. De îndată ce omul îi dă dreptate lui Dumnezeu şi se smereşte sub
Cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu poate să-i mântuiască viaţa de toate faptele întunericului.
Cine nu vrea lucrul acesta, cine vrea să rămână în păcatul lui şi vrea să-şi îndreptăţească păcatul,
îşi închide imediat inima faţă de razele de lumină ale lui Dumnezeu. Un asemenea om caută apoi
să găsească pete şi în Domnul şi în Cuvântul lui Dumnezeu. Tu să nu faci aşa! Deschide-ţi inima
Soarelui îndurării, care luminează dinspre cruce în viaţa ta. Este dragostea desăvârşită, care-şi
întinde mâinile spre tine. Lasă-ţi conştiinţa să vorbească, descoperă-ţi vina, acceptă-L pe Isus ca
Mântuitor al tău, ca să găseşti pace şi să devii copil al lui Dumnezeu.
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Nr. 42
ÎNTÂMPLARE SAU PROVIDENŢA LUI DUMNEZEU?
„Veniţi şi priviţi lucrările lui Dumnezeu! Ce înfricoşat este El când lucrează asupra
fiilor oamenilor!” (Psalmul 66,5)
În orăşelul Le.. . . ., N., un creştin credincios s-a dus la culcare după munca zilei; trecuse de
ora 9 seara. Deodată i-a venit ideea: ar trebui să te duci la X. Şi X. era un credincios devenit
neloial, care, prin traiul lui rău făcuse Domnului multă dezonoare. El s-a despărţit de alţi copii ai
lui Dumnezeu, care-l mustraseră serios; aşa că mergea singur pe drumul lui. X. locuia departe, la
celălalt capăt al oraşului. Prin urmare, N. a respins minunata idee care îi venise, îndeosebi pentru
că era obosit. Totuşi, gândul acela se întărea în el, ca un îndemn, ca o poruncă: ‚Du-te la X.!’
Până la urmă n-a putut să se opună convingerii că este un ordin al lui Dumnezeu, să se ducă
acolo. S-a sculat, s-a îmbrăcat şi a mers. Ajuns în faţa casei lui X., a văzut ferestre luminate
numai la al doilea etaj; el a bătut la uşa încuiată a casei şi a observat imediat că cineva coboară.
Uşa a fost descuiată pe dinăuntru şi în faţa lui, cu lampa în mână, stătea X., care l-a întrebat: ‚Ce
te aduce aici? Ce vrei?’ ‚M-a mânat aici un impuls inexplicabil, nu ştiu ce trebuie să fac, dar am
ştiut că trebuie să vin la tine.’ Lucrul aceasta este foarte minunat,’ a răspuns X., ‚căci pe când tu
băteai la uşă, eu tocmai stăteam în picioare pe un scăunel, pusesem laţul după gât, iar funia am
tras-o prin cârligul lămpii din tavan, ca să mă spânzur. Când s-au auzit bătăi jos, m-am gândit:
poţi să vezi întâi, cine mai bate seara aşa de târziu.’
Ce confirmare înfiorătoare pentru N., că Domul l-a trimis la uşa aceasta, pentru a smulge un
suflet nemuritor din prăpastia iadului! Dumnezeu a arătat aici prin fapte, că ceea ce este scris,
este adevăr: „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) Aşadar, cine ar putea îndrăzni să
vorbească despre „întâmplare” în cazul unui asemenea eveniment? Omul cel mai orb poate
recunoaşte aici intervenţia lui Dumnezeu. El poate să vorbească astfel, încât trebuie să-I
înţelegem glasul.
Nu numai creştinii credincioşi trăiesc astfel de lucruri minunate, nu, şi lumea necredincioasă
are parte de multe ori de o foarte uimitoare intervenţie a lui Dumnezeu. Cei mai mulţi oameni
sunt atunci, pe moment, copleşiţi de acel eveniment, dar de îndată ce şi-au revenit din sperietură,
în loc să-L laude pe Dumnezeu, vorbesc despre „fericita întâmplare”, despre „ciudatul concurs
de împrejurări”. – Astfel zădărnicesc minunea harului lui Dumnezeu în inimile lor. Dar dacă
vreun om îl laudă pe Dumnezeu pentru salvarea şi ocrotirea trăite, atunci Dumnezeu îl
binecuvântează; că doar el trebuie, din salvarea vieţii lui trupeşti, să găsească mântuirea
sufletului său. „O, de ar lăuda oamenii pe Dumnezeu pentru bunătatea Lui şi pentru minunile Lui
faţă de fiii oamenilor!” (Psalmul 107,15)
Domnul R. din Danzing a întâlnit în august 1905, în gara din Spremberg, un prieten de
afaceri, care dorea mult să încheie cu el o discuţie în timpul călătoriei. Dar pentru că acesta avea
un bilet numai de clasa a treia şi avea locul în unul din ultimele vagoane, domnul R. a urcat în
acest compartiment, pe când locul lui real era la clasa a doua, într-un vagon din faţă al trenului.
Imediat după Spremberg, puţine minute după ce domnul R. urcase, a avut loc o ciocnire
îngrozitoare cu un tren care venea din partea opusă, pe aceeaşi linie. Era accidentul de cale ferată
mult comentat de la Spremberg. Acel vagon din faţă, de clasa a doua, a fost total distrus, călătorii
care se găseau în el au fost omorâţi. A fost „întâmplare” că domnul R. schimbase locul doar cu
câteva minute înainte de acest accident? Nu, harul a vrut să-l salveze de pierzarea veşnică şi
Dumnezeu a vorbit cu el.
Când torpilorul „S 126” s-a scufundat brusc prin ciocnirea sa nocturnă cu „Undine”, din cei
50 de bărbaţi ai echipajului au pierit comandantul navei şi 31 de bărbaţi, 17 au fost salvaţi din
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valuri. Această salvare a vieţii a fost cu siguranţă pentru fiecare în parte o minune a îndurării.
Dar rapoartele conţineau încă două ocrotiri deosebite. Un marinar care stătea ca santinelă în
partea din faţă a vaporului, pe o ladă de lemn, la îngrozitoarea ciocnire a fost azvârlit în sus cu
tot cu ladă şi a ajuns jos la bordul lui „Undine”, unde a fost găsit aproape nerănit. Întregul
personal de la maşini şi fochiştii au fost opăriţi şi s-au scufundat în adânc, deoarece ambele
cazane au explodat; numai inginerul diviziei, P. M. a fost salvat şi anume pentru a treia oară, căci
atât la scufundarea navei „Gneisenau”, cât şi la explodarea cazanului din parcursul de probă al
crucişătorului „Ariadne” a fost salvat de la o moarte în aparenţă sigură, prin puterea şi providenţa
lui Dumnezeu. „Iată, acestea le face Dumnezeu, de două ori, de trei ori, omului, ca să-l ridice din
groapă, ca să-l lumineze cu lumina celor vii.” (Iov 33,29-30)
Ziarele poartă prin lume nu numai informaţiile despre marile accidente, despre acţiunile
sângeroase şi delicte, ci şi multe, multe dovezi ale intervenţiilor minunate ale lui Dumnezeu, care
încă mai are căi de salvare, când omul spune: Aici este imposibil ca viaţa acestui om să fie
păstrată. Dar cuvântul „imposibil” nu există în dicţionarul lui Dumnezeu. El spune: „Este ceva
prea greu pentru Mine?” (Ieremia 32,27).
În vara lui 1905 se putea citi următorul raport despre Lago Maggiore (unul dintre cele mai
mari lacuri italiene de la coasta sudică a Alpilor): Unii dintre călători au plecat în 19 ale acestei
luni, cu trăsura, din Cannobio prin Val Cannobina spre St. Maria Maggiore.. Într-un loc
primejdios, mai sus de râul Traffiume, caii s-au speriat şi au rupt-o la fugă spre parapet, care în
acel loc trebuia să ferească vehiculele de prăbuşirea în adâncul înfiorător. Zidul vechi s-a năruit
şi acum caii goneau în gol. Vizitiul şi călătorii strigau tare. Minunat – trăsura a rămas agăţată în
vârfurile a doi copaci crescuţi din peretele stâncii, în timp ce harnaşamentul s-a rupt, iar caii au
căzut în jos şi au murit. Trei ţărani care au observat accidentul de la distanţă, au fugit într-acolo,
dar întâi au trebuit să ia funii din casa din apropiere, înainte de a-i putea elibera pe călători din
situaţia lor primejdioasă. Un bărbat era rănit grav la cap, o femeie era paralizată de sperietură.
Dacă Dumnezeu salvează oameni de la moarte sigură într-un mod uimitor, minunat, omul să
nu-L slăvească pe Dumnezeu în umilinţă şi admiraţie? Dar aceasta nu se petrece aproape
niciodată! Şi azi se întâmplă ca atunci când Domnul a vindecat zece leproşi de boala lor
incurabilă şi îngrozitoare. Numai unul s-a întors la El ca să-I mulţumească şi să-L laude. Domnul
a trebuit să spună: „’Oare n-au fost curăţiţi toţi cei zece? Dar ceilalţi nouă unde sunt? Nu s-a
găsit decât străinul acesta să se întoarcă şi să dea slavă lui Dumnezeu?’ Apoi i-a zis: ‚Scoală-te şi
pleacă! Credinţa ta te-a mântuit.’” (Luca 17,17-19).
Învaţă să înţelegi minunile lui Dumnezeu din astfel de evenimente; ochiul Lui este îndreptat
asupra ta plin de har, de răbdare şi de îndurare. Dar tu nu te-ai interesat de El, ai trăit după capul
tău şi ai crezut că poţi să faci cum vrei tu. Cu toate acestea harul a purtat de grijă vieţii tale, nu
întâmplarea. Fără să ştii, ai fost de multe ori înconjurat de primejdia morţii. Cine te-a păzit? Nuţi dai seama că inima lui Dumnezeu este preocupată de tine? Cu siguranţă că asemenea salvări
minunate cum a trăit acel negustor sau acel marinar sau acei călători, sunt dovezi impresionante
pentru conştiinţă: Dumnezeu este îngrijorat pentru mine! Dragostea Lui nu vrea ca eu
să merg la pierzare pentru totdeauna. Dar mult mai mult şi mai puternic decât toate
celelalte mărturiseşte crucea de la Golgota şi mâinile întinse ale Fiului lui Dumnezeu, despre
măreţul adevăr al Evangheliei, că Dumnezeu te iubeşte şi te caută, pe tine păcătosul vinovat.
Singurul Fiul al lui Dumnezeu s-a împovărat pe cruce cu blestemul tău, cu vina ta. Vai de tine
dacă treci nesimţitor pe lângă această dovadă infinită de dragoste!
Înţelege călăuzirile lui Dumnezeu! Pentru aceasta El a prevăzut să-ţi deschidă inima şi ochii
asupra acestei minunate realităţi: eşti iubit şi căutat de Dumnezeu! Dacă nu accepţi mântuirea la
care te cheamă Isus, dacă nu Îi dai lui Isus inima ta, în veşnicie vei fi sortit judecăţii ca un
pierdut şi peste toată vina vieţii tale va sta această cea mai mare vină: că ţi-ai închis inima faţă de
dragostea lui Dumnezeu, care te-a căutat pentru un asemenea preţ. Este scris: „Cum vom scăpa
noi, dacă stăm nepăsători faţă de o mântuire aşa de mare?” (Evrei 2,3)
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Nr. 43
CEI UCIŞI AI POPORULUI NOSTRU
„O, de mi-ar fi capul plin de apă, de mi-ar fi ochii un izvor de lacrimi, aş plânge zi şi
noapte pe morţii fiicei poporului meu!” (Ieremia 9,1)
„În minunata lună mai” – despre care poetul spune: „când toţi mugurii se desfac” – ce este
atunci? Atunci este numărul cel mai mare al sinucigaşilor în poporul nostru! – o realitate
constatată oficial, care revine anual. Luna mai are numărul cel mai mare de sinucideri, noiembrie
pe cel mai mic.
Toată înflorirea şi naşterea, cântatul şi strălucirea, această cântare distinsă a învierii creaţiei
nu-i poate mângâia pe cei deznădăjduiţi şi disperaţi, iar celor fără nădejde nu le poate da o nouă
speranţă. Dimpotrivă, această vrajă a primăverii pare că se năpusteşte peste multe inimi cu
puterea melancoliei, cărora cântecul privighetorii şi lumea înflorită le transformă în certitudine
dezolantă: pentru mine nu mai vine nici o primăvară!
Creaţia vorbeşte despre reînnoirea vieţii, despre nădejde şi pace; şi Evanghelia vorbeşte şi ea
despre aceasta, iar crucea de la Golgota luminează peste toate popoarele şi timpurile: salvare,
mântuire pentru toţi! Isus strigă acestei omeniri hăituite, chinuite, îngrijorate: „Veniţi la Mine
toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă.” (Matei 11,28). Şi El îi asigură pe toţi
categoric: „Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară.” (Ioan 6,37). Dar lângă omul împovărat
cu grijă şi teamă, cu vină şi durere, stă un mincinos sumbru, un mare înşelător şi îi şopteşte:
lucrul acesta nu este pentru tine! Satan trage perdeaua neagră a deznădejdii în faţa ochilor
celui înşelat: pune-i capăt – atunci scapi de toate! Vai de cel care-l crede!Vai de cine se lasă
tras în jos, în adânc, să-l creadă pe Satan mai mult decât pe Dumnezeul oricărui
har, decât pe Mântuitorul care a venit aici pe pământ din slava cerului, pentru a ne
mântui pe tine şi pe mine şi pe toţi păcătoşii care suspină, prin sângele Lui sfânt
vărsat pentru cei vinovaţi şi pierduţi.
Păcatul îi face pe oameni nefericiţi, Păcatul este boala mortală iniţială. Permite înlăturarea
vinei din viaţa ta, astfel vei fi ajutat, căci ea te desparte de Dumnezeul oricărui har! Da, tu omule
deznădăjduit, inimă jelitoare, pe tine nu te poate mângâia nici un sunet al primăverii, lezarea ta
n-o poate tămădui nici lumea întreagă; numai Unul poate: Isus şi ascultă: El vrea s-o facă! El
vrea să te ia în braţele Lui atotputernice şi în inima Lui şi în slăbiciunea şi în sărăcia ta vrea să te
poarte prin toate nevoile şi furtunile. Viaţa ta trebuie să devină ca „lumina strălucitoare, a cărei
strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei.” (Proverbe 4,18). Crede în această
dragoste, încredinţează-te acestor mâini! Ce groaznic că Satan poate să înşele oamenii, având în
vedere această dragoste venită din cer! El îi ţine prinşi în cursa păcatului şi a banalităţii, le
orbeşte ochii cu bani, onoare, voluptatea cărnii, alcool. Pe toţi cei care rămân sub puterea, sub
influenţa lui, îi conduce pe calea cea lată, la porţile întunericului veşnic.
Numărul mereu crescând al sinucigaşilor (în imperiul german anual între 10.000 şi 12.000)
arată numai jumătatea mică a celor disperaţi, care au fost hotărâţi să-şi arunce, îndărătnici sau
disperaţi, viaţa la picioarele Dumnezeului oricărui har. Este stabilit oficial, că numărul
tentativelor de suicid zădărnicite este semnificativ mai mare decât numărul sinuciderilor devenite
fapt. Ce privelişte într-o lume disperată, deznădăjduită, de păcătoşi, care nu vrea să se
încredinţeze Mântuitorului salvator!
