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Editorial. Unde nu există oameni nervoși ?  (I)

 

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

3 Nu mă lua de pe pământ 
împreună cu cei răi

şi cu oamenii nelegiuiţi,
care vorbesc de pace aproapelui lor,

şi, când colo, au răutate în inimă.
4 Răsplăteşte-le după lucrările lor

şi după răutatea faptelor lor,
răsplăteşte-le după lucrarea mâinilor lor !

Dă-le plata care li se cuvine !
5 Căci ei nu iau aminte 
la lucrările Domnului,

la lucrarea mâinilor Lui.
Să-i doboare şi să nu-i mai scoale !

6 Binecuvântat să fie Domnul,
căci ascultă glasul rugăciunilor mele.

7 Domnul este tăria mea şi scutul meu ;
în El mi se încrede inima, şi sunt ajutat.
De aceea îmi este plină de veselie inima 

şi-L laud prin cântările mele.
8 Domnul este tăria poporului Său,

El este stânca izbăvitoare a unsului Său.
9 Mântuieşte, Doamne, poporul Tău

şi binecuvântă moştenirea Ta !
Fii păstorul şi sprijinitorul lor în veci.

Psalmul 29
Un psalm al lui David

1 Fiii lui Dumnezeu, daţi Domnului,
daţi Domnului slavă şi cinste. 

2 Daţi Domnului slava cuvenită Numelui  
Lui ! Închinaţi-vă înaintea Domnului  

îmbrăcaţi cu podoabe sfinte ! [Va continua]
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Psalmul 27
Un psalm al lui David

11 Învaţă-mă, Doamne, calea Ta şi  
povăţuieşte-mă pe cărarea cea dreaptă,

din pricina vrăjmaşilor mei.
12 Nu mă lăsa la bunul plac al  

potrivnicilor mei ! 
Căci împotriva mea se ridică nişte martori  

mincinoşi şi nişte oameni care nu suflă 
decât asuprire.

13 O ! dacă n-aş fi încredinţat că voi  
vedea bunătatea Domnului 
pe pământul celor vii ! …

14 Nădăjduieşte în Domnul !
Fii tare, îmbărbătează-ţi inima

şi nădăjduieşte în Domnul !
Psalmul 28

Un psalm al lui David
1 Doamne, către Tine strig, Stânca mea !

Nu rămâne surd la glasul meu, 
ca nu cumva, dacă Te vei depărta 

fără să-mi răspunzi, să ajung ca cei ce se  
coboară în groapă.

2 Ascultă glasul rugăciunilor mele, când 
strig către Tine şi când îmi ridic mâinile 

spre locaşul Tău cel sfânt.

Minunatele realizări tehnice ale ultimilor 50 de ani și dezvoltarea circulației au pus 
pe  omul  modern  amprenta  agitației  permanente.  Lupta  pentru  existență  a  devenit  mai 
lipsită de scrupule și mai extenuantă. 

În timp ce pe vremuri oamenilor nu li s-a cerut nimic altceva decât îndeplinirea 
fără  grabă  a  unei  măsuri  modeste  de  îndatoriri,  concurența  din  prezent  pretinde  de  la 
majoritatea oamenilor cea mai intensă încordare a forțelor și maximă utilizare a timpului. 

Această luptă înăsprită are mari pretenții de la puterea de încordare psihică și prin 
aceasta sistemul nervos devine suprasolicitat. De aici rezultă o armată întreagă de boli ; 
anemia, neurastenia (slăbirea nervilor) și depresia sunt boli larg răspândite, cu care mulți 
oameni plătesc progresele civilizației prezentului. [N.r. Această scriere este din ... 1909-1910] 

Prezentul n-a fost numit pe nedrept „epoca nervoasă”. Că un profesor, care trebuie 
să facă zilnic 8 - 10 operații, devine nervos este explicabil și la fel de explicabil este acest 
lucru la un mașinist sau la o telefonistă sau la femeile care zi și noapte stau la mașina de 
cusut sau de brodat. 

Dar oameni cu nervii ruinați se găsesc peste tot - printre funcționarii mai mari și 
mai mici, printre diplomați, medici, bancheri, negustori, tehnicieni. Putem întreba : Unde 
nu există oameni nervoși ? 

Motivul pentru aceasta nu este numai în viața epuizantă din câmpul muncii, cu 
concurența ei și nu numai în circulația modernă, ci cauza principală stă în înstrăinarea de 
Dumnezeu. Cum să nu fie oamenii nervoși cu toate grijile, nevoile, ostenelile lor, când văd 
zilnic  că  nu  pot  birui  greutățile  acestei  vieți,  că  în  viața  lor  intervin  puteri,  forțe, 
evenimente care trag o linie distrugătoare prin toate planurile și calculele lor ! 

