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Editorial. Mohamed (I)

 

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

             

SĂ CITIM BIBLIA ÎMPREUNĂ
 [DE FOLOS PENTRU TIMPUL DEVOŢIONAL] 

PSALMII 
CARTEA A PATRA

Psalmul 103
Un psalm al lui David

21 Binecuvântaţi pe Domnul, 
toate oştirile Lui,

robii Lui, care faceţi voia Lui !
22 Binecuvântaţi pe Domnul, 

toate lucrările Lui,
în toate locurile stăpânirii Lui !

Binecuvântă, suflete, pe Domnul !

Psalmul 104
1 Binecuvântă, suflete, pe Domnul !

Doamne Dumnezeule, 
Tu eşti nemărginit de mare !

Tu eşti îmbrăcat cu strălucire şi măreţie !
2 Te înveleşti cu lumina ca şi cu o manta;  

întinzi cerurile ca un cort.
3 Cu apele Îţi întocmeşti 

vârful locuinţei Tale ;
din nori Îţi faci carul

şi umbli pe aripile vântului.
4 Din vânturi Îţi faci soli,

şi din flăcări de foc, slujitori.
5 Tu ai aşezat pământul pe temeliile lui,

şi niciodată nu se va clătina.

„Căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus  
Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu ; singurul Lui Fiu, care este în sânul  
Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.” (Ioan 1 : 17 - 18) 

Locuitorii Arabiei sunt un popor foarte talentat. Curajul şi hotărârea, ascuţimea 
simţurilor îi caracterizează tot aşa ca şi siguranţa în folosirea lăncii şi a puştii, când îşi 
grăbesc caii iuţi. 

Credincioşi în prietenie, ospitalieri faţă de străini, nu le lipseşte generozitatea 
omenească, dar tot aşa de puţin ura nemiloasă, care se transmite din neam în neam, în 
obiceiul răzbunării sângelui. – 

În acest popor s-a născut Mohamed în anul 570, ctitorul religiei mohamedane. 
Orfan  de tânăr,  a  fost  crescut  de  unchiul  lui,  prinţul  Abu Taleb  de Mecca,  pentru 
afaceri  negustoreşti  ;  ca tânăr pleca cu caravane mari  departe,  spre Siria,  Persia şi 
Palestina. 

El  moştenise  de  la  mama  lui  daruri  minunate  ale  spiritului,  o  elocvenţă 
linguşitoare irezistibilă ; de la tatăl său o frumuseţe masculină desăvârşită. Din ochii 
lui negri pătrunzători privea un geniu. Pasul lui era cutezător şi maiestos.

S-a căsătorit cu o văduvă nobilă şi bogată, Khadija şi mai târziu s-a retras în 
contemplaţie liniştită. 

Curând după aceea,  Mohamed a adus la cunoştinţă,  că  într-o peşteră de  la 
Mecca  i  s-a  arătat  îngerul  Gabriel,  pentru  a-l  numi  profet  al  lui  Dumnezeu.  

Descoperirile pe care el le vestea ca maxime divine, au fost reunite în Coran şi 
culminează cu principiul : 

„Nu există nici un alt Dumnezeu decât Allah şi Mohamed este profetul lui.” 
[Continuarea pe pagina 2]

6 Tu îl acoperiseşi cu Adâncul 
cum l-ai acoperi cu o haină ;

apele stăteau pe munţi,
7 dar la ameninţarea Ta au fugit, 

la glasul tunetului Tău au luat-o la fugă,
8 suindu-se pe munţi 

şi coborându-se în văi,
până la locul pe care li-l hotărâseşi Tu.

9 Le-ai pus o margine 
pe care nu trebuie s-o treacă,

pentru ca să nu se mai întoarcă 
să acopere pământul.

10 Tu faci să ţâşnească izvoarele în văi,
şi ele curg printre munţi.

11 Tu adăpi la ele 
toate fiarele câmpului ;

în ele îşi potolesc setea măgarii sălbatici.
12 Păsările cerului 

locuiesc pe marginile lor
şi fac să le răsune glasul printre ramuri.