În anul 1893 Domnul a condus mai mulţi creştini adevăraţi sub acoperişul unei femei
nelegiuite, care i-au făcut mult bine. Ea s-a îmbolnăvit grav, copiii lui Dumnezeu au îngrijit-o
multe săptămâni şi au ajutat-o cu orice fel de dovezi de dragoste. Cu câtă seriozitate şi
devotament a fost chemată la Isus! Ea s-a însănătoşit – dar numai trupeşte; sufletul nu s-a
însănătoşit, căci L-a respins pe Mântuitorul. Curând după aceea – ea avea un post de femeie de
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serviciu – a furat de la oamenii pe care îi slujea. Ameninţată cu învinuirea în faţa instanţei – s-a
spânzurat! Dumnezeu ar mai fi avut şi aici o cale de ieşire, dar ea n-a vrut să vină la Isus.
Câţi oameni se simt nefericiţi, apăsaţi, legaţi, fără nădejde! Pe ei nu-i poate ajuta nimeni,
decât numai Domnul şi totuşi nu vor să întoarcă privirea credinţei spre Isus şi nu vor să cheme
Numele în care se poate găsi mântuirea. Da, pentru aceşti oameni ucişi ai poporului nostru
trebuie să plângem, pentru aceşti oameni pierduţi, pe care marele ucigaş i-a dus în pustiul
dezolant al deznădejdii, unde s-au omorât singuri, oameni de vază şi neînsemnaţi, săraci şi
bogaţi, bărbaţi şi femei, bătrâni şi copii. În tot poporul nostru sunt distruse concepţiile morale
fundamentale; adevărul că: suicidul este crimă! îşi pierde puterea prin abundenţa cazurilor.
Negreşit sunt aici cazuri care ne stârnesc compasiunea cea mai profundă – să ne gândim numai la
fetele amăgite şi părăsite în ruşinea lor -, în plus, este câte un caz de nebunie. Nimeni nu este
chemat să-şi dea cu părerea despre aceste fapte, cu toate acestea, pentru cei vii trebuie să existe
claritate în această privinţă, că nu există caz în care Dumnezeul oricărui har n-ar fi avut ajutor şi
ocrotire. Căci aceasta este Evanghelia: nici o nevoie nu este atât de mare, nici o vină nu
este atât de grea, nici o suferinţă atât de profundă, nici o strâmtorare atât de
dificilă, aşa încât Isus să nu aibă pentru fiecare credincios o soluţie victorioasă. Ai
încredere! Ieşirea este aici, numai că tu încă n-o vezi – dar Domnul o vede. El Îşi împlineşte
credincios Cuvântul: „Căci Dumnezeu are putere să te ajute.” (2 Cronici 25,8). În această
Evanghelie este putere şi biruinţă, mângâiere şi pace.
Că sinuciderea la naţiuni, în mod deosebit la chinezi este un fenomen zilnic, nu poate mira pe
nimeni; căci aceştia nu degeaba trăiesc sub semnul marelui dragon, care poate fi văzut peste tot
ca stemă naţională şi cel mai iubit ornament. Dar la noi, unde tot poporul se numeşte creştin,
unde Biblia este răspândită printre bogaţi şi săraci, unde crucea luminează din toate turnurile
peste oraş şi peste sat – să credem că cetele celor disperaţi şi deznădăjduiţi sunt zeci de mii? Şi
totuşi aşa este. Da, paguba este aşa de mare, încât întâlnim numai în mod excepţional oameni
care la întrebarea: ai o nădejde sigură?, pot răspunde cu ochi strălucitori: Lăudat fie Domnul,
am certitudinea slavei veşnice! Sunt preafericiţii copii ai lui Dumnezeu, cărora Duhul Sfânt le-a
dat ca certitudine pecetea filiaţiunii lor şi arvuna moştenirii lor.
Şi tu, ai tu certitudine, ai o nădejde indestructibilă? Sau aparţii şi tu acelei cete uriaşe din
poporul nostru, care aclamă învăţăturile moderne, că nu există nici un Dumnezeu, nici un
Mântuitor, nici o veşnicie, nici o iertare, nici un har mântuitor? Astfel se leagă mii, cu propria
decizie, sub puterea ucigaşului de la început, care îi ucide în masă.
Citeşte următoarea înştiinţare: înmulţirea sinuciderilor în Berlin, care după 1900 a ieşit
surprinzător în evidenţă, iar apoi a persistat de-a lungul a câţiva ani, în 1904 părea să fi scăzut.
Dar pentru anul 1905 a fost constatată o creştere reînnoită şi semnificativă: sinuciderile au urcat
la 690 de cazuri (în anul 1901 au fost 525); categoriei de vârstă 10-15 ani îi aparţineau 5
sinucideri, categoriei de vârstă 15-20 de ani, aproape 53. Omologii lor constituie acei alţi obosiţi
de viaţă, care la o vârstă foarte înaintată, deja aproape de groapă, totuşi s-au mai sinucis.
Categoriei de vârstă 70-80 de ani îi reveneau 28 de sinucigaşi, categoriei de vârstă 80-90
de ani, încă 6.
Ce folos că ziarele se tânguiau asupra sinuciderilor în creştere? Tânguirile nu sunt leacuri. Nu
există nici un leac? Într-adevăr, există un leac, unul care nu dă greş, atotsuficient: Evanghelia
harului, vestea că Isus, Fiul lui Dumnezeu, Domnul slavei, a venit pe pământ să caute şi să
mântuiască ce era pierdut. „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).
Vrei să te pleci în faţa acestei dragoste a lui Dumnezeu? Vrei să te încredinţezi acestui
Mântuitor? Atunci eşti în siguranţă pentru timp şi veşnicie, atunci vei fi preafericit.
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Nr. 44
CÂT VALOREAZA VIAŢA TA?
„Aţi fost cumpăraţi cu un preţ” (1 Corinteni 6,20)
De curând a fost publicată o listă cu sumele pentru care şi-au asigurat viaţa cei mai bogaţi
americani. Acolo erau trecute cam 18 nume de oameni, care şi-au asigurat viaţa pentru 1,5 până
la 7 milioane de mărci, iar despre o familie era relatat, că şi-a asigurat membri pentru o sumă de
peste 16 milioane. Nu se ştie dacă există germani care şi-au asigurat viaţa pentru sume
asemănătoare, dar se ştie cât de mult a preţuit Dumnezeu viaţa ta. Uimitor: păcătoşii
înstrăinaţi de Dumnezeu au estimat viaţa Fiului lui Dumnezeu la o valoare de 30 de arginţi – dar
Dumnezeul cel veşnic a preţuit viaţa păcătoşilor pierduţi atât de mult, încât L-a dat pe singurul
Lui Fiu ca jertfă şi preţ de răscumpărare. Dumnezeu vrea ca tu să-ţi consideri viaţa valoroasă
după măsura dumnezeiască.
Când spaniolii au ajuns prima dată în America de Sud, peruanii îşi dădeau banii pe mărgele de
sticlă şi lucruri fără valoare. Asemănător a fost şi în Africa, unde frecvent băştinaşilor li se
cumpăra fildeşul preţios prin troc, pe mărfuri de mărunţiş. Dar există europeni care sunt mult mai
naivi decât acei negri, pentru că, deşi în facultăţi mintale lucide, îşi irosesc preţioasa viaţă, ca
nebunii, pe nimic.
Ce părere ai despre următoarele informaţii de presă?
Într-o familie din K., în martie 1905 trebuia să fie nuntă. Fiului casei, un dulgher de 28 de ani,
nu-i era binevenită nunta surorii lui; el a spus de mai multe ori că voia să joace o festă nuntaşilor.
Când în ziua nunţii mirii şi naşii erau adunaţi în curtea casei pentru a merge la biserică, fiul
dispăruse. Neaşteptându-se la nimic bun, tatăl a căutat în toate camerele şi şi-a găsit fiul
spânzurat în pod. Nunta a fost stricată, aşa cum a intenţionat duşmănosul sinucigaş.
În Berlin s-a spânzurat, pentru că i-a murit pisicuţa preferată, învăţătorul pensionat şi
scriitorul Franz C., de 63 de ani. Bătrânul singuratic, puţin ciudat, era absent în casă deja de mai
multe zile. Au deschis locuinţa şi l-au găsit pe proprietarul locuinţei spânzurat. Într-un bilet
informa că şi-a luat viaţa pentru că i-a murit pisica. Bani peşin s-au găsit 100 de mărci.
S-ar putea întocmi o listă lungă cu asemenea semne ale timpului. Aici s-a spânzurat unul
pentru că nu mai avea cizme, după ce şi-a vândut ultima pereche şi groşii obţinuţi i-a băut; acolo
s-a împuşcat un altul pentru că a citit într-un roman de groază, că lucrul acesta ar fi grandios şi
eroic. În zilele noastre, când ziarele relatează despre cluburi de sinucigaşi, ale căror membri se
omoară pe rând, pentru că toţi dispreţuiesc viaţa, când nenumăraţilor oameni viaţa omenească le
pare fără valoare, încât sunt gata oricând s-o lepede – cu siguranţă este nevoie să se înţeleagă
valorarea veşnică a vieţii.
Un marinar bătrân, împreună cu alţi bărbaţi curajoşi, care dispreţuiau moartea, şi-au pus viaţa
în joc într-o noapte furtunoasă, ca să salveze naufragiaţii dintr-o corabie eşuată. În vreme ce în
dimineaţa următoare strălucea soarele, marea a început să se liniştească. Atunci bătrânul stătea
pe mal şi povestea unei creştine, care-l întrebase despre naufragiul nocturn, cine era şi ce a făcut
Dumnezeu pentru el. ‚Sunt aproape cinci ani de când Domnul mi-a salvat trupul de moartea
în apă şi sufletul de iazul de foc. Nu voi uita niciodată acele clipe, căci doi au murit pentru
mine. Mântuitorul meu a murit pentru mine acum 1900 de ani pe lemnul crucii; colegul meu a
murit pentru mine acum aproape cinci ani. Acest eveniment m-a adus la Mântuitorul meu.’
Astfel a început bătrânul să povestească despre acel naufragiu, pe care l-a trăit el însuşi în urmă
cu cinci ani. De trei ori a ajuns barca de salvare de la ţărm la corabia eşuată. Prima dată au fost
salvaţi copiii şi femeile, a doua oară călătorii bărbaţi, a treia oară trebuia salvat echipajul. Dar
pentru că pentru aceştia din urmă nu era destul loc, au fost traşi la sorţi cei care trebuiau să
rămână în urmă; deci aceştia au fost sortiţi morţii, căci epava era în sfărâmare. Pe bătrân l-a
nimerit atunci sorţul să rămână în urmă şi să moară. Dar un marinar credincios l-a împins în
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barca de salvare şi a rămas în locul lui, în timp ce zicea: ‚Lasă-mă să te revăd în cer; n-ai voie să
mori şi să fii pierdut pe veci. Cu mine este totul în ordine!’ Abia se îndepărtase o bucată barca de
salvare de epavă, că aceasta s-a sfărâmat şi a dispărut în valuri. Marinarul credincios şi-a jertfit
viaţa pentru colegul lui neconvertit. Cel salvat cu un preţ aşa de scump, a făgăduit solemn în
acest moment: vreau să-mi revăd în cer salvatorul, vreau să ajung la Dumnezeu. El a ajuns la
ţărm şi voia să-I slujească cu adevărat lui Dumnezeu. Dar curând şi-a dat seama că el nu
cunoştea drumul cum să înveţe să-L cunoască pe Dumnezeu şi harul. Întrucât şi-a adus aminte că
salvatorul vieţii lui citea zilnic din Biblie, şi-a cumpărat o Biblie şi a început să citească. Dar tot
ce citea în cartea lui Dumnezeu, i se părea de condamnat; el îşi spunea sieşi: pentru tine nu
există nici o posibilitate de salvare, ai fost şi rămâi prea rău! Cu toate acestea a luat iar
Biblia şi a citit, până a ajuns, în sfârşit, la istoria celor doi tâlhari care au fost răstigniţi cu
Domnul. Aici vrea să povestească el însuşi mai departe: îmi ziceam: aici este un om aproape la
fel de rău cum eşti tu! Am căzut în genunchi lângă Biblie şi am zis: ‚Doamne, sunt la fel de rău
cum era acest tâlhar. Vrei să mă mântuieşti cum l-ai mântuit pe el?’ Când mi-am deschis iar
ochii după această scurtă rugăciune, au căzut pe cuvintele: „Adevărat îţi spun, astăzi vei fi cu
Mine în Rai.” Le-am privit ca pe un răspuns la rugăciunea mea. Cu toate că nu ştiam în ce mod
fuseseră înlăturate păcatele mele, nu m-am îndoit totuşi nici o clipă de mântuirea mea.
Dumnezeu Însuşi mi-a dat certitudinea că nu voi merge la pierzare. Treptat El m-a învăţat din
scumpul lui Cuvânt, că Isus a murit în locul meu şi prin sângele Lui preţios, toate păcatele mele
au fost înlăturate; că Dumnezeu nu-mi mai vede păcatele, ci sângele lui Isus. Moartea slăvitului
nostru Domn Însuşi stă între mine şi toate păcatele mele. Acum simt că nu-mi mai aparţin mie
însumi. Viaţa mea pământească a fost răscumpărată prin sângele Lui şi prin acelaşi sânge mi s-a
dat viaţa veşnică.’
Astfel a învăţat acest marinar să recunoască valoarea vieţii lui: Dumnezeu a socotit-o demnă
de sângele lui Isus şi vrednică măreţei chemări de a trăi pentru Isus. Permite să fii întrebat: eşti şi
tu un răscumpărat al lui Isus Hristos cu sângele Mielului? Îl cunoşti pe Isus ca Mântuitor şi
Salvator al tău? – Dacă încă nu-L cunoşti, grăbeşte-te încă azi al El, Cel care a murit pentru cei
pierduţi pe lemnul blestemat. Gândeşte-te că nu există altă cale spre cer!
Dragă prietene! Cât de mare apreciezi tu valoarea vieţii tale? Mă tem că o estimezi prea
puţin. Viaţa ta este o creaţie a lui Dumnezeu; fiecare zi, fiecare oră este un dar al lui Dumnezeu.
„Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înţeleaptă!” (Psalmul
90,12). Fii convins că Dumnezeu are pentru viaţa ta gânduri măreţe de har. Vino numai cu
mărturisirea vinei tale la Isus; spune-I că doreşti să devii un copil binecuvântat al lui Dumnezeu.
