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Editorial.  Păstrarea sănătăţii (I)

 

„Să trăieşti în pace, şi pacea să 
fie cu casa ta şi cu tot ce este al  
tău” !                     I SAMUEL 25 : 6

12 O mulţime de tauri 
sunt împrejurul meu,

nişte tauri din Basan mă înconjoară.
13 Îşi deschid gura împotriva mea
ca un leu care sfâşie şi răcneşte.

14 Am ajuns ca apa care se scurge,
şi toate oasele mi se despart ;
mi s-a făcut inima ca ceara
şi se topeşte înăuntrul meu.

15 Mi se usucă puterea ca lutul
şi mi se lipeşte limba de cerul gurii :

m-ai adus în ţărâna morţii.
16 Căci nişte câini mă înconjoară,

o ceată de nelegiuiţi 
dau târcoale împrejurul meu,

mi-au străpuns mâinile şi picioarele :
17 toate oasele aş putea să mi le număr.

Ei însă pândesc şi mă privesc ;
18 îşi împart hainele mele între ei

şi trag la sorţi pentru cămaşa mea.
19 Dar Tu, Doamne, nu Te depărta ! Tu,  

Tăria mea, vino degrabă  în ajutorul meu !
20 Scapă-mi sufletul de sabie
şi viaţa din ghearele câinilor !
21 Scapă-mă din gura leului

şi scoate-mă din coarnele bivolului ! 
22 Voi vesti Numele Tău fraţilor mei
şi Te voi lăuda în mijlocul adunării. 

23 Cei ce vă temeţi de Domnul, lăudaţi-L !
Voi toţi, sămânţa lui Iacov, slăviţi-L !

                                                                 [Va continua]

SĂ CITIM BIBLIA ÎMPREUNĂ
[DE FOLOS PENTRU TIMPUL DEVOŢIONAL]

PSALMII
CARTEA ÎNTÂIA

Psalmul 22
Către mai marele cântăreţilor – 

Se cântă ca „cerboaica zorilor” – 
Un psalm al lui David

3 Totuşi Tu eşti Cel Sfânt şi Tu locuieşti 
în mijlocul laudelor lui Israel.

4 În Tine se încredeau părinţii noştri :
se încredeau, şi-i izbăveai.

5 Strigau către Tine, şi erau scăpaţi ;
se încredeau în Tine, 

şi nu rămâneau de ruşine.
6 Dar eu sunt vierme, nu om, am ajuns de  

ocara oamenilor şi dispreţuit de popor.
7 Toţi cei ce mă văd îşi bat joc de mine,

îşi deschid gura, dau din cap şi zic :
8 „S-a încrezut în Domnul ! 
Să-l mântuiască Domnul, 

să-l izbăvească, fiindcă-l iubeşte!”
9 Da, Tu m-ai scos din pântecele mamei,

m-ai pus la adăpost de orice grijă 
la ţâţele mamei mele ;

10 de când eram la sânul mamei, 
am fost sub paza Ta, din pântecele mamei 

ai fost Dumnezeul meu.
11 Nu Te depărta de mine, căci s-apropie  
necazul, şi nimeni nu-mi vine în ajutor.

Ce prețios este darul de a putea sluji și lucra cu mădulare sănătoase și cu minte 
sănătoasă ! Acesta este bunul cel mai valoros pentru marea mulțime a oamenilor, pe 
care și-l iau în viață cu ei. Pierderea sănătății transformă toată existența unui om, îi 
frânge speranțele și dorințele, îl face povară în loc de ajutor pentru alții și îi aduce zile 
și nopți de dureri și de griji. Dacă ai distrus sănătatea altora – ce responsabilitate ! 

Dacă ai păstrat sănătatea altora cu ajutorul lui Dumnezeu – ce privilegiu ! Dar 
cine  dă acest  mare  bun ?  Și  cine-I  singurul  care  poate  să-l  mențină  ?  Acest  mare 
dătător  și  păstrător  este  numai  Dumnezeu,  acel  Dumnezeu  de  care  majoritatea 
oamenilor nu întreabă, pe care mulți ÎL declară detronat. 

După  părerea  lor  numai  medicul  este  acela  care  poate  să  restabilească 
sănătatea pierdută. De fapt, știința medicală a adus rezultate demne de admirat. 

Au fost descoperiți agenții patogeni, bacilii multor boli mortale, de exemplu ai 
holerei, ai tifosului și au fost găsite leacurile pentru combaterea lor. 

A fost  învinsă prin  injecții  substanța  patogenă  care  se  găsește  în  sânge. 
Compoziția sângelui bolnavului este analizată cât mai exact ...

Există băi de soare, de aer și de apă, radioterapie și băi galvanice ; și în plus 
armata nenumărată a medicamentelor. 

