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Editorial. Dreptul la moştenire

 

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

Psalmul 32 
Un psalm al lui David – O cântare

1 Ferice de cel cu fărădelegea iertată
şi de cel cu păcatul acoperit !

2 Ferice de omul căruia 
nu-i ţine în seamă Domnul nelegiuirea

şi în duhul căruia nu este viclenie!
3 Câtă vreme am tăcut, mi se topeau 
oasele de gemetele mele necurmate.

4 Căci zi şi noapte mâna Ta apăsa asupra 
mea ; mi se usca vlaga cum se usucă 

pământul de seceta verii. (Oprire)
5 Atunci Ţi-am mărturisit păcatul meu şi  

nu mi-am ascuns fărădelegea.
Am zis : 

„Îmi voi mărturisi Domnului  
fărădelegile !” 

Şi Tu ai iertat vina păcatului meu. (Oprire)
6 De aceea orice om evlavios să se roage 

Ţie la vreme potrivită ! 
Şi, chiar de s-ar vărsa ape mari, 

pe el nu-l vor atinge deloc.
7 Tu eşti ocrotirea mea, 
Tu mă scoţi din necaz, 

Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire.  
(Oprire) 

8 „Eu – zice Domnul – te voi învăţa şi-ţi  
voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi,

te voi sfătui şi voi avea privirea 
îndreptată asupra ta.” 

                                                   [Va continua]
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Psalmul 31 
Către mai marele cântăreţilor – 

Un psalm al lui David

19 O, cât de mare este bunătatea Ta, pe 
care o păstrezi pentru cei ce se tem de 

Tine şi pe care o arăţi celor ce se încred în 
Tine, în faţa fiilor oamenilor !

20 Tu îi ascunzi la adăpostul feţei Tale de 
cei ce-i prigonesc, îi ocroteşti în cortul  

Tău de limbile care-i clevetesc.
21 Binecuvântat să fie Domnul,
căci Şi-a arătat în chip minunat 

îndurarea faţă de mine : 
parc-aş fi fost într-o cetate întărită.

22 În pornirea mea nechibzuită ziceam :  
„Sunt izgonit dinaintea Ta !”

Dar Tu ai auzit glasul rugăciunilor mele,
când am strigat spre Tine.

23 Iubiţi, dar, pe Domnul, toţi cei iubiţi de 
El. Căci Domnul 

păzeşte pe cei credincioşi, şi 
pedepseşte aspru pe cei mândri.

24 Fiţi tari şi îmbărbătaţi-vă inima,
toţi cei ce nădăjduiţi în Domnul !

„Adevărat,  adevărat  îți  spun,  că  dacă un om nu este născut  din nou,  nu  
poate vedea Împărăția lui Dumnezeu”. (Ioan 3 : 3)

În decembrie  1909 s-a ajuns  la  încheierea în ultimă instanță  a unui  proces 
ciudat.  A fost  vorba  despre  faptul  că  rudele  contesei  K.  au  contestat  dreptul  la 
moștenire al singurului fiu al contesei, (născut târziu), ca și descendența lui legitimă. – 

Dacă acesta ar fi, într-adevăr, moștenitorul legitim, atunci i-ar reveni marile 
averi ale familiei K. din provincia Poznan. Este vorba despre o avere în valoare de 
multe milioane, cu castele mărețe, păduri întinse, mari întreprinderi agricole. 

Dar a fost stabilit de instanță că pretinsul conte tânăr este un copil fals, fiul 
nevestei  unui  cantonier.  Presupusa naștere a acestui  fiu și  moștenitor  se baza pe o 
înșelătorie realizată cu mare viclenie și îndrăzneală.  Declarația de naștere la oficiul 
stării civile era falsificată. Normal că tocmai tânărul este cel mai păcălit. 

El a crescut ca și când ar fi fost moștenitorul născut legitim. El purta numele 
distins de  contele K. Educația și obiceiurile lui au corespuns bogăției acestei familii. 
Funcționarii și servitorii îl priveau ca pe viitorul lor stăpân. 

Apoi, într-o zi, rudele au început procesul. S-au răspândit îndoieli : „Băiatul 
acesta este, într-adevăr, contele K. ?” Tânărul se baza, firește, pe asigurările presupusei 
sale mame, că el este fiul ei născut legitim. Dar dezbaterile judiciare au înmulțit și au 
întărit bănuielile și cu cât se apropia verdictul procesului, cu atât mai mult trebuia să 
revină întrebarea temătoare : Sunt, într-adevăr, ceea ce spune numele meu ?  