Atunci vei primi un drept divin, acela de a-L numi Tată pe Dumnezeul cel veşnic; El îţi va da
duhul înfierii, prin care poţi striga: „Ava, Tată!” (Romani 8,15) Poate îţi spui că Dumnezeul cel
veşnic n-ar fi aşa de preocupat în inima Lui cu tine şi cu viaţa ta; dar priveşte la crucea de la
Golgota! Uită-te la marea dovadă, de neînţeles, a dragostei lui Dumnezeu, că El Şi-a văzut
singurul Fiul suferind şi murind în locul tău pe cruce. Cunoşti cuvântul: „Dar El era străpuns
pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut
peste El şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.” (Isaia 53,5) Este voia lui Dumnezeu ca tu să iei
aceasta pentru tine. Cine pricepe aceasta cu certitudinea credinţei, va fi un copil al lui
Dumnezeu; el poate atunci să spună: „El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru
noi toţi (chiar şi pentru mine), cum nu ne va da fără plată, împreună cu El toate lucrurile?”
(Romani 8,32)
Dumnezeu trebuie să primească viaţa ta în mâna îndurării Lui, căci altfel ea niciodată nu va
deveni ceea ce trebuie să fie. Ai înţeles lucrul acesta şi eşti conştient că vina păcatului tău te
desparte de har atâta timp, până vii la Isus şi vei fi împăcat prin credinţa în sângele Lui?
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Nr. 45
UN MONUMENT AL HARULUI
„Dar am căpătat îndurare, pentru ca Isus Hristos să-Şi arate în mine, cel dintâi,
toată îndelunga Lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în El, în urmă, ca să capete
viaţa veşnică.” (1 Timotei 1,16)
H. K., un băiat de 15 ani, a fost trimis de tatăl lui, care era cizmar la R., în Württemberg, în
localitatea învecinată, ca să predea acolo un cărucior împrumutat. Dar pentru că în ciuda anilor
săi tineri era priceput şi gata la orice lucru rău, a vândut căruciorul şi a petrecut o zi veselă
împreună cu prieteni de teapa lui, în cârciumi. El ştia că lunga lui absenţă îi va aduce din partea
severului său tată, bătaie cu cureaua cizmarului de legat calapodul. Pentru a scăpa din
încurcătură cu minciuna, l-a amăgit pe tatăl lui că a găsit în pădure o căprioară bolnavă,
împuşcată, că a venit şi vânătorul şi l-a rugat să transporte căprioara cu căruciorul în localitatea
lui destul de îndepărtată. Vânătorul i-a dat pentru aceasta 50 de pfenigi ciubuc. Pe aceştia din
urmă tânărul trişor i-a arătat tatălui său. Acesta l-a întâlnit în ziua următoare pe arendaşul de
vânătoare, căruia i-a povestit tot. Arendaşul a făcut cercetări şi a reclamat problema instanţei de
judecată. A luat naştere o întreagă urzeală de minciuni din acea primă minciună. La
constrângerea judecătorului de primă instanţă, escrocul de 15 ani a depus un jurământ la tribunal,
asupra adevărului declaraţiilor lui. De la acest sperjur, H. K. trăia în cumplite zbuciumări
sufleteşti; în mod curios el s-a îmbolnăvit de dureri aşa de ciudate de ceafă, încât timp de opt zile
a fost nevoit să privească mereu spre cer. El ştia că Dumnezeu i-a trimis această suferinţă pentru
a-l chema la pocăinţă, dar cu teama şi disperarea se amestecau atâta mândrie şi încăpăţânare,
încât nu s-a decis pentru mărturisire, ci pentru suicid. S-a dus în podul şurei, a luat o funie, din
cele care se folosesc la înfăşurarea snopilor şi s-a spânzurat de grinda acoperişului. Astfel a făcut
ultimul său pas pentru pierzarea veşnică; dar Dumnezeu încă nu făcuse ultimul pas de har
pentru viaţa aceasta atât de pierdută fără nădejde. Funia trebuie să se fi dezlegat de
grindă după ce H. K. şi-a pierdut cunoştinţa, căci după mult timp acesta s-a trezit din inconştienţa
lui, zăcând pe podea. De sinucidere a fost salvat, dar în minciuna şi în sperjurul lui a stăruit chiar
şi atunci, când după un anumit timp, sora lui muribundă l-a mai întrebat o dată şi l-a implorat să-i
spună dacă jurământul lui a fost adevărat. El a rămas la minciuna lui.
În vremea care a urmat, a mai avut parte de o mare dovadă că harul îl caută: la scăldat a ajuns
odată luat de curent într-un loc adânc, s-a scufundat şi a fost tras din apă de păr, inconştient. Nici
aceasta n-a adus nici o schimbare în starea vieţii lui păcătoase. În timp ce fura fructe din pom
împreună cu unul din prietenii lui răi, a căzut aşa de nefericit din pom, încât pentru un anumit
timp şi-a pierdut graiul. Nici aceasta nu l-a adus la pocăinţă. După ce s-a însănătoşit, a plecat în
călătorie ca cizmar, întâi la Basel. Acolo a găsit un tovarăş de lucru, care s-a prefăcut evlavios şi
la escrocat de bani. Tocmai de aceea a fost aceasta pentru H. K. motivul să urască fiecare
mărturie de la Dumnezeu şi a adevărului. El s-a aruncat în cercul ateiştilor (cei care Îl reneagă pe
Dumnezeu) şi în literatura ostilă lui Dumnezeu. Astfel, tot ce a făcut Dumnezeu pentru el, părea
să fi fost zadarnic. Apoi s-a întâmplat că a avut loc în apropiere de Basel o mare serbare
populară, la care au ieşit puhoaie de oameni. Era imposibil ca aceste mase revărsate să poată fi
transportate cu trenul. Aşa că H. K. cu mulţi alţii au mers pe jos. Când trenul supraîncărcat, cu
care trebuia să călătorească şi H. K., a ajuns pe podul de la Mönchenstein, trenul s-a prăvălit în
adânc. Sute de oameni au fost aruncaţi în moartea instantanee sub ochii lui H. K. El însuşi a pus
umărul la primele acţiuni de salvare, în timp ce inima îi era mişcată de întrebarea: unde s-au dus
acum aceşti oameni, împinşi aşa de brusc în veşnicie? Ce s-ar fi ales de tine, dacă ai fi fost şi tu
în tren? Imaginile de groază pe care le-a văzut acolo: capete detaşate, bucăţi sângerânde de
membre, trupuri omeneşti ciopârţite, printre dărâmături, i-au preocupat imaginaţia noaptea când
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era în patul lui. Trupul lui ruinat prin viaţa vicioasă se cutremura sub aceste impresii. Dar nici
acest eveniment n-a scos inima prinsă în capcana păcatelor, din mrejele lui Satan.
La acest bărbat, orice fel de încercare a harului divin, în salvare, în ocrotire, în avertizare
părea să fie zadarnic. „Tu-i loveşti şi ei nu simt nimic; îi nimiceşti şi nu vor să ia învăţătură; iau o
înfăţişare mai tare decât stânca, nu vor să se întoarcă la Tine.” (Ieremia 5,3). Noi, oamenii, la o
asemenea împotrivire am fi ajuns de mult la capătul răbdării, dar ce poate harul lui
Dumnezeu este mult peste gândurile omeneşti.
H. K. şi-a continuat călătoria, a ajuns la Berna, în casa şi serviciul unui maistru credincios,
unde lucrau şi alţi creştini adevăraţi, fiind calfe. Aici, ceea ce pentru H. K. era ceva nemaiauzit,
munca zilei era începută şi terminată cu citirea Bibliei şi rugăciune comună în genunchi. Între
calfe era unul care l-a luat pe acest nou venit cu rugăciuni fierbinţi în inima lui rugătoare. Acum
a început marea luptă în lăuntrul bărbatului încăpăţânat, care simţea desluşit puterea şi influenţa
rugăciunii şi a Cuvântului lui Dumnezeu şi totuşi voia să se împotrivească. Astfel a mai mers o
vreme seara la adunare, vrăjmaş categoric al lui Dumnezeu, până într-o zi, când Domnul l-a dus
într-o adunare de evanghelizare. Aici s-a prăbuşit. El a recunoscut martorului lui Dumnezeu toată
calea păcatului său începând din tinereţe şi a primit sfatul să se prezinte de bunăvoie cu sperjurul
lui acolo unde a depus jurământul strâmb. După ce H. K. a păşit în lumina lui Dumnezeu, iar
harul revărsat şi deplina iertare prin sângele lui Isus i-au fost pecetluite, el s-a decis să parcurgă
această cale a mărturisirii sincere; şi a parcurs-o în pace.
El a fost pedepsit cu închisoare pentru sperjurul lui, dar el a mărturisit că Acela care l-a salvat
din închisoarea pierzării veşnice, a fost cu el şi la el în închisoare. Astăzi acest bărbat este un vas
de cinste şi un monument al harului, a cărui casă binecuvântată glorifică minunata dragoste a lui
Dumnezeu, căile harului demne de adorare. „Dar unde s-a înmulţit păcatul, harul s-a înmulţit şi
mai mult; pentru ca, după cum păcatul a stăpânit dând moartea, tot aşa şi harul să stăpânească
dând neprihănirea, ca să dea viaţă veşnică prin Isus Hristos, Domnul nostru.” (Romani 5,20-21).
Ce luminos poate Dumnezeu să scrie în faţa ochilor oamenilor, printr-o asemenea poveste de
viaţă: nimeni nu este prea rău pentru harul mântuitor al lui Dumnezeu! Într-adevăr: „Fiul
Omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.” (Luca 19,10). Ai gândit tu
despre tine: sunt prea rău!? Ai gândit despre alţii: împotrivirea lor, răutatea lor, nerecunoştinţa
lor, minciunile lor, neînduplecarea lor este prea mare!? Şterge toate gândurile de felul acesta!
Recunoaşte că Isus este un Mântuitor, care-l poate salva pe cel mai ticălos, numai omul de s-ar
smeri, în sfârşit, în faţa dragostei căutătoare a Acestui Dumnezeu minunat!
Sau poate faci parte dintre aceia care gândesc: ‚Este cu siguranţă foarte bine că acest înşelător,
vinovat de sperjur, sinucigaş şi aşa mai departe, s-a întors la Isus – dar eu? Pe mine nu mă poate
urmări nimeni pentru ceva, la mine treaba stă cu totul altfel. Chiar dacă am slăbiciunile mele –
păcătoşi doar suntem cu toţii, totuşi pot să rezist înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor. Eu nu
sunt un nelegiuit, dimpotrivă, eu ţin tare de religia noastră moştenită.’
Dacă acesta este limbajul tău, atunci ascultă ce-ţi spune Domnul: „Căci toţi au păcătuit şi sunt
lipsiţi de slava lui Dumnezeu şi sunt socotiţi neprihăniţi fără plată, prin harul Său, prin
răscumpărarea care este în Hristos Isus.” (Romani 3,23-24). Ai căutat harul? Ai avut parte de
răscumpărare? Ai venit la Isus ca un pierdut şi ca un vinovat dornic de mântuire? Dacă nu ţi-ai
trăit întoarcerea şi naşterea din nou, eşti pe calea lată spre pierzarea veşnică. „Întoarceţi-vă şi veţi
trăi!”
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Nr. 46
DUMNEZEU ARE CHEIA
„Domnul este drept în toate căile Lui şi sfânt în toate faptele Lui.”
(Psalmul 145,17)
Există poate în viaţa ta evenimente, accidente, pierderi despre care întrebi: de ce a trebuit să
mă lovească aceasta? De ce n-a putut să-mi reuşească aceea? De ce a avut altul parte
de ceea ce mi-am dorit eu atât de fierbinte? Nu întreba aşa, prietene; ai încredere că asupra vieţii
tale a acţionat atotputernicia, înţelepciunea şi dragostea lui Dumnezeu.
Lumea este plină de oameni care cârtesc împotriva lui Dumnezeu şi a căilor Sale. Câţi oameni
cred că ştiu mai bine în lucrurile mari şi în lucrurile mici – unul bombăne împotriva ploii
interminabile, un altul se plânge de secetă. Dumnezeu nu lasă pe nimeni să se amestece, nici
chiar atunci când văduveşte aici o femeie tânără, care cu ceata ei de copii nu văd cum o vor
scoate la capăt, iar acolo păstrează în viaţă un bătrân, care este socotit de prisos. Bogata doamnă
X. şi-a văzut murind fiul plin de speranţe; medicul a fost la capătul priceperii sale. Dar mama n-a
vrut să se împace cu căile lui Dumnezeu. Ea a invocat făgăduinţele date rugăciunii credinţei, ea
l-a smuls pe fiul ei de la Dumnezeu prin insistenţă. Dumnezeu l-a lăsat pe fiu să se
însănătoşească. El a devenit un om risipitor, fără scrupule, ruşinea şi durerea părinţilor lui. Într-o
zi i-am văzut în faţa mea pe tată şi pe mamă, în lacrimi, iar tatăl a zis: Pentru acest fiu nu mai
există nici o nădejde. – Dumnezeu a ştiut-o mai bine decât această mamă; dacă s-ar fi plecat
umilă în căile lui Dumnezeu, ar fi economisit multe lacrimi ea şi bărbatul ei.
Să nu gândeşti niciodată că ai putea să ştii sau să faci ceva mai bine decât Dumnezeul
atotputernic. De multe ori nu poţi să-ţi dai seama de ce procedează Dumnezeu aşa – aici este
valabil cuvântul: „Ce fac Eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea.” (Ioan 13,7).
Chiar în viaţa marilor bărbaţi ai acestei lumi vedem cum merge de jos în sus. Marele
preşedinte nord-american Abraham Lincoln (1809-1865) a fost în tinereţea lui: argat, şef de
echipaj, spărgător de lemne, băiat de prăvălie – nimic nu mergea bine. În sfârşit, a deschis o
băcănie şi - a dat faliment. Tocmai acesta a fost drumul pentru a-l conduce la o carieră de
avocat, prin care a devenit un om respectat, iar mai târziu preşedinte şi nu numai atât, ci
salvatorul patriei sale în cea mai grea strâmtorare. Şi mult mai frecvent foloseşte Dumnezeu
mâhnirea şi accidentele, pentru a-i face pe oameni să găsească fericirea nepieritoare şi filiaţiunea
lui Dumnezeu, pe care ei nu le-ar fi găsit niciodată pe căile alese de ei.
Domnul A. era un om bogat; fabrica lui mare şi clientela bună le datora hărniciei lui. El şi-a
estimat averea cam la 80.000 de mărci. Într-o noapte fabrica a ars. Plăţile, care cu siguranţă erau
aşteptate, au rămas în restanţă, din una în alta a ajuns falimentar şi n-a mai avut nimic. Din
disperare a vrut să-şi ia viaţa; salvat miraculos din valuri, unde după socoteala omenească
aceasta părea absolut imposibil, el a început să înţeleagă limbajul lui Dumnezeu, care-l chema la
pocăinţă. Într-o noapte, în care L-a zărit pe Domnul într-un vis, a găsit pace şi a devenit fericit.
