SĂ CITIM BIBLIA ÎMPREUNĂ
[DE FOLOS PENTRU TIMPUL DEVOŢIONAL]

PSALMII
CARTEA ÎNTÂIA
Psalmul 16
O cântare a lui David
4 Idolii se înmulţesc, oamenii aleargă
după dumnezei străini, dar eu n-aduc
jertfele lor de sânge şi
nu pun numele lor pe buzele mele.
5 Domnul este partea mea de moştenire şi
paharul meu, Tu îmi îndrepţi sorţul meu.
6 O moştenire plăcută mi-a căzut la sorţi,
o frumoasă moşie mi-a fost dată.
7 Eu binecuvântez pe Domnul care mă
sfătuieşte, căci până şi noaptea
îmi dă îndemnuri inima.
8 Am necurmat pe Domnul înaintea
ochilor mei : când este El la dreapta mea,
nu mă clatin.
9 De aceea inima mi se bucură, sufletul mi
se înveseleşte, şi trupul
mi se odihneşte în linişte.
10 Căci nu vei lăsa sufletul meu în
Locuinţa morţilor, nu vei îngădui ca
preaiubitul Tău să vadă putrezirea.
11 Îmi vei arăta cărarea vieţii ;
înaintea feţei Tale sunt bucurii nespuse
şi desfătări veşnice în dreapta Ta.

Psalmul 17
O rugăciune a lui David
1 Doamne, ascultă-mi pricina nevinovată,
ia aminte la strigătele mele,
pleacă urechea la rugăciunea mea,
făcută cu buze neprefăcute !
2 Să se arate dreptatea mea înaintea Ta,
şi să privească ochii Tăi
neprihănirea mea!
3 Dacă îmi vei încerca inima,
dacă o vei cerceta noaptea,
dacă mă vei încerca, nu vei găsi nimic :
căci ce-mi iese din gură, aceea şi gândesc.
4 Cât priveşte legăturile cu oamenii, eu,
după cuvântul buzelor Tale,
mă feresc de calea celor asupritori ;
5 paşii mei stau neclintiţi pe cărările Tale
şi nu mi se clatină picioarele.
6 Strig către Tine, căci m-asculţi,
Dumnezeule ! Pleacă-Ţi urechea spre
mine, ascultă cuvântul meu !
7 Arată-Ţi bunătatea Ta cea minunată, Tu,
care scapi pe cei ce caută adăpost
şi-i izbăveşti de potrivnicii lor
prin dreapta Ta !
8 Păzeşte-mă ca lumina ochiului,
ocroteşte-mă la umbra aripilor Tale
9 de cei răi, care mă prigonesc,
de vrăjmaşii mei de moarte,
care mă împresoară.
[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. Din nefericire ! (I) Despre lipsa de responsabilitate
„Să te ocrotească Dumnezeu ! Ar fi fost așa de frumos ! Să te ocrotească
Dumnezeu ! N-a fost să fie !” – așa jelește și cântă lumea când își vede speranțele distruse.
Multele dezamăgiri pe care le aduce viața se formulează într-o expresie scurtă,
semnificativă : „Din nefericire” !
Din nefericire, X., care avea așa de multe calități prietenoase, n-avea nici o
înclinație pentru munca asiduă, dar avea foarte multă înclinație să facă pe marele domn și
să trăiască mai presus de mijloacele lui materiale. Nu ducea lipsă de intenții bune pentru a
schimba aceste două laturi ale caracterului său, din întunecoase în luminoase.
Din nefericire, la momentul potrivit glasul conștiinței lui era permanent amuțit de
influența lumii. Așa că în decursul anilor care au zburat repede, din nefericire drumul vieții
lui n-a mers în sus, ci în jos și din nefericire, în loc să fie bucuria bătrânei lui mame, a
devenit tot mai mult și mai mult un copil problemă. Ia seama ce spune Cuvântul lui
Dumnezeu și atunci te vei cruța de o asemenea : „Din nefericire !”
„Du-te la furnică, leneșule, uită-te la căile ei și fii înțelept. Ea n-are nici
căpetenie, nici supraveghetor, nici stăpân, totuși își pregătește hrana vara și strânge
provizii în timpul secerișului. Până când vei sta culcat, leneșule ? Când te vei scula din
somnul tău ? Să mai dormi puțin, să mai ațipești puțin, să mai încrucișezi puțin mâinile ca
să dormi ! Și sărăcia vine peste tine ca un hoț, și lipsa, ca un om înarmat”. (Proverbe 6 : 6
– 11) Și doamna N. avea un fiu care putea munci bine, numai să fi vrut, dar din nefericire
nu voia. Bătrâna lui mamă l-a lăsat pe fiul leneș și risipitor să-i ceară economiile ; din
nefericire i le-a dat și și-a dat și mobila, pe care fiul a amanetat-o în parte. Astfel a ajuns
mama, din nefericire, în sărăcie și nevoi – fiul, în închisoare !
Ar fi putut fi altfel ; fiul ar fi putut să-și fructifice mai bine aptitudinile bune și
meseria învățată de croitor, ar fi putut să-i pregătească mamei o bătrânețe fără griji – dar,
din nefericire, mama și-a răsfățat fiul din tinerețe și a cedat încăpățânării lui.
Din nefericire n-a luat seama la Cuvântul lui Dumnezeu, care spune : „Cine cruță
nuiaua urăște pe fiul său ; dar cine-l iubește, îl disciplinează îndată”. (Proverbe 13 :24)
[Preluare din : Mărturiile unui vechi soldat către camarazii lui, XV- 1909 – 1910]

