SĂ CITIM BIBLIA ÎMPREUNĂ
[DE FOLOS PENTRU TIMPUL DEVOŢIONAL]

PSALMII
CARTEA ÎNTÂIA

Capitolul 2
11 Slujiţi Domnului cu frică
şi bucuraţi-vă, tremurând.
12 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 câţi se încred în El !
Capitolul 3
Un psalm al lui David, făcut cu prilejul fugii
lui dinaintea fiului său Absalom
1 Doamne, ce mulţi sunt vrăjmaşii mei !
Ce mulţime se scoală împotriva mea !
2 Cât de mulţi zic despre mine : „Nu mai este
scăpare pentru el la Dumnezeu !” (Oprire)
3 Dar, Tu, Doamne, Tu eşti scutul meu,
Tu eşti slava mea şi Tu îmi înalţi capul !
4 Eu strig cu glasul meu către Domnul,
şi El îmi răspunde din muntele Lui cel sfânt.
(Oprire)
5 Mă culc, adorm şi mă deştept iarăşi, căci
Domnul este sprijinul meu.
6 Nu mă tem de zecile de mii de popoare care
mă împresoară din toate părţile.
7 Scoală-Te, Doamne! Scapă-mă,
Dumnezeule !
Căci Tu baţi peste obraz pe toţi vrăjmaşii mei
şi zdrobeşti dinţii celor răi.
8 La Domnul este scăparea : binecuvântarea
Ta să fie peste poporul Tău. (Oprire)

Capitolul 4
Către mai marele cântăreţilor – De cântat pe
instrumente cu corzi – Un psalm al lui David
1 Răspunde-mi, când strig, Dumnezeul
neprihănirii mele :
scoate-mă la loc larg,
când sunt la strâmtorare!
Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea !
2 Fiii oamenilor,
până când va fi batjocorită slava mea ?
Până când veţi iubi deşertăciunea şi
veţi umbla după minciuni ?
(Oprire)
3 Să ştiţi că Domnul Şi-a ales un om
pe care-l iubeşte :
Domnul aude când strig către El.
4 Cutremuraţi-vă, şi nu păcătuiţi !
Spuneţi lucrul acesta în inimile voastre
când staţi în pat : apoi tăceţi.
(Oprire)
5 Aduceţi jertfe neprihănite
şi încredeţi-vă în Domnul.
6 Mulţi zic :
„Cine ne va arăta fericirea ?”
Eu însă zic : „Fă să răsară peste noi lumina
feţei Tale, Doamne !”
7 Tu-mi dai mai multă bucurie în inima mea,
decât au ei când li se înmulţeşte rodul
grâului şi al vinului.
8 Eu mă culc şi adorm în pace,
căci numai Tu, Doamne,
îmi dai linişte deplină în locuinţa mea.
[Va continua]
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„Să trăieşti în pace, şi pacea să
fie cu casa ta şi cu tot ce este al
tău” !
I SAMUEL 25 : 6
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Editorial. Pregăteşte-te să întâlneşti pe Dumnezeul tău !
„Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un
popor pe care Dumnezeu Și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți virtuțile celui
care v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată”. (I Petru 2 : 9)
Ți-au ieșit vreodată în cale oameni care la mormântul celor dragi sau la
pierderea averii lor sau în dureri fizice mari au putut să spună printre lacrimi, cu o față
plină de pace : „Sunt fericit în Domnul !”? Înseamnă că ai văzut creștini adevărați.
Pentru asemenea oameni cuvântul și voia Mântuitorului lor valorează mai mult
decât lauda sau aprecierea oamenilor, mai mult decât câștigul de bani și interesul în
afaceri. Asemenea oameni trec încercarea credinței. Un cuplu a venit acasă dintr-o
călătorie scurtă – sunt trei ani de atunci. La gară îi aștepta o prietenă care a chemat-o
pe doamna la ea și i-a spus încet câteva cuvinte. Doamna a venit cu ochii umezi la
soțul ei și cu o liniște plină de pace i-a spus vestea pe care tocmai o primise : singurul
lor fiu, mic, murise în orele timpurii ale dimineții fără o boală precedentă.
Părea că peste acești părinți s-a întins o pace liniștită. Nici o tânguire, nici un
strigăt de durere. Au mers acasă și și-au văzut micul odor culcat în cărucior ; au
îngenuncheat și L-au lăudat printre lacrimi pe Tatăl ceresc care le dăduse copilul și
acum îl luase pentru a li-l păstra pentru veșnicie.
Aici moartea își pierduse groaza – ei n-au văzut moartea, ci prezența Prințului
vieții, au trăit realitatea păcii, despre care Domnul spune : „Vă las pacea, vă dau
pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu vi se
înspăimânte”. (Ioan 14 : 27) [Preluare din : Mărturiile unui vechi soldat către camarazii lui, XV- 1909 – 1910]
În cartea Amos (capitolul 4 : 12), Domnul a spus : „ ... pregăteşte-te să
întâlneşti pe Dumnezeul tău ... !” În ce dată va fi această întâlnire cu Creatorul ?
Niciun om de pe pământ nu ştie aceasta (când va pleca de pe pământ), dar ştie
că va pleca. Problema nu este moartea, ci unde se ajunge după plecarea de pe pământ.
Cu Dumnezeu ajunge numai cel care-şi arată dorinţa de-a fi dus în Cer.
„Doamne Isuse vino şi în viaţa mea !”

