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Editorial. Francezii în Dobrogea (I)

„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 78
O Cântare a lui Asaf

1 Ascultă, poporul meu, 
învăţăturile mele ! 

Luaţi aminte la cuvintele gurii mele !
2 Îmi deschid gura şi vorbesc în pilde,

vestesc înţelepciunea 
vremurilor străvechi.

3 Ce am auzit, ce ştim,
ce ne-au povestit părinţii noştri,

4 nu vom ascunde de copiii lor ; ci vom
vesti neamului de oameni care va veni

laudele Domnului, puterea Lui 
şi minunile pe care le-a făcut.
5 El a pus o mărturie în Iacov,

a dat o Lege în Israel şi a poruncit
părinţilor noştri să-şi înveţe în ea copiii,
6 ca să fie cunoscută de cei ce vor veni

după ei, de copiii care se vor naşte
şi care, când se vor face mari, să
vorbească despre ea copiilor lor ;

7 pentru ca aceştia să-şi pună încrederea
în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui

Dumnezeu, şi să păzească poruncile Lui.
8 Să nu fie, ca părinţii lor, un neam

neascultător şi răzvrătit, un neam care n-
avea o inimă tare

„Şi după cum a înălţat Moise şarpele în pustie, tot aşa trebuie înălţat şi Fiul
Omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică .” (Ioan 3 :
14 - 15) 

În miezul verii anului 1854, oştirea franco-engleză a fost debarcată la Varna, la
Marea Neagră. De acolo voia să treacă în peninsula Crimeea, pentru a cuceri fortăreaţa
rusă, Sevastopol. Pentru a-i înşela pe ruşi în privinţa acestui plan, a fost lăsat întâi un
corp  de  armată  să  plece  înainte,  de  la  Varna  spre  Dunăre,  prin  ţinutul  de  coastă
neroditor şi nesănătos, Dobrogea. 

Era prima divizie franceză, sub conducerea generalul Espinasse, care a primit
această însărcinare, împreună cu un mic corp turcesc de cavalerie. Dobrogea este o
stepă asemănătoare cu pustia. Nici un pârâu nu străbate acest deşert imens acoperit cu
iarbă înaltă, scaieţi şi buruieni luxuriante. 

Puţinele localităţi sărăcăcioase erau ruine, fântânile erau astupate, împuţite de
cadavre de oameni şi animale. Apa trebuia căutată în mlaştini şi bălţi noroioase. Astfel
au ajuns după cinci marşuri obositoare la orăşelul Constanţa, pe care ruşii care plecau
îl transformaseră într-o grămadă de ruine. 

Abia ocupaseră bivuacul în 30 iulie, când holera a atacat trupele. Înainte de
lăsarea nopţii, morţii şi muribunzii printre turci şi francezi numărau cu sutele. Raportul
oficial spunea : morţii şi muribunzii zăceau cu grămezile în corturi. 

Inamicul nu apăruse, totuşi cadavrele zăceau pe pământ, împrăştiate ca după o
bătălie.  Au fost  săpate  gropi;  pământul  răscolit  împrăştia  miasme  pestilenţiale.  De
multe ori soldatului îi cădea cazmaua din mână, iar el cădea lângă groapa pe care o
săpase pentru un camarad mort.                                            

      [Continuarea pe pagina 2]

şi al cărui duh 
nu era credincios lui Dumnezeu !

9 Fiii lui Efraim, înarmaţi şi trăgând cu
arcul, au dat dosul în ziua luptei,

10 pentru că n-au ţinut legământul lui
Dumnezeu şi n-au voit să umble 

întocmai după Legea Lui.
11 Au dat uitării lucrările Lui,

minunile Lui pe care li le arătase.
12 Înaintea părinţilor lor, El făcuse minuni

în ţara Egiptului, în câmpia Ţoan.
13 A despărţit marea şi le-a deschis un
drum prin ea, ridicând apele ca un zid.
14 I-a călăuzit ziua cu un nor, şi toată
noaptea cu lumina unui foc strălucitor.

