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Editorial. Cel mai mare înşelător (I)

 

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

19 Să nu se bucure de mine cei ce pe 
nedrept îmi sunt vrăjmaşi,

nici să nu-şi facă semne cu ochiul cei ce 
mă urăsc fără temei !

20 Căci ei nu vorbesc de pace,
ci urzesc înşelătorii împotriva 

oamenilor liniştiţi din ţară.
21 Îşi deschid gura larg împotriva mea
şi zic : „Ha! Ha ! Ochii noştri îşi văd 

acum dorinţa împlinită !”
22 Doamne, Tu vezi : Nu tăcea !

Nu Te depărta de mine, Doamne !
23 Trezeşte-Te şi scoală-Te să-mi faci  
dreptate ! Dumnezeule şi Doamne, 

apără-mi pricina !
24 Judecă-mă după dreptatea Ta, Doamne 
Dumnezeul meu, ca să nu se bucure ei de  

mine ! 25 Să nu zică în inima lor : 
„Aha ! iată ce doream !”

Să nu zică : „L-am înghiţit !”
26 Ci să fie ruşinaţi şi înfruntaţi toţi cei ce  

se bucură de nenorocirea mea !
Să se îmbrace cu ruşine şi ocară cei ce se 

ridică împotriva mea ! 
27 Să se bucure şi să se înveselească cei ce  

găsesc plăcere în nevinovăţia mea,
şi să zică neîncetat : „Mărit să fie  

Domnul, care vrea pacea robului Său !”
28 Şi atunci limba mea va lăuda dreptatea 

Ta, în toate zilele va spune lauda Ta.
                                                  [Va continua]
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Psalmul 35 
Un psalm al lui David

11 Nişte martori mincinoşi se ridică
şi mă întreabă de ceea ce nu ştiu.

12 Îmi întorc rău pentru bine :
mi-au lăsat sufletul pustiu.

13 Şi eu, când erau ei bolnavi, mă 
îmbrăcam cu sac, îmi smeream sufletul cu 
post şi mă rugam cu capul plecat la sân.
14 Umblam plin de durere ca pentru un 

prieten, pentru un frate ;
cu capul plecat, ca de jalea unei mame.

15 Dar, când mă clatin eu, ei se bucură şi  
se strâng ; se strâng fără ştirea mea, ca să 
mă batjocorească, şi mă sfâşie neîncetat.

16 Scrâşnesc din dinţi împotriva mea 
împreună cu cei nelegiuiţi, 
cu secăturile batjocoritoare.

17 Doamne, până când Te vei uita la ei ?
Scapă-mi sufletul din cursele lor,

scapă-mi viaţa din ghearele 
acestor pui de lei!

18 Şi eu Te voi lăuda în adunarea cea 
mare şi Te voi slăvi în mijlocul 

unui popor mare la număr.

Orice negustor  se informează despre cât  de demnă de încredere este  și  despre 
reputația  firmei  cu  care  intră  în  legături  comerciale.  Primejdia  de  a  ajunge  pe  mâini 
înșelătoare este așa de mare, încât există informatori speciali, firme mari care se ocupă 
numai cu aceasta, să procure informații despre renumele comercial, prestigiul, capacitatea 
de plată a firmelor și a persoanelor individuale.

Dacă întrebi la asemenea centre de informații dacă domnul X. sau firma Y. merită 
încredere, atunci obții o informație amănunțită și aproape întotdeauna de încredere. Afli 
cine este domnul X., câtă avere are, de ce fel de reputație se bucură în cercurile comerciale. 

Dar  există  o  personalitate  cu  care  au  de-a  face  toți  oamenii  și  de  care  nu  se 
interesează nimeni, cu toate că ar fi foarte ușor de obținut o informație de încredere despre 
el și afacerea lui – acesta este satan, stăpânul veacului acestuia, în împărăția căruia suntem 
născuți și trăim.  Suntem înconjurați din toate părțile de agenții lui, el este cel mai perfid 
înșelător, trișor și mincinos – dar aproape nimeni nu-l recunoaște. 