Ce  spaimă,  când  a  aflat  deodată  sentința  tribunalului  :  Nu  ești  copil  și 
moștenitor ! Nu ai aici drept de cetățenie ! Ai venit în această familie prin înșelăciune, 
prin certificat fals. Porți un nume la care nu ai nici un drept. Niciodată nu va uita acest 
tânăr ce speranțe strălucite a avut și cum toate acestea s-au transformat în suferință și 
durere când a devenit evident cine este în realitate.  [Preluare din : Mărturiile unui vechi soldat către 

camarazii lui, XV- 1909 – 1910] Eu, sigur sunt copilul Lui Dumnezeu ? Sigur am fost mântuit ?

             



    
                                         

 

 

  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 
                         ASEMĂNARE 
•  Tigrul  nesupus  şi  prădător  cade  în 
capcană pentru hrană ca şi şoarecele. SAADI 

• Asemănarea e pricina unirii.  ZAKANI •  Şi 
nevasta hoţului fură. • Şi găina neagră face 
ouă albe.  •  Cum e măgarul  la  fel  îi  e  şi 
povara. • Când sămânţa-i rea şi rodu-i rău. 
• Păsările de acelaşi fel se adună în stol. • 
Verdeaţa seamănă cu sămânţa şi Hasan cu 
tată-său.  •  Învăţătura  din  tinereţe  e  ca  o 
dantelă  săpată  în  piatră.  •  În  faţa 
mormântului  deschis  şi  regele  şi  săracul 
sunt egali.  •  Durerile de dinţi  şi  datoriile 
sunt  totuna  –  ori  îi  scoţi,  ori  le  plăteşti, 
doar atunci te linişteşti. [Din  Cugetări  persane, 
Albatros, Bucureşti, 1983]

18. Frica cea mai mare a omului 
redusă la tăcere  

O  conştiinţă  limpede  este  un  mare  pas  în 
baricadarea  spiritului  în  drumul  spre 
nevroză.  Mulţi  sunt  victime  ale  fricii  şi 
temerii  din  cauză  că  ei  nu  reuşesc  cu 
adevărat  să  realizeze  hrănirea  lor 
sufletească.  Majoritatea  oamenilor  hrănesc 
în  mod  generos  corpurile  lor  şi  mulţi  fac 
pregătiri  abundente  pentru  hrana  lor 
intelectuală,  dar  majoritatea  lasă  sufletul  să 
moară de foame, dând o foarte mică atenţie 
hrănirii  lor  spirituale  şi  ca  rezultat,  latura 
spirituală este atât de slăbită încât nu este 
în  stare  să-şi  exercite  influenţa  asupra 
minţii  care  ar putea  s-o facă  în stare  să 
biruiască  dificultăţile  şi  să  se  menţină 
deasupra  conflictului  şi  disperării”.  În 
continuare  el  îi  sfătuieşte  pe  medici  să  îi 
încurajeze pe pacienţii lor să se angajeze în 
citirea  sistematică  şi  zilnică  a  Bibliei.  În 
acest  manual  pentru  medici,  Dr.  Sadler 
publică 43 de versete diferite ca exemple a 
valorii  terapeutice  a  Bibliei.  Vom reda  aici 
numai  opt  dintre  acestea.  Fiecare  din  ele, 
dacă  este  memorat,  poate  să  realizeze  mai 
mult decât un sedativ sau un calmant : „Dacă 
ne  mărturisim păcatele,  El  este  credincios  şi  
drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de 
orice nelegiuire”. (I Ioan 1 : 9) „Veniţi la Mine 
toţi  cei  trudiţi  şi  împovăraţi  şi  Eu vă voi  da  
odihnă.  Luaţi  jugul  Meu  asupra  voastră  şi  
învăţaţi  de  la  Mine,  căci  eu  sunt blând  şi  
smerit  cu  inima  şi  veţi  găsi  odihnă  pentru  
sufletele voastre”. (Matei 11:28–29)                   [Va continua]

DICŢIONAR DE CUVINTE 
expresii, citate celebre 

• Nenorocirea regilor e că nu vor să audă 
niciodată adevărul  – Aceste  vorbe ajunse 
vestite  (mai mult  datorită  curajului  de a fi 
fost  servite  chiar  regelui  în  obraz)  au  fost 
spuse lui Frederic Wilhelm al IV-lea, regele 
Prusiei, în ziua de 2 noiembrie 1848 de către 
un simplu deputat : J. Jacoby (1805 – 1877), 
care făcea parte din delegaţia parlamentară 
ce se prezentase la palat în audienţă.

MICĂ ENCICLOPEDIE 
ONOMASTICĂ

Marin
•  Frecvente,  vechi  şi  populare  în 
onomastica  noastră,  Marίn şi  Marina 
corespund  numelor  pers.  lat.  Marίnus, 
Marina,  iniţial  supranume  curente  la 
romani,  explicate  de  cei  mai  mulţi 
specialişti  prin  adj.  marinus „marin,  de 
mare”. 