Curând după aceea s-a întors şi soţia lui. El însuşi a venit într-o zi la un mesager al lui
Dumnezeu: ‚Vin numai să vă spun cât de nespus de fericit sunt.’ Apoi a povestit cele de mai sus
şi a continuat: ‚Îl laud zilnic pe Dumnezeu că m-a făcut să ajung atât de sărac, altfel n-aş fi
devenit niciodată aşa de fericit. Pentru săptămâna aceasta am de muncă şi pâine pentru ai mei; ce
va fi după aceea, nu ştiu. Dar aceasta o ştiu: Domnul ne va purta de grijă.’ Acest creştin, având în
vedere trecutul, a avut un răspuns limpede la întrebarea: de ce? Adevărata teamă de Dumnezeu îl
fereşte pe cel umil de a pune această întrebare Dumnezeului său. Cu toate acestea este adevărat
că există încercări în care inima omenească are nevoie de mult har, pentru a avea încredere în
Dumnezeu printre suferinţe şi lacrimi, că dragostea Lui face totul desăvârşit. Ce mângâiere că
veşnicul Dumnezeu, din înaltul lui sfânt priveşte în jos plin de îndurare şi har, pe acest sărman
pământ. „Domnul priveşte din înălţimea cerurilor şi vede pe toţi fiii oamenilor. Din locaşul
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locuinţei lui priveşte pe toţi locuitorii pământului. El le întocmeşte inima la toţi şi ia aminte la
toate faptele lor.” (Psalmul 33,13-15). Cine Îi va cere socoteală sau Îi va da instrucţiuni? Toate
căile Lui sunt desăvârşite, chiar şi acolo unde omul nu le înţelege.
În fabricile în care mătăsurile sunt ţesute cu modelele lor de multe ori artificiale, în felurite
culori, cu flori şi figuri, există aşa-numitul scaun al lui Jacard. Dacă intri într-o asemenea
ţesătorie, vezi cum se învârtesc fusuri fără număr, de la care pleacă firele în toate culorile
posibile, pentru a fi ţesute împreună. În mijloc este un dulap mare, închis, de la care pleacă toate
aceste mişcări. Tot în el se întocmeşte lucrarea, fiecare după modelul care trebuie ţesut. Dulapul
este încuiat ca să nu se schimbe nimic la ţesătură. Un creştin în vârstă, un meşter tăbăcar, care a
auzit despre această realizare minunată, s-a lăsat condus în fabrică de către un muncitor. Bătrânul
a privit uimit la ciudata mişcare şi a zis: ‚Nu înţeleg relaţia şi scopul şi cum stau toate în
legătură.’ Muncitorul a spus: ‚Stăpânul meu are cheile de la acest dulap, iar eu nu vi-l pot
deschide.’ Această simplă remarcă a fost pentru bătrân ca un răspuns de sus la multe întrebări ale
inimii lui, pentru că n-a putut să înţeleagă întotdeauna căile lui Dumnezeu. Stăpânul meu are
cheile! Vreau să I le şi las, şi-a zis, chiar dacă nu pot să văd înăuntru; este suficient dacă
guvernează EL. El realizează ce Şi-a propus, chiar şi fără să văd eu „cum”.
Peste cei aproximativ 1500 milioane de oameni de pe pământ domneşte atotputernicul
atotînţeleptul Dumnezeu plin de har, ia seama la gândurile, vorbele şi căile lor, răspunde la
fiecare rugăciune a credinţei, aude fiecare suspin şi rugăciune, numără fiecare lacrimă. „Domnul
este lângă toţi cei ce-L cheamă, lângă toţi cei ce-L cheamă cu toată inima.” (Psalmul 145,18). El
îi lasă pe ai Lui să afle cum sparge El cursul lucrurilor de zi cu zi, cu putere şi har împărătesc,
pentru a-i salva; El îl lasă pe om să culeagă ce a semănat; El ştie să-i arunce pe cei mândri în
ţărână; El zdruncină mii cu accidente îngrozitoare, pe care le îngăduie şi totuşi El salvează şi
ocroteşte iar în multe cazuri oameni nerecunoscători, care după aceea Îi rămân datori cu
mulţumire şi pocăinţă. Că omul, cu toate acestea, rămâne răspunzător pentru purtarea lui, pentru
toate hotărârile vieţii lui, o mărturiseşte conştiinţa fiecăruia.
Iar acum, prietene, permite să ţi se arate ce gânduri are Dumnezeul cel veşnic pentru viaţa ta.
Dumnezeu te iubeşte şi te caută; El vrea să facă din viaţa ta ceva spre onoarea Lui. Tu trebuie să
vii sub har, binecuvântat şi spre binecuvântare. Vrei lucrul acesta? Dumnezeu s-a gândit la tine
cu dragoste desăvârşită, veşnică. El L-a dat pe singurul Lui Fiu, Isus, pentru tine, la moarte de
cruce; El L-a împovărat cu vina ta şi L-a lăsat să poarte pedeapsa ta, blestemul tău. Astfel a
deschis Isus poarta harului. Nu există nici o dovadă mai mare a dragostei lui Dumnezeu, decât
crucea de la Golgota. Dacă toate celelalte călăuziri ale vieţii tale nu poţi să le înţelegi – aceasta
una poţi şi trebuie s-o înţelegi: „Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece
lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El, nu este judecat; dar cine nu crede,
a şi fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiul al lui Dumnezeu.” (Ioan 3,1718). Crezi în Fiul lui Dumnezeu? A crede înseamnă: a te încredinţa cu deplină încredere, cu toată
inima şi viaţa, Aceluia care S-a aşezat pe Sine Însuşi sub judecata lui Dumnezeu, pentru a te
mântui. Ce dragoste! Priveşte în mâinile care au fost străpunse pe cruce pentru tine şi fii
încredinţat tare că din aceste mâini nu poate veni în viaţa ta decât ceva bun şi îndurare.
Ceea ce te face nefericit, nu este decât păcatul tău; ceea ce te apasă este vina ta. Iată, de
acestea vrea Domnul să te mântuiască. Dacă viaţa ta trebuie să ajungă sub deplina binecuvântare
a lui Dumnezeu, trebuie să mergi cu vina ta la Domnul. Adu-I-o Lui! El ţi-o va lua, îţi va
tămădui conştiinţa prin sângele lui Isus. Atunci Cuvântul lui Dumnezeu îţi va da o privire de
ansamblu şi înţelegere, iar tu nu vei mai întreba în aceasta sau în cealaltă: de ce? Ci ca un copil
al lui Dumnezeu vei lăuda pe Domnul din adâncul inimii tale: „O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii
şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de neînţelese sunt căile Tale!” (Romani 11,33).
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Nr. 47
CE ESTE VIAŢA?
„În El era viaţa şi viaţa era lumina oamenilor.” (Ioan 1,4)
Uneori auzim spunându-se despre bărbaţi: acesta este un om de viaţă. Prin aceasta
înţelegem oameni care fără obiecţia conştiinţei savurează pofta ochilor, a cărnii şi a pântecului,
în formă fină sau ordinară. Ei au pus pe primul loc: plăcerea, distracţia, amuzamentul, fără să le
pese că alţii sunt aduşi în suferinţă profundă prin viaţa lor. Când un asemenea om de viaţă ajunge
bătrân şi bolnav, obişnuieşte să fie indispus şi posomorât, până ajunge iar în dispoziţie prin
alcool, până acolo încât să poată savura ceea ce poate îi mai oferă ziua de azi. Dar odată cu
creşterea numărului de ani şi cu încărunţirea şi chelirea capului, plăcerile devin tot mai
insuficiente, orele triste, nopţile nedormite, indispoziţiile tot mai multe. Unul dintre aceşti
oameni de viaţă, care pun aşa mare preţ pe a mânca şi a bea bine într-o societate veselă, a spus că
o astfel de viaţă seamănă cu o zi în care pentru început primeşti un mic dejun excelent – prin
aceasta se referea la anii tinereţii. Apoi vine un prânz potrivit – aceştia sunt anii bărbăţiei, iar
apoi urmează o cină mizerabil de proastă – prin aceasta înţelegea bătrâneţea unui asemenea om
de viaţă.
Biblia spune acelaşi lucru în cuvinte mai bune, mai potrivite: „Dar adu-ţi aminte de Făcătorul
tău în zilele tinereţii tale, până nu vin zilele cele rele şi până nu se apropie anii când vei zice: ‚Nu
găsesc nici o plăcere în ei.’” (Eclesiastul 12,1-2). Aceşti oameni au văzut şi au savurat tot ce este
de văzut şi de savurat în metropolele moderne, au citit toate cărţile interesante posibile, cunosc
totul – numai un lucru le mai stă în faţă: spaima trezirii conştiinţei! Vai, când această carte
întunecată va fi deschisă în faţa ochilor amintirii lor! Figurile acuzatoare ale trecutului vin
neanunţate la omul care zace fără somn în patul lui. Ce imagine înspăimântătoare a vieţii
pierdute, peste tot: Vină! Vină! Vină! Este această viaţă într-adevăr viaţă?
Mulţi oameni îşi închipuie că „viaţă” înseamnă să ai mulţi bani, muncă puţină, prieteni veseli,
să fii sănătos şi fiecare după înclinaţie, să meargă azi la cârciumă, mâine la teatru. Mulţi o şi
numesc „a savura viaţa”, atunci când pot să facă tot ce au chef de-a dreptul destrăbălaţi, chiar
dacă acelea ar fi lucrurile întunecate ale poftei necurate. Este aceasta viaţă? Nu, aceasta este o
cale a morţii, a blestemului, care duce în iad. Dacă toţi tinerii care stau râzând în jurul mesei de
cârciumă sau aceia care se învârtesc împreună în dans ar scoate din poşetă ultima scrisoare a
tatălui şi a mamei lor şi ar citi-o, atunci la mulţi „umorul bun” s-ar evapora repede. Dar dacă am
păşi chiar în mijlocul lor şi le-am deschide marea scrisoare a lui Dumnezeu către oameni, pentru
a le citi din ea, atunci l-ar da afară mânioşi pe un asemenea mesager. Acolo, unde în clinchetul
paharelor se strigă adesea: „Să trăiască!”, nu se poate suporta cuvântul: „Căci cel ce mă
găseşte, găseşte viaţa şi capătă bunăvoinţa Domnului. Dar cel ce păcătuieşte împotriva
mea îşi vatămă sufletul său; toţi cei ce mă urăsc pe mine, iubesc moartea.” (Proverbe 8,3536).
Când acum câţiva ani a fost dezgropată din nisipul deşertului african colonia militară romană
Timgad, s-a găsit în piaţă (în romană: forum), pe dalele cu care este pavat terenul, inscripţia: „A
vâna, a te scălda, a juca, a râde, aceasta înseamnă să trăieşti.” În nisipul deşertului
cuvântul baie li se părea minunat călătorilor, părea aproape ca o ironie – iar în lumea morţii, pe
care o vezi de jur-împrejurul tău, devii gânditor când citeşti. „Aceasta înseamnă să trăieşti!”
Acea inscripţie nu vorbeşte despre lucruri rele, ci despre cele îngăduite, folositoare şi bune şi
totuşi este un cuvânt al plăcerii lumeşti amăgitoare, acela care în acest loc al morţii se amăgeşte
singur. Neamurile care l-au scris odinioară acolo, n-au ştiut ce înseamnă „a trăi”, căci ei nu L-au
cunoscut pe Isus, care spune: „Eu sunt viaţa!” (Ioan 14,6). „Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi
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mort, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine, nu va muri niciodată. (Ioan 11,25-26). „Morţi în
păcate şi fărădelegi.” (Efeseni 2,1-2).
Dar oare se ştie astăzi în creştinătatea de nume ce este „viaţa”? Ah, nu, nenumăraţi oameni,
care îşi zic creştini, au o concepţie mult mai ordinară despre ce înseamnă viaţa, decât acei
romani de odinioară, care au întocmit această inscripţie din piaţa din Timgad. Viaţa practică,
zilnică a majorităţii creştinilor de nume este într-un contrast izbitor cu adevăratul creştinism.
Câtă vreme sunt tineri şi sănătoşi, cântă: ‚Faceţi-vă aici o viaţă de plăcere,/ Nu-i nici o
altă lume, nici vreo revedere.’ Aceasta nu este nici întâmplător, nici nu-i de azi, de ieri. De
100 de ani cântă studenţii germani cântecul latinesc “Gaudeamus igitur”. Prima strofă sună astfel
tradusă: ‘Să ne bucurăm, aşadar, cât suntem tineri, căci după o tinereţe plăcută şi o bătrâneţe
anevoioasă, vom fi toţi una cu pământul. De aceea mâncaţi şi beţi, tovarăşi, căci în veacurile
ulterioare nu va mai exista întoarcere pentru noi.’ Negreşit, majoritatea oamenilor tineri cântă
asemenea cântece, fără să se gândească la adevărata semnificaţie – dar de aceea, totuşi, ei
continuă să rămână stăpâniţi de duhul lumii, în puterea necredinţei. Fiecare cuvânt al acestui
cântec este o respingere a dragostei lui Dumnezeu, care L-a dat pe veşnicul Fiu la crucea de la
Golgota, pentru a ne salva pe noi, păcătoşii pierduţi, din stricăciunea păcatului.
Nu exprimă acest cel mai iubit cântec studenţesc exact acelaşi lucru ca neamurile din zilele
apostolului Pavel? Ei spuneau: “Să mâncăm şi să bem, căci mâine vom muri.” (1 Corinteni
15,32).
Dacă aceasta este caracteristica vieţii tale, atunci să ştii: poţi, într-adevăr, să trăieşti fără Isus,
dar crucea de la Golgota nu poţi s-o desfiinţezi. Realitatea că Fiul lui Dumnezeu a atârnat
împovărat cu vina noastră pe lemnul blestemat, pentru a-i mântui pe păcătoşi, străluceşte peste
viaţa tuturor naţiunilor şi ea a luminat şi în viaţa ta. Tu poţi contesta acest lucru de o mie de ori,
dar să ştii totuşi că acesta este adevărul. Poţi să susţii că Dumnezeu, Dumnezeul cel sfânt şi
Judecătorul nu există şi totuşi simţi că trebuie să te înfăţişezi înaintea Lui. Poţi să spui râzând că
noţiunile de bine şi rău sunt numai omeneşti, numai formate prin educaţie, conştiinţa m-a minţit
când m-a mustrat, n-am mai întrebat-o şi am declarat-o moartă. Taci şi amuţeşte! Şi totuşi
conştiinţa strigă în orele liniştite, când entuziasmul s-a evaporat. Dacă apoi vin: boală, bătrâneţe,
nevoie, sărăcire, auzi zi şi noapte glasul: Ce ai făcut? Ce s-a ales de viaţa ta? Încotro te îndrepţi?
Asta-i viaţă?
L-ai văzut pe Fiul lui Dumnezeu pe cruce, sub cununa Lui de spini, luptându-Se în judecata
lui Dumnezeu sub povara vinei tale? Şi totuşi rămâi indiferent, egoist, nesmerit? Eşti pe
drumul morţii! Ascultă ce este viaţa! Viaţa este: să te ştii iubit de Dumnezeul cel veşnic, să te
odihneşti la inima şi în mâinile lui Isus. Viaţa este: să priveşti cu o nădejde indestructibilă prin
poarta deschisă a Casei cereşti a Tatălui. Viaţa este: să poţi spune în pacea lui Dumnezeu: nu mă
tem de nici un rău, căci Tu eşti cu mine.
