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PSALMII

9 De aceea, zic lui Dumnezeu, stânca
mea : „Pentru ce mă uiţi ?
Pentru ce trebuie să umblu plin de
întristare, sub apăsarea vrăjmaşului ?”
10 Parcă mi se sfărâmă oasele cu sabia,
când mă batjocoresc
vrăjmaşii mei şi-mi zic neîncetat :
„Unde este Dumnezeul tău ?”
11 Pentru ce te mâhneşti, suflete, şi gemi
înăuntrul meu ? Nădăjduieşte în
Dumnezeu, căci iarăşi Îl voi lăuda ;
El este mântuirea mea şi Dumnezeul meu.

CARTEA A DOUA
Psalmul 42
3 Cu lacrimi mă hrănesc zi şi noapte,
când mi se zice fără încetare :
„Unde este Dumnezeul tău ?”
4 Mi-aduc aminte şi-mi vărs tot focul
inimii în mine, când mă gândesc cum
mergeam înconjurat de mulţime
şi cum înaintam în fruntea ei
spre Casa lui Dumnezeu,
în mijlocul strigătelor de bucurie şi
Psalmul 43
mulţumire ale unei mulţimi în sărbătoare. 1 Fă-mi dreptate, Dumnezeule, apără-mi
5 Pentru ce te mâhneşti, suflete,
pricina împotriva unui neam nemilos!
şi gemi înăuntrul meu ?
Izbăveşte-mă de oamenii plini
Nădăjduieşte în Dumnezeu,
de vicleşug şi de fărădelege !
căci iarăşi Îl voi lăuda ;
2 Tu eşti Dumnezeul care mă ocroteşte :
El este mântuirea mea şi Dumnezeul meu.
pentru ce mă lepezi ?
6 Îmi este mâhnit sufletul în mine,
Pentru ce trebuie să umblu plin de
Dumnezeule ; de aceea la Tine mă
întristare sub apăsarea vrăjmaşului ?
gândesc, din ţara Iordanului,
3 Trimite lumina şi credincioşia Ta, ca să
din Hermon şi din muntele Miţear.
mă călăuzească şi să mă ducă la muntele
Tău cel sfânt şi la locaşurile Tale !
7 Un val cheamă un alt val, la vuietul
căderii apelor Tale ; toate talazurile şi
4 Atunci voi merge
la altarul lui Dumnezeu,
valurile Tale trec peste mine.
8 Ziua, Domnul îmi dădea îndurarea Lui, la altarul lui Dumnezeu care este bucuria
şi veselia mea şi Te voi lăuda cu harpa,
iar noaptea, cântam laudele Lui
şi înălţam o rugăciune
Dumnezeule, Dumnezeul meu !
[Cont. în nr. viitor]
Dumnezeului vieţii mele.
Foaia Creştinului poate fi citită (şi descărcată de) pe : www.cezareea.ro/foaia-crestinului.

„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. Conştiinţa : paznicul adevărului

Dumnezeu a dat oricărui om un paznic al adevărului : conștiința. Ea îi
pompează copilului sângele în obraji la prima minciună.
Cât de tare avertizează și strigă acest paznic la oamenii sinceri, despre
aceasta povestește un martor bătrân al lui Isus, din zilele copilăriei lui.
El trăia deja ca băiat de șase ani într-o adevărată relație cu Dumnezeu.
În vremea aceea a fost în vizită în casa unei familii prietene.
Acolo a spus un neadevăr. Lupta interioară, care a fost ațâțată de glasul
puternic al conștiinței, a fost așa de puternică, încât băiețelul a ajuns să facă
febră ; nu putea să mănânce, nici să se roage, nici să adoarmă.
El însuși povestește : „În sfârșit am îndrăznit, în spaima conștiinței
mele, s-o chem pe mama la mine și i-am cerut permisiunea să mă mai duc o
dată în acea casă prietenă. Lucrul acesta mi-a fost permis.
Am ajuns acolo, mi-am mărturisit minciuna și îndată a fost luată toată
teama din inima mea; acasă am putut să-mi mănânc pâinea cu unt și să
adorm.” Cine stă cu adevărat în relație intimă cu Dumnezeu, acela primește o
conștiință la fel de sensibilă ca a acestui copil.
El nu mai poate să adoarmă cu o minciună pe conștiință, pentru că orice
minciună este o contradicție față de viața divină care este în el.
Dar oamenii care-și amuțesc glasul conștiinței, se aleg cu o conștiință
împietrită ; despre unii Cuvântul lui Dumnezeu chiar spune că ei sunt ca
„însemnați cu fierul roșu în însăși conștiința lor” (I Timotei 4 : 2).
Această împietrire are loc în mod deosebit în domeniul nesincerității,
pentru că trăim într-o lume plină de minciună și de înșelăciune. [Preluare din : Mărturiile unui
vechi soldat către camarazii lui, XV- 1909 – 1910]

