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Editorial. Cel mai mare înşelător (III)

 

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

 nu mai era acolo ;
l-am căutat, dar nu l-am mai putut găsi.

37 Uită-te bine la cel fără prihană şi  
priveşte pe cel fără vicleşug ; căci omul de 

pace are parte de moştenitori.
38 Dar cei răzvrătiţi sunt nimiciţi cu toţii,

sămânţa celor răi este prăpădită.
39 Scăparea celor neprihăniţi vine de la 

Domnul ; El este ocrotitorul lor 
la vremea necazului.

40 Domnul îi ajută şi-i izbăveşte ;
îi izbăveşte de cei răi şi-i scapă,

pentru că se încred în El.

                Psalmul 38                 
Un psalm al lui David – 

Spre aducere aminte
1 Doamne, nu mă mustra în mânia Ta

şi nu mă pedepsi în urgia Ta.
2 Căci săgeţile Tale s-au înfipt în mine,

şi mâna Ta apasă asupra mea.
3 N-a mai rămas nimic sănătos în carnea 

mea, din pricina mâniei Tale;
nu mai este nicio vlagă în oasele mele, în 

urma păcatului meu. 
4 Căci fărădelegile mele se ridică 

deasupra capului meu ; ca o povară grea,  
sunt prea grele pentru mine.

5 Rănile mele miros greu şi sunt pline de 
coptură, în urma nebuniei mele.

 [Va continua]
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                  Psalmul 37                  
Un psalm al lui David

27 Depărtează-te de rău, fă binele, şi vei  
dăinui pe vecie.

28 Căci Domnul iubeşte dreptatea
şi nu părăseşte pe credincioşii Lui.

Totdeauna ei sunt sub paza Lui,
dar sămânţa celor răi este nimicită.
29 Cei neprihăniţi vor stăpâni ţara

şi vor locui în ea pe vecie.
30 Gura celui neprihănit vesteşte  

înţelepciunea, şi limba lui 
trâmbiţează dreptatea.

31 Legea Dumnezeului său este în inima 
lui ; şi nu i se clatină paşii.

32 Cel rău pândeşte pe cel neprihănit
şi caută să-l omoare.

33 Dar Domnul nu-l lasă în mâinile lui
şi nu-l osândeşte când vine la judecată.

34 Nădăjduieşte în Domnul, 
păzeşte calea Lui, şi El te va înălţa 

ca să stăpâneşti ţara : vei vedea 
pe cei răi nimiciţi.

35 Am văzut pe cel rău în toată puterea lui  
; se întindea ca un copac verde.

36 Dar, când am trecut a doua oară, 

Oamenii n-au nici o idee despre cât de satanic este satan, cum este plăcerea lui 
de a-i face nefericiți pe aceia care îi slujesc supuși. Lucrul acesta îl putem vedea la fel 
de  bine  la  avar,  care-și  are  idolul  în  banii  strânși,  ca  și  la  hoț  și  la  escroc,  care, 
înfășurați de lăcomia de bani, își întind mâna după bunuri străine.

Acum șapte ani, vânzătorul P. M., pe atunci în vârstă de 24 ani, a moștenit de 
la mama lui cam 150 000 de mărci. M. și-a anunțat atunci plecarea în călătorie, dar a 
rămas pe ascuns în Berlin,  unde mai  târziu a fost  căutat  zadarnic pentru evaziune 
fiscală.  De  doi  ani  locuia  într-un han  ordinar.  Aici  plătea  zilnic  o  marcă  pentru  o 
cameră mică, în care nu aveau voie să intre nici hangiul, nici omul de serviciu. Prânzul 
îl lua la cantina populară, cina, la cafeneaua populară. Săracul bogat își purta toată 
averea în bancnote, într-o pungă cu două sfori pe pieptul gol. 

Nimeni nu știa că bărbatul îmbrăcat ponosit poseda ceva ; dar el își imagina că 
toată lumea știa cât de bogat este el și că drept urmare, fiecare intenționa să-i fure 
comoara. Noaptea ascundea punga sub saltea. Astfel, omul care în condiții modeste se 
bucurase de plăcerile vieții, ducea ca moștenitor bogat o existență singuratică. 

Pentru că nu mai  fusese văzut,  hangiul  a  pus  să se  spargă ușa  și  l-a găsit 
zăcând mort în fața patului. M. căzuse din pat, lovit de apoplexie. Punga de bani a fost 
găsită sub saltea. Ea mai conținea 148.000, pe care poliția i-a confiscat deocamdată. 