13 Din locaşul Tău cel înalt Tu uzi munţii ;
şi se satură pământul 

de rodul lucrărilor Tale.
14 Tu faci să crească iarba pentru vite,

şi verdeţuri, pentru nevoile omului,
ca pământul să dea hrană :

15 vin, 
care înveseleşte inima omului,

untdelemn, care-i înfrumuseţează faţa,
şi pâine, care-i întăreşte inima. 

[Continuarea în numărul viitor] 



 
 

                

  
  

[Continuarea de pe pagina 1]
 Dumnezeul  lui  Mohamed  a 

îngăduit  musulmanilor  (adică  evlavioşi 
sau  credincioşi)  să  slujească  poftelor 
carnale, le interzice băutul oricărei băuturi 
ameţitoare. 

Le  sunt  impuse  cinci  rugăciuni 
zilnice,  fiecare  trebuie  precedată  de  o 
curăţire. 

Războiul  pentru  răspândirea 
acestei  credinţe  este  actul  cel  mai 
meritoriu  al  unui  om.  Coranul  pretinde 
încredere necondiţionată şi mulţumire faţă 
de  Dumnezeu,  credincioşie,  adevăr  şi 
filantropie. 

El  le  promite  credincioşilor 
dincolo de moarte un paradis minunat, cu 
fructe  gustoase,  comori  nemăsurate,  cu 
mulţi servitori, cu cei mai minunaţi cai şi 
haine şi poftă trupească nelimitată. 

Faţă  de  necredincioşi  este 
îngăduită orice cruzime. 

Să-şi  dezonoreze  soţiile,  să-şi 
omoare copiii, nu este nici o nedreptate.

După ce Mohamed, în lupte lungi 
şi  grele  şi-a  adus  învăţătura  la  putere 
printre  arabi,  a  început  lupta  împotriva 
împărăţiilor învecinate. Semiluna  era 
semnul  steagurilor  şi  a  moscheilor 
(templelor). 

A murit în anul 632, în opinia că a 
fost  otrăvit.  Sicriul  lui  este  expus  în 
moscheea oraşului Medina. 

Cel  mai  mare  lucru  sfânt  al 
mohamedanilor se găseşte la Mecca, este 
o  piatră  neagră,  pătrată,  numită  Kaaba, 
care  ar  fi  căzut  din  cer  pe  pământ  ; 
deasupra ei s-a construit un templu.

Învăţătura lui a fost purtată cu foc 
şi sabie prin lume de cetele lui entuziaste.

Arabia,  Persia,  Asia  Mică,  Siria, 
Palestina,  Africa  de  nord,  peninsula 
Balcanică, Spania au fost supuse semilunii 
în sânge şi nenorocire. 

În  Asia  şi  Africa,  învăţătura  lui 
Mohamed  este  şi  astăzi  într-o  mare 
răspândire. 

În timp ce în China s-au convertit 
la creştinism cam trei sferturi de milion de 
oameni, 15 milioane de chinezi au adoptat 
religia mahomedană. 

Cum vine asta ?
Amestecul  adevărului  cu  slujirea 

satanică  a  minciunii,  păzirile  de  beţie  şi 
alcool,  înflăcărarea  entuziasmului 
războinic,  combinaţia  nepedepsită  dintre 
evlavie şi  pofta trupească, dau învăţăturii 
lui  Mohamed  o  forţă  inegalabilă  asupra 
inimilor oamenilor. 

Satan a realizat aici una din faptele 
lui  deosebit  de  abile,  căci  mahomedanii 
sunt datori să fie evlavioşi, să se roage, să-
L  cinstească  pe  Dumnezeu  şi  pe  lângă 
aceasta, să savureze pofta trupească, să se 
răzbune, să verse sânge; prin faptul că fac 
acestea,  ei  cred  că  câştigă  paradisul  : 
Mahomed a  devenit  astfel,  cel  mai  mare 
ctitor de religii de pe pământ. 

Într-adevăr,  prin  nici  un  om  n-a 
venit pe pământ atâta suferinţă, nenorocire, 
distrugere pentru timp şi veşnicie – şi cu 
toate acestea astăzi 200 de milioane strigă : 

„Allah  este  Dumnezeu  şi  
Mohamed este profetul Lui !”

Ce poate să aducă un om altceva, 
când întemeiază o religie, decât nenorocire 
şi jale ? 

