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Editorial. Unde nu există oameni nervoși ?  (IV)

 

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

Psalmul 35
Un psalm al lui David

1 Apără-mă Tu, Doamne, de potrivnicii  
mei, luptă Tu cu cei ce se luptă cu mine !

2 Ia pavăza şi scutul
şi scoală-Te să-mi ajuţi.

3 Învârte suliţa şi săgeata împotriva 
prigonitorilor mei !

Zi sufletului meu : „Eu sunt mântuirea 
ta !”

4 Ruşinaţi şi înfruntaţi să fie cei ce vor să-
mi ia viaţa ! Să dea înapoi şi să roşească 

cei ce-mi gândesc pieirea !
5 Să fie ca pleava luată de vânt

şi să-i gonească îngerul Domnului !
6 Drumul să le fie întunecos şi alunecos,
şi să-i urmărească îngerul Domnului !

7 Căci mi-au întins laţul lor, fără pricină,
pe o groapă pe care au săpat-o, fără temei,  

ca să-mi ia viaţa ;
8 să-i ajungă prăpădul pe neaşteptate,
să fie prinşi în laţul pe care l-au întins,

să cadă în el şi să piară ! 
9 Şi atunci mi se va bucura sufletul în 

Domnul : se va înveseli de mântuirea Lui.
10 Toate oasele mele vor zice :
„Doamne, cine poate, ca Tine,

să scape pe cel nenorocit de unul 
mai tare decât el,

pe cel nenorocit şi sărac 
de cel ce-l jefuieşte ?” [Va continua]

SĂ CITIM BIBLIA ÎMPREUNĂ
[DE FOLOS PENTRU TIMPUL DEVOŢIONAL]

PSALMII
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Psalmul 34 
Un psalm alcătuit de David, când a făcut 

pe nebunul în faţa lui Abimelec 
şi a plecat izgonit de el

15 Ochii Domnului sunt peste cei fără 
prihană, şi urechile Lui iau aminte 

la strigătele lor.
16 Domnul Îşi întoarce faţa împotriva 

celor răi, ca să le şteargă 
pomenirea de pe pământ.

17 Când strigă cei fără prihană, Domnul 
aude şi-i scapă din toate necazurile lor.

18 Domnul este aproape de cei 
cu inima înfrântă

şi mântuieşte pe cei cu duhul zdrobit.
19 De multe ori vine nenorocirea peste cel  

fără prihană,
dar Domnul îl scapă întotdeauna din ea.

20 Toate oasele i le păzeşte,
ca niciunul din ele să nu i se sfărâme.
21 Pe cel rău îl omoară nenorocirea,
dar vrăjmaşii celui fără prihană sunt  

pedepsiţi.
22 Domnul scapă sufletul robilor Săi,

şi niciunul din cei ce se încred în El, nu 
este osândit.

