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[DE FOLOS PENTRU TIMPUL DEVOŢIONAL]

PSALMII

În nădejdea Ta se lasă cel nenorocit,
şi Tu vii în ajutor orfanului.
15 Zdrobeşte braţul celui rău,
pedepseşte-i fărădelegile,
ca să piară din ochii Tăi !
16 Domnul este Împărat în veci de veci ;
neamurile sunt nimicite din ţara Lui.
17 Tu auzi rugăciunile
celor ce suferă, Doamne !
Le întăreşti inima, Îţi pleci urechea spre ei,
18 ca să faci dreptate orfanului
şi celui asuprit
şi ca să nu mai insufle groaza omul cel
luat din pământ.

CARTEA ÎNTÂIA
Psalmul 10
6 El zice în inima lui : „Nu mă clatin,
în veci sunt scutit de nenorocire!”
7 Gura îi este plină de blesteme, de
înşelătorii şi de vicleşuguri ;
şi sub limbă are răutate şi fărădelege.
8 Stă la pândă lângă sate
şi ucide pe cel nevinovat în locuri
dosnice :
ochii lui pândesc pe cel nenorocit.
9 Stă la pândă în ascunzătoarea lui, ca
Psalmul 11
leul în vizuină:
stă la pândă să prindă pe cel nenorocit.
Către mai marele cântăreţilor –
Îl prinde şi-l trage în laţul lui :
Făcut de David
10 se îndoaie, se pleacă
1 La Domnul găsesc scăpare !
şi-i cad săracii în gheare!
Cum puteţi să-mi spuneţi :
11 El zice în inima lui : „Dumnezeu uită !
„Fugi în munţii voştri, ca o pasăre” ?
Îşi ascunde faţa, şi în veac nu va vedea !” 2 Căci iată că cei răi îşi încordează arcul,
12 Scoală-Te, Doamne Dumnezeule,
îşi potrivesc săgeata pe coardă,
ridică mâna ! Nu uita pe cei nenorociţi !
ca să tragă pe ascuns
13 Pentru ce să hulească cel rău
asupra celor cu inima curată.
pe Dumnezeu ?
3 Şi, când se surpă temeliile,
Pentru ce să zică în inima lui că
ce ar putea să mai facă cel neprihănit ?
Tu nu pedepseşti ?
4 Domnul este în templul Lui cel sfânt,
14 Dar Tu vezi ; căci Tu priveşti necazul şi
Domnul Îşi are scaunul de domnie în
suferinţa, ca să iei în mână pricina lor. ceruri.
[Va continua]
Foaia Creştinului poate fi citită (şi descărcată de) pe : www.cezareea.ro/foaia-crestinului.

„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. Nu mă lăsa, o, Dumnezeule, să mor înainte să fiu salvat ! (I)
„V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți
în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică”. (I Ioan 5 : 13)
Acum mai mulți ani, în apropiere de Dillenburg, un miner pe care Dumnezeu îl
avertizase de multe ori să se gândească la mântuirea sufletului său, a fost îngropat în
mină împreună cu un ortac.
După ce s-au convins de realitatea îngrozitoare, că sunt dați pradă morții,
celălalt muncitor a spus : „Iulius, roagă-te ! Suntem pierduți”. Dar acesta a răspuns :
„Nici eu nu pot să mă rog. Așa că să ne rugăm fiecare pentru sine, în liniște,
în inimă și să-I promitem lui Dumnezeu că ne vom converti, dacă ne mai lasă o dată
să scăpăm cu viață”.
Astfel s-au rugat cei doi bărbați în tăcere, fiecare pentru sine și și-au făcut
juruința. Apoi J. a dat persistent cunoscutul semnal al accidentului în mină : de două
ori câte patru lovituri cu ciocanul.
A bătut mult timp ; în sfârșit au fost auziți. După o muncă îndelungată și
ostenitoare, timp în care atât cei îngropați, cât și salvatorii curajoși au fost în repetate
rânduri în mare primejdie, cei doi mineri au fost salvați.
Începând de atunci, minerul despre care vreau să povestesc, se ruga zilnic la
sfârșitul fiecărei rugăciuni : „Și nu mă lăsa, o, Dumnezeule, să mor înainte să fiu
salvat și să am siguranța fermă că ajung în cer la Tine.” – Astfel că prietenul nostru
era convins de mulți ani, că numai prin jertfa lui Isus Hristos ar putea să ajungă la
Dumnezeu și era preocupat de mântuirea lui.
Dorința a crescut și mai mult de când soția lui găsise pacea cu Dumnezeu în
timpul unei boli grave. Puțin după aceea a avut loc o adunare de vestire a
Evangheliei ... Inima lui tânjea după pacea cu Dumnezeu și după siguranța mântuirii.
El știa că Dumnezeu ni le oferea pe amândouă în Evanghelie și știa că
Dumnezeu vrea și poate să ni le dea pe amândouă în Fiul Său. Dar cum să obțină el
această pace și această siguranță ? [Preluare din : Mărturiile unui vechi soldat către camarazii lui, XV- 1909 – 1910]

