iată că nu-mi închid buzele.
Tu ştii lucrul acesta, Doamne !
PSALMII
10 Nu ţin în inima mea îndurarea Ta,
CARTEA ÎNTÂIA
ci vestesc adevărul Tău şi mântuirea Ta,
şi nu ascund bunătatea şi credincioşia Ta
Psalmul 40
în adunarea cea mare.
Către mai marele cântăreţilor –
11 Tu, Doamne, nu-mi vei opri îndurările
Un psalm al lui David
Tale ; ci bunătatea şi credincioşia Ta mă
3 Mi-a pus în gură o cântare nouă, o
vor păzi întotdeauna.
laudă pentru Dumnezeul nostru.
12 Căci rele fără număr mă împresoară,
Mulţi au văzut lucrul acesta, s-au temut, m-au ajuns pedepsele pentru nelegiuirile
şi s-au încrezut în Domnul.
mele ; şi nu le mai pot suferi vederea.
4 Ferice de omul care îşi pune încrederea Sunt mai multe decât perii capului meu, şi
în Domnul şi care nu se îndreaptă spre cei
mi se înmoaie inima.
trufaşi şi mincinoşi !
13 Izbăveşte-mă, Doamne !
5 Doamne Dumnezeule, multe sunt
Vino, Doamne, degrabă în ajutorul meu.
minunile şi planurile Tale pentru mine :
14 Să fie ruşinaţi şi înfruntaţi
nimeni nu se poate asemăna cu Tine.
toţi cei ce vor să-mi ia viaţa !
Aş vrea să le vestesc şi să le trâmbiţez,
Să dea înapoi şi să roşească de ruşine
dar numărul lor este prea mare,
cei ce-mi doresc pierzarea !
ca să le povestesc.
15 Să rămână înlemniţi de ruşinea lor
6 Tu nu doreşti nici jertfă, nici dar de
cei ce-mi zic : „Ha ! Ha !”
mâncare, ci mi-ai străpuns urechile ;
16 Să se bucure şi să se înveselească în
nu ceri nici ardere de tot,
Tine toţi cei ce Te caută !
nici jertfă de ispăşire.
Cei ce iubesc mântuirea Ta să zică fără
7 Atunci am zis : „Iată-mă că vin ! – în
încetare : „Mărit să fie Domnul !”
sulul cărţii este scris despre mine –
17 Eu sunt sărac şi lipsit,
8 vreau să fac voia Ta, Dumnezeule !”
dar Domnul Se gândeşte la mine. Tu eşti
Şi Legea Ta este în fundul inimii mele.
ajutorul şi izbăvitorul meu :
9 Vestesc îndurarea Ta
nu zăbovi, Dumnezeule !
în adunarea cea mare ;
[Cont. în nr. viitor]
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„Să trăieşti în pace, şi pacea să
fie cu casa ta şi cu tot ce este al
tău” !
I SAMUEL 25 : 6
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Editorial. Nici un sacrificiu pe care-l fac pentru Isus nu e prea mare !
„Căci dragostea lui Hristos ne strânge ; fiindcă socotim că, dacă
Unul singur a murit pentru toţi, toţi deci au murit. Şi El a murit pentru toţi,
pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi,
ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei”. (II Corinteni 5 : 14 – 15)
Unii dintre contemporanii apostolului Pavel au crezut că este nebun. Alţii l-au
respectat ca pe cel mai mare apostol. De ce existau opinii atât de diferite ?
Poate din cauza dragostei Divine care l-a schimbat pe Pavel dintr-un duşman
al lui Cristos într-un credincios care a dat tot ce avea Domnului.
Şi Charles T. Studd s-a dat pe sine cu totul fără rezerve lui Cristos. S-a născut
în 1862 într-o familie britanică bogată. A devenit un jucător proeminent de criket,
foarte apreciat Ia Universitatea din Cambridge.
În anul al treilea de studii, s-a convertit şi şi-a dedicat întreaga viaţă lui
Cristos. Autorul Stanley Collins explică :
„Lumea era la picioarele lui, aşa cum se credea şi cum se aştepta, când
deodată totul s-a schimbat ... El a anunţat că renunţă la toată avuţia personală, va
părăsi lumea sportului şi va deveni misionar în China”.
Timp de 9 ani, Studd a servit în cadrul misiunii lui Hudson Taylor, până ce
sănătatea ce i s-a deteriorat l-a făcut să se reîntoarcă în Anglia, în 1894.
După numai câţiva ani, o nouă povară a început să-i crească în suflet şi l-a
determinat să-şi facă planuri pentru a deschide o misiune în Africa, de la Nil la Niger.
A plecat acolo în 1910, şi în 1919 a pus bazele Cruciadei de Evanghelizare Mondială.
Studd a explicat motivaţia sa, prin cuvintele : „Dacă Isus Cristos este
Dumnezeu şi a murit pentru mine, atunci nici un sacrificiu pe care-l fac pentru El
nu e prea mare”. Suntem împinşi oare de dragostea Sa să ne dăruim cu totul Lui ?
[Preluat din Pâinea noastră cea de toate zilele, R.W.D.]