Un bărbat încercat, dar care până atunci, în ciuda prosperităţii şi a succesului a trăit lipsit de
pace şi de nădejde, a găsit de curând pacea cu Dumnezeu prin sângele lui Isus. Câteva săptămâni
mai târziu scria:
Ce pace preţioasă a intrat în inima mea! Ce fericit sunt că ştiu că acum am găsit pacea cu
Dumnezeu. Acum pot să vorbesc orice cu Domnul în rugăciune. El îmi dă francheţe, să vin la El
cu cea mai mică dorinţă. Isus este acum şi Mântuitorul meu, El a suferit şi pentru mine amara
moarte de cruce, pentru iertarea păcatelor mele. El a devenit şi prietenul meu iubit şi fidel. El mă
conduce acum de-a lungul ţărmului mării spumegânde, pentru a-mi arăta lucrările minunate ale
lui Dumnezeu. Pot să-I vorbesc cu glas tare, El îmi dă cuvinte ca să-L laud pe marele Creator.
Prin Duhul Lui cel Sfânt EL îmi deschide simţurile pentru priceperea altor lucruri. Nu găsesc
suficientă mulţumire pentru tot harul. „Eu una ştiu: că eram orb şi acum văd.” (Ioan 9,27).
Acum ştii ce înseamnă viaţa. Tu trăieşti?
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Nr. 48
SUB A CUI INFLUENŢĂ EŞTI?
„Adevărat, adevărat vă spun: că oricine trăieşte în păcat, este rob al păcatului. ….
Dar dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi.” (Ioan 8,34 şi 36)
Din anul 1876 până în 1880, un magnetizator danez, Karl Hansen a făcut mare vâlvă. Acest
om dădea în toate oraşele mari ale Europei reprezentaţii publice, în care, din numărul
spectatorilor chema persoane individuale, pe care, cu mişcarea mâinii le transfera într-un somn
asemănător cu leşinul. În această stare, oamenii făceau, la porunca magnetizatorului, în faţa
ochilor publicului, cele mai minunate mişcări. Ei erau vizibil privaţi de orice voinţă proprie şi
legaţi de voinţa acestui om ciudat, care, în cele din urmă îi trezea din somnul lor magnetic.
Aceste persoane mărturiseau după aceea, că nu mai aveau nici o amintire din tot ce se petrecuse
cu ei. În 1880, la Viena, s-a ajuns la o anchetă judiciară împotriva lui Hansen, în care s-a
constatat prin medici şi naturalişti, că în nici un caz nu este vorba despre o escrocherie convenită,
ci despre realitatea unor influenţe invizibile şi inexplicabile, căreia persoanele în cauză nu i se
mai puteau sustrage, după ce s-au expus odată influenţelor acestui om. De atunci au avut loc de
mai mult ori asemenea apariţii şi nu poate fi pus la îndoială că există oameni care exercită asupra
altora, o putere misterioasă care leagă voinţă personală; ei au capacitatea de a-i supune pe alţii
fără voinţă sub stăpânirea lor, până la cuvintele pe care le rostesc, până la mişcările mâinilor şi
ale picioarelor lor. Unii chiar au abuzat de această putere a lor, pentru a determina pe oamenii
predaţi lor, la trădarea unor taine, la livrare de bani sau la acţiuni imorale. Tot domeniul acesta
misterios este desemnat cu numele de hipnotism.
Lucrul acesta ţi s-ar putea părea aproape indiferent, dacă el n-ar fi dovada că există puteri
nevăzute care guvernează viaţa oamenilor şi de care omul nu se poate elibera singur. Cuvântul
desăvârşit al lui Dumnezeu exprimă desluşit că acei oameni care încă nu sunt proprietatea
mântuită a lui Isus, sunt legaţi în dependenţă „de domnul puterii văzduhului, a duhului care
lucrează acum în fiii oamenilor.” (Efeseni 2,1-1). Despre cine vorbeşte aici Cuvântul lui
Dumnezeu? Cine este acel „domn al puterii văzduhului”? Este Satan, stăpânul acestei lumi.
Poate te gândeşti că toate hotărârile tale vin de la tine însuţi şi totuşi situaţia nu stă deloc aşa;
tu eşti influenţat de felurite puteri spirituale, cărora le eşti supus, parţial fără ştiinţa ta, parţial cu
ştiinţa ta. Există, de exemplu, cărţi şi tablouri, prin care oamenii sunt împinşi la imoralitate; fără
această influenţă n-ar fi ajuns pe acest drum. Există alte cărţi, care au împins mulţi oameni la
sinucidere. Toate aceste lucruri sunt mijloace în mâna acelui tiran misterios. Satan nu trebuie să-i
aducă pe oameni în puterea lui printr-un somn magnetic, ca acel magnetizator, nu, ei sunt născuţi
în puterea lui. Dar aici este o mare deosebire. Acel om le strigă oamenilor hipnotizaţi cu glas
puternic: trezeşte-te! Apoi ei revin la starea lor normală. Dar Satan nu trezeşte niciodată el însuşi
pe cei stăpâniţi şi adormiţi de el – aceasta o face numai harul lui Dumnezeu, pentru a-i elibera pe
oameni de sub puterea Satanei, din somnul morţii păcatului. Iată un exemplu din viaţă:
X. era fiul unor părinţi credincioşi şi a învăţat bine meseria tatălui său. Toate condiţiile
preliminare păreau îndeplinite pentru a menţine această viaţă pe drumul cel bun – şi totuşi lipsea
ceva: întoarcerea personală la Isus a tânărului bărbat. El a fost crescut evlavios, dar n-a trăit
întoarcerea; în ciuda intenţiilor bune, el era sub puterea stăpânului întunecat. Şi cum a mers? În
1905, cam la 19 ani, a plecat la Berlin. Acolo a ajuns, după scurt timp, într-un anturaj rău.
Drumul lui a fost: cârciuma – băutul – imoralitatea. Curând a încetat să lucreze şi a găsit un loc
de şedere într-o casă a ruşinii. Averea pe care a primit-o acolo, a plătit-o scump. Trupul lui tânăr,
sănătos până mai înainte, a fost ruinat prin boli rele, consecinţa păcatului. Părinţii n-au primit
luni în şir nici o scrisoare. Pentru a face rost de bani, a încercat cu hoţia de buzunar. Satan a făcut
ca să reuşească. Un portofel pe care l-a furat unei doamne, conţinea mult peste 100 de mărci. Un
ceas de aur şi sume mici de bani au căzut de asemenea în mâinile lui.
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Unde ajunsese acest tânăr? Ce uimitor de repede s-a scufundat această viaţă în adâncul cel
mai întunecos! A vrut el lucrul acesta? În nici un caz! El se simţea chiar profund nefericit în
aceasta; ştia că este pe drumul pierzării. El a ajuns acolo unde n-a vrut să ajungă. În sfârşit, când:
sănătatea, puterea de muncă, numele bun şi onestitatea, tot ceea ce luase cu sine în viaţă de acasă
a fost pierdut, şi-a venit în fire: aşa nu mai pot trăi! Totul s-a petrecut exact ca în istoria fiului
risipitor. „Şi-a venit în fire şi a zis: ‚…Mă voi scula şi voi merge la tatăl meu.’” (Luca 15,17-18).
Ce-i drept, încă nu era o întoarcere acasă cu mărturisirea cinstită a păcatelor, era numai
cunoştinţa: trebuie să ieşi acum din Berlin, altfel pieri de tot. – Astfel a venit acasă. Nici tata, nici
mama n-au bănuit din ce fel de viaţă venea fiul. – El a început din nou să lucreze, dar era
profund nefericit. Atunci prietenii l-au invitat să meargă cu ei, pentru a asculta evanghelia.
Puterea Cuvântului lui Dumnezeu a atins inima şi conştiinţa tânărului bărbat. Când s-a terminat
adunarea, s-a dus la un martor al lui Isus, a spovedit toată mizeria şi ruşinea trecutului său, s-a
abandonat în mâinile lui Isus, s-a adăpostit sub puterea harului sângelui de la Golgota. Raza
dragostei lui Dumnezeu l-a trezit din amorţeala lui. Dumnezeu l-a chemat. El a fost eliberat de
sub puterea şi influenţa stăpânului întunecat, din lanţurile Satanei. Atunci au curs multe lacrimi
de pocăinţă peste viaţa lui pierdută – ah, ochii lui vedeau, privind în urmă, numai vină. Dar în
faţa lui stătea Salvatorul lui; Isus a rostit cuvântul harului: „Iertate îţi sunt păcatele! Credinţa ta
te-a mântuit; du-te în pace!” (Luca 7,48 şi 50).
Prin căderea lui Adam, tot neamul nostru a fost deposedat de libertate, legat sub puterea lui
Satan. Acesta îi ţine tare pe oameni în lanţurile şi cursele lui, care în nici un caz nu sunt
invizibile. Le poţi vedea desluşit la un beţiv, la un desfrânat, la un zgârcit. Dar el are şi alte
capcane, care arată mai rezonabil, de exemplu: ambiţie, mândrie, egoism, sete de răzbunare –
cine ar putea să enumere lucrurile pe care le foloseşte Satan! Desigur, le rămân tuturor
responsabilitatea şi conştiinţa că sunt datori să facă binele şi să evite răul – dar vai, ei simt şi află
că sunt legaţi prin pofte şi dorinţe. Se numeşte aceasta pe drept libertate? Nu, este robie; omul în
starea lui naturală este un prizonier, el trebuie să fie eliberat din puterea Satanei. Lăudat fie
Dumnezeu, Eliberatorul a venit – este Isus! De aceea a spus Domnul când l-a trimis pe Pavel cu
vestea evangheliei la naţiuni: „Să se întoarcă de la întuneric la lumină şi de sub puterea Satanei la
Dumnezeu.” (Faptele Apostolilor 26,18). De aceea este scris: „Dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi
cu adevărat slobozi.” Isus are putere să rupă toate funiile şi lanţurile, să frângă de tot influenţa
Satanei şi să-ţi dea din nou, ceea ce au pierdut Adam şi Eva: o voinţă eliberată. Dar tu trebuie să
primeşti mai mult decât au avut Adam şi Eva înaintea căderii lor: tu trebuie să devii un copil
iubit şi binecuvântat al lui Dumnezeu, ocrotit sub puterea harului sângelui lui Isus. Vrei lucrul
acesta? Ai vrea ca toate funiile păcatelor să fie rupte? Vrei să fii eliberat din toată puterea
Satanei? Cheamă Numele lui Isus, abandonează-te în mâinile Lui, atunci toată viaţa ta va fi
adusă sub puterea harului, Isus îţi dă putere să faci voia lui Dumnezeu!
Nu poţi să-I dai decât două feluri de răspunsuri: poţi să spui în inima ta: vreau să rămân ce,
unde şi cum sunt – nu vreau să aud nimic despre eliberare, sunt bun destul! Sau poţi să strigi:
Doamne Isuse, eliberează-mă, iartă-mă, doresc să fiu mântuit! Care este răspunsul tău?

101

Mărturiile unui vechi soldat către camarazii lui: Anul XI - Georg von Viebahn
Nr. 49
CARE SUNT PRIETENII TĂI?
„Prietenul adevărat iubeşte oricând şi în nenorocire ajunge ca un frate.” (Proverbe
17,17)
Dacă cineva-ţi vorbeşte prietenul de rău,
Oricât pare de vrednic, nu crede cuvântul său.
Dacă toată lumea i-ar aduce denigrare,
Nu da lumii, ci prietenului tău crezare.
Doar cine-aşa statornic prietenii-şi iubeşte,
E vrednic să-i dea Domnul prieteni de nădejde.
O inimă de prieten e un rar tezaur,
Lumea-ntreagă n-o poate-nlocui nici cu aur
E-un odor cu sfântă putere miraculoasă,
Ce face minuni doar printr-o credinţă aleasă.
Dar orice-ndoială pune pe luciu-i o pată,
Odată spart, nu va mai fi întreg niciodată.
De-aceea, dac-un astfel de odor în dar primeşti,
O, să nu-i tulburi strălucirea, ci să-l preţuieşti.
Nu sparge giuvaerul, priveşte lumea toată
Numai ca pe-un piedestal ce giuvaerul poartă.
Chiar de-ai ajunge cerşetor sărac şi ruinat,
De-ţi rămâne-o inimă de prieten, eşti bogat.
Dar chiar de-ai câştiga un tron măreţ de suveran,
Şi n-ai, o, n-ai nici un prieten, eşti un om sărman!
Aceste cuvinte preţioase au atârnat mulţi ani într-o ramă simplă, deasupra biroului unui
împărat, care în ciuda întregului lux al castelelor sale, a avut o viaţă tristă şi un sfârşit încă mult
mai trist. El n-a avut pe pământ nici un prieten adevărat, iar pe Cel ceresc, pe Cel adevărat, nu La cunoscut. Astfel, viaţa lui s-a sfârşit în disperare.
Îl cunoşti pe adevăratul prieten? Îl cunoşti pe Isus? El a spus. „Nu este mai mare
dragoste, decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi.” (Ioan 15,13). El a făcut-o; El, cu toate
că El este Domnul slavei, a murit pe cruce pentru păcătoşii pierduţi, pe care i-a iubit şi i-a căutat.
Ferice de tine, dacă Îl cunoşti! El iubeşte oricând. Pe El poţi să te bazezi neclintit. Un vechi
soldat povestea: Am avut un prieten, care în zilele copilăriei noastre m-a chemat la Isus. El avea
pe atunci 16 ani şi mi-a fost călăuză spre adevăratul Prieten. Acest prieten acum este de mult
plecat – dar el a fost prin harul lui Dumnezeu, cel mai mare binefăcător pământesc al meu, el a
fost unealta pentru a-mi mântui sufletul şi a-mi aduce viaţa sub binecuvântare veşnică. Permite
să fii întrebat: ce fel de prieteni ai? Dacă ai prieteni de la cârciumă, atunci te vor trage la
cârciumă. Tu îi vei întoarce spatele chiar şi scumpei, bătrânei tale mame şi vei respinge
rugăminţile ei, deşi ştii exact că mama îţi vrea binele. Te mai gândeşti uneori la ochii ei sinceri?
A plâns ea deja pentru tine? Oare ce scria în ultima ei scrisoare? Ah, prietenii fiilor au furat deja
multor mame inima fiului, iar inima de mamă au frânt-o de mâhnire.
Ai batjocoritori printre prietenii tăi? Fii convins că dacă nu te desparţi de ei, te vor trage în
căile lor. Cuvântul lui Dumnezeu consideră ferice pe omul „care nu se duce la sfatul celor răi, nu
se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşează pe scaunul celor batjocoritori!” (Psalmul 1,1).
Este deosebit de primejdios să ai batjocoritori ca prieteni, căci ei sfâşie toată sfinţenia care ţi-a
mai rămas, cu observaţiile lor veninoase şi hazlii. Aceşti oameni sunt sub blestem şi aduc
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blestemul. Dacă ai asemenea prieteni, curând vei semăna cu ei. Căci este adevărat: spune-mi cu
cine te aduni, ca să-ţi spun cine eşti.
Ai prieteni care merg pe căile imoralităţii şi vorbesc despre lucruri murdare fără să
roşească? „Nici curvarii, nici preacurvarii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.” (1 Corinteni
6,9-10). Curăţă-ţi drumul de asemenea prieteni, căci nu se vor odihni şi nu se vor opri, până nu
vei merge pe căile lor păcătoase. Câtă vreme vei trăi inocent, vei fi un ghimpe pentru conştiinţa
lor – ei fac tot ce pot. Satan face rost de ocazie, ca tu să ajungi sub puterea poftei murdare. Fii
convins, că dacă vei merge mai departe cu asemenea prieteni murdari, vei ajunge înspăimântător
de repede acolo unde sunt ei.
