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PSALMII
CARTEA ÎNTÂIA
Psalmul 14
Către mai marele cântăreţilor –
Un psalm al lui David

Psalmul 15
Un psalm al lui David
1 Doamne, cine va locui în cortul Tău ?
Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt ?
2 – Cel ce umblă în neprihănire,
cel ce face voia lui Dumnezeu
şi spune adevărul din inimă.
3 Acela nu cleveteşte cu limba lui,
nu face rău semenului său
şi nu aruncă ocara asupra aproapelui său.
4 El priveşte cu dispreţ
pe cel vrednic de dispreţuit,
dar cinsteşte pe cei ce se tem de Domnul.
El nu-şi ia vorba înapoi
dacă face un jurământ în paguba lui.
5 El nu-şi dă banii cu dobândă
şi nu ia mită împotriva celui nevinovat.
Cel ce se poartă aşa,
nu se clatină niciodată.

1 Nebunul zice în inima lui : „Nu este
Dumnezeu !” S-au stricat oamenii, fac fapte
urâte ; nu este niciunul
care să facă binele.
2 Domnul Se uită de la înălţimea cerurilor
peste fiii oamenilor, să vadă de este vreunul
care să aibă pricepere
şi care să caute pe Dumnezeu.
3 Dar toţi s-au rătăcit, toţi s-au dovedit nişte
netrebnici ; nu este niciunul care să facă
binele, niciunul măcar.
4 Şi-au pierdut mintea toţi cei ce săvârşesc
fărădelegea, de mănâncă pe poporul Meu
cum mănâncă pâinea,
şi nu cheamă pe Domnul ?
5 Ei vor tremura de spaimă,
Psalmul 16
când Se va arăta Dumnezeu
O cântare a lui David
în mijlocul neamului neprihănit.
1 Păzeşte-mă, Dumnezeule,
6 Râdeţi voi de nădejdea celui
căci în Tine mă încred.
nenorocit…,dar scăparea lui este Domnul.
2 Eu zic Domnului : „Tu eşti Domnul meu,
7 O ! de ar porni din Sion izbăvirea lui
Tu eşti singura mea fericire !”
Israel ! … Când va întoarce Domnul înapoi
3 Sfinţii care sunt în ţară,
pe prinşii de război ai poporului Său,
oamenii evlavioşi,
Iacov se va înveseli, şi Israel se va bucura.”
sunt toată plăcerea mea. [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 de-a fi salvat ! (III)
Un subofițer tânăr a găsit pacea cu Dumnezeu pe patul de suferință; el a
mărturisit : „Știu că sunt împăcat cu Dumnezeu, inima mea are pace cu Dumnezeu, sunt
fericit în Domnul”. Domnului I-a plăcut ca puțin înainte să plece acasă acest creștin tânăr,
să-i pecetluiască această preafericită siguranță printr-un vis deosebit, pe care el l-a povestit
prietenilor lui după cum urmează.
„În visul meu am ajuns la poarta cerului și am vrut să intru. Dar bărbatul de la
poartă a întrebat de certificatele mele de bună purtare. I-am spus că nu le am la mine.
„Trebuie să le ai”, a spus el, „căci nimeni nu are voie să intre, numai dacă și-a arătat
înainte hârtiile de bună purtare.” Așa că m-am întors și le-am luat. Dar când am aruncat
o privire în ele, m-am îngrozit.
Credeam că am comis numai două sau trei greșeli mici și deloc din cele mari, dar
acum am găsit certificatele de bună purtare pline de pedepse mici și mari. Inima mi s-a
făcut cât un purice când am ajuns din nou la poarta cerului și i-am predat omului hârtiile
de bună purtare.
Când a privit în ele a dat din cap și a spus : „Cu aceste hârtii nu poți să obții
intrare aici. Chiar și o greșeală mică îți închide poarta în față pentru totdeauna”.
M-am târât trist de acolo. După toate aparențele, trebuie să fi fost mult mai rău
decât am crezut vreodată. Deodată m-a strigat cineva de pe zid : „De ce nu vii
înăuntru ?” „Nu pot”, am răspuns ; „Hârtiile mele de bună purtare sunt prea negre, mă
împovărează îngrozitor.”
„Dar”, a spus el, „n-ai spus că crezi în Isus, al cărui sânge curăță de orice
păcat ?” „Da,” am răspuns, „cred în El !” ”Atunci mai privește o dată în ele !”
M-am uitat și nu se mai vedea nici cea mai mică greșeală. Toate dispăruseră.
Hârtiile erau albe. Și pe când i le înmânam din nou omului de la poartă, el a strigat :
„Curate, curate de tot !” Am trecut prin poartă înăuntru, în cer. Atunci m-am
trezit cu o bucurie vie.” De-ar fi acest vis al tânărului ofițer spre binecuvântarea multora,
ca să înțeleagă ce înseamnă să apuce prin credință împăcarea desăvârșită, veșnic valabilă,
care a fost înfăptuită pe Golgota.
[Preluare din : Mărturiile unui vechi soldat către camarazii lui, XV- 1909 – 1910]

