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Editorial. Nunta și aniversările căsătoriei !

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

             

SĂ CITIM BIBLIA ÎMPREUNĂ
 [DE FOLOS PENTRU TIMPUL DEVOŢIONAL] 

PSALMII 
CARTEA A TREIA

Psalmul 77
Către mai marele cântăreţilor – După

Iedutun – Un psalm al lui Asaf
1 Strig cu glasul meu către Dumnezeu,
strig cu glasul meu către Dumnezeu, 

şi El mă va asculta.
2 În ziua necazului meu, caut pe Domnul ;

noaptea, mâinile îmi stau întinse 
fără curmare ;

sufletul meu nu vrea nicio mângâiere.
3 Mi-aduc aminte de Dumnezeu şi gem ;

mă gândesc adânc în mine şi mi se
mâhneşte duhul. – (Oprire)

4 Tu îmi ţii pleoapele deschise ;
şi, de mult ce mă frământ, nu pot vorbi.

5 Mă gândesc la zilele de demult,
la anii de odinioară.

6 Mă gândesc la cântările mele noaptea,
cuget adânc înăuntrul inimii mele,
îmi cade duhul pe gânduri şi zic :

7 „Va lepăda Domnul pentru totdeauna ?
Şi nu va mai fi El binevoitor ?

8 S-a isprăvit bunătatea Lui pe vecie ? 
S-a dus făgăduinţa Lui pentru totdeauna ?

9 A uitat Dumnezeu să aibă milă ?
Şi-a tras El, în mânia Lui, înapoi

îndurarea ?” – (Oprire)

Se spune că e ușor să faci o nuntă, să întemeiezi o familie, dar e foarte greu să
o menții. Asta pentru că, așa cum știm, pasiunea care e la început e trecătoare, și numai
în unele cazuri e înlocuită de dragostea adevărată, de respect reciproc și de înțelegere.
De aceea, în popor, a fost atribuit câte un simbol anilor care au trecut de la nuntă. Cu
cât căsnicia e mai lungă, cu atât e mai rezistentă și mai durabilă.

La 1 an de la nuntă se spune că e nunta de hârtie, deoarece, precum hârtia, care
se poate rupe atât de ușor, și căsnicia e fragilă.

La 2 ani se sărbătorește nunta de bumbac.
La 3 ani – nunta de piele.
La 4 ani – nunta de flori, pentru că, după ce a trecut perioada de obișnuință, 

celor doi, viața li se pare frumoasă precum o floare.
La 5 ani – nunta de lemn. Iată că deja căsnicia a început să devină trainică. 

Lemnul este simbolul cunoașterii și al progresului.
La 6 ani – nunta de zahăr / nunta de fier. Dulce ca zahărul și tare ca fierul a 

devenit căsnicia după 6 ani.
La 7 ani – nunta de lâna / nunta de cupru. Cuprul este simbolul echilibrului și 

al iubirii.
La 8 ani – nunta de bronz / nunta de lut. Lutul este simbolul primordial al 

tuturor miturilor facerii. Din lut ne-am născut, și am primit viața. Iar bronzul este 
simbolul rezistenței, stabilității și statorniciei.

La 9 ani – nunta de salcie. În Orient, salcia simbolizează nemurirea, dar și 
vindecarea.

La 10 ani – nunta de tinichea.
La 11 ani – nunta de oțel.                                                       [Continuarea pe pagina 2]

10 Atunci îmi zic : „Ceea ce mă face să
sufăr este că dreapta Celui Preaînalt nu

mai este aceeaşi”…
11 Dar tot voi lăuda lucrările Domnului,

căci îmi aduc aminte de 
minunile Tale de odinioară ;

12 da, mă voi gândi la toate lucrările Tale
şi voi lua aminte la toate isprăvile Tale.
13 Dumnezeule, căile Tale sunt sfinte !

Care dumnezeu este mare 
ca Dumnezeul nostru ?

