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Editorial. Unde nu există oameni nervoși ?  (II)

 

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

Faceţi să răsune corzile şi glasurile 
voastre ! 4 Căci cuvântul Domnului este 

adevărat, şi toate lucrările Lui 
se împlinesc cu credincioşie.

5 El iubeşte dreptatea şi neprihănirea ;
bunătatea Domnului umple pământul.
6 Cerurile au fost făcute prin cuvântul  

Domnului, şi toată oştirea lor 
prin suflarea gurii Lui.

7 El îngrămădeşte apele mării într-un 
morman şi pune adâncurile în cămări.

8 Tot pământul să se teamă de Domnul !
Toţi locuitorii lumii 

să tremure înaintea Lui !
9 Căci El zice şi se face ; porunceşte, şi ce  

porunceşte ia fiinţă.
10 Domnul răstoarnă sfaturile neamurilor,

zădărniceşte planurile popoarelor.
11 Dar sfaturile Domnului dăinuie 

pe vecie, şi planurile inimii Lui, 
din neam în neam.

12 Ferice de poporul al cărui Dumnezeu 
este Domnul ! Ferice de poporul 
pe care Şi-l alege El de moştenire!

13 Domnul priveşte din înălţimea cerurilor
şi vede pe toţi fiii oamenilor.

14 Din locaşul locuinţei Lui, El priveşte
pe toţi locuitorii pământului.

15 El le întocmeşte inima la toţi
şi ia aminte la toate faptele lor. 

[Va continua]
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PSALMII
CARTEA ÎNTÂIA

Psalmul 32 
Un psalm al lui David – O cântare

8 „Eu – zice Domnul – te voi învăţa şi-ţi  
voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi,

te voi sfătui şi voi avea privirea 
îndreptată asupra ta.”

9 Nu fiţi ca un cal sau ca un catâr fără 
pricepere, pe care-i struneşti 

cu un frâu şi o zăbală cu care-i legi,
ca să nu se apropie de tine.

10 De multe dureri are parte cel rău,
dar cel ce se încrede în Domnul este 

înconjurat cu îndurarea Lui.
11 Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul  

şi înveseliţi-vă !
Scoateţi strigăte de bucurie, toţi cei cu 

inima fără prihană !

Psalmul 33

1 Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul !
Oamenilor fără prihană le şade bine 

cântarea de laudă.
2 Lăudaţi pe Domnul cu harpa,
lăudaţi-L cu lăuta cu zece corzi.

3 Cântaţi-I o cântare nouă ! 

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 ! Dar aici, 
[n.r. în Biblie] de exemplu, scrie : 

„Locuința ta este Dumnezeul cel etern (propriu-zis:  Dumnezeul din timpuri  
imemorabile) și dedesubt sunt brațele cele eterne”. (Deuteronom 33 : 27)

Cât este de prețios pentru omul slab, care stă în mijlocul luptelor, al furtunilor, 
al  greutăților  vieții  moderne,  să  se  simtă  purtat  de  brațele  veșnice,  puternice  ale 
dragostei și credincioșiei Dumnezeului atotputernic ! Cine știe lucrul acesta nu devine 
nervos ; el are parte de puterea și credincioșia Tatălui, care îngrijește de ai Săi și îi 
acoperă cu scutul Său puternic. 

Medicii au un leac pentru a întări din nou nervii epuizați : fac o injecție cu 
morfină. Rezultatul este un așa-zis sentiment de pace și putere, senzația de depresie și 
tremuratul mâinilor încetează. Unii medici și chirurgi folosesc aceasta zilnic pentru ei 
înșiși [n.r. reamintim că aceasta se întâmpla în 1909 - 1910], pentru a avea prospețimea 
intelectuală necesară la operațiile complicate. Cu cât mai des folosește un asemenea 
om morfina, cu atât mai des are nevoie de ea. 

