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Editorial. Unde nu există oameni nervoși ?  (III)

 

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

2 Să mi se laude sufletul în Domnul !
Să asculte cei nenorociţi şi să se bucure.
3 Înălţaţi pe Domnul împreună cu mine. 

Să lăudăm cu toţii Numele Lui !
4 Eu am căutat pe Domnul, 

şi mi-a răspuns : 
m-a izbăvit din toate temerile mele.
5 Când îţi întorci privirile spre El, 

te luminezi de bucurie,
şi nu ţi se umple faţa de ruşine.

6 Când strigă un nenorocit, Domnul aude
şi-l scapă din toate necazurile lui.

7 Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul  
celor ce se tem de El şi-i scapă din 

primejdie. 8 Gustaţi şi vedeţi ce bun este 
Domnul ! Ferice de omul care se încrede  
în El ! 9 Temeţi-vă de Domnul, voi, sfinţii  

Lui, căci de nimic nu duc lipsă 
cei ce se tem de El !

10 Puii de leu duc lipsă şi li-e foame,
dar cei ce caută pe Domnul 
nu duc lipsă de niciun bine.

11 Veniţi, fiilor, şi ascultaţi-mă,
căci vă voi învăţa frica Domnului.

12 Cine este omul care doreşte viaţa
şi vrea să aibă parte de zile fericite ?

13 Fereşte-ţi limba de rău,
şi buzele de cuvinte înşelătoare !

14 Depărtează-te de rău şi fă binele ;
caută pacea şi aleargă după ea !

                                                   [Va continua]

SĂ CITIM BIBLIA ÎMPREUNĂ
[DE FOLOS PENTRU TIMPUL DEVOŢIONAL]

PSALMII
CARTEA ÎNTÂIA

Psalmul 33 
16 Nu mărimea oştirii scapă pe împărat,
nu mărimea puterii izbăveşte pe viteaz ;
17 calul nu poate da chezăşia biruinţei,

şi toată vlaga lui nu dă izbăvirea.
18 Iată, ochiul Domnului priveşte 

peste cei ce se tem de El,
peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui,

19 ca să le scape sufletul de la moarte
şi să-i ţină cu viaţă în mijlocul foametei.

20 Sufletul nostru nădăjduieşte 
în Domnul ;

El este ajutorul şi scutul nostru.
21 Da, inima noastră îşi găseşte bucuria 

în El, căci avem încredere 
în Numele Lui cel sfânt.

22 Doamne, fie îndurarea Ta peste noi
după cum o nădăjduim noi de la Tine !

Psalmul 34 
Un psalm alcătuit de David, când a făcut 

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

1 Voi binecuvânta pe Domnul în orice 
vreme ;

lauda Lui va fi totdeauna în gura mea.

Promisiunile lui Dumnezeu nu sunt cuvinte goale, ci realități. Ca dovadă, să 
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 : În primii ani după înființarea casei a venit o femeie arătând 
onorabil și m-a rugat să-i primesc pe cei trei copii ai ei, de : zece, opt și trei ani. 

A povestit printre lacrimi că a încercat să-i plaseze la mai multe case de orfani, 
dar a fost refuzată pentru că bărbatul ei încă trăia. Deoarece acesta zăcea într-un spital 
de irecuperabili, era imposibil să îngrijească de ai săi, iar aceștia erau aproape morți de 
foame. Cu toate că tocmai avea puține provizii și bani nu existau deloc, domnișoara X. 
s-a simțit îndemnată să ia copiii în grijă. 

Spera  încrezătoare  că  Dumnezeu  va  trimite  mijloacele  și  a  făcut  personal 
drumul lung pentru a duce mamei știrea. A găsit o cameră goală, neîncălzită, în care 
copiii stăteau împreună, flămânzind și înghețând. Mama ieșise. Domnișoara X. a trimis 
după pâine și copiii au mâncat extrem de mulțumiți din ea.

Mama și  copiii  au ajuns la  cămin deja  după-amiază ;  pentru că între  timp 
intraseră bani și  mâncare,  au putut  să se așeze imediat la masa pusă.  Dar unde să 
doarmă ? Paturile și leagănele erau ocupate. 