În Anglia, în 1307 a urcat pe tron regele Eduard al II-lea, la vârsta de 23 de ani. Acesta avea
un prieten, Piers von Gaveston, care a influenţat ca un duh rău viaţa lui Eduard deja ca principe
moştenitor, la împotrivirea faţă de poruncile tatălui său. Tatăl l-a alungat din ţară pe acest prieten
rău. Abia murise tatăl, abia urcase Eduard al II-lea pe tron, că l-a şi rechemat pe Gaveston.
Curând, mai marii ţării s-au opus intrigilor rele ale favoritului, chiar s-a ajuns din cauza acestui
om la revolte sângeroase, până când, în cele din urmă, acesta a fost ucis în 1313. Cu toate
acestea, Eduard al II-lea nu şi-a eliberat nici acum viaţa de sub influenţele vătămătoare. Un alt
favorit, Hugo Spencer, a venit în locul celui anterior. Regina însăşi s-a aşezat în fruntea celor
nemulţumiţi. Sfârşitul a fost o prăbuşire dezonorantă a lui Eduard al II-lea, care în anul 1327 a
fost luat prizonier, i s-a luat coroana şi în cele din urmă a fost omorât (27.IX.1327).
Ca acest rege păţesc mulţi oameni. Ei ajung la pieire, viaţa lor ajunge sub blestem, pentru că
nu vor să se despartă de prietenii lor răi.
Oamenii spun despre asemenea prieteni: acesta este un duh rău! În această expresie zace un
adevăr profund, căci asemenea prieteni dăunători sunt unelte în mâna lui Satan. Când constaţi că
influenţa unei singure persoane dă naştere la asemenea efecte, atunci pentru tine şi pentru mine
este importantă întrebarea: care sunt prietenii tăi?
În „Faust” al lui Goethe, poetul face să apară un om instruit, bine-intenţionat, la care se
prezintă un prieten, care reuşeşte să-l ia sub puterea lui. Este Satan; Goethe îl numeşte Mefisto.
Acest prieten a schimbat viaţa aceluia care i s-a predat trup şi suflet, într-o cale a blestemului.
Când acest om foarte înzestrat a auzit vestea despre Hristos, Cel înviat, a exclamat: Am auzit,
într-adevăr, vestea, numai că lipseşte credinţa! Atunci Satan a venit la scepticul înţelept
şi a obţinut puterea asupra vieţii lui; el i-a oferit omului înşelat pofta cărnii, el i-a uşurat
drumurile, el i-a deschis porţile spre păcat – astfel vine mizeria păcatului şi blestemul peste
oamenii necredinţei. Mulţi sunt convinşi că marele poet s-a prezentat în „Faust” pe sine însuşi,
propria lui viaţă. Este adevărul, este realitatea: cine nu crede Evanghelia, a căzut sub puterea
Satanei, iar acest prieten îi duce pe toţi care-l urmează, la pieire pentru timp şi veşnicie.
Grăbeşte-te să scapi de vraja acestui amăgitor şiret; fugi cu lanţurile păcatelor tale şi cu
acuzaţiile conştiinţei la Isus! Scriptura ne povesteşte despre un om sărac, bolnav, având trupul
paralizat, conştiinţa încărcată de vină. Această viaţă era ruinată şi anume, aşa cum părea, ca
urmare a propriului trecut păcătos. Dar acest om sărman mai avea o avere preţioasă: avea
prieteni care l-au cărat la Isus! Ei l-au culcat pe o targă şi l-au dus la Isus. Mulţimea le
închidea drumul, dar ei nu s-au lăsat opriţi. Ei au desfăcut acoperişul de pământ al casei în care
era Domnul. Ei şi-au coborât prietenul de sun în jos şi acum era la picioarele lui Isus. Ochiul
dragostei veşnice l-a privit pe sărmanul bolnav şi Isus a rostit marele cuvânt de har: „Fiule,
păcatele îţi sunt iertate!” (Marcu 2,5) Apoi Domnul a vindecat şi trupul bolnavului. El s-a
sculat pentru a umbla într-o viaţă nouă. Ai şi tu asemenea prieteni, care te duc la Isus?
Ferice de tine! Atunci să ai parte de acelaşi lucru ca acel slăbănog! Şi tu să auzi : „Fiule, iertate
îţi sunt păcatele, scoală-te şi umblă!”
O, de l-ai găsi pe acest Prieten atotputernic, Care-ţi mântuieşte viaţa de blestem şi de păcat,
Care-ţi rupe lanţurile, Care vrea să te ierte. Isus este Acela despre care este scris profetic în
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cartea Proverbelor: „Prietenul adevărat iubeşte oricând şi în nenorocire ajunge ca un frate.”
Ferice de tine, dacă Isus, dragostea veşnică în persoană, devine prietenul tău, iar tu te poţi
bucura: „Prea iubitul meu este al meu şi eu sunt a lui.” (Cântarea Cântărilor 2,16). Totuşi, trebuie
să ştii, dacă vrei să devii prietenul lui Isus, că trebuie să rupi relaţia cu prietenii de la cârciumă şi
cu batjocoritorii, cu cei desfrânaţi şi cu toţii prietenii veseli ai acestei lumi. Ori una, ori alta. Este
scris: „Prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu.” (Iacov 4,4). Care va fi acum decizia ta?

Nr. 50
TE POT AJUTA SENTIMENTELE EVLAVIOASE?
„Crede în Domnul Isus şi vei fi fericit (textual: mântuit)”.
(Faptele Apostolilor 16,31)
Seara se şedea în jurul focului de bivuac; o glumă urma după alta – nu toate erau potrivite
pentru urechea unei mame iubitoare. Apoi, un lung duruit al tobelor! Adunarea! Peste câmpul
întins răsuna melodia:
Puterea dragostei ador, mă-nchin,
Ce-n Isus s-a arătat, s-a împlinit;
Mă las în voia imboldului şi vin
Să iubesc, cum eu vierme-am fost iubit.
Mai bine decât în mine să m-afund,
În marea dragostei să mă scufund.
Jos căciulile pentru rugăciune! Mii de bărbaţi stau cu capul descoperit sub cerul nopţii.
Numai Dumnezeu, cunoscătorul inimilor, ştie câţi din cei care stau acolo-n front, cunosc şi adoră
cu adevărat dragostea Lui. Dar pentru toţi cei adunaţi acolo, liniştea solemnă a acestui moment
cuprindea mărturisirea plină de răspundere, că peste forţa armată a oamenilor acţionează
atotputernicia lui Dumnezeu, care Şi-a revelat minunata dragoste în Hristos, pentru a mântui pe
păcătoşi. - În sunetele coralilor sentimentele sunt puternic mişcate. Câte unul îşi aduce aminte de
vremea când era copil, că odinioară era obişnuit să se roage în fiecare seară. La câte unul se
trezeşte întrebarea: ce s-a ales acum de viaţa ta? Aici multor tineri li s-au umezit ochii. Totuşi,
oricât de puternice ar fi aceste sentimente – sentimentele nu schimbă viaţa. Câte unul se
ruşinează în faţa altora pentru emoţia lui, altul o uită repede. Acesta se întoarce la paharul lui cu
vin fiert părăsit mai înainte, celălalt la aceleaşi discuţii vesele, care deunăzi au fost întrerupte aşa
de brusc.
Sentimentele evlavioase sunt cu totul altceva decât credinţa vie. Câţi oameni nu pot să
verse lacrimi sub impresia unui cântec emoţionant – dar viaţa lor rămâne neschimbată.
Dumnezeu vrea să obţină conştiinţa şi inima (voinţa). Faptul că păcătosul pierdut este împovărat
cu vină şi faptul că Fiul lui Dumnezeu a venit pentru a mântui păcătoşi cu viaţa şi moartea Sa,
trebuie apucat ca o realitate. Aici ţinteşte Cuvântul lui Dumnezeu; smereşte-ţi inima în faţa
Cuvântului! Păcătosul nu poate fi ajutat decât prin întoarcerea inimii.
Dar chiar şi atunci când conştiinţa păcătosului s-a trezit, iar omul, conştient de păcatul lui,
începe să strige după îndurare, chiar şi atunci este valabil să nu priveşti la sentimente. Nu
aştepta un sentiment de iertare, ci apucă harul prin credinţă. Dar Dumnezeu nu face iertarea,
pacea inimii dependente de sentiment, ci de credinţă. Un credincios a povestit: În vara lui
1870 încă nu eram complet refăcut după o febră gastrică gravă, când am intrat ca rezervist în
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mobilizare. La slăbiciunea trupului meu s-a adăugat profunda nelinişte a inimii mele. Eram în
Mainz. Cât am strigat acolo zi şi noapte la Domnul pentru îndurare, chiar şi sub cască, în front.
Pe atunci am citit într-o scriere, cum un predicator i-a spus unui om care căuta pace: ‚Nu vreţi
siguranţa mântuirii prin credinţa în Cuvântul lui Dumnezeu, ci probabil aşteptaţi mai degrabă un
înger sau un vis sau un glas din cer. Vreţi să simţiţi, să vedeţi sau să auziţi ceva şi apoi să
deveniţi sigur. Dar pentru aceasta nu aveţi nici o făgăduinţă. Cuvântul lui Dumnezeu spune
despre Hristos: „ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” Deci Dumnezeu
cere de la păcătos să creadă în Fiul Său şi unui asemenea om îi dă El viaţa veşnică. Lucrul
acesta îl spune Cuvântul Său desăvârşit.’
Aceasta m-a determinat să citesc cu toată atenţia Cuvântul lui Dumnezeu. De câte ori am ieşit
afară, pe parapet cu Noul Testament, dimineaţa foarte devreme, pentru a citi în linişte un pasaj
din Sfânta Scriptură, înainte de a intra în slujbă! Astfel am găsit într-o zi versetul din Romani 8:
„Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui
Dumnezeu.” – Imediat m-am gândit că dacă Duhul lui Dumnezeu adevereşte duhului omului
despre filiaţiunea lui Dumnezeu, atunci sufletul trebuie să aibă pace şi siguranţă de neclintit
asupra salvării lui. Deci există o siguranţă a mântuirii şi a fericirii. Ah, dacă aş fi avut-o! Am
căzut înaintea lui Dumnezeu cu faţa la pământ şi m-am luptat pentru iertare şi primire, pentru
pace şi siguranţa mântuirii. Mă simţeam de parcă ar fi trebuit să mă apuce disperarea veşnică,
dacă n-aş fi ajuns astăzi încă la certitudine; îmi ziceam: acum ori niciodată! Iar Dumnezeu,
care este bogat în îndurare şi dragoste, care este mult mai pregătit să ne dăruiască mântuirea şi
viaţa veşnică, decât am fost noi vreodată doritori să le avem, mi-a îndreptat privirea spre cruce.
Acolo l-am văzut prin credinţă pe Fiul lui Dumnezeu în moarte şi în judecată, pentru a purta
pedeapsa pentru păcatele mele. Atunci a căzut povara de pe inima mea frântă, apăsătoare şi am
găsit pace. Ce har al lui Dumnezeu şi ce fericire!
Este hotărâtor pentru toţi cei care vor să obţină siguranţa mântuirii lor veşnice ca pe o
nădejde de nezguduit, ca nădejdea lor să se bazeze pe Cuvântul lui Dumnezeu, nu pe
sentimentele lor.
Unul dintre cei mai binecuvântaţi martori ai lui Dumnezeu, evanghelistul John Mac Neill,
care acum câtva timp a plecat acasă pe când era în Australia, povestea despre întoarcerea sa
următoarele:
Eram un băiat tânăr, casier de bilete, în vârstă de 17, până la 18 ani. Cunoşteam Biblia bine şi
puteam recita catehismul în somn, dar nu aveam nici lumină, nici pace. Dar ştiam că deveneam
cu fiecare an mai vârstnic, mai neînduplecat, mai rece şi mai implicat în păcat, chiar dacă nici nu
înjuram, nici nu juram, nici nu beam. Dar eram destul de onest să mă gândesc că nu eram
mântuit. Aşa că într-o seară am scris de la ghişeul meu de bilete, unui martor al lui Dumnezeu
cam aşa: ‚Nu pot să spun că sunt în chin sufletesc, dar simt că trebuie să mă hotărăsc. Dacă nu
mă hotărăsc acum pentru Hristos, atunci lumea nu-mi va îngădui mai departe să fiu fără tragere
de inimă. Biblia spune: crede în Domnul Isus şi vei fi mântuit. Cred în Isus Hristos. Nu sunt nici
ateu, nici hulitor; cred tot ce s-a spus despre Isus, dar cu toate acestea nu mă simt deloc mai
bine.’
Au trecut două sau trei zile; apoi, într-o dimineaţă pe la zece şi jumătate a venit răspunsul. Am
deschis plicul şi am citit: ‚Spui că tu crezi tot ce spune Scriptura despre Hristos, dar tu nu te simţi
nici un pic mai bine din această cauză. Pe cine să cred acum – pe tine, care îţi analizezi
sentimentele, iar apoi te condamni singur şi spui că nu poţi fi mântuit pentru că nu te simţi mai
bine? Sau să-L cred pe Dumnezeu, care spune în Cuvântul Lui că dacă într-adevăr crezi în
Hristos, eşti mântuit şi vei fi veşnic fericit?’
Această expunere a fost pentru mine exact ca şi când ai da la o parte o perdea. Am văzut
dintr-odată că nu depinde de sentimente, ci de credinţă, indiferent ce aş simţi. A trebuit să
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recunosc că nu cred cu adevărat în Hristos, ci în mine însumi, în inima mea. Scriptura doar
spune: „Cine se încrede în inima lui este un – filozof? Nu – un nebun.”
În felul acesta am ajuns la credinţă. N-am simţit ceva deosebit, dar am văzut ce înseamnă să ai
încredere în Isus şi să fii salvat imediat, fără sentimente.
Ce-i drept, mai aveam de biruit într-o luptă. În dimineaţa următoare m-am trezit fără nici un
fel de sentimente fericite şi iar m-am temut că totul n-a fost nimic, dar apoi, în ticăloşia mea mi-a
venit gândul: ‚Oare s-a modificat Biblia peste noapte? S-a schimbat Faptele Apostolilor 16,31?
Nu! S-a schimbat valoarea lucrării săvârşite de Hristos sau valoarea sângelui Său? Nu! Atunci nu
s-a schimbat nimic din cele pe care te-ai bazat; numai sentimentele tale s-au schimbat, iar prin
ele nu vei fi mântuit. Vei fi mântuit numai prin credinţa în Hristos.’
Dragă prietene, ai trăit şi tu aşa ceva? Dacă nu – vrei să ai parte? Atunci trebuie să-ţi
întemeiezi credinţa pe ceea ce spune Dumnezeu în Cuvântul Său.

