CINTEC.... LOCUIND IN CORTUL DIVIN
(English Title – Dwelling in the Lord’s Tent -Traducere română de Elena)
Cine poate,cui ii este permis a locui in cortul Tau sfint, Doamne?
Acela care umbla in neprihanire,spunind adevarul din inima.
Acela care refuza cistigul necinstit si nu-si alpleaca urechea la uneltiri.
Cel care nu tolereaza raul,cel care nu-si defaimeaza vecinul nici nu raneste pe altul.
Acela care nu-si tradeaza niciodata prietenul.
Cine poate,cui i se permite a locui pe Sfintul tau munte,Doamne?
Cel care nu se bucura sa-si raneasca fratele,cel care isi opreste limba de la rau si
Nu-si foloseste buzele pt a amagi pe altul.
Cel care nu nutreste invidie amara nici ambitii egoiste.
Cel care-si opreste inima de la a judeca pe altul si intodeauna vorbeste de binele din ceilalti.
DOAR ACELA va locui pe inaltime si va fi de nezdruncinat!
Cel care iarta ofensele impotriva lui si este grabnic in a-si recunoaste greselile,
Cel care este indulgent cu insuccesele fratelui sau si se schimba ca sa corecteze greselile proprii!
Cel care nusi iroseste viata in cistiguri lumesti si placeri desarte,dar are grija de cei in nevoie si de strainul din
mijlocul sau.
Cel caruia nu-i pasa de laudele omenesti,nici nu curteaza favoruri umane,dar are in vedere rasplata lui Dzeu si
cauta sa-L multumeasca doar pe EL.
Doar ACELA va locui pe inaltimi,TRIUMFANT.
Cel care aduce multumiri lui Dzeu nu doar atunci cind prospera dar si atunci cind ii merge greu!
Cel care si-a incredintat viata lui Dzeu si si-a pus nadejdea in intelepciunea suprema a celui ATOTPUTERNIC.
Cel care nu compune reclamatii si nu alcatuieste cuvinte depreciative,ci dimpotriva construieste din inima sa
un templu de lauda si recunostinta pentru DZEU,CEL PREA INALT,aducindu-I intotdeauna multumiri pentru
beneficiile sale.
Doar acela va locui pe inaltimi si va fi de NEZDRUNCINAT.
Refugiul sau va fi fortareata muntelui,piinea ii va fi adusa pe masa iar apa nu ii va lipsi.
Doar ochii lui vor vedea REGELE in toata splendoarea Sa,iar vederea sa va scruta tot pamintul care se intinde
in zare,la picioarele muntelui.
Doar ACELA va locui pe inaltimi,TRIUMFANT.

