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Editorial.  Nu vă îngrijorați de nimic, ci ... aduceţi cererile voastre la cunoştinţa LUI !

 

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

10 Anii vieţii noastre se ridică 
la şaptezeci de ani,

iar, pentru cei mai tari, 
la optzeci de ani ;

şi lucrul cu care se mândreşte omul 
în timpul lor 

nu este decât trudă şi durere, căci trece  
iute, şi noi zburăm.

11 Dar cine ia seama 
la tăria mâniei Tale şi la urgia Ta, 

aşa cum se cuvine 
să se teamă de Tine?

12 Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele,
ca să căpătăm o inimă înţeleaptă!

13 Întoarce-Te, Doamne ! 
Până când zăboveşti ?
Ai milă de robii Tăi !

14 Satură-ne în fiecare dimineaţă 
de bunătatea Ta,

şi toată viaţa noastră 
ne vom bucura 

şi ne vom înveseli.
15 Înveseleşte-ne tot atâtea zile 

câte ne-ai smerit,
tot atâţia ani cât am văzut nenorocirea !
16 Să se arate robilor Tăi lucrarea Ta, 

şi slava Ta, fiilor lor!
17 Fie peste noi bunăvoinţa Domnului  

Dumnezeului nostru !
Şi întăreşte lucrarea mâinilor noastre,

da, întăreşte lucrarea mâinilor noastre !

             

SĂ CITIM BIBLIA ÎMPREUNĂ
 [DE FOLOS PENTRU TIMPUL DEVOŢIONAL] 

PSALMUL 90 
CARTEA A PATRA

O rugăciune a lui Moise, 
omul lui Dumnezeu

1 Doamne, Tu ai fost locul nostru de 
adăpost, din neam în neam.

2 Înainte ca să se fi născut munţii
şi înainte ca să se fi făcut 

pământul şi lumea,
din veşnicie în veşnicie, 

Tu eşti Dumnezeu!
3 Tu întorci pe oameni în ţărână

şi zici : „Întoarceţi-vă, fiii oamenilor !”
4 Căci înaintea Ta, o mie de ani

sunt ca ziua de ieri, care a trecut,
şi ca o strajă din noapte.

5 Îi mături ca un vis : dimineaţa 
sunt ca iarba care încolţeşte iarăşi :

6 înfloreşte dimineaţa şi creşte,
iar seara este tăiată şi se usucă.

7 Noi suntem mistuiţi de mânia Ta
şi îngroziţi de urgia Ta.

8 Tu pui înaintea Ta nelegiuirile noastre
şi scoţi la lumina feţei Tale păcatele  

noastre cele ascunse.
9 Toate zilele noastre pier de urgia Ta,
vedem cum ni se duc anii ca un sunet.

Cuvântul lui Dumnezeu spune : „Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru 
aduceți  cererile  voastre  la  cunoștința  lui  Dumnezeu,  prin  rugăciuni  și  cereri  cu 
mulțumiri”. (Filipeni 4 : 6) Dumnezeu a împlinit această promisiune. Este suficientă 
dragostea și puterea Tatălui pentru a-i purta pe toți ai Săi cu o purtare de grijă zilnic 
nouă prin toată viața pământească ? 

Pentru a răspunde la această întrebare, împărtășim următoarele din scrisoarea 
unui misionar din Africa Centrală. Acest misionar vestea Evanghelia în ţinutul Bihe. 
(Acest  ţinut  este  situat  în  sud-vestul  Africii  Centrale,  pe  cursul  superior  al  râului 
Cuanza.) Scrisoarea poartă data din mai 1887.

 „Când eram în Bihe aveam un bou de călărie bun, dar nu aveam șa. Chiar 
părea imposibil de făcut rost de o șa, deoarece până pe coasta îndepărtată nu exista nici 
un cal, iar arta călăriei în această țară era încă necunoscută. 

Se apropia ziua plecării mele și am încercat să-mi confecționez o șa ; voiam să 
fac dintr-un sac vechi două pernițe de șa pentru spinarea boului meu. Dar de unde să 
fac rost de restul materialului ? Am adus această problemă înaintea lui Dumnezeu și L-
am rugat să-mi dea totuși o șa, dacă s-ar putea procura vreuna din țară. 

Puțin după aceea a venit în poarta grădinii casei mele un băiețel de vreo zece 
ani cu o șa pe cap. Un mulatru tocmai se întorsese dintr-o expediție, care îl dusese cam 
300 de mile departe spre sud, la buri. 