La  acestea  din  urmă  se  adaugă  un  mare  număr  de  tonice  și  suplimente 
alimentare verificate medical, care sunt produse în fabrici speciale … 

În fața unor asemenea succese, majoritatea oamenilor L-au șters pe Dumnezeu 
din calculul lor și au pus în locul Lui știința medicală. 

Cât  de repede uită  omul  în mândria lui  că tot  ce  îi  reușește  și  cunoaște  Îi 
datorează lui Dumnezeu. „Eu sunt Domnul care a făcut toate aceste lucruri ; care  
singur am desfășurat cerurile ; care prin Mine Însumi am așternut pământul. 

Eu zădărnicesc semnele mincinoșilor și-i  fac nebuni pe ghicitori ;  îi întorc  
înapoi pe cei înțelepți și fac din cunoștința lor nebunie”. (Isaia 44 : 24 - 25)   

     [Preluare din : Mărturiile unui vechi soldat către camarazii lui, XV- 1909 – 1910] 

             



    
 

 

 

  VERSETUL DE AUR AL BIBLIEI                 BOLI EVITABILE

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 !”

„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”. 

EVANGHELIA DUPĂ IOAN 3 : 16

CUGETĂRI PERSANE 
                         ADEVĂR (IV) 
• În apa mică şi peştele e mic.  • Aurul şi-n 
gunoi străluceşte. • Aurul nici pe drum nu se 
pierde.  •  Pisica  neagră  cu  săpun  nu  se 
albeşte.  •  Soarele  la  fel  luminează  pentru 
toată lumea. • Focul îşi găseşte locul. • Chiar 
de-i lung, alege drumul drept. • Adevărul nu-
i  povară  pentru  inimă.  [Din  Cugetări  persane, 
Albatros, Bucureşti, 1983]

17. Artrită - de spaima unei pantere 
O  discuţie  a  influenţei  fricii  asupra 
organismului  nu ar  fi  completă fără luarea în 
considerare şi a efectului acestei emoţii asupra 
inimii. Îmi aduc aminte de un medic evreu care 
a  citit  în  ziar  o  dare  de  seamă  asupra 
persecuţiilor sângeroase ale evreilor din Rusia 
unde trăiau multe din rudele sale. 
Mărturisi unui prieten marea sa frică ce o avea 
pentru  vieţile  iubiţilor  săi  şi  un  moment  mai 
târziu să prăbuşi mort fiind victima unui cheag 
de  sânge  în  artera  coronariană  (care 
alimentează inima cu sânge). Oare poate frica 
să  grăbească  coagularea  sângelui  aşa  cum se 
întâmplă la tromboza coronariană, acel frecvent 
ucigaş  al  inimii  ?   Dr.  David  Macht  a  dat 
răspunsul  la  Congresul  anual  din  1951  al 
Asociaţiei  Medicale  Americane din  Atlantic 
City. În laboratorul său a măsurat numărul de 
minute necesare pentru coagularea sângelui la 
50 de persoane normal de calme şi a comparat 
acest timp de coagulare cu cel al unui număr de 
o sută de persoane nervoase. Iată rezultatul: 
Timp de  coagulare  :   50 persoane  calme -12 
minute ; 50 persoane nervoase 4 - 5 minute ; 50 
pers. foarte nervoase 1 - 3 minute.  [Va continua]

DICŢIONAR DE CUVINTE 
expresii, citate celebre 

•  Nec pluribus impar  (lat. „Nu-i egal mai 
multora”) -  în  înţelesul  de  „superior 
tuturor”, „fără pereche”. 
A fost  deviza  lui  Ludovic  al  XIV – lea, 
supranumit „regele – soare”. El îşi alesese 
ca emblemă un soare care, prin razele lui, 
răspândea cuvintele  de  mai  sus deasupra 
globului pământesc. Ministrul său Louvois 
explica  deviza  prin  :  „Singur  împotriva 
tuturor”.
În Memoriile sale, Ludovic al XIV – lea îi 
dă însă altă interpretare :  „Voi ajunge să 
strălucesc  şi  deasupra  altor  lumi”,  în 
sensul că el se considera deasupra tuturor 
oamenilor. E o expresie care se foloseşte 
ca o culme a trufiei, a orgoliului. În Biblie 
(Proverbe  21  :  24)  este  notat  că  :  „Cel 
mândru şi trufaş se cheamă batjocoritor :  
el lucrează cu aprinderea îngâmfării”.

MICĂ ENCICLOPEDIE 
ONOMASTICĂ

Luca
•  Răspândit  în  toată  Europa,  mult  mai 
frecvent  în  secolele  trecute  decât  astăzi, 
Lúca reproduce numele personal grecesc 
Lukás,  purtat  de  autorul  uneia  dintre 
Evangheliile  Noului  Testament,  medic din 
Antiohia,  contemporan  şi  prieten  al 
apostolului  Pavel  ...  Numele  lucanilor, 
locuitori dintr-o regiune din sudul Italiei, nu 
are o etimologie sigură. 
În principiu, el poate fi pus în legătură cu 
toponimele  Luca (astăzi oraşul  Lucca, în 
Toscana) şi  Lucera,  dar  şi  cu un cuvânt 
din aceeaşi familie cu lat. lux „lumină” şi gr. 
leukos „alb”.