15 A despicat stânci în pustiu şi le-a dat să
bea ca din nişte valuri cu ape multe.

16 A făcut să ţâşnească izvoare din stânci
şi să curgă ape ca nişte râuri.

17 Dar ei tot n-au încetat să păcătuiască
împotriva Lui, n-au încetat să se

răzvrătească împotriva 
Celui Preaînalt în pustiu.

18 Au ispitit pe Dumnezeu în inima lor,
cerând mâncare după poftele lor.

19 Au vorbit împotriva lui Dumnezeu
şi au zis : „Oare va putea Dumnezeu să

pună o masă în pustiu ?
20 Iată că El a lovit stânca, de au curs ape

şi s-au vărsat şiroaie ...
                                            [Continuarea în numărul viitor]
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Când la 1 august a început marşul
de întoarcere, carele de tunuri şi  muniţie
erau ticsite cu bolnavi de holeră. 

Era imposibil să fie duşi de acolo
toţi bolnavii; a fost făcut un mare spital de
campanie  şi  au fost  lăsate  în urmă două
batalioane pentru pază. 

Dar  aceia  care  trebuiau  să
îngrijească  şi  să  ajute,  mureau  adesea
înaintea bolnavilor lor. 

În dimineaţa următoare, înainte de
plecare,  în  afară  de  cei  morţi  au  fost
număraţi peste 800 de bolnavi noi.  Peste
două zile au fost număraţi 2000.  

Divizia Espinasse a ajuns din nou
la Varna abia cu jumătate din luptătorii ei,
ca o ceată incapabilă de marş şi de luptă. 

Puterea  şi  curajul  erau  frânte,
generalul însuşi grav bolnav, a fost dus pe
o corabie. El a trăit lucruri îngrozitoare.  

Ce  situaţie  disperată,  să-şi  vadă
luptătorii  murind  de  jur-împrejurul  lui,
departe  de patrie,  în  deşertul  acestei  ţări
triste ! Din toate corturile, gemete şi vaiete
; din toate rândurile, mâini întinse rugător,
dar nici un ajutor ! 

La  fel  a  fost  cândva  în  întinsele
şiruri de corturi ale poporului Israel, când
a  poposit  între  muntele  Hor  şi  Marea
Roşie. (Numeri 21 : 4 - 9) 

De  mult  amuţise  mulţumirea  şi
lauda pentru eliberarea din jugul  greu al
Egiptului. Cârtirea şi proasta dispoziţie au
otrăvit inimile. 

Ei  au  cârtit  împotriva
conducătorului  lor  uns  de  Dumnezeu  :
„Pentru  ce  ne-aţi  scos  din  Egipt,  ca  să
murim în  pustie  ?”  Despre  mâncarea  pe
care  Dumnezeu  leo  dădea  zilnic,  s-au
plâns : „Ni s-a scârbit sufletul de această
hrană proastă.” [Continuarea în numărul viitor. Preluare
din  :  Mărturiile  unui  vechi  soldat  către  camarazii  lui:  XV,  2 I
Georg  von  Viebahn,  BERLIN  I 1909-1910  I Societatea
Evanghelică germană de cărţi şi tractateI  Ackerstrasse 142]      

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

JOHN KNOX
Pe  de  altă  parte,  când  oamenii

pierd  suportul,  încearcă să  se  menţină la
putere  oprimând  drastic  orice  persoană
care îndrăznea să cugete, să creadă sau să
vorbească altfel decât ei. 

Aceasta  era  starea  de  lucruri  pe
când Knox era student la Glasgow. Când a
isprăvit  studiile  universitare  a  fost
hirotonisit ca preot. El a devenit un ucenic
al  lui  George  Wishart,  care  a  fost  un
puternic  propovăduitor  al  Reformei.  În
anul  1546,  Wishart  a  fost  condamnat
pentru ideile lui şi ars pe rug. 

După  moartea  acestuia,  Knox  şi
alţi  câţiva  au  continuat  să  predice
Evanghelia şi învăţăturile protestante. 

O mulţime răsculată  a  omorât  pe
cardinalul  Beaton.  Atunci  Knox  şi  alţi
protestanţi  s-au  refugiat  în  castelul  St.
Andrews. Dar răsculaţii scoţieni ajutaţi de
marina  franceză,  au  capturat  castelul  şi
Knox a fost luat ca prizonier, dus în Franţa
şi pedepsit ca sclav la galere. 