Nr. 51
DE CE ESTE ÎN STARE CERNEALA TIPOGRAFICĂ
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi!” (Isaia 34,16)
Doi bărbaţi tineri, abia trecuţi de vârsta copilăriei, stăteau în 22 mai 1905 în faţa camerei
corecţionale din Duisburg pentru tâlhărie la drumul mare. Ei citiseră diferite romane de groază
(ale căror titluri le-au numit şi la dezbaterea de la tribunal) şi sub influenţa acestor cărţi au
îndepărtat de ei noţiunile de: păcat, drept, nedrept. Ei au întocmit planul aşa cum era el prezentat
în acele romane, să se ducă în Austria şi acolo să organizeze în munţi o bandă de tâlhari. Pentru a
câştiga banii pentru realizarea acestui plan, s-au înarmat amândoi cu pumnale şi revolvere şi au
hotărât ‚să facă o faptă îndrăzneaţă’. Au mers în gara Duisburg, ca să atace în rapidul care venea
de la Berlin nişte turişti care călătoreau singuri. Într-un compartiment de clasa întâi l-au găsit pe
directorul R. din Köln. Ei au urcat în cupeu şi în timpul mersului l-au atacat pe nefericit, pe care
l-au rănit grav şi l-au jefuit. În staţia următoare au luat-o la fugă. Pentru că tinerii delincvenţi au
mărturisit, au fost condamnaţi la şase ani de închisoare. La acest proces s-a stabilit clar în faţa
lumii întregi, cât de repede se coace însămânţarea cuvântului tipărit. Expunerile acelor romane
despre lipsa de disciplină, vărsarea de sânge fără scrupule, desfrânare şi minciună, au împins
aceşti doi tineri fără înconjur pe calea criminalităţii. Ce seceriş groaznic poate veni într-o zi în
veşnicie, din toate acele cărţi rele, ostile lui Dumnezeu, imorale, care se revarsă ca un fluviu lat
în mijlocul lumii noastre! Numai în anul 1905 în Leipzig, punctul central al comerţului german
cu cărţi, au fost înregistrate 28.886 de noi tipărituri. Printre acestea poate să fie vreo carte bună –
în schimb, un librar din Leipzig a scris de curând, având în vedere acest torent: Câte din
acestea sunt în slujba diavolului!
Este o poruncă divină: „Ce seamănă omul, aceea va secera.” (Galateni 6,7). Toate cuvintele
oamenilor sunt o însămânţare, în mod deosebit cuvintele tipărite, care ajung în cercuri
imprevizibil de largi. Domnul spune: „Vă spun că în ziua judecăţii oamenii vor da socoteală de
orice cuvânt nefolositor pe care-l vor fi rostit.” (Matei 12,36). Doar puţini din poporul german
cunosc răspândirea uimitor de mare a acelor romane de groază, care tulbură gândurile. Despre
unul din acestea editorul a anunţat în 4 februarie 1890, că până atunci au fost obţinute 250.000 de
abonamente. Cârpăceala includea 130 de reviste de 10 pfenigi, fiecare având 24 de pagini de
text. Deci abonatul plătea 13 mărci; prin urmare, cei 250.000 clienţi aveau de plătit 3 milioane şi
250.000 de mărci. Ce sumă pentru asemenea marfă! – Dar aceasta nu este cea mai mare pierdere
– paguba se întinde peste toată viaţa pământească, până în veşnicie. Într-o închisoare berlineză,
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36 de deţinuţi bărbaţi din 240 predaţi într-o săptămână, au declarat la chestionare, că au ajuns pe
căi greşite prin citirea de romane de groază; aceştia au recunoscut unde a început cariera lor; dar
câţi nu sunt care n-o recunosc.
Se spune că marele batjocoritor şi duşmanul creştinilor, Voltaire (a trăit din 1694 până în
1778) a citit la vârsta de cinci ani o poezie care lăuda necredinţa; impresia acestor versuri a
devenit hotărâtoare pentru toată viaţa lui. Ce s-a ales de acest băiat? Un blestem pentru oameni
fără număr, un slujitor privilegiat al lui Satan – şi moartea lui? A fost disperarea iadului deja
înainte de ultima suflare.
Un bărbat care a urcat la înaltă onoare, a povestit unui prieten, cum în anii copilăriei lui, un alt
băiat i-a arătat o carte imorală. Atunci a avut cartea veninoasă numai câteva clipe în mâini – dar
el ar da acum jumătate din averea lui, dacă n-ar fi văzut niciodată acea carte; căci în cele mai
sfinţite clipe ale vieţii sale, pozele acelei cărţi au murdărit lăuntrul lui, cu toate că el nu voia.
O carte, ba chiar o foaie imprimată nu sunt doar „hârtie şi cerneală tipografică”, cum spune
câte unul dispreţuitor, nu, este o putere latentă. De îndată ce o deschizi, ajungi în contact cu un
duh viu. În urmă rămâne un efect, care de multe ori devine hotărâtor pentru întreaga viaţă.
Marele evanghelist John Wesley (a trăit în Anglia şi în America de Nord din 1703 până în 1791)
a atribuit predarea vieţii sale binecuvântate Domnului, citirii unei cărţi; titlul ei era: „Trăirea şi
murirea sfântă”. Cărţile pe care le citeşti nu te lasă niciodată aşa cum eşti; ele îţi schimbă
lăuntrul fie spre Dumnezeu, fie te îndepărtează de la EL. Este scris: „Cuvintele înţelepţilor sunt
ca nişte ţepuşe; şi culegerile lor ca nişte piroane înfipte; sunt date de un singur păstor.” Lucrul
acesta este spus despre Cuvântul lui Dumnezeu, dar apoi se spune mai departe: „Şi pe lângă
aceasta, fiul meu, ia seama la ele; a face multe cărţi n-are sfârşit şi mult studiu este o oboseală a
cărnii.” (Compară cu Ecleziastul 12,11-12) Ce descriere profetică potrivită zilelor de acum: a
face multe cărţi n-are sfârşit! Pentru distracţia, amuzamentul şi gâdilatul simţurilor
mulţimi au fost scrise şi tipărite mii şi mii de lucrări de divertisment. Unde-l duc ele pe cititor?
Într-o lume în care voluptatea desfrânată, îndărătnicia, patima, năzuinţa după bani, ovaţiile
mulţimii ca o cale a fericirii, sunt aşezate ademenitor în faţa ochilor. Cine poate pune mâna pe un
cărbune aprins şi să nu se ardă? Pe drept aruncăm hainele bolnavilor de variolă sau de ciumă în
foc, pentru că sunt periculoase – oare să procedăm altfel cu cărţile proaste?
Face parte din caracteristicile prezentului că toată lumea citeşte. Eşti năsut în epoca cernelii
tipografice, trebuie să citeşti, fie că vrei, fie că nu – aşadar spune: ce citeşti?
În China, epoca hârtiei şi a cernelii tipografice a început mai devreme ca la noi. Cel mai vechi
ziar, Kin-Pana, adică tatăl presei lumii, există deja de 911 ani. Încă din anul 1361, după
cronologia noastră, a început să apară săptămânal, iar din anul 1880 a apărut zilnic, în trei ediţii
cotidiene. În schimb, efectul unui ziar chinezesc nu este în nici un caz comparabil cu cel al unuia
german, pentru că numărul oamenilor care ştiu să citească este relativ mic şi se limitează la
cercurile celor instruiţi. Ce minunat a procedat Dumnezeu, că a înfăptuit aceasta în creştinătatea
de nume, ca fiecare copil să înveţe să citească şi că în acelaşi timp Biblia, Cartea cărţilor să fie
răspândită în toată lumea – acum deja în 400 de limbi şi dialecte. În această Carte a lui
Dumnezeu este atâta putere biruitoare, viaţă, dragoste, adevăr, încât ajunge un cuvânt din ea,
pentru a câştiga biruinţa în orice inimă sinceră, de pe întinsul pământului, asupra miliardelor de
ziare şi de cărţi proaste, care îi trag în jos pe oameni şi îi ţin strâns în lanţurile puternice ale
necredinţei, păcătoşeniei şi vrăjmăşiei faţă de Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu, că în zilele
noastre această carte a Bibliei este însoţită de multe, multe cărţi şi reviste bune, care mărturisesc
lumii întregi dragostea şi adevărul care sunt în Isus, marele Mântuitor.
Prin puternicele unelte ale forţei hârtiei şi a cernelii tipografice, timpul prezent devine un
timp al despărţirii dintre lumină şi întuneric, dintre Împărăţia lui Dumnezeu şi
puterea lui Satan. Niciodată până acum nu fost un asemenea timp. Vestea harului, Cuvântul şi
dragostea lui Dumnezeu, care vor să-l mântuiască pe păcătosul pierdut prin jertfa singurului Său
Fiu, Isus, se răspândesc în lume. Toţi sunt chemaţi, milioane de oameni aud Cuvântul:
107

Mărturiile unui vechi soldat către camarazii lui: Anul XI - Georg von Viebahn
„Grăbeşte-te şi scapă-ţi sufletul!” „Judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în
lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele.” (Ioan
3,19). Este aceasta valabil şi pentru tine? Nu te-a ajuns raza dragostei lui
Dumnezeu? Ai iubit şi tu mai mult întunericul decât lumina, pentru că n-ai vrut să laşi viaţa ta
înstrăinată de Dumnezeu să fie mântuită şi eliberată? Spune ce citeşti; spune ce cărţi îţi plac, ce
imagini şi ce gânduri îţi atrag şi îţi stăpânesc mintea? Această pagină te cheamă la un Prieten,
care nu doreşte decât un singur lucru pentru tine: să devii fericit pentru timp şi veşnicie,
să devii liber şi scăpat de toate lanţurile păcatelor, desprins de tot ce vrea să-ţi
aducă viaţa sub blestem. Iată, acest prieten este Isus, Fiul lui Dumnezeu. El este loialitatea
însăşi, El are o inimă plină de îndurare de dă peste ea: El S-a împovărat cu vina ta, El a mers
pentru tine la judecată, pe cruce: O, du-te la El, cuprinde-I picioarele crezând, cerând îndurare!
Atunci viaţa ta va ajunge sub har pentru timp şi veşnicie. Vrei să-L cunoşti pe Isus? Atunci
citeşte crezând, cu rugăciune Cartea lui Dumnezeu, Biblia.

Nr. 52
N-AŞ FI CREZUT
„În ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit.” (Geneza 2,17)
S-a petrecut pe câmpul din Mecklenburg – n-au trecut mulţi ani de atunci -, că un muncitor
tânăr de la o moşie îl ura pe păstor. El voia să-l necăjească pe acest păstor şi a hotărât să aprindă
staulul oilor. El a urmărit anume, să-i ardă păstorului haina de duminică, pe care o avea agăţată
acolo. Deci a aprins staulul oilor, în timp ce păstorul era afară cu oile. Staulul a ars cu văpăi şi a
ars şi haina păstorului, dar nu numai ea a ars, ci toată moşia, averea multor zilieri, casa moşiei –
totul s-a făcut cenuşă. A fost o minune a bunătăţii lui Dumnezeu că n-a ars nici un om împreună
cu toate. Când tânărul a văzut totul izbucnind în flăcări, şi-a dat seama ce a făcut – era prea
târziu; nimeni nu putea opri flăcările dezlănţuite. Curând după aceea tânărul piroman stătea în
faţa justiţiei. El cu adevărat n-a vrut să cauzeze o nenorocire aşa de mare – el a vrut doar să-i
joace păstorului o festă. I s-a întâmplat ceea ce se întâmplă la mii şi mii de oameni, pe care Satan
îi întărâtă şi îi ademeneşte – marele înşelător le arată numai satisfacţia poftei lor; sfârşitul faptei
lor, efectul căii lor le ascunde de ochii lor, pe acestea le văd abia după ce este prea târziu. Dacă
Eva ar fi prevăzut în ce mizerie fără pace, în ce robie a păcatului o ademeneşte şarpele pe ea şi pe
neamul ei, cu siguranţă n-ar fi luat fructul oprit – dar lucrul acesta nu l-a văzut în clipa aceea.
Dumnezeu a avertizat-o: „În ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit!” Dar ea nu l-a
crezut pe Dumnezeu, de aceea a fost sortită vicleniei vrăjmaşului. Acesta a arătat numai fructul
ademenitor, zâmbitor – dorinţa a fost aţâţată, pofta a devenit biruitoare – a apărut pieirea.
Proverbul spune: când vii de la primărie, eşti mai înţelept decât când te-ai dus acolo. Aceasta
este şi aici valabil, că adevărata consecinţă şi rodul păcatului se văd abia după ce acesta a fost
săvârşit. Dar n-ar trebui să fie aşa. Cine crede Cuvântul lui Dumnezeu, acela se lasă avertizat;
Dumnezeu spune: „Păcatul este ruşinea popoarelor.” (Proverbe 14,34) şi aşa este. Diavolul nici
nu contestă aceasta, nu, el spune oamenilor: ‚Normal, păcatele şi viciile aşa mari, grosolane,
evidente, sunt rele: Dar cu păcatele mici nu este aşa de periculos. Astfel a introdus
deosebirea dintre păcatele mari şi mici, pentru a adormi conştiinţele. În Cuvântul lui
Dumnezeu nu există această deosebire. Probabil toţi oamenii zilelor noastre vor fi socotit,
pe Eva şi pe Adam ca păcătoşi mici. Dar care este părerea lui Dumnezeu? Dumnezeu îi aşează
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pe păcătoşi nemijlocit lângă ucigaşi, curvari şi vrăjitori (compară cu Apocalipsa 21,8). Cu câtva
timp înainte am citit însemnările unui om instruit, după aspectul exterior un bărbat foarte
onorabil, care în anii lui cei mai buni a fost un om cu situaţie înaltă. Era o povestire despre
păcatul său, scrisă cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu. Ea a început cu multe minciuni în timpul
copilăriei, el şi-a înşelat părinţii, profesorii; curând au urmat: neascultare, păcate tainice comise
la tinereţe, sustragere de bani. Escrocherie, furt, beţie, infidelitate şi orice fel de necurăţie şi
josnicie erau deja la ordinea zilei, înainte de a fi atins vârsta îndatoririi militare. A ajuns până în
adâncul viciului anormal. Un potop întunecat de păcate a umplut după zeci de ani această viaţă –
spune: când a trecut acest om linia care desparte păcatele mari de păcatele mici? Tu
când ai trecut-o? Dă la o parte aceşti termeni amăgitori! Poţi fi ajutat numai dacă laşi să ţi se
arate vina în lumina lui Dumnezeu. Dacă o priveşti acolo, vei recunoaşte cu adâncă durere: N-aş
fi crezut că sunt aşa de rău, că viaţa mea este aşa de îndatorată. Acesta este adevărul: inima ta
este rea, firea ta, fiinţa ta este păcătoasă; păcatele tale, poţi să le numeşti mici sau mari, sunt
numai rodul inimii tale rele. Nu trebuie să fii un ucigaş pentru a ajunge în iad; ajung: inima ta rea
şi lumea gândurilor tale egoiste şi necurate sau îngâmfate pentru a te duce acolo.