BIOGRAFII
Lumini peste veacuri (I)
[Petru Popovici] CAPITOLUL 9

Ca scriitor, Menno a lucrat numeroase
volume. În timpul celor din urmă 10 ani ai
săi, el a întemeiat o tipografie şi şi-a
asigurat o largă circulaţie a scrierilor sale.
Cele mai multe sunt scrise în limba
daneză, deşi unele originale au fost scrise
în „Oostersch” şi foarte rău traduse în
limba daneză. Tipărirea lucrării „Cartea de
temelie a adevăratei credinţe creştine”, în
1539, a statornicit învăţătura sa doctrinară
pe baze solide. Ea s-a deosebit de teologia
reformată numai în susţinerea ideii
spirituale despre biserica, ca o comunitate
de adevăraţi sfinţi şi urmarea necesară a
acestei idei, respingerea botezului copiilor
mici. Menno şi-a datorat viaţa sa lungă şi
lucrările sale, pe de o parte faptului că s-a
mulţumit să lucreze liniştit şi în umbră, pe
de altă parte protecţiei pe care a primit-o
în diferite timpuri de la anumiţi principi şi
nobili
care
favorizau
învăţăturile
evanghelice. În câteva rânduri a avut parte
de izbăviri deosebite, ce par adevărate
intervenţii ale Providenţei pentru el.
Fiica sa povesteşte cum un trădător, care
s-a învoit ca în schimbul unei sume de
bani să-l dea prins negreşit în mâinile
duşmanilor, după mai multe nereuşite,
într-o zi pe când în tovărăşia unui ofiţer
erau în căutarea predicatorului eretic, l-au
întâlnit pe Menno.
Menno mergea de-a lungul canalului întro bărcuţă. Trădătorul a tăcut până ce
Menno s-a depărtat o oarecare distanţă şi a
sărit pe mal ca să-şi scape viaţa. Atunci
trădătorul strigă : „Iată, pasărea a
scăpat !” Ofiţerul îl înjură, numindu-l
nemernic, şi întrebându-l de ce nu i-a spus
la timp, acesta îi răspunse :
„N-am putut vorbi pentru că limba îmi era
legată”. Se spune ca autorităţile au fost

MENNO SIMONS
Dar cam după un an, un mic grup de
credincioşi veni la el şi îl îndemnară să-şi
aducă aminte de nevoile sufletelor sărace,
flămânde, şi să-şi folosească mai bine
talentele ce le avea de la Domnul.
Ca urmare, el începu să predice Evanghelia
şi continuă să facă cunoscut adevărul prin
grai şi prin scris până la sfârşitul vieţii sale.
Deşi nu fără dese întreruperi, lucrările sale
au fost în mod practic foarte rodnice.
La început anabaptiştii erau împărţiţi şi
descurajaţi.
Cei de la Münster susţineau unele idei cu
totul greşite, idei care au provocat o luptă
ascuţită, dar greutatea influenţei lui Menno
a înclinat balanţa în favoarea curăţiei şi
păcii.
Împotriva acestor idei, el a scris cartea
„Ieşirea de la papalitate”, în care arată cum
în mod fals au fost învinuiţi de duşmani că
apără doctrinele celor de la Münster,
doctrine cu care ei nu se împăcau, ci le
respingeau.
Menno a fost un apostol al adevărului,
predicând şi înfiinţând biserici de-a lungul
Europei de Nord, din Franţa până în Rusia.
În ciuda celor mai aspre decrete şi a celor
mai sângeroase prigoniri, el şi-a îndeplinit
cu credincioşie chemarea şi a găsit
întotdeauna, oriunde a mers, oameni gata
să asculte Evanghelia.
El a întărit un standard de strictă morală, a
reprimat toate tendinţele spre fanatism şi
treptat a format pe urmaşii săi, pe menoniţi
într-un popor blând, paşnic şi moral.
Ei puneau un accent deosebit pe botezul
prin cufundare al oamenilor mari ce-şi
puteau mărturisi credinţa. Ultimii săi ani au nemulţumite de acest lucru şi omul
fost petrecuţi în Holstein, unde a şi murit în care garantă prinderea lui, trebui să-şi
13 ianuarie 1561,în vârstă de 66 de ani.
piardă capul.
[Va continua]
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BOLI EVITABILE