Curând un asemenea om nu mai poate face nimic fără morfină – se dovedește 
că  acest  leac  amăgitor  este  o  otravă  care  distruge  nervii  și  viața  și  pregătește 
primitorului o incapacitate timpurie de muncă și un sfârșit jalnic. Numărul oamenilor 
care pier din cauza morfinei este mare. De aceea există deja sanatorii speciale pentru 
bolnavii din cauza morfinei. – Nu, în morfină nu este nicio putere – tot așa de puțin ca 
în alcool. Dar Dumnezeu : „ ... dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care nu 
mai este în stare de nimic. Flăcăii obosesc și sunt storși de putere, chiar tinerii se  
clatină și cad ; dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca 
vulturii ; aleargă și nu obosesc, umblă și nu sunt extenuați”. (Isaia 40 : 29 - 31)   [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 
ASUPRIRE, ASUPRITOR 

•  Cel ce-a nefericit  pe careva din pricina 
asupririi sieşi şi-a pricinuit o rană.  ATTAR • 
Lupul deşi e hăituit şi omorât, e mai bun 
decât un asupritor. • Când nu poţi vindeca 
durerea  cuiva,  nu  pune  peste  durere 
durerea asupririi. • Şi când eşti devotat nu 
lua calea asupririi ; ai firea câinelui, dar şi 
înţelepciunea  lupului.  NASER  KHOSROU • 
Nimeni  nu-i  mai  nefericit  decât 
asupritorul, fiindcă în zilele de nenorocire 
nimeni nu-i va fi prieten. SAADI • Asuprirea 
năruie casa regelui.  NEZAMI  • Raiul e acolo 
unde nu e asuprire. • Asuprirea se întoarce 
împotriva  copiilor  asupritorului. [Din 
Cugetări persane, Albatros, Bucureşti, 1983]

18. Frica cea mai mare a omului 
redusă la tăcere  

În acest manual pentru medici, Dr. Sadler 
publică 43 de versete diferite ca exemple a 
valorii terapeutice a Bibliei ... 
Fiecare din ele, dacă este memorat, poate 
să realizeze mai mult decât un sedativ sau 
un calmant : 
„Iată Eu stau la uşă şi bat ; dacă cineva  
aude vocea Mea şi deschide uşa, voi intra 
la  el,  voi  cina  cu  el şi  el  cu  Mine”. 
(Apocalipsa 3 : 20) 
„Creează  în  mine  o  inimă  curată 
Dumnezeule şi pune în mine un duh nou şi  
statornic”. (Psalmul 51 : 10) 
„Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o 
dau cum o dă lumea.  Să nu vi se tulbure 
inima, nici să nu se înspăimânte”. (Ioan 
14 : 27) 
„Iată, Dumnezeu este salvarea mea ; voi fi  
plin de încredere şi nu mă voi înfrica, căci  
Domnul  Dumnezeu  este  tăria  mea  şi  
pricina  laudelor  mele;  El  m-a  mântuit”. 
(Isaia  4  :  13)  „Şi  Dumnezeul  meu  să 
îngrijească  de  toate  trebuinţele  voastre  
după bogăţia Sa în slavă în Isus Cristos”. 
(Filipeni 4 : 19) 
„Pot totul  în Cristos care mă întăreşte”. 
(Filipeni  4  :  13)  „Căci  El  va  porunci  
îngerilor Săi să te păzească în toate căile  
tale şi ei te vor duce pe mâini ca nu cumva 
să-ţi  loveşti  piciorul  de  vreo  piatră”. 
(Psalm 91 : 11 - 12)                                        [Va continua]DICŢIONAR DE CUVINTE 

expresii, citate celebre 
• Ne quid nimis (lat. „Nimic prea mult”) – 
proverb  latin,  căruia  îi  corespunde 
zicătoarea noastră :  „Ce-i  prea mult  nu-i 
sănătos”.  E  un  adevăr  de  care  şi-au  dat 
seama  popoarele,  din  cele  mai  vechi 
timpuri  până astăzi,  căci  la multe găsim, 
sub diverse forme, aceeaşi maximă. Grecii 
antici  ziceau  :  medén ágan (Păstrează 
măsura !)

MICĂ ENCICLOPEDIE 
ONOMASTICĂ

Marius
• Răspândit aproape în toată Europa şi cu 
deosebire frecventîn Italia, Franţa, Spania, 
Portugalia,  Marius  reproduce  un vechi  şi 
cunoscut nume gentilic roman Márius ... în 
lat.  maritus „căsătorit, soţ”,  maritare „a se 
căsători” - de aici şi fr. mari şi marier, rom. 
a se mărita etc.