... punem aici o părticică din întâmplările unei creștine bolnăvicioase, fără avere, 
care a luat în grijă copii săraci, decăzuți, cu încrederea credinței în ajutorul și îngrijirea 
Domnului. Ea povestește :  Când în iulie a fost o prietenă la mine în vizită, am primit o 
scrisoare de la proprietar, în care scria că în ziua următoare voia să aibă chiria. Ultimii mei 
bani i-am trimis la bucătărie ; de unde să iau acum 540 de mărci ? M-am îndreptat imediat 
spre Dumnezeu, Tatăl orfanilor. „De dragul onoarei Tale nu mă părăsi în nevoia mea. De 
cinci ani m-ai ajutat fără să mă fi dus la oameni ca să-i rog și să cerșesc, păzește-mă de  
datorii. Doamne, Tu știi că vreau să dau totul, haine, pat, dacă trebuie, numai fă să nu fac  
datorii  !” Tocmai  în  clipa aceea am fost  strigată.  Un domn mai în  vârstă  dorea să-mi 
vorbească. Mi-a dat un cec pentru 400 de mărci. Am vrut să-i mulțumesc, dar lacrimile mi-
au sugrumat vocea ... Astfel de încercări și asemenea experiențe nu ruinează nervii, nu, ele 
întăresc trupul și sufletul. Firește, a-L chema pe Dumnezeu ca Tată cu încredere de copil, 
aceasta se poate abia dacă problema păcatului este pusă în ordine, dacă poți să spui prin 
credința în Isus, Fiul lui Dumnezeu, și în jertfa ispășitoare de la Golgota : știu că toată vina 
mea este iertată pentru totdeauna, știu că stau sub har. Ai venit astfel cu pocăință și credință 
la Isus ? Ai devenit proprietatea Lui, ești un copil împăcat și iubit al lui Dumnezeu ? Dar 
dacă sunt disprețuite harul și dragostea lui Dumnezeu și grija lui paternă, - de unde să vină 
putere, pace și bucurie ? Mulți, foarte mulți oameni își hrănesc zi de zi mintea numai din 
ziar. Ce se petrece pe întinsul glob pământesc, evenimentele politice și luptele, accidentele, 
crimele și infracțiunile, totul zboară prin creier în scurtele pauze de odihnă de la prânz sau 
de duminica. Apoi se merge la muncă cu tramvaiul sau cu metroul, - totul este grăbit. 

Nicio mirare că oamenii devin nervoși ! Despre oamenii prezentului trebuie spus : 
„N-ai slăvit pe Dumnezeul în mâna căruia este suflarea ta și care are toate căile tale”. 

De aceea devin așa de mulți nervoși, pentru că vor să-și facă viitorul cu propria lor 
putere, cu propria lor rațiune, vor să-și croiască personal drumul prin viață. Ei își zic : 
Dumnezeu ? N-am nevoie de El. Credința ? S-a desființat. Să mă rog ? Aceasta-i pentru  
cei lipsiţi de înţelepciune. Crezi și tu lucrul acesta ? Atunci nu te mira dacă într-o zi vei fi 
și tu nervos ! [Preluare din : Mărturiile unui vechi soldat către camarazii lui, XV- 1909 – 1910] 

             



    
                                         

 

 

  VERSETUL DE AUR AL BIBLIEI                 BOLI EVITABILE
„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 
    BĂRBAT, BĂRBĂŢIE 

•  Nu-i  bărbat  în  ochii  înţeleptului  cel  ce 
caută bătaia cu elefantul înfuriat ; dar cu 
adevărat e bărbat cel care, deşi e mânios, 
nu  îndrugă  (prostii). SAADI  •  Valoarea 
bărbatului se află în vitejie, în îndrăzneală, 
în bunăvoinţă şi înţelepciune. ZAKANI •  Cel 
fără  dragoste  şi  dureri  nu-i  om  şi  nu-i 
bărbat între bărbaţi.  GHASEMI  • Numai prin 
fapte bune vei putea ajunge bărbat.  TUTI  - 
NAME [Din Cugetări persane, Albatros, Bucureşti, 1983]
În  Biblie,  găsim  scrise  cuvintele 
apostolului Pavel : „Dar vreau să ştiţi că 
Hristos  este  Capul  oricărui  bărbat  ;  că  
bărbatul este capul femeii şi că Dumnezeu 
este Capul lui Hristos”. [I Corinteni 11 : 3]
”. ()

