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Editorial. Intrarea Domnului Isus în Ierusalim

 

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

8 „Este atins rău de tot – zic ei –
iată-l culcat, n-are să se mai scoale !”

9 Chiar şi acela cu care trăiam în pace,
în care îmi puneam încrederea şi care 

mânca din pâinea mea,
ridică şi el călcâiul împotriva mea.

10 Dar Tu, Doamne, ai milă de mine şi  
ridică-mă,

ca să le răsplătesc cum li se cuvine.
11 Prin aceasta voi cunoaşte 

că mă iubeşti, dacă nu mă va birui  
vrăjmaşul meu.

12 Tu m-ai sprijinit, din pricina 
neprihănirii mele,

şi m-ai aşezat pe vecie înaintea Ta.
13 Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul  

lui Israel, din veşnicie în veşnici e!
Amin ! Amin !

PSALMII  CARTEA A DOUA
Psalmul 42

Către mai marele cântăreţilor – 
Cântarea fiilor lui Core

1 Cum doreşte un cerb izvoarele de apă,
aşa Te doreşte sufletul meu pe Tine,  

Dumnezeule!
2 Sufletul meu însetează după Dumnezeu,  

după Dumnezeul cel Viu;
când mă voi duce şi mă voi arăta 

înaintea lui Dumnezeu ?             
                                                     [Cont. în nr. viitor]

             

SĂ CITIM BIBLIA ÎMPREUNĂ
 [DE FOLOS PENTRU TIMPUL DEVOŢIONAL] 

PSALMII 
CARTEA ÎNTÂIA 

Psalmul 41
Către mai marele cântăreţilor – 

Un psalm al lui David
1 Ferice de cel ce îngrijeşte de cel sărac !

Căci în ziua nenorocirii 
Domnul îl izbăveşte ;

2 Domnul îl păzeşte şi-l ţine în viaţă.
El este fericit pe pământ, şi nu-l laşi la  

bunul plac al vrăjmaşilor lui.
3 Domnul îl sprijină, când este pe patul de 

suferinţă : îi uşurezi durerile 
în toate bolile lui.

4 Eu zic : „Doamne, ai milă de mine !
Vindecă-mi sufletul  ! 

Căci am păcătuit împotriva Ta.”
5 Vrăjmaşii mei zic cu răutate despre 

mine: „Când va muri ? 
Când îi va pieri numele ?”

6 Dacă vine cineva să mă vadă, vorbeşte  
neadevăruri, strânge temeiuri ca să mă 

vorbească de rău ; şi, când pleacă, 
mă vorbeşte de rău pe afară.

7 Toţi vrăjmaşii mei şoptesc între ei  
împotriva mea şi cred că 

nenorocirea mea îmi va aduce pieirea.

„A doua zi, o gloată mare care venise la praznic, cum a auzit că vine Isus în  
Ierusalim, a luat ramuri de finic şi I-a ieşit în întâmpinare, strigând : 

„Osana ! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului, Împăratul lui  
Israel !” Isus a găsit un măgăruş şi a încălecat pe el, după cum este scris :  „Nu te 
teme, fiica Sionului ; iată că Împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgăriţe.” 

Ucenicii  Lui n-au înţeles aceste lucruri de la început ; dar, după ce a fost  
proslăvit Isus, şi-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre El şi că ei le  
împliniseră cu privire la El”. (Ioan 12 : 12 - 16) 

Domnul  Isus  a  împlinit  tot  ce  era  scris  cu  privire  la  El  în  Cuvântul  lui 
Dumnezeu. Aceasta arată cunoaşterea Bibliei. 

Un  exemplu  clar  al  ascultării  Domnului  Isus  a  fost  în  momentul  în  care 
Domnul Isus a venit la Ioan Botezătorul pentru a fi botezat în apă : „ ... Ioan căuta să-
L oprească. „Eu”, zicea el, „am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine ?”  
Drept răspuns, Isus i-a zis : „Lasă-Mă acum, căci aşa se cade  să împlinim tot  ce 
trebuie împlinit.” Atunci Ioan L-a lăsat”. (Matei 3 : 14 - 15) De ce le-a cerut ucenicilor 
să-I aducă măgăruşul ? Prin proorocul Zaharia era proorocit astfel : 

„Saltă de veselie, fiica Sionului ! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului ! Iată 
că  Împăratul tău vine la tine ; El este neprihănit şi biruitor, smerit şi  călare pe un 
măgar, pe un mânz,  pe mânzul unei măgăriţe”. (Zaharia 9 : 9) Părea a fi doar un 
amănunt, dar nu era. Împăraţii de atunci foloseau caii. 

