9 Întoarce-Ţi privirea de la păcatele mele,
şterge toate nelegiuirile mele!
PSALMII
10 Zideşte în mine o inimă curată,
CARTEA A DOUA
Dumnezeule,
pune în mine un duh nou şi statornic!
Psalmul 51
11 Nu mă lepăda de la faţa Ta
Către mai marele cântăreţilor – Un psalm şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt.
al lui David – Făcut când a venit la el
12 Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale
proorocul Natan, după ce intrase David la şi sprijină-mă cu un duh de bunăvoinţă !
Bat-Şeba
13 Atunci voi învăţa căile Tale pe cei ce le
2 Spală-mă cu desăvârşire
calcă,
de nelegiuirea mea
şi păcătoşii se vor întoarce la Tine.
şi curăţă-mă de păcatul meu!
14 Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii
3 Căci îmi cunosc bine fărădelegile,
mele! Izbăveşte-mă de vina sângelui
şi păcatul meu stă necurmat înaintea mea.
vărsat,
4 Împotriva Ta, numai împotriva Ta,
şi limba mea va lăuda îndurarea Ta.
am păcătuit
15 Doamne, deschide-mi buzele,
şi am făcut ce este rău înaintea Ta ;
şi gura mea va vesti lauda Ta.
aşa că vei fi drept în hotărârea Ta
16 Dacă ai fi voit jertfe, Ţi-aş fi adus :
şi fără vină în judecata Ta.
dar Ţie nu-Ţi plac arderile de tot.
5 Iată că sunt născut în nelegiuire,
17 Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un
şi în păcat m-a zămislit mama mea.
duh zdrobit :
6 Dar Tu ceri ca adevărul
Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă
să fie în adâncul inimii :
zdrobită şi mâhnită.
fă, dar, să pătrundă înţelepciunea
18 În îndurarea Ta, varsă-Ţi binefacerile
înăuntrul meu!
asupra Sionului
7 Curăţă-mă cu isop, şi voi fi curat;
şi zideşte zidurile Ierusalimului !
spală-mă, şi voi fi mai alb decât zăpada.
19 Atunci vei primi jertfe neprihănite,
8 Fă-mă să aud veselie şi bucurie,
arderi de tot şi jertfe întregi ;
şi oasele pe care le-ai zdrobit Tu, se vor
atunci se vor aduce pe altarul Tău viţei.
bucura.
[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” !
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Editorial. Cei care nu întrebau de Mine (II)
[Continuare din numărul trecut. Din mărturia unui om disperat care a încercat să-şi pună capăt vieţii]