18. Frica cea mai mare a omului 
redusă la tăcere  

Cu cât iubirea creşte, cu atât frică descreşte.
Dragostea  pentru  Cristos  şi  Cuvântul  Său  a 
ajutat pe Jim Vaus atunci când a avut nevoie să 
fie eliberat de frică. 
Înainte  de  convertirea  sa,  Jim era  agentul  de 
legătură pentru gangsterii lumii interlope ale lui 
Mickey Cohen din Los Angelos. 
A doua zi, după convertirea sa în timpul unei 
evanghelizări  a  lui  Billy  Graham,  ziarele 
publicau  povestea  sa.  Când  Jim  Vaus  a  citit 
ziarele a început să-şi facă gânduri serioase. 
Ce acţiune vor întreprinde gangsterii în această 
problemă  ?  La  urma  urmei,  Jim  cunoştea  o 
multime de  secrete  care  puteau  să  trimită  pe 
câţiva gangsteri la puşcărie. 
Din  punctul  de  vedere  al  gangsterilor, 
convertirea lui Jim însemna că el a devenit un 
trădător faţă de ei şi el eunoştea că o dezertare 
duce la o lichidare sigură. 
Nu mult după ce puse ziarul jos, uitându-se pe 
fereastră, văzu o limuzină care se opri în faţa 
casei sale. Jim recunoscu câţiva gangsteri care 
erau renumiţi ca cei mai sângeroşi. Uitându-se 
cu băgare de seamă în susul şi în josul străzii ei 
s-au apropiat de poartă. 
A devenit Jim înfricoşat şi s-a pregătit să fugă 
pe poarta din dos ? Dacă un om avea motiv să 
fugă de frică pentru a-şi salva viaţa, atunci Jim 
avea. Dacă ar fi fost într-un asemenea pericol 
cu 24 ore mai înainte, cu siguranţă el ar fi fugit 
şi probabil că ar mai fugi încă. 
El  însă  nu  a  fugit  din  cauză  că  iubirea  lui 
Dumnezeu a umplut fiinţa sa şi l-a întărit cu un 
verset  pe  care  Domnul  i  l-a  dat  în  acea 
dimineaţă când a deschis Biblia la întâmplare : 
„Când  sunt  plăcute  Domnului  căile  cuiva,  îi  
face  prieteni  chiar  şi  pe  vrăjmaşii  lui”. 
(Proverbe  16  :  7)  Jim  a  deschis  uşa 
gangsterilor.  Aceştia  i-au  trasat  imediat  o 
sarcină de legătură pentru care trebuia să plece 
cu avionul imediat la St. Louis şi în alte părţi. 
Jim  le-a  spus  însă  franc  că  nu  poate  merge 
deoarece Domnul i-a schimbat inima. Când le-
a  descris  convertirea  sa,  vizitatorii  săi  s-au 
privit uluiţi şi l-au părăsit. [Va continua]

DICŢIONAR DE CUVINTE 
expresii, citate celebre 

•  Neue  Besen  kehren  gut  (germ. 
„Măturile noi mătură bine”) – Proverb al 
lui  Freidank din cartea cu învăţăminte şi 
fabule  „Bescheidenheit”.  Raportat  la 
oameni,  sensul  este  că  unii  îşi  dau toată 
silinţa  la  început,  dar  mai  târziu  slăbesc 
ritmul  de  muncă  şi  dau  semne  de 
neglijenţă,  de  nepăsare.  Echivalentul 
românesc este : Sita nouă cerne bine.

MICĂ ENCICLOPEDIE 
ONOMASTICĂ

Matei
• Răspândit şi destul de frecvent în toată 
Europa,  Matéi este  un  vechi  nume  de 
origine  ebraică,  cunoscut  din  textele 
evanghelice, ale Noului Testament ... (Din 
punct  de  vedere  al  semnificaţiei,  Matei 
este deci sinonim cu Teodor, Doroteea ... 
cu acelaşi sens : „dar al Divinităţii”).

BIOGRAFII 
Lumini peste veacuri (I) [Petru Popovici] 