BIOGRAFII 
Lumini peste veacuri (I) [Petru Popovici] 

CAPITOLUL 12 
JONATHAN EDWARDS

Biografii  lui  sunt  de  părere  că  el  a  fost 
stimulat  în  această  misiune  de  David 
Brainerd,  care  era  să-i  devină  ginere. 
Acesta a lucrat între ei până a fost răpus de 
tuberculoză. 
După  moartea  lui,  Edwards  i-a  publicat 
jurnalul  său zilnic,  care a devenit  o mare 
binecuvântare pentru mulţi.
O altă fiică a lui Edwards s-a căsătorit cu 
Timothy  Dwight,  care  a  devenit 
preşedintele Universităţii Yale. 
După  o  predică  a  acestuia,  o  treime  din 
studenţi au fost convertiţi.
În toamna anului 1757, Edwards a fost ales 
preşedinte  al  Universităţii  Princeton  (pe 
atunci era Colegiu). 
După  multe  insistenţe,  el  a  acceptat 
chemarea şi pe data de 16 februarie 1758 s-
a mutat la New Jersey. 
Abia şi-a început activitatea, dar n-a putut 
face mare ispravă căci la 23 februarie, fiind 
inoculat  contra  vărsatului  a  făcut 
complicaţii  şi  o  lună  mai  târziu,  pe  22 
martie 1758, în vârstă de 55 ani, a plecat în 
veşnicie.
Biograful Courtney Anderson spune că cei 
mai mulţi istorici admit că America a avut 
în  secolul  al  XVIII-lea  două  minţi 
strălucite:  pe  Benjamin  Franklin  şi  pe 
Jonathan Edwards. 
Mulţi sunt de părere că în alte împrejurări, 
Edwards ar fi devenit un bărbat de ştiinţă 
mai mare ca Franklin.
Desigur ca filozof şi  teolog el a  fost  fără 
pereche în vremea sa. 
Cu oameni deosebiţi care se lasă în mâna 
Sa,  Dumnezeu  e  gata  să  facă  lucrări 
deosebite. 
Eşti tu cu totul predat Lui ?

CAPITOLUL 13 DAVID BRAINERD
Cineva a scris : „O scânteie ce sare din 
nicovala  fierarului  poate  aprinde  un 
oraş.  De  la  o  lumină  aprinsă  pot  fi  
aprinse alte zece mii de lumânări. 
De la viaţa de rugăciune fără pereche a  
lui David Brainerd au fost aprinse unele  
stele  strălucitoare  pe  firmamentul  
câştigătorilor de suflete”.
Într-o introducere la o scurtă biografie a 
lui  David  Brainerd,  lucrată  de  Oswald 
Smith, Dr. A. Gordon a scris : „După ce  
a murit David Brainerd, William Carey 
a  citit  viaţa  sa  şi  a  plecat  în  India  ;  
Robert McCheyne a citit jurnalul său şi  
a mers ca misionar printre evrei ; Henry 
Martyn  a  citit  jurnalul  său  zilnic  şi  a  
plecat ca misionar în India”. 
Oswald Smith la fel mărturiseşte că viaţa 
lui a fost influenţată de acest  om şi  de 
aceea fiului său mai mic i-a dat numele 
lui. Cine a fost David Brainerd ? Cum a 
trăit şi ce a lucrat încât a putut influenţa 
pe alţii chiar şi după moartea sa ?
David Brainerd s-a născut  la  20 aprilie 
1718  în  localitatea  Haddam,  statul 
Connecticut, U. S. A. Tatăl său,
Hezechia Brainerd,  a murit  când el  era 
de nouă ani,  iar  mamă-sa a murit  când 
era de 14 ani. El a fost al treilea dintre 
cinci fii şi patru fiice. Rămânând orfan, a 
făcut  cunoştinţă  cu  greutăţile  încă  din 
copilărie.  A învăţat  să  citească,  dar  n-a 
putut  să  continue  şcoala.  Abia  în  anul 
1738, când a ajuns la vârsta de 20 ani s-a 
apucat serios de studiu. Era foarte sobru 
şi  strict  cu sine însuşi.  A studiat  cu un 
profesor,  iar  după  moartea  acestuia,  a 
studiat cu fratele său. Îi plăcea viaţa de 
evlavie. Mergea la biserică, lua parte la 
grupuri  de  rugăciune  şi  practica  zilnic 
rugăciunea secretă şi deseori postea. Dar 
nu se bucura de mântuirea sufletului său.

[Continuarea în numărul viitor]
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