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7 Cât de scumpă este bunătatea Ta,
Dumnezeule ! La umbra aripilor Tale
găsesc fiii oamenilor adăpost.
8 Se satură de belşugul Casei Tale, şi-i
CARTEA ÎNTÂIA
adăpi din şuvoiul desfătărilor Tale.
Psalmul 36
9 Căci la Tine este izvorul vieţii ;
Către mai marele cântăreţilor – Un psalm
prin lumina Ta vedem lumina.
al lui David, robul Domnului
10 Întinde-Ţi şi mai departe bunătatea
peste cei ce Te cunosc, şi dreptatea
1 Nelegiuirea celui rău zice inimii mele :
peste cei cu inima neprihănită !
„Nu este frică de Dumnezeu înaintea
11 Să nu m-ajungă piciorul celui mândru
ochilor lui.”
şi să nu mă pună pe fugă mâna celor răi.
2 Căci se măguleşte singur în ochii lui,
12 Cei ce fac fărădelegea au şi început
ca să-şi desăvârşească fărădelegea, ca să- să cadă ; sunt răsturnaţi, şi nu pot să se
şi potolească ura.
mai scoale.
3 Cuvintele gurii lui sunt mincinoase şi
înşelătoare ;
Psalmul 37
nu mai vrea să lucreze cu înţelepciune şi
Un psalm al lui David
să facă binele.
1 Nu te mânia pe cei răi
4 În aşternutul lui se gândeşte la răutate,
şi nu te uita cu jind la cei ce fac răul;
stă pe o cale care nu este bună,
2 căci sunt cosiţi iute ca iarba
şi nu urăşte răul.
şi se veştejesc ca verdeaţa.
5 Bunătatea Ta, Doamne, ajunge până la
3 Încrede-te în Domnul şi fă binele ;
ceruri,
locuieşte în ţară şi umblă în credincioşie.
şi credincioşia Ta, până la nori.
4 Domnul să-ţi fie desfătarea,
6 Dreptatea Ta este
şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima.
ca munţii lui Dumnezeu,
5 Încredinţează-ţi soarta în mâna
şi judecăţile Tale sunt
Domnului, încrede-te în El, şi El va lucra,
ca Adâncul cel mare.
6 El va face să strălucească dreptatea ta
Doamne, Tu sprijini pe oameni şi pe
ca lumina,şi dreptul tău ca soarele la
dobitoace !
amiază. [Va continua]
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„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. Cel mai mare înşelător (II)
În pofta păcatului sunt schimbate promisiuni de dragoste, dar consecința este
divorțul conjugal. Soțul înșelat o strigă zadarnic pe femeia infidelă înapoi pe drumul
binecuvântării. „Îți voi ierta totul !” Degeaba ! – Divorțul conjugal se impune și
reușește. Acum, soția necredincioasă așteaptă credincioșie de la adulter, ea speră să
găsească la el o fericire mai bună. – Dar bărbatul tânăr își dă seama ce îi stă în față :
fără binecuvântarea părinților trebuie să aibă toată viața lângă sine aducerea aminte a
păcatului său. El strigă : „Nu pot !” „Dar ți-ai dat cuvântul ! M-ai făcut nefericită, eu
am sacrificat totul pentru tine”. Conștiința celui fără scrupule începe să strige ; ochii
lui nu văd nici o scăpare. Satan șoptește : „Pune-ți capăt vieții !” Norii devin tot mai
întunecoși ; el ia arma morții și o înfăptuiește. Satan râde batjocoritor! Ce operă de artă
i-a reușit aici ! Lumea numește aceasta „roman”, care se sfârșește cu o tragedie.
Nu este ea aceeași istorie a păcatului, care s-a petrecut odinioară în Paradis ?
Acolo se spune despre Eva : „Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de
privit și că pomul era de dorit ca să facă pe cineva înțelept. A luat deci din rodul lui și a
mâncat ; a dat și soțului ei, care era lângă ea, și a mâncat și el”. (Geneza 3 : 6).
Prin acest rod ademenitor au mâncat moartea, suferința, distrugerea. De aceea
spune Domnul despre satan :
„Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să distrugă”. (Ioan 10 : 10) S-ar
putea scrie multe cărți impresionante pentru a prezenta cum satan, prin înșelăciunea
poftei carnale duce vieți omenești plăcute și binecuvântate la distrugere, la rușine, la
disperare, la boală trupească incurabilă, la casa de nebuni, la moarte timpurie.