[Continuarea pe pagina 2]

BOLI EVITABILE
[Continuare din pagina 1]

Apostolul Pavel i-a scris lui
Timotei ceva ce pentru el era foarte clar,
(deoarece Duhul Sfânt i-a vorbit), dar
pentru Timotei ar fi fost un lucru
necunoscut, dacă apostolul Pavel nu i-ar fi
comunicat acest adevăr :
„Dar Duhul spune lămurit că, în
vremurile din urmă, unii se vor lepăda de
credinţă, ca să se alipească de duhuri
înşelătoare şi de învăţăturile dracilor,
abătuţi de făţărnicia unor oameni care
vorbesc minciuni, însemnaţi cu fierul roşu
în însuşi cugetul lor”. (I Timotei 4 : 1 – 2)
La lepădarea de credinţă va ajunge
cel care ia de bun cuvântul care i se spune,
fără a verifica mai întâi veridicitatea
informaţiei primite (dacă este din Biblie)
şi fără a şti dacă vorbitorul este un om cu
o inimă curată. Apostolul Pavel se referă
la oameni care au conştiinţa însemnată cu
un fier roşu. Expresia se referă la robii
care erau marcaţi de proprietarul lor cu un
fier personalizat care era înroşit în foc.
Acest mod de însemnare se
practica pentru ca toată viaţa lui acel om
să nu poată scăpa de statutul lui social.
Locul pe care se aplica acest fier
roşu devenea insensibil. Aşa este şi
conştiinţa unor oameni : este moartă.
Ea le permite unor oameni să spună orice
şi chiar dacă ştiu că rostesc o minciună, o
rostesc fără să roşească ...
În Faptele Apostolilor 17 : 11 scrie
că : „Iudeii aceştia [din Bereea] aveau o
inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic.
Au primit Cuvântul cu toată râvna şi
cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să

Lumini peste veacuri (I) [Petru Popovici]
CAPITOLUL 13
DAVID BRAINERD
[Continuare din Nr. 318 / 5 Aprilie 2020]

Acolo a intrat sub tratamentul unui medic,
dar boala era mult prea avansată ca să se
mai poată reface.
Jerusha l-a îngrijit în boala lui timp de 19
săptămâni.
Marţi 9 iunie a plecat la Boston unde a stat
până către sfârşitul lui iulie când s-a
reîntors la Jonathan Edwards.
Joi 17 septembrie a fost ultima zi când a
mai ieşit din camera sa. De aici înainte a
fost doborât cu totul la pat.
Unele simptome arătau că moartea se
apropie. În aceea seară, el a zis :
„O, momentul glorios se apropie ! Am
dorit să-L servesc pe Dumnezeu în chip
desăvârşit. Acum Dumnezeu va gratifica
această dorinţă.
Cerul meu e să plac lui Dumnezeu şi să-L
glorific, să-I dau totul, să fiu pe deplin
devotat slavei Sale.
Acesta e cerul pe care îl doresc, aceasta e
religia mea, aceasta e fericirea mea şi
aceasta a fost mereu de când am adevărata
religie. Şi toţi care au această religie mă
vor întâlni în ceruri”.
„Eu nu merg în cer ca să fiu avansat, ci să
dau onoare lui Dumnezeu. N-are
importanţă unde voi fi aşezat în cer, dacă
voi avea un scaun înalt sau jos, ci totul este
să-L iubesc, să-I fiu plăcut şi să-L glorific
pe Dumnezeu.
Dacă aş fi avut o mie de suflete, toate le-aş
fi dat lui Dumnezeu, dar nu mai am nimic
să-I dau căci totul e gata.
E o mare mângâiere pentru mine să mă
vadă dacă ce li se spunea, este aşa”.
Indiferent de cine este cel care gândesc că am făcut ceva pentru
te învaţă, verifică în Biblie, dacă ceea Dumnezeu în lumea aceasta.
ce ai auzit este cu adevărat Cuvântul E ceva puţin, dar totuşi am făcut ceva şi
îmi pare rău că nu am făcut mai mult
Lui Dumnezeu !
pentru El”.

