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Editorial. Intrarea Domnului Isus în Ierusalim (Floriile) 

 

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

5 Doamne Dumnezeul oştirilor, Dumnezeul  
lui Israel, scoală-Te, ca să pedepseşti toate  

neamurile ! N-avea milă de niciunul din 
aceşti vânzători nelegiuiţi. – (Oprire)

6 Se întorc în fiecare seară, urlă ca nişte  
câini şi dau ocol cetăţii.

7 Da, din gura lor ţâşneşte răul,
pe buzele lor sunt săbii ; 
căci zic: „Cine aude?”

8 Dar Tu, Doamne, râzi de ei,
Tu Îţi baţi joc de toate neamurile.

9 Oricare le-ar fi puterea, 
eu în Tine nădăjduiesc, 

căci Dumnezeu este scăparea mea.
10 Dumnezeul meu, în bunătatea Lui, îmi  

iese înainte ; Dumnezeu mă face să-mi văd 
împlinită dorinţa 

faţă de cei ce mă prigonesc.
11 Nu-i ucide, ca să nu uite lucrul acesta 
poporul meu, ci fă-i să pribegească, prin  

puterea Ta, şi doboară-i,
Doamne, scutul nostru ! 

12 Gura lor păcătuieşte la fiecare vorbă 
care le iese de pe buze : să se prindă în  
însăşi mândria lor, căci nu spun decât  

blesteme şi minciuni.
13 Nimiceşte-i, în mânia Ta, prăpădeşte-i,  

ca să nu mai fie ! Fă-i să ştie că 
împărăţeşte Dumnezeu peste Iacov,

până la marginile pământului. – (Oprire)
                                                                              [Cont. în nr. viitor]

             

SĂ CITIM BIBLIA ÎMPREUNĂ
 [DE FOLOS PENTRU TIMPUL DEVOŢIONAL] 

PSALMII 
CARTEA A DOUA

Psalmul 58
10 Cel fără prihană se va bucura la 
vederea răzbunării ; îşi va scălda 

picioarele în sângele celor răi.
11 Şi atunci oamenii vor zice : „Da, este o 

răsplată pentru cel fără prihană !
Da, este un Dumnezeu care judecă pe  

pământ !”

Psalmul 59
Către mai marele cântăreţilor – „Nu 

nimici” – O cântare de laudă a lui David – 
Făcută când a trimis Saul să-i împresoare 

casa, ca să-l omoare
1 Dumnezeule, scapă-mă de vrăjmaşii  
mei, ocroteşte-mă de potrivnicii mei!

2 Scapă-mă de răufăcători,
izbăveşte-mă de oamenii setoşi de sânge!
3 Căci iată-i că stau la pândă să-mi ia  

viaţa ; nişte oameni porniţi la rău urzesc 
lucruri rele împotriva mea,

fără să fiu vinovat, fără să fi păcătuit,  
Doamne ! 

4 Cu toată nevinovăţia mea, ei aleargă, se  
pregătesc :trezeşte-Te, 

ieşi înaintea mea şi priveşte!

„Când s-au apropiat  de Ierusalim şi  au ajuns  la Betfaghe,  înspre Muntele  
Măslinilor, Isus a trimis doi ucenici şi le-a zis : „Duceţi-vă în satul dinaintea voastră : 
în el veţi găsi îndată o măgăriţă legată şi un măgăruş împreună cu ea ; dezlegaţi-i şi  
aduceţi-i la Mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneţi că Domnul are trebuinţă de  
ei.  Şi  îndată  îi  va  trimite.”  Dar  toate  aceste  lucruri  s-au  întâmplat  ca  să  se 
împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice : „Spuneţi fiicei Sionului : „Iată,  
Împăratul tău vine la tine, blând şi călare pe un măgar, pe un măgăruş, mânzul unei  
măgăriţe.” Ucenicii s-au dus şi au făcut cum le poruncise Isus. Au adus măgăriţa şi  
măgăruşul, şi-au pus hainele peste ei, şi El a şezut deasupra. 

Cei mai mulţi din norod îşi aşterneau hainele pe drum ; alţii tăiau ramuri din 
copaci şi le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Isus şi cele ce  
veneau în urmă, strigau : „Osana, Fiul lui David ! Binecuvântat este Cel ce vine în  
Numele Domnului ! Osana în cerurile preaînalte !” 

Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mişcare, şi fiecare zicea :  
„Cine  este  Acesta  ?”  „Este  Isus,  Prorocul  din  Nazaretul  Galileii”,  răspundeau  
noroadele. Isus a intrat în Templul lui Dumnezeu. A dat afară pe toţi cei ce vindeau şi  
cumpărau în Templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani şi scaunele celor ce  
vindeau  porumbei  şi  le-a  zis:  „Este  scris  :  „Casa  Mea  se  va  chema  o  casă  de  
rugăciune.” Dar voi aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari.” 

Nişte orbi şi şchiopi au venit la El în Templu, şi El i-a vindecat. Dar preoţii cei  
mai  de  seamă şi  cărturarii,  când au  văzut  minunile  pe  care le  făcea,  şi  pe  copii  
strigând în Templu şi zicând : „Osana, Fiul lui David !”, s-au umplut de mânie. 

Şi I-au zis : „Auzi ce zic aceştia?” „Da”, le-a răspuns Isus. „Oare n-aţi citit  
niciodată cuvintele acestea : „Tu ai scos laude din gura pruncilor şi din gura celor ce 
sug”?” Şi, lăsându-i, a ieşit afară din cetate şi S-a îndreptat spre Betania şi a mas  
acolo”. (Matei 21 : 1 – 9)                                                                         



 

 

                

  
  

RUBRICA COPIILOR
În  anul  1967,  pe  vremea 

comunismului, într-un sat, Săbăoani, mulți 
elevi,  în  drum spre  școală,  trecând  prin 
fața bisericii, intrau pentru a-i face lui Isus 
o scurtă vizită. 

Directorul  școlii,  aflând  de  acest 
lucru,  i-a  dojenit  într-o  zi  la  ora  de 
dirigenție  cu  toată  asprimea  și  cu  toate 
amenințările  posibile.  Apoi  a  spus  în 
încheiere : 

-  De mâine dimineață, la ușa de  
intrare  în  școală,  va  fi  o  carte  neagră,  
cartea  rușinii,  în  care  vor  trebui  să  se  
semneze  toți  elevii  care  vor  intra  în  
biserică, înainte de a veni în clasă ! 

Nici nu a terminat bine de spus, că 
o elevă a și ridicat mâna sus, cerând să i se 
dea cuvântul. 

Permițându-i-se,  a  spus  cu 
mândrie sfântă : 

-  Tovarășe  director,  mâine 
dimineață eu voi semna prima !

După  un  moment  de  stupoare, 
elevii au izbucnit în aplauze și au spus că 
toți vor semna în carte. 

Și cartea rușinii nu a mai apărut, 
fiindcă erau prea mulți cei care voiau să o 
semneze.  Ce a însemnat  curajul  copiilor, 
care a doborât mândria și necredința unui 
ateu ! (Preluare de pe internet)

ILUSTRAŢII CU TÂLC
Treci  peste  situaţie  înainte  să  se 

transforme în ură ! Misionarii  moravieni 
au căutat un cuvânt pentru iertare în limba 
eschimoşilor. 

Atunci  au  descoperit  cuvântul  : 
ISSUMAGIJOUJUNGNAINERMIK ...  un 
cuvânt de 24 de litere care înseamnă „a nu 
mai  putea  să  te  gândeşti  la  asta”.  

Iertarea  autentică  înseamnă  să 
mergi  mai  departe şi  să refuzi  să te mai 
gândeşti la ce s-a întâmplat.

 Lumini peste veacuri (I) [Petru Popovici] 
CAPITOLUL 15 

JOHN WESLEY
La data de 4 martie 1738, Wesley a scris în 
jurnalul  său:  „Mi-am  găsit  fratele  la 
Oxford, abia scăpat de pleurezie, stând de 
vorbă cu Peter Boehler prin care (în mâna 
marelui  Dumnezeu)  am  fost  convins  în 
mod  clar  duminică,  5,  de  necredinţa,  de 
lipsa  de  acea  credinţă,  singura  prin  care 
putem  fi  mântuiţi.  Imediat  mi-a  venit 
gândul  „Părăseşte  predicarea.  Cum  poţi 
predica  altora,  când  tu  însuţi  nu  ai 
credinţa?” Am întrebat pe Boehler dacă e 
bine sau nu să mă las de predicat. El îmi 
răspunse  :  „Nicidecum!”  L-am  întrebat 
„Dar  ce  pot  să  predic  ?”  El  spuse  : 
„Predică credinţa până ce o vei avea, apoi 
vei  predica  credinţa  fiindcă  o  vei  avea“. 
După aceea, luni 6 am început predicarea 
acestei  noi  doctrine,  deşi  sufletul  meu 
căuta  să  se  reţină  de  la  lucru.  Prima 
persoană  căruia  i-am  oferit  mântuirea 
numai  prin  credinţă  a  fost  un  prizonier 
condamnat la moarte”. Nu peste mult timp, 
el însuşi a fost condus la deplina siguranţă 
a mântuirii. Mărturia sa în această privinţă 
este  conclusivă.  În  jurnalul  său  citim: 
„Miercuri 3 mai 1738. Fratele meu a avut 
o  lungă  conversaţie  cu  Peter  Boehler.  Şi 
Dumnezeu  a  găsit  cu  cale  săi  deschidă 
ochii, aşa că a văzut clar natura adevăratei 
credinţe  vii,  singura  prin  care  „suntem 
mântuiţi prin har”. 
„Miercuri 24 mai. Seara am mers fără voie 
la  o  societate  în  str.  Aldersgate,  unde 
cineva  citea  prefaţa  scrisă  de  Luther  la 
epistola către Romani. Cam pe la 9 fără un 
sfert,  în timp ce descria schimbarea ce o 
face  Dumnezeu  prin  credinţa  în  Cristos, 
deodată îmi simţii inima cumva încălzită. 
Am  simţit  că  m-am  încrezut  în  Cristos, 
numai în Cristos pentru mântuire  ... 