Dar acest mare vrăjmaș mai are multe mijloace și căi pentru a-i păcăli pe
oameni. Una dintre multele lui mijloace de înșelătorie este alcoolul, prin care îi aduce
pe oameni pe calea păcatului, pe care altfel n-ar fi intrat niciodată ; un alt mijloc
satanic de înșelăciune sunt banii, pe care satan îi arată omului de departe și îi strigă :
Dacă i-ai avea pe aceștia – ai fi fericit.
[Preluare din : Mărturiile unui vechi soldat către camarazii lui, XV- 1909 – 1910] Cont. în nr. viitor
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Lumini peste veacuri (I) [Petru Popovici]
CAPITOLUL 13
DAVID BRAINERD
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.
După o vreme, când Brainerd, care se ruga
cu ceasurile, şi-a terminat rugăciunea, s-a
sculat şi a plecat în sat la şeful tribului.
Acesta împreună cu căpeteniile îl primiră
bine. El le-a vestit Evanghelia.
A petrecut cu ei o vreme. Mai mulţi au fost
convertiţi. Atunci i-au povestit planul lor şi
cum Dumnezeu i-a împiedecat să-l omoare.
Ce minunat ştie Dumnezeu să-şi ocrotească
copiii Săi !
Încă din luna iunie 1745, Brainerd a
observat că Duhul Domnului lucrează la
trezirea spirituală a indienilor.
Pe de o parte observa că el e folosit cu
putere, iar pe de altă parte a văzut la ei o
mult mai mare atenţie la ascultarea
Evangheliei, o îngrijorare din cauza
păcătoşeniei lor, o sensibilizare a inimii lor
împietrite căci au început să verse lacrimi
şi s-a trezit în ei dorinţa după mântuire.
Aceasta l-a făcut să se roage şi mai mult.
În dimineaţa de 6 august s-au adunat la el
acasă o seamă de indieni şi el le-a vorbit
din Evanghelie. Abia le-a spus ceva de
starea sufletului lor şi au început să le curgă
lacrimile, iar unii suspinau şi gemeau.
După masă sau reîntors la locul unde el
obişnuia să predice. Erau vreo 55 persoane.
Le-a citit din 1 Ioan 4 : 10 „Şi dragostea
stă nu în faptul că noi am iubit pe
Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe
noi, şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de
ispăşire pentru păcatele noastre”.

Indienii au fost foarte atenţi. Adevărul
divin a avut o surprinzătoare influenţă şi
au devenit îngrijoraţi de starea lor. Pe 37
din ei i-a podidit plânsul. Şi cu cât el le
vorbea despre dragostea plină de milă a
lui Dumnezeu, care pentru păcatele lor a
trimis pe Fiul Său, pe atât plânsul lor se
înteţea. El i-a invitat să vină la acest
Dumnezeu, să se apropie de El, dar ei au
început să scoată strigăte disperate, căci
nu se socoteau vrednici să se apropie de
un aşa Dumnezeu. Doi din ei în ziua
aceea au primit pacea sufletului.
Ei au spus că doresc ca Cristos să le
spele inimile lor, să le curăţească.
Braţul Domnului s-a arătat minunat în
ziua aceea.
Pe data de 7 august a predicat din Cartea
proorocului Isaia 53 : 3 - 10. Cuvântul a
lucrat la inimile lor. Unii s-au aruncat cu
faţa la pământ şi strigau după mila lui
Dumnezeu. La terminarea serviciului, a
constatat că alte două suflete au primit
pacea cu Dumnezeu. În jurnalul său pe
data de 8 august el spune : „După masă
am predicat indienilor. Erau vreo 65
bărbaţi, femei şi copii. Le-am vorbit din
Evanghelia după Luca 16 : 16 - 23 şi am
avut o libertate neobişnuită în vorbire.
