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

se vor pleca toţi cei ce se coboară în
ţărână, cei ce nu pot să-şi păstreze viaţa.
30 O sămânţă de oameni Îi va sluji ;
şi se va vorbi despre Domnul
către cei ce vor veni după ei.
31 Aceştia vor veni şi vor vesti dreptatea
Lui, vor vesti lucrarea Lui
poporului care se va naşte.

Psalmul 23
23 Cei ce vă temeţi de Domnul, lăudaţi-L !
O
cântare
a lui David
Voi toţi, sămânţa lui Iacov, slăviţi-L !
1
Domnul
este
păstorul meu :
Cutremuraţi-vă înaintea Lui,
nu
voi
duce
lipsă
de nimic.
voi toţi, sămânţa lui Israel !
2 El mă paşte în păşuni verzi
24 Căci El nici nu dispreţuieşte, nici nu
şi mă duce la ape de odihnă;
urăşte necazurile celui nenorocit şi nu-Şi
3 îmi înviorează sufletul
ascunde faţa de el, ci îl ascultă
şi
mă
povăţuieşte pe cărări drepte,
când strigă către El.
din
pricina Numelui Său.
25 În adunarea cea mare, Tu vei fi pricina
4
Chiar
dacă ar fi să umblu
laudelor mele : şi-mi voi împlini juruinţele
prin
valea
umbrei morţii,
în faţa celor ce se tem de Tine.
nu mă tem de niciun rău,
26 Cei săraci vor mânca şi se vor sătura,
căci Tu eşti cu mine.
cei ce caută pe Domnul, Îl vor lăuda:
Toiagul
şi nuiaua Ta mă mângâie.
veselă să vă fie inima pe vecie!
5
Tu
îmi întinzi masa
27 Toate marginile pământului îşi vor
în
faţa
potrivnicilor mei ;
aduce aminte şi se vor întoarce la
îmi
ungi
capul
cu untdelemn,
Domnu : toate familiile neamurilor
şi paharul meu este plin de dă peste el.
se vor închina înaintea Ta.
6
Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi
28 Căci a Domnului este împărăţia :
în toate zilele vieţii mele,
El stăpâneşte peste neamuri.
şi
voi
locui
în Casa Domnului până la
29 Toţi cei puternici de pe pământ vor
sfârşitul
zilelor mele. [Va continua]
mânca şi se vor închina şi ei ; înaintea Lui
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. Păstrarea sănătăţii spirituale (II)
Semănatul și seceratul pe ogorul pământesc nu sunt decât o imagine, o pildă a
realităților veșnice. Dar știe oricine că secerăm ce am semănat.
Cine a semănat secară, nu se așteaptă să secere cartofi, ci secară – fii convins,
omule, că și tu vei secera în veșnicie ceea ce ai semănat, nimic altceva. Cuvântul lui
Dumnezeu spune foarte exact : „Căci ce seamănă omul, aceea va și secera”.
Înțelege toată însemnătatea acestui cuvânt ! Fă-ți timp să privești la viața ta de
până acum. Ce ai semănat până astăzi ? Ce vei secera ? Satan se străduiește zelos să-i
înșele pe oameni. Pe unul îl minte : Din faptele tale de pe pământ nu rezultă nici un
seceriș ; odată cu moartea se termină totul !
Pe ceilalți îi învață că vor trăi în veșnicie, vor secera : har, pace, slavă, chiar
dacă pe pământ au trăit în păcat, în înstrăinare de Dumnezeu și egoism. Dumnezeu
strigă în toată această înșelăciune : „Nu vă înșelați: Dumnezeu nu Se lasă batjocorit !”
Cine se amăgeşte în acest punct, în ceea ce privește semănatul și seceratul,
acela se înșeală cu o eroare ireparabilă ; despre el Cuvântul lui Dumnezeu spune : „Vați înșelat singuri în sufletele voastre”. (Ieremia 42 : 20) Ziua secerișului, ziua
veșniciei va veni, va veni pentru întreaga omenire, va veni şi pentru tine !
Fiul lui Dumnezeu s-a comparat pe Sine cu un semănător, care a presărat
boabele de sămânță ale vieții veșnice în inimile oamenilor. Semănător minunat, al
cărui drum pământesc a mers de la ieslea din Betleem până la crucea de pe Golgota.
Sămânță minunată de : har, iertare, mântuire, mângâiere, pace și viață veșnică,
presărată peste mileniile acestui puhoi de oameni care cutreieră pe pământ. În acest
mulţime de oameni ești și tu, prietene !
Dar vai, alături de Domnul slavei pășește un alt semănător – satan, stăpânul și
dumnezeul acestei lumi. El seamănă în inimile oamenilor sămânța tăgăduirii Lui
Dumnezeu, a poftei carnale, a adorării banilor, a neloialității, prin : exemplu, cuvinte,
cărți, tablouri, teatre și ziare.
[Preluare din : Mărturiile unui vechi soldat către camarazii lui, XV- 1909 – 1910]