Era lângă prăvălia fratelui meu. Dumnezeu în mila lui mi-a trimis un bărbat
tânăr pe această stradă în ceasul târziu de noapte. El a dat peste un corp inert, s-a grăbit
în casa fratelui meu, pe care l-a trezit. Amândoi l-au dus în casă pe bărbatul aparent
mort. Abia atunci m-a recunoscut fratele meu în vagabondul fără viață, pe mine, fratele
lui. Scândura de gard de care mă spânzurasem se rupsese, iar eu căzusem inconștient
pe stradă. Era în 9 februarie 1897, o noapte geroasă de iarnă. Dacă n-aș fi fost găsit, aș
fi înghețat neapărat.
Părinții mei au desființat prăvălia deschisă de mine, am fost dus la Berlin și am
obținut iar postul de mai înainte de la firma de țigarete. Acolo a mers bine mai mult doi
ani, dar nervii mei erau ruinați din cauza băuturii ; în plus, au ajuns neregularități în
casierie – astfel am ajuns iar la cerșit. Dar curând am obținut un post de contabil la
societatea generală de electricitate din Berlin. Apoi a murit tatăl meu din mâhnire
pentru mine. Acum am moștenit mulți bani, am renunțat la post, m-am dedat tot mai
mult la băutură și am decis să beau până mor, deoarece îmi lipsea curajul pentru un alt
fel de moarte. Nici aceasta nu mi-a reușit și am fost dus bolnav de delir alcoolic, în
clinica imperială de psihiatrie. Acolo m-am însănătoșit în câteva săptămâni.
Medicii m-au avertizat în privința băutului. Dar după puțin timp era mai rău
decât oricând înainte. Restul moștenirii paterne a fost curând risipit. Într-o zi am
prăpădit la petreceri 1000 de mărci. Nu mult după aceea ședeam în închisoare pentru
cerșit și vagabondaj.
Acolo am găsit un Nou Testament : Am început să citesc, dar de îndată ce
găseam Numele Isus, îl aruncam. După ce am fost eliberat din închisoare, un tovarăș
de cerșit m-a trimis într-un magazin cu produse de carne din Turmstrasse : acolo se
primea în dar ceva ca lumea, chiar dacă patronul „flecărea multe”.
[Continuarea pe pagina 2]
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Am mers acolo și am încercat să-l
păcălesc pe patronul magazinului cu ceva
despre o nenorocire care m-ar fi lovit.
Dar acest patron de magazin mi-a
spus în ce consta nenorocirea mea : „Vă
lipsește Isus și rugăciunea”.
„Mi-a vorbit mult timp și a
încheiat cu cuvintele :
„Dacă ÎL veți primi pe Isus în
inima dumneavoastră, nu veți mai avea
nevoie să cerșiți, ci ați avea suficient ca
să dați și altora.”
Apoi mi-a dat un pachet mare cu
pâine cu unt acoperită cu carne și brânză.
Ca urmare a acestei întâlniri am
renunțat la cerșit și am găsit de lucru la
țară printr-un birou berlinez pentru
șomeri. Am fost trimis la Mecklenburg.
Acolo am rămas aproape doi ani.
Cu toate că și acolo m-am mai
îmbătat de vreo zece ori, am rămas totuși
constant la muncă și am economisit peste
60 de mărci din salariul meu sărăcăcios.
În 1904 m-am întors la Berlin.
După o scurtă perioadă de cerșit am
plecat, în urma unui anunț, la Mülheim
(Ruhr), unde am găsit de lucru într-o
instalație de prăjit cafea.
Acolo
erau
doi
muncitori
credincioși, care îmi povesteau mereu de
Domnul Isus. Unul, un om deja bătrân, ma dus prin rugămințile lui să ascult
Cuvântul lui Dumnezeu. Am auzit o
predică despre cuvântul :
„Înainte de a Mă chema, le voi
răspunde : în timp ce ei încă vor vorbi,
Eu îi voi asculta”. (Isaia 65 : 24).
Toate istorisirile și pildele din
această predică se potriveau exact la viața
mea. Am venit acasă și m-am predat în cea
mai mare taină Domnului.
[Preluare din : Mărturiile unui vechi soldat către
camarazii lui, XV- 1909 – 1910]
[Continuarea în numărul viitor]