CAPITOLUL 13 
DAVID BRAINERD

Duminică, 21 august şi-a făcut slujba, dar 
gândurile i-au fost foarte împrăştiate. 
La amiază a  căzut  în  faţa  Domnului  şi  a 
început  să  scoată gemete din cauza că se 
simţea  uscat,  sterp,  mort.  El  a  scris  în 
jurnalul său : 
„Vorbind unor suflete nemuritoare în felul 
în care le-am vorbit,  m-am simţit  vinovat 
de parcă le-aş fi ucis”. 
După masă însă, Dumnezeu a binevoit să-i 
dea  ajutor  şi  a  arătat  ascultătorilor  săi 
natura  şi  necesitatea  adevăratei  pocăinţe, 
iar seara a mulţumit Domnului.
De fapt, el a avut o inimă foarte simţitoare 
la nevoile spirituale ale altora. El a acceptat 
să fie misionar între indieni nu pentru că nu 
ar  fi  fost  chemat  să  accepte  pastoratul 
vreunei  biserici,  ci  el  a  simţit  că  acolo  e 
chemat de Dumnezeu să lucreze. 
Chiar  şi  după  un  an  de  petrecere  printre 
indieni a mai  primit chemări de la câteva 
biserici. Deşi cunoştea necazurile vieţii de 
misionar, n-a vrut să meargă ca păstor. 
Ce ar fi fost dacă ar fi ascultat de chemarea 
oamenilor  şi  nu  de  a  lui  Dumnezeu  ? 
Atunci probabil lumea nu ar fi auzit nimic 
despre David Brainerd.
Greutăţile misiunii sale l-au făcut să fie un 
om  ieşit  din  comun.  Pentru  orice  lucru, 
pentru  orice  problemă,  el  mergea  în  faţa 
Domnului. El a devenit un puternic bărbat 
al rugăciunii. Mergea în pădure şi acolo cu 
faţa  la  pământ  agoniza  pentru  sufletele 
indienilor.  Chiar  pe  timp  rece,  cămaşa  îi 
devenea  udă  de  transpiraţie  în  timpul 
rugăciunii. Uneori petrecea toată noaptea în 
rugăciune.  El  era  slăbit,  dar  cerea  ca 
puterea lui Dumnezeu să lucreze prin el.

Indienii  au  început  să-l  iubească  şi 
alergau cu grămada să-l asculte. 
Când termina predica, de multe ori pleca 
la  altă  localitate.  Drumul  îl  parcurgea 
călare pe cal, iar indienii  mergeau şi  ei 
cu el. Pe la sfârşitul lui decembrie 1744, 
el  cu  traducătorul  au  plecat  la 
Susquehanna.  După ce au trecut  printr-
un  groaznic  deşert  i-a  apucat  noaptea 
într-o  pădure.  Apoi  s-a  dezlănţuit  o 
furtuna  cu  ploaie  rece  din  nord  de  se 
părea  că-i  prăpădeşte.  Neavând nici  un 
adăpost şi prin ploaia mare nu puteau să 
facă nici foc, aşa că s-au hotărât să nu se 
oprească,  ci  să  meargă  înainte,  în 
speranţa că doar vor găsi vreun loc unde 
să se adăpostească. Altfel li se părea că 
nu vor mai ajunge dimineaţa. 
Erau uzi până la piele şi vântul era tare şi 
rece. Dar un necaz aduce alt necaz. 
Abia au mai mers puţin şi au constatat că 
li  s-au îmbolnăvit  caii  şi  nu îi  mai  pot 
duce.  Când  au  străbătut  deşertul  în 
noaptea trecută, fiindcă nu era iarbă, caii 
au mâncat nişte buruieni otrăvite şi acum 
li s-a făcut rău. Atunci au coborât şi au 
mers pe jos până ce, din mila Domnului, 
au dat peste o colibă făcută din scoarţă 
de copaci şi au rămas acolo peste noapte. 
După  ce  au  străbătut  peste  160 km au 
ajuns  la  localitatea  respectivă  şi  au 
predicat Evanghelia. 
Aici au întâlnit indieni dintre ascultătorii 
săi  de  dincolo  care  se  mutaseră  aici. 
Aceştia s-au bucurat nespus întâlnindu-l. 
În partea locului a predicat la vreo şapte-
opt  triburi  distincte  prin  diferiţi 
translatori.  Au  petrecut  cu  ei  două 
săptămâni.  Eforturile  făcute,  condiţiile 
grele, de multe ori au trebuit să doarmă 
pe  pământ  sub  cerul  liber,  iar  timpul 
fiind rece, Brainerd s-a îmbolnăvit grav : 
febră mare, dureri groaznice de cap ...  
[Va continua]
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