La majoritatea oamenilor Dumnezeu a fost desființat, Dumnezeul oricărui har și al 
oricărei puteri, care vrea să-i poarte pe ai Săi prin viață pe aripi de vultur. 

Făgăduințele  lui  Dumnezeu,  date  în  prețiosul  Său  Cuvânt,  sunt  disprețuite. 
Cuvântul  lui  Dumnezeu  este  tot  mai  mult  și  mai  mult  necunoscut  mulțimii  poporului 
nostru. Tu îl cunoști ?                        [Preluare din : Mărturiile unui vechi soldat către camarazii lui, XV- 1909 – 1910] 

             



    
                                         

 

 

  VERSETUL DE AUR AL BIBLIEI                 BOLI EVITABILE

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

CUGETĂRI PERSANE 
                         ASCULTARE 
• Întâi ascultă, apoi osândeşte. •  O ureche 
fă-o uşă, iar alta poartă. • Nu te uita cine 
vorbeşte,  ascultă  ce  vorbeşte.  [Din  Cugetări  
persane, Albatros, Bucureşti, 1983]

18. Frica cea mai mare a omului 
redusă la tăcere   

William Ewart Gladstone fiind odată întrebat 
asupra  secretului  seninătăţii  neobişnuite  pe 
care  era  în  stare  să  şi-o  menţină  în  ciuda 
încordărilor în diverse situaţii, răspunse : „La 
picioarele patului meu, unde pot să văd când 
mă culc şi când mă scol, se află cuvintele : 
„Tu îl vei păstra în perfectă pace pe cel a  
cărui  plăcere  se  odihneşte  în  Tine,  din 
cauză că el se încrede în Tine”. (Isaia 26 : 3)
Unii  psihiatri  care  au  scris  manuale  pentru 
medici  au dat  un ajutor  care  nu este  deloc 
superficial.  William  Sadler  îi  sfătuieşte  pe 
medici  cum  să  obţină  succese  în  aflarea 
cauzei tulburărilor oamenilor : 
„Rugăciunea  este  un  mijloc  puternic  şi 
eficient pentru înlăturarea temerii. Bărbaţii şi 
femeile  care  au  învăţat  să  se  roage,  pur  şi 
simplu, cu o sinceritate copilărească, vorbind 
şi  comunicând  cu  Tatăl  Ceresc,  sunt  în 
posesia  marelui  secret  prin  care  ei  pot  să 
arunce asupra lui Dumnezeu grija lor, ştiind 
că El are grijă de noi. O conştiinţă limpede 
este un mare pas în baricadarea spiritului 
în drumul spre nevroză. Mulţi sunt victime 
ale  fricii  şi  temerii  din  cauză  că  ei  nu 
reuşesc cu adevărat să realizeze hrănirea 
lor  sufletească ...  Majoritatea  oamenilor 
hrănesc în mod generos corpurile lor şi mulţi 
fac  pregătiri  abundente  pentru  hrana  lor 
intelectuală,  dar  majoritatea  lasă  sufletul  să 
moară de foame, dând o foarte mică atenţie 
hrănirii  lor  spirituale  şi  ca  rezultat,  latura 
spirituală este atât de slăbită încât nu este 
în  stare  să-şi  exercite  influenţa  asupra 
minţii  care  ar putea  s-o facă  în stare  să 
biruiască dificultăţile...”.                [Va continua]

DICŢIONAR DE CUVINTE 
expresii, citate celebre 

•  Nemo  propheta  in  patria  sua  (lat. 
„Nimeni  nu-i  profet  în  ţara  lui”)  - 
Evanghelia după Luca (cap. IV, vers. 24) - 
unde se relatează că Domnul Isus, când s-a 
reîntors la Nazareth şi i s-a cerut să facă şi în 
oraşul  lui  vindecări  miraculoase  ca  la 
Capernaum, a răspuns că „niciun proroc nu 
este primit bine în patria lui”. [trad. Cornilescu] ... 
Părăsind domeniul biblic, cuvintele acestea 
vor să arate că adesea acţiunile, lucrările sau 
spusele noastre găsesc mai multă încredere... 
în alte locuri decât în cel de baştină ...

