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Editorial. Cel mai mare înşelător (IV)

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

13 Iar eu sunt ca un surd, n-aud ;
sunt ca un mut 

care nu deschide gura.
14 Sunt ca un om care n-aude

şi în gura căruia 
nu este niciun răspuns.

15 Doamne, în Tine nădăjduiesc ;
Tu vei răspunde, 

Doamne Dumnezeule !
16 Căci zic : „Nu îngădui să se bucure

vrăjmaşii mei de mine
şi să se fudulească împotriva mea, 

când mi se clatină piciorul !”
17 Căci sunt aproape să cad,

şi durerea mea este totdeauna 
înaintea mea.

18 Îmi mărturisesc fărădelegea,
mă doare de păcatul meu.

19 Dar vrăjmaşii mei 
sunt plini de viaţă şi plini de putere ;

cei ce mă urăsc fără temei 
sunt mulţi la număr.

20 Ei îmi întorc rău pentru bine,
îmi sunt potrivnici, 

pentru că eu urmăresc binele.
21 Nu mă părăsi, Doamne !

Dumnezeule, nu Te depărta de mine !
22 Vino degrabă în ajutorul meu,

Doamne, Mântuirea mea !

[Va continua]
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PSALMII
CARTEA ÎNTÂIA

                     
                        Psalmul 38                 

Un psalm al lui David – 
Spre aducere aminte

6 Sunt gârbovit, peste măsură de istovit ;
toată ziua umblu plin de întristare.

7 Căci o durere arzătoare 
îmi mistuie măruntaiele

şi n-a mai rămas nimic sănătos 
în carnea mea.

8 Sunt fără putere, zdrobit cu
desăvârşire ;

tulburarea inimii mele mă face să gem.
9 Doamne, toate dorinţele mele 

sunt înaintea Ta,
şi suspinele mele nu-Ţi sunt ascunse.

10 Inima îmi bate cu tărie, 
puterea mă părăseşte,

şi lumina ochilor mei nu mai este cu mine.
11 Prietenii şi cunoscuţii mei se

depărtează de rana mea,
şi rudele mele stau deoparte.
12 Cei ce vor să-mi ia viaţa 

îşi întind cursele ;
cei ce-mi caută nenorocirea spun răutăţi

şi toată ziua urzesc la înşelătorii.

În ceea ce îi privește pe hoți, directorul Serviciului Secret din New York s-a
exprimat când a fost consultat, după cum urmează : „Foarte rar se întâmplă ca un hoț
să fie mulțumit cu bunul furat ; în mod obișnuit nu ajunge pentru a satisface așteptările
extrem de tensionate și dorințele. Atunci hoțul se îmbuibă și risipește bunul furat și
într-un mod oarecare se duce de râpă jalnic, chiar dacă a reușit să scape de pedeapsa
dreaptă.  Majoritatea hoților  mor în sărăcie cruntă sau sunt  uciși  în vreo încăierare
oarecare ; iar alții sfârșesc în închisori sau în spitale. 

Un anume H., care furase 2 - 3 milioane – n-a fost posibil să se stabilească
suma nici măcar aproximativ – voia de acum să-și savureze viața așa cum trebuie. 

În câțiva ani și-a ruinat trupul prin îmbuibare și  viață desfrânată și  a murit
idiot. – Hoțul Ch. R., care o vreme a umblat prin New York cu trăsura cu patru cai, n-a
lăsat în urmă atât de mult încât să acopere cheltuielile pentru înmormântarea lui. 

Abilul K. C., care a furat odată 100 000 de dolari dintr-un hotel, a murit într-
un  ospiciu”.  De  ce  furau  acești  hoți  mari  ?  Satan  i-a  pus  în  mișcare  prin  iluzia
amăgitoare, că prin banii furați  vor găsi o viață fericită, desfătare și  satisfacție.  Ce
groaznic au fost înșelați ! Și tu ești în primejdie de a fi înșelat de acest dușman. 

El  îți  împuie  urechile  cu :  Veșnicie  ? Mântuire  ?  Ce  sunt  acestea ? Sunt
înșelătorii evlavioase. Păcat ? Vină ? Iertare ? Pace ? Acestea sunt iluzii fără valoare.
Hristos, Cel răstignit ? El să fie un Mântuitor al păcătoșilor pierduți ? Cu ce te poate
ajuta  Acesta  ?  Biblia,  Cuvântul  lui  Dumnezeu  ?  Nimic  altceva  decât  calabalâc
învechit ; cine va întreba de asemenea lucruri ? Nu este timp de așa ceva. Muncește și
savurează-ți viața ! – Astfel sunt înșelați milioane de oameni. Tu nu te lăsa înșelat ! 

