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Editorial.  Păstrarea sănătăţii spirituale (IV)

 

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

3 Chiar o oştire de ar tăbărî împotriva 
mea, inima mea tot nu s-ar teme.

Chiar război de s-ar ridica împotriva mea,
tot plin de încredere aş fi.

4 Un lucru cer de la Domnul
şi-l doresc fierbinte :

aş vrea să locuiesc toată viaţa mea în 
Casa Domnului, ca să privesc 

frumuseţea Domnului
şi să mă minunez de templul Lui.

5 Căci El mă va ocroti în coliba Lui, în  
ziua necazului, mă va ascunde sub 

acoperişul cortului Lui
şi mă va înălţa pe o stâncă.

6 Iată că mi se şi înalţă capul peste 
vrăjmaşii mei, care mă înconjoară :

voi aduce jertfe în cortul Lui, 
în sunetul trâmbiţei,

voi cânta şi voi lăuda pe Domnul.
7 Ascultă-mi, Doamne, glasul când Te 
chem : ai milă de mine şi ascultă-mă!

8 Inima îmi zice din partea Ta :
„Caută faţa Mea !”

Şi faţa Ta, Doamne, o caut ! 
9 Nu-mi ascunde faţa Ta,

nu depărta cu mânie pe robul Tău!
Tu eşti ajutorul meu, nu mă lăsa,

nu mă părăsi, Dumnezeul mântuirii mele !
10 Căci tatăl meu şi mama mea mă 
părăsesc, dar Domnul mă primeşte. 

[Va continua]
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Psalmul 26
Un psalm al lui David

8 Doamne, eu iubesc locaşul  
Casei Tale şi locul 

în care locuieşte slava Ta.
9 Nu-mi lua sufletul împreună cu 

păcătoşii, nici viaţa 
cu oamenii care varsă sânge,

10 ale căror mâini sunt nelegiuite
şi a căror dreaptă este plină de mită !

11 Eu umblu în neprihănire ;
izbăveşte-mă şi ai milă de mine !

12 Piciorul meu stă pe calea cea dreaptă :
voi binecuvânta pe Domnul în adunări.

Psalmul 27
Un psalm al lui David

1 Domnul este lumina şi mântuirea mea :
de cine să mă tem ?

Domnul este sprijinitorul vieţii mele:
de cine să-mi fie frică ?

2 Când înaintează cei răi împotriva mea,
ca să-mi mănânce carnea,

tocmai ei – prigonitorii şi vrăjmaşii mei –
se clatină şi cad.

Domnul Isus i-a spus odinioară unei femei sărmane, care deși poate că era 
sănătoasă  trupește,  avea  o  viață  nefericită,  împovărată  de  vină  și  o  conștiință 
încărcată : „Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și Cine este Cel care-ți zice :  
„Dă-Mi să beau”, tu ai fi cerut de la El și El ți-ar fi dat apă vie”. (Ioan 4 : 10)

Acest cuvânt trebuie spus și întregului nostru popor. Dacă L-ai recunoaște pe 
Isus, pe Fiul lui Dumnezeu, care a venit  din ceruri pentru a lua vinovaților povara 
vinei, pentru a aduce pace în inimile și-n casele fără pace, - Isus ți-ar da un leac cu 
efecte minunate. 

Isus numește acest leac „apă vie” și o dă oricărui păcătos care crede. Această 
apă vie, Cuvântul lui Dumnezeu, ÎL așează pe Fiul răstignit al lui Dumnezeu în fața 
ochilor inimii ca pe Mântuitorul lor. 

El trezește conștiințele,  face ochiul orb să vadă, pentru a recunoaște munții 
propriei vini și pentru a-L recunoaște pe Isus, marele Împăciuitor. 

El aduce mângâiere și pace în inimă, îi smerește pe cei mândri și trufași, îi face 
blânzi pe cei mânioși și mulțumiți pe cei cârtitori. 

El învață inimile păcătoșilor împăcați să-L recunoască pe Dumnezeu ca Tată și 
să accepte smeriți din mâna Lui tot ce aduce viața. 

El deschide poarta casei cerești a Tatălui pentru acela care mai înainte nu avea 
nici o nădejde și îi dă siguranța harului lui Dumnezeu și a slavei veșnice. 

Cine  bea  acest  medicament al  Doctorului  ceresc  va  fi  vindecat  de  boala 
incurabilă a păcatului său și primește bunul cel mai de preț : viața veșnică ; el poate 
atunci să spună, într-adevăr : Sunt fericit în Domnul ! 