BIOGRAFII
Lumini peste veacuri (I)
[Petru Popovici]

CAPITOLUL 8
BALTHASAR HUBMAIER
Ca evanghelist, predica mereu şi atrăgea
mari mulţimi de oameni la ascultarea
Evangheliei.
Într-un an boteză peste 6.000 de suflete,
între care erau şi doi nobili, baronii de
Lichtenstein.
Astfel mişcarea anabaptiştilor luă un mare
avânt şi numărul credincioşilor crescu cu o
repeziciune uimitoare.

Cine au fost însă adevăraţii eretici ?
Cei ce se despărţiseră cu totul de păcat şi
căutau să se îndrumeze numai după
adevărul Evangheliei sau cei ce deţineau
puterea şi se lăfăiau în toate păcatele, fără
să le pese de litera şi duhul Evangheliei ?
Sentinţa divină îi va arăta în ziua aceea
când se va arăta Dreptul Judecător.
Dar chiar şi până atunci mintea sănătoasă
şi nepărtinitoare îi poate recunoaşte pe
slujitorii Dragostei şi pe cei ai Urii.

După şapte zile de la pronunţarea
sentinţei, adică la 10 martie 1528,
Un istoric din tabăra duşmană socoteşte Hubmaier a fost luat şi purtat pe străzile
numărul lor în acest timp la 12.000.
oraşului Viena, iar călăii rupeau cu nişte
Tot în această scurtă perioadă au fost scrise cleşti, carne din corpul său.
şi tipărite vreo 15 lucrări deosebite, din Şi cum în clipele de agonie ale Domnului
care redăm titlurile unora :
Isus din Ghetsemani, Dumnezeu I-a trimis
• „Despre Cina Domnului”,
un înger ca să-L întărească, tot aşa şi
pentru Hubmaier.
• „Cartea Săbiei”,
• „Forma Botezului”,
• „Libertatea voinţei omeneşti”, etc. Dumnezeu a făcut ca soţia sa să-i fie
În
faţa
acestui
progres,
forţele îngerul binecuvântat.
Tot timpul drumului, ea îl întărea mereu să
întunericului nu puteau sta nepăsătoare.
Întâi i-au ridicat o împotrivire lăuntrică, sufere cu statornicie.
Hans Fat, Iacob Wideman, care erau Ajuns în piaţa publică, el plecă capul pe
pentru Hubmaier, trimişi ai lui Satan ca butuc şi securea catolică i-l despărţi de
Imineu şi Alexandru faţă de Pavel. trup.
Apoi prin arhiducele Ferdinand, devenit Rămăşiţele pământeşti i-au fost arse, iar
Marchiz de Moravia, care dădu ordin şi-l cenuşa aruncată în Dunăre.
arestă pe Hubmaier prin septembrie 1527,
împreună cu soţia sa şi-i trimise la Viena. Trei zile mai târziu, soţia sa, fiindcă a
Trei luni Hubmaier a fost păzit în rămas credincioasă, cu toate cele văzute, a
închisoare şi teologii catolici împreună cu fost aruncată şi înecată în Dunăre.
Faber, colegul său de şcoală, s-au străduit
„Ei l-au biruit, prin sângele Mielului şi
să-l facă din nou catolic.
prin cuvântul mărturisirii lor şi nu şi-au
La 3 martie 1528, a fost condamnat la iubit viaţa chiar până la moarte”.
moarte împreună cu soţia sa pentru erezie. (Apocalipsa 12 : 11)
[Va continua]
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„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu
16. David şi uriaşul „teamă”
O mamă mi-a adus pe fiul ei în vârstă de 5
lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu,
pentru ca oricine crede în El să nu piară, ani care era acoperit de o spuzeală. Ea mă
întrebă care ar fi cauza ... Apoi s-a oprit. Am