El îi înșeală pe oameni răpindu-le fericirea pentru timp și veșnicie, în multe cazuri 
sănătatea, fericirea și pacea familiilor, toată binecuvântarea minunată pe care bunătatea lui 
Dumnezeu voia s-o pună în viața lor ;  și  totuși reușește să facă așa, ca oamenii  să nu 
recunoască înșelăciunea lui și îi cad victime. Acum câțiva ani s-a împușcat fiul înfloritor de 
26 de ani al uneia dintre familiile de vază. Ce s-a întâmplat ? Avea o relație adulteră cu o 
femeie. De dragul lui, ea a divorțat de soțul ei. După ce s-a făcut aceasta, ea a pretins de la 
adulter ca el s-o ia de soție. Dar el nu voia aceasta. Ce era de făcut ? Femeia se agăța de el 
și el a văzut că : - nu pot să scap. Atunci și-a găsit refugiul în revolver. – Este de folos a se 
observa mai îndeaproape un asemenea caz, pentru a recunoaște șiretenia amăgitoare a lui 
satan.  Întâi  arată  plăcerea  amăgitoare  a  păcatului  ;  oamenii  înșelați  pășesc  pe  calea 
adulterului. Un bărbat cinstit, care nu gândește nimic rău despre soția lui, este înșelat, [sau 
o soţie cinstită poate fi înşelată] copiii pierd devotamentul și dragostea mamei [tatălui lor] 
lor, fericirea și onoarea unei case sunt distruse. Ce povară se îngrămădește pe conștiințele 
celor vinovați ! În pofta păcatului sunt schimbate promisiuni de dragoste,  dar  consecința 
este divorțul conjugal. [Preluare din : Mărturiile unui vechi soldat către camarazii lui, XV- 1909 – 1910] Cont. în nr. viitor

             



    
                                         

 

 

  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”. 
EVANGHELIA DUPĂ IOAN 3 : 16

CUGETĂRI PERSANE 
    BĂTRÂN, BĂTRÂNEŢE (I) 

•  Bătrâneţea  e  copacul  înţelepciunii  ; 
copacul  se  vede  iar  fructul  lui  e  ascuns. 
NASER KHOSROU  • Dacă ai împlinit patruzeci 
de ani, strânge-ţi cortul şi pregăteşte-te de 
plecare.  TUTI  -  NAME  •   Pasărea  aceea  a 
fericirii, pe care o numim tinereţe, vai, nu 
ştiu când a venit şi când a plecat. KHAYYAM • 
Caută  bătrân  (căci)  fără  el  călătoria  este 
foarte primejdioasă, groaznică şi plină de 
nenorociri.  RUMI • Când îţi trebuie măreţie 
la bătrâneţe, priveşte-i pe bătrâni cu ochii 
bunei  –  cuviinţe  ;  fii  rudă  cu  bătrânii 
singuratici  şi  în  acest  chip  vei  ajunge la 
bătrâneţe  (precum  ţi-ai  dorit).  GIAMI  [Din 
Cugetări persane, Albatros, Bucureşti, 1983]