BIOGRAFII 
Lumini peste veacuri (I) [Petru Popovici] 

CAPITOLUL 10
JOHN MILTON

Ruina  regalităţii  a  pus  familia  Powell  în 
greutăţi. 
În timp ce Milton era în vizită la o rudenie, 
soţia lui vine şi îngenunchează înaintea lui 
şi îi cere iertare. 
Ei se împacă şi pleacă împreună acasă. În 
1646,  lui  Milton  i  se  naşte  prima  fetiţa, 
Ania.  Ea  a  fost  şchioapă.  În  1647,  i  s-a 
născut a doua fetiţă, Maria şi tot în acel an 
i-a murit şi tatăl său.
În  1649,  după  executarea  lui  Carol  I  şi 
abolirea  monarhiei,  Milton  e  numit 
secretarul latin al Consiliului de Stat, căci 
latina  era  limba  diplomaţiei  pe  atunci. 
Acum ajunge să fie bine cunoscut şi peste 
hotare. 
În ţară au început să circule pamflete care 
căutau  să-l  arate  pe  rege  că  a  suferit  ca 
martir şi că s-a rugat pentru vrăjmaşii săi. 
Milton e chemat şi însărcinat de Consiliul 
de Stat să scrie răspunsuri acestor pamflete. 
Unul se susţinea că e jurnalul zilnic pe care 
regele l-a scris în închisoare. 
Cu toate că sănătatea îi era şubredă, ochiul 
stâng îşi  pierduse vederea, iar celălalt  era 
ameninţat să ajungă la fel dacă se supune la 
lucru, Milton e gata să-şi apere ţara, scriind 
în  latină  pentru  întreagă  Europa,  cum 
făcuse  mai  înainte  în  engleză  pentru 
concetăţenii săi. 
În  timp  ce  lucra  la  această  apărare,  îşi 
pierde  treptat  şi  vederea  ochiului  drept. 
Într-un sonet  adresat  unui  fost  elev de  al 
său,  el  spune  :  „Totuşi  nu  argumentez 
împotriva voinţei cerului  ...  ci  mă îndrept 
mereu înainte. 
Mă  întrebi  ce  mă  susţine  ?  Conştiinţa, 
prietene,  că  i-am  pierdut  în  apărarea 
libertăţii, nobila mea însărcinare de care 

răsună întreaga Europa de la o margine 
la alta.  Deşi  orb,  acest  gând mă poartă 
mulţumit …”.
Lucrarea  de  apărare  i-a  dus  faima  în 
Europa.  Toţi  se  întrebau  cine  e  acest 
Milton  ?  Lucrarea  era  o  argumentare 
pentru responsabilitatea regilor în contra 
teoriei despre dreptul divin de a porunci 
în mod absolut supuşilor lor. 
În  încheiere,  Milton  îndeamnă  poporul 
englez să-şi  combată adversarii  printr-o 
sforţare  constantă  de  a  întrece  toate 
vorbele  rele  prin  faptele  lor  bune. 
Dumnezeu a auzit  rugăciunile -  spunea 
el  -  dar  acum  trebuie  să  dovediţi  tot  
atâta dreptate, temperanţă şi moderaţie  
în menţinerea libertăţii voastre, cum aţi  
dovedit curaj în eliberarea din sclavie.
În  1650,  anul  în  care  a  apărut  această 
Apărare a lui Milton, i s-a născut un fiu 
care după câtva timp a murit. 
În 1652 i s-a născut a treia fiică, Debora, 
dar atunci la 2 mai şi-a pierdut soţia.
Întrucât în Europa, în anul morţii soţiei 
lui  a  apărut  un  apel  către  Europa  în 
limba latină „Strigătul la cer al sângelui 
regelui  împotriva  ucigaşilor  englezi”, 
Milton  e  însărcinat  să  scrie  o  „A doua 
apărare  a  poporului  englez”,  lucrare  ce 
apare în 1654, deci după ce Cromwell a 
fost făcut Lord Protector.
Credinţa lui l-a făcut să sufere în sufletul 
său  alăturea  de  fraţii  săi  şi  această 
suferinţă i-a stors poemul „Masacrul de 
la Piemont”. 
Ţăranii de acolo care au fost protestanţi 
au  fost  omorâţi  de  soldaţii  Ducelui  de 
Savoy,  fiindcă au refuzat  să-şi  schimbe 
credinţa. 
În  poem el  arăta  că  ei  ţineau  adevărul 
curat al primului veac.  
În 1654, el e orb complet. Deşii ochii îi 
erau curaţi,  nervul  optic a fost atins de 
boală ...                    [Va continua]
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