Dumnezeu te avertizează :  „Nu iubiți  lumea, nici lucrurile din lume. Dacă
iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta
cărnii, pofta ochilor și mândria vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea trece,
și pofta ei, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac”. (I Ioan 2 : 15 – 17) 

     [Preluare din : Mărturiile unui vechi soldat către camarazii lui, XV- 1909 – 1910] Va continua

             



    

  VERSETUL DE AUR AL BIBLIEI                       BIOGRAFII
„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
                     BINEFACERE                     
•  De la  hinduşi  avem o bună povaţă  – fă
binele şi dă-i drumul în lume ; călăuză mai
bună nu-i de găsit. ABUSHOKUR BALKI 
• Fă bine până îţi  iese în cale binele, nu
face rău, fiindcă răul te macină. GIAMI [Din
Cugetări persane, Albatros, Bucureşti, 1983]

Lumini peste veacuri (I) [Petru Popovici] 
CAPITOLUL 13 

DAVID BRAINERD
Brainerd  S-a  apropiat  de  ea  şi  a  auzit-o
strigând : 
„Guttummaukalum-meh  wechaumeh
kimeleh Ndah”, adică :
„Ai milă de mine, ajută-mă să-Ţi dau Ţie
inima mea”. Timp de câteva ore a repetat
mereu aceeaşi rugă. 
Şi David Brainerd îşi  încheie jurnalul  pe
ziua aceea cu cuvintele : 
„Aceasta  a  fost  cu  adevărat  o
surprinzătoare zi a puterii lui Dumnezeu şi
părea îndeajuns să convingă chiar şi pe un
ateu  de  adevărul,  importanţa  şi  puterea
Cuvântului lui Dumnezeu”.
A doua zi  dimineaţa,  a căutat  să stea de
vorbă personal cu cei ce au primit pacea
lăuntrică şi  le-a dat anumite îndrumări şi
înştiinţări,  iar după masa s-au adunat din
nou să asculte Evanghelia. 
Au fost  vreo 70 la număr.  El  le-a vorbit
din pilda semănătorului. 
Toţi au înţeles foarte bine Cuvântul şi el a
lucrat în inimile lor. 
În timp ce predica, două sau trei persoane,
sub  convingerea  păcătoşeniei  lor,  au
început  să  strige  după  mila  Domnului.
Strigătele  lor  au determinat  şi  pe alţii  să
vină la locul de închinăciune. 
Brainerd a citit pentru toţi textul din Matei
11:28 şi a făcut tuturor invitaţia să vină la
Mântuitorul. 
Toţi,  afară  de doi  sau trei,  au început  să
plângă. Duhul Sfânt le arăta starea lor şi
trezea în ei dorinţa după mântuire. 
Toţi cei ce nu erau mântuiţi au început să
se roage, să ceară îndurare, fiecare aparte.
„Guttummaukalummeh,
guttummaukalummeh” adică „Ai milă de
mine,  ai  milă  de  mine”  era  strigătul
fiecărui suflet. [Va continua]

DICŢIONAR DE CUVINTE 
expresii, citate celebre 

•  Nici în clin nici în mânecă – ... Victor
Eftimiu  consideră  că  zicala,  cu  obârşie
mai  veche,  ar  fi  venit  din  Transilvania,
unde termenii  respectivi  au cu totul  altă
semnificaţie  [decât  cei  folosiţi  în
croitorie]. Acolo ţăranii spun „în mânec”,
atunci când mână boii sau caii, urcând un
deal. Şi, dimpotrivă, spun „în clin”, când
coboară la vale. Atunci când căruţaşul stă
pe loc, el nu e nici în clin nici în mânec.
Adică, nici nu urcă, nici nu coboară. De
unde şi sensul expresiei de mai sus.

MICĂ ENCICLOPEDIE
ONOMASTICĂ

Mircea
• Nume cu veche tradiţie şi faimă în istoria
românilor, frecvent şi astăzi,  Mircea este
cu  siguranţă  de  origine  slavă,
corespondentele sale fiind nume obişnuite
la bulgari, sîrbi, croaţi, ucraineni, ruşi etc.
În  onomastica  slavă  Mirce,  Mircea,
Mirceo etc.  sunt  la  origine  hipocoristice
formate cu suf. -  ce de la un radical  mir
- ...
Originea  şi  semnificaţia  lui   -  mir sunt
destul  de  cotroversate,  propunându-se
apropieri de mir „pace”, mir „lume” sau de
mai vechiul mer „mare, ilustru, celebru”.