Ce viață jalnică, mizerabilă, înșelată ! Pentru ce își păzea acest bărbat în foame 
și mizerie comoara ascunsă ? Pentru că satan l-a mințit că acești bani sunt fericirea lui 
- și când colo au fost nenorocirea lui ! [Preluare din : Mărturiile unui vechi soldat către camarazii lui, XV- 1909 – 1910] 
Continuarea în numărul viitor

În Evanghelia după Ioan (capitolul 10 : 10) sunt scrise cuvintele Domnului 
Isus, despre cel rău (în context Domnul Isus spunea că EL este Păstorul, creştinii fiind 
comparaţi cu oile care beneficiază de toată îngrijirea păstorului) : „Hoţul nu vine decât  
să fure, să înjunghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă 
din belşug”. Cel rău vrea nenorocirea oamenilor, Domnul Isus vrea binele nostru !

             



    
                                         

 

 

  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. BINE 
• Se zice : „Fă bine şi uită de el”. HAFEZ 
•  Fă  bine  şi  păzeşte-te  de  rău.  Binele, 
binelui îi vine în întâmpinare. •  Cum nu 
sunt speranţe de viaţă, chiar de seara până 
dimineaţa, atunci trebuie semănată numai 
sămânţa binelui.  NEZAMI [Din  Cugetări persane, 
Albatros, Bucureşti, 1983]

19. Printr-o lacrimă vezi mai departe 
decât printr-un telescop 

Cuvântul  „cimitir”  derivă  din  grecescul 
„koimeterion”  care  înseamnă  „cameră  de 
dormit”.  Când  Isus  le-a  spus  celor  ce 
jeluiau  trupul  mort  al  fiicei  lui  Iair  ... 
„fetiţa n-a murit, ci doarme” (Luca 8 : 52), 
ei şi-au bătut joc de EL adresându-I epitete 
dispreţuitoare.  Din  nou  El  a  dovedit 
falsitatea punctului de vedere complet fără 
de speranţă pe care îl avem despre starea 
pe care o numim moarte. Isus însă, simplu, 
a apucat fetiţa de mâna rece şi nemişcată şi 
a  deşteptat-o  din  starea  ei  pe  care  EL o 
numeşte somn. Apostolul Pavel a înţeles pe 
deplin această nouă concepţie a lui Isus. 
În  Întâia  Epistolă  către  Corinteni (cap. 
15), Pavel dezvoltă amănunţit acest subiect 
arătând  că  toţi  care  au  adormit  vor  fi 
deşteptaţi  la  sunetul  trâmbiţei  Stăpânului, 
la revenirea Sa pe pământ. 
De  asemenea,  Pavel  a  scris  creştinilor 
dintr-o  biserică  care  a  suferit  pierderea 
vremelnică  a  iubiţilor  lor  :  „Nu  voim 
fraţilor să fiţi în necunoştinţă despre cei ce  
au adormit ca să nu vă întristaţi ca ceilalţi  
care n-au nici o nădejde”. (I Tes. 4 : 13) 
Nici noi  nu trebuie să ne întristăm astăzi 
pentru  copiii  şi  iubiţii  noştri  care  sunt 
adormiţi.  Desigur,  putem fi  scuzaţi  dacă 
vărsăm lacrimi de despărţire. 
Dar creştinii care cred într-adevăr ceea ce 
Isus  a  dovedit  privitor  la  promisiunea 
învierii  lor,  atunci  nu  trebuie  să  se 
mâhnească atât de amar şi zgomotos încât 
aceste emoţii să le aducă artrită şi alte boli 
pe care Biblia arată cum să se evite. 
Este  un  privilegiu  minunat,  precum şi  o 
datorie pentru credincioşi de a se reţine de 
la disperarea sau mâhnirea producătoare de 
boli  atunci  când  cunoaştem  că  iubiţii 
noştri,  deşi  absenţi  din  imediata  noastră 
apropiere, sunt numai adormiţi. [Va continua]

DICŢIONAR DE CUVINTE 
expresii, citate celebre 

• Ni chair, ni poisson (fr. „Nici carne, nici 
peşte”)  -  „Entremets”-urile,  mâncăruri 
speciale  introduse  la  curtea  Franţei  de 
Caterina  de  Medici  şi  preparate  de 
bucătari aduşi din Italia, au fost la început 
o surpriză pentru consumatorii lor. 
Ele nu erau făcute nici din carne, nici din 
peşte, cum se servea în mod obişnuit până 
atunci,  ci  din  felurite  legume,  fructe, 
sosuri dulci, clătite etc. Vorbele acestea au 
devenit  o  zicală  ...  se  referă  la  ceva 
nedefinit, sau la cineva nehotărât.

MICĂ ENCICLOPEDIE 
ONOMASTICĂ

Mihai(l)
•  Mihail corespunde  unui  vechi  nume 
ebraic Mikael ... 
Considerat a fi cel mai mare dintre îngeri 
(arhanghel), atât în tradiţia creştină cât şi 
în cea iudaică, Mikael apare în Cartea lui  
Daniel (cap. 12 : 1) ca „mare voievod” şi 
„ocrotitor al copiilor poporului lui Israel” ... 
Mikael perfect  identic  ...  cu un alt  nume 
ebraic, Mikajah (-jah, din Jahve, alt nume 
al Divinităţii), înseamnă „cine ca”, întreaga 
frază putând fi interpretată „cine este ca 
EL (sau Jahve) ?”

