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Editorial. Eroi care plâng (II)

„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 PATRA

Psalmul 90
O rugăciune a lui Moise, omul lui

Dumnezeu
11 Dar cine ia seama la tăria mâniei Tale

şi la urgia Ta, aşa cum se cuvine să se
teamă de Tine ?

12 Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele,
ca să căpătăm 

o inimă înţeleaptă !
13 Întoarce-Te, Doamne ! 

Până când zăboveşti ?
Ai milă de robii Tăi !

14 Satură-ne în fiecare dimineaţă 
de bunătatea Ta,

şi toată viaţa noastră ne vom bucura 
şi ne vom înveseli.

15 Înveseleşte-ne tot atâtea zile 
câte ne-ai smerit,

tot atâţia ani cât am văzut nenorocirea !
16 Să se arate robilor Tăi lucrarea Ta, 

şi slava Ta, fiilor lor !
17 Fie peste noi bunăvoinţa Domnului

Dumnezeului nostru !
Şi întăreşte lucrarea mâinilor noastre,

da, întăreşte lucrarea mâinilor noastre !

Şi  apostolul  Petru a  fost  un  om de acţiune,  cu inima înflăcărată,  cu  mâna
degrabă pe sabie. Bărbatul tare ca stânca a pronunţat mărturisirea victoriei Bisericii lui
Dumnezeu : 

„’Doamne’, I-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem ? Tu ai cuvintele
vieţii veşnice. Şi noi am crezut şi am ajuns la cunoştinţa că Tu eşti Hristosul, Sfântul
lui Dumnezeu.” (Ioan 6 : 68 - 69) 

Într-adevăr, a recunoscut slava dumnezeiască a Domnului, - dar nu inima lui
şovăielnică. El nu s-a gândit cum foloseşte vrăjmaşul şiret împrejurările şi persoanele,
pentru a-i duce la cădere pe ucenicii lui Isus, de îndată ce se încred în ei înşişi. 

Petru nu ducea lipsă de intenţii nobile de credincioşie. El a vorbit serios când a
spus : „Chiar dacă toţi ar găsi în tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu voi găsi
în tine o pricină de poticnire. …… Chiar dacă ar trebui să mor cu Tine, eu tot nu mă
voi lepăda de Tine.” 

Au trecut câteva ore. Petru a trăit cu mânie aprinsă trădarea lui Iuda, prinderea
Domnului. Domnul i-a poruncit să bage sabia în teacă. El L-a urmat pe Isus în tăcere.
Domnul  a  fost  dus  ca  un  prizonier  legat,  pe  străzile  nocturne,  întunecate  ale
Ierusalimului, la marii preoţi Ana şi Caiafa. 

În curtea palatului marilor preoţi, robii şi slujitorii au făcut un foc de cărbuni,
căci era frig. Şi Petru stătea la foc şi se încălzea. Tocmai când marele preot şi-a rupt
hainele în faţa lui Isus şi toţi strigau : „Este vinovat să fie pedepsit cu moartea !”,
slujnica, păzitoarea uşii şi altele, i s-au adresat lui Petru despre faptul că şi el ar fi fost
unul dintre ucenicii Nazarineanului. 

Atunci Petru s-a lepădat de trei ori de Domnul său şi a început să se blesteme 
şi să jure : „Nu cunosc pe omul acesta !”                                                    [Cont. pe pagina 2]

Psalmul 91
1 Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt

şi se odihneşte 
la umbra Celui atotputernic,

2 zice despre Domnul : „El este locul meu
de scăpare şi cetăţuia mea,

Dumnezeul meu în care mă încred !”
3 Da, El te scapă de laţul vânătorului,

de ciumă şi de pustiirile ei.
4 El te va acoperi cu penele Lui
şi te vei ascunde sub aripile Lui.