Acolo a cumpărat de la un bur un cal și o șa. Calul a murit pe drum; șaua a 
adus-o acasă și mi-a trimis-o mie în dimineața aceasta, pentru a face schimb cu ea pe o 
bucată de pânză calico. Sunt  ferm convins  că  aceasta  era  singura  șa  din  împărăția 
Bihe.

Câtăva vreme după aceea eram într-o localitate,  Garenganze.  Cizmele mele 
erau rupte și nu mai aveam altele.                                                   [Continuarea pe pagina 2]



 

 

                

  
  

În  drumețiile  mele  prin  localități 
am fost nevoit să-mi înfășor picioarele cu 
pernițe  groase,  pentru  a  le  proteja  de 
pământul fierbinte. 

La început am avut în plan să mă 
interesez dacă undeva în țară ar fi de găsit 
o pereche de cizme, oricât de improbabil 
părea. 

Dar  I-am  spus  nevoia  mea 
Domnului,  nu  vreunui  om.  În  dimineața 
următoare  un  bărbat  tânăr  trecea  de-a 
lungul  străzii  cu o pereche de cizme,  pe 
care voia să le vândă. 

Acestea  au  fost  primele  cizme 
care  mi-au  ieșit  în  cale  în  țara  aceasta. 
Erau  încă  noi  de  tot,  din  cea  mai  bună 
piele; când le-am încercat, au fost cele mai 
potrivite  cizme  pe  care  le-am  avut 
vreodată. Am întrebat de preț : răspunsul a 
fost : „Patru coți de pânză”. 

Mai  aveam  la  îndemână  tocmai 
patru coți de pânză. 

Cu  cinci  minute  înainte  de  acest 
negoț  n-aș  fi  crezut  că  se  pot  cumpăra 
asemenea  cizme  în  mijlocul  Africii,  mai 
cu seamă că n-am găsit unele potrivite în 
Benguela (un ținut din regiunea de coastă, 
la  vărsarea  râului  Cuanza,  cam  370  de 
kilometri spre vest).”

Permite-mi  să  te  întreb  dacă  se 
merită  să-I  slujești  Domnului  și  să  treci 
prin  viața  terestră  ca  un  copil  al  lui 
Dumnezeu ? 

Toți oamenii care nu-L cunosc pe 
Dumnezeu, care vor să treacă prin această 
viață  cu  încredere  în  propria  lor  putere, 
vor  afla  că  vor  rămâne  de  rușine  cu 
propria lor putere.

Ce viață tristă fără a-L cunoaște pe 
Dumnezeu  și  harul  Său,  de  a  trece  prin 
lumea  aceasta  rea  și  egoistă  și  prin 
diferitele  nevoi  ale  vieții  fără  nădejde 
pentru veșnicie ! [Preluare din :  Mărturiile unui vechi soldat  
către camarazii lui, XV- 1909 – 1910]

RUBRICA COPIILOR
Fulgerul

„Poți tu să trimiți fulgerele ca să plece și să-ți  
zică : „Iată-ne !” [Iov 38 : 35] Oare avem aici 
de-a  face  numai  cu  fenomene  naturale  sau 
Dumnezeu le vorbește oamenilor prin aceste 
vești  zguduitoare  ?  Ca  fenomen  natural, 
fulgerul este de mult cercetat. 

El  ia  naștere  ca  orice  scânteie 
electrică,  prin  împreunarea  electricității 
opuse  (electricitate  pozitivă  și  negativă). 
Fulgerele trec în parte de la un nor la altul, în 
parte de la norul de furtună la pământ. 

Ținta  propriu-zisă  a  fulgerului  este 
apa  freatică  ;  în  timp ce  fulgerul  își  caută 
drumul  într-acolo,  este  atras  de  copaci, 
turnuri,  înainte  de  toate  într-acolo  unde 
obiecte de metal îi oferă o bună direcție. 

De aceea este primejdios de a căuta 
protecție pe timp de furtună sub copaci înalți 
sau lângă gratii de fier și garduri de sârmă. 
Deci se cunoaște exact natura fulgerului, ca 
și  efectele  lui  devastatoare,  inflamabile  și 
mortale.  Dar  despre  Dumnezeu este  scris  : 
„A  însemnat  drumul fulgerului  și  al  
tunetului”. (Iov 28 : 26) Deci fulgerul este 
tot  așa  sub  puterea  diriguitoare  a  lui 
Dumnezeu, ca orice glonț în luptă. 