Poți  și  tu să spui  aceasta despre tine ? Dacă nu,  atunci  trupul  tău poate fi 
sănătos, dar sufletul tău este încă bolnav. Dar tu trebuie să te însănătoșești pentru timp 
și veșnicie. Adu toate poverile și durerile tale la Isus, la Domnul. EL este aproape de 
tine, roagă-L și atunci El îți va da apa vieții veșnice. [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 
                         APARENŢĂ 
•  Vânăta  putredă  nu  miroase. •  În  jurul 
mesei  toţi  sunt  prieteni.  •  Beteşugul 
bogatului  e  ascuns  de  avere.  •  Mâncarea 
sătulului se răceşte încet.  [Din  Cugetări persane, 
Albatros, Bucureşti, 1983]

18.  Frica cea mai mare a omului redusă la  
tăcere  Aproape  fiecare  cetăţean  al  Statelor 
Unite a fost cel puţin odată într-un magazin „J. 
C. Penney Store” ... Puţini oameni cunosc însă 
una  din  cele  mai  importante  întâmplări  din 
viaţa lui J. C. Penney, fondatorul.  În criza din 
anul 1929 afacerile lui J. C. Penney mergeau 
bine.  El  făcu  însă  unele  aranjamente 
comerciale  imprudente  şi  deveni  atât  de 
îngrijorat încât nu putea dormi. Ca urmare el a 
contractat  „Zona Zoster”  care-i  provocă  mari 
neplăceri  şi  suferinţe.  A fost  spitalizat,  i  s-au 
dat  sedative dar  nu obţinu nici  o  uşurare.  Se 
zvârcolea  toată  ziua  şi  toată  noaptea.  Un 
complex de circumstanţe l-au dărâmat atât fizic 
cât  şi  psihic  încât  era  copleşit  de  o  frică  de 
moarte.  În  această  stare  adresă  scrisori  de 
rămas  bun  soţiei  şi  fiului,  pentru  că  nu  mai 
avea  speranţe  să  trăiască  până  dimineaţa.  În 
dimineaţa  următoare,  magnatul  marilor 
tranzacţii  comerciale  auzi  că  în  capela 
spitalului  se  cântă.  Cu  puterile  ce-i  mai 
rămăseseră, se târî cum putu şi intră în capelă 
în  timp ce grupul  cânta „Dumnezeu va avea 
grijă de tine”. După aceea a urmat o predică şi 
o rugăciune.  Iată însăşi cuvintele lui Penney : 
„Deodată s-a întâmplat ceva. Nu pot să explic 
ce.  Pot  s-o  numesc  numai  o  minune.  M-am 
simţit ca şi când aş fi  fost instantaneu ridicat 
din întunericul unei carcere subterane la lumina 
caldă,  strălucitoare  a  soarelui...  Am  simţit 
puterea lui  Dumnezeu aşa cum n-am simţit-o 
niciodată înainte...  Am ştiut  că Dumnezeu cu 
dragostea lui a fost acolo ca să mă ajute. Din 
ziua  aceea  şi  până  astăzi,  viaţa  mea  a  fost 
eliberată de teamă. Sunt în vârstă de 71 ani şi 
minutele  cele  mai  dramatice  şi  mai  glorioase 
din  viaţa  mea  au  fost  acelea  pe  care  le-am 
petrecut,  în  acea  capelă,  în  acea  dimineaţă  : 
„Dumnezeu va avea grijă de tine”. [Va continua]

DICŢIONAR DE CUVINTE 
expresii, citate celebre 

•  Nemesis – Zeiţa răzbunării şi dreptăţii la 
greci.  Spre  deosebire  de  Themis,  zeiţa 
justiţiei, Nemesis nu e legată la ochi şi n-are 
balanţă, ci compas. 
Nu cântăreşte, ci măsoară ; măsoară şi răul 
şi binele, şi plata şi răsplata. Dacă cineva – 
spune  Plutarh  –  e  fericit  fără  să  merite, 
Nemesis  îl  loveşte.  E  severă,  dar  dreaptă, 
pedepsind  în  genere  orice  abatere,  orice 
exces. 
E zeiţa la care ţinea cel mai mult Eschil, căci 
răzbună pentru a face dreptate. 

MICĂ ENCICLOPEDIE 
ONOMASTICĂ
Margareta

•  Favoarea  de  care  se  bucură  astăzi 
prenumele fem.  Margaréta este datorată, 
în  bună  parte  ...  identităţii  dintre  numele 
personal  şi  numele  unei  plante  şi  flori, 
margaretă ... 
Cunoscut încă din primele secole ale erei 
noastre,  în  inscripţiile  latine  creştine, 
Margarita corespunde  lat.  margarita 
„perlă”  (ca  sens  secundar  „margaretă”) 
împrumutat din gr.  margarites cu aceleaşi 
sensuri  (cuvintele  româneşti  mărgărit, 
mărgăritar, „pietriş mărunt ; perlă ; vâsc ; 
lăcrămioară  ....  „a  înflori”  etc.  provin  din 
neogreacă).