Dar cine poate să descrie uimirea tuturor,  când tocmai înainte de culcare a 
oprit o căruță în fața ușii și un bărbat a întrebat de domnișoara X., pentru a-i spune că o 
doamnă  îi  trimitea  prin  el  un  schelet  de  pat  dublu,  pături,  tot  felul  de  corpuri  de 
mobilă, chiar și o livră de ceai, pe care s-o deschidă imediat. 

Spre bucuria ei a găsit înăuntru 20 de mărci.  Cine ÎL cunoaște astfel ca Tată al 
său pe Dumnezeul veșnic credincios, nu mai este în primejdie de a deveni nervos. 

„Voi n-ați primit un duh de robie, ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de  
înfiere,  prin care strigăm :  „Ava,  Tată !” „Însuși  Duhul  mărturisește  împreună cu 
duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu”. (Romani 8 : 15 - 16) [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 
                   BANI 

•  Banu-i rotund, iar bazarul mare. • Omul 
câştigă banul şi nu banul pe om. • Dacă ai 
bani şi în pădure găseşti ciorbă. 
•  Banul  i  se  pare  zgârcitului  un univers. 
Proverbe •  Numai  oamenii  au  dat  preţ 
banului. • Întreaga lume e rotită de bani ; 
în faţa lupului, cu bani, tu nu eşti decât un 
cerb. 
•  Viaţa  e  lucrul  cel  mai  preţios,  fiindcă 
banul vei izbuti să-l aduni cât pofteşti. TUTI 

- NAME • Acolo caută-ţi banii, unde i-ai pus 
ca să-i primeşti înapoi. GHABUS - NAME 
•  Cheltuiala  e  apă  trecătoare,  iar  leafa 
moară ce se-nvârte. SAADI [Din Cugetări persane, 
Albatros, Bucureşti, 1983]

18. Frica cea mai mare a omului 
redusă la tăcere  

Aceste versete au devenit vii şi reale numai 
după ce le-am experimentat. 
Am  rugat  pe  Dumnezeu  în  numele  lui  
Cristos să-mi ierte păcatele. 
Am fost copleşit de un simţământ de vină 
şi de frică. 
După  câteva  momente  de  mărturisire  şi 
iertare a păcatelor, vina şi frica au dispărut 
şi o bucurie miraculoasă coborâtă din cer, a 
umplut fiinţa mea. 
În  loc  de  a  alerga  pierzând  timp  şi 
cheltuind  pe  la  cabinetul  psihiatrului 
pentru a mă debarasa de o vină complexă 
producătoare de boală, am făcut o vizită la 
altarul lui Dumnezeu şi am fost eliberat de 
vina mea. 
Biblia  spune  că  Dumnezeu  îndepărtează 
vina tot atât de departe : „pe cât de departe  
este răsăritul de apus ...”. (Psalmul 103 : 
12)
Din  acest  moment  m-am  simţit  foarte 
recunoscător lui Dumnezeu şi dragostea s-
a cimentat între noi. 
Am  realizat  ceea  ce  Ioan  a  scris  :  „În  
dragoste  nu  există  frică,  ci  dragostea 
desăvârşită alungă frică ...”. (I Ioan 4 : 18) 
Cu  cât  iubirea  creşte,  cu  atât  frică 
descreşte. [Va continua]

DICŢIONAR DE CUVINTE 
expresii, citate celebre 

•  Nestor  (sau : Bătrân ca Nestor, sau : E 
un Nestor) – Acest nume l-a purtat un rege 
din  Pylos  (ţară  străveche  de  pe  ţărmul 
Mării Ionice), personaj din  Iliada,  descris 
cu multă simpatie de Homer, care spune că 
a  trăit  „trei  vieţi  de  om”.  Bătrân,  sfătos, 
înţelept,  cu  vorba  blândă  şi  ochiul 
clarvăzător, Nestor a devenit termenul cu 
care cinstim o venerabilă persoană.

MICĂ ENCICLOPEDIE 
ONOMASTICĂ

Martin
•  Martin,  mai  puţin  folosit  astăzi  la  noi, 
este considerat de foarte multă lume ca un 
derivat  de  la  numele  lunii  martie ... 
Cunoscut  ca  un zeu  al  războiului,  Marte 
era  la  origine  o  divinitate,  probabil  a 
sabinilor,  protectoare  a  agriculturii  şi  a 
animalelor.

