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Editorial. Purtat de mijlocirea credinţei

 

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

6 Căci nu în arcul meu mă încred, 
nu sabia mea mă va scăpa ;

7 ci Tu ne izbăveşti de vrăjmaşii noştri
şi dai de ruşine pe cei ce ne urăsc.
8 Noi, în fiecare zi, ne lăudăm cu 

Dumnezeu şi pururi slăvim Numele Tău.  
(Oprire)

9 Dar Tu ne lepezi, ne acoperi de ruşine,
nu mai ieşi cu oştirile noastre ;

10 ne faci să dăm dosul înaintea 
vrăjmaşului, şi cei ce ne urăsc 

ridică prăzi luate de la noi.
11 Ne dai ca pe nişte oi de mâncat şi ne 

risipeşti printre neamuri.
12 Vinzi pe poporul Tău pe nimic

şi nu-l socoteşti de mare preţ.
13 Ne faci de ocara vecinilor noştri,

de batjocura şi de râsul 
celor ce ne înconjoară.

14 Ne faci de pomină printre neamuri
şi pricină de clătinare din cap 

printre popoare.
15 Ocara mea este totdeauna înaintea 

mea, şi ruşinea îmi acoperă faţa,  
16 la glasul celui ce mă batjocoreşte 

şi mă ocărăşte,
la vederea vrăjmaşului şi răzbunătorului.

17 Toate acestea ni se întâmplă 
fără ca noi să Te fi uitat,

fără să fi călcat legământul Tău … ”.   
                                                     [Cont. în nr. viitor]

             

SĂ CITIM BIBLIA ÎMPREUNĂ
 [DE FOLOS PENTRU TIMPUL DEVOŢIONAL] 

PSALMII 
CARTEA A DOUA

Psalmul 43
3 Pentru ce te mâhneşti, suflete, şi gemi  

înăuntrul meu ?
Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci iarăşi Îl  

voi lăuda :
El este mântuirea mea şi Dumnezeul meu.

Psalmul 44
Către mai marele cântăreţilor – Un psalm 

al fiilor lui Core – O cântare
1 Dumnezeule, am auzit cu urechile  

noastre, şi părinţii noştri ne-au povestit
lucrările pe care le-ai făcut 

pe vremea lor, în zilele de odinioară.
2 Cu mâna Ta ai izgonit neamuri, 

ca să-i sădeşti pe ei, 
ai lovit popoare, ca să-i întinzi pe ei.

3 Căci nu prin sabia lor 
au pus mâna pe ţară, 

nu braţul lor i-a mântuit,
ci dreapta Ta, braţul Tău, lumina feţei  

Tale, pentru că îi iubeai.
4 Dumnezeule, Tu eşti Împăratul meu:

porunceşte izbăvirea lui Iacov !
5 Cu Tine doborâm pe vrăjmaşii noştri,

cu Numele Tău zdrobim 
pe potrivnicii noştri.

„Cum se îndură un tată de copiii lui, așa Se îndură Domnul de cei care se 
tem de El.” (Psalmul 103 : 13) Un inginer diplomat a scris recent următoarele [n.r. în 
anii 1909 - 1910] : „Pentru majoritatea oamenilor, susținerea unui examen face parte 
dintre cele mai mari evenimente ale vieții. 

Rezultatul examenului, a-l trece sau a nu-l trece, hotărăște asupra viitorului lor. 
Deoarece ei nu știu nimic despre un Dumnezeu care guvernează asupra alor Săi și 
ascultă rugăciunile, își închipuie că succesul atârnă numai de știința lor, de aptitudinile 
lor și de zelul lor. Ei nu vor să creadă că Dumnezeu le vine minunat în ajutor alor Săi 
chiar și în asemenea lucruri. 

Dar ce am trăit la examenul meu de inginer diplomat, ar trebui să-l pună pe 
gânduri pe câte unul în legătură cu puterea și măreția lui Dumnezeu ; El nu tronează 
undeva în depărtarea infinită, ci  El este atât de aproape de oameni,  încât oricine Îl 
poate recunoaște ca Tată și să vină la El în relația unui copil iubit, prin credința în Isus, 
Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul păcătoșilor.

În 22 iulie 1909 am fost trimis la Aachen de către universitatea tehnică din 
Darmstadt, cu scopul de a-mi susține examenul, împreună cu șapte studenți. 

În Aachen mai aveam timp de pregătire până în 20 septembrie.  Cu toate că 
trupește eram obosit când am părăsit Darmstadt-ul, am plecat totuși cu toată vigoarea 
intelectuală și fizică la examenul scris, care dura cinci zile ...