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu
16. David şi uriaşul „teamă”
lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu,
Psalmistul David a avut mult mai multe
pentru ca oricine crede în El să nu piară, motive decât noi să fie cuprins de frică.
ci să aibă viaţa veşnică”.
Gândiţi-vă numai la întâlnirea lui cu un
EVANGHELIA DUPĂ IOAN 3 : 16
leu, cu un urs, cu uriaşul Goliat şi de câte
ori nu mult a lipsit ca să fie omorât de
MICĂ ENCICLOPEDIE
mâna regelui Saul însuşi.
ONOMASTICĂ
Dar David a scăpat de o mulţime de boli
Lăcrămioara
Modern şi apreciat în epoca noastră, psihosomatice deoarece îşi punea mereu
creaţie a onomasticii româneşti şi încrederea în Domnul :
încadrându-se într-o lungă familie de „Domnul este lumina şi mântuirea mea, de
prenume feminine formate de la nume cine să mă tem ? ...
de flori şi plante, Lăcrămioára are la Domnul este sprijinitorul vieţii mele, de
bază substantivul lăcrămioară (un cine să-mi fie frică ? ...
diminutiv din lacrimă, cuv. de origine Chiar o oştire de ar tăbărî împotriva mea,
latină), prin care este denumită la noi o inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război
plantă cu flori albe şi plăcut de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de
încredere aş fi”. (Psalmul 27 : 1 – 3)
mirositoare.
Hipertensiunea arterială poate să fie
DICŢIONAR DE CUVINTE
provocată nu numai de ură, aşa cum sa
expresii, citate celebre
• Multa paucis (lat. „Mult în puţine arătat mai înainte, dar de asemenea şi de
cuvinte”) – Expresia se potriveşte chiar supărări.
limbii latine care, prin conciziunea şi Din acest motiv, medicii caută să nu
claritatea ei, are darul de a exprima mult destăinuie pacienţilor care este tensiunea
lor atunci când aceasta este mare.
în puţine vorbe.
De aceea se şi recurge atât de des la Cunoaşterea ei ar putea provoca frică şi
maximele latineşti care spun ... maximum astfel tensiunea ar creşte şi mai mult,
putând să aibă consecinţe grave. [Va continua]
în minimum de cuvinte
Multa paucis se întrebuinţează ca o laudă,
ca un certificat de merit pentru scriitorii
concişi, pentru oratorii cumpătaţi.
Mai serveşte şi ca avertisment la adresa
celor ce lungesc vorba în mod inutil.
Expresia poate fi inversată, pentru cei care
au păcatul să debiteze o sumedenie de
vorbe spre a exprima puţine lucruri sau
idei – şi atunci se spune pauca multis.
În Biblie, (în cartea Proverbe, cap. 10 : 19)
scrie că : „Cine vorbeşte mult nu se poate
să nu păcătuiască, dar cel ce-şi ţine
buzele, este un om chibzuit”.
Îşi ţine buzele adică se abţine de la vorbă.

PROVERBE LATINE
VOINŢĂ
• A voi e pe jumătate a face. • Nu-i treabă
pe care omul s-o vrea şi să n-o facă. [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)
„Doamne Isuse, vino te rog şi în viaţa mea !”