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

MENNO SIMONS
Într-adevăr, acest slujitor al lui Dumnezeu a
fost urmărit cu multă amărăciune.
Guvernatorul din Friesland a publicat o
proclamaţie cu data de 7 decembrie 1542,
în care declara că oricine dă mâncare,
locuinţă sau orice fel de ajutor lui Menno
sau va avea cărţile lui, trebuie expus la
pedepsele de erezie.
Aceasta n-a fost o vorbă goală. Chiar mai
înainte, în 1539, un oarecare Tjaret
Reyndertz (sau Reynderson) a fost acuzat
de greşeala că ar fi găzduit pe Menno în
casa sa. Din această cauză a fost întins pe
roată şi în urmă decapitat.
Aceste prigoniri locale şi edicte fără
îndoială erau inspirate de edictul general al
lui Carol al V-lea, dat la Bruxelles la 10
iunie 1535, care poruncea ca toţi
anabaptiştii sau rebotezaţii şi agitatorii lor
să fie daţi la moarte prin foc, toţi cei ce sau pocăit în mod sincer să fie decapitaţi, iar
femeile să fie înmormântate de vii.
Buckle în “Istoria civilizaţiei”, socoteşte că
în 1546, 30.000 de persoane au fost date
morţii pentru anabaptism numai în Olanda
şi Friesland.
Şi totuşi se susţine de mulţi istorici că acest
decret niciodată nu a fost aplicat în mod
general.
Dacă ar fi fost, ţara ar fi ajuns aproape
depopulată, pustiită. În ciuda unor astfel de
măsuri, bisericile întemeiate de Menno şi
conlucrătorii săi au crescut repede ca
număr.
Creşterea lor poate fi explicată prin două
cauze, din care una deja a fost pomenită.
Schimbarea numelui a fost mult în favoarea
lor. Să fi spus “anabaptist” în acele vremuri
provoca acelaşi efect ce-l provoacă pentru
noi, cei de azi, strigătul “câine turbat !”

A spune “menonit” în cel mai rău caz
stârnea un simţământ de curiozitate : ce
adică ar putea fi această sectă nouă.
O ramură a menoniţilor, în special cei din
Lituania, la invitaţia împărătesei Caterina
a II-a, au emigrat în Rusia şi acolo au
fondat comunităţi agricole înfloritoare,
mai ales în Crimeea.
Ei s-au bucurat multă vreme de libertate şi
mari favoruri.
Abia după 1871, când în urma unui decret
imperial i-a văduvit de unele favoruri, ei
s-au împrăştiat, emigrând în Olanda,
America, şi alte părţi.
CAPITOLUL 10
JOHN MILTON
„Ne întoarcem pentru un moment de la
subiectele zilei, să comemorăm cu toată
dragostea şi reverenţa, geniul şi gloria lui
John Milton, poet, bărbat de stat, filozof,
gloria literaturii engleze, campionul şi
martirul literaturii engleze”, spunea în
secolul trecut Lord Macaulay.
John Milton, prin dragostea faţă de Biblie
şi prin studiile sale a devenit profetul şi
poetul libertăţii într-o perioadă foarte
critică a Angliei.
El avea 17 ani la sfârşitul domniei lui
Iacob şi cu el trecem în domnia lui Carol
I. El a fost născut în Breadstreet (Strada
pâinii), Cheapside la 9 decembrie 1608.
Tatăl său care se numea tot John Milton a
fost fiul unui catolic din Oxfordshire,
poate agricultor sau poate subpădurar la
pădurea Shotover şi a fost dat afară pentru
că şi-a schimbat religia.
Astfel, tatăl poetului s-a stabilit la Londra
ca notar şi aici a prosperat. El avea gust
pentru muzică.
În 1601, el a fost unul din cei 22
muzicanţi care au publicat douăzeci şi
cinci de poezioare, triumful Orianei.
[Va continua]
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BOLI EVITABILE