BIOGRAFII
Lumini peste veacuri (I)
[Petru Popovici]

CAPITOLUL 7
THOMAS CRANMER
„Întâi eu cred în Dumnezeu, Tatăl
Atotputernic, Făcătorul cerului şi al
pământului şi cred fiecare articol al
credinţei creştine, fiecare cuvânt şi
propoziţiune
învăţată
de
Cristos,
Mântuitorul nostru, de apostolii săi şi de
profeţii din Noul şi Vechiul Testament.
Şi să vin acum la marele lucru care îmi
tulbură conştiinţa aşa de mult, mai mult
decât tot ce am făcut şi am zis în întreaga
mea viaţă şi aceasta este răspândirea unei
scrisori contrare cu adevărul, la care renunţ
şi o refuz ca lucruri scrise cu mâna mea
contrare cu adevărul pe care l-am gândit în
inima mea, le-am scris cu teama morţii şi
cu gândul de a-mi scăpa viaţa.
Renunţ la toate aceste hârtii, semnate cu
mâna mea, după degradarea mea, ca false
şi neadevărate, căci am scris multe lucruri
neadevărate. Şi întrucât această mână a
mea a greşit scriind contrar inimii mele, de
aceea această mână a mea va fi nimicită,
mai întâi pedepsită. Când voi ajunge la
rug, ea va fi arsă mai întâi. Cât despre
papa, îl resping ca pe un duşman al lui
Cristos, ca pe Anticrist, cu toată doctrina
lui falsă.
Cât despre taine, eu cred cum am învăţat în
cartea mea contra episcopului de
Winchester, carte care învaţă atât de
adevărat doctrina tainelor, încât eu cred că
va rămâne până în ziua de apoi”.
Auzind această îndrăzneaţă mărturisire de
credinţă, cea mai mare parte din popor erau
miraţi şi priveau unii la alţii înmărmuriţi.
Dar dacă poporul de rând a fost surprins,
preoţii şi teologii ale căror planuri aşa de
ticluite sau prăbuşit, au fost dublu surprinşi
şi tot aşa de înfuriaţi.

Căci ei aşteptau încrezători să triumfe
asupra reformatorilor zdrobindu-i pentru
totdeauna după această lepădare publică a
conducătorului lor.
Dar în loc să aibă o umilă cerere de iertare,
el cu atâta îndrăzneală şi-a retras toate
tăgăduirile lui şi în mod făţiş s-a dovedit
nezguduit în credinţa lui.
S-a dezlănţuit o furtună. Duşmanii lui au
început să strige şi să ţipe, unii însă
trăgându-l de zdrenţe, l-au oprit înainte de
a fi terminat cuvântul şi-l numeau
„trădător”, aducându-i aminte de lepădările
făcute înainte. Dar acestea toate, după cum
ei înşişi îşi dădeau seama, erau
nefolositoare. Nici un alt tratament nu-i
mai puteau face unui om condamnat deja
să fie ars, el putea muri doar o singură dată.
De aceea nu încetau să strige şi să ţipe că e
un fals şi înşelător. La aceste acuzaţii,
Cranmer răspunse : „Ah, domnii mei, nu o
luaţi aşa. Totdeauna eu am fost un duşman
al falsităţii şi un iubitor al adevărului şi
niciodată, decât de groaza rugului, am
ajuns prefăcut. Şi zicând acestea, lacrimi
au început să-i curgă şiroaie. A căutat apoi
să vorbească din nou de taine, de papa, dar
unii au strigat : „Opriţi gura rătăcitului !
Luaţi-l de acolo !”Atunci Cranmer a fost
coborât de pe platformă şi condus la rug de
cei doi călugări spanioli : „Ce nebunie spuseră ei - te-a făcut să cazi iarăşi în
rătăcirea aceasta, prin care vei trage multe
suflete cu tine în iad ?” Lor nu le-a răspuns
nimic, ci s-a adresat către tot poporul.
După puţin timp, au ajuns la stâlp. Era
locul unde au fost martirizaţi Lathimer şi
Ridley. Acolo a îngenuncheat şi s-a rugat
lui Dumnezeu. Dar nu a stat mult în
rugăciune, ci s-a sculat, şi a dat jos hainele
până la cămaşă şi s-a pregătit pentru
moarte. Cămaşa îi era lungă până la
picioare, care îi erau desculţe. Faţa lui
uscată de lunga întemniţare ...
[Va continua]