În noaptea păcatului nostru trebuie 
să  vină  Dumnezeu  Însuşi,  ca  să  se  facă 
lumină. 

A venit  Isus,  Fiul  lui  Dumnezeu. 
„El  era  viaţa  şi  viaţa  era  lumina 
oamenilor. Lumina luminează în întuneric  
şi întunericul n-a biruit-o.” (Ioan 1 : 4 - 5)

[Cont.  în nr.  viitor  I  Preluare din :  Mărturiile  
unui vechi soldat către camarazii lui:  XV, 2 I Georg von 
Viebahn,  BERLIN  I 1909-1910  I Societatea Evanghelică 
germană de cărţi şi tractateI  Ackerstrasse 142]

Matthew Henry în comentariul său 
asupra  lui  Zaharia  12:10 “Voi  turna...  un 
duh  de  îndurare  şi  rugăciune”,  spune  că 
„Dumnezeu  când  intenţionează  să  dea  o 
mare îndurare poporului Său, primul lucru 
e că îi pune pe rugăciune”.

Aşa a fost şi cu mişcarea începută 
de Zinzendorf între „fraţii moravieni”. 

Şi aceste întruniri pentru rugăciune 
au durat din 1727 mai mult de 100 de ani. 

Ele sunt cunoscute sub numele de 
„ora de mijlocire”. 

Zinzendorf avea un dar deosebit de 
conducător.  Din  nişte  membrii  simpli  ai 
bisericii  din  Herrnhut  s-au ridicat  bărbaţi 
de seamă, diaconi,  evanghelişti, păstori  şi 
misionari. 

Cu  vreo  50  de  ani  înainte  de 
începerea  misiunilor  moderne  pentru 
străinătate  prin  William  Carey,  biserica 
moravă  avea  deja  misionari  în  ţările 
păgâne. În 1731 contele Zinzendorf a mers 
la  Copenhaga  spre  a  lua  parte  la 
încoronarea Regelui Christian VI şi aici a 
auzit de la unii de starea spirituală a celor 
din Groenlanda  … [  Continuarea în   numărul     v  iitor   ]  

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]

Lumini peste veacuri 
[Petru Popovici]
CAPITOLUL 20 
ZINZENDORF 

Ceea ce a putut face el a fost să-i 
unească la rugăciune şi aceasta i-a adus la 
o trezire deosebită şi  la o unitate deplină 
prin  Duhul  Domnului,  încă  cu puţin  mai 
înainte  a  început  să  dea  îndrumări 
spirituale unei clase de nouă fete între 10 
şi 13 ani. 

Totuşi,  cu toate străduinţele,  nu a 
putut vedea trăsături de viaţă nouă la ele. 
Cu cât căuta să le spună mai mult despre 
Domnul  Isus  Cristos,  cu  atât  ele  păreau 
mai nepăsătoare. 

Văzând aceasta, el a început să se 
roage  fierbinte  ca  Dumnezeu  să  le  dea 
harul şi binecuvântarea Sa. Ce spectacol ! 

Un  tânăr  nobil,  talentat,  sănătos, 
bogat,  să-l  vezi îngenunchiat,  luptându-se 
în rugăciune pentru alţii. 

În ziua de 16 iulie, inima lui a fost 
copleşită  de  durere  şi,  îngenunchiat,  a 
vărsat râuri de lacrimi în mijlocul bisericii. 

Această  rugăciune  a  produs  un 
efect extraordinar asupra celorlalţi. 

Un număr de fraţi s-au unit cu el în 
rugăciune. 

Au  hotărât  ore  speciale  când 
fiecare,  oriunde  s-ar  afla,  să  se  roage 
pentru  trezirea  lor  şi  a  altora,  precum şi 
zile  deosebite  de  rugăciune  când adunaţi 
împreună  îşi  vărsau  inimile  înaintea 
Domnului. 

Ziua de 13 august 1727 a fost o zi 
de răspuns la rugăciunile lui Zinzendorf şi 
a  fraţilor  moravieni,  o  zi  de  experienţe 
deosebite cu Dumnezeu. 

Pe când erau la Cina Domnului s-a 
făcut o revărsare a Duhului. Apoi a urmat 
trezirea  tinerilor  şi  predarea  vieţii  lor 
Domnului. 