MICĂ ENCICLOPEDIE 
ONOMASTICĂ

Maria
•  Tradiţional  la  vechii  evrei,  purtat  de 
profetesa  Maria,  sora  mai  mare  a  lui 
Moise  (menţionată  în  Exod),  numele  în 
discuţie  este  mult  mai  bine cunoscut  din 
N.T.,  unde  este  purtat  de  mai  multe 
persoane,  celebră  fiind  Maria  [mama 
Domnului Isus] … Hieronim (sec. 4 – 5 d. 
Chr.)...  vedea în  Maryam un compus din 
cuvintele  ebraice  mar „picătură”  şi  yam 
„mare”, deci „picătură de mare”.
Maria = 1. Amar, Cea amară. 2. Picur de 
mare  ...  Steaua  mării.  Lumina  mării.  3. 
Cea  binemirositoare,  Cea  iubită  de 
Dumnezeu  ...  6.  Speranţă.  7.  Cea 
frumoasă. 8. Doamna, Cea care domină ... 
(Dicţionar Biblic de nume)

BIOGRAFII 
Lumini peste veacuri (I) [Petru Popovici] 

CAPITOLUL 11
RICHARD BAXTER

Baxter a fost unul din cei mai mari teologi 
englezi ce a acumulat cunoştinţe 
excepţionale fără a avea o pregătire 
universitară. 
El e preţuit de toţi ca unul care : „Într-un 
veac furtunos şi împărţit a pledat pentru 
unitate şi înţelegere, arătând calea spre 
odihna veşnică”.
Pietismul puritan al lui Baxter l-a influenţat 
în mod deosebit pe Philip Iacob Spener, 
părintele pietismului german.
A murit la Londra în 1691.

CAPITOLUL 12 
JONATHAN EDWARDS

Unul  din  cei  mai  binecuvântaţi  bărbaţi 
folosiţi  de  Dumnezeu  în  producerea 
trezirilor spirituale în masă, a fost Jonathan 
Edwards.  Predicile  sale  tăioase  deşteptau 
sufletele. Şi odată deşteptate, intervenea o 
criză  spirituală,  îşi  dădeau  seama  de 
vinovăţia lor faţă de un Dumnezeu mare şi 
atotputernic, se înspăimântau, agonizau, se 
aruncau pe genunchi sau cu faţa la pământ 
şi strigau către Dumnezeu să se îndure de 
ei, să le ierte păcatele. Aceasta s-a petrecut 
cu sute, cu mii de suflete chiar la o singură 
predică.  Conform  unor  date  statistice, 
Dumnezeu a trezit prin el a şasea parte din 
populaţia  Americii  de  pe  acea  vreme. 
Această  lucrare  e  cunoscută  în  istorie  ca 
„marea trezire”.
Jonathan  Edwards  s-a  născut  la  5 
octombrie 1703 în localitatea East Windsor, 
Connecticut. Aici tatăl său a fost pastor la 
Biserica  Congregaţională  timp  de  63  ani. 
Mamă-sa a fost tot fiică de pastor.
Frământările  politice  din  acea  vreme  din 
Europa au influenţat mult situaţia coloniilor 
din America.

Conducătorii  religioşi  de  pe  atunci  au 
devenit  preocupaţi  de  situaţia  politică, 
iar treburile religioase şi partea 
morală au fost lăsate la o parte. 
Drept urmare, viaţa bisericilor a intrat în 
declin.  Ba  chiar  au  ajuns  să  adopte  o 
înţelegere  denumită  „Legământul  de 
jumătatea  drumului”  prin  care  cei 
neconvertiţi  erau  primiţi  în  biserică  cu 
drept  de  a  participa  la  toate  lucrările, 
afară doar de dreptul de vot. 
Aceasta a  umplut  bisericile  puritane cu 
membri nenăscuţi din nou. 
Astfel,  în  loc  ca  biserica  să  schimbe 
lumea,  s-a  petrecut  invers,  lumea  a 
schimbat  biserica.  Duhul  lumesc  a 
început  să  se  manifeste  pretutindeni.  A 
fost o perioadă de prăbuşire spirituală. 
Dar tocmai această stare a creat climatul 
prielnic  pentru  treziri  spirituale. 
Întunericul gros este înainte de revărsatul 
zorilor.  De  aceea  cei  credincioşi  nu 
trebuie  să  deznădăjduiască  când  văd 
prăbuşirea  vieţii  spirituale  şi  culmi  ale 
păcătoşeniei. Din contră atunci trebuie să 
strige  mai  mult  ca  oricând  către 
Dumnezeu şi  să strige către păcătoşi să 
se trezească. 
Atunci  Dumnezeu Îşi  ridică  un  martor, 
trâmbiţă de argint, prin care Duhul Sfânt 
face  trezirea  multora.  Aşa  a  fost  în 
această vreme. 
Încă de copil,  Jonathan a dat semne de 
ceva  deosebit.  La  vârsta  de  6  ani  a 
început studierea limbii latine. La 10 ani 
a început să scrie eseuri despre insecte şi 
despre ştiinţele naturale. 
Mintea sa era activă şi ridica o seamă de 
întrebări,  care  remarcau  spiritul  său  de 
observaţie.  Astfel  în  lucrările  lui  se 
găseau întrebări ca acestea : 
„Din cauză că avem doi ochi, de ce nu 
vedem dublu ? De ce munţii văzuţi de la 
distanţă sunt albaştri ?”            [Va continua]
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