                                 [Continuarea în numărul viitor]

Rezultatul ?  „O generaţie de copii 
cărora  nu  li  s-a  insuflat  disciplina 
necesară de a răzbi în viaţă ... 

Entuziasmul  nostru  pentru 
învăţăturile  psihologice  ne-a  adus 
decăderea  în  traumatisme  (stress)”. 
(„Psichiatry At Work”, Time, 18 iulie 1955, 
pag. 55). 

Dacă  Lorna  n-a  învăţat  acasă  să 
răzbească atunci când era de 5-10 sau 15 
ani,  este  de  înţeles  de  ce  acum,  într-un 
mediu înconjurător străin, ea nu era în stare 
să  facă  faţă  greutăţilor  cauzate  de 
tovarăşele  de  cameră,  de  abandonarea 
logodnicului  său şi  de calificativele slabe 
în obţinerea unui angajament public. 

Copiii care nu au avut niciodată 
condiţii  de  a  fi  înfrânţi  în  timpul 
primilor 15 ani ai vieţii, nu vor fi  prea 
corespunzători  a  înfrunta  greutăţile 
vieţii  de  adult  fără  să  aibă  parte  de 
încordări neobişnuite cu toate urmările 
lor  chimice  anormale ... 
[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
22. Melci şi schizofreni 

[Continuarea din numărul trecut]
Un  băiat  care  este  învăţat  cu  un 

program de lucru, nu-i va fi dat probabil să 
se  transforme într-un huligan care  umblă 
după alte senzaţii. Nu-i va fi dat probabil 
nici să toace venitul familiei  pentru plata 
unui psihiatru. 

Dacă  nu  este  prea  în  vârstă,  un 
tratament mult mai eficace ar fi o vizită la 
o familie nevoiaşă unde copiii  sunt ţinuţi 
din  scurt  şi  unde  se  practică  aplicarea 
acestei înţelepciuni biblice : 

„Nebunia  este  lipită  de  inima 
copilului, dar nuiaua certării o va deslipi  
de el”. (Proverbe 22 : 15) 

Se  mai  vorbeşte  încă  despre  o 
cuvântare rostită cu mulţi ani în urmă de 
Dr.  James  S.  Luckey cu ocazia  acordării 
diplomelor  la  facultatea  Houghton. 
Subiectul  trata  porunca  atât  de  mult 
neglijată  :  „Să  lucrezi  şase  zile”.  (Exod 
20 : 9) 

Bănuiesc că John Smith a înlăturat 
posibilităţile  de  schizofrenie  în  prima 
colonia americană Jamestown din cauză că 
a introdus obligatoriu o îndrumare biblică : 
„  ...  vă spun lămurit  că cine nu vrea să 
lucreze,  nici  să  nu  mănânce”.  (2 
Tesaloniceni 3 : 10) 

Frica  părintească  de  a  nu  pune 
piedici  în  dezvoltarea  personalităţii  unui 
tânăr, face adesea din acesta un adolescent 
nedisciplinat,  care este o pradă uşoară în 
lupta de toate zilele ... 

Mi-am amintit de aceea ce a spus 
Dr.  Douglas  Kelly,  profesor  la 
universitatea  din  California,  psihiatru  şef 
la procesele de la Nürenberg : 

„Daţi uitării pe psihologul Freud şi 
salvaţi-vă copilul”. Spunea cu alte cuvinte 
că  frica de a nu ţine un copil în frâu a 
dus la perturbări în educaţia acestuia.  