ci să aibă viaţa veşnică”.
îndemnat-o să continuie. Râzând mi-a spus
EVANGHELIA DUPĂ IOAN 3 : 16
în continuare că Tony capătă urticarie numai
MICĂ ENCICLOPEDIE
când rămâne toată ziua cu mătuşa lui ...
ONOMASTICĂ
Ordinea exagerată a fost mereu idolul ei.
Laurenţiu
Am sfătuit-o să lase pe Tony în grija altcuiva.
Laurentius este considerat, aproape în
După aceea, băiatul nu a mai avut nici un
unanimitate,
derivat
din
toponimul
acces de urticarie.
Laurentum, numele unuia ditre cele mai
vechi oraşe ale Peninsulei Italice, Îmi mai aduc aminte de d-na Shirley Johnson
neidentificat încă până astăzi şi pus în care se prezentă în cabinetul meu cu ambii
legătură, prin tradiţie, cu lat. laurus „laur, ochi umflaţi, iar buzele îi erau de trei ori mai
dafin” ... Tot aici trebuie amintit şi umflate decât normal.
prenumele feminin Loredána (provine din Ea contracta acest edem angioneurotic atât
de des încât îi descoperi cauza : „Încordare
lat. lauretum „tufe de lauri”).
emotivă, frica de autovehiculele din traficul
DICŢIONAR DE CUVINTE
oraşului, frica şi emoţia când trebuia să se
expresii, citate celebre
întreţină cu oamenii.
• Moloch – E o veche divinitate, de pe Această stare se numeşte edem
vremea fenicienilor.
angioneurotic şi indică legătura cu
Spre deosebire de alte zeităţi, care încordarea - tensiunea emotivă. [Va continua]
primeau sacrificii în vite, Moloch nu
PROVERBE LATINE
accepta ca jertfă decât oameni.
VICLENIE
Istoricul grec Diodor din Sicilia relatează
• Şiretenia vulpii e-n capul găinii. • Dă-mi pe
că, pentru a-l îmbuna pe acest idol lumea asta lână, că-ţi dau pe lumea ailaltă
antropofag care s-ar fi mâniat că i s-a adus covor. Proverbe • Vicleniile seamănă cu peticele
carne ieftină (copii de sclavi şi de străini), adăugate pe scoarţa minţii omului şi care
cartaginezii (ce adoptaseră cultul lui destramă, treptat, scoarţa şi distrug înfăţişarea
Moloch) i-au jertfit, în cursul unui asediu, adevărată a spiritului şi raţiunii omului. Cu
„două sute de copii aparţinând celor mai viclenii, oamenii pot avea, în viaţă, succese
trecătoare, dar niciodată mari succese
de seamă familii din Cartagina”.
Iată de ce Moloch (care înseamnă „rege” statornice. Vazghen [Din Proverbe şi cugetări latine,
şi e reprezentat ca un monstru cu trupul de Albatros, Bucureşti, 1976]
CUM POT FI MÂNTUIT ?
om şi cap de taur) a rămas simbolul
1. Nu există om fără păcat : „Căci toţi au
cruzimii.
În Biblie (în cartea Levitic, cap. 18 : 21) păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu”.
sunt notate cuvintele Lui Dumnezeu care a (Romani 3 : 23) 2. Pentru un singur păcat,
omul este / va fi condamnat : „Fiindcă plata
poruncit poporului Israel :
păcatului este moartea ...”. 3. Mântuirea este
„Să nu dai pe niciunul din copiii tăi ca să posibilă numai prin Isus : „ ... darul fără
fie adus jertfă lui Moloh şi să nu plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în
pângăreşti Numele Dumnezeului tău. Eu Isus Hristos, Domnul nostru”. (Romani 6:23)
sunt Domnul”.
„Doamne Isuse, vino te rog şi în viaţa mea !”