Dacă vrem să ne adaptăm cu succes la
asalturile vieţii zilnice mai există un al
treilea factor de reamintit.

20. Noroi sau stele ?
„Doi oameni privesc printre aceleaşi
gratii. Unul vede noroiul, iar celălalt vede
stelele”. [Frederick Langbridge]
Este evitarea expunerii de lungă durată
(Continuare din Nr. 319 / 12 Aprilie 2020)
şi continuă la agenţii de încordare
serioasă şi fără odihnă.
Nu este oare un fapt demn de luat în seamă
că reacţiile noastre la încordare determină
Există o limită a încordării pe care
dacă încordarea este spre vindecarea
fiecare om poate să o suporte.
noastră sau spre îmbolnăvire ?
Aici este cheia importantă pentru o viaţă
Medicii, văd bărbaţi şi femei care plătesc
îndelungată şi fericită.
scump cu trupul şi mintea lor pentru
Noi ţinem cheia şi singuri putem decide
înhămarea exagerată la muncă fără
dacă încordarea lucrează pentru noi sau
perioade de odihnă cuvenite.
contra noastră.
Mulţi oameni ar fi încă în viaţă şi azi dacă
Atitudinea noastră decide dacă încordarea
ar fi respectat povaţa lui Isus adresată
ne face mai buni sau mai răi.
ucenicilor săi trudiţi :
O atitudine duşmănoasă faţă de oamenii
„Veniţi singuri la o parte într-un loc pustiu
dificili cu care trebuie să trăim, poate să
şi odihniji-vă puţin ; căci erau mulţi care
provoace o boală începând de la erupţii
veneau şi se duceau şi ei nu aveau vreme
până la piatră la vezica biliară.
nici să mănânce”. (Marcu 6 : 31)
[Va continua]
O atitudine corectă faţă de aceştia poate
să elibereze corpul de unele toxine şi astfel
CUM POT FI MÂNTUIT ?
să vindece o boală.
1. Nu există om fără păcat : „Căci toţi au
Biblia a anticipat aceste constatări cu păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui
Dumnezeu”. (Romani 3 : 23)
secole în urmă.
Apostolul Pavel avea „un ghimpe în trupul 2. Pentru un singur păcat, omul este / va
fi condamnat : „Fiindcă plata păcatului
său” care îi dădea încordare (stress) :
„De trei ori am rugat pe Domnul să mi-l ia, este moartea ...”.
dar El mi-a zis : ,Harul Meu îţi este de 3. Mântuirea este posibilă numai prin
ajuns, căci puterea Mea se desăvârşeşte în Isus : „ ... darul fără plată al lui
Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus
slăbiciunea ta.
Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu Hristos, Domnul nostru”. (Romani 6:23)
slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui „Doamne Isuse, vino te rog şi în viaţa
mea !”
Cristos să rămână în mine.

„Fiindcă atât de mult a iubit
De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în
defăimări, în nevoi, în prigoniri, în Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul
strâmtorări pentru Cristos, căci dacă sunt Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El
slab, atunci sunt tare”. (II Corinteni 12 : 8 să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică”.
- 10)
EVANGHELIA DUPĂ IOAN 3 : 16