Mă știam purtat de mijlocirea credinței unui cerc de frați și surori credincioși. 
În 30 septembrie a fost examenul oral,  pentru care erau prevăzute nouă materii  de 
examen. Am observat cum Domnul a condus totul, căci la unele materii mi-au căzut 
asemenea subiecte, pe care la pregătirea lucrărilor mele le-am avut în vedere în mod 
deosebit. Examenul oral a durat, cu o întrerupere de două ore, de la ora 8 dimineața, 
până la ora 10 seara.   [Continuarea pe pagina 2]



 

 

                

  
  

[Continuare din pagina 1] 
Înainte  de  aceasta  Îi  pusesem 

Domnului la picioare toată problema ; L-
am rugat  să  mă  călăuzească în  toate,  de 
asemenea să mă facă să stau liniștit, în caz 
că nu voi lua examenul. 

După  ce  s-a  terminat  ultimul 
obiect, am avut impresia că am satisfăcut 
cerințele  comisiei  de  examen  ;  ceilalți 
candidați m-au felicitat. – 

Din  cauza  aceasta  L-am uitat  pe 
Domnul,  care  m-a  condus  atât  de 
credincios până aici. 

Deja trimiteam în gând telegrame 
mamei  si  fraților  și  surorilor  –  atunci 
Domnul m-a îndemnat să nu-L uit. 

Și anume, imediat după ora 10 am 
fost  chemat  brusc  încă  o  dată  în  fața 
comisiei  de  examinare.  Trebuia  să-mi 
îmbunătățesc  rezultatul  examenului  la  o 
materie în care nu trecusem bine. 

Am ajuns deci în fața comisiei - și 
m-am împotmolit de tot, ca și când n-aș fi 
știut nimic. 

Am  înțeles  că  Domnul  mi-a 
amintit deslușit și serios, că eram absolut 
dependent de harul Său. 

Am părăsit rușinat camera și afară 
I-am recunoscut Domnului că L-am uitat. 

El  m-a iertat  și  m-a făcut  să  am 
parte  de  bunătatea  și  de  bunăvoința  Lui 
într-un mod minunat. 

Spre  ora  10  și  un  sfert  a  urmat 
aducerea la cunoștință a rezultatelor. 

Cum a  sunat  rezultatul  ?  Numai 
unul  luase  examenul,  iar  acesta  am fost 
eu.”[Preluare din : Mărturiile unui vechi soldat către camarazii  
lui, XV- 1909 – 1910] 

Pentru studenţi este o perioadă de 
examene.  ÎL  rugăm  pe  Dumnezeu  să  îi 
ajute.  În  Psalmul  50  :  15  este  notată 
promisiunea Lui Dumnezeu.  EL a spus : 
„Cheamă-Mă în ziua necazului,  şi Eu te 
voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi !”

Lumini peste veacuri (I) [Petru Popovici] 
CAPITOLUL 13 

DAVID BRAINERD
[Continuare din numărul trecut]
Într-o zi  pe când Jerusha plângea 

văzându-l pe Brainerd cum se stinge, tatăl 
ei Jonathan Edwards, distins predicator, a 
zis : 

„Mulţumesc  lui  Dumnezeu  că  în 
providenţa  Sa  a  făcut  ca  el  să  moară  în 
casa  mea,  ca  eu  să  pot  auzi  rugăciunile 
sale,  să  văd  consacrarea  sa  şi  să  pot  fi 
inspirat de exemplul său”.

Vineri 25 septembrie 1747 a făcut 
ultima notiţă în jurnalul său. El a scris :  

„Astăzi a fost ceva mai mult decât 
o zi a tăcerii. Oricum, am fost în stare să 
scriu  puţin.  Sufletul  meu  s-a  înviorat 
gândindu-mă la  lucrurile de odinioară,  la 
dorinţa de a-L glorifica pe Dumnezeu,  la 
plăcerea de a trăi pentru El. O, Dumnezeul 
meu, vreau să vin mai de grabă la Tine ! 
Grăbeşte, Doamne, ziua aceea, dacă e voia 
Ta. O, vino, Doamne Isuse, vino curând”. 

Acestea  au  fost  ultimele  cuvinte 
scrise de mâna sa. Se părea că se sfârşeşte 
în aceea noapte, i-a fost foarte rău, dar a 
mai avut de suferit până vineri dimineaţă 9 
octombrie  1747,  ora  şase  când  a  plecat 
acasă la Domnul.