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu
16. David şi uriaşul „teamă”
Hipertensiunea arterială poate să fie provocată
lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu,
pentru ca oricine crede în El să nu piară, nu numai de ură, aşa cum s-a arătat mai înainte,
dar de asemenea şi de supărări.
ci să aibă viaţa veşnică”.
EVANGHELIA DUPĂ IOAN 3 : 16

MICĂ ENCICLOPEDIE
ONOMASTICĂ
Leonard
Prenumele masculin Leonárd, împrumutat pe cale cultă din onomastica
apuseană ... reproduce un vechi nume
personal germanic Léonhart, atestat
încă din secolul 6 sub forma latinizată
Leonárdus.
La origine un compus din cuvintele
germanice leo, lewo – germ. löwe,
eng. lyon „leu” şi hart – germ. hart,
eng. hard „tare, puternic”.

DICŢIONAR DE CUVINTE
expresii, citate celebre
• Mulţi chemaţi, puţini aleşi – cuvinte
din Evanghelia după Matei (cap. XX,
versetul 16 şi cap. XXII, versetul 14).
Se referă la viaţa de apoi şi la paradisul
rezervat unui număr foarte mic dintre cei
ce candidează la el. Poporul a preluat
expresia ... în viaţa de cea de toate zilele
unde uneori se înghesuie mulţi la un
concurs, la o numire, la o alegere, la o
distincţie etc., dar nu sunt găsiţi merituoşi
şi vrednici decât foarte puţini.
Citatul din Biblie (Matei 20 : 16) este
acesta : „Tot aşa, cei din urmă vor fi cei
dintâi, şi cei dintâi vor fi cei din urmă ;
pentru că mulţi sunt chemaţi, dar puţini
sunt aleşi”. Este concluzia prin care
Domnul Isus încheie Pilda lucrătorilor
viei. Citatul poate fi completat cu ceea cea scris apostolul Petru (în II Petru 1 : 10) :
„De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai
mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea
voastră ...”. Fă tot ce poţi cât de bine poţi !

Din acest motiv, medicii caută să nu destăinuie
pacienţilor care este tensiunea lor atunci când
aceasta este mare. Cunoaşterea ei ar putea
provoca frică şi astfel tensiunea ar creşte şi mai
mult, putând să aibă consecinţe grave.
Una din autorităţile competente sfătuieşte
medicii în astfel de cazuri să „uzeze de o mică
minciună pe care o consideră justificată ca
făcând parte din tratamentul terapeutic”.
Această manevră (minciuna) poate să ferească
în mod eficient pacientul de contractarea unei
nevroze şi de tulburări de inimă.
Convingerea şi experienţa noastră este de
asemenea
că
majoritatea
simptomelor
subiective asociate cu tensiunea arterială mărită
erau determinate phisogen (emoţional) ...
Acest citat demonstrează importanţa uriaşului
„frică” (teamă) în producerea şi agravarea
hipertensiunii arteriale şi marile distanţe pe
care medicii ar trebui să le parcurgă pentru a-şi
salva pacienţii.
Totuşi, minciuna a creat întotdeauna mai multe
probleme decât a rezolvat, pentru că mai
devreme sau mai târziu, pacientul tot va
descoperi adevărul. [Va continua]

PROVERBE LATINE /VORBĂ
• Vorba, cât e-n gura ta, este a ta ; când ţi-a
ieşit din gură, nu mai e a ta. • Vorba, nu-i de
ajuns s-o ai, trebuie s-o stăpâneşti. • Vorba
deschide vorbă. • Peştele se prinde cu
năvodul, omul – cu vorba. [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 !”