14 Tu eşti Dumnezeul care faci minuni ;
Tu Ţi-ai arătat puterea printre popoare.

15 Prin braţul Tău, Tu ai izbăvit pe
poporul Tău, pe fiii lui Iacov şi ai lui Iosif.

(Oprire)
16 Când Te-au văzut apele, Dumnezeule,
când Te-au văzut apele, s-au cutremurat,

şi adâncurile s-au mişcat.
17 Norii au turnat apă cu găleata,

tunetul a răsunat în nori, şi săgeţile Tale
au zburat în toate părţile.

18 Tunetul Tău a izbucnit în vârtej de vânt,
fulgerele au luminat lumea, 

pământul s-a mişcat şi s-a cutremurat.
19 Ţi-ai croit un drum prin mare, o cărare

prin apele cele mari, şi nu Ţi s-au mai
cunoscut urmele.

20 Ai povăţuit pe poporul Tău ca pe o
turmă, prin mâna lui Moise şi Aaron.

                                            [Continuarea în numărul viitor]



                

        
           

[Continuarea de pe pagina 1]

La 12 ani – nunta de mătase. 
Mătasea simbolizează profunzimea, idealul, 
dar și luxul.

La 13 ani – nunta de dantelă.
La 14 ani – nunta de fildeș.
La 15 ani – nunta de cristal.
La 20 ani – nunta de porțelan. 

Porțelanul simbolizează încrederea și 
dăruirea.

La 25 ani – nunta de argint. Argintul
e simbolul înțelepciunii, iar căsătoriții au 
ajuns acum la un moment în care, odată cu 
anii, au căpătat și înțelepciunea. Precum 
argintul, care e alb și luminos, tâmplele lor 
devin albe.

La 30 ani – nunta de perlă. Perla 
simbolizează credința și puritatea.

La 35 ani – nunta de coral.
La 40 ani – nunta de rubin.
La 45 ani – nunta de safir.
La 50 ani – nunta de aur. Aurul este 

metalul zeilor. 
Deja, când se ajunge la nunta de 

aur, căsnicia a ajuns la perfecțiune, la 
desăvârșire. Aurul reprezintă lumina, 
cunoașterea și viața veșnică, dar și 
dragostea, bogăția centrul căldurii și 
strălucirea.

La 55 ani – nunta de smarald.
La 60 ani – nunta de ametist.
La 65 ani – nunta de alabastru.
La 70 ani – nunta de platină. Platina

este unul din metalele nobile care a ocupat 
pentru multă vreme chiar poziția de cel mai 
scump metal de pe piață.

La 75 ani – nunta de diamant. 
Se știe că diamantul este cea mai 

dură piatră. Dacă cei doi au ajuns să 
sărbătorească 75 de ani de la căsătorie, 
înseamnă că au fost rezistenți precum 
diamantul. [Sursa : internet] În Proverbe 18 :
22 scrie că : „Cine găseşte o nevastă bună 
găseşte fericirea; este un har pe care-l capătă
de la Domnul”. Și azi Dumnezeu le mai face
parte oamenilor parte de Harul Lui !

 Lumini peste veacuri (I) [Petru Popovici] 
CAPITOLUL 16 

JOHN KNOX
 „Mă tem de John Knox mai mult

decât  de  o  armată  de  20.000  soldaţi”,
spunea  regina  catolică  Maria  Stuart  a
Scoţiei. 

Istoricul Kenneth Scott Latourette
în cartea sa :  „A History of Christianity”,
retipărită la Londra în 1964, la pagina 770
spune că Knox a fost un lider de seamă al
Reformei în Scoţia. 

Nu se ştie precis anul naşterii, dar
se presupune anul 1505, iar ca localitate se
dă  Haddington  sau  Giffordgate,  lângă
Haddington, la răsărit de Edinburg, Scoţia.

Părinţii  săi  au  fost  simpli
muncitori,  dar  fiindcă  lui  i-a  plăcut  să
înveţe,  după  ce  a  terminat  şcoala
elementară,  a  fost  trimis  la  Universitatea
din Glasgow. 

Pe aceea vreme Scoţia nu era unită
cu  Anglia,  care  devenise  protestantă,  ci
prin înrudirea regală era aliată cu Franţa,
de  aceea  catolicismul  era  dominant  ca
forţă  politică,  dar  era  cu  totul  ruinat  din
punct de vedere spiritual. 