BIOGRAFII 
Lumini peste veacuri (I) [Petru Popovici] 

CAPITOLUL 13 
DAVID BRAINERD

Îi  plăcea  viaţa  de  evlavie.  Mergea  la 
biserică, lua parte la grupuri de rugăciune 
şi  practica  zilnic  rugăciunea  secretă  şi 
deseori postea. 
Dar  nu se  bucura  de  mântuirea  sufletului 
său. Dumnezeu încă nu lucrase la viaţa lui. 
Totul  era  doar  o  religie  a  eforturilor 
personale şi îşi zicea că el nu e aşa rău cum 
zice Biblia.
În  iarna  anului  1738,  într-o  duminică 
dimineaţă, inima lui a fost copleşită cu un 
simţământ al vinovăţiei sale şi al mâniei lui 
Dumnezeu. 
Toată  religiozitatea  lui  a  pierit, 
presupunerile sale că e destul de bun s-au 
dărâmat.  L-a  cuprins  tulburarea  şi  groaza 
de mânia lui Dumnezeu. 
În februarie a pus o zi aparte pentru post şi 
rugăciune şi toată ziua a strigat după mila 
Domnului, cerându-I să-i arate păcătoşenia 
sa  şi  felul  de  viaţă  dorit  de  Domnul  Isus 
Cristos. 
Dumnezeu  i-a  ascultat  rugăciunea  şi  i-a 
arătat starea sa de păcat încât a ajuns să n-o 
mai poate suporta. 
„Într-o  noapte -  scrie  el  -  în  timp  ce  
veneam  singur  spre  casă,  mi-am  văzut  
păcatele  şi  m-am  îngrozit  atât  de  mult,  
încât  mi  se  părea  că  se  va  deschide  
pământul  sub  picioarele  mele  şi  voi  fi  
înghiţit de viu, iar sufletul îmi va merge de-
a dreptul în iad, chiar înainte de a ajunge 
acasă.  Când  am ajuns  acasă,  m-am dus 
imediat  la  pat,  ca  nu  cumva  ceilalţi  să  
observe  zbuciumul  meu,  deşi  nu  puteam 
dormi  căci  mă  gândeam  că  ar  fi  mare  
minune  dacă  nu  ajung  în  iad  până 
dimineaţă”.

În  starea  aceasta  a  continuat  până  în 
seara de 12 iulie 1739. Îşi dădea seama 
că  toate  eforturile  sale  să  se  scape  de 
păcat  sunt  zadarnice,  că  nu  se  poate 
mântui singur. 
În aceea seară era din nou prin acel loc 
singuratic, unde i se arătase păcătoşenia, 
dar  de  data  aceasta  revelaţia  a  fost  cu 
privire la calea mântuirii. 
O stare de uimire, de admiraţie a umplut 
inima  lui.  Se  întreba  cum  n-a  văzut 
aceasta mai înainte. 
Acum a înţeles că mântuirea  e în totul 
prin  Cristos,  primind  neprihănirea  Lui. 
Şi se mira de ce lumea întreagă nu vede 
aceasta ? Atunci Duhul Domnului i-a dat 
lumina Evangheliei şi i-a schimbat viaţa. 
Şuvoaie de bucurii i-au inundat inima şi 
o  stare  de  fericire  nemaiîntâlnită  îi 
stăpânea  fiinţa,  atât  de  zbuciumată 
altădată.  În  septembrie  a  intrat  la 
colegiul Yale, dar se temea că acolo, în 
mijlocul multelor ispite, nu va putea trăi 
o viaţă strict religioasă. 
Dar  toată  iarna  aceea  sufletul  său  s-a 
bucurat de o bună părtăşie cu Domnul. 
Şi mereu sufletul său dorea să petreacă 
tot mai mult cu Domnul. 
De  multe  ori  la  amiază  ieşea  afară  pe 
câmp  şi  acolo,  în  rugăciune,  găsea  o 
dulceaţă  de  nedescris  a  comuniunii  cu 
Dumnezeu.
Anul următor făcuse eforturi deosebite la 
studiu şi slăbise mult. 
În luna august începuse să scuipe sânge. 
Atunci profesorii l-au sfătuit să întrerupă 
studiile. El i-a ascultat şi s-a dus acasă. 
Acolo şi-a găsit desfătarea în rugăciune, 
căci acum avea timp liber să petreacă ore 
întregi pe genunchi. 
Şi această stare de bucurie împreună cu 
odihna şi hrana au influenţat fizicul său 
încât pe data de 6 noiembrie, refăcut, s-a 
întors la studii. [Continuarea în numărul viitor]
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