BIOGRAFII 
Lumini peste veacuri (I) [Petru Popovici] 

CAPITOLUL 13 
DAVID BRAINERD

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. 
Aproape toţi, de toate vârstele erau plecaţi 
şi  abia  puţini  au  putut  să-şi  reţină  şocul 
acestei surprinzătoare operaţii. 
Oameni bătrâni şi femei, care de mulţi ani 
erau epave ale beţiei şi copii de şase-şapte 
ani, ca şi persoane de vârstă mijlocie erau 
în zbucium pentru sufletul lor. 
Şi am constatat că aceşti  copii  nu au fost 
influenţaţi de starea celorlalţi, ci îşi vedeau 
pericolul lor, răutatea inimii lor, mizeria lor 
fără Cristos, aşa cum s-au exprimat unii din 
ei.  Chiar şi cele mai împietrite inimi acum 
au fost obligate să se plece. 
Un om de seamă dintre indieni, care înainte 
se socotea drept şi se gândea că starea lui e 
bună  deoarece  cunoştea  mult  mai  mult 
decât  toţi  ceilalţi  indieni  şi  care  cu  o  zi 
înainte cu o mare încredere afirmase că „el 
e creştin de mai bine de zece ani”, acum a 
ajuns  la o  solemnă îngrijorare  de  sufletul 
său şi plângea amar. 
Alt om mai în vârstă, care era un ucigaş, un 
powwow  (un  conspirator)  şi  un  beţivan 
notoriu,  de  asemenea  acum  cu  multe 
lacrimi striga după milă … Toţi se rugau şi 
strigau după milă  în  toate  părţile  casei  şi 
unii pe afară. Frământarea fiecăruia era aşa 
de mare pentru sine încât părea că nu vede 
pe cei din jurul lui, ci fiecare se ruga pentru 
sine. Şi mă gândesc că zbuciumul i-a făcut 
să se retragă în sine de parcă fiecare ar fi 

fost singur într-un mare pustiu sau că nu 
se gândeau decât la ei înşişi,  la propria 
lor  stare  şi  fiecare  se  ruga aparte,  deşi 
erau  toţi  împreună.  Mi  se  părea  că  e 
exact  împlinirea  proorociei  din  Zaharia 
12 : 10- 12 căci era „o jale mare ca jalea 
din  Hadad-Rimon”  şi  „fiecare  plângea 
deosebit,  aparte”.  Mă  gândeam  că  e 
cumva asemănătoare cu ziua manifestării 
puterii lui Dumnezeu pomenită în Cartea 
lui  Iosua  10  :  14.  Trebuie  să  spun  că 
niciodată nu am văzut o aşa zi în toate 
privinţele. A fost o zi în care am stăruit 
de Domnul ca în aceea zi să zdrobească 
împărăţia  întunericului  din  mijlocul 
acestui  popor”.  În  timp  ce  se  aflau  pe 
genunchi, unii au primit pacea în suflet. 
Chiar înfăţişarea feţei li se schimba, nu 
mai  erau  crispaţi,  ci  senini  şi  veseli. 
Duhul Sfânt îşi făcuse lucrarea în inimile 
lor.  Ei  rând  pe  rând  se  ridicau  de  pe 
genunchi  uşuraţi,  calmi  şi  bucuria 
Domnului curgea din inimile lor. Unii s-
au apropiat de prietenii lor care erau încă 
în  zbucium,  i-au  apucat  de  mână  şi  le 
spuneau ce bun e Domnul Isus, ce dulce 
e  mângâierea  pe  care  El  o  dă  şi  îi 
îndemnau  să-şi  predea  şi  ei  inima  lui 
Cristos.  Şi  încă  un  caz  deosebit  s-a 
petrecut  în  aceea  zi.  O  tânără  indiană, 
care înainte nici nu ştia că are suflet şi 
nici nu s-a gândit la aşa ceva, a auzit că 
ceva curios s-a petrecut printre indieni şi 
a venit să vadă ce s-a întâmplat. În drum 
spre  ei,  s-a  oprit  pe  la  locuinţa  lui 
Brainerd. Când s-a dus să predice, ea era 
acolo şi înainte de a-şi termina predica, 
ea a fost cuprinsă de simţul păcătoşeniei 
ei,  era  ca  străpunsă  de  o  săgeată  şi  a 
început  să  strige.  După  ce  s-a  terminat 
serviciul de închinăciune, ea s-a aruncat 
cu faţa la pământ, fără să ţină seama de 
ceilalţi sau să răspundă la ce îi spuneau 
ei, ea striga în rugăciune.  [Va continua]
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