VERSETUL DE AUR AL BIBLIEI

BOLI EVITABILE

CAPITOLUL 15
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu
Sunteţi
tot
atât
de bătrân ca şi arterele dvs.
lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu,
Batjocoritorii
vor
riposta : „Nu ştii că bombele
pentru ca oricine crede în El să nu piară,
atomice
sunt
atât
de puternice încât una din
ci să aibă viaţa veşnică”.
EVANGHELIA DUPĂ IOAN 3 : 16

MICĂ ENCICLOPEDIE
ONOMASTICĂ
Irina
Prenume feminin frecvent astăzi, Irina
reproduce vechiul gr. Eiréné, a cărui
semnificaţie
era
clară
pentru
că
substantivul
corespunzător
eiréne
înseamnă „pace”.
Ca nume propriu, Eiréné este foarte vechi
în Grecia (apare în Teogonia lui Hesiod) şi
aparţine mitologiei, Eiréné, Eunomia
(„disciplină”) şi Dike („dreptate”) sunt
binecunoscutele chore, fiice ale lui Zeus şi
ale lui Themis, care ocrotesc vegetaţia sau
păzesc locaşurile cereşti din Olimp,
chemând sau alungând norii ce le învăluie.
Devenită zeiţă a păcii, Eiréné era
celebrată atât la Atena cât şi la Roma,
oraşe în care avea altare şi temple.

DICŢIONAR DE CUVINTE
expresii, citate celebre
• Midas –

[Cont. din nr. trecut] A doua legendă
istoriseşte că prietenul lui Midas era zeul Pan
care se lăuda că fluierul său de soc scoate
sunete mai fermecătoare decât lira lui Apollo.
Provocat la o întrecere, Apollo a acceptat nu
numai disputa, ci şi arbitrajul lui Midas, care –
risum teneatis ¹ – a dat câştig de cauză lui Pan.
Ca să-i pedepsească nepriceperea şi lipsa de
gust, Apollo a făcut să-i crească lui Midas o
pereche de urechi de măgar, emblemă a
prostiei. Cuprins de ruşine, şi le-a ascuns sub o
scufie, pe care o purta în permanenţă.
Nu aflase decât sclavul care venea să-l tundă.
Oprit, sub ameninţarea pedepsei cu moartea, să
dezvăluie secretul, frizerul, neputându-se
totuşi stăpâni, a făcut o gaură în pământ şi a
şoptit acolo : „Regele Midas are urechi de
măgar”.
[Continuarea în numărul viitor]

ele a suflat de pe faţa pământului (a mării) o
mică insulă în Pacific ?” Poate că Domnul ne
face cunoscută această zi atomică prin
scriitorul inspirat al Psalmului 46 :
„Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru,
un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi.
De aceea nu ne temem chiar dacă s-ar zgudui
pământul şi s-ar clătina munţii ..., chiar dacă
ar urla şi ar spumega valurile mării şi s-ar
ridica până acolo de să se cutremure munţii”.
(Psalmul 46 : 1-3).
„Opriţi-vă şi să ştiţi că Eu sunt Domnul
Dumnezeu, Eu stăpânesc pe pământ. Domnul
oştirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este
un turn de scăpare pentru noi ”. (Psalmul 46 :
10 - 11) Astăzi, perspectiva omenirii este mai
întunecată decât în orice timp anterior al
istoriei. Cu toate acestea pentru creştinul
credincios, perspectiva sumbră este numai o
indicaţie a revenirii iminente şi glorioase a lui
Isus Cristos. Credinciosul nu are nevoie să fie
cuprins de frică. Cu cât timpurile devin mai
grele, cu atât mai multe motive are creştinul
adevărat să se uite în sus, căci eliberarea lui
este aproape.
[Va continua]

PROVERBE LATINE
UMILINŢĂ
• Cu capul plecat, nu ajungi la ţintă. • Măgarul
îngenuncheat e de două ori încălecat. Proverbe •
Plecăciunea chibzuită e dominatoare, iar cea
fără rost e abuzivă. Mkhitar Goş [Din Proverbe şi
cugetări latine, Albatros, Bucureşti, 1976].

CUM POT FI MÂNTUIT ?

1. Nu există om fără păcat : „Căci toţi au
păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu”.
(Romani 3 : 23) 2. Pentru un singur păcat,
omul este / va fi condamnat : „Fiindcă plata
păcatului este moartea ...”. 3. Mântuirea este
posibilă numai prin Isus : „ ... darul fără
plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în
Isus Hristos, Domnul nostru”. (Romani 6:23)
1. [N.r. Expresia înseamnă : „Vă puteţi ţine râsul ?”] „Doamne Isuse, vino te rog şi în viaţa mea !”