18. Frica cea mai mare a omului 
redusă la tăcere  

Jim a simţit că Domnul a îndeplinit versetul 
pe care El i l-a dat. „Groaza de moarte” este 
fără îndoială cea mai mare teamă a omului. 
Totuşi milioane de bărbaţi şi femei au trecut 
prin valea umbrei morţii fără nicio frică. 
John  Bunyan  a  exprimat  foarte  bine 
atitudinea multor creştini atunci când a scris : 
„Să vină moartea când va voi, ea nu poate  
să facă creştinului nicio vătămare, deoarece 
ea nu este decât o trecere dintr-o închisoare  
într-un palat, dintr-o mare de nelinişti într-
un port de odihnă, dintr-o gloată de duşmani  
într-o  tovărăşie  de  nenumăraţi  prieteni  
adevăraţi iubitori şi credincioşi, din ruşine,  
ocară şi dispreţ într-o glorie extrem de mare  
şi  veşnică”.  Apostolul Pavel  era în stare  să 
învingă  cea  mai  mare  frică.  Atunci  când 
privind moartea în faţă exclama triumfător : 
„Când  trupul  acesta  supus  putrezirii  se  va 
îmbrăca  în  neputrezire  şi  trupul  acesta 
muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se 
va împlini cuvântul care este scris : „Moartea 
a fost înghiţită de biruinţă ...”.  (I  Corinteni 
15 : 54 – 55)  Într-adevăr, în toate timpurile 
Duhul şi Cuvântul lui Dumnezeu au asigurat 
din belşug pentru creştini o salvare de frică şi 
de lungul său şir de boli. Chiar şi moartea, 
şeful tuturor  temerilor,  nu  mai  are  nicio 
putere  asupra  credinciosului  care  are  ochii 
aţintiţi  asupra învierii  şi  a  vieţii  veşnice  în 
bucurie.  Numai  creştinul  este  în  stare  să 
priceapă sfatul  lui  William Cullen Bryant  : 
„Trăieşte,  căci  atunci  când  se  vor  uni 
apelurile tale la caravanele nenumărate care 
merg  spre  acea  misterioasă  împărăţie  unde 
fiecare trebuie să-şi ia în primire camera sa 
în  coridoarele  liniştite  ale  morţii,  tu  nu vei 
merge asemenea unui sclav hăituit în noapte, 
osândit la închisoare, ci sprijinit şi mângâiat 
de o încredere neşovăielnică, te vei apropia 
de  mormântul  tău  asemenea  unuia  care-şi 
înfăşoară învelitorile în jurul său şi se culcă 
în visări plăcute”. („Thanatopsis”).    [Va continua]

DICŢIONAR DE CUVINTE 
expresii, citate celebre 

•  Ne  varietur  (lat.  „De  neschimbat”) – se 
spune despre un document parafat, despre un 
text, o ediţie la care nu se schimbă nimic. 
În Apocalipsa 22 : 18 – 19 scrie : „ ... dacă va 
adăuga cineva  ceva la  ele,  Dumnezeu  îi  va  
adăuga  urgiile  scrise  în  cartea  aceasta.  Şi,  
dacă scoate  cineva  ceva din  cuvintele  cărţii  
acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea  
lui  de  la  pomul  vieţii  şi  din  cetatea  sfântă,  
scrise în cartea aceasta”.

MICĂ ENCICLOPEDIE 
ONOMASTICĂ

Matilda
•  Prenume  feminin  modern,  împrumutat 
din Occident, Matilda este un vechi nume 
de origine germanică,  răspândit  şi  destul 
de frecvent la toate popoarele apusene ... 
este,  la  origine,  un nume compus ...  din 
cuv.  Germanic  hilt(j)a „luptă”  ...  Macht 
„putere, forţă”, mächtig „puternic, tare”.

BIOGRAFII 
Lumini peste veacuri (I) [Petru Popovici] 