A intra în capitala ţării călare pe un măgăruş era o dovadă de smerenie, de 
supunere  faţă  de  voia  Lui  Dumnezeu,  indiferent  de  ceea  ce  spuneau  privitorii  de 
atunci.  Nici  ucenicii  nu  au  realizat  că  până  şi  acest  amănunt  era  scris  în  Vechiul 
Testament ! Apostolul Ioan (care a fost unul din martorii oculari) avea să scrie după 
aceea că : „Ucenicii Lui n-au înţeles aceste lucruri de la început ; dar, după ce a fost 
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[Continuare din pagina 1] 
proslăvit Isus, şi-au adus aminte că aceste 
lucruri  erau scrise despre El  şi  că ei  le  
împliniseră cu privire  la  El”.  (Ioan 12 : 
16) Domnul Isus spunea : 

„Cine 
• este credincios în cele mai mici  

lucruri este credincios şi în cele  
mari ; şi cine 

• este nedrept în cele mai mici  
lucruri este nedrept şi în cele  
mari”. (Luca 16 : 10) 
Şi  pentru  a  intra  în  Cer  trebuie 

ascultarea totală de Dumnezeu, în  tot  ce  
este scris ! 

Domnul Isus este Singurul care ne 
poate  duce  în  Cer,  de  aceea  orice 
credincios  adevărat  va  căuta  să  trăiască 
exact cum a trăit Isus. Cum ? 
1.  Chemându-L pe Isus în viaţa mea ca 
Stăpân şi  Mântuitor.  Isus este Viu şi  mă 
aude, atunci când ÎL rog. 
2. Citind Biblia. 
3. Contează apoi foarte mult  să merg 
într-o  Biserică unde  credincioşii  îşi 
trăiesc viaţa conform Bibliei ! 
În  Evanghelia  după  Ioan sunt  notate 
cuvintele  Domnului  Isus  care  vorbea 
cu ucenicii Lui despre plecarea în cer : 
„Ştiţi unde Mă duc şi ştiţi şi calea într-
acolo.” „Doamne”, I-a zis Toma, „nu 
ştim unde Te duci ; cum putem să ştim 
calea într-acolo ?” Isus i-a zis : „Eu 
sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni  
nu vine la Tatăl decât prin Mine”.

Pentru a ajunge din punctul  A 
în punctul B, trebuie să parcurg drumul 
(calea)  dintre  cele  două  localităţi. 
Pentru a ajunge de aici de unde sunt, 
până în Cer am nevoie de Isus. Doar 
prin EL, prin jertfa Lui şi prin credinţa 
în Domnul Isus pot să ajung în Cer !

PÂINEA NOASTRĂ 
CEA DE TOATE ZILELE

O femeie tânără mărturisea printre lacrimi 
că  avea  îndoieli  despre  Dumnezeu, 
deoarece văzuse atâţia  oameni  răi  care  o 
duceau bine, în ciuda păcatelor lor. O rudă 
îi fusese ucisă de doi tineri drogaţi, care nu 
fuseseră arestaţi. Se întreba : 
„De ce stă Dumnezeu nepăsător acolo sus  
şi-i  lasă  pe  aceşti  oameni  răi  să  ne  
distrugă ţara ?” 
M-am gândit la Apocalipsa 11 : 18, unde 
citim că Dumnezeu va „prăpădi pe cei ce 
prăpădesc  pământul”.  Domnul  va  face 
dreptate,  în  final,  aducând  o  justiţie 
desăvârşită pentru fiecare. 
Multe pasaje din Biblie, ca Apocalipsa 11 : 
15  -  19,  descriu  revenirea  lui  Cristos 
pentru a-Şi înfrânge duşmanii şi  pentru a 
stabili împărăţia Sa de neprihănire  şi pace. 
Credinţa  ne  este  încercată  atunci  când 
vedem duşmanii lui Dumnezeu promovând 
cu mult curaj răul, deoarece Atotputernicul 
nu-i pedepseşte imediat. 
Cei  ce  vând  droguri,  cei  ce  produc 
materiale pornografice, cei ce încurajează 
homosexualitatea, cei care îşi tratează rău 
semenii  şi  promovează  umanismul  ateu, 
pot  pe  drept  cuvânt  să  fie  numiţi 
„distrugători”. 
Ei  slăbesc  fibrele  morale  ale  lumii 
noastre.  Dacă  n-ar  fi  împiedicate  de 
influenţa  Duhului  Sfânt  prin  intermediul 
Bisericii,  aceste  forţe  ale  răului  ar  duce 
curând la o totală dezintegrare a societăţii 
noastre. 
Timpul se apropie totuşi, când deodată şi 
în  mod  dramatic,  Domnul  va  veni  din 
ceruri  şi-i  va  distruge  pe  distrugători. 
Pentru credincioşii  în Cristos,  acest lucru 
este o mare încurajare. 
Pentru  necredincioşi  este  o  sumbră 
avertizare !  [Preluat din  Pâinea noastră cea de  
toate zilele]