BIOGRAFII 
Lumini peste veacuri (I) [Petru Popovici] 

CAPITOLUL 11
RICHARD BAXTER

Richard  Baxter  a  fost  unul  dintre  marii 
teologi ai veacului al XVII-lea. 
El  s-a  născut  în  Rowton  Anglia,  la  12 
noiembrie 1615. 
El  a fost născut  din nou pentru Împărăţia 
lui Dumnezeu la vârsta de 6 ani şi niciodată 
n-a  ştiut  ce  însemnează  să  bea,  să 
chefuiască sau să risipească bărbăţia sa în 
poftele rele.  Puterea  lui  Dumnezeu a fost 
aplicată  înainte  ca  influenţele  corupătoare 
ale păcatului să pună stăpânire pe el. 
A fost salvat din păcat prin Cristos. După 
înfruntarea mai multor greutăţi, el şi-a făcut 
studiile pentru preoţi. 
În  anul  1638  a  fost  hirotonit  ca  preot  în 
biserica anglicană. În 1640 a luat pastoralul 
bisericii Kidderminster, unde a slujit  până 
în  1642.  Între  timp  el  şi-a  dat  seama  de 
greşelile bisericii anglicane şi a îmbrăţişat 
convingerile  puritane,  rămânând  mai 
departe la Kidderminster. 
De  acum  el  aparţinea  marei  grupări 
cunoscută  sub  numele  de  Neconformişti, 
fiindcă  refuzau  să  se  supună  rânduielilor 
bisericii oficiale. 
Mai erau numiţi şi puritani fiindcă insistau 
pentru curăţie,  puritate.  M. Berg în cartea 
sa  „Cromwell şi  epoca sa” spune că :  „ei 
cereau să se înlăture din biserică orice urmă 
de  podoabe,  icoane,  altare,  draperii  şi 
geamuri  colorate.  Ei  nu  admiteau  nici 
corul, nici muzica de orgă. 
În locul rugăciunilor citite din liturghie, ei 
cereau o predică orală, nu le plăcea să facă 
mătănii atunci când se amintea numele lui 
Cristos şi nici să închine cu semnul crucii 
pe cei botezaţi, să se scoale în picioare în 
timpul citirii Evangheliei,  să îngenunche la 
împărtăşanie, etc”.

La Kidderminster, el şi-a câştigat faima 
ca predicator puternic în evanghelizări şi 
în  controverse.  Moody zice  despre  el  : 
„Baxter  răspândea  pe  pereţii  camerei 
sale de studiu, suflul rugăciunii, iar după 
ce  fu  uns  cu  ungerea  Duhului  Sfânt, 
revărsă  peste  Kidderminster  un  râu  de 
apă vie şi aduse sute la pocăinţă”.
În teologie, el a încercat să împace ideile 
lui Calvin cu cele ale lui Arminius, în ce 
priveşte predestinaţia.
În  politică  nu s-a  putut  împăca nici  cu 
autocraţia  lui  Carol  I,  nici  cu  acţiunile 
extremiste  ale  lui  Oliver  Cromwell. 
Influenţa  lui  a  fost  de  partea  păcii,  iar 
după  Restaurare  a  fost  capelan  al  lui 
Carol al II-lea.
Pentru  convingerile  sale  religioase  a 
suferit  prigoniri  în  mai  multe  rânduri. 
După  promulgarea  Actului  de 
Uniformitate  în  1622,  Baxter  părăseşte 
anglicanismul  şi  e  constrâns  să 
părăsească şi biserica din Kidderminster, 
retrăgându-se  la  Acton  în  Middlesek, 
unde a  scris  cele  mai  multe  lucrări  ale 
sale.  Lucrarea  săvârşită  de  el  ca 
surghiunit şi scos de sub scutul legilor de 
autorităţi, a fost mult binecuvântată şi a 
rămas de o valoare veşnică. 
Actul  de  indulgenţă  i-a  îngăduit  să  se 
reîntoarcă la Londra unde a rămas până 
în  1685,  când  judecătorul  Jeffreys  l-a 
aruncat  în  închisoare,  învinuindu-l  pe 
nedrept de răscoală. A stat în temniţă 18 
luni.  Cea din urmă parte a vieţii  sale a 
petrecut-o  în  linişte  şi  pace.  Dintre 
neconformişti,  el  a  fost  cel  mai  fertil 
scriitor şi controversat al vremii. A lucrat 
peste 160 de scrieri. 
Dintre ele, cele mai răspândite şi de mai 
mare  valoare  sunt  :  „Veşnica  odihnă  a 
sfinţilor”  şi  „O  chemare  către  cei 
neconvertiţi”, cărţi ce au fost traduse în 
mai multe limbi. [Va continua]
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