CAPITOLUL 13 
DAVID BRAINERD

În partea locului a predicat la vreo şapte - 
opt triburi distincte prin diferiţi translatori. 
Au petrecut cu ei două săptămâni.
Eforturile făcute, condiţiile grele, de multe 
ori  au  trebuit  să  doarmă  pe  pământ  sub 
cerul liber, iar timpul fiind rece, Brainerd s-
a  îmbolnăvit  grav  :  febră  mare,  dureri 
groaznice de cap, de intestine cu evacuare 
de sânge încât i se părea că nu mai scapă. 
Ajungând la coliba unui indian negustor, a 
primit îngăduinţa să rămână acolo. 
Şi  fără hrană potrivită,  fără medicamente, 
Domnul l-a ajutat să se facă bine şi după o 
săptămână  a  încălecat  şi  a  plecat  mai 
departe  să  predice  şi  altora  vestea 
mântuirii. 
În 30 mai 1745 au sosit înapoi, în această 
călătorie  misionară  au  străbătut  aproape 
500 km. Acum era cu totul istovit de puteri.
Psalmistul  spunea  că  “cei  ce  seamănă  cu 
lacrimi,  vor secera cu cântări  de veselie”. 
Aşa a fost  şi  în viaţa lui  David Brainerd. 
Ziua de 8 august 1745 a fost ziua când au 
început trezirile spirituale printre indieni.
Lucrând printre indieni a aflat că există un 
trib foarte fioros care se năpustea noaptea 
pe  furiş  asupra  satelor  locuite  de  albi, 
omorau  pe  toţi  cei  care-i  întâlneau  şi 
prădau totul. 
Misionarul  se  hotărî  să  meargă  să  le 
predice şi lor Evanghelia. Într-o zi şi-a luat 
câteva lucruri necesare, un cort mic în care 
să doarmă noaptea şi a plecat. 
Când a ajuns la marginea acelui trib, el şi-a 
făcut  cortul,  şi-a plus lucruşoarele ce le-a 
adus şi şi-a zis că înainte de a se întâlni cu 
indienii  e  bine  să  petreacă  un  timp  în 
rugăciune. 

În timp ce îşi aranja cortul, nişte vânători 
din  acel  trib  l-au  văzut  şi  s-au  dus 
imediat la şeful tribului şi l-au anunţat că 
un  alb  a  venit  şi  şi-a  făcut  cortul  la 
marginea satului lor. 
Acesta,  înfuriat,  chemă  pe  căpeteniile 
războinice  şi  îi  informă  de  îndrăzneala 
acestui om alb care a cutezat să pătrundă 
pe  teritoriul  lor  şi  şi-a  pus  cortul  fără 
permisiune la marginea satului lor. 
Toţi  hotărâră  că  albul  acesta  trebuie 
omorât  şi  câţiva  plecară  în  grabă  să 
împlinească această hotărâre. 
Indienii nu luptau pe faţă, ci tactica lor 
era să dea lovituri pe neaşteptate. Aşa au 
căutat să procedeze şi cu Brainerd. 
Tiptil  s-au  strecurat  printre  tufişuri 
împrejurul cortului şi aşteptau clipa când 
omul alb are să iasă din cort ca să-l atace 
din  toate  părţile.  Dar  el  nu  a  ieşit.  În 
mijlocul  cortului,  el  era  adâncit  în 
rugăciune. Văzând că nu iese, câţiva sau 
strecurat uşor până la uşa cortului şi au 
văzut  pe  omul  alb  îngenunchiat  cu 
spatele către uşa cortului. 
Auzeau că vorbeşte tare cu cineva,  dar 
nu  vedeau  pe  nimeni  şi  îşi  ziceau  că 
trebuie să fie acolo o persoană invizibilă. 
Brainerd era atât de adâncit în rugăciune 
pentru  suflete  acestor  indieni  încât  n-a 
auzit nici o mişcare a lor. 
Pe  când  priveau  înmărmuriţi  înăuntru 
deodată zăriră un şarpe mare otrăvitor că 
se vârî în cort şi în spatele lui îşi ridica 
capul în sus, părea că acum, acum are să-
şi vâre colţii săi în gâtul albului, dar se 
lăsă  jos  şi  ieşi  pe  sub  cealaltă  parte  a 
cortului.  Indienii  ca  împietriţi  priviră 
această  scenă.  Faptul  că  albul  n-a  fost 
muşcat,  era  un  semn  pentru  ei  că  el 
deţine  puteri  misterioase.  Încet  se 
retraseră,  făcură  semn  şi  celorlalţi  şi 
plecară înapoi la şeful  tribului căruia îi 
istorisiră totul. [Va continua]
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