din partea mea putea să-mi  producă nu o 
nevralgie ci chiar un atac de apoplexie sau 
un atac fatal de inimă. 
Cu ani  în urmă,  adaptarea mea greşită la 
încordări  era  cât  pe-aci să-mi  provoace 
moartea din cauza unui ulcer care sângera. 
Trebuie să amintim însă că încordarea nu 
este  totdeauna singura  cauză a  unei  boli. 
Mai mult, s-a dovedit că încordarea poate 
să  ajute  chiar  la  vindecarea  unor  boli 
uşoare. 
Dr.  Hans  Selye  a  injectat  ulei  crotonic 
(substanţă  iritantă)  sub  pielea  unui  mare 
număr  de  şoareci.  Acest  ulei  a  format 
edeme noi,  inflamatorii.  Selye a constatat 
că atunci când supunea pe unii şoareci la 
încordări  uşoare,  vindecarea  inflamaţiilor 
era  grăbită  (The  Stress  of  Life,  New-York, 
McGrawHill Book Co., Inc., 1956, pag. 154). 
Când am făcut câte o greşeală, eu însumi 
am constatat  că  încordarea  m-a  vindecat 
adesea  de  dureri  sau  suferinţe  uşoare. 
Totuşi  dacă  aş  fi  reacţionat  greşit,  cu 
duşmănie, aş fi putut intra în spital pentru 
o săptămână. [Va continua] 

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

BOLI EVITABILE
20. Noroi sau stele ? 

„Doi oameni privesc printre aceleaşi  
gratii. Unul vede noroiul, iar celălalt vede 

stelele”. [Frederick Langbridge]
De fapt, nimeni nu trebuie să acuze un şef 
lipsit de logică, sau pe profesorul său, sau 
pe tovarăşul  său de viaţă  pentru ulcerele 
sale.  Ulcerele  şi  tensiunea  mărită  sunt 
produse  de  resentimente  interioare  care 
provoacă reacţii toxice în organism. 
Luaţi ca exemplu telefonul meu care sună 
de zeci de ori în timp ce încerc să-mi fac 
lucrarea. 
După  primele  lui  chemări  aş  fi  dorit  să 
reacţionez. Ştiu însă că dacă îmi permit să 
reacţionez  cu  furie,  încordarea  repetată 
produsă de acest  lucru simplu ca sunetul 
unui telefon, ar putea face ca ulcerul meu 
să se redeschidă. încordările care mă apasă 
nu  sunt  atât  de  vinovate  pe  cât  sunt  de 
vinovate  reacţiile  mele  faţă  de  acestea. 
Majoritatea  dintre  noi  am  fost  singuri 
vinovaţi  de  producerea  unei  cantităţi  de 
adrenalină  în  valoare  de  zece  lei,  la  un 
incident de un leu. 
În  timp  ce  băteam  la  maşină  ultima 
propoziţie,  telefonul  meu  sună  şi  auzii 
vocea  infirmierei  de  la  şcoala  superioară 
care mi se adresă : 
„Dr.  McMillen,  v-am trimis  la  cabinet  o 
fată cu un câine. Câinele are în ureche un 
cârlig de pescuit. Nu am ştiut cum să-l scot 
şi am trimis-o la dvs”. 
Îmi  reamintese  de  un  timp  când 
observaţiile  mele  făcute  acelei  infirmiere 
ar  fi  putut  să  ardă  complet  un  fir  din 
circuitul telefonului. Eu ştiu că dacă aş fi 
reacţionat  cu duşmănie  aş  fi  contractat  o 
nevralgie serioasă, nu din cauza mesajului 
telefonic ci din cauza reacţiei mele cu furie 
la  o  încordare  neînsemnată  faţă  de  o 
simplă cerere omenească. O reacţie greşită


