SĂ CITIM BIBLIA ÎMPREUNĂ
[DE FOLOS PENTRU TIMPUL DEVOŢIONAL]

PSALMII
CARTEA A DOUA
Psalmul 52
Către mai marele cântăreţilor – O cântare a
lui David – Făcută cu prilejul celor spuse
de Doeg, Edomitul, lui Saul, când zicea:
„David s-a dus în casa lui Ahimelec”
1 Pentru ce te făleşti cu răutatea ta,
asupritorule?
Bunătatea lui Dumnezeu ţine în veci.
2 Limba ta nu născoceşte decât răutate,
ca un brici ascuţit, viclean ce eşti!
3 Tu iubeşti
mai degrabă răul decât binele,
mai degrabă minciuna decât adevărul. –
(Oprire)
4 Tu iubeşti numai cuvinte nimicitoare,
limbă înşelătoare!
5 De aceea şi Dumnezeu
te va doborî pe vecie,
te va apuca şi te va ridica din cortul tău,
şi te va dezrădăcina din pământul celor
vii. – (Oprire)
6 Cei fără prihană vor vedea lucrul
acesta, se vor teme
şi vor râde de el, zicând :

7 „Iată omul care nu lua ca ocrotitor pe
Dumnezeu,
ci se încredea în bogăţiile lui cele mari
şi se bizuia pe răutatea lui.”
8 Dar eu sunt în Casa lui Dumnezeu ca un
măslin verde,
mă încred în bunătatea lui Dumnezeu, în
veci de veci.
9 Te voi lăuda totdeauna,
pentru că ai lucrat ;
şi, în faţa copiilor Tăi, voi nădăjdui în
Numele Tău, căci este binevoitor.
Psalmul 53
Către mai marele cântăreţilor – De cântat
pe flaut – O cântare a lui David
1 Nebunul zice în inima lui : „Nu este
Dumnezeu !” S-au stricat oamenii, au
săvârşit fărădelegi urâte,
nu este niciunul care să facă binele.
2 Dumnezeu Se uită de la înălţimea
cerurilor peste fiii oamenilor, ca să vadă
dacă este cineva care să fie priceput
şi să caute pe Dumnezeu.
3 Dar toţi s-au rătăcit, toţi s-au stricat;
nu este niciunul care să facă binele,
niciunul măcar.
4 „Şi-au pierdut oare mintea cei ce
săvârşesc nelegiuirea, de mănâncă pe
poporul Meu cum mănâncă pâinea,
şi nu cheamă pe Dumnezeu ?”
[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

Editorial. Cei care nu întrebau de Mine (III)
[Continuare din numărul trecut. Din mărturia unui om disperat care a încercat să-şi pună capăt vieţii]