Lumini peste veacuri (I) [Petru Popovici] Din zi în zi a devenit tot mai slab. Tusea
era constantă şi avea mari dureri în piept.
CAPITOLUL 13
DAVID BRAINERD

Pentru cine îi cunoştea, era o scenă
minunată să-i vezi pe indienii care până
ieri, alaltăieri erau beţivani, idolatri şi
dansau, acum stăteau prosternaţi strigând
către Dumnezeu.
Era o adevărată minune. Cu atâta putere
lucra Duhul Sfânt între ei.
Pe data de 10 august s-a dus între indieni
şi a început să vorbească celor proaspăt
convertiţi, dar s-au adunat mulţi şi toţi
erau doritori să audă ce le spunea.
A fost o bună atmosferă spirituală. Văzând
atenţia lor, a început să le vorbească din
Evanghelia după Luca 19 : 10 „Căci Fiul
Omului a venit să caute şi să mântuiască
ce era pierdut”.
A insistat să-i facă să înţeleagă mila şi
purtarea de grijă a lui Cristos.
Mesajul i-a trezit şi pe aceştia. Toţi au
devenit convinşi de păcatele lor şi au
început să plângă căci se gândeau cum ar
putea ei, nişte mari păcătoşi să se apropie
de un aşa bun Mântuitor.
Cei ce cu o zi înainte au avut o slabă
convingere, acum se aflau sub un puternic
simţ al vinovăţiei şi strigau către
Dumnezeu să se îndure de ei. Acum se
observa bine starea de pace la cei ce au
primit mântuirea şi starea de zbucium la
cei nemântuiţi. Trezirile s-au ţinut în lanţ.
El avea întruniri, uneori zilnic şi predica
de la ora 11 până seara la ora 7, doar cu
mici pauze. Au urmat apoi o serie de
botezuri. Până la 4 noiembrie 1745 a
botezat 47 persoane.
Aceste eforturi, lipsa de hrană potrivită,
precum şi faptul că de multe ori în
călătoriile sale misionare de la un trib la
altul dormea pe pământul rece, toate
acestea au dus la înrăutăţirea tuberculozei
de care suferea.

Duminică 2 noiembrie 1746 nu a mai putut
să predice. Atunci pe lângă durerile fizice,
au intervenit durerile spirituale pentru
credincioşii indieni.
Nici unul din ei nu ştia să citească
Evanghelia. În jurnalul său pe aceea dată,
el spune că aceasta l-a îndurerat mult mai
mult decât durerile cauzate de boală.
Fiind incapabil de a-şi mai îndeplini
lucrarea, el se hotărî să plece în New
England la prieteni.
Luni 3 noiembrie, el merse de la familie la
familie să-şi i-a rămas bun.
Părea că a primit puteri deosebite pentru
aceasta şi a simţit o mare libertate în duhul
său. Indienii însă, toţi aveau ochii scăldaţi
în lacrimi.
Spre seară a plecat călare şi a mers vreo
patru km până la o locuinţă unde a trăit
vara trecută. Acolo a dormit noaptea.
A doua zi a călătorit până la Woodbridge,
iar a treia zi a ajuns la Elisabeth Town.
Se gândea doar să petreacă noaptea, dar
după o oră i s-a făcut rău şi a fost doborât
la pat.
După două săptămâni a început să umble
pe lângă casă şi abia la 21 decembrie a
putut să meargă încet la serviciul de
închinăciune.
Toată iarna i-a fost foarte rău. În primăvara
anului 1747 fratele său Ioan a mers ca
misionar la indieni în locul său.
Luni 20 aprilie a împlinit 29 ani. Marţi 21
aprilie 1747 simţindu-se ceva mai bine a
plecat spre New England şi a ajuns la
prietenii săi în East Haddam abia la
începutul lunii mai. Pe data de 28 mai a
ajuns
la
Northampton,
la
casa
predicatorului Jonathan Edwards, deoarece
era logodit cu Jerusha, fiica de 17 ani a
acestuia. Părea refăcut şi a fost în stare să
călărească 40 km pe zi.
[Va continua]