Căci scut şi pavăză este credincioşia Lui !
5 Nu trebuie să te temi 

nici de groaza din timpul nopţii,
nici de săgeata care zboară ziua,

6 nici de ciuma care umblă în întuneric,
nici de molima 

care bântuie ziua în amiaza mare.
7 O mie să cadă alături de tine,

şi zece mii la dreapta ta,
dar de tine nu se va apropia.

8 Doar vei privi cu ochii
şi vei vedea răsplătirea celor răi.

9 Pentru că zici : 
„Domnul este locul meu de adăpost !”

şi faci din Cel Preaînalt 
turnul tău de scăpare,

10 de aceea nicio nenorocire nu te va
ajunge, nicio urgie nu se va apropia de

cortul tău ...
[Continuarea în numărul viitor]



                

        
           

[Continuarea de pe pagina 1]
Şi  îndată  a  cântat  cocoşul.  Dar

Domnul şi-a întors faţa palidă, iar privirea
dragostei Sale a atins inima lui Petru. 

Iar  Petru  şi-a  adus  aminte  că
Domnul îi spusese : „Înainte ca să cânte
cocoşul, te vei lepăda de Mine de trei ori.”

Şi  el  a  ieşit  afară  şi  a  plâns  cu
amar. Dragostea Domnului său l-a călăuzit
şi l-a binecuvântat timp de trei ani, dar el
s-a  lepădat  de  Domnul  lui  în  faţa  unei
slujnice slabe. 

El s-a făcut asemenea vrăjmaşilor
lui  Isus,  în  mijlocul  cărora  stătea,  în
mijlocul  acelora  care  în  ceasul  acela  Îl
băteau pe Domnul peste faţă şi Îl scuipau. 

El L-a părăsit pe Acela pe care el
L-a mărturisit ca fiind Fiul lui Dumnezeu.
Tote acestea stăteau în faţa conştiinţei lui,
iar acum plângea cu amar. 

Oare ce a trăit  Petru atunci când
L-a  văzut  pe  iubitul  lui  Domn  biciuit,
bătut, dus afară, spre Golgota, sub cununa
de spini ? 

El  L-a văzut răstignindu-L şi  n-a
putut să spună Domnului său care murea
nici un cuvânt de căinţă, n-a putut primi
nici un cuvânt de iertare. 

Pentru  el  fusese  acea  privire  de
rămas-bun – ce durere !  Totuşi  ea era  o
tristeţe dumnezeiască, o durere trezită prin
Duhul  Sfânt,  care  îi  umplea  inima  cu  o
adâncă durere şi  lăsa să-i  curgă din ochi
lacrimi fierbinţi. 

Tristeţea  dumnezeiască  i-a
provocat  o  pocăinţă  de  care  nu  s-a  căit
nimeni. (Compară cu 2 Corinteni 7 : 10)  

Din  aceste  lacrimi  a  devenit  un
erou,  care  a  trecut  victorios,  pentru
Domnul  său,  prin bătăi,  ocară,  lanţuri  şi
moarte de martir. 
[Cont.  în  nr.  viitor  I  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]

CELE ȘAPTE PRINCIPII ALE
EDUCĂRII COPIILOR ÎN
FAMILIILE EVREIEȘTI

1. Încurajează
Orice părinte evreu îşi încurajează

şi susţine copilul (chiar dacă nu are să îi
ofere suficiente resurse materiale).

2. Oferă libertatea dar să ai
graniţe clar definite şi disciplinează-l

pe copilul care încalcă regulile
stabilite. 

Copilul  are  voie să facă multe
lucruri,  dar  disciplinarea  nu  întârzie
când copilul depăşește limitele.

3. Laudă / apreciază copilul pe drept
Părinţii  laudă  copilul,  îşi

apreciază copilul chiar de la naştere şi
orice  reuşită  chiar  neînsemnată  este
împărtăşită cu rudele, prietenii, ca el să
se simtă binecuvântat între ei. 