David  Brainerd  a  trăit  o  viaţă 
scurtă. La moarte nu avea nici 30 ani, iar 
ca  misionar  a  lucrat  doar  trei  ani  şi 
jumătate, totuşi a făcut mai mult decât alţii 
în  70  ani.  El  a  fost  o  forţă  în  lucrarea 
sfântă. 

Părtăşia  sa  cu  Domnul  şi 
devotamentul  său  în  câştigarea  altora 
pentru Mântuitorul continuă să inspire pe 
mulţi. Dacă  el  cu  o  sănătate  atât  de 
şubredă a putut fi folosit de Duhul Sfânt, 
desigur că El te poate folosi şi pe tine. 

Dar tu trebuie să răspunzi chemării 
dumnezeieşti.

Dacă  aceasta  era  calea,  el  era 
perfect resemnat. Nu era înfrânt de gratii, 
sau de noroi, sau de aparenta lipsă de grije 
a Domnului faţă de el. 

Dacă Dr. Tsutada nu s-ar fi adaptat 
şi  nu  s-ar  fi  resemnat,  sunt  convins,  că 
încordarea  produsă  de  autocompătimire, 
conjugată cu încordarea severă produsă de 
foame, l-ar fi ucis. 

În  timp  ce  era  în  închisoare 
Domnul a început să-i descopere planurile 
Sale pentru o şcoală biblică. 

Dr.  Tsutada  a  elaborat  multe 
amănunte pentru şcoală în timp ce stătea în 
întunericul  şi  duhoarea  celulei.  Când  s-a 
terminat războiul, a fost eliberat şi imediat 
şi-a pus planurile în aplicare. Astăzi, acest 
om are  una  din  cele  mai  bune  şcoli  din 
Japonia  pentru  studierea  Bibliei.  Toate 
acestea  s-au  întâmplat  pentru  că  el  nu  a 
fost  neliniştit  din  cauza  răufăcătorilor  lui 
(Psalm  37),  ci  s-a  încrezut  şi  şi-a  găsit 
plăcerea  în  Cuvântul  lui  Dumnezeu.  Dr. 
Tsutada şi-a creat mediul său înconjurător 
propriu.                                                   [Va continua  ]     

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

BOLI EVITABILE
20. Noroi sau stele ? 

„Doi oameni privesc printre aceleaşi  
gratii. Unul vede noroiul, iar celălalt  
vede stelele”. [Frederick Langbridge]

(Continuare din numărul trecut)
Mulţi dintre cei 31.000 de soldaţi 

aliaţi făcuţi prizoneri în Japonia şi Coreea 
în  anul  1940  nu  au  putut  vedea  altceva 
decât „noroiul”. 

Dr. Harold Wolff constata că aceşti 
prizoneri aveau hrană suficientă şi „totuşi 
deveneau  apatici,  indiferenţi,  nepăsători, 
nu mâncau şi nu beau, nu se ajutau unii pe 
alţii în nici un fel, priveau cu ochii pierduţi 
şi în final mureau”. 

Din cei 31.000 de prizoneri, peste 
8000 au murit. Dr. Wolff constată că multe 
din  aceste  decese  au  fost  provocate  de 
„disperare  şi  lipsa  de  sprijin  omenesc  şi 
afecţiune”. 

Dr. Wolff, care este redactorul şef 
al  Arhivelor  de  Neurologie  şi  Psihiatrie, 
declară  că  „speranţa,  probabil  credinţa  şi 
un  scop  în  viaţă,  este  un  medicament.  

Aceasta  nu  este  pur  şi  simplu  o 
declaratie  de  convingere,  ci  o  concluzie 
dovedită  prin  experimentare  ştiinţifică, 
controlată în mod meticulos” ... 

Un  alt  prizonier  poate  să  vadă 
stelele.  Un  prizonier  era  stimatul  meu 
prieten,  japonezul  Dr.  David  Tsutada.  

Atunci când Japonia a intrat în cel 
de  al  doilea  război  mondial,  guvernul 
japonez l-a băgat  la  închisoare din cauza 
credinţei  sale  în  revenirea  Domnului 
pentru a domni pe acest pământ. Guvernul 
a încercat  să-l  omoare  prin înfometare şi 
scăzuse  la  35  de  kg.  Era  închis  într-o 
groapă rece şi murdară. 

Stând  aşa  pe  pământ,  se  întreba 
mirat  dacă  aceasta  este  calea  pe  care 
Domnul i-o oferea ca să umble pe ea şi să 
ajungă acasă în cer. 