BIOGRAFII
Lumini peste veacuri (I) [Petru Popovici]
CAPITOLUL 10
JOHN MILTON
Forţarea prea mare a ochilor în studiu se
crede că a adus la această boală.
În anul 1656, deci după 4 ani de la moartea
soţiei, care l-a lăsat cu trei fetiţe mici, cea
mai mare de 6 ani, iar cea mai mică abia
născută, Milton se recăsătoreşte cu
Caterine, fiica căpitanului Woodcock.
Anul următor moare şi ea, la naşterea
primului copil. Într-un sonet cu prilejul
morţii ei, Milton spune cum s-au înţeles ei
şi câtă grijă a purtat ea de fiicele sale.
O noapte după moartea ei, a visat-o că
venea spre el cu faţa voalată, de fapt el n-o
văzuse niciodată [n.r. era nevăzător], nu-i
cunoştea faţa. În sonetul său el îşi
mărturiseşte credinţa în viaţa viitoare,
spunând : „Eu cred că o voi vedea în ceruri
fără să mai fiu împiedecat de boală”.
Şi în timpul acesta îşi primea salariul, dar
redus, ca secretar latin la Departamentul
Externelor şi a fost asistat în lucru de
Andrew Maxwell.
Dându-şi seama de creşterea puterii
Prezbiterienilor şi de amestecul lor în
lucruri care nu erau de ei, Milton adresă
Parlamentului „Un tratat al puterii civile în
treburile bisericeşti”, arătând că nu e legat
pentru nici o putere de pe pământ să
constrângă pe alţii în chestiunile religioase.
Iar Parlamentului Lung îi adresă
„Consideraţiuni cu privire la cele mai bune
mijloace
pentru
înlăturarea
profesionismului din biserică”, în care
argumenta că fiecare păstor să fie susţinut
de turma sa, şi să nu fie salariat de Stat.
Când Comonwealtul a căzut şi Carol II-lea
a fost rechemat, Milton a simţit că
libertatea e în primejdie şi fără teamă s-a
ridicat împotriva reîntronării monarhiei.

Prin aceasta el a riscat totul, dar a
îndrăznit să spună adevărul aşa cum l-a
văzut, întoarcerea regelui a adus lui
Milton primejdia morţii.
Marele profet al libertăţii a fost adus
înaintea Consiliului să răspundă la
anumite acuzaţii, apoi a fost aruncat în
închisoare, iar cόpiile scrisorilor lui au
fost arse. După câteva timp i se dădu
drumul şi el se stabili la Londra, unde se
căsători a treia oară la 54 ani.
Acum a început să lucreze poemul său
religios „Paradisul pierdut” pe care-l
plănuise mai înainte de lupta pentru
libertate.
Cartea împărţită în 10 părţi a fost
terminată în 1665 şi a fost publicată în
1667. Pe când era încă în manuscris, el a
prezentat lucrarea lui Thomas Ellwood,
unul care venea şi-i citea Biblia. Acesta,
după ce cercetă acasă manuscrisul, când
i-l înapoie îi zise :
„Tu ai spus multe de Paradisul pierdut,
dar ce ai de spus de Paradisul
recâştigat?” Milton stătu pe gânduri
mult timp, nu-i dădu nici un răspuns.
Dar în aprilie 1667 şi a doua lucrare
„Paradisul recâştigat” a fost terminată.
Acum o prezentă şi pe aceasta lui
Ellwood cu cuvintele :
„Ţie ţi se datoreşte aceasta. Tu mi-ai
ridicat aceea întrebare când am fost la
Chalfont, la care nu mam gândit
înainte”.
Milton şi-a lucrat epica lui atât de
sublimă după felul lui Homer şi Virgiliu,
luând de la părinţii bisericeşti doctrina
îngerilor şi arhanghelilor, precum şi
istoria căderii lui Lucifer, după strigătul
proorocului Isaia în cap. 14:12-15
împotriva
împăratului
Babilonului,
întrebuinţând metoda aceasta, Milton îl
aşează pe Adam între forţele cerului şi
ale iadului ...
[Va continua]

VERSETUL DE AUR AL BIBLIEI

BOLI EVITABILE

„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”.