Aceştia  erau  puşi  în  lanţuri  şi
biciuiţi ca să vâslească mai repede. 

După  19  luni,  în  1549,  la
intervenţia regelui Edward VI, a scăpat şi
s-a reîntors nu în Scoţia, ci în Anglia căci
acolo  Reforma  era  în  plină  înflorire  sub
Edward  VI.  La  scurt  timp  a  devenit
capelanul regelui. 

În  Anglia  şi-a  desfăşurat
activitatea aproape cinci  ani.  Când Maria
Tudor,  o  catolică  înflăcărată,  a  devenit
regină a Angliei,  în anul  1553,  Knox s-a
refugiat la Frankfurt, unde a fost păstorul
unor refugiaţi englezi. 

A trecut apoi la Geneva în Elveţia,
unde  a  petrecut  câţiva  ani  cu  Calvin,
însuşindu-şi doctrinele lui. 

            [Continuarea în numărul viitor]

...  Dacă  prin  Duhul  faceţi  să
moară  faptele  trupului,  veţi  trăi”  [cu
adevărat]. (Romani 8 : 13). 

Astfel,  „...  trăim  nu  după
îndemnurile  firii  pământeşti,  ci  după
îndemnurile Duhului”. (Romani 8 : 4)

„Cei ce sunt ai lui Cristos Isus şi-
au  răstignit  firea  pământească  împreună
cu patimile şi poftele ei”. (Galateni 5 : 24) 

„De  aceea  omorâţi  mădularele
voastre  care  sunt  pe  pământ  :  curvia,
necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia (de
bani)  care  este  o  închinare  la  idoli”.
(Coloseni 3 : 5) 

„Dar  acum  lăsaţi-vă  de  toate
aceste lucruri : de mânie, de vrăjmăşie, de
răutate, de clevetire, de vorbele ruşinoase
care v-ar putea ieşi din gură. Nu vă minţiţi
unii  pe alţii,  deoarece v-aţi  dezbrăcat  de
omul  cel  vechi  cu  faptele  lui  şi  v-aţi
îmbrăcat în omul cel nou care se înnoieşte
spre  cunoştinţă dupa chipul  Celui  ce  l-a
făcut”. (Coloseni 3 : 8 - 10) 
                                                        [  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
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. 

De  aici  vedem  că  majoritatea
bolilor  fizice  şi  psihice  ale  omului  sunt
cauzate de activitatea unei forţe interioare
a răului. 

Este  de  la  sine  înţeleasă
ineficacitatea  eforturilor  umane  de  a
elibera  omul  de  o  natură  rea,  înnăscută,
care este legată aşa de strâns de el precum
era  legat  în  antichitate  un  cadavru  de
criminal. 

Apostolul  Pavel  răspunde  la
întrebările ridicate : 

„Mulţumiri  fie  aduse  lui
Dumnezeu (că există o cale de ieşire) prin
Isus  Cristos  Domnul  nostru”,  căci  ...
„Lucru  cu  neputinţă  Legii  întrucât  firea
pământească  o  făcea  fără  putere,
Dumnezeu  a  osândit  păcatul  în  firea
pământească  trimiţând  din  pricina
păcatului  pe  însuşi  Fiul  Său  într-o  fire
asemănătoare  cu  a  păcatului,  pentru  ca
porunca Legii să fie împlinită în noi care
trăim nu după îndemnurile firii pământeşti
ci după îndemnurile Duhului”. (Romani 7 :
25 ; 8 : 3 – 4) ... Acum dar „dacă Cristos
este  în voi,  trupul  vostru,  da,  este  supus
morţii  din  pricina  păcatului,  dar  duhul
vostru  este  viu  din  pricina  neprihănirii”
(dreptăţii  lui Dumnezeu) (Romani 8:10).  

Prin  moartea  şi  învierea  Sa,  Isus
nu a  eliberat  în  mod automat  pe om din
sclavia  naturii  sale  fireşti.  El  a  făcut
această  eliberere  valabilă  numai  prin
supunerea noastră acestor condiţii divine :