Într-o zi mi-a devenit limpede că deja de peste trei luni n-am băut nici țuică,
nici bere și Domnul mi-a arătat că nu voi mai avea niciodată nevoie să beau.
Dumnezeu m-a eliberat. – De atunci au trecut cinci ani și jumătate. Domnul ma salvat atunci complet, m-a eliberat complet. De atunci pot să mă rog.
Pe atunci L-am rugat simplu în cămăruța mea: „Doamne Isuse, Tu, care m-ai
putut elibera de beție, Tu poți să-mi faci rost și de un post de negustor.”
El a făcut lucrul acesta. Acum sunt din nou contabil. Dar am avut parte de ceva
și mai mare. Ca urmare a destrăbălărilor mele am făcut o ușoară hemoragie cerebrală
și apoi dropică.
Dar Domnul m-a vindecat prin rugăciunea credinței, fără doctor și fără
medicamente.
Astăzi sunt sănătos în duh, în suflet și în trup, un om fericit; sângele lui Isus
m-a spălat complet de multele mele păcate.”
În această biografie sunt enumerate toate adâncimile păcatului pe care poți să
ți le imaginezi : înșelăciune, delapidare, sperjur, toate adâncimile imaginabile ale
poftei carnale, beție, un omor plănuit, mai multe încercări de sinucidere.
Acest bărbat a fost mâhnirea tatălui său, viața lui a fost plină de nerecunoștință
față de Dumnezeu și de oameni ; averea lui, risipită, sănătatea ruinată din cauza slujirii
păcatului – aici nu mai era nimic de sperat.
„Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea Lui cea mare
cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață
împreună cu Hristos; prin har sunteți mântuiți”. (Efeseni 2 : 4 - 5)
[Continuarea pe pagina 2]
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Ce realitate prețioasă pentru
creștinul credincios ! Poate că acest text
ajunge în mâna unui om care sub povara
marii lui vini nu mai îndrăznește să spere că
Dumnezeu îl poate ierta și pe el. Înțelege
dragostea căutătoare a Mântuitorului, care a
suferit și a murit pe cruce ca să fie găsit un
har desăvârșit pentru cei mai pierduți dintre
păcătoși. „Unde s-a înmulțit păcatul, acolo
harul s-a înmulțit și mai mult, pentru ca,
după cum păcatul a stăpânit prin moarte, tot
așa și harul să stăpânească prin dreptate,
dând viață veșnică prin Domnul nostru Isus
Hristos”. (Romani 5 : 20 și 21) Acest
păcătos profund vinovat a devenit prin harul
lui Dumnezeu și prin credința în sângele lui
Isus, un copil fericit, vesel al lui Dumnezeu.
Oricine ai fi și orice ar spune oamenii despre
tine, oricât de bun și de virtuos ai fi după
părerea ta – nici pentru tine nu există altă
cale spre pace decât aceasta singură : vino
ca un păcătos vinovat la Isus, Mântuitorul și
apucă harul!
[Preluare din : Mărturiile unui vechi
soldat către camarazii lui, XV- 1909 – 1910]

ILUSTRAȚII CU TÂLC
Nu am timp ,,Sunt foarte ocupat. Întradevăr, nu am timp”. Astfel de cuvinte și
altele asemănătoare slujesc oamenilor ca
pretexte în situații diferite de viață și față de
Dumnezeu. Cineva a încercat să prezinte
acest fapt în mod plastic și a pictat două
tablouri. Pe unul se vedea un om de afaceri
la masa lui de lucru. Domnul stătea în biroul
lui și îl ruga ceva. Dar bărbatul răspunse
arătând spre multele hârtii de pe masă : „Nu
pot. Doamne, privește câte am de rezolvat !”
În al doilea tablou se vedea același om de
afaceri, dar nu la masa de lucru, sigur de
sine, ci înspăimântat. Domnul se afla iarăși
la el. Bărbatul spuse :
„O, Doamne, nu te-am așteptat așa de
repede ! Mai ai, te rog, răbdare până voi fi
pregătit să mor” .
Dar Domnul răspunse : „Astăzi nu pot ; sunt
foarte ocupat !”
[Continuarea pe pag. 3]