Chiar  catolicii  George  Johnson,
Jerome Hamran şi M. Domenica, care au
compus un manual de istorie bisericească
„The  Story  of  the  Church”  [n.r.  Istoria
Bisericii]  tipărit  la  New  York  în  1940,
având  cuvenită aprobare  eclesiastică,
recunosc  că  starea  religiei  în  Scoţia  a
devenit  foarte rea,  că  lipsea disciplina în
mănăstiri, că îmbogăţirea bisericii a aţâţat
lăcomia  nobililor,  că  poporul  de  rând nu
mai  avea  nici  un  zel  pentru  interesele
bisericii şi niciun respect faţă de preoţi ... 
                                                     [Continuarea în numărul viitor]

În I Cronici 16 : 10 – 11 scrie : „Să se 
bucure inima celor ce caută pe Domnul ! 
Căutaţi pe Domnul şi sprijinul Lui, căutaţi
necurmat faţa Lui !”

Astfel  de  suferinzi  trebuie  să
aştepte ajutorul  nu de la doctor ci  de la
preot”.  (Carl  G.  Jung  „Modern  Man  în
search  of  a  Soul”,  New-York,  Harcourt,
Brace and Co., Inc., 1933, pp. 260 - 262). 

Freud, Adler şi Jung sunt cu totul
de acord că  multe  tulburări  psihice  ale
omului sunt datorate conflictului dintre
forţele  interioare ale  binelui  şi  răului.  

Freud pune accentul pe înclinările
sexuale  ca  fiind  forţa  rău1ui,  Adler
accentuează  goane  nemiloasă  a  firii
omeneşti  după  putere  şi  supremaţie,  iar
Jung aseamănă înclinaţiile rele ale omului
cu un lup sălbatic şi nesăţios. 

În  anul  1930,  specialiştii  în
medicina psihosomatică au început să arate
că  o  sumedenie  de  boli  fizice  erau
produse de invidie, gelozie, egocentrism,
resentiment,  frică,  ură  emoţii  identice
celor  pe  care  Biblia  le  enumeră  ca
atribute ale naturii noastre fireşti. 
                                                        [  Continuarea în numărul viitor  ]

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 
26. Descătuşat de chinuri
Dr.  Carl  Jung  recunoaşte  de

asemenea importanţa relaţiei personale cu
Dumnezeu  în  vindecarea  multor  boli  ale
omenirii : 

„Mi-ar  place  să  atrag  atenţia
asupra unor fapte. În ultimii 30 de ani am
fost  consultat  de  oameni  din toate  ţările
civilizate ale pământului. Am tratat multe
sute de pacienţi. 

Dintre  toţi  pacienţii  mei  din  a
doua jumătate a vieţii, adică de peste 35
ani de practică, nu a fost nici unul care să
nu se fi  găsit,  în ultimă instanţă,  în faţa
unei probleme religioase ... 

Mi  se  pare că  odată cu declinul
vieţii  religioase,  nevrozele  cresc  în  mod
vizibil ... 

Pacientul este în căutarea a ceva
care să-l ia în stăpânire şi care să-i dea
sens şi formă, scoţându-I din confuzia sa
nevrotică”. 

Este  medicul  la  înălţimea acestei
sarcini  ?  Din capul  locului  el  va trimite
pacientul  său  ori  la  un  preot  ori  la  un
filosof,  sau  în  disperarea  sa  îl  va
abandona, notă specifică a zilelor noastre.

Gândirea omenească nu poate să
conceapă un  sistem sau un  adevăr  final
care  să-i  dea  pacientului  ceea  ce  are
nevoie  ca  să  trăiască,  adică  credinţă,
speranţă, dragoste şi discernământ ... 

Sunt  persoane  care  deşi  îşi  dau
seama  de  natura  lor  psihică  bolnavă,
refuză  totuşi  să  se  îndrepte  către  un
duhovnic,  deoarece ei  nu cred că acesta
poate să-i ajute cu adevărat. 

Astfel de persoane nu au încredere
nici în doctor pentru acelaşi motiv. Ei se
justifică  zicând că  şi  doctorul  şi  preotul
stau  înaintea  lor  cu  mâinile  goale,  sau
ceea ce este şi mai rău, cu vorbe goale ... 