Lumini peste veacuri (I) [Petru Popovici]
CAPITOLUL 15
JOHN WESLEY

Oamenii mari în cele spirituale şi
lucrările lor, cu atât sclipesc mai mult cu
cât cunoaştem starea rea, decăderea celor
din timpul lor, precum şi împrejurările
critice prin care au trecut. Niciodată religia
nu ajunsese la o aşa decădere în Anglia ca
în decursul primei jumătăţi a veacului al
optsprezecelea. În
biserica
oficială,
obiceiurile şi morala clerului erau
îngrozitoare. Raţionalismul pătrunsese în
teologie. Demnitatea în biserică era
acordată celor ce se dovedeau mai supuşi
faţă de cei de la conducere, indiferent că
erau beţivi sau desfrânaţi.
Ca să nu dau loc la bănuiala că
tabloul acesta a fost pictat prea negru de o
mână duşmănoasă, las pe un cleric să
vorbească.
Episcopul Kyle spune : „Da la
anul 1700 până cam pe vremea revoluţiei
franceze, Anglia părea golită de tot
bunul ... În locurile de sus era întuneric şi
întuneric era şi în locurile de jos,
întuneric în tribunal, în cazarmă, în
parlament şi în judecătorie, întuneric la
ţară şi întuneric şi la oraş, întuneric între
cei bogaţi şi întuneric între cei săraci, un
întuneric gros, des, religios şi moral, un
întuneric care se putea pipăi”.
Dar tocmai pentru această
împrejurare critică s-a născut la Epworth
în 17 iunie 1703 John Wesley şi apoi a fost
pregătit prin o lungă şi deosebită
experienţă ca să lupte cu forţele
întunericului.
El a fost al cincisprezecelea, dintre
nouăsprezece copii ai familiei. Tatăl său,
bunicul său şi străbunicul său au fost preoţi
anglicani. La vârsta de 6 ani, casa lor a luat
foc în noaptea de 7 februarie 1709.
[Continuarea în numărul viitor]

BOLI EVITABILE
21. Problema Nr. 1 de sănătate
a naţiunii
În realitate, aceste cazuri nu sunt
destul de serioase pentru un azil de
alienaţi, dar sunt prea dificile pentru
celelalte aşezăminte sanitare. Unii dintre
aceştia pun la grea încercare răbdarea şi
scurtează vieţile acelora ce-i îngrijesc.
Ca să nu dau impresia că
nesocotesc pe cei de vârstă înaintată, mă
grăbesc să descriu un om la 90 de ani, unul
din cei mai mărinimoşi oameni pe care iam cunoscut vreodată. De-a lungul multor
ani a manifestat bunătate, voioşie şi
consideraţie pentru oricine.
Când pastorul D.G. Hampe s-a
retras din preoţia activă plină de succese la
Akron-Ohio, el era, după cum spunea
însuşi, „un tânăr la 92 de ani”.
De mulţe ani refuza să fie
pensionat din cauză că după cum spunea
el, era “supraînsufleţit”. El era mai energic
şi avea mai multă clarviziune decât mulţi
alţii la 30 de ani.
După pensionare, pastorul Hampe
şi soţia sa paralizată au trăit la fiica lor
care era măritată.
După câtva timp el suferi câteva
mici accidente vasculare cerebrale, comele
durând de la câteva minute până la câteva
ore. Apoi a avut un şoc serios (accident
vascular). Coma a durat câteva zile şi a
fost profundă. Nu mai putea să înghită.
Pentru a-i prelungi zilele i-au introdus un
tub stomacal prin care l-au alimentat. Îcă
odată deveni parţial conştient.
Dându-şi seama de ceea ce am
făcut ca să-l menţinem în viaţă, zâmbi şi
spuse : „Eu cred că ar fi fost mai bine
dacă m-aţi fi lăsat să plec acasă, ca să fiu
cu Domnul meu”. O zi sau două mai târziu
am încercat din nou să vorbim cu dânsul.

Cu toate că nu putea nici să
deschidă ochii, nici să vorbească, părea
totuşi să audă pentru că îşi adună ultimele
puteri, ridică o mână slabă şi făcu un semn
de rămas bun.
Au trecut şase ani de atunci şi
văduva sa, doamna Hampe care va avea în
curând 94 de ani, trăieşte încă în căminul
fiicei. Cu toate că este paralizată şi
constrânsă să stea într-un scaun cu rotile,
este totdeauna fericită şi amabilă.
Ea are din plin dureri şi suferinţă,
dar niciodată nu aminteşte de ele.
Care este deosebirea dintre această
pereche vârstnică şi alţii mult mai tineri ?
După părerea mea răspunsul este
evident. Ei au ascultat poruncile biblice şi
au scăpat de mulţi din factorii care produc
arterioscleroza.
Nu numai că au trăit mai mult, dar
ei au căpătat personalităţi alese deoarece
au
avut
Biblia
ca
îndrumător.
[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