BOLI EVITABILE
19. Printr-o lacrimă vezi mai departe

decât printr-un telescop  

Un  scriitor  a  exprimat  această  separare
vremelnică pe altă cale : 
„Îmi place să gândesc despre copilaşii mei
pe care  Dumnezeu i-a chemat  la  EL,  că
sunt  plecaţi  la  şcoală,  la  cea  mai  bună
şcoală  din  univers,  cu  cei  mai  buni
profesori,  învăţând  lucrurile  cele  mai
bune, în modul cel mai bun posibil”. 
Unii  se  întreabă  uimiţi  de  ce  Dumnezeu
îngăduie  copiilor  Săi  să  guste  necazul.
Moartea nu este un dar de la Dumnezeu, ci
rezultatul păcatului lui Adam. „ ... Moartea
a venit printr-un om”. (I Corinteni 15 : 21) 
În această carte am văzut repetat că boala
şi moartea sunt produse ale păcatului. 
Noi nu-L putem învinovăţi  pe Dumnezeu
pentru acestea. Din contră, trebuie să-i dăm
lui  Dumnezeu  crezare  pentru  eliberarea
noastră  din  tragedia  morţii,  pentru  că
„După cum toţi mor în Adam, tot aşa toţi
vor învia în Cristos”. (I Corinteni 15 : 22) 
Dumnezeu nu este autorul morţii ci este
dătătorul vieţii veşnice. 
Nu numai în veşnicii ci şi în această viaţă,
chiar  acum,  divinul  Alchimist  poate  să
schimbe  în  mod  miraculos  o  inimă  de
plumb, mâhnită, în una de aur, mlădioasă,
care să cânte laude printre lacrimi. 
Un  poet  a  spus  :  „Necazurile  sunt
educatorii  noştri  cei  mai  buni.  Un  om
poate vedea mai departe printr-o lacrimă
decât printr-un telescop”. 
Este  remarcabil  că  la  unii  oameni
necazurile  pot  să  producă  boli
devastatoare,  iar  la  alţii  să  dezvolte
caracterul şi maturitatea. Şlefuirea nu este
desigur  un  proces  plăcut  pentru  obiectul
care  este  şlefuit,  dar  el  este  un procedeu
necesar ca să facă din acel obiect ceva mai
preţios.

Noi admirăm produsul finisat, dar ne
dăm  înapoi  în  faţa  procedeului  de
finisare. În decembrie 1961 o scrisoare
aduse mâhnire în casa noastră. De mai
bine de trei săptămâni nu am mai auzit
nimic despre fiica noastră care împreună
cu  soţul  ei  era  angajată  în  lucrarea
misionară din Rodezia de Sud. 
În  sfirşit,  am  primit  o  scrisoare  de  la
dânsa scrisă dintr-un spital  unde a fost
pacientă câteva săptămâni. 
O examinare a lichidului cefalorahidian
a arătat abundenţa unei ciuperci mortale
„Monillia”. Medicii englezi, foarte bine
pregătiţi  au  început  tratamentul  dar
numai ca o acţiune de formă, ştiind că în
cazuri  de  infecţie  meningitică,  el  este
complet  de  prisos.  Ei  nu  aveau nici  o
tragere  de  inimă  să  folosească  un
medicament  nou,  dar  toxic,  din  cauza
serioaselor sale efecte colaterale. 
Această  ştire  despre  singurul  nostru
copil,  depărtat  la  nouă  mii  de  mile  şi
lovit  de o infecţie cerebrospinală, după
cât  se  pare  fără  speranţe,  a  adus
profunde dureri soţiei şi mie. Niciodată
înainte  nu  am fi  apreciat  şi  simpatizat
atât  de  deplin  pe  cei  ce  şi-au  pierdut
copiii.  Durerea  putea  să  ne  biruiască
dacă  nu  am  fi  avut  ca  reconfortare  şi
mângâiere Duhul Sfânt al lui Dumnezeu
şi Biblia. Ne miram cum erau în stare să
stea  în  picioare  în  mari  necazuri  acei
oameni care nu-l aveau pe Cristos. De o
mie  de  ori  mai  eficace  decât  ori  ce
calmant, Domnul ne-a dat minunatul său
medicament  biblic  :  „Căci  întristările
noastre uşoare de o clipă lucrează pentru
noi  tot  mai  mult  o greutate veşnică de
slavă [care depăşeşte orice calcule] pentru că
noi nu ne uităm la lucrurile care se văd,
ci  la cele ce nu se văd ;  căci  lucrurile
care se văd sunt trecătoare, pe când cele
ce nu se văd sunt veşnice”. (I Corinteni
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