17. Artrită - de spaima unei pantere
Dr. Macht conclude : „Am fost surprins să
constat că emoţiile obişnuite şi acute la
persoane sănătoase au o influenţă aşa de
mare asupra timpului de coagulare”...
Într-un capitol precedent se arată că atunci
când arterele devin parţial încărcate de
depuneri subţiri de colesterol, circulaţia
sângelui este încetinită fiind posibilă
formarea unui cheag care să întrerupă
circulaţia. Dr. Macht arăta că stresul este un
factor foarte important care face ca sângele
să se coaguleze. Cu alte cuvinte, stresul nu
numai că îngustează arterele şi încetineşte
mult circulaţia sângelui accelerând
coagularea, ci de asemenea afectează
însuşi sângele făcându-I mult mai propice
pentru coagulare.
De aici vedem influenţa aproape de necrezut
a stressului (încordării) în pregătirea şi
realizarea procesului de coagulare. Un număr
de articole medicale recente au accentuat
importanţa stressului în această stare ... [Va

EVANGHELIA DUPĂ IOAN 3 : 16

MICĂ ENCICLOPEDIE
ONOMASTICĂ
Manase
• Foarte rar astăzi la noi, Manáse este un
vechi
nume
ebraic.
Interpretarea
tradiţională apropie numele personal de
verbul nasa „a uita”, fiind acceptată şi
astăzi de către specialişti întrucât, întradevăr, menasheh (aceasta este şi forma
ebraică a numelui în discuţie) înseamnă
„ceva care te face să uiţi” (în cazul acesta,
moartea unei fiinţe apropiate).

În Biblie (Geneza 41 : 51) găsim scris că :
„Iosif a pus întâiului născut numele
Manase ; „căci”, a zis el, [n.r. nu ceva ci
Cineva] „Dumnezeu m-a făcut să uit toate
necazurile mele şi toată casa tatălui meu”.
Dar numele Manase mai are şi un al doilea
continua]
sens : „Cel care se ofileşte”, (poate aceasta
CUGETĂRI PERSANE
era starea interioară a lui Iosif, care de
ADEVĂR (V)
aproximativ treisprezece ani era plecat de
•
Adevărul
e
bun la timpul potrivit. •
acasă şi este foarte probabil că nu mai ştia
Parfumurile
se
judecă
după miros, nu după
nimic de-ai lui).
vorbele
vânzătorului.
• Focul ajuns în
DICŢIONAR DE CUVINTE
lăstăriş
nu
întreabă
de-i
verde sau uscat. •
expresii, citate celebre
Culoarea obrazului dă de gol tainele
• Nec plus ultra (lat. „Nu mai departe”,
sufletului. • Aurul curat nu se teme de piatra
„Până aici”, sau „Neîntrecut”, sau „Dincolo
care îl încearcă. • Aurul curat n-are nevoie să
de asta nu se poate”, sau „Mai departe şi mai
fie curăţat cu pământ. [Din Cugetări persane,
bine decât atât nu există”) Albatros, Bucureşti, 1983]
Iată diverse înţelesuri ale lui „Nec plus
CUM POT FI MÂNTUIT ?
ultra”.
1.
Nu
există om fără păcat : „Căci toţi au
Legenda spune că aceste cuvinte le-ar fi
păcătuit
şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu”.
crestat Hercule pe munţii (de atunci numiţi
(Romani 3 : 23) 2. Pentru un singur păcat,
şi „coloanele lui Hercule”) ce despart, la
omul este / va fi condamnat : „Fiindcă plata
strâmtoarea astăzi numită Gibraltar, Marea
păcatului este moartea ...”. 3. Mântuirea este
Mediterană de Oceanul Atlantic.
posibilă numai prin Isus : „ ... darul fără
Explicaţia e următoarea : cei vechi plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în
credeau că lumea se termină acolo. Prin Isus Hristos, Domnul nostru”. (Romani 6:23)
urmare : mai departe nu se mai poate.
„Doamne Isuse, vino te rog şi în viaţa mea !”