4. Acordă o foarte mare atenţie
cuvintelor pe care le rosteşti (dar și

cuvintelor pe care le folosește copilul)
Moartea  şi  viaţa  sunt  în  puterea
cuvintelor (ceea ce li se spune copiilor
poate  să  le  aducă  binecuvântare  sau
blestem).
5. Menţine dragostea și respectul în

familie
6. Educă fata pentru a deveni mamă

7. Învaţă copilul să-şi gestioneze timpul
într-un mod eficient

Copilul este învăţat de mic cum
să-şi repartizeze timpul (să fie 
productiv).

În faţa lor, Roger a declarat :  „Eu
voi fi gata nu numai să fiu legat şi exilat, ci
chiar  să  mor  în  Noua  Anglie  pentru
convingerile mele şi pentru adevăr aşa cum
îl văd eu”. 

Tribunalul  i-a  acordat  şase
săptămâni  de  pregătire  ca  să  părăsească
colonia.  Apoi,  fiind  iarnă,  i-au  prelungit
termenul până primăvara. 

O seamă de prieteni veneau seara,
după ce se întuneca, să-şi exprime regretul
lor pentru această situaţie. Printre aceştia a
fost  şi  Henry  Vane,  junior,  fiul  unui
renumit bărbat de stat din Anglia, care mai
târziu i-a fost de mult folos. 

Într-o  zi  un  prieten  i-a  adus  în
secret vestea de la guvernatorul Winthrop
că autorităţile din Boston se pregătesc să-l
aresteze şi să-l trimită legat în Anglia cu o
corabie. 

Fiindcă  nu  dorea  să  ajungă  în
Anglia, Roger îşi făcu un plan să fugă la
indienii  din  Narragansett.  [  Continuarea  în
numărul     v  iitor   ]

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]

Lumini peste veacuri 
[Petru Popovici]
CAPITOLUL 19

ROGER WILLIAMS 
 El a făcut propunere de căsătorie

unei tinere de viţă nobilă, dar fiind refuzat
de părinţi, s-a căsătorit cu o servitoare din
casa  Masham  numită  Maria  Barnard.  

Prietenii  l-au  criticat  pentru
această  alegere,  dar  Maria  s-a  dovedit  o
soţie  ideală  pentru viaţa  sa  supusă atâtor
încercări în anii tulburi de mai târziu ... 

 În  mai  multe  rânduri,  Roger  s-a
dus  la  indienii  Massasoits  să-i  înveţe
Evanghelia. 

Şeful şi vitejii lui l-au primit bine
şi le plăcea de el căci îi iubea ca un frate şi
le  spunea  că  toţi  suntem  copiii  Marelui
Spirit.  El  a  făcut  cu  ei  un  tratat  de
prietenie, lucru ce a avut mare importanţă
ceva mai târziu. 

În vara anului 1633, el a primit o
chemare oficială să se reîntoarcă la Salem
ca păstor. El a acceptat cu bucurie, şi s-au
mutat din nou la Salem. 

Aici li s-a născut primul lor copil.
Fiindcă el  vorbea tot  mai mult  împotriva
intoleranţei  religioase,  autorităţile  au
devenit  tot  mai  dârze contra lui,  hotărâte
să-l amuţească. 

Se  pare  că  datorită  atitudinii  lui,
Tribunalul pe data de 14 mai 1634 a dat o
ordonanţă prin care cerea ca toţi să depună
jurământul faţă de autorităţi.  Prin aceasta
voiau să lichideze orice opoziţie.

Oricine  refuza,  era  pedepsit  cu
expulzarea. Fiindcă Roger nu a fost gata să
dea  ascultare  ordonanţei,  pe  data  de  19
octombrie  1635  s-a  dat  o  sentinţă
împotriva  lui  să  fie  exilat,  dar  i  s-a  dat
oportunitatea să renunţe la părerile sale. 

A doua zi,  plenul de judecată s-a
adunat să-l asculte.