BOLI EVITABILE
20. Noroi sau stele ?
„Doi oameni privesc printre aceleaşi
gratii. Unul vede noroiul, iar celălalt vede
stelele”. [Frederick Langbridge]
Trei lucruri trebuie să fie puse în practică
dacă cineva vrea să se adapteze cu succes
la încordările vieţii de toate zilele :
1) Schimbarea - alternarea agenţilor de
încordare.
2) Evitarea expunerii îndelungate la astfel
de agenţi prin intercalarea unor pauze de
odihnă.
3) Luarea unei atitudini corecte a stării
interioare (o minte înţeleaptă).
Este important a reaminti că omul nu poate
să fie expus mult sau continuu unui
aceluiaşi factor de încordare.
Dulgherul care ciocăneşte toată ziua nu va
petrece timpul liber săpând în grădina de
flori, cosind pajiştile sau lucrând într-un
atelier de tâmplărie. Asemenea activităţi ar
fi ideale pentru un funcţionar sau un
avocat. Lipsa de diversificare a agenţilor
de încordare va duce mai devreme sau
mai târziu la oboseală, una dintre cele
mai importante simptome ale încordării
în corp. Acum câţiva ani am văzut o
diagramă într-o revistă medicală care avea
drept scop să arate cum ar putea cineva să
evite oboseala. Articolul explica că viaţa
trebuie să fie ancorată în trei puncte :
Adorare,
muncă,
destindere.
Îmi
reamintesc din propria mea experienţă
când lucram aşa de mult în timpul zilei
încât eram ispitit să nu merg la orele de
rugăciune din cauza oboselii.
Totuşi ori de câte ori mergeam, înainte de
a se termina ora de rugăciune, eram
surprins că a dispărut nu numai oboseala,
dar eram chiar odihnit şi înviorat. Citirea
zilnică
a
Bibliei,
rugăciunea
şi
frecventarea serviciilor religioase sunt de
cea mai mare valoare medicală.

Există mari diferenţe în modul cum
oamenii reacţionează faţă de agenţii de
stress, ca de ex. un accident de automobil,
pedepsirea unui copil, alegerea celui mai
bun frigider, alungarea câinelui vecinului
din pătulul cu flori, sau deşteptarea la ora
două din noapte din cauza unui câine.
Unii pacienţi contractează crize de stomac
care durează săptămâni şi necesită multă
îngrijire medicală.
Alţii suferă de serioase migrene cu
vomitări care îi pune în incapacitate de
lucru pentru mai multe zile. Câţiva chiar
sucombă din cauza unor atacuri
coronariene. În schimb alţi indivizi supuşi
la factori identici de încordare, se
adaptează aşa de bine încât ei nu se
îmbolnăvesc. Adesea avem un mic control
asupra factorilor de încordare care ne
bombardează zilnic şi este de mare
importanţă să ştim că trebuie să ne
adaptăm corect acestora dacă vrem să ne
salvăm trupurile şi minţile de ravagiile
stressului şi bolile rezultante. [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 !”
Unul dintre cele mai frumoase versete din
Biblie a fost scris în Evanghelia după Ioan
(cap. 3 : 16) : „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”.