Este de o importanţă hotărâtoare să obţinem concepţii clare, divine asupra vinei noastre. De
câte ori nu gândesc oamenii: un cuvânt de mânie nu este aşa de grav – odată trebuie să-ţi verşi
focul. Dar Domnul spune că în ochii lui Dumnezeu mânia este acelaşi păcat ca uciderea. (Citeşte
Matei 5.21-22). Poate îţi spui în inima ta: este exagerat. De câte ori nu aflăm că un om nervos a
ajuns ucigaş când nici nu s-a gândit. Iată un exemplu: Un stăpân l-a mustrat la mare mânie pe
bătrânul lui slujitor. În fond, el n-a avut intenţii rele, ci a vrut doar să condamne foarte sever ceea
ce făcuse bătrânul, încât să servească de pildă tuturor celor din casă. Bătrânul fusese pe vremuri
sergent, care făcuse faţă excelent războiului. Ceea ce a făcut, făcuse şi stăpânul mai demult, numi
că el a uitat, acum când vorbea aşa de nervos. Dar cuvintele dure l-au lovit pe bătrân în inimă; el
n-a spus nimic şi a plecat liniştit de acolo. Dar după câteva zile şi-a luat viaţa. La aceasta nu s-a
aşteptat stăpânul, că vorbele lui dure vor avea asemenea consecinţe; cu siguranţă nu. Dar
cuvintele au fost spuse; ele au pătruns în inima bătrânului ca nişte săgeţi, Satan i-a răscolit
mândria ofensată – şi s-a petrecut ceea ce nimeni nu mai putea anula. „Iată un foc mic ce pădure
mare aprinde! Limba este şi ea un foc, o lume de nelegiuiri.” (Iacov 3,5-6). Satan prezintă
întotdeauna păcatul ca mic, iar consecinţele păcatului ca banale.
Ceea ce i-a pricinuit bătrânului, acel om nervos prin cuvintele lui dure, au făcut mulţi prin
păcatele libertinajului lor. Când preacurvarul fără scrupule primeşte vestea că fata sedusă de el sa aruncat în apă, pentru că n-a mai văzut nici o cale de ieşire în ruşinea ei, el spune atunci: N-aş
fi crezut! N-am vrut! – Dar Dumnezeu a spus: „Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe
preacurvari.” (Evrei 13,4). N-a ştiut el lucrul acesta? El a nesocotit Cuvântul Dumnezeului sfânt,
dar Dumnezeu îl va găsi.
Prietene, permite-mi să te rog să iei în serios Cuvântul lui Dumnezeu şi fii convins:
Dumnezeu vrea să spună exact ceea ce spune. El este Dumnezeul adevărului – El este şi
Dumnezeul care este dragoste, El Se numeşte Tatăl îndurării, El priveşte la oameni cu dragoste
îndurătoare. N-a dat El ceea ce a avut mai preţios, pe singurul Lui Fiu la moarte şi la judecată,
pentru a mântui păcătoşi aşa de vinovaţi şi de nerecunoscători, cum suntem noi din fire? Întradevăr, Dumnezeu are intenţii absolut bune – dar Satan ce intenţii are? El este tatăl minciunilor,
cel mai mare şarlatan, care-l minte întotdeauna pe om în faţă: nu contează atât – fă-o numai!
Satan este în toate adversarul direct al lui Dumnezeu. Acesta are un ocean de dragoste, un râu de
binecuvântare pentru oricine se încredinţează Lui, crezând. Dar Satan are un asemenea potop de
stricăciune şi blestem pentru acela care-l urmează, cum omul n-a bănuit niciodată până atunci.
Când acum multe zeci ani au devenit cunoscute în lumea întreagă chibriturile suedeze, astfel că
zilnic erau trimise spre toate părţile pământului încărcături de nave cu ele, guvernul suedez a
trebuit să ia măsuri, pentru că fabrica de chibrituri care era situată la canalul Trollhaettan, prin
achiziţionarea ei masivă de lemn, ameninţa să distrugă pădurile întregului ţinut. Nimeni n-ar fi
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crezut că marile păduri ar fi putut fi primejduite de o fabrică de chibrituri. Astfel unii oameni,
prin neloialităţi în aparenţă mărunte, îşi strică toată viaţa şi o aduc sub blestem.
Priveşte micul sâmbure de dovleac – ce legumă uriaşă creşte din el în puţine luni. Nimeni n-ar
fi crezut – tot aşa creşte şi păcatul, enorm în consecinţele lui; şi vina creşte uriaşă de îndată ce
bate pe ea lumina veşniciei. Vrei să devii înţelept? Vrei să rămâi păzit, ca viaţa ta să nu se strice
prin blestemul păcatului? Atunci smereşte-ţi viaţa sub Cuvântul lui Dumnezeu. „Frica Domnului
este începutul înţelepciunii.” (Psalmul 111,10). Du-te la Isus cu anii tăi pierduţi, cu toată vina şi
tot blestemul care ar putea să zacă pe viaţa ta. Spune-i tot şi fii convins că la El este tămăduire
deplină pentru toată viaţa ta. Dacă atunci ţi se deschid ochii şi-L recunoşti pe Isus, cum a purtat
pe cruce pedeapsa ta, cum a luat toată povara vinei tale asupra Lui, vei exclama uimit: N-aş fi
crezut! Ba mai mult, ceea ce n-a ajuns la inima nici unui om, aceea a pregătit Dumnezeu pentru
cei care-L iubesc. Dacă te abandonezi în mâinile Domnului, să-L priveşti pe Isus faţă-n faţă, în
tot harul Său minunat. Atunci vei cânta o cântare veşnică de bucurie şi de recunoştinţă despre
ceea ce este Domnul şi despre ceea ce a făcut dragostea Lui pentru tine, ceea ce n-ai fi crezut
niciodată.

Nr. 53
DACĂ AI FI ŞTIUT
„Dacă ai fi cunoscut şi tu, măcar în această zi a ta, cele care sunt spre pacea ta!
Dar acum sunt ascunse de ochii tăi.” (Luca 19,42)
Am fost chemat la un bolnav de la ţară, care avea o reputaţie bună, dar care până acum nu s-a
interesat de Cuvântul lui Dumnezeu – aşa povestea un slujitor experimentat al lui Dumnezeu.
Acum păcatele tinereţii lui îl apăsau ca o povară de o sută de kilograme. El era convins că trebuie
să se ducă la pierzare şi striga cu glas tare după îndurare. O fată pe care a sedus-o cu mulţi
ani înainte şi pe care a părăsit-o în ruşine şi necaz, o vedea stând lângă patul lui, împingându-se
între el şi Dumnezeu. Orice rugăciune părea zadarnică. A rezultat că fata murise puţin timp
înainte, în nevoie şi mizerie, dar că fiul ei mai trăia şi slujea ca servitor în zonă. Tânărul bărbat a
fost chemat la patul de boală al tatălui său; acesta l-a sărutat afectuos pe fiul său atât de mult
timp respins şi i-a dat daruri bogate. Părea că intervine o liniştire a conştiinţei, dar nu pentru mult
timp; căci curând au apărut alte imagini ale vinei trecute, în faţa sufletului muribundului.
Harul lui Dumnezeu are puterea să îndrepte orice prejudiciu al păcatului, să ridice orice
blestem – dar de câte ori nu se întâmplă ca muribundul să nu mai poată apuca harul.
Există vremuri de har – Cuvântul lui Dumnezeu spune: îţi vei aminti „de această zi a ta ” –
după ce va fi trecut; şi urmează: „prea târziu”! Acuzatorii se ridică enormi din trecut, iar inima
se cutremură de spaima judecăţii. Cât de gravă este atunci retrospectiva asupra supei de linte,
repede devorate, a savurării poftei carnale! O inimă care a bătut din dragoste pentru tine, pe care
ai călcat-o în picioare, va aduce blestemul asupra vieţii tale. Lasă-te avertizat: mai este timp să
cauţi harul, să scapi de blestem. Dar nu amâna, meditează la această zi a ta, la cele ce sunt
spre pacea ta. Nu lăsa nici o îndatorire, nu lăsa nici o distracţie, nu lăsa nimic, nimic să nu-ţi fie
mai important decât să ţi se ia vina, care te desparte de har. Iată, Domnul Îşi întinde spre tine
mâinile harului străpunse, ca să găseşti har. Nu-L mai lăsa să aştepte! Adu vina ta la picioarele
lui Isus. El te va primi şi-ţi va tămădui viaţa.
Spune, au fost plânse deja multe lacrimi în cărţile lui Dumnezeu, care sunt în contul datoriei
tale? Poate lacrimile tatălui sau lacrimile mamei? Prietene, lacrimile părinţilor sunt mai preţioase
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decât cel mai pur ulei persan de trandafir, care se stoarce din petalele de trandafir din grădinile
din Shiraz – a cărui fiecare picătură valorează o monedă de aur. Să de-a Dumnezeu ca părinţii
tăi să verse pentru tine lacrimi de bucurie!
Fiul unui zilier s-a împotrivit tare părinţilor lui credincioşi. El evita deja de mult pragul
bătrânului său tată, căci drumul vieţii lui ducea în partea opusă celui al bătrânului. Dar într-o
seară a intrat din nou; n-a durat mult, că stătea în faţa bătrânului, care şedea în fotoliul lui, cu
vorbe grele, mânioase. El a ieşit afară cu îndârjire, în timp ce spunea că nu va mai veni niciodată.
În dimineaţa următoare trebuia să plece devreme cu caii, de la moşie la potcovar. Sora lui a ieşit
din casa părintească, fugind după el, ca să-i spună că în acea noapte tatăl plecase acasă. Dacă ar
fi ştiut lucrul acesta, că tatăl lui era aşa de aproape de poarta veşniciei, s-ar fi umilit şi ar fi
cerut iertare, înainte să fi fost prea târziu. Dacă ar ştii copiii câtă binecuvântare pierd pe tot
parcursul vieţii pământeşti prin nerespectarea părinţilor! Aşa că orice vorbă amară să rămână
nespusă.
Odată am văzut o femeie bătrână, cu păr alb, plângând lacrimi amare; se gândea la mama ei.
Ea fusese singurul ei copil şi a primit numai bunătate din partea ei. Apoi mama a îmbătrânit şi sa îmbolnăvit şi a venit la fiica măritată, pentru a fi îngrijită în zilele bătrâneţii ei. Dar fiica
egoistă şi-a zis: bătrâna ar putea să şi moară curând. Iar când a fost să moară, fiicei i s-a părut că
lucrul acesta nu merge destul de repede. Ea avea numai cuvinte dure pentru mama muribundă.
Între timp au trecut mulţi ani şi acum fiica era ea însăşi încărunţită. Atunci i s-a trezit conştiinţa;
ce jale! Da, dacă ai fi cunoscut atunci, ce privilegiu era acesta, să poţi să arăţi dragoste unei
mame bătrâne, muribunde! Dar din cauza egoismului şi a cruzimii atunci i-a fost ascuns fiicei
câtă binecuvântare respingea.
Dacă ai şti ce înseamnă să trebuiască să mori neîmpăcat, cu povara unei vieţi lungi – ai medita
la cele care sunt spre pacea ta. Fii convins că atunci când va fi prea târziu, vei avea o amintire
clară despre primele avertismente ale lui Dumnezeu, iar conştiinţa ta va vorbi un limbaj
înfricoşător despre faptul că ai respins dragostea lui Isus.
Cuvântul: Dacă ai fi ştiut! este de aceea un cuvânt foarte deosebit, pentru că Domnul slavei la rostit cu lacrimi şi cu durere asupra locuitorilor Ierusalimului, pe care voia să-i salveze şi care
nu voiau să se lase salvaţi. Cu siguranţă că în cetatea Ierusalim, în acele zile, existau tot felul de
păcate imaginabile: înşelăciune, necinste, ură, preacurvie, neîndurare până la crimă. Cu toate
acestea ar fi fost ajutor şi mântuire pentru toţi, dacă L-ar fi primit pe Isus în inimile lor. Dar ei nu
L-au recunoscut pe Isus. Toată dragostea Lui, îndurarea Lui, minunile Lui n-au fost în stare să le
deschidă ochii inimii. Astfel au gonit într-acolo, în întâmpinarea judecăţii înspăimântătoare, pe
care şi-au chemat-o jos, peste ei şi peste copiii lor.
Pe atunci erau zilele de har pentru Israel, dar poporul orb, determinat de cărturari şi farisei, na înţeles harul, n-a cunoscut vremea încercării lui. Ei L-au izgonit pe Isus din cetate, L-au
pironit pe cuce, L-au batjocorit pe muribundul lor Mesia, pe care dragostea L-a îndemnat să vină
aici jos, din cer.
Tu ai recunoscut ziua încercării tale? „Iată acum este vremea potrivită, acum este ziua
mântuirii.” (2 Corinteni 6,2). Ai înţeles că în aceste zile de har Isus bate la uşa inimii tale? Când
omul bogat, după viaţa lui tihnită şi veselă, a fost dintr-odată în iad şi în chin, cu siguranţă că a
trebuit şi el să spună: dacă aş fi cunoscut lucrul acesta! Desigur, a auzit Cuvântul lui Dumnezeu
în timpul vieţii sale pământeşti, când şedea de sabat în sinagogă. Dar el nu s-a gândit că Cuvântul
lui Dumnezeu este aşa de serios şi absolut adevărat. Acum, când şi-a deschis ochii în locul de
chin, a văzut realitatea: pierzare deznădăjduită, chin veşnic, o judecată irevocabilă a lui
Dumnezeu. El n-a avut nici o scuză: din partea lui Dumnezeu n-a fost nimic omis cu privire la el.
Nu eşti tu în primejdie să-ţi meargă la fel? Dacă ai şti cine este Isus, la ce fericire te
cheamă şi ce înseamnă: să primeşti viaţa veşnică şi să devii un copil al lui Dumnezeu, n-ai
trece pe lângă El. Dacă ai şti ce înseamnă: să mergi în veşnicie ca un pierdut, ai veni astăzi ca să
fii mântuit cu orice preţ. Lucrul acesta este ascuns de mulţimi de oameni fără număr; ei iubesc
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păcatul, iubesc lumea, iubesc plăcerea şi banii. Astăzi nu mai poţi să spui că lucrul acesta este
ascuns de ochii tăi – tu ai auzit-o aici, ai citit-o desluşit. Domnul nu doreşte ca tu să te distrugi
pe calea păcatului, nu, El vrea să te mântuiască pentru totdeauna.
Lasă-te astăzi ajuns de lacrimile Mântuitorului tău. Există o cântare frumoasă, în care fiecare
strofă se termină cu cuvintele: Nu uit lacrimile pe care le-ai vărsat pentru mine. Este
tânguirea mâhnită a unui om, care a adus celei mai devotate iubiri, lacrimi în loc de bucurie. Dar
Cuvântul lui Dumnezeu îţi spune despre lacrimile pe care le-a plâns Isus pentru păcătoasele şi
păcătoşii pierduţi. El a venit şi pentru tine şi te vede şi pe tine pe calea care duce la pierzarea
veşnică. Ochiul Domnului slavei te priveşte plin de îndurare şi har, aşa cum a privit în acea zi
cetatea Ierusalim. El spune inimii tale: dacă ai fi ştiut, dacă ai fi cunoscut ziua încercării tale,
atunci şi tu te-ai gândi la cele ce sunt spre pacea ta.
N-ai vrea să meditezi astăzi la ele?
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