BIOGRAFII 
Lumini peste veacuri (I) [Petru Popovici] 

CAPITOLUL 13 
DAVID BRAINERD

În  jurnalul  său  de  marţi  9  decembrie,  el 
vorbeşte  despre  această  desfătare  în 
rugăciune : 
„Ah,  o  oră  cu  Dumnezeu  întrece  infinit 
toate plăcerile şi desfătările acestei lumi”.
Pe la sfârşitul lunii februarie, studenţii de la 
Colegiul  Yale  au  trecut  printr-o  trezire 
spirituală,  datorită  predicilor  lui  George 
Whitefield. Ce bucurie a avut Brainerd să 
vadă pe unii şi pe alţii schimbaţi de Duhul 
Domnului.
În  aprilie  1742  a  început  să  studieze 
teologia  ca  să  devină  vestitor  al 
Evangheliei, iar la 29 iulie a fost examinat 
de  o  comisie  de  păstori  şi  i  s-a  acordat 
dreptul să predice Evanghelia. 
În  fiinţa  lui  avea  închis  un  foc  sfânt.  Cu 
orice preţ, el a dorit să meargă la indienii 
americani,  pieile  roşii,  să  le  predice 
Evanghelia. 
Pe  aceea  vreme,  indienii  erau  urâţi  de 
colonişti  şi  chiar  decimaţi.  În  zadar  au 
căutat unii să-l convingă că nu are rost să-şi 
cheltuiască viaţa pentru nişte sălbatici fără 
valoare, el a rămas nestrămutat în hotărârea 
lui de a asculta de această chemare sfântă. 
Ştia că îl aşteaptă greutăţi, că nici indienii 
nu  iubeau  pe  colonişti,  ci  purtau  o  luptă 
dârză împotriva lor şi natural nu erau gata 
să accepte religia albilor. 
Dar el credea cu tărie că Dumnezeu îi poate 
schimba şi pe indieni. 
Anul  următor la 1 aprilie  a fost  trimis ca 
misionar la indieni. Câmpul lui de lucru, la 
început a fost în statul New York, apoi s-a 
extins  şi  în  statul  New Jersey şi  în statul 
Pennsylvania,  începutul  lucrării  între  ei  a 
fost foarte greu.

El nu cunoştea limba lor şi vorbea numai 
prin traducere. 
Ca  traducător  avea  pe  un  tânăr  numit 
John Wauwaumpequunnaunt. 
Acesta  cunoştea  şi  limba  indiană  şi 
engleza şi scria foarte bine. 
El era singurul cu care se putea înţelege. 
Ziua  de  20  aprilie,  când  a  împlinit  25 
ani,  a  petrecut-o  în  post  şi  rugăciune, 
mulţumind  pentru  harul  ce  i-a  fost 
acordat  şi  cerând  Domnului  ca  toate 
necazurile  spirituale,  întristările  şi 
deprimările  lui  lăuntrice  să-i  sfinţească 
tot mai mult sufletul.
Trăind  între  indieni,  el  a  împărtăşit  în 
totul  soarta  lor,  locuind  cu  ei  într-un 
wigwam. 
După  câteva  timp  şi-a  construit  cu 
mâinile sale o colibă. A suferit mult din 
cauza singurătăţii. 
Nu avea cui să-i  împărtăşească durerile 
sau de la cine să ceară un sfat. 
Dar starea aceasta l-a făcut să trăiască tot 
mai mult cu Dumnezeu şi Lui să-I spună 
totul.
După muncă, la câteva luni el se aştepta 
să vadă rezultate care să-l mângâie, dar 
nu a fost nici unul. 
Necazurile,  munca  pentru  facerea 
colibei,  lipsa  de  hrană  potrivită  l-au 
epuizat. Nici pâine nu avea şi nu era nici 
de unde să o cumpere. 
Doar dacă se ducea el sau dacă mergea 
un altul la oraşul care se afla la 25-30 km 
depărtare, putea să cumpere. 
Dar şi atunci, până ajungea la el, pâinea 
era acră şi nu o mai putea mânca. 
Pe la jumătatea lui  august  a fost  foarte 
bolnav. 
Nu mai  putea  nici  să  se  mişte,  nici  să 
studieze,  dar  vorbea  despre  dorinţa  lui 
intensă  după  sfinţenie  şi  o  perfectă 
conformare cu voia lui Dumnezeu.
                         [Continuarea în numărul viitor]
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