Și  despre  acesta  se  cunoaște  exact 
traiectoria, bătaia armei, forța de propulsie ; 
dar  pe  cine  nimerește și  cine  trebuie  să 
rămână  păzit,  aceasta  stă  în  mâna  lui 
Dumnezeu. 

Într-o  furtună  puternică  (7  iunie 
1910) trăsnetul a lovit într-un copac din D. 
Când  au  vrut  să  protejeze  prin  gudronare 
scoarța copacului deteriorată de trăsnet, au 
găsit  că traiectoria fulgerului a fost de la o 
creangă până la un cuib de păsări, în care se 
aflau puii mici. Dar în loc să atingă cuibul de 
păsări, a sărit pe deasupra, la altă creangă ; 
păsărelele au rămas nevătămate. „Nu se vând 
oare două vrăbii cu un ban? Totuși nici una  
nu cade la pământ fără voia Tatălui vostru”. 
(Matei 10 : 29) [Preluare din :  Mărturiile unui vechi soldat către  
camarazii lui, XV- 1909 – 1910]

Astăzi ... vei alege Viaţa ?
Era un  tânăr  absolvent  de  facultate,  aflat 
într-o criză sufletească profundă, incapabil 
să  găsească  un înţeles  în  viaţa  sa  tânără. 
Nu  dorea  doar  să  avanseze  pe  scara 
profesională,  vânzându-şi  talentul  şi 
capacităţile şi chiar sufletul celui mai bun 
ofertant. 
Pentru a-şi găsi drumul s-a gândit să facă o 
călătorie  la  Lacul  Tahoe,  cu  scopul  de 
ajunge  în  vârful  munţilor  Sierra  Nevada. 
Acolo,  prietenul  nostru  deziluzionat  s-a 
cocoţat pe un vârf şi a privit în jur. 
La  nord  putea  zări  deşertul  neospitalier 
Nevada, lipsit de viaţă şi culoare. 
La orizont doar nimicnicie în maro şi gri. 
La sud însă — cu toate altă privelişte. 
Munţii  înconjurau apa cristalină a lacului 
Tahoe ca un potir uriaş al  lui Dumnezeu. 
Verdele pinilor şi  albastrul  lacului  respira 
viaţă  şi  romantism.  Prin  acest  contrast 
parcă Dumnezeu îi spunea: 
„Vei alege viaţa, sau vei alege o existenţă  
lipsită de sens ?” [Preluat de pe : http://www.tanarcrestin.net] 

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

ÎNTÂMPLĂRI CU TÂLC
Abia acum începe viața 

deplin pentru mine !
„Căci pentru mine a trăi este Hristos, 

şi a muri este un câştig”.
[FILIPENI 1 : 21]

Acum câțiva ani a murit un om 
simplu din popor ; el făcea parte dintre 
aceia  care  trec  prin  viață  neobservați, 
dar fericiți și sinceri, știind că au găsit 
mântuirea veșnică în Isus. 

Se  îmbolnăvise  și  boala  l-a 
aruncat  pe  patul  morții.  Când  s-a 
apropiat  de  sfârșit,  rudele  și  câțiva 
prieteni  stăteau  în  jurul  patului  său, 
așteptându-i  ultima  suflare.  Atunci 
muribundul a mai deschis o dată ochii, 
i-a privit bucuros, pe rând pe cei care 
stăteau  în  jurul  lui  și  a  spus  cu toată 
puterea : 

„Voi credeți că eu acum mor – 
dar  abia  acum  începe  viața  deplin  
pentru mine !”  – Cu acestea  a  închis 
ochii și a părăsit această lume, pentru a 
fi pentru totdeauna cu Isus, pe care L-a 
cunoscut  ca  pe  Răscumpărătorul  și 
Salvatorul lui  și pe care-L mărturisise 
în viața lui. Da, acum începea pentru el 
viața propriu-zisă. 

Viața  pe care  o dobândise aici 
jos  prin  credința  în  Isus  Hristos,  o 
savura acum netulburat în pace fericită 
la Isus, Domnul lui. 

Ce triumf în fața morții ! ... 
Și pe tine te cheamă harul ! 

Încredințează-te,  crezând, 
Mântuitorului  salvator,  care  a  suferit 
pedeapsa pentru păcatele tale pe crucea 
de pe Golgota, ca tu să găsești pace !

[Preluare din : Mărturiile unui vechi soldat către camarazii lui, 
XV- 1909 – 1910]
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