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

Susana şi Samuel Wesley şi-au
scos copiii afară din casa în flăcări. Dar
când i-au numărat, au constatat că John a
rămas înlăuntru.
Tatăl a încercat să meargă după el,
dar flăcările erau prea mari şi căldura prea
puternică. Copilul a apărut însă la o
fereastră de sus.
Un vecin strigă altuia: „Urcă-te pe
umerii mei”, astfel cu o scară vie formată
din trei oameni, au putut ajunge la geamul
lui şi să-l salveze, tocmai înainte de a
cădea tavanul.
Mai târziu, nu odată, în predici, el
a mărturisit că a fost scos din foc.
Susana Wesley, mama eroină, era
fiica lui Dr. Anesley. Ea a fost o femeie
foarte evlavioasă şi bine educată.
De la vârsta de 5 ani, copiii
începeau să înveţe. Era foarte grijulie în
educaţia copiilor şi menţinea o disciplină
de fier în familie. Fiecare copil ştia ce are
de făcut şi cum să-şi ţină în ordine
cărţile, hainele şi celelalte lucruri.
Timpul zilei era bine împărţit, 3
ore dimineaţa şi 3 ore după masa pentru
lecţii. Ea îi învăţa cititul, apoi limba
latină, greacă, ebraică, franceză,
matematică şi istorie.
Culcarea era la oră anumită şi la
fel deşteptarea.
Punctualitatea
avea
mare
importanţă. Se pare că această disciplină a
devenit trăsătură de caracter în viaţa lui
John Wesley şi i-a fost de mult folos. El a
fost educat la Oxford ca un credincios
înflăcărat în principiile înalte ale bisericii.
Era plin de neprihănire personală. În
şcoală se hotărî să lupte pentru trezirea
sufletelor la o adevărată viaţă creştinească.
[Continuarea în numărul viitor]

BOLI EVITABILE
21. Problema Nr. 1 de sănătate
a naţiunii
Timp de 55 de ani au slujit
Domnului în desinteresata lor consacrare
de a ajuta pe alţii. Adeseori cu salarii mici,
ei şi-au dus greutăţile şi au crescut cei
patru copii.
Arterele lor nu au devenit
sclerozate din cauza îmbuibării şi au luat
mereu tot ceea ce le-a dat Domnul, cu
inimile fericite şi pline de mulţumire.
Nu este de mirare că această
văduvă paralizată este iubită de toţi care o
cunosc.
Fiica sa şi rudele cu care trăieşte,
nu se simt niciodată împovăraţi cu dânsa ci
mulţumesc Domnului că o ţine în viaţă
pentru a le înviora sufletele.
Biblia are sute de sfaturi pentru o
viaţă îndelungată, fericită şi sănătoasă. Iată
unul din ele :
„Veniţi fiilor şi ascultaţi-mă căci
vă voi învăţa frica Domnului (adevărata
religie). Cine este omul care doreşte viaţă
(să trăiască) şi vrea să aibă parte de zile
fericite ?
Fereşte-ţi limba de rău şi buzele
de cuvinte înşelătoare ! Depărtează-te de
rău şi fă binele ; caută pacea şi aleargă
după ea !” (Psalm 34 : 11 -14)
În aceste puţine rânduri constă
terapia medicală care ar fi prevenit
milioane de cazuri de boli mintale.
„ ... depărtează-te de rău ...”,
profilaxie perfectă împotriva paraliziei
sifilitice, odinioară cauza unuia din fiecare
lo cazuri din azilele noastre de alienaţi
mintali.
„Depărtează-te de rău ...” şi evită
psihozele alcoolice care umplu în mod
curent lista de internări din instituţiile
noastre pentru alienaţi mintali.

„Fereşte-ţi limba de rău şi buzele
de cuvinte înşelătoare ...”.
„Fă binele, caută să fii în pace
...”. Acesta este sfatul pe care dacă îl
urmaţi nu veţi deveni un pisălog nesuferit.
Fiind prietenos faţă de alţii, veţi
deveni o personalitate iubită şi plăcută.
Dacă zecile de mii de bolnavi din
aşezămintele noastre spitaliceşti ar fi
practicat astfel de atitudini biblice, astăzi ei
nu şi-ar fi lansat ultimele lor atacuri de
furie în ospiciile de nebuni şi sanatoriile
particulare ...
[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
[Continuarea de pe pag. 2]

Da, a nu avea timp pare să fie cea
mai mare problemă a zilelor noastre ; și
totuși, oamenii n-au avut niciodată ca astăzi
așa de mult timp liber.
Nu au timp pentru Dumnezeu, dar au
destul timp pentru mii de alte lucruri. Dar
odată va veni clipa, când li se va termina
timpul. Și atunci ? Va fi prea târziu !
Cheamă-L pe Isus chiar acum !