În timp ce vorbeam public, s-a observat
un deosebit interes, dar când m-am
adresat în mod deosebit la unul şi la altul
pe care îi vedeam mai îngrijoraţi, puterea
lui Dumnezeu părea că s-a coborât
asupra adunării „ca vâjâitul unui vânt
puternic” şi cu o putere uimitoare a
doborât totul înaintea lui. Am stat mirat
la influenţa care a cuprins adunarea şi nu
puteam să o compar cu nimic decât cu o
forţă irezistibilă a unui puternic torent
sau cu un potop ce înghite totul şi cu
greutatea şi presiunea sa insuportabilă
prăvăleşte la vale şi mătură totul din
calea lui. [Va continua]
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BOLI EVITABILE

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu
19. Printr-o lacrimă vezi mai departe
lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu,
decât printr-un telescop
pentru ca oricine crede în El să nu piară, Într-o după amiază târziu, o tânără femeia,
ci să aibă viaţa veşnică”.
sănătoasă,
căsătorită,
primi
vestea
EVANGHELIA DUPĂ IOAN 3 : 16
îngrozitoare că soţul ei a fost ucis.
Oricare dintre noi poate să înţeleagă
MICĂ ENCICLOPEDIE
durerea, supărarea şi lacrimile pe care
ONOMASTICĂ
această femeie le-a încercat în acea seară şi
Maxim
• Destul de vechi la noi, Maxim este un în lungile ceasuri ale nopţii când nu a putut
nume cu semnificaţie clară astăzi, întrucât să doarmă şi să le şteargă.
corespunde adj. maxim „cel mai mare” I-a fost luat în cel mai crud mod soţul care
reprezentând latinescul maximus, forma pentru dânsa însemna totul.
superlativă a adj. magnus „mare”. Era atât de copleşită de durere încât refuza
Prenumele reproduce lat. Máximus, să asculte orice sfat al prietenilor care o
cognomen vechi, foarte frecvent la romani. simpatizau şi care voiau să o mângâie şi
CUGETĂRI PERSANE
încurajeze.
BĂTRÂN, BĂTRÂNEŢE (II) Dacă s-ar fi făcut atunci analize chimice a
• Omul bătrân e ca soarele pe cer. • sângelui ei, ele ar fi dezvăluit prezenţa unei
Bătrâneţea are o sută de boli. • Nu iei mari cantităţi de hormoni şi toxine
hotărâre înţeleaptă fără om bătrân. • Cu anormale ale glandelor pituitare, tiroide şi
cât e mai bătrân, cu atât e mai înţelept. • suprarenale.
Celui ce-a crescut în bucurie îi e greu la Prezenţa unei mari cantităţi de toxine a fost
bătrâneţe. • Când şarpele îmbătrâneşte dovedită pentru că a doua zi dimineaţa
până şi broasca se aşează pe el. • Trupul degetele şi încheieturile mâinilor sale erau
cocoşat al bătrânului nu e semn al morţii ; înţepenite, umflate şi dureroase.
un arc îngroapă în pământ o sută de săgeţi. Aceasta era o izbucnire a unei artrite, care
[Din Cugetări persane, Albatros, Bucureşti, 1983]
probabil o pândea de mai mult pe această
În Levitic 19 : 32 scrie : „Să te scoli înaintea femeie.
perilor albi şi să cinsteşti pe bătrân. Să te Vedem aşa dar că nu numai emoţiile de ură
temi de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul”.
şi frică sunt capabile să producă o
DICŢIONAR DE CUVINTE
diversitate de boli grave şi fatale.
expresii, citate celebre
Emoţiile de durere pot de asemenea să
• Nevasta lui Cezar. Adagiul, în forma lui dăuneze corpului.
completă, este : „Nevasta lui Cezar trebuie Supărarea poate să declanşeze izbucniri de
să fie deasupra oricăror bănuieli !” Autorul colite ulceroase, artrite reumatice, astm şi
acestei faimoase fraze este însuşi Caius multe alte boli.
Iulius Cezar, după cum povestesc istoricii Pentru a preveni boli minore sau majore
Plutarh (în Viaţa lui Cezar, X) şi Suetoniu rezultând din valul de supărări cauzate de
(în Iuliu Cezar, 74) ... Fraza aceasta şi-a moartea unei persoane iubite, Biblia oferă
extins dreptul de folosinţă peste graniţele baricada cea mai mare posibilă. [Va continua]
căsătoriei, putând fi utilizată cu privire la În Psalmul 116 : 15 scrie că : „Scumpă este
o persoană asupra căreia nu trebuie să înaintea Domnului moartea celor iubiţi de
planeze nici cea mai mică bănuială ...
El”.
[